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تغيير كمي ونوعي في المعادلة السكانية
د. النابت:

تحقيق التوازن 
بين النمو 
والتنمية

ضمان حياة 
كريمة للسكان 

واالرتقاء 
بقدراتهم 

مشروع 
مستمر وخاضع 

للمراجعة 

محاور عدة 
دت لكل منها  ُحدِّ

غاية رئيسية 

دولة قطر تحتفل باليوم العالمي للسكان 

صاحب السمو يتبادل التهاني مع الرئيس اإليراني بمناسبة عيد األضحى المبارك

أول أيام التشريق

عيالنا يواصلون االحتفال بالعيد

فعاليات متنوعة طيلة يوليو

رمي الجمرات الثالث

زيارات لألقارب نهاًرا.. وفعاليات ترفيهية مساًء 

وزارة الثقافة 

حركة كبيرة على منفذ أبوسمرة
بسبب موسم الحج واإلجازات 

»االستعراضات« تجذب جمهور الموالت
إقبال كبير لالستمتاع بالعروض 

حجاج  استقبل  قنا-  المكرمة-  مكة 

صعيد  على  أمس،  الحرام،  الله  بيت 

أيام  وثاني  التشريق،  أيام  أول  منى، 

مستبشرين  المبارك،  األضحى  عيد 

به  أنعم  ما  على  تعالى  الله  شاكرين 

عليهم من أداء مناسك الحج.

اليوم  هذا  في  الرحمن  ضيوف  ويرمي 

بالجمرة  مبتدئين  الثالث،  الجمرات 

العقبة،  جمرة  ثم  فالوسطى  الصغرى 

المصطفى عليه  للرسول  واتباعا  تأسيا 

رموا  أن  بعد  والسالم،  الصالة  أفضل 

أمس األول جمرة العقبة.

منشأة  في  الحجيج  حركة  واتسمت 

وينعم  باالنسيابية،  الجمرات  جسر 

في  وجودهم  خالل  الرحمن  ضيوف 

وسكينة  إيمانية  بأجواء  منى  مشعر 

وخدمة  رعاية  وتشملهم  وأمان، 

مختلف  من  تشاركية  عمل  ومنظومة 

المعنية  واألهلية  الحكومية  الجهات 

بالحج.

ببهجة  احتفاالتهم  األطفال  واصل 

مالبسهم  يرتدون  وهم  العيد 

من  العديد  متابعة  عبر  الجديدة، 

في  الترفيهية  واألنشطة  الفعاليات 

التجارية.  والموالت  التسوق  مراكز 

اإلفريقي  السيرك  عروض  وشهدت 

ماركت،  هايبر  وسفاري  مول  قطر  في 

الثاني،  الطابق  الرعب-  ومسرحية 

العروض  إلى  باإلضافة  كبيرا،  إقباال 

كالمسابقات  األخرى؛  الجذابة 

لألطفال  أقيمت  التي  واالستعراضات 

الثقافي  الحي  في مؤسسة  خصيصا 

قطر  ومكتبة  ومشيرب  »كتارا« 

الوكرة  وسوق  واقف  وسوق  الوطنية 

من  كثيرة  أعداد  قامت  كما  وغيرها، 

مثل  التراثية  األماكن  بزيارة  األطفال 

العائلية  للزيارات  وكان  المتاحف، 

قيم  على  تأكيدا  األكبر  النصيب 

الرحم. التواصل وصلة 

إقباال  التجارية  المجمعات  شهدت 

المرتادين  قبل  من  كبيرا  جماهيريا 

التي  والفعاليات  بالبرامج  لالستمتاع 

األضحى  بعيد  احتفاء  تنظيمها  تم 

المبارك.

حركة  المجمعات  معظم  وشهدت 

تابعوا  الذين  روادها  من  نشطة 

بعضها،  في  وشاركوا  الفعاليات، 

الحصرية  العروض  إلى  باإلضافة 

الترفيهي،  الطابع  ذات  المتنوعة 

والتي  االستعراضية،  الفرق  وخاصة 

على  البهجة  وأدخلت  الجميع  أحبها 

التي  التخفيضات  جانب  إلى  األطفال، 

طرحتها المحالت المختلفة، والقت قبواًل 

الذي استعدت  الوقت  الزبائن، في  لدى 

الشعبية  األسواق  في  المحالت  فيه 

والمجمعات التجارية لهذه المناسبة.

إلى  قطر،  دولة  تحتفل  قنا-  الدوحة- 

باليوم  المختلفة،  العالم  دول  جانب 

اليوم،  يصادف  الذي  للسكان،  العالمي 

إدارة  مجلس  لتوصية  استجابة  وذلك 

أقر  الذي  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 

الدولي  المجتمع  يحتفل  بأن   »1989« عام 

بهذه المناسبة في »11« يوليو من كل عام.

محمد  بن  صالح  الدكتور  سعادة  وأكد 

النابت، رئيس جهاز التخطيط واإلحصاء 

في  للسكان،  الدائمة  اللجنة  ورئيس 

السياسة  أن  المناسبة،  بهذه  له  كلمة 

مستمر  مشروع  قطر  لدولة  السكانية 

وإعادة  للمراجعة  وخاضع  متواصل، 

المتسارعة  التغيرات  مع  الصياغة 

التنمية  وخطط  الدولة،  تشهدها  التي 

أن  إلى  مشيرا  تعتمدها،  التي  الطموحة 

السكانية  للسياسة  األساسية  الغاية 

النمو  بين  التوازن  »تحقيق  قطر  دولة  في 

المستدامة،  التنمية  السكاني ومتطلبات 

بما يضمن حياة كريمة للسكان، ويرتقي 

من  ويرفع  خياراتهم،  ويوسع  بقدراتهم، 

المجتمع  تقدم  في  مشاركتهم  مستويات 

القطري ورفعته«.

تم  الغاية،  هذه  »لتحقيق  أنه  وأوضح 

منها  لكل  حددت  المحاور  من  عدد  اعتماد 

الهدف  تمثل  رئيسية،  غايات(  )أو  غاية 

للوصول  السكانية  السياسة  تطمح  الذي 

إليه بنهاية الفترة المحددة لتنفيذها )عام 

تحقيقها  يسهم  فرعية  وأهداٌف   ،)2030
لكل  الرئيسية  الغاية  إلى  الوصول  في 

السكانية  السياسة  أن  مبينا  محور«، 

لقطر  السكانية  المالمح  ترسم  للدولة 

تنموية  أجندة  ضوء  في  وذلك  الغد، 

التي  السياسية  للمستجدات  طموحة 

يشهدها العالم، وتركز على إدارة معدالت 

ومعالجة  المتسارعة،  السكاني  النمو 

اختالل  تداعيات  ذلك  في  بما  تداعياته، 

آليات  أبرز  ولعل  السكانية،  التركيبة 

تلك المعالجة هو التوجه التدريجي نحو 

اقتصاد قائم على المعرفة.

كتبت         آمنة العبيدلي

أعداد المغادرين والقادمين 
تصل لـ »9« آالف شخص يوميا

إشراك الزوار في العديد 
من األنشطة الترفيهية

كتب           محمد أبوحجر 
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بمناسبة ذكرى استقالل بالدهبمناسبة عيد األضحى المبارك

صاحب السمو يتبادل 
التهاني مع الرئيس اإليراني

صاحب السمو يهنئ 
الحاكم العام لجزر البهاماس

صاحب  حضرة  تبادل   - قنا  الدوحة- 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

الرئيس  فخامة  مع  المفدى،  البالد  أمير 

رئيس  رئيسي،  إبراهيم  الدكتور 

التهاني  اإليرانية،  اإلسالمية  الجمهورية 

األضحى  عيد  بمناسبة  والتبريكات 

المبارك، في اتصال هاتفي أجراه سموه 

أمس.

نائب األمير يعزي 
خادم الحرمين الشريفين

ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-   الدوحة- 

الشريفين،  الحرمين  خادم  إلى  تعزية  برقية  األمير،  نائب 

العربية  المملكة  ملك  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 

السعودية الشقيقة، بوفاة صاحب السمو الملكي األمير تركي 

بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

رئيس الوزراء يعزي 
خادم الحرمين الشريفين

الدوحة- قنا-  بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 

ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية إلى خادم 

ملك  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين،  الحرمين 

المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحب السمو الملكي 

األمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

نائب األمير يهنئ الحاكم 
العام لجزر البهاماس

الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، 

كورنيليوس  السيد  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  األمير،  نائب 

بمناسبة  البهاماس،  لجزر  العام  الحاكم  سميث،  ألفين 

ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء يهنئ 
نظيره بجزر البهاماس

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا-   الدوحة- 

الداخلية،  الوزراء ووزير  آل ثاني، رئيس مجلس  عبدالعزيز 

رئيس  ديفيس،  إدوارد  فيليب  السيد  دولة  إلى  تهنئة  برقية 

وزراء جزر البهاماس، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بوفاة األمير تركي بن سعود

صاحب السمو يعزي 
خادم الحرمين الشريفين

الدوحة- قنا-  بعث حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

خادم  أخيه  إلى  تعزية  برقية  المفدى، 

بن  سلمان  الملك  الشريفين،  الحرمين 

عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية 

السمو  صاحب  بوفاة  الشقيقة،  السعودية 

الملكي األمير تركي بن سعود بن تركي بن 

سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

ألفين  كورنيليوس  السيد  فخامة 

سميث، الحاكم العام لجزر البهاماس، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعدد من المراكز التابعة لها

»الثقافة« تقيم عددا 
من الفعاليات خالل يوليو

أعلنت وزارة الثقافة عن إطالق مجموعة من 

الفعاليات المتنوعة التي تستمر 

وذلك  الجاري،  الشهر  طيلة 

بعدد من المراكز التابعة 

شؤون  مركز  منها  لها، 

ومركز  الموسيقى، 

االجتماعي  قطر 

للمكفوفين،  والثقافي 

القطري  والملتقى 

للمؤلفين.

يقدم  أن  المزمع  ومن 

القطري  الملتقى 

فعاليات  للمؤلفين 

ثقافية؛ منها مجلس الكتاب، 

األضحى  عيد  أيام  خالل  وذلك 

المبارك، على أن تستمر فعاليات الملتقى 

مركز  قدم  كما  الجاري،   17 تاريخ  حتى 

»الموسيقى  فعالية  الموسيقى  شؤون 

بينما  األرز«،  أراضي  من  الشعوب  لغة 

االجتماعي  قطر  مركز  فعاليات  تستمر 

والثقافي للمكفوفين طوال الشهر الجاري، 

للمكفوفين  ورشة  المركز  أقام  حيث 

إليكسيا  الشخصي«  »المساعد  بعنوان 

االستخدام  وكيفية  العربية،  باللغة 

قدمها  عليه،  والحصول 

أحمد  أكرامي  السيد 

التكنولوجيا  أخصائي 

في  المساعدة 

باإلضافة  المركز، 

ثقافي  نشاط  إلى 

ت  ا ضر محا و

لمنتسبي  دينية 

حول  المركز 

الحج،  مناسك 

قدمها فضيلة الشيخ 

القادر  عبد  أحمد 

مع  بالتعاون  الفرجاني، 

الديني  واإلرشاد  الدعوة  إدارة 

عالوة  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  بوزارة 

المركز،  ألعضاء  ثقافية  مسابقة  على 

المنتسبات  تستهدف  أنشطة  وكذلك 

التنمية  في  ثقافية  ومحاضرة  للمركز، 

البشرية والذاتية لألشخاص المكفوفين.

ناقشه ملتقى المؤلفين

طقوس االحتفال بالعيد

واصل الملتقى القطري للمؤلفين االحتفال 

إقامة  خالل  من  المبارك  األضحى  بعيد 

التوالي  على  الثاني  لليوم  الكتاب  مجلس 

األستاذ  الكاتبين  من  كال  واستضاف 

الرحمن  عبد  واألستاذ  دسوقي  محمود 

-الذي  اللقاء  وتناول  المحمود،  محمود 

وتم  المريخي  عايشة  األستاذة  أدارته 

التواصل  ومنصات  يوتيوب  قناة  عبر  بثه 

طقوس  بالملتقى-  الخاصة  االجتماعي 

الثقافية  األنشطة  وآخر  بالعيد  االحتفال 

للضيوف.

القطري األستاذ  والكاتب  الرحالة  وتحدث 

دولة  خارج  العيد  أجواء  عن  المحمود 

أن من عاداته وضع  إلى  أشار  قطر، حيث 

برنامج وخطة لقضاء المناسبات الدينية 

مع  التعاطف  من  كنوع  مختلفة  دول  في 

ألنه  الدول،  هذه  في  المسلمة  الجاليات 

هذه  مثل  في  قطر  خارج  وجوده  أنه  يرى 

يعتبر  فهو  داخلها،  وجوده  من  أهم  األوقات 

حالة  العائلة  مع  رمضان  أو  العيد  قضاء 

خاصة في حين أن قضاء هذه المناسبات 

إنسانية  حالة  المسلمة  الجاليات  مع 

في  المسلمة  الجاليات  أن  مؤكدا  عامة، 

شخص  بزيارة  تسعد  زارها  التي  الدول 

وتجاربه  وآرائه  لفكره  وتستمع  غريب 

على  للتعرف  كبير  فضول  لديها  ويكون 

اآلخر المختلف، وهو ما يخلق لديهم قدرة 

كبيرة على اإلبداع. 

على  التعرف  على  يحرص  أنه  وأضاف 

البلدان  في  المختلفة  الدينية  العادات 

على  مناسباتهم  ويحضر  يزورها  التي 

أشياء  يكتشف  ما  وعادة  الحضور  سبيل 

العربية  المجتمعات  عن  وغريبة  جديدة 

اإلسالمية، وفي نفس الوقت فهو يستثمر 

هذه الفرص للتعريف بالعادات اإلسالمية 

يعد  السفر  أن  مؤكدا  العربية،  والثقافة 

عادات  واكتشاف  لالستمتاع  فرصة 

يكون  أن  ويمكن  جديدة  وأماكن  وثقافات 

شخصيا  وهو  دعوية،  أو  إنسانية  ألهداف 

األشياء  هذه  كل  بين  الجمع  يحاول 

ويحرص على ترك األثر أينما حل . 

تواصل عملها الدؤوب في اإلشراف والتنسيق والمتابعة

السلطات السعودية تشيد 
بالعيادة الطبية القطرية

الدؤوب  عملها  القطرية  الحج  بعثة  تواصل 

جميع  مع  والمتابعة  والتنسيق  اإلشراف  في 

منى  مخيمات  في  تواجدهم  خالل  الحمالت 

عليها  وتشرف  أعدتها  التي  التفويج  خطط  وفق 

سالمة  على  حرصًا  القطرية  البعثة  كوادر 

والسبل  العوامل  كافة  وتهيئة  الدولة،  حجاج 

التي تمكنهم من تأدية رمي الجمرات خالل أيام 

التشريق بيسر وسهولة. 

الرقابية  اإلدارات  أشادت  متصل  سياق  وفي 

بتجهيزات  السعودية  الصحية  السلطات  لدى 

وأكدوا  القطرية،  الحج  لبعثة  الطبية  الوحدة 

المختصين  مع  المستمر  تواصلهم  خالل  من 

بالبعثة الطبية القطرية على أن العيادة الطبية 

في  الطبية  العيادات  أفضل  إحدى  ُتعد  للبعثة 

مخيمات منى لهذا العام 1443هـ، وملحقاتها على 

المستويين سواء العيادات العادية أو الطارئة.

الحج  لبعثة  المساندة  الوحدات  وتعمل 

التكامل والتنسيق خدمًة  القطرية في إطار من 

لحجاج الدولة بجميع الحمالت في مخيم منى، 

وفرتها  التي  الصحية  الرعاية  تقديم  خالل  من 

بكافة  مجهزتين  عيادتين  عبر  الطبية  الوحدة 

المعدات واألجهزة الطبية واحدة للرجال واألخرى 

اإلسعافية،  األجهزة  أحدث  توفير  مع  للنساء، 

ونساء،  رجال  مسعفين  مع  إسعاف  وسيارة 

بالبدلة  مجهزين  مسعفين  ثالثة  عن  فضاًل 

وأخرى  للرجال  اثنين  المبتكرة؛  اإلسعافية 

ببعثة  الطبية  الوحدة  تضم  كما  للنساء، 

وممرضين  األطباء  من  متميزة  كفاءات  الحج 

أمهر  )رجال ونساء(، تم اختيارهم من  وصيادلة 

جميع  الطبي  الكادر  وتضمن  الطبية،  الكوادر 

االختصاصات المعنية للحاج. 

 كما كّثف فريق مركز االتصال والدعم الموّحد 

لحجاج قطر الذي يعمل على مدار الساعة عمله 

عمليات  خالل  من  الحجة  ذي  من  العاشر  يوم 

مخيمات  في  تواجدهم  أثناء  الحجاج  تفويج 

مقار  من  الحمالت  تحركات  متابعة  عبر  منى، 

التفويج  مواعيد  متابعة  ثم  المخيم  إلى  سكنها 

وحركة انطالق الحجاج لرمي الجمرات من خالل 

بالبعثة  االتصال  مركز  بين  محكم  تنسيق 

لضمان  القطرية؛  الحمالت  ومنسقي  القطرية 

المستطاع  بقدر  وإبعادهم  قطر  حجاج  سالمة 

عن مراكز التجمعات والتزاحم لتأمين سالمتهم 

إليها  عودتهم  المخيمات وحتى  الخروج من  منذ 

مرة أخرى.

 ويالحظ هذا العام تركيز جهود السلطات األمنية 

السعودية على تأمين سالمة الحجاج من خالل 

عمليات  وفق  ومتطورة  محكمة  سير  خطة 

التي  والتنظيمات  المعتمدة، والخطط  التفويج 

أداء  من  الحرام  الله  بيت  حجاج  تمكين  تكفل 

نسكهم وعباداتهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة. 

بعض  تلقى  والدعم  االتصال  مركز  أن  يذكر   

االتصاالت واالستفسارات من الحجاج ومسؤولي 

الحمالت عبر الخط الساخن المجاني من داخل 

 )8003040444( السعودية  العربية  المملكة 

تواصل  كما  لهم،  الفورية  المساعدة  وقدموا 

في  واإلرشادية  الميدانية  المركز  فرق  عمل 

متابعة حركة تفويج الحمالت من مقار سكنهم 

إلى أماكن مخيماتهم في منى وحركة الباصات 

الليل  منتصف  بعد  السكن  إلى  العودة  أثناء 

إلرشادهم  وذلك  الحجاج،  بعض  مصطحبة 

ولضمان سالمة الحجاج والتيسير عليهم.

عبدالله  فواز  السيد  سعادة  زار  آخر  سياق  وفي 

مطوفي  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  دانش 

من  العاشر  السبت  مساء  آسيا  جنوب  حجاج 

لدولة  الحجاج  شؤون  مكتب  مقر  الحجة  ذي 

السيد  استقباله  في  وكان  منى،  في  قطر 

شؤون  مكتب  رئيس  المسيفري  سلطان  علي 

البعثة، حيث  الحجاج لدولة قطر ومستشاري 

أكرمهم  بأن  قطر  حجاج  وجميع  بتهنئتهم  قام 

كما  1443هـ  العام  لهذا  الحج  فريضة  بأداء  الله 

األضحى  بعيد  الشقيق  القطري  الشعب  هنأ 

المبارك.

هذه  المسيفري  علي  السيد  ثّمن  جهته  من 

شركة  تبذلها  التي  بالجهود  وأشاد  الزيارة، 

مطوفي حجاج جنوب آسيا ووزارة الحج والعمرة 

القطرية  البعثة  الكبير مع  السعودية وتعاونهم 

بموسم  تتعلق  التي  األمور  جميع  تيسير  في 

المقدسة  المشاعر  وفي  المكرمة  مكة  في  الحج 

الله  بيت  لحجاج  خدمة  ومزدلفة  وعرفة  بمنى 

األضحى  بعيد  وتهنئته  شكره  وقدم  الحرام، 

الشريفين  الحرمين  خادم  حكومة  إلى  المبارك 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي 

العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود وإلى الشعب السعودي الشقيق.

الدوحة          $

الدوحة          $

الدوحة          $

 الوحدات المساندة تواصل عملها وفق منظومة متكاملة 

رئيس مطوفي حجاج جنوب آسيا يزور مقر البعثة بمنى
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بسبب موسم الحج واإلجازات.. النقيب البريدي:

حركة كبيرة على منفذ أبو سمرة

أن  البريدي  عبدالله  محمد  النقيب  كشف 

بداية  منذ  شهد  الحدودي  سمرة  أبو  منفذ 

الخروج  في  كبيرة  حركة  الحجة  ذي  شهر 

موسم  إلى  يعود  ذلك  في  والبسبب  والعودة، 

الحج واإلجازات.

مع  مقابلة  في  البريدي،  النقيب  وأوضح 

تليفزيون قطر، أن أعداد المغادرين والقادمين 

في اليوم تتراوح ما بين 8000 و9000 شخص، 

الجاهزية  أتم  أبو سمرة على  أن منفذ  مؤكدا 

الستقبال هذه األعداد بفضل لجنة منفذ أبو 

االستعدادت  وجميع  الطاقم  وتوفير  سمرة 

الستقبال هذه األعداد.

هذا وقد تم االنتهاء من األعمال المؤقتة لتطوير 

بالتعاون  الحدودي  سمرة  أبو  منفذ  وتوسعة 

مع اللجنة الدائمة لمنفذ أبو سمرة الحدودي 

لتسهيل  وذلك  الداخلية،  لوزارة  التابعة 

دولة  إلى  القادمين  المسافرين  دخول  حركة 

انطالق  قبل  االستيعابية  الطاقة  لزيادة  قطر 

قطر   FIFA« العالم  كأس  بطولة  فعاليات 

.»2022
الستقبال  الجاهزية  أتم  في  المنفذ  وأصبح 

جميع  لجماهير  والخروج  الدخول  حركة 

تنظمها  التي  الرياضية  واألحداث  الفعاليات 

وزارة  وتعمل  القادمة،  الفترة  خالل  قطر  دولة 

الصعوبات  كافة  تذليل  على  الداخلية 

المنفذ  في  الحركة  تسير  حتى  والمعوقات 

بشكل سلس وآمن.

الطاقة  رفع  في  المؤقتة  التوسعة  وساهمت 

في  اإلنجاز  تم  حيث  للمنفذ،  االستيعابية 

جميع  وحرص  لتعاون  نتيجة  قياسي  وقت 

وتضمنت  المشروع،  في  المعنية  األطراف 

إلى  المسافرين  مسارات  تحويل  التوسعة 

الصحة،  لوزارة  بالتسجيل  خاصة  نقاط 

الجوازات،  بإدارة  خاصًا  مسارًا   12 وعدد 

وإنشاء ساحة تفتيش إضافية تستوعب 32 

 4 توفير  جانب  إلى  الوقت،  نفس  في  مركبة 

نقاط خاصة بالتسجيل للجمارك و4 مسارات 

خاصة بتأمين المركبات و4 مسارات خاصة 

بالتدقيق النهائي قبل دخول البالد.

توسعة  أعمال  جميع  من  االنتهاء  المقرر  ومن 

القادمة  الفترة  خالل  الرئيسي  المعبر 

قطر   FIFA« العالم  كأس  لبطولة  استعدادًا 

خدمة  المنفذ  تطوير  سيوفر  حيث   ،»2022
المسافرين من وإلى دولة قطر بضعف الطاقة 

الجديدة  المباني  من  عدد  في  االستيعابية 

مواقف  إلى  باإلضافة  الممرات،  من  وعدد 

الوقت  بنفس  شاحنة   500 تخدم  شاحنات 

بمساحة إجمالية تغطي 190 ألف متر مربع، 

مستخدمي  متطلبات  مع  لتتماشى  وذلك 

المنفذ.

هذا وتختص اللجنة الدائمة لمنفذ أبو سمرة 

الجهات  أبو سمرة بالتنسيق مع  بإدارة منفذ 

األعمال  بجميع  القيام  ذلك  في  ولها  المعنية، 

الالزمة وبوجه خاص: متابعة سير العمل في 

واإلشراف  األداء،  على  الرقابة  وإحكام  المنفذ، 

بالمنفذ،  والعاملين  الموظفين  كافة  على 

واتخاذ كل ما يلزم من تنظيم إلجراءات العمل 

التوجيهات  وإصدار  بالمنفذ،  والموظفين 

والتعليمات للموظفين والعاملين بالمنفذ بما 

من شأنه تحسين الخدمة بالمنفذ.

تذليل  على  بالعمل  اللجنة  تختص  كما 

حسن  تعترض  التي  والمعوقات  الصعوبات 

لصرف  نظام  ووضع  بالمنفذ،  العمل  سير 

للموظفين  والمكافآت  والبدالت  الحوافز 

والعاملين بالمنفذ ويعتمد من وزير الداخلية، 

أي  ونقل  بالمنفذ  للعمل  موظف  أي  وقبول 

المنفذ،  من  والعاملين  الموظفين  من  موظف 

بالمنفذ  والعاملين  الموظفين  مساءلة  وطلب 

تأديبيًا من الجهات التابعين لها.
{ النقيب محمد عبدالله البريدي

محمد أبوحجر كتب

تطوير المنفذ يساهم في إنهاء اإلجراءات بسهولة ويسرأعداد المغادرين والقادمين تصل لـ »9« آالف شخص يوميا

مساعد مدير إدارة النظافة العامة في وزارة البلدية:

جهود مكثفة للنظافة 
العامة في العيد

مدير  مساعد  الكبيسي،  فرج  محمد  السيد  كشف 

اإلدارة  جهود  عن  البلدية،  وزارة  في  العامة  النظافة  إدارة 

خالل عيد األضحى المبارك، حيث أكد أن اإلدارة جهزت 

جميع  لتأدية  والمعدات  البشرية  اإلمكانات  كافة 

وتوفير  والتنظيف  الكنس  تشمل  التي  النظافة  أعمال 

األعمال  أن  إلى  مشيرا  المصليات،  وتنظيف  الحاويات 

تكون على مدار الساعة.

وأوضح أن أبرز األماكن التي تكثر بها أعمال النظافة في 

العامة  الحدائق  هي  بها  الحمالت  تكثيف  ويتم  العيد 

والشواطئ والمتنزهات، مشيرا إلى أنه خالل فترة األعياد 

يتم دعم خطة النظافة العامة بمعدات زيادة لرفع جميع 

النظافة  عمال  بدعم  الجمهور  مطالبا  المخلفات،  أعمال 

وعدم  الحاويات  في  المخالفات  بوضع  االلتزام  خالل  من 

متميز  بمستوى  تسير  النظافة  أعمال  أن  وأكد  إلقائها. 

والبرامج  الخطط  حسب  المبارك  األضحى  عيد  خالل 

والمناطق  المدن  جميع  من  المخلفات  برفع  الخاصة 

بالدولة.

العامة قامت بمهام في مختلف  النظافة  إدارة  أن  وأوضح 

جميع  في  الحاويات  وتفريغ  رفع  شملت  المناطق 

تم  حيث  زوار،  كثافة  شهدت  التي  سيما  ال  المناطق، 

تشكيل فرق ميدانية خاصة لهذه المناسبة وغطت هذه 

التركيز  وكان  بالدولة  والمناطق  المدن  جميع  األعمال 

على األماكن الهامة، باإلضافة إلى توفير الحاويات الالزمة 

استمرارية  عن  فضاًل  بأول،  أواًل  ورفعها  كافية  بأعداد 

البرامج اليومية لخدمات النظافة، وفقًا للبرامج المحددة 

حيث تجرى بانتظام وعلى مدار الساعة.

على  استمرت  النظافة  أعمال  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

المبارك،  األضحى  عيد  أيام  وثاني  أول  في  الساعة  مدار 

لتغطية  تشكيلها  تم  التي  الميدانية  الفرق  خالل  من 

يتوقع  التي  المواقع  وخاصة  والمناطق،  المدن  جميع 

خاصة  وعناية  باهتمام  تحظى  والتي  بها  اإلقبال  زيادة 

مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ.

الصلبة  المخلفات  إزالة  العامة  النظافة  جهود  وتشمل 

وتجديدات  صيانة  أعمال  عن  الناتجة  الشوارع  من 

األضاحي  مخلفات  من  كبيرة  أعداد  وإزالة  المساكن، 

التي تم التخلص منها في الحاويات المنزلية أو الساحات 

واجهات  وتنظيف  اآللية  المقاصب  ومخلفات  والميادين، 

والداخلية  الخارجية  المصليات  وساحات  المساجد 

بالتنسيق مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

المنزلية  المخلفات  نسبة  تكثر  أن  أيضا  المتوقع  ومن 

في  التوسع  بسبب  العيد  فترة  خالل  باألخرى  مقارنة 

المواطنين  من  العديد  يقدم  حيث  العيد،  تجهيزات 

تغيير  مثل  منازلهم،  في  التغيير  على  والمقيمين 

التنظيف  وعمليات  المنزلي  األثاث  بعض 

إلحداث  مخلفات  عنها  تنتج  التي  الواسعة 

تجديدات في المظاهر الداخلية والخارجية 

المواطنين  البلدية  وتحث  للمنازل. 

مشرف  مع  التنسيق  بضرورة  والمقيمين 

البلدية قبل إخراج أي نفايات منزلية صلبة 

وذلك  العادية،  النفايات  حاوية  تسعها  ال 

المنزل  من  إخراجها  مع  بالتزامن  لرفعها 

بدون  نظيفة  األماكن  على  والحفاظ 

المظهر  تشوه  مخلفات  وجود 

السكنية،  لألحياء  الجمالي 

تأخذ  مخلفات  وكذلك 

جهود  من  كبيرًا  حيزًا 

حيث  النظافة،  وحدات 

الهدم  مخلفات  ترك  إن 

الصلبة  والحفريات 

األماكن  غير  في 

المخصصة لها يشكل 

لقانون  مخالفة 

النظافة.

رفع وتفريغ الحاويات 
في جميع المناطق 

التي شهدت كثافة زوار

تشكيل فرق ميدانية 
خاصة لتغطية جميع 

المدن والمناطق بالدولة

{   محمد الكبيسي
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�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

اأنه وفقًا لأحكام القانون رقم )٢٩( ل�شنة ٢٠٠٦ ب�شاأن مراقبة املباين

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

وعليه �شوف تقوم البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: مالك العقار       

: رقم القرار      

: رقم الق�شيمة        

: املنطقة/ال�شارع 

: م�شمون القرار 

: البلدية املخت�شة 

محمد إبراهيم الهاشمي

2022/1951

400803

74

صيانة

الخور والذخيرة

184www.mme.gov.qaalbaladiya

�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

اأنه وفقًا لأحكام القانون رقم )٢٩( ل�شنة ٢٠٠٦ ب�شاأن مراقبة املباين

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

وعليه �شوف تقوم البلدية باتخاذ الجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون امل�شار اإليه اأعاله

: مالك العقار       

: رقم القرار      

: رقم الق�شيمة        

: املنطقة/ال�شارع 

: م�شمون القرار 

: البلدية املخت�شة 

زيادين بنت مفتاح

2022/2011

401106

74

هدم

الخور والذخيرة

184www.mme.gov.qaalbaladiya

انسيابية على الطرق في العيد.. المالزم أول الكواري:

نشر الدوريات المرورية في المناطق الحيوية

 

أيام  ثاني  خالل  المرورية  الحــركة  شهدت 

وانسيابية  سالسة  المبارك  األضحى  عيد 

إغالق  من  الرغم  على  الطرق  مختلف  في 

تشهد  لم  حيث  أيام،   9 لمدة  الـكورنيش 

ازدحامات  بالكورنيش  المحيطة  الطرق 

المرور  لســــــيارات  السريع  التدخل  بجانب 

التكدس  لمنع  حـوادث  وجود  حالة  فـــــي 

المروري.

الكواري  جاسم  أحمد  أول  المالزم  وكشف 

اإلدارة  في  المرورية  الحركة  دوريات  ضابط 

تشهد  المرورية  الحركة  أن  للمرور  العامة 

حرص  وهناك  الجمهور،  من  واسعًا  التزامًا 

ونأمل  باإلجراءات،  االلتزام  على  جدًا  واضح 

الفترة  خالل  االلتزام  يواصل  أن  الجميع  من 

المقبلة.  وتابع خالل تصريحات تليفزيونية: 

التي قد تشهد  المناطق  الدوريات في  تتركز 

المجمعات  قرب  خاصة  مرورية  ازدحامات 

التجــــارية والمناطق ذات الكثافة الســـــكانية 

توعــــــية  تم  كما  المقاصب،  عند  وكذلك 

المرور  بقانون  بااللتزام  المركبات  قائدي 

وتوخي الحـــــيطة والحذر، خاصة عند المرور 

بالشـــوارع الداخلــــية والفرجان، حفاظا على 

في  بكثافة  يتواجدون  الذين  األطفال  سالمة 

بالعيد.   فرحتهم  عن  للتعبير  المناطق  هذه 

وفي سياق مواز شهدت الطرق المؤديـــــــة إلى 

كبــــيرة  انســـــيابية  الدولي  حمد  مطـــــــار 

خالل  السفر  حركة  تزايد  من  الرغم  على 

إدارة أمن  التنسيق مع  الفترة، حيث تم  تلك 

في  المروري  التواجد  تعزيز  أجل  من  المطار 

أول وثاني أيام العيد، نظرًا للزيادة المتوقعة 

المرور  ودعت  خاللهما..  السفر  حركة  في 

الطرقات  ومستعملي  المركبات  سائقي 

حفاظا  المرورية  السالمة  بقواعد  االلتزام  إلى 

أنه تم خالل  والممتلكات، خاصة  األرواح  على 

الفترة الماضية تفعيل نظام »طلع« لكاميرات 

المخالفات  رصد  إلى  يهدف  الذي  المراقبة، 

حزام  ربط  عدم  من  أنواعها  بكافة  المرورية 

القيادة  أثناء  الهاتف  في  التحدث  أو  األمان 

أو  الزائدة  الســـــرعة  أو  الخاطئ  التجاوز  أو 

الضوئية،  اإلشارة  قطــــع  أو  ببطء  السير 

خطرا  تشكل  التي  المــــخالفات  من  وغيرها 

مما  الطريق،  على  العامة  الســـــالمة  على 

يسهم بصـــــورة كبيرة في إحكام السيطـــرة 

األمنـــية داخـــــل كافة مناطق الدولة وتيسير 

الحركة المرورية ورصـــــد أي مخـــالفة مرورية 

الدوريات  قسم  سيواصل  كما  حينها.  في 

التفتيشية  حملته  المروري  والتحقيق 

الجسيمة،  المرورية  المخالفات  لضبط 

من  الحد  إلى  الرامية  خطته  إطار  في  وذلك 

الخاطئة،  المرورية  والسلوكيات  الحوادث 

الطريق،  على  السالمة  اشتراطات  وتعزيز 

بهدف الحفاظ على األرواح والممتلكات.

ضبطها:  تم  التي  المخـــــــالفات  أبرز  ومن 

والقيادة  والتالعب،  والتفحيص  االستعراض 

الســـباقـــــات،  وإقــــــــــامة  وتهـــــــور،  برعونة 

الــــكامــــــل، والصوت، وغيرها من  والمخــــفي 

المخالفات.

{  المالزم أول أحمد الكواري

محمد أبوحجر التدخل السريع لســــــيارات المرور فـــــي حالة وجـود حــوادث لمنع التكـدس كتب

تتركز الدوريات قرب المجمعات التجــــارية والمناطق ذات الكثافة الســـــكانية وعند المقاصب

مطالبة سائقي المركبات ومستعملي الطرقات بااللتزام بقواعد السالمة حفاظا على األرواح

أخصائي طب األسرة في مركز مسيمير الصحي.. د. نزار حداد:

السوائل أهم عالج لاللتهابات المعوية
بعدة  الفصول  من  كغيره  الصيف  يرتبط 

األمراض  هذه  ومن  فيه،  تنشط  أمراض 

الموسمية التهابات الجهاز الهضمي، حيث إن 

الرابط ما بين فصل الصيف وهذه االلتهابات 

في  والمنطق-  العقل  له  يشير  -كما  يكمن 

هذا  خالل  والرطوبة  الحرارة  درجات  ارتفاع 

الوقت من السنة، وهذا االرتفاع يشكل مناخا 

مناسبا لتكاثر الجراثيم، كما أنه يحتاج إلى 

وقت أقل إلفساد األغذية أو األطعمة.

نعمة  نزار  الدكتور  يقول  اإلطار،  هذا  وفي 

مركز  في  األسرة  طب  أخصائي  حداد، 

الرعاية  لمؤسسة  التابع  الصحي  مسيمير 

االلتهابات  مسببات  تتعدد  األولية:  الصحية 

قد  ما  أو  والطفيلي  البكتيري  فمنها  المعوية، 

تناولها،  بعد  الفاسدة  األغذية  معها  تحمله 

هو  شيوعا  أو  انتشارا  األكثر  المسبب  ولكن 

الفيروس. وهناك أعراض متعددة لاللتهابات 

في  وآالم  العام  اإلعياء  منها:  ونذكر  المعوية، 

درجات  في  وارتفاع  الجسم،  أنحاء  مختلف 

والغثيان  )مغص(،  البطن  في  وآالم  الحرارة 

والقيء واإلسهال.

على  فيحتوي  المعوي  االلتهاب  عالج  أما 

ويقوم  المرض،  مسبب  يصنعها  خصوصية 

غيره  من  للمرض  المسبب  بحصر  الطبيب 

من المسببات واألمراض المحتملة من خالل 

كتابته  خالل  المريض  من  المعلومات  جمع 

الفحص  خالل  ومن  المرضي،  للتاريخ 

بعض  في  المريض  يحتاج  وقد  السريري، 

األحيان إلى الفحوصات المخبرية أو غيرها.

حديثه  حداد  نعمة  نزار  الدكتور  ويواصل 

على  يعتمد  ذكرنا  كما  العالج  إن  قائال: 

جميعها  فليس  المعوي،  االلتهاب  مسبب 

على  جرثومي  أو  حيوي  مضاد  إلى  يحتاج 

سبيل المثال، خصوصا أن أكثر المسببات 

في  يكمن  وعالجه  الفيروس  هو  انتشارا 

وجوهر  األهم  )وهو  السوائل  تعويض 

التي تساعد على  العالجات  العالج(، بجانب 

كالحرارة  المرض  أعراض  من  التخفيف 

والمغص.

والخطط  المسببات  اختلفت  ومهما 

تناول  في  جميعها  تلتقي  أنها  إال  العالجية، 

مع  منها  الجسم  فقده  ما  لتعويض  السؤال 

الذي  الجفاف  لتفادي  وذلك  واإلسهال،  القيء 

أهمها  يكن  لم  إن  المضاعفات  أهم  من  يعد 

يعني  الجفاف  إن  المعوية.  االلتهابات  في 

يكمن  وعالجه  الجسم،  في  السوائل  نقص 

في تعويض هذا النقص في السوائل، وعلى 

هي  الوريدية  التغذية  بأن  دارج  هو  ما  عكس 

األفضل في تعويض السوائل، إال أن الحقيقة 

هي أننا كأطباء نتفق على أن أفضل طريقة 

لتعويض السوائل تُكون من خالل شربها عن 

األول للمريض  الفم، وهو دائما خيارنا  طريق 

عند العالج ما دام ذلك ممكنا.

نأخذها  التي  العمرية  الفئات  بعض  وهناك 

مع  تعاملنا  في  الخصوص  وجه  على 

أكثر  معرضة  كونها  المعوية  االلتهابات 

لذلك  السن،  وكبار  األطفال  وهم  للجفاف 

وحثهم  عليهم  اإلشراف  مرافقيهم  من  نطلب 

السوائل  من  الكافية  الكميات  تناول  على 

العادية.  األيام  خالل  وحتى  المرض  خالل 

تطور  إيجابية  بسبب  أنه  الذكر  هنا  ووجب 

الصحية  والثقافة  الصحية  الرعاية  مستوى 

كما  منتشرا  الجفاف  يعد  لم  المجتمع،  في 

كان في السابق.

ونحن كمقدمين وممثلين للرعاية الصحية 

الركائز  من  واحدة  الوقاية  نعتبر  األولية 

تفادي  على  خاللها  من  نعمل  التي  واألهداف 

الهضمي  الجهاز  بالتهاب  اإلصابة  المريض 

من خالل النصائح التي يوجب اتباعها لنقي 

مثل  األمراض،  هذه  من  وأحباءنا  أنفسنا 

دائما  اليدين  وغسل  النظافة  على  الحرص 

على  الحصول  لتجنب  الطعام  تناول  قبل 

وغسل  نظيفة،  الغير  األيدي  من  العدوى 

اليدين بعد الخروج من الحمام لتجنب نقل 

في  اليدين  وضع  وتجنب  لغيرنا،  العدوى 

الفم خالل اليوم، وتجنب شراء األطعمة الغير 

يعرضها  قد  مما  السليم  بالشكل  محفوظة 

إلى الفساد بسبب ارتفاع حرارة الصيف.

أطعمتنا  حفظ  أيضا  علينا  يجب  كما 

بالشكل السليم من خالل عدم ترك األطعمة 

طويلة  لمدة  مثال  المركبة  في  التبضع  عند 

وخصوصا في درجات الحرارة العالية، وطهو 

األطعمة بشكل جيد وعدم ترك األطعمة خارج 

البسيطة  الوقائية  اإلجراءات  الثالجة، فبهذه 

لننعم  وعواقبه،  المرض  نتفادى  أن  يمكننا 

عن  بعيدا  سعيدة  وإجازة  جميل  بصيف 

األمراض.

{  د. نزار حداد

أعراض االلتهابات متعددة وأبرزها 
ارتفاع درجات الحرارة وآالم البطن

الصيف 
الحار يشكل 
مناخا لتكاثر 

البكتيريا 
والفيروسات

$ الدوحة
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»هـدايـا كـتـــارا« تسـعــد األطــفال
إقبال على عروض قبة الثريا

الشاطئ استقبل العديد من عشاق البحر والسباحةمشاركة مجموعة كبيرة من األسر في الورش الفنية المتنوعة

أعدتها  التي  المتنوعة  والترفيهية  والفنية  الثقافية  الفعاليات  تواصلت 

وتستمر  المبارك،  األضحى  عيد  بمناسبة  »كتارا«  الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة 

طوال أيام العيد وسط حضور جماهيري كثيف من مختلف الجنسيات.

المبارك،  األضحى  عيد  أيام  ثاني  خالل  أمس  ار 
َّ
الزو من  غفيًرا  جمهوًرا  »كتارا«  استقبلت  فقد 

وقد حرصت على توزيع الهدايا والعيديات على األطفال داخل السيارات، وهو ما أدخل السرور في 

نفوس األطفال الذين اعتادوا عليها كل عيد.

وشهدت »كتارا« اإلقبال بكثافة على عروض األفالم الترفيهية والتعليمية التي تقدمها قبة الثريا الفلكية 

العروض  مع  موعد  على  مساء  والسابعة  الخامسة  الساعة  بين  الجمهور  كان  حيث   ،)41( المبنى  في 

الكون،  الصغير،  المثالي  والكوكب  األبعاد،  ثالثية  بتقنية  الفضاء  رائد  ومنها:  يوميا،  ُتقدم  التي  المميزة 

ثماني كواكب على درب التبانة وعرض النجوم.

إلى  18، باإلضافة  المبنى  مت في  ُقدِّ التي  المسرحية  العروض  األطفال مع عائالتهم  تابع  وفي سياق مواز، 

مشاركة مجموعة كبيرة من األطفال في الورش الفنية المتنوعة المقدمة، وقد سادت أجواء البهجة والفرح 

التلوين  ورش  بين  تنوعت  التي  والفعاليات  األنشطة  بكافة  استمتعوا  الذين  الحاضرين  جموع  بين 

الكرتونية،  الشخصيات  وعروض  البالونات،  وتشكيل  الكانفاس،  على  والرسم  الوجوه،  على  والرسم 

4 مسرحيات، وهي: »أصدقاء الطبيعة«، و»حيوانات الغابة«،  وطالء السيراميك، عالوة على عروض 

عة، وعرض مسرح خيال الظل، وقد القت العروض 
َّ

ومسرحية صامتة عبارة عن اسكتشات منو

استحسان األطفال الذين تفاعلوا معها بالتصفيق وترديد األغاني. 

كما استقبل شاطئ كتارا العديد من عشاق البحر والسباحة، حيث تتوفر في الشاطئ 

مائية  وألعاب  لألطفال،  مخصصة  ألعاب  منطقة  من  والتسلية  الراحة  سبل  كل 

ومساحات رملية واسعة.

وعّبر زوار »كتارا« عن سعادتهم بحضور ومشاهدة البرنامج الحافل 

أعدته  الذي  المميزة  الترفيهية  واألنشطة  الفعاليات  من 

»كتارا« لجمهورها في عيد األضحى المبارك.

$ الدوحة
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عبر زيارات األقارب نهارا والفعاليات الترفيهية مساء

عيالنا يواصلون االحتفال بالعيد

الجديدة،  العيد وهم يرتدون مالبسهم  األطفال احتفاالتهم ببهجة  واصل 

حيث نظمت الدولة العديد من الفعاليات واألنشطة الترفيهية في مراكز 

المثال  سبيل  على  المدن،  في  المنتشرة  التجارية  والموالت  التسوق 

عروض السيرك األفريقي في قطر مول وسفاري هايبر ماركت ومسرحية 

كالمسابقات  الجذابة  العروض  إلى  باإلضافة  الثاني،  الطابق  الرعب 

مؤسسة  في  خصيصا  لألطفال  أقيمت  التي  المختلفة  واالستعراضات 

الحي الثقافي )كتارا( ومشيرب ومكتبة قطر الوطنية وسوق واقف وسوق 

واألنوار  باإلضاءات  المتأللئة  االرتفاع  شاهقة  األبراج  تزيين  وتم  الوكرة، 

الزاهية.

مثل  التـراثية  األمـاكن  بزيارة  األطفال  من  كثيرة  أعـداد  قامت  كما 

الزيارات  في  أطفـالها  األسـر  من  العـديد  واصطحبت  وغيرها،  المتاحف 

العائلية لألقـارب للتـأكيد على قيمة صلة الرحم.

آمنة العبيدلي متابعة
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إقبال كبير عليها لالستمتاع بالبرامج والفعاليات

»الفرق االستعراضية« تجذب جمهور الموالت

التجارية  المجمعات  شهدت 

قبل  من  كبيرا  جماهيريا  إقباال 

بالبرامج  لالستمتاع  المرتادين 

تنظيمها  تم  التي  والفعاليات 

احتفاء بعيد األضحى المبارك.

المجمعات  معظم  وشهدت 

حركة نشطة من روادها الذين 

والعروض  الفعاليات  تابعوا 

ذات  المتنوعة  الحصرية 

الطابع الترفيهي وخاصة الفرق 

أحبها  والتي  االستعراضية 

على  البهجة  وأدخلت  الجميع 

األطفال، إلى جانب التخفيضات 

التي طرحتها المحالت المختلفة، 

الوقت  في  الزبائن  لدى  قبواًل  والقت 

في  المحالت  فيه  استعدت  الذي 

األسواق الشعبية والمجمعات التجارية 

لهذه المناسبة.

تستقطب  أن  الموالت  استطاعت  وقد 

المسائية،  الفترة  خالل  وخاصة  المرتادين 

الزوار،  من  األسد  نصيب  مول  لقطر  وكان 

حيث بات القبلة األولى للمرتادين لما يتمتع 

بجانب  السيرك  لعروض  تنظيم  من  به 

المتنوعة  التجارية  المحالت  جميع  توافر 

الفاخرة  والمتاجر  المطاعم  من  ونخبة 

تجولت  وقد  الجمهور،  استقطبت  التي 

والقت  المجمع  داخل  االستعراضية  الفرق 

استحسان الجمهور وخاصة األطفال. 

وقد تحلت المجمعات بزينة العيد المميزة 

الستقبال ضيوفه ومشاركتهم بهجة العيد، 

العديد  في  المشاركة  من  الزوار  تمكن  كما 

في  بما  لألطفال  المخصصة  األنشطة  من 

وتصاميم  مجاًنا  الوجه  على  الرسم  ذلك 

مساحات  وفرت  كما  اليد،  على  الحناء 

للعائالت  رائعة  تجارب  بالمول  الترفيه 

الذي  الوقت  في  العيد،  ببهجة  لالستمتاع 

شهدت مدن المالهي والمراكز الترفيهية في 

الفعاليات  من  العديد  التجارية  المجمعات 

العيد،  في  األطفال  الستقبال  المخصصة 

المخصصة  الساحات  اكتظت  كذلك 

التي  األفالم  بأحدث  لالستمتاع  للسينما 

تعرض في قطر..

وتماشًيا مع اإلجراءات الوقائية التي وضعتها 

دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا، 

ولضمان بيئة تسوق آمنة للجميع، التزمت 

والسالمة،  الصحة  بإجراءات  المجمعات 

بارتداء  الجميع  التزام  تضمنت  والتي 

الكمامات والمعالجة الشاملة لتطهير مراكز 

قوية،  تنظيف  وعمليات  ا، 
ًّ

أسبوعي التسوق 

في  التداول  ساعات  خالل  تعقيم  وعمليات 

مراكز التسوق.

على  اإلقبال  كثافة  المجمعات  زوار  وأرجع 

إلى  األضحى  عيد  احتفاالت  في  الموالت 

بالمناسبة،  لالستمتاع  مثالية  بيئة  توافر 

واألماكن  العامة  الحدائق  أجواء  عن  بعيدًا 

درجات  ارتفاع  ظل  في  المفتوحة  الترفيهية 

أثناء  العالية  والرطوبة  النهار  أثناء  الحرارة 

الليل. 

المتنوعة  المجمعات  بفعاليات  وأشادوا 

شملت  والتي 

والبرامج  المسابقات  من  العديد 

أول  من  ابتداء  انطلقت  والتي  الممتعة 

للعائالت  الفعاليات  توفر  حيث  العيد  أيام 

والمسابقات  األنشطة  من  عددا  واألطفال 

الفئات  جميع  مع  تتناسب  والتي  المميزة، 

العمرية، وذلك لقضاء أمتع األوقات. 

وأوضحوا أن برنامج العيد يتضمن مجموعة 

من األنشطة الشعبية والعروض الترفيهية 

العروض  من  والعديد  مسرحية  وأنشطة 

مثل  مناسبات  أن  إلى  باإلضافة  األخرى، 

فريدة  فرصة  تعطي  المبارك  األضحى  عيد 

واأللعاب  األنشطة  من  بالكثير  لالستمتاع 

والعروض الترفيهية، حيث تقدم لهم أفضل 

المناسبة  بهذه  للعائالت  احتفالي  برنامج 

بالحيوية  مفعمة  أجواء  للزوار  ليوفر 

أحلى  لقضاء  مميزة  تجربة  والتشويق 

األوقات.

ازدحام عند الفعاليات المخصصة لألطفال وفي مناطق األلعاب الزوار حرصوا على المشاركة في العديد من األنشطة الترفيهية

 ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية جعل المجمعات 
وجهة مفضلة لألسر

} تصوير - أسامة الروسان وعباس علي 

كتب            محمد أبوحجر 
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قطر الثانية عربيا بأسعار تذاكر السينما
أظهر تصنيف لموسوعة قاعدة البيانات العالمية نامبيو )NUMBEO( أن أسعار تذاكر 

السينما في قطر تحتل المرتبة الثانية عربيا والـ13 عالميا في قائمة أغلى الدول من حيث 

تذاكر السينما بمتوسط يبلغ 12.4 دوالر للتذكرة الواحدة، وجاءت السعودية في المرتبة 

األولى عربيا والثانية عالميا بسعر 18.65 دوالر لتذكرة السينما، وشغلت اإلمارات العربية 

المتحدة المرتبة الثالثة عربيا والـ16 عالميا بسعر يبلغ 12.3 دوالر للتذكرة الواحدة، ثم 

الكويت في المرتبة الرابعة عربيا والـ21 عالميا بسعر 11.4 دوالر لتذكرة السينما الواحدة.

قطر تحتفل باليوم العالمي للسكان.. د.النابت:

توازن بين النمو السكاني والتنمية
العالم  دول  جانب  إلى  قطر،  دولة  تحتفل 

للسكان،  العالمي  باليوم  اليوم،  المختلفة، 

وذلك استجابة لتوصية مجلس إدارة برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي الذي أقر عام 1989 بأن 

في  المناسبة  بهذه  الدولي  المجتمع  يحتفل 

11 يوليو من كل عام. وتهدف هذه المناسبة 
السنوية إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة 

الطابع  على  االهتمام  تركيز  وإلى  بالسكان 

الملح لهذه القضايا وأهميتها في سياق خطط 

إليجاد  والحاجة  وبرامجها  الشاملة  التنمية 

قطر  دولة  اهتمام  وينبع  القضايا.  لهذه  حلول 

ونهجها  مشروعها  من  السكانية  بالقضايا 

المتواصل لبناء مجتمع متقدم يقوم على مبدأ 

المستمر  والتحسين  اإلنسان  حقوق  احترام 

مواطنين  من  سكانها  معيشة  لمستوى 

االهتمام  هذا  ترجمة  تمت  وقد  ومقيمين، 

بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 عام 2008 التي 

قطر  دولة  سكان  وتنمية  »تطوير  إلى  تهدف 

لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر«، ووفرت 

التنمية  استراتيجيات  لتطوير  العام  اإلطار 

الوطنية المتعاقبة، كما شكلت األساس الذي 

استندت إليه السياسة السكانية التي ترمي 

إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات 

عبر  بها،  المرتبطة  والمسائل  السكانية 

التنفيذية.  والبرامج  الخطط  من  مجموعة 

محمد  بن  صالح  الدكتور  سعادة  وأكد 

واإلحصاء  التخطيط  جهاز  رئيس  النابت، 

كلمة  في  للسكان،  الدائمة  اللجنة  ورئيس 

السكانية  السياسة  أن  المناسبة،  بهذه  له 

لدولة قطر مشروع مستمر متواصل وخاضع 

التغيرات  مع  الصياغة  وإعادة  للمراجعة 

وخطط  الدولة،  تشهدها  التي  المتسارعة 

مشيرا  تعتمدها،  التي  الطموحة  التنمية 

إلى أن الغاية األساسية للسياسة السكانية 

النمو  بين  التوازن  »تحقيق  قطر  دولة  في 

المستدامة،  التنمية  ومتطلبات  السكاني 

ويرتقي  للسكان،  كريمة  حياة  يضمن  بما 

من  ويرفع  خياراتهم،  ويوسع  بقدراتهم، 

المجتمع  تقدم  في  مشاركتهم  مستويات 

هذه  »لتحقيق  أنه  وأوضح  ورفعته«.  القطري 

حددت  المحاور  من  عدد  اعتماد  تم  الغاية، 

لكل منها غاية )أو غايات( رئيسية تمثل الهدف 

الذي تطمح السياسة السكانية للوصول إليه 

بنهاية الفترة المحددة لتنفيذها )عام 2030(، 

الوصول  في  تحقيقها  يسهم  فرعية  وأهدافًا 

أن  مبينا  محور«،  لكل  الرئيسية  الغاية  إلى 

المالمح  ترسم  للدولة  السكانية  السياسة 

أجندة  ضوء  في  وذلك  الغد،  لقطر  السكانية 

السياسية  للمستجدات  طموحة  تنموية 

التي يشهدها العالم، وتركز على إدارة معدالت 

النمو السكاني المتسارعة ومعالجة تداعياته 

التركيبة  اختالل  تداعيات  ذلك  في  بما 

المعالجة،  تلك  آليات  أبرز  ولعل  السكانية، 

هو التوجه التدريجي نحو اقتصاد قائم على 

المعرفة.

{  د.صالح بن محمد النابت

اتجـاه تـدريجـي نحــو االقتـصاد القــائــم عــلى المــعـرفـــةتحسين مستمر لمستوى المعيشة.. واألجندة التنموية طموحة 

$ الدوحة

عند مستوى يبلغ »450« مليار دوالر

استقرار حجم أصول جهاز قطر لالستثمار

البنوك المركزية تستهدف احتواء األزمة

»QNB«: تزايد الضغوط 
التضخمية في أميركا وأوروبا

{  البنك المركزي األوروبي                 )أ.ف.ب(

قطر  لبنك  األسبوعي  التحليل  قال 

السندات  أسواق  إن   QNB الوطني 

كبيرة  تقلبات  شهدت  العالمية  واألسهم 

عمليات  زادت  فقد  األخيرة،  األسابيع  في 

مبكر  وقت  في  بدأت  التي  للتصفية  البيع 

التوقعات  تدهور  مع  الحالي  العام  من 

هذه  وراء  الرئيسي  السبب  وكان  الكلية. 

السلبية  البيانات  تعدد  هو  التحركات 

المرتبطة بأرقام التضخم في االقتصادات 

شهد  الواقع،  في  الرئيسية.  المتقدمة 

في  الرئيسي  المستهلك  أسعار  مؤشر 

ارتفاعًا  اليورو  ومنطقة  المتحدة  الواليات 

إضافيًا في مايو 2022. ومع وصوله إلى 8.6 

% في الواليات المتحدة و8.1 % في منطقة 
قد  المستهلك  أسعار  مؤشر  يكون  اليورو، 

من  المستهدفة   %  2 نسبة  بكثير  تجاوز 

قبل السلطات النقدية ذات الصلة.

وأوضح التحليل أنه في الواليات المتحدة، 

ُيعتبر بنك االحتياطي الفيدرالي »متأخرًا 

عليه  يتعين  ولذلك  التطورات«،  آخر  عن 

أكبر  بسرعة  النقدية  السياسة  تشديد 

التضخم  يصل  ولم  التضخم.  الحتواء 

المستويات  إلى  المتحدة  الواليات  في 

عام  مطلع  منذ   2022 مايو  في  المسجلة 

الخاص  الفائدة  سعر  كان  عندما   ،1982
 ،%  15 يبلغ  الفيدرالي  االحتياطي  ببنك 

 .%  1.75 البالغ  الحالي  المستوى  مقابل 

في  التضخم  تجاوز  كلما  الماضي،  في 

يتم  لم   ،%  5 حاجز  المتحدة  الواليات 

رفع  بعد  إال  األسعار  ارتفاع  دوامة  احتواء 

أسعار الفائدة بقوة إلى مستوى كان على 

األقل مماثاًل لذروة معدالت التضخم. وفي 

التشديد  أدى  ذلك،  فيها  حدث  مرة  كل 

النقدي إلى ركود.

غير  من  أنه  يبدو  المرة،  هذه  في  ولكن 

الفائدة  أسعار  تتجاوز  أن  للغاية  المرجح 

الحالية.  التضخم  معدالت  األميركية 

في  اإلجمالية  المديونية  فمستوى 

الواليات  في  والخاص  العام  القطاعين 

تريليون   85 حوالي  يبلغ  والذي  المتحدة، 

دوالر أميركي أو 350 % من الناتج المحلي 

اإلجمالي، سيجعل الحفاظ على معدالت 

% مسألة  % و4   3.5 فائدة أعلى بكثير من 

االحتياطي  بنك  على  للغاية  صعبة 

الفيدرالي. وسيؤدي القيام بذلك إلى زيادة 

سريعة  وبوتيرة  كبير  بقدر  الدين  عبء 

حدوث  مخاطر  من  يزيد  مما  للغاية، 

االستهالك  في  مفاجئ  توقف  أو  مالية  أزمة 

ينخفض  لم  إذا  وبالتالي،  واالستثمار. 

القليلة  األشهر  خالل  التضخم  معدل 

االحتياطي  بنك  على  سيتعين  المقبلة، 

الخيارات  بعض  مواجهة  الفيدرالي 

الجانب  بتحديد  يتعلق  فيما  الصعبة 

بين  من  األولوية  ُيعطى  أن  ينبغي  الذي 

استقرار  تحقيق  تشمل  التي  صالحياته 

واالستقرار  الكامل،  والتوظيف  األسعار، 

تعتبر  اليورو،  منطقة  وفي  المالي.   

خيارات السياسة النقدية المتاحة للبنك 

القدر.  بنفس  صعبة  األوروبي  المركزي 

التأثير  الركود بفعل  أرباع من  فبعد عدة 

األسعار  ارتفعت  للجائحة،  االنكماشي 

عام  من  الثاني  النصف  في  حاد  بشكل 

المحللين  معظم  دهشة  أثار  مما   ،2021
هذه  أصبحت  الواقع،  في  والمستثمرين. 

منطقة  شهدتها  تضخمية  صدمة  أشد 

ثالثة  يتجاوز  الذي  تاريخها  في  اليورو 

وعشرين عامًا. وإذا أخذنا ألمانيا كمؤشر 

للتضخم في المنطقة خالل حقبة ما قبل 

التضخم  فيها  وصل  مرة  آخر  فإن  اليورو، 

في  المسجلة  تلك  تعادل  مستويات  إلى 

 ،1973 2022 كانت في منتصف عام  مايو 

للبنك  الرسمي  الفائدة  سعر  كان  عندما 

%، مقابل سعر   7 المركزي األلماني يبلغ 

المركزي  للبنك  الحالي  الرسمي  الفائدة 

الفجوة  إن   .%  0.5  - البالغ  األوروبي 

الفائدة  ومعدالت  التضخم  بين  السلبية 

شيء  أي  من  مرات  عدة  أكبر  الرسمية 

الماضيين.  الجيلين  مدى  على  حدث 

المركزي  البنك  أن  إلى  األمر  هذا  ويشير 

التي  الخطوات  من  الكثير  لديه  األوروبي 

ينبغي »تداركها« فيما يتعلق برفع أسعار 

أسعار  فارق  اتساع  وأن  خاصة  الفائدة، 

الفائدة مقابل الواليات المتحدة من شأنه 

اليورو.  على  الضغط  من  مزيدًا  يضع  أن 

وفي غياب دورة ذات مغزى من جوالت رفع 

المركزي  البنك  قبل  من  الفائدة  سعر 

أمام  أكثر  اليورو  ينخفض  قد  األوروبي، 

الدوالر، مما يزيد من ضغوط التضخم.

النقدية  السياسة  تشديد  فإن  ذلك،  ومع 

حيث  مكلفًا،  يكون  قد  اليورو  منطقة  في 

داخل  البلدان  عبر  الكلي  الوضع  يختلف 

يتعلق  فيما  خاصة  اليورو،  منطقة 

المالية  واالحتياجات  التوظيف  بمعدالت 

البحر  بلدان  فلدى  الديون.  ومستويات 

أو  الجنوب  في  المتوسط  األبيض 

»البلدان الطرفية«، مثل اليونان وإسبانيا 

مالي  وعجز  بطالة  معدالت  وإيطاليا، 

اقتصادات  من  أعلى  ديون  ومستويات 

وبلجيكا  والنمسا  )ألمانيا  األقوى  الشمال 

جنوب  اقتصادات  فإن  ثم،  ومن  وهولندا(. 

موقف  بأي  للتأثر  عرضة  أكثر  أوروبا 

المركزي  البنك  قبل  من  »متشدد« 

بالفعل  بالظهور  األمر  هذا  وبدأ  األوروبي. 

مع اتساع هوامش السندات داخل منطقة 

اقتصادات  تمويل  يجعل  مما  اليورو، 

هذا  استمر  وإذا  تكلفة.  أكثر  الجنوب 

الوضع، فقد يتسبب ارتفاع أسعار الفائدة 

البلدان  في  أخرى  إقليمية  ديون  أزمة  في 

أن  ويمكن  اليورو.  لمنطقة  »الطرفية« 

تصاعد  بسبب  المشكلة  هذه  تتفاقم 

الصراع مع روسيا، والذي يمكن أن يتطور 

دول  بعض  في  الطاقة  في  حادة  ندرة  إلى 

أوروبا الغربية، مما قد يتسبب في توقف 

واختتم  التصنيع.  نشاط  في  مفاجئ 

بنك  من  كل  يتعرض  قائال:  التحليل 

المركزي  والبنك  الفيدرالي  االحتياطي 

معدالت  لخفض  لضغوط  األوروبي 

التضخم مما يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر 

صرامة في جانب السياسة النقدية، وهو 

غير  وخيمة  عواقب  إلى  يؤدي  أن  يمكن  ما 

العميق  الركود  مقصودة، مثل فترات من 

وإذا  المالي.  االستقرار  عدم  من  والمزيد 

بشكل  التضخم  معدل  ينخفض  لم 

المرجح  فمن  المقبلة،  األشهر  خالل  كبير 

أن  ويمكن  واقعة  حقيقة  ذلك  يصبح  أن 

السياسة  لصناع  بيئة  أصعب  يخلق 

النقدية منذ فترة »الركود التضخمي« في 

السبعينيات.

صناديق  معهد  بيانات  أحدث  أظهرت 

أصول  حجم  استقرار  السيادية  الثروات 

الثروة  )صندوق  لالستثمار  قطر  جهاز 

يبلغ  مستوى  عند  قطر(  لدولة  السيادية 

)1.63 تريليون ريال قطري(  450 مليار دوالر 
أكبر  قائمة  في  التاسع  المركز  محتال 

ويمتلك  عالميا،  السيادية  الصناديق 

أيقونات  جهاز قطر لالستثمار حصصًا في 

الزراعي  البنك  أبرزها:  عالمية  استثمارية 

وناطحة  وهارودز  وباركليز  الصيني 

% في   17 السحاب شارد في لندن وحصة 

للسيارات  األلمانية  فاغن  فولكس  شركة 

جلينكور  شركة  في   %  9 تبلغ  وحصة 

السلع  لتجارة  السويسرية  البريطانية 

أكثر  الجهاز  يملك  كما  والتعدين،  األولية 

من 6 % من أسهم بنك باركليز، و22 % من 

شركة سينسبري. 

في  مكتبا  لالستثمار  قطر  جهاز  افتتح  وقد 

35 مليار دوالر  2015 الستثمار  نيويورك عام 

على  الجهاز  واستحوذ  المتحدة،  بالواليات 

استيت  »إمباير  شركة  من   %  10 نحو 

»إمباير  لمبنى  المالكة  تراست«  ريالتي 

عن  فضاًل   ،2016 عام  في  الشهير  استيت« 

الجهاز  ويملك  و»روسنفت«،  »ميراماكس« 

بروبيرتي«  »بروكفيلد  شركة  في   %  8.3
العالمية  النفط  شركة  من   %  4.6 وحصة 

»كريدي  من   % و8  شل  داتش  رويال 

هاوس«  »غروفنر  جانب  إلى  سويس«، 

وحصة في كل من بنك اوف أميركا وتوتال 

وشركة المجوهرات األميركية »تيفاني«.

بريطانيا  فإن  المعلنة،  للبيانات  ووفقًا 

تستحوذ على الحصة الكبرى من إجمالي 

تمتلك  حيث  الخارجية،  قطر  استثمارات 

وبرج  باركليز  مصرف  في  حصة  الدولة 

سحاب  ناطحة  أعلى  وهو  لندن  في  شارد 

المالكة  الشركة  من   % و20  أوروبا،  في 

لمطار هيثرو لندن.

دوالر  مليون   700 نحو  قطر  تستثمر  كما 

التابع  سي  دي  واشنطن  مشروع  في 

هارودز  ومتجر  القطرية،  الديار  لشركة 

البريطاني، و26 % من متاجر ماركس آند 

البريطانية. سبنسر 

دوالر  مليارات   5 نحو  أيضًا  قطر  وتستثمر 

باريس  نادي  وتمتلك  الصين،  بورصة  في 

في  نيو  ومبنى  الفرنسي،  جيرمان  سان 

األلمانية،  بورش  بشركة   % و3  باريس، 

هاوس  غروفنر  فنادق  في  أيضا  وتستثمر 

في  تاون  ودريم  بالزا  وفندق  لندن  في 

استثمارات  حزمة  عن  فضال  نيويورك. 

للضيافة  كتارا  من  لكل  تابعة  أخرى 

والديار القطرية حول العالم.

وكانت شبكة بلومبرغ األميركية قد أكدت 

في ابريل الماضي أن جهاز قطر لالستثمار 

أصوله  حجم  لزيادة  خطة  حاليا  يدرس 

ودمج  االستثمارية  األذرع  ضم  خالل  من 

األصول في كيان واحد وزيادة حجم أصول 

الصندوق.

مطلعين  أشخاص  عن  الوكالة  ونقلت 

المسؤولين  أن  تحددهم(  )لم  األمر  على 

لدمج  خطة  حاليا  يناقشون  قطر  في 

قطر  جهاز  مظلة  تحت  األصول  من  المزيد 

الكبرى  الشركات  يدير  الذي  لالستثمار 

تؤدي  أن  المنتظر  ومن  للدولة.  المملوكة 

هذه الخطوة إلى خفض نفقات الشركات 

السيادي  الثروة  صندوق  حجم  زيادة  مع 

القطري.

بريطانيا 
تستحوذ على 

حصة كبرى من 
االستثمارات 

الخارجية

$ خطة قيد الدوحة
الدراسة لزيادة 
حجم األصول 

مع ترشيد 
النفقات

{  جهاز قطر لالستثمار
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توفر دعما كبيرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

»مناطق« استقطبت »3511« مستثمرا

ترقب للنتائج الفصلية للشركات المدرجة

موسم اإلفصاح يعزز 
التفاؤل بأداء البورصة

بورصة  أداء  تأثر  الماضية  الفترة  وخالل 

حيث  والعالمية،  الخليجية  باألسواق  قطر 

مؤشر  تراجع  عن  المتاحة  البيانات  تكشف 

مجلس  لدول  المركب  بورز  آند  ستاندرد 

التعاون الخليجي )S&P GCC( بنسبة 9.7 % 

خالل يونيو، فيما سجلت األسواق الخليجية 

األسواق  أداء  وكان  الشهر.  هذا  في  تراجعات 

حيث  أيضا،  يونيو  خالل  سلبيًا  المتقدمة 

كابيتال  ستانلي  مورغان  مؤشر  تراجع 

إنتليجنس العالمي )MSCI World( بنسبة 

 )S&P 500(  500 بي  أند  إس  ومؤشر   %  8.8
بنسبة 8.4 % بعد مخاوف الركود والتضخم.

 )TOPIX( توبكس  مؤشر  وانخفض   

مؤشر  ارتفع  بينما   ،%  2.2 بنسبة  الياباني 

المتحدة  المملكة  في   )FTSE( فوتسي 

بنسبة 5.8 %، أما أسعار النفط فقد سجلت 

انخفاضا بنسبة 6.5 % خالل يونيو، مقلصا 

مكاسبه السنوية إلى 47.6 %. 

محفزات  من  بحزمة  قطر  بورصة  وتحظى 

التي  النفط  أسعار  أبرزها:  اإليجابية،  النمو 

ومونديال  للبرميل  دوالر   100 مستوى  تفوق 

القطرية  للشركات  القوية  والنتائج   2022

األجنبية  التدفقات  عن  فضال  المدرجة، 

زيادة  عن  الناتجة  القطرية  لألسهم  الواردة 

العامة  الموازنة  وتحقيق  األجنبية،  الملكية 

فائضا   2022 عام  من  األول  الربع  خالل  للدولة 

مع  مقارنة  ريال  مليار   13.6 بواقع  قياسيا 

مستوى بلغ 200 مليون ريال خالل الفترة ذاتها 

اإليرادات  سجلت  بينما  الماضي،  العام  من 

 65 الحالي  العام  من  األول  الربع  في  العامة 

مليار ريال.

القطرية  الشركات  من  واسع  قطاع  وأقر 

ملكية  سقف  رفع  قطر  بورصة  في  المدرجة 

من  خطوة  في   %  100 إلى   49% من  األجانب 

شأنها استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية 

مليار   7.28 بواقع  القطرية  األسهم  إلى  واردة 

ريال قطري )ملياري دوالر( على األقل.

خطة  لتنفيذ  الطريق  الخطوة  هذه  وتمهد 

ناشئة  سوق  من  ترقيتها  بشأن  البورصة 

بورصة  تعتبر  حيث  متقدمة،  سوق  إلى 

األوسط  الشرق  في  ناشئة  ســوق  أكبر  قطر 

حيث  من  المنطقة  في  سوق  أكبر  وثاني 

مدرجة  أنها  كما  السوقية،  الرسملة  قيمة 

كابيتال  ستانلي  مورغان  مؤشري  في 

لألسواق  وفوتسي   MSCI الناشئة  لألسواق 

قوية  دفعة   2022 مونديال  ويمثل  الناشئة. 

بين  العام  التفاؤل  من  حالة  وسط  للبورصة 

تشير  حيث  المنطقة،  في  المستثمرين 

من  كال  أن  إلى  األميركية  بلومبرغ  وكالة 

بورصتي قطر ودبي مرشحتان لتصدر قائمة 

عام  في  مكاسب  الخليجية  األسواق  أكثر 

االستثمارات  قائمة  رأس  على  وأنهما   ،2022
أداء  على  المستثمرون  ويراهن  األجنبية. 

2022، وهو  التأمين خالل عام  أسهم شركات 

الصحي  التأمين  تطبيق  يشهد  الذي  العام 

رقم  القانون  صدور  من  مستفيدة  اإللزامي 

خدمات  بتنظيم  الخاص   2021 لسنة   )22(

سيتم  والذي  الدولة  داخل  الصحية  الرعاية 

إلزامي  صحي  تأمين  نظام  تطبيق  بموجبه 

الرعاية  خدمات  يقّدم  والزائرين،  للوافدين 

لهم عبر مقدمي خدمات  الصحية األساسية 

المرافق  من  عدد  في  الصحية  الرعاية 

وفقًا  الخاص،  والقطاع  الحكومية  الصحية 

لنظام التغطية التأمينية لهم. 

بإجراء  العمل  صاحب  القانون  أحكام  وتلزم 

لديه  القطريين  غير  للعاملين  صحي  تأمين 

لدى  المسّجلة  التأمين  شركات  طريق  عن 

التأمينية  التغطية  لتوفير  الصحة،  وزارة 

على  أيضًا  االلتزام  وينطبق  لهم،  األساسية 

لمن  األساسية  التغطية  لتوفير  المستقدم 

يستقدمهم.

تضطلع  سوف  الجديد  القانون  خالل  ومن 

بأدوارها  والشركات  الخاصة  المؤسسات 

الرعاية  تقديم  كلفة  بتحمل  المشاركة  في 

ستمنع  الحكومة  أن  كما  لمكفوليها،  الطبية 

ولن  اإللزامي،  الصحي  التأمين  أسعار  ارتفاع 

خارج  للتأمين  طرف  أي  باستغالل  تسمح 

اإلطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني 

أو احتيال.

بالطاقة  المرتبطة  الشركات  أسهم  وتتصدر 

أيضا قائمة األكثر جاذبية استثماريا نتيجة 

النفط، بينما تعزز  القياسي ألسعار  االرتفاع 

أسهم البنوك جاذبيتها االستثمارية في 2022، 

مستفيدة من رفع سقف ملكية األجانب على 

الرغم من استقطاع المخصصات التحوطية 

وتعتبر  كورونا،  جائحة  مخاطر  لدرء 

إيرادات  على  يحمل  عبء  أي  المخصصات 

محتمل  نقص  أي  لمقابلة  المالية  الفترة 

األصول نتيجة حدوث  أي أصل من  في قيمة 

مؤكدة  التزامات  أي  أو  محتملة،  مخاطر  أي 

المخصصات  وتتوزع  الحدوث.  محتملة  أو 

وأخرى  المعدومة،  للديون  مخصصات  على 

إلى  تحصيلها،  في  المشكوك  للديون 

إضافية  وأخرى  إلزامية  مخصصات  جانب 

للمعيار  المحلية  البنوك  تطبيق  عن  ناتجة 

المخصصات  عن  فضال   ،9 رقم  المحاسبي 

أن هذه  االحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير 

بتجنيبها  البنوك  تقوم  التي  المخصصات 

قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن األرباح بمجرد 

انتفاء أسباب استقطاعها.

األعمال  مركز  خالل  من  »مناطق«  وتقدم 

أبرزها:  الخدمات  من  حزمة  للمستثمرين 

التراخيض  ومنحها  الشركات  تسجيل 

البناء  رخص  وتوفير  األراضي  وتخصيص 

تشمل  متكاملة  تحتية  بنية  عن  فضال 

ومتكاملة  حديثة  طرق  وشبكة  االتصاالت 

وخدمات الصرف الصحي وشبكة توزيع المياه 

ومراكز  النقل  وسائل  على  عالوة  والكهرباء 

الصيانة،  وخدمات  الضيافة  ومرافق  الخدمات 

كما توفر مناطق من خالل المنطقة الصناعية 

الخاصة  المميزات  من  العديد  للمستثمرين 

يحظى  حيث  األعمال  وازدهار  لنجاح  الداعمة 

والخدمات  المرافق  من  بالعديد  المستثمرون 

جميع  لتلبية  المستدامة  والمنافذ  الفعالة 

استثمار  فرصة  لهم  يتيح  مما  احتياجاتهم 

وتلعب  والتطوير.  اإلدارة  في  أكبر  بفعالية 

شركة مناطق دور المطّور والمشّغل الرئيسي 

بنية  توفير  خالل  من  اللوجستية  المناطق  في 

الخدمات تتالءم  تحتية متكاملة ومجموعة من 

الظروف  لضمان  المستثمرين  احتياجات  مع 

وتسهيل  لعمالئها،  والمستدامة  المثالية 

وأيضا  المختلفة  األعمال  قطاعات  نمو  ودعم 

لخدمة  عصرية  بيئة  مناطق  شركة  توّفر 

جميع  في  والمستأجرين  المستثمرين 

مناطق  تعمل  وكذلك  اللوجستية.  المناطق 

االستشاريين  أبرز  من  واسعة  مجموعة  مع 

وبأسعار  الخدمات  أفضل  لتقديم  والمقاولين 

مخّفضة تدعم إدارة وتطوير المشاريع.

قطع  من  واسعة  مجموعة  »مناطق«  وتوفر   

مواقع  ضمن  مختلفة،  مساحات  ذات  األراضي 

احتياجات  كافة  لُتالئم  مصممة  استراتيجية 

أو  اللوجستية  أو  الصناعية  سواًء  األعمال، 

يدعم  مما  مخفض،  إيجار  بسعر  التجارية 

الشركات  قاعدة  توسيع  إلى  الرامية  المبادرة 

التنوع  وتعزيز  قطر  في  والمتوسطة  الصغيرة 

القيمة  ذات  االستثمارات  في  االقتصادي 

شاملة،  حلوال  أيضا  »مناطق«  وتوفر  المضافة، 

دعم  وخدمات  متطورة،  تحتية  وبنية  ومرافق 

أعمال شاملة في مناطقها.

وقـد تم تأسـيس »مناطـق« خصيصا لتشـجيع 

المشاريع  أصحاب  من  المستثمرين  ودعم 

لمزاولة  األعمال  ورواد  والمتوسطة  الصغيرة 

أعمالهم في قطر حيـث تضـم مشـاريعها مرافـق 

مـع  المستوى،  عالمية  تحتية  وبنيـة  متميـزة 

والمشاريع،  لألعمال  اسـتثنائي  دعـم  توافـر 

محفزًا  عاماًل  لتكون  مناطق  شركة  وتعمل 

تنويع  هدفها  وطنية  مبادرة  إطار  في  للتغيير 

»مناطق«  تأسست  وقد  قطر،  دولة  اقتصاد 

إدارة  بمهمة  الشركة  وتضطلع   ،2011 عام  في 

المتكاملة  التحتية  البنى  وبناء  المناطق 

والخدمات، بما  الصناعة  لتسهيل نمو قطاَعي 

االقتصادية  التنمية  أهداف  تحقيق  في  يسهم 

قطر  لرؤية  األربع  الركائز  إحدى  تعد  التي 

منذ  الشركة  أدركت  وقد   .2030 الوطنية 

االقتصادية  التنمية  أن  لتأسيسها  األول  اليوم 

المستدامة ال تتحقق إال من خالل ازدهار القطاع 

الخاص، كي يتمكن هذا القطاع من المنافسة 

على  التخطيط  ضرورة  إلى  باإلضافة  عالميا، 

القادمة  المشاريع  يتجاوز  بما  البعيد  المدى 

الوشيكة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 

تعتمد  ال  صناعات  تأسيس  إلى  وصواًل   2022
على النفط.

الشركة  فإن  الغاية،  هذه  نحو  وسعيًا 

بنية  إنشاء  على  اليوم  تركيزها  كل  تصب 

الصغيرة  للشركات  خاللها  من  يمكن  تحتية 

نمو  من  إليه  تصبو  ما  تحقق  أن  والمتوسطة 

هذه  تحقيق  أن  مناطق  شركة  وترى  وازدهار. 

االستدامة يتطلب ثالثة عناصر أساسية، هي: 

األعمال  ريادة  وثقافة  والخبرات،  االستثمارات، 

الالزمة. 

عاتقها  على  »مناطق«  تأخذ  المنطلق  هذا  ومن 

من  وواسعة  مختلفة  مجموعة  تأسيس 

تطوير  عبر  االقتصادية  األعمال  قطاعات 

جذب  في  االستمرار  مع  محلية  مؤسسات 

الدولية،  والشراكات  واألعمال  االستثمارات 

المستثمرين  مع  اليوم  »مناطق«  تعمل  كما 

الحاليين أو أولئك الذين يرغبون في االستثمار 

المحلي  الصعيدين  على  المستقبل  في 

لتأسيس  دولية  بوابة  تكون  بحيث  والدولي، 

تسمح  التي  البيئة  وتوفر  والشركات  األعمال 

الشركة  وتقدم  قطر.  في  واالزدهار  بالنمو  لهم 

تتضمن  وشاملة  متخصصة  خدمات  لعمالئها 

سير  سهولة  لضمان  والمشاركة؛  الدعم 

واسعة  خيارات  توفير  مع  التجارية،  العمليات 

من األراضي والحلول.

{ األسهم تحظى بمحفزات نمو

{بورصة قطر

تمنح خيارات 
متنوعة من 

األراضي الصناعية 
واللوجستية 

والتخزين

بوابة دولية لتأسيس األعمال والشركات وتقدم بيئة تشغيلية جيدة

تشير التقديرات إلى تزايد وتيرة التفاؤل بأداء بورصة قطر 
عقب انتهاء عطلة عيد األضحى المبارك في أعقاب عملية 

جني األرباح وحركة التصحيح التي تعرضت لها األسهم 
القطرية خالل الفترة الماضية، ومما يعزز من جرعة التفاؤل 

بدء موسم اإلفصاح عن نتائج الشركات المدرجة الفصلية 
عن فترة الربع الثاني من 2022.

تدفقات الدوحة          $
استثمارية أجنبية 

كبرى واردة 
إلى السوق

األسهم القطرية شهدت 
 حركة تصحيحية واسعة 

كشفت شركة مناطق االقتصادية »مناطق« المطّور والمشّغل 
الرئيسي للمناطق الصناعية  والمناطق اللوجستية ومناطق 

التخزين في قطر، أن إجمالي عدد المستثمرين لديها بلغ 3511 
مستثمرا، حيث تقدم مناطق خيارات متنوعة من األراضي 

تشمل: المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية ومناطق 
التخزين، معتبرة أن هؤالء المستثمرين هم شركاء النجاح. 

 كتب           سعيد حبيب
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حكومة تضم جميع األحزاب

سريالنكا.. الغموض سيد الموقف

غامضًا  الوضع  يزال  ال  أ.ف.ب-  كولومبو- 

الرئيس  وافق  حيث  سريالنكا،  في  األحد 

هذا  االستقالة  على  راجابكسا  غوتابايا 

قصره  من  الفرار  على  إجباره  بعد  األسبوع، 

الذي اجتاحته الحشود في أعقاب تظاهرات 

الكارثية  األزمة  بسبب  كولومبو  في  ضخمة 

التي ضربت البالد.

البالد  زعماء  األحد  المتحدة  الواليات  وحّثت 

إليجاد  بسرعة«  »العمل  على  المستقبليين 

»بما  المتدهورة  االقتصادية  لألوضاع  حلول 

والوقود«،  والغذاء  الكهرباء  نقص  ذلك  في 

بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية.

البرلمان  لرئيس  متلفز  تصريح  في  وجاء 

»الرئيس  أن  أبيواردانا  ماهيندا  السريالنكي 

لضمان  يوليو   13 في  سيتنحى  إنه  قال 

انتقال سلمي« للسلطة، فيما تردد أنه سيتم 

تشكيل حكومة من مختلف األحزاب.

الرئيس،  من  مقّربان  شخصان  واستقال 

سوديوا  الصحافية  الخدمة  رئيس  وهما 

غوناوردانا  باندوال  اإلعالم  ووزير  هيتياراشي 

رأس  على  منصبه  من  أيضًا  استقال  الذي 

الحزب الرئاسي.

رانيل  السريالنكي  الوزراء  رئيس  ودعا 

راجابكسا،  خالفة  في  التالي  ويكرمسينغ، 

بحثًا  للحكومة  طارئ  اجتماع  إلى  الفور  على 

األحزاب  قادة  داعيًا  لألزمة،  سريع«  »حل  عن 

السياسية لالنضمام إلى هذا االجتماع.

المجال  إلفساح  للتنحي  استعداده  وأبدى 

أمام حكومة وحدة وطنية.

تهدئة  في  ينجح  لم  الموقف  هذا  لكن 

رئيس  منزل  اقتحموا  الذين  المحتّجين 

الوزراء وأضرموا النار فيه.

عامًا،   73 راجابكسا،  الرئيس  وتمّكن 

من  مئات  دخول  من  دقائق  قبل  الفرار  من 

مخّصصًا  كان  الذي  قصره،  المتظاهرين 

عادًة لحفالت االستقبال ولكنه انتقل إليه في 

أبريل بعد اقتحام منزله الخاص.

وأطلق الجنود الذين يحرسون المقر الرسمي 

تّم  حتى  المتظاهرين  لردع  الهواء  في  النار 

حربية  سفينة  ساكنوه  واستقّل  إجالؤه 

متوّجهة إلى المياه اإلقليمية جنوب الجزيرة.

إاّل أن مصدرًا دفاعيًا أشار إلى أن من المفترض 

ترينكومالي  قاعدة  إلى  راجابكسا  يصل  أن 

البحرية في شمال شرق الجزيرة.

رئيس  دعا  السبت،  ليل  منتصف  وبعد 

عبر  سيلفا  شافيندرا  الجنرال  األركان 

أّن  مؤكدًا  الهدوء،  إلى  التليفزيون،  شاشات 

»هناك إمكانية لحّل األزمة سلميًا ودستوريًا«.

وهو  الوطني  كولومبو  مستشفى  وأفاد 

عن  العاصمة،  في  الرئيسي  المستشفى 

احتجاجات  بعد  أشخاص   105 استقبال 

السبت، فيما ال يزال 55 يتلّقون العالج األحد. 

ومن بين الجرحى سبعة صحفيين. وقالت 

المتحدثة باسم المستشفى بوشبا سويسا 

حالة  في  »شخصًا  إن  برس  فرانس  لوكالة 

خطيرة جدًا بعد إصابته بطلق ناري«.

يحتّلون  الذين  المتظاهرون  أعلن  واألحد، 

حتى  يغادروا  لن  أنهم  الرئاسي  القصر 

يستقيل الرئيس فعليًا.

ويراسيكارا  الهيرو  الطالبي  الزعيم  وقال 

بعد«،  تنتِه  لم  »معركتنا  للصحافيين 

المعركة حتى  »لن نتخّلى عن هذه  مضيفًا 

يغادر بالفعل«.

على  عثروا  بأنهم  طالبيون  نشطاء  وأفاد 

غرفة  في  يورو(  ألف   48( روبية  مليون   17,8
راجابكسا وسّلموها إلى الشرطة.

باستقالة  المطالبة  التظاهرات  وجمعت 

من  اآلالف  مئات  كولومبو  في  راجابكسا 

مع  متظاهرون  اشتبك  كما  األشخاص. 

بالغاز  تفريقهم  حاولت  التي  الشرطة 

المسيل للدموع.

صورًا  محلية  تليفزيونية  قنوات  وعرضت 

بوابات  يتسّلقون  وهم  األشخاص  لمئات 

القصر الرئاسي. كما نشر المتظاهرون على 

فيديو  مقاطع  االجتماعي  التواصل  وسائل 

للحشود وهم يتجّولون في الداخل، فيما قفز 

البعض في حوض السباحة داخل المجمع 

وتجول آخرون في غرف النوم.

{  حرق منزل رئيس الوزراء

{  مساعدات في طريقها إلى سوريا قبل إغالق معبر باب الهوى

الفيتو الروسي يخلق أزمة إنسانية طاحنة

المجاعة تهدد الماليين في إدلب
من  الماليين  يواجه  األناضول-  إدلب- 

بعد  المجاعة  خطر  إدلب  في  السوريين 

الفيتو الروسي على تمديد التفويض األممي 

عبر  سوريا  إلى  المساعدات  بنقل  الخاص 

معبر »باب الهوى« على الحدود مع تركيا.

ويعيش في إدلب ما بين 4 و5 ماليين سوري 

من  هروبهم  بعد  النازحين  من  معظمهم 

قصف النظام السوري لمناطقهم.

بنقل  األممي  التفويض  من  الرغم  وعلى 

إدلب  في  السوريين  للمدنيين  المساعدات 

منذ عام 2014، إال أّن روسيا استخدمت حق 

تمديد  لعدم  يونيو   8 في  الفيتو  النقض 

التفويض.

إنسانية  أزمة  بخلق  الروسي  الفيتو  ويهدد 

أم  السورية  النازحة  وصفت  حيث  إدلب، 

بموت  سيتسبب  الوضع  هذا  بأن  الله  عبد 

الناس الفقراء جوعا.

بعضهم  يساعدون  »الجيران  وقالت: 

جدا،  مرتفعة  هنا  الحرارة  درجة  البعض، 

لالستحمام،  ماء  تأمين  في  صعوبة  ونجد 

نتمنى من الله أن يعود المهجرون لمنازلهم«.

أّن  إلى  فأشارت  أحمد،  سمية  النازحة  أما 

قوات النظام احتلت منازلهم، قائلة: »السلة 

الغذائية الشهرية والخبز الذي نأخذه يأتي 

من هذا المعبر )باب الهوى(«

إغالق  أّن  من  فحذر  عبدالكريم  محمد  أما 

القطاع  في  بشلل  سيتسبب  المعبر 

الصحي بالمنطقة، مبينا أن 90 بالمائة من 

سكان المنطقة ال يملكون ثمن علبة دواء.

إّن  المعبر.  إغالق  ضد  »نحن  وقال: 

إنسانية،  بأزمة  حتمًا  سيتسبب  إغالقه 

المساعدات هي التي تبقي الناس هنا على 

قيد الحياة«.

وأشار عبدالكريم إلى أّن نظام األسد وروسيا 

تركيا  من  المساعدات  نقل  لمنع  يسعيان 

من  المساعدات  نقل  إقرار  تم  »إذا  قائاًل: 

جانب النظام فإّن الذي سيصلنا 10 بالمائة 

فقط من المساعدات«.

الجمعة  الدولي،  األمن  مجلس  وأخفق 

األممي  التفويض  تمديد  في  الماضي، 

عبر  سوريا  إلى  المساعدات  بنقل  الخاص 

معبر »باب الهوى« على الحدود مع تركيا.

وانتهى التفويض االستثنائي الحالي لنقل 

المساعدات األممية إلى سوريا أمس.

اإلفراج عن »979« سجينا

عــفــو ملـكـــي فــي المـغـرب
المغربي  العاهل  أصدر  األناضول-  الرباط- 

شخصا،   979 عن  عفوا  السادس،  محمد 

بمناسبة حلول عيد األضحى.

المغربية،  العدل  لوزارة  بيان  وفق  ذلك  جاء 

عيد  عشية  منه،  نسخة  األناضول  تلقت 

في  أيامه  أول  األحد،  يصادف،  الذي  األضحى 

المملكة. 

سجينا،   834 شمل  العفو  أن  البيان  وأوضح 

و 134 شخصا في حالة سراح )مدانون ابتدائيا 

ولم يصدر الحكم في حقهم استئنافيا(.

ولفت البيان إلى أنه »تم العفو عن مجموعة 

من المحكومين في قضايا اإلرهاب أو التطرف، 

بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت 

الوطنية،  وبالمؤسسات  ومقدساتها  األمة 

الفكرية،  وتوجهاتهم  مواقفهم  مراجعة  وبعد 

 11 وعددهم  واإلرهاب،  للتطرف  ونبذهم 

نزيال«. وفي مايو 2022 الماضي أصدر العاهل 

المغربي، عفوا مماثال عن 958 شخصا، منهم 

بمناسبة  اإلرهاب،  قضايا  في  محكومين   29
لمواقفهم  مراجعتهم  بعد  الفطر،  عيد 

الفكرية.

السجون  إدارة  أعلنت  الماضي،  ونوفمبر 

 207 استفادة  المغربية،  اإلدماج  وإعادة 

سجناء في قضايا إرهاب، من برنامج تأهيل 

وإعادة إدماج في المجتمع.

)حكومية(،  السجون  إدارة  بيانات  وحسب 

فإن »207 سجناء يمثلون مختلف التوجهات 

والقاعدة  داعش  المتطرفة،  الفكرية 

برنامج  من  استفادوا  الجهادية،  والسلفية 

مصالحة، منذ إطالقه عام 2017«.

وأقر المغرب، في 2016، استراتيجية جديدة 

حيث  السجون،  وموظفي  المعتقلين  تهم 

إلى ضمان أمن وسالمة  تهدف االستراتيجية 

االعتقال«  »أنسنة ظروف  السجناء، وتشمل 

االجتماعي  لالندماج  المعتقلين  و»إعداد 

واالقتصادي«.

اعتقال 
فلسطينيين 

في الضفة
رام الله - قنا - اعتقلت قوات 

االحتالل اإلسرائيلي، أمس، 

فلسطينيين اثنين في 

محافظتي الخليل وطوباس 

شمال شرقي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية 

فلسطينية، في تصريحات، 

بأن جنود االحتالل اقتحموا بلدة 

»دورا« جنوبي الخليل، واعتقلوا 

أحد المواطنين بعد تفتيش 

منزله والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات االحتالل أحد 

األسرى المحررين من بلدة 

»طمون« جنوبي طوباس، بعد 

مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي غضون ذلك، دخل األسير 

جهاد جودت جرار من قرية 

»الهاشمية« جنوب غربي جنين، 

أمس، عامه الـ22 على التوالي في 

سجون االحتالل.

ومن الجدير بالذكر أن سلطات 

االحتالل كثفت خالل األشهر 

األخيرة من مداهماتها للبلدات 

والقرى الفلسطينية، ومن 

اعتقاالتها للنشطاء والمدنيين 

بذرائع واهية، وزجت بهم في 

السجون والمتعقالت بدون 

محاكمات.

برازيليون 
يتظاهرون 

لـ»حمل السالح«
برازيليا- أ.ف.ب- نزل مئات 

المتظاهرين المؤيدين لحمل 

السالح إلى شوارع العاصمة 

البرازيلية داعين لتمديد 

القوانين ذات الصلة والتي 

وسعها الرئيس اليميني جاير 

بولسونارو.

ونظمت التظاهرة مجموعة 

»برو آرمز« التي تصف نفسها 

بأنها أكبر المجموعات 

المدافعة عن حمل السالح في 

أميركا الالتينية. وتزامنت 

التظاهرة مع اليوم العالمي 

لتدمير السالح.

وكانت المجموعة قد دعت 

البرازيليين للنزول إلى 

العاصمة والسير باتجاه مبنى 

مجلس الشيوخ تحت شعار 

»الحرية«، الذي ردده المشرع 

إدواردو بولسونارو، نجل 

الرئيس.

وقال نجل الرئيس أمام 

الحشود إن »اليسار لم يتخيل 

إطالقا أن ينزل العديد من 

األشخاص إلى الشارع ليقولوا: 

نعم أريد أن أكون مسلحا«.

أضاف »المجرم ال يحترم إال 

ما يخشاه والجميع يخافون 

من تعرضهم إلطالق نار... إذا 

كنا مسلحين فسيفكرون مليا 

باألمر«.

منذ وصوله السلطة في 2019 

أصدر الرئيس بولسونارو 

العديد من المراسم التي تسّهل 

على البرازيليين حيازة السالح، 

كما رفع عدد األسلحة وكمية 

الذخائر التي ُيسمح لكل 

شخص اقتناؤها.

والزعيم اليميني الذي يتقدم 

عليه حاليا الرئيس اليساري 

السابق لوال دا سيلفا في 

استطالعات الرأي، شّجع 

المواطنين على حمل السالح 

مكررا القول إن »شعبا مسلحا 

لن ُيستعبد«.

وعبر االستاذ البرتغالي أندريه 

الغو )45 عاما( أحد المشاركين 

في التظاهرة عن موافقته الرأي 

وقال لوكالة فرانس برس »كل 

ديكتاتورية تبدأ بنزع سالح 

السكان«.

»15« قتيال في شرق أوكرانيا
شخصا   »15« قتل  أ.ف.ب-  كييف- 

األحد  آخرون  خمسة  وجرح  األقل  على 

يضم  مبنى  على  روسية  ضربة  في 

بشرق  يار  تشاسيف  بلدة  في  شققا 

أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤول محلي.

وأعلن حاكم دونيتسك بافلو كيريلنكو 

على تلغرام عن »تواصل عملية االنقاذ«. 

إخراج  من  المسعفون  »تمكن  وقال 

ستة قتلى وخمسة جرحى« مضيفا أن 

»آخرين ال يزالون تحت أنقاض« المبنى 

المكون من أربعة طوابق الذي استهدفه 

صاروخ روسي من طراز اوراغان.

برس  فرانس  وكالة  مراسلو  شاهد 

الضربة  بعد  المكان  إلى  وصلوا  الذين 

اإلنقاذ  وعمال  جزئًيا  المنهار  المبنى 

من  الركام  إزالة  على  تعمل  وجرافة 

»رجال  أن  إلى  الحاكم  وأشار  المنطقة. 

اإلنقاذ تمكنوا حتى اآلن من التواصل مع 

شخصين تحت األنقاض«.

األغلبية  ذات  دونيتسك  منطقة  تعد 

أوكرانيا  شرق  في  بالروسية  الناطقة 

هدًفا ذا أولوية لموسكو التي أعلنت أنها 

بعد  لوغانسك،  منطقة  على  سيطرت 

انسحاب القوات األوكرانية من مدينتي 

وليسيتشانسك  سيفيرودونيتسك 

مؤخرًا.

آخرون   1548 وأصيب  مدنيًا   591 ُقتل 

منذ  دونيتسك  منطقة  في  اآلن  حتى 

وفًقا  فبراير،   24 في  الروسي  الغزو  بدء 

لكيريلنكو.

قصف مبنى سكني

بغض النظر عن وضع إقامتهم

فرنسا نحو طرد »األجانب الخطرين«

الداخلية  وزير  أعلن   - وكاالت   - باريس 

الحكومة  أن  دارمانين،  جيرالد  الفرنسي، 

الفرنسية تنوي السماح بطرد »أي أجنبي 

ارتكب أعمااًل خطرة«.

دارمانين  به  أدلى  تصريح  في  ذلك  جاء 

وقال  الفرنسية،  »لوموند«  لصحيفة 

األجنبي  ترحيل  يمكن  ال  »حاليًا  الوزير: 

يستوِف  لم  ما  خطيرة  أعمااًل  ارتكب  الذي 

شروطًا معينة، مثل الوصول إلى األراضي 

الفرنسية قبل أن يبلغ الثالثة عشرة«. 

وأضاف دارمانين: »نريد السماح بطرد أي 

أجنبي أدين بارتكاب عمل خطير قضائيًا، 

البالد«،  في  إقامته  وضع  عن  النظر  بغض 

وفقًا لما أوردته وكالة األنباء الفرنسية.

وأوضح الوزير أيضًا أن هذا اإلجراء الجديد 

حول  المرتقب،  القانون  في  إدراجه  سيتم 

التوجيه والبرمجة لوزارة الداخلية، والذي 

»سيعرض مطلع العام الدراسي«.

الحكومة  أن  إلى  الوزير  لفت  كذلك 

وإيجاد  وتعديل  »للمناقشة  مستعدة 

الجمهوريين  حزب  مع  توافقية  حلول 

اليسار«  من  جزء  مع  وحتى  والوسطيين 

لتبني هذا القانون.

قرارات  اتخذت  قد  فرنسا  وكانت 

أراضيها،  على  األجانب  إقامة  بخصوص 

بوست«  »واشنطن  صحيفة  وذكرت 

أغسطس  في  ُنشر  تقرير  في  األميركية، 

العيش  في  يرغب  أجنبي  أي  أن   ،2021

بفرنسا عليه أن يوقع »عقد اندماج«.

االندماج«  »عقد  بموجب  األجنبي  ويوافق 

وذلك  الفرنسية،  بالقيم  التمسك  على 

يسمى  ما  آنذاك  أثاره  كبير  جدل  وسط 

عليه  صادق  الذي  االنفصالية«،  »قانون 

البرلمان الفرنسي، في يوليو الماضي.

العقد  أن  إلى  الصحيفة  تقرير  وأشار 

المدنية،  التربية  من  أيام  أربعة  يتطلب 

وما يتم تدريسه هو أقرب إلى دورة حكومية 

مكثفة في كيفية أن تكون فرنسيًا.

وقالت الصحيفة األميركية إنه وفقًا للعقد 

التربية  من  أيام  أربعة  يتطلب  المزمع 

المعاصر  االتفاق  أن  إلى  وأشارت  المدنية، 

على  الحصول  أن  على  صراحًة  ينص 

باالمتثال  مشروط  طويلة  إقامة  تأشيرة 

لشروطه، أي اإلذعان للقيم الفرنسية.

وبعد أن يوقع ُمقدم الطلب على العقد يتم 

من  ساعة   24 وجدولة  اللغة  اختبار  إجراء 

الفصول الدراسية، وُيعفى مواطنو االتحاد 

األوروبي وفئات من الطالب والعمال من هذه 

المتطلبات.

من   2006 عام  في  قانونًا  العقد  وأصبح 

الداخلية  وزير  دفعه  قانون  مشروع  خالل 

آنذاك نيكوال ساركوزي، ومنذ ذلك الحين 

الحالي  العقد  أن  إال  أضحى أكثر صرامة، 

التدريب المدني وينص  أيام  ضاعف عدد 

تعليم  من  ساعة   600 إلى  يصل  ما  على 

اللغة.

{  وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين



البريطاني  الوزراء  بوريس جونسون هو رئيس 

الذي ُيجبر على  التوالي  الثالث على  المحافظ 

ترك منصبه في رئاسة الوزراء وزعامة حزب 

الثماني  الساعات  في  واجه  المحافظين.. 

من  جماعيا  تمّردا  الستقالته  السابقة  والسبعين 

الواحد بعد اآلخر،  الذين استقالوا  طاقم حكومته 

فسارع إلى إعالن استقالته هو اآلخر، قبل أن يرى 

جاء  للمحافظين  الجماعي  التمّرد  وحيدا.  نفسه 

بالفساد وسوء استخدام  اتهامات  بعد سلسلة 

الحكومة  أقّرتها  التي  بالقوانين  واالستهانة  السلطات 

أو مقّربون منه، منها  ذاتها، مرتكبوها هم جونسون 

إقامته حفالت جماعية في مقّر رئاسة الوزراء لم 

م جونسون 
ِّ

التباعد االجتماعي، فُغر تراِع قواعد 

ماليا، وسارع بعدها إلى خطاٍب يشبه االعتذار، 

وقال إنه دفع الغرامة مسرورا! ولكن ما قصم ظهره 

نائبا  بينشر،  كريس  مشبوهة،  شخصية  تعيينه 

وواجه  البرلمان،  في  المحافظين  انضباط  لمراقبة 

اتهاماٍت بالتحّرش برجال، ما اضطّره  النائب  هذا 

الحكومة تاركا جونسون  لالستقالة من منصبه في 

التبريرات  ولم تفلح  الخاطئ،  يواجه تبعات اختياره 

أمام الجميع، فتخلوا  الوزراء  التي قّدمها رئيس 

الذين استقالوا  عنه، ما جعله يتهم أعضاء حكومته 

بشكل جماعي بالقطيع! من دون أن ينسى التذكير 

األول في انتصار المحافظين  بأنه صاحب الفضل 

الكاسح، حين فاز الحزب بأكبر أغلبية منذ عهد 

تاتشر. مارغريت 

أبدى جونسون كثيرا من التطّرف في عهد 

تيريزا ماي التي فشلت في تحقيق خروج ناعم 

األوروبي، وكانت على وشك  للبريطانيين من االتحاد 

األوروبي تنّظم  التجّمع  التوقيع على معاهدٍة مع 

عالقة الخروج وعالقة ما بعد الخروج، لكن جونسون 

استقال من الوزارة رفضا لمثل هذه االتفاقية، ولم 

تلبث أن انهارت ماي وخرجت من الحكومة معلنة 

فشلها. في االستفتاء على الخروج الذي جرى في 

%51 بنعم، هذا الميل  2016، أجاب أكثر من  يونيو 

الشعبي هو ذاته الذي أخرج ديفيد كاميرون، 

وبعده ماي، وها هو رأس بوريس جونسون يغرق 

في تحّدي الخروج، ففي حين تبدو الفضائح التي 

الواقع،  أحاطت بحكومته جّذابة لإلعالم، ولكن في 

لم يجد جونسون المتطّرف ضد أوروبا طريقًة آمنة 

للخروج من اتحادها، وقد عرف كيف يطيح تيريزا 

ماي، ولكن لم يعرف كيف يجد لنفسه مخرجا، 

المحافظين  حزب  يواجهها  التي  األكبر  والمشكلة 

اليوم أن استطالعات الرأي ُتظهر تفّوقا ألنصار االتحاد 

األوروبي! وكأن ثّمة في األفق ما يشبه الندم على 

2016، هذا التقّدم ألنصار أوروبا ال  نتيجة استفتاء 

يعني أن انقالبا للرأي قد حصل، وإنما أن الجمهور 

مغتاظ من رؤساء الوزراء الذين فشلوا في الخروج..

لم يكن أداء جونسون االقتصادي مشّجعا، وقد 

استفحل مع قدوم خطر »كورونا«، ثم تبعته فورا 

الحرب في أوكرانيا، ما جعل السوق البريطاني 

ُتصاب بالتضّخم الشديد، مع غالء األسعار، ولم 

تلعب إجراءات جونسون دورا في السيطرة على 

تبعات ذلك، وإن لم يكن له يد في هذين العاملين، 

الناخب  ولكن التخلص من جونسون قد ُيشِعر 

المؤقت. بالرضا  البريطاني 

عن  بالدفاع  السياسي  المحافظين  تنظيم  يرغب 

نفسه سريعا، وما زال لديه بعض الوقت قبل 

ويرغب  المقبل،  االنتخابي  االستحقاق  موعد  حلول 

أعضاؤه بزعيم جديد قادر على تجميع طاقات 

االنتخابات، خصوصا  الحزب، لضمان تفوقه في 

أن حزب العمال ُيبدي تحّديا جّديا بزعيمه الجديد 

االنتخابي. ومن  السباق  كير ستارمر، وسيبدأ 

الطامحين لمنصب قيادة  أن من بين  المثير معرفة 

10 في  حزب المحافظين، والسكن في المنزل 

»داوننغ ستريت«، ثالثة من أصول أجنبية، أحدهم 

باكستاني األصل )ساجد جاويد( واآلخر عراقي 

كردي )ناظم الزهاوي(، أما الثالث فهو من أصول 

هندية )ريشي سوناك(، وهو أقواهم، وتعود قوته، 

ربما، إلى موقفه المتطّرف الداعي إلى الخروج الكامل 

والنهائي من االتحاد األوروبي، وهو العنوان نفسه 

الذي فاز بواسطته بوريس جونسون.

التخوف من وضع النفط الليبي تحت شكل من أشكال 

الوصاية الدولية ازداد بعد تسريب مقترح ناقشته 

المجموعة االقتصادية المشتركة التي انبثقت عن مؤتمر 

برلين2، والتي تضم في عضويتها الواليات المتحدة 

واالتحاد األوروبي وجمهورية مصر والبعثة األممية الخاصة 

بليبيا، حيث يطرح المقترح فكرة تشكيل جسم »فوق 

سيادي« تحت اسم »اللجنة الليبية الخاصة بمراقبة 

عائدات النفط والغاز«، يوكل إليها اإلشراف على إدارة عوائد 

النفط وتحديد أوجه اإلنفاق األساسية.

ومن المهم ابتداء التنويه إلى أن ما تناولته وسائل اإلعالم 

المختلفة مقترح وليس قرارا أو حتى توصية، وبالتالي 

من المبكر االتجاه إلى إثارة الذعر بالقول إن أطراف دولية 

وإقليمية تخطط للسيطرة على مصدر الدخل الوحيد 

لليبيين، دون أن نقلل من احتمال أن نصل إلى هكذا 

نتيجة في حال استمر النزاع بين الفرقاء الليبيين وظل 

إغالق حقول وموانئ النفط مظهرا من مظاهره.

ما تمت مناقشته من قبل المجموعة االقتصادية 

المشتركة هو تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد 

من المؤسسات السيادية الليبية، هي مجلس النواب 

والمجلس الرئاسي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة 

اإلدارية وهيئة مكافحة الفساد والحكومة، يسند إليها 

صالحية:

1 - تخصيص اإليرادات وتحديد أوجه اإلنفاق األساسية.
2 - مراجعة وتدقيق اإلنفاق المقرر وفق آلياته المتفق 

عليها.

ويتناوب على رئاسة اللجنة كل شهر عضو من األعضاء 

الستة، وذلك إلى حين إجراء االنتخابات العامة وتكليف 

حكومة جديدة.

المقترح لم يحدد بشكل صريح الجهة التي ستقوم 

بتنفيذ سياسات وقرارات اللجنة الليبية الخاصة 

بمراقبة عائدات النفط والغاز، فاللجنة تحظى بعضوية 

ممثل عن وزارة المالية، ولكن أي من الوزارتين؟ أهي وزارة 

المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها 

عبدالحميد الدبيبة، أم مالية الحكومة الليبية التي على 

رأسها فتحي باشاغا؟!

إن تكليف أي من الحكومتين المتنازعتين سيكون كافيا 

إلفشال المقترح، ويبقى البحث عن بديل ثالث، وهذا 

يدخل في قلب النزاع السياسي وفي لب مسار تسويته 

في القاهرة وجنيف، مما يعني تأجيل المقترح إلى حين 

التوافق بين الجسمين المتفاوضين، وإذا اتفق الجسمان 

لن تكون هناك حاجة ماسة إلى اللجوء إلى جسم جديد 

يضاف إلى األجسام الراهنة.

النزاع الغربي الروسي يجعل أي كمية من النفط والغاز 

ذات قيمة ولو كانت مائة أو مائتي ألف برميل في اليوم، 

فكيف الحال وقد بلغ ما تم حجبه من النفط الليبي عن 

األسواق العالمية نحو مليون برميل يوميا. وعليه، فإن 

اتجاه الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، هو فرض شكل 

من أشكال الوصاية على النفط الليبي في حال طال عمر 

النزاع وامتدت فترة إغالق النفط إلى أجل غير معلوم.
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رسالة 
الشهداء

محمد القيق

كاتب فلسطيني

األحباب أهل الكرامة والعز والثبات، يا 

أصحاب الرسالة التي خطها األبناء بالدماء، 

فهي الرسالة األثقل بين الرساالت هي التي ال 

يمكن أن تتغير بوسوسة شيطان أو تتعثر 

بمنهجية إحباط أو تتالشى باعتماد الزمان 

والمكان.

األحباب الكرام إن حاضنتكم شعبكم وأمتكم 

وكرامتكم ودم الشهداء الذي أظهركم بل 

وجعل حضوركم واجبا وابتسامتكم سالحا 

رغم األلم، وتعاونكم واجتماعكم سيفا على 

العزلة والتقوقع والمرض النفسي واالكتئاب 

واإلرهاق.

وألنكم أهل الشهيد الذي حاول بدمه تحريك 

الشارع ونصرة األقصى وصفع من يثبط األمة 

ويحبط الناس، كان لزاما عليكم أن تعززوا 

رسالة الشهيد، فأغلبكم يسير ويجوب 

الشوارع والمحافظات ويهتف ويتحدث ويرفع 

المعنويات، فوالد رعد حازم وغيره كثر قديما 

وحديثا في الضفة والقدس وغزة كلهم لسان 

حالهم:

لن نجعل مرض القهر واإلحباط يقتلنا لن 

نجعل رسالة الشهيد جامدة وال تجد من 

يحملها، لن نخذل وصيته لن ننفصل عن 

الشعب الذي هو كنزنا، لن نهين من هو صامد 

في أرضه، لن نسلم ونستسلم لماكينة 

التثبيط وصوت التهميش ونبرة التبرير.

األحباب الكرام وإن تسلل لبعضكم شيء من 

إحباط فليستحضر صورة ابنه أو ابنته من 

الشهداء، وليستذكر دقائق ما قبل االرتقاء 

وهتاف الشعب وتضامن األحرار..

هناك ندرك جيدا أن شعبا صامدا هو حاضنة 

وال يمكن لنا أن نغفل دوره.

ختاًما احذروا مرض اإلنكار أو التشاؤم أو 

اإلحباط، فهذه سبل تؤدي إلى مراحل تبدأ 

بتصنيف الناس ثم تحقيرهم والتقليل من 

شأنهم ودورهم، وبعدها يبدأ هذا المرض 

بإقناع صاحبه بنرجسيته، ما يعني أن كل 

من حوله على خطأ وأنه مخذول منهم أو وحيد 

في الميدان، وهذا يقود رويدا رويدا إلى العزلة 

وإلى فقدان رسالة كلكم يعلم ثقلها وأهميتها 

وكفاها أنها من فلذة كبدك الذي قال فعال ال 

شعارا.. »بالروح بالدم نفديك يا فلسطين«.

هل سيخضع النفط الليبي لوصاية دولية؟

السنوسي بسيكري
كاتب ليبي

فاطمة ياسين
كاتبة سورية

تحتفل دولة قطر باليوم العالمي 

للسكان الذي يصادف اليوم، وذلك 

استجابة لتوصية مجلس إدارة 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي 

أقر عام »1989« أن يحتفل المجتمع 

الدولي بهذه المناسبة في »11« 

يوليو من كل عام.

بالنسبة لقطر، فإن القضايا 

السكانية لطالما حظيت 

باالهتمام، وهي مشروع ونهج 

متواصل لبناء مجتمع متقدم عبر 

دعم التوجه نحو اقتصاد المعرفة 

والحد من العمالة الفائضة عن 

الحاجة والتركيز على استقدام 

ذوي الخبرة واالختصاصيين في 

اقتصاد المعرفة، ومنح شركات 

القطاع الخاص حوافز إلحالل 

مواطنين في وظائف مناسبة 

بالقطاعين الخاص والمختلط، 

وتوفير بيئة عمرانية نظيفة 

وضمان استدامة الموارد الطبيعية 

وال سيما المياه والطاقة، وتفعيل 

كود البناء القطري للمباني 

الخضراء وتشجيع المستثمرين 

العقاريين والمواطنين بمنح 

تسهيالت في رخص البناء عند 

تطبيق كود البناء األخضر، 

والعمل على زيادة المسطحات 

الخضراء وزراعة األشجار وإنشاء 

الحدائق والمتنزهات، ودعم 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

للشباب، وتعزيز فرص التعليم 

والتدريب عالي الجودة، وتعميم 

وتنظيم اإلرشاد األكاديمي والمهني 

في جميع المؤسسات التعليمية.

باإلضافة إلى ذلك، هناك االرتقاء 

بالصحة العامة للسكان، والتوسع 

في البنية التحتية للخدمات 

الصحية، وال سيما خدمات 

الرعاية الصحية األولية وتوزيعها 

جغرافيًا، بما يتناسب مع التزايد 

المستمر لعدد السكان، وتشجيع 

القطاع الخاص ودعمه للقيام 

بالمزيد من االستثمار في القطاع 

الصحي، والتوعية بطرق التعامل 

مع الحاالت المرضية البسيطة 

في المنزل، وتوفير خط ساخن 

لمساعدة الجمهور على التعامل مع 

هذه الحاالت.

من هنا فإن القضايا السكانية 

في قطر تحظى بألوية قصوى، 

بهدف ضمان حياة كريمة 

للمواطنين، واالرتقاء بقدراتهم، 

وتوسيع خياراتهم، ورفع مستويات 

مشاركتهم في تقدم المجتمع 

القطري ورفعته، وهي أهداف 

سامية تنهض بها قيادتنا الرشيد 

على أفضل وجه ممكن.

نهج متواصل

خيارات المحافظين بعد جونسون

مساعدات الغربحقبة جونسون مفارقة قاسية
نشرت صحيفة األوبرزفر مقاال لديبورا دويل قالت فيه: »توفيت 

كانت  جونسون  حقبة  يحتفل..  جونسون  كان  بينما  أمي 

مليئة باألكاذيب«.

واالزدراء  األكاذيب  من  جملة  جونسون  إرث  سيكون  وأضافت: 

يحميهم،  أن  المفترض  من  كان  الذين  العاديين  لألشخاص 

حتفهم  بريطاني  ألف   200 من  يقرب  ما  لقي  شيء  كل  وقبل 

خالل فترة حكمه بسبب »كوفيد - 19«.

مع  للتعامل  جونسون  إلدارة  انتقادها  المقال  كاتبة  وتواصل 

فيروس كورونا، وتذكر بأنه سمح بإعادة المرضى لبيوتهم من 

المشافي دون اختبار، »ما جعل الناس األكثر عرضة لألمراض 

مثل الشاة المنقادة إلى المذبح«.

}  )األوبرزفر (

يمكن  ما  حول  تساؤالت  بوست  واشنطن  صحيفة  طرحت 

انتصار  تسهيل  بشأن  المتحدة  والواليات  الغرب  يفعله  أن 

أوكرانيا.

وقالت الصحيفة في تقرير إن إدارة بايدن وحلفاءها األوروبيين 

المساعدات  من  الدوالرات  مليارات  بضخ  بالفعل  بدأوا 

تكتيكية  بأسلحة  البلد  وأغرقوا  أوكرانيا،  إلى  العسكرية 

وواشنطن  كييف  في  المسؤولين  بعض  لكن  حيوية، 

وألشهر،  كافيا..  يكون  أن  عن  بعيد  األمر  بأن  يجادلون 

أوروبا  في  وإخوانهم  األوكرانيين  من  المهيمنة  الرسالة  كانت 

الشرقية بسيطة: أعطوا أوكرانيا أسلحة، وإذا كنت في شك 

أعط أوكرانيا المزيد من األسلحة. 

} )واشنطن بوست(

جون  للكاتب  مقاال  تايمز  الفاينانشيال  صحيفة  نشرت 

وزراء  لرئيس  سابقا  مستشارا  عمل  الذي  ماكيرنان 

حفالت  أزمة  تفجرت  وحين  بلير..  توني  السابق  بريطانيا 

أن يواصل  اإلغالق، قرر ستارمر  داونينغ ستريت خالل فترة 

في  المحافظين  حزب  أعضاء  قرر  أن  إلى  القضية  عرض 

البرلمان اإلطاحة ببوريس جونسون.

للمعارضة  القاسية  المفارقة  إن  بالقول:  الكاتب  ويمضي 

يترك  بجونسون  اإلطاحة  في  الناجح  ستارمر  دور  أن  تعني 

القليل من النطاق لحزب العمال هذا الصيف. بداًل من ذلك، 

ستهيمن انتخابات قيادة حزب المحافظين على السياسة.

}  )الفايننشال تايمز(
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هل أصبح خيار العودة إليها واقعيا؟

ليبيا.. دعوات لـ »الملكية«

أسماء مطروحة لرئاسة الحكومة

العـــــــراق.. 
الحسم بعد العيد

رائد الحامد - األناضول - كشف سياسيون عراقيون 
عن أبرز األسماء المطروحة للنقاش داخل قوى »اإلطار 

التنسيقي« لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، على أن يتم 
حسم األمر بعد عطلة عيد األضحى األسبوع المقبل، 

بحسب رصد األناضول.

العراق  يعيش  أشهر،  ثمانية  نحو  ومنذ 

على  حادة  خالفات  جراء  سياسية  أزمة 

التنسيقي«  »اإلطار  بين  الحكومة  تشكيل 

والكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة األولى 

انسحبت  لكنها   ،329 أصل  من  نائبا  بـ73 

تأليف  من  تمكنها  عدم  بعد  البرلمان  من 

الحكومة.

في  العضو  عن  لألنباء  »مهر«  وكالة  ونقلت 

األربعاء  قوله  حسين  علي  »الفتح«  تحالف 

والمطروحة بين  المرشحة  األسماء  أبرز  إن 

رئاسة  لمنصب  التنسيقي«  »اإلطار  قوى 

الوزراء هم ثالث شخصيات.

دولة  ائتالف  رئيس  هو  أبرزها  أن  وأوضح 

-2006( األسبق  الحكومة  رئيس  القانون 

الداخلية  ووزير  المالكي،  نوري   )2014
العمل  ووزير  األعرجي،  قاسم  السابق 

شياع  محمد  األسبق  االجتماعية  والشؤون 

السوداني.

اختيار  نحو  »يميل  أنه  حسين  وتابع 

يميز  كونه  الوزراء  لرئاسة  السوداني 

السياسي  والوضع  والعمل  العالقات  بين 

واالستحقاقات،  السياسية  واألحزاب 

وغير  قوية  شخصية  كونه  عن  ناهيك 

جدلية«.

شيعية  قوى  التنسيقي«  »اإلطار  ويضم 

الحشد  إيران تتصدرها فصائل  مقربة من 

الشعبي.

اإلخباري  اليوم«  »بغداد  موقع  نقل  فيما 

اإلطار  في  مسؤول  بـ»مصدر  وصفه  عمن 

خالل  أنهى  اإلطار  إن  قوله  التنسيقي« 

خمس  على  »االتفاق  األخيرة  اجتماعاته 

في  التشاور  يتم  أن  على  شخصيات، 

رئاسة  أحدها  تولي  على  الثانية  الخطوة 

الوزراء«.

)رئيس  هي  »الشخصيات  هذه  أن  وأردف 

الكاظمي،  مصطفى  الحالي(  الحكومة 

)رئيس  العبادي  وحيدر  المالكي،  ونوري 

وهادي  و2018(،   2014 بين  الحكومة 

العامري، ومحمد شياع السوداني«.

وأفاد بأن »االتفاق على اسم المرشح بشكل 

العيد  عطلة  انتهاء  بعد  سيكون  رسمي 

انتخاب  ملف  وحسم  المقبل(  )األسبوع 

رئيس  انتخاب  ويتم  الجمهورية«.  رئيس 

البرلمان،  نواب  جانب  من  الجمهورية 

البرلمانية  الكتلة  يكلف  من  هو  والرئيس 

األكبر عددا بتشكيل الحكومة.

الفتح  تحالف  في  القيادي  نفى  والثالثاء، 

تصريحات  في  البلداوي،  محمد  النائب 

اجتماع  يكون  أن  محلية،  إخبارية  لمواقع 

قد  اإلثنين،  التنسيقي«،  »اإلطار  قيادات 

التي  األسماء  من  اسم  أي  تداول  أو  طرح 

هادي  وبينهم  االعالم،  وسائل  عنها  تتحدث 

العامري ونوري المالكي.

تروج  »جهات  توجد  أنه  البلداوي  واعتبر 

»خلط  وتحاول  االشاعات«،  هذه  لمثل 

األوراق أو محاولة الستفزاز بعض األطراف أو 

الترويج لشخصية محددة«. 

عارف  القانون  دولة  ائتالف  عضو  قال  كما 

مساء  »المعلومة«  لموقع  الحمامي، 

يرشح  لم  التنسيقي  »اإلطار  إن  األربعاء، 

الوزراء  مجلس  رئاسة  لمنصب  اسم  أي 

ُترشح  لم  المتداولة  واألسماء  اآلن..  حتى 

رسميا«. 

ووفق تصريحات سابقة لقيادات في »اإلطار 

وضعت  »اإلطار«  قوى  فإن  التنسيقي«، 

أجل  من  للحكومة  رئيس  الختيار  معايير 

أن  أهمها  المقبلة،  المرحلة  في  البالد  إدارة 

وغير  الدينية  المرجعية  من  مقبوال  يكون 

ومن  والعدالة  المساءلة  بقانون  مشمول 

غير المتهمين أو المدانين بقضايا فساد. 

إجراء  التنسيقي«  »اإلطار  قيادات  وتعتزم 

من  مجموعة  على  واسعة  مناقشات 

شخصية  على  لالتفاق  المرشحة  األسماء 

السياسية  األزمة  إلنهاء  المتطلبات،  تلبي 

االنتخابات  إجراء  منذ  المتواصلة 

البرلمانية األخيرة في 10 أكتوبر 2021.

الكتلة  نواب  قّدم  الجاري،  يونيو   12 وفي 

الصدر،  مقتدى  بزعامة  الـ73،  الصدرية 

استقاالتهم إلى رئيس مجلس النواب.

جديدا  نائبا   64 أدى  يوما  عشر  أحد  وبعد 

قوى  من  ومعظمهم  الدستورية  اليمين 

وبينهم  منها،  مقربين  أو  التنسيقي«  »اإلطار 

مستقلون، وهو ما يضمن لـ»اإلطار« النصاب 

البرلماني المطلوب لتشكيل الحكومة.

اسطنبول - األناضول - مع 
تزايد اإلحباط لدى الشعب 
الليبي بعد إخفاق الطبقة 

السياسية في وضع 
دستور دائم للبالد ينهي 

المراحل االنتقالية، يرتفع 
صوت الداعين إلى العودة 

إلى الملكية الدستورية، 
التي شهدت استقرارا، 
تحن إليها شريحة من 
الناس. ففشل اجتماع 

جنيف، الذي جمع رئيس 
مجلس النواب في طبرق 

عقيلة صالح ورئيس 
المجلس األعلى للدولة 

)نيابي استشاري(، في 
التوصل إلى توافق بشأن 

المسار الدستوري يعزز 
موقف الداعين إلى العودة 

إلى الملكية الدستورية، 
وإلى دستور االستقالل 

)1951( والمعدل في 1963.

إليها  ينظر  يكن  لم  الدعوات  هذه  أن  ورغم 

القذافي  معمر  بنظام  اإلطاحة  بعد  بجدية 

في 2011، إال أن مرور أكثر من عقد دون تمكن 

الخروج  من  الوطن  وفرقاء  الثورة  شركاء 

بدستور دائم أو حتى مؤقت إلجراء انتخابات 

يلقى  الطرح  هذا  جعل  وبرلمانية،  رئاسية 

األكثر  النخب  بين  حتى  مؤخرا  رواجا 

ليبرالية.

 االنسداد يخدم »الملكية«
تحت  الدستورية  الملكية  دعاة  وينشط 

دستور  لتفعيل  الوطني  »المؤتمر  عنوان 

لليبيا«،  الدستورية  الملكية  وعودة  االستقالل 

ويعتبرون محمد السنوسي الوريث الشرعي 

والده  عينه  بعدما  الليبية،  الملكية  للعائلة 

حسن )ولي العهد( رئيسا للبيت الملكي قبل 

وفاته في 1992.

وأعلن »مؤتمر عودة الملكية« عقد ملتقيات في 

غرار  على  الغربية  بالمنطقة  المدن  من  عدد 

طرابلس ومصراتة وترهونة.

عودة  أنصار  تمكن  التي  الثالثة  والمدن 

بها  ملتقياتهم  عقد  من  الدستورية  الملكية 

تقع في المنطقة الغربية، ما يعكس صعوبة 

تسيطر  التي  الشرقية  بالمنطقة  نشاطهم 

أن  من  بالرغم  حفتر،  خليفة  قوات  عليها 

في  تم  المتحدة،  الليبية  المملكة  ميالد  إعالن 

بنغازي، عاصمة الشرق الليبي.

إذ  نوعها،  من  األولى  ليست  المؤتمرات  وهذه 

سبقها مؤتمر في طرابلس عام 2018، وآخرين 

في مدينتي غريان )غرب( والبيضاء )شرق( في 

.2017
من  مجموعة  أطلق   ،2016 في  وقبلها 

ما  القبائل  وأعيان  السياسية  الشخصيات 

أسموه »حراك العودة للشرعية الدستورية«، 

طرابلس  مدن  في  تظاهرات  عدة  ونظموا 

)شرق(  وطبرق  )شرق(  وبنغازي  )غرب( 

والبيضاء )شرق(.

على  الدستورية  الملكية  دعم  يقتصر  ولم 

التكتل  حزب  أيضا  ضم  بل  القبائل،  شيوخ 

في  تمثيل  لديه  الذي  الفيدرالي  االتحادي 

 2015 في  وطالب  بطبرق،  النواب  مجلس 

البرلمان باعتماد دستور االستقالل.

وفي نفس العام، دعا أعضاء في هيئة صياغة 

إطار  في   ،1951 دستور  إلى  بالعودة  الدستور 

صياغة  بدل  مواده  بعض  وتعديل  الملكية 

دستور جديد.

في  نجحت  الدستور  صياغة  هيئة  لكن 

والذي   ،2017 في  جديد  دستور  مشروع  إعداد 

الشعبي  لالستفتاء  اآلن  لحد  يعرض  لم 

العتماده، بسبب االنقسام حول بعض مواده، 

دستور  إلى  للعودة  الداعين  موقف  يعزز  ما 

وتفادي  السياسي  المأزق  من  للخروج   ،1951
االنسداد.

وفي 2012 وبعد عام من إسقاط نظام القذافي، 

وعلى  بالبيضاء،  المواطنين  آالف  تجمع 

رأسهم شيوخ قبائل، ودعوا للرجوع إلى دستور 

االستقالل وتفعيل المادة 188 منه التي تنص 

للدولة  عاصمتان  وطرابلس  بنغازي  أن  على 

الليبية.

فأنصار العودة إلى الملكية الدستورية ليسوا 

فقط شيوخ قبائل يحنون إلى الزمن القديم، 

بل انضم إليهم شخصيات سياسية وحزبية 

ومثقفة بينهم نواب ومسؤولين سابقين.

إذ بدأت شخصيات لها وزنها تقتنع أنه ال مخرج 

إلى  بالعودة  إال  السياسي  االنسداد  حالة  من 

الدستور الذي وضعه اآلباء المؤسسون للدولة 

واالنقسام،  التشرذم  البالد من  الليبية، إلنقاذ 

غرار  على  مشابهة  دولية  تجارب  إلى  بالنظر 

األردن والمغرب وحتى كمبوديا.

 المنقذ من الفوضى
يروج أنصار النظام الملكي الدستوري الضامن 

الفوضى  من  لها  والمنقض  البالد،  لوحدة 

والتشرذم.

ذات  السنوسية،  العائلة  كانت  ومثلما 

بالنسبة  الوسط  الحل  الجزائرية،  األصول 

السلطة  على  المتصارعة  الليبية  للقبائل 

قبيل االستقالل، يمكنها أن تلعب نفس الدور 

الليبيين  لتوحيد  الحرجة  المرحلة  هذه  في 

هذا  بحسب  واالنتماءات،  القبائل  جميع  من 

الرأي.

إلى  العائلة السنوسية ليس استنادها  فقوة 

إلى  حتى  أو  خارجية  أو  داخلية  عسكرية  قوة 

قبيلة كبيرة، بل قدرتها على توحيد القبائل 

المتصارعة تحت راية واحدة.

بدستور  لالستعانة  يسعون  من  وهناك 

مع  االنتقالية  المرحلة  الجتياز  االستقالل 

طبيعة  مع  للتوافق  مواده  بعض  تعديل 

المرحلة، للوصول إلى نظام جمهوري.

وكانت الجزائر أول من طرح هذا االقتراح قبل 

على  التوافق  عدم  إشكالية  لتجاوز  سنوات، 

دستور إلجراء االنتخابات.

بدستور  األخذ  ضرورة  آخر  فريق  ويرى 

جديدة  تعديالت  أي  إدخال  دون  االستقالل 

عليه باعتباره »وثيقة غير قابلة للتجزئة«، ما 

يسمح بعودة النظام الملكي الدستوري.

الليبي  الخارجية  وزير  الرأي  هذا  ويدعم 

األسبق محمد عبد العزيز )2012-2014( الذي 

تمثل  السنوسية  الملكية  »عودة  إن  يقول 

إلى  واالستقرار  األمن  لعودة  والضمان  الحل 

البالد«.

 حراك بال ثقل عسكري
على الرغم من تصاعد صوت أنصار الملكية 

الدستورية مؤخرا بدعم من حالة اليأس من 

إمكانية الخروج قريبا من المأزق السياسي، 

إال أن فرص األمير محمد السنوسي للتربع 

على عرش البالد مازالت ضئيلة.

في  ممثلة  األرض،  على  المهيمنة  فالقوى 

وكتائب  والجنوب،  بالشرق  حفتر  قوات 

يوجد  ال  الوالءات  متعددة  الغربية  المنطقة 

منها من يدعم فكرة الملكية الدستورية، وال 

االستقالل،  بدستور  االستعانة  تأييد  حتى 

في  شارك  الذي  حفتر  أن  يعقل  ال  أنه  إذ 

االنقالب على الملك إدريس األول رفقة معمر 

النظام  بعودة  سيقبل   ،1969 في  القذافي 

الملكي.

الحميد  لعبد  بالنسبة  األمر  وكذلك 

الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في 

طرابلس، الذي تعهد بعدم تسليم السلطة 

إال لحكومة منتخبة، من المستبعد أن يقبل 

بعودة الملكية، إال إذا ضمنت له البقاء على 

صالحيات  أن  اعتبار  على  الحكومة،  رأس 

الملك محدودة جدا، وأن السلطة التنفيذية 

تكون بيد رئيس الوزراء.

الملكية  عودة  تعوق  التي  الصعوبات  ومن 

الحسن  محمد  األمير  افتقاد  الدستورية 

يحظى  كان  التي  للشعبية  السنوسي 

األسرة  ورموز  األول  إدريس  الملك  بها 

السنوسية، على غرار جده محمد بن علي 

غربي  بمستغانم   1787 )مواليد  السنوسي 

السنوسية  الطريقة  مؤسس  الجزائر(، 

 ،1843 عام  البيضاء  مدينة  في  )اإلصالحية( 

قادة  الذي  السنوسي،  الشريف  وأحمد 

المقاومة الليبية ضد الغزو اإليطالي.

كما أن الشباب الليبي الذي ولد بعد سقوط 

وال  العهد،  هذا  يعرف  لم   )1969( الملكية 

يشُده الحنين إليه.

لعودة  دعمها  دولة  أي  تعلن  لم  وخارجيا، 

وإن  وحتى  ليبيا،  إلى  الدستورية  الملكية 

مؤقتا  االستعانة  فكرة  الجزائر  طرحت 

إال أنها  بدستور االستقالل لتجاوز االنسداد، 

ترحيبها  عن  شكل  بأي  تلمح  أو  تعلن  لم 

بعودة الملكية.

السنوسي،  الحسن  محمد  األمير  أن  ورغم 

 ،2011 في  األوروبي  بالبرلمان  استقبل 

يحظ  لم  أنه  إال  القذافي،  نظام  سقوط  بعد 

الملكي  النظام  إلعادة  أوروبية  دولة  أي  بدعم 

إلى ليبيا، غير أن عدة وسائل غربية بدأت 

تطرح الفكرة بجدية مع انسداد أفق الحل.
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ترحيل تشكيل الحكومة اللبنانية إلى ما بعد العطلة

عين على االستحقاق الرئاسي
أرخت عطلة عيد 

األضحى بظاللها على 
المشهد الداخلي 

في لبنان وفرضت 
حالة من الجمود في 

الملفات السياسية 
ومشاورات تأليف 

الحكومة الجديدة التي 
ُرّحلت إلى ما بعد العيد 
وسط مؤشرات سلبية 
تسيطر على مفاوضات 

التأليف، حيث ينتظر 
رئيس الحكومة 

اللبنانية المكلف 
نجيب ميقاتي 

الجواب الرئاسي على 
التشكيلة الحكومية 

التي قدمها لرئيس 
الجمهورية ميشال 

عون.

وكتبت »النهار«: بدا الفتًا مع أول أيام عطلة 

»تحمية«  إلى  مؤشرات  تبرز  أن  األضحى 

باالستحقاق  المتعلقة  المؤشرات  بعض 

تشكيل  أزمة  تغرق  فيما  الرئاسي، 

التي  التعقيدات  من  مزيد  في  الحكومة 

االتصاالت  في  الالفت  الجمود  يترجمها 

المتصاعدة  األزمة  لحلحلة  والمساعي 

كل  تالشت  وفيما  والسرايا.  بعبدا  بين 

بأزمة  الصلة  ذات  السياسية  التحركات 

تحركات  ثمة  أن  بدا  الحكومة،  تشكيل 

البعض  حسابات  صعيد  على  بدأت 

الجمهورية على غرار  تجاه معركة رئاسة 

وفريد  باسيل  جبران  جمع  الذي  اللقاء 

هيكل الخازن الذي كان من أشد من يشن 

العونيين بما  حمالت مقذعة وعنيفة ضد 

سليمان  بين  البحث  مسالة  أن  يعني 

االستحقاق  في  العوني  والتيار  فرنجية 

وفي  جديًا.  إطارًا  تأخذ  بدأت  قد  الرئاسي 

ومواقف  أصوات  تقاطع  يكن  لم  المقابل، 

الجبهة  السيادية من ضرورة توحد  للقوى 

السيادية بإزاء االستحقاق أقل داللة لجهة 

لما  انعكاس  من  األصوات  هذه  تشكله  ما 

يدور في كواليس الجهات المعارضة.

»التيار  رئيس  بين  عقد  لقاء  وسجل 

باسيل  جبران  النائب  الحر«  الوطني 

منزل  في  الخازن  هيكل  فريد  والنائب 

غداء.  مأدبة  تخللته  اللقلوق  في  باسيل 

وأفيد بأن »البحث جرى في االستحقاقات 

القوى  تعاون  وكيفية  المقبلة  الدستورية 

إلخراج  بعضها  على  وانفتاحها  السياسية 

لبنان من األزمة التي يتخّبط بها«.

يعد  آلخر  تمهيدًا  يأتي  اللقاء  أن  وذكر 

»تيار  ورئيس  باسيل  لجمع  الخازن  له 

بهدف  دارته  في  فرنجية  سليمان  المردة« 

االستحقاق  شأن  في  الموقف  تنسيق 

الرئاسي.

الجمود  اإللكترونية«:  »األنباء  وكتبت 

عيد  عطلة  فرضته  الذي  السياسي 

المعرقلين  فريق  منح  المبارك  األضحى 

يبحثون  ال  ذريعة  الحكومة  تأليف  لمسار 

عن  البحث  عناء  من  أنفسهم  إلراحة  عنها 

مخرج لألزمات القائمة اقتصاديًا ومعيشيًا 

من  فزادت  اللبنانيين،  وأتعبت  وحكوميًا 

ومستقبل  مستقبلهم  على  وخوفهم  قلقهم 

أوالدهم بعد انسداد كل المنافذ لحل هذه 

أمل  بصيص  دون  من  وتداعياتها  األزمات 

واحد لحل أزمة الخبز أقله، وحّولت قسمًا 

لتأمين  األفران  أمام  متسكعين  إلى  منهم 

هذه  وسط  أوالدهم.  إلطعام  الخبز  ربطة 

المشهدية السوداوية، تم ترحيل تشكيل 

الحكومة إلى ما بعد عطلة األضحى.

نواب  تكتل  عضو  أشار  المواقف،  في 

اتصال  في  الصمد  العزيز  عبد  الشمال 

يتوقع  ال  أنه  إلى  اإللكترونية«  »األنباء  مع 

الوضع  أن  مقّدرا  الحكومة،  تشكيل 

حتى  حاله  على  سيبقى  السياسي 

انتخاب رئيس جمهورية جديد.

وقال الصمد: »ليس هناك جدية لتشكيل 

بدأ  الذي  العهد  فريق  قبل  من  الحكومة 

الرئيس  أمام  التعجيزية  الشروط  بوضع 

إلى  يؤشر  شيء  »ال  مضيفا:  المكلف«، 

تخلي  حال  في  إال  الحكومة  تشكيل 

على  الخاصة  مصالحهم  عن  البعض 

حساب مصلحة الوطن«.

في  عراجي  عاصم  السابق  النائب  وقال 

»نقل  اإللكترونية«:  »األنباء  مع  حديث 

الوطني  التيار  في  المسؤولين  أحد  عن 

ميقاتي  يتمكن  لم  حال  في  قوله:  الحر 

أخرى  خيارات  لديهم  حكومة  تشكيل  من 

يكشف  لم  حينه  في  اليها  سيلجأون 

إال بعد  البلد لن يرتاح  »أن  عنها«، وأضاف: 

أن  معتبرا  المنطقة«،  في  التسوية  قيام 

»لبنان الحلقة األضعف بين دول المنطقة 

وغير قادر على اتخاذ موقف موّحد يجنبه 

إلى  الفتا  والسياسية«،  االمنية  الخضات 

النفط  باستخراج  ستبدأ  »إسرائيل  أن 

والغاز في أيلول المقبل ولبنان ضائع بين 

الخط 29 والخط 23، فيما هي قد تستفيد 

إلى  والنفط  الغاز  تصدير  روسيا  وقف  من 

اوروبا«، مكررًا القول بأن أزمة لبنان طويلة.

مشكلة  أن  الحشيمي  بالل  النائب  ويرأى 

تتلخص  لبنان  في  الحكومات  تأليف 

األول  لهما،  ثالث  ال  رئيسيين  بسببين 

حزب  وجود  في  ويكمن  إقليمي  امتداد  ذو 

المؤسسات  على  هيمنته  يفرض  مسلح 

يسمح  وال  الدستورية،  واالستحقاقات 

سالحه  تحمي  ال  حكومة  بتشكيل 

ومشروعه، والثاني داخلي ويكمن في وجود 

صهر نصب نفسه صاحب الزمان والمكان، 

شكل  اختيار  في  النهائية  والمرجعية 

إلى  حشيمي  ولفت  الحكومات.  ومضمون 

أنه بدال من أن يكون الهم اللبناني محصورا 

القوى  اجتماع  عبر  االنهيار  معالجة  في 

في  تساهم  سواء  كلمة  على  السياسية 

منع البالد من الوصول إلى االرتطام الكبير، 

شروطه  يفرض  باسيل  السيد  نرى 

في  حصته  لحجز  المكلف  الرئيس  على 

السلطة التنفيذية، وفي هذا دليل ال لبس 

فيه على أن مقولة »ما خلونا« مجرد حجة 

لتبرير الفشل الذي أتى كنتيجة طبيعية 

والعائلية  الشخصية  المصلحة  لتقديم 

معتبرا  واللبنانيين،  لبنان  مصلحة  على 

بمعنى آخر أنه بين ثقافة الموت والسالح 

السياسي  والدمار  المحاصصة  وثقافة 

إضافة  باسيل  جبران  يمارسها  التي 

وكان  البلد  سقط  الرئاسية  أحالمه  إلى 

سقوطه مدويا في أرجاء جهنم. 

نجح  حال  في  أنه  الحشيمي  أكد  وعليه 

باسيل في تعطيل مهمة الرئيس ميقاتي، 

سينعكس  التدميري  النجاح  هذا  فإن 

محال،  ال  الرئاسية  االنتخابات  على  سلبا 

في  الرئاسي  الكرسي  بالتالي  وسيكون 

الفراغ،  مع  حتمي  موعد  على  بعبدا  قصر 

توحيد  إلى  السيادية  القوى  بالتالي  داعيا 

الثقافتين  لمواجهة  ومسارها  صفوفها 

بالتالي  واالتفاق  أعاله،  اليهما  المشار 

سيادي  رئيس  على 

مستقل  عروبي 

على  قادر 

استئصال األورام من جسد الدولة، علما أن 

ما يقال عن احتمال استمالح الرئيس عون 

يبقى  واليته  انتهاء  بعد  بعبدا  قصر  في 

مجرد أحالم برتقالية غير قابلة للتحقيق.

ورأى النائب سجيع عطية أن ملف تشكيل 

ويحتاج  معقدة  مسألة  بات  الحكومة 

عون  ميشال  الرئيسين  بين  توافق  إلى 

ما  وهذا  األطياف،  وبقية  ميقاتي  ونجيب 

ينذر بصعوبة التشكيل، وبناء عليه ال أرى 

الحكومة  بتشكيل  توحي  أجواء  هناك  أن 

التجاذبات  األمور متعثرة نتيجة  زالت  وما 

والخالفات التي تحيط بهذا الملف. 

إلى  لـ»األنباء«،  تصريح  في  عطية،  وأشار 

حكومة  إلى  يسعى  ميقاتي  الرئيس  أن 

والرئيس  مستقلين،  ومن  تكنوقراط 

يريدها  عون  ميشال 

لون  فيها  حكومة 

 ، سي سيا

ه  د عتقا ال

الفراغ  وملء  البالد  إلدارة  اإلمكانية  لديها  أن 

عهده  من  المتبقية  األشهر  في  الرئاسي 

الرئاسية  االنتخابات  تحصل  لم  حال  في 

فإن  وبالتالي  فيها،  ممثال  يكون  أن  ويهمه 

وهذا  معينة  خلفية  من  األمور  يرى  كليهما 

عطية  ورأى  الحكومة.  تشكيل  يعيق  ما 

أنه في حال تشكلت الحكومة قريبا أو بعد 

شهرين فهي ستقوم بتصريف األعمال ولن 

تغير شيئا بمجريات األمور، أما انتخابات 

رئاسة الجمهورية فتتعلق بشكل أساسي 

واضحة  غير  واألمور  ودولي  إقليمي  بتوافق 

حتى اآلن وهذا ما يقلق وينذر بأنها ستطول 

زال  ما  اللبناني  الملف  ألن  الشيء  بعض 

من  يد  وفي  هو  اتجاه  أي  في  واضح  غير 

اإلقليمية  بالتطورات  مرتبط  وهو  سيكون 

والدولية.

التي  الحكومية  المسودة  أن  واعتبر عطية 

عون  الرئيس  إلى  ميقاتي  الرئيس  قدمها 

لم  الوقت  ألن  حكومي  تعديل  عن  عبارة 

يعد يسمح لوزراء جدد لمتابعة الملفات، 

الرئيس ميقاتي  أن  التعديل  وبدا من هذا 

غير مرتاح لبعض الوزراء ال سيما الملفات 

الطاقة  كوزارة  الوزارات  ببعض  المتعلقة 

إلى  تتقدم  لم  التي  والبيئة  والمهجرين 

مواجهة  في  االقتصاد  وزارة  أداء  كما  االمام 

أنها  له  تبين  الذي  والقمح  الطحين  أزمة 

كانت األضعف بين الوزارات في إدارة هذه 

األزمة.

يعتبر  ميقاتي  الرئيس  أن  عطية  ورأى 

المرحلة  في  سيطرأ  جديدا  شيء  ال  أنه 

حين  إلى  الحكومة  تشكيل  سوى  الراهنة 

المشاريع  وأن  الرئاسية،  االنتخابات 

النقد  بصندوق  المتعلقة  األساسية 

الدولي باتت في عهدة مجلس النواب الذي 

في  اقرارها  حين  إلى  مناقشتها  سيتابع 

الهيئة العامة.

إن  مّطلعة  سياسية  أوساط  وتقول 

التشكيلة  على  وميقاتي  عون  بين  البحث 

الحكومية أرجئ إلى ما بعد عطلة األضحى 

األسبوع  منتصف  بعد  ما  إلى  أي  المبارك، 

بين  اثنين  أو  لقاء  حصول  رغم  المقبل، 

من  المزيد  إجراء  في  بحثا  الرجلين، 

لكي  الحكومية  التشكيلة  على  التعديالت 

الجديد،  النّواب  مجلس  في  الثقة  تنال 

فالـ54 صوتًا نيابيًا التي على أساسها جرى 

تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة 

لن تكون كافية لنيل حكومته الثقة، ما لم 

النيابية  الكتل  مطالب  بعض  مراعاة  تتّم 

على  أحد«  »الال  تسمية  فّضلت  التي 

ليس  ميقاتي  أن  وترى  للتأليف.  ميقاتي 

متمّسكًا بهذه التشكيلة في حال أراد عون 

تعديل بعض األسماء فيها.

عينها  المصادر  أّكدت  األحوال،  وفي مطلق 

أن الرئيس ميقاتي يجد حكومته الحالية 

ما  وأعلن،  األوصاف«، على ما سبق  »كاملة 

الرئيس  مع  يتوافق  لم  حال  في  أنه  يعني 

التعديالت  ويجري  مالحظاته  على  عون 

النور  ُتبصر  لن  حكومته  فإّن  المطلوبة، 

األشهر  خالل  وال  المقبل،  األسبوع  خالل  ال 

بدأ  عمرها  أن  سيما  العهد،  من  المتبقية 

الذي يجعل حكومة  األمر  يضيق تدريجًا، 

العهد،  نهاية  حتى  باقية  األعمال  تصريف 

النتخاب  الدورة  افتتاح  بدء  مع  خصوصًا 

آب  أواخر  في  المقبل  الجمهورية  رئيس 

تشكيل  المنطقي  غير  من  إذ  المقبل، 

حكومة جديدة لمّدة شهرين.

ميقاتي  الرئيس  بأن  المصادر  وذّكرت 

كان في العام السابق، في مثل هذه الفترة 

عون،  عهد  في  األولى  حكومته  يوّد تشكيل 

السنوية  الذكرى  قبل  ذلك  ُينجز  أن  وأراد 

 ،2020 4 آب  األولى النفجار مرفأ بيروت في 

والعائالت  الضحايا  أهالي  ُيعطي  لكي 

المنكوبة من هذا اإلنفجار المشؤوم بعض 

حصل،  ما  حقيقة  معرفة  بإمكانية  األمل 

حكومته  أّن  غير  المرتكبين،  ومحاسبة 

تتمّكن  ولم  الماضي  أيلول  في  تشّكلت 

حتى الساعة من حلحلة هذا الملف. ولهذا 

موعد  أمام  المّرة  هذه  ميقاتي  يتوّقف  ال  قد 

المرفأ  النفجار  الثانية  السنوية  الذكرى 

ال  تثق  تعد  لم  المعنية  العائالت  أن  سيما 

الحاكم  السياسي  بالطاقم  وال  بالحكومة 

عليهم  ُتمارس  الذين  القضاة  بأغلبية  وال 

الضغوطات السياسية.

وتقول المصادر إن عمر الحكومة الجديدة، 

األسبوع  أواخر  تشكيلها  جرى  حال  في 

المقبل، سيكون قصيرًا جّدًا حتى وإن كان 

من المرّجح أن تلعب دورًا مهّمًا في حال لم 

يجِر انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية 

تلي  التي  األشهر  خالل  آلخر،  أو  لسبب 

الكثير  عليها  ُيعّول  ال  ولهذا  العهد.  نهاية 

دول  وأّن  خصوصًا  الوقت،  تقطيع  سوى 

الحكومة  بوالدة  اهتمام  أي  ُتبدي  ال  الخارج 

الجديدة ما دام الرئيس ميقاتي هو نفسه 

رئيس حكومة تصريف األعمال والرئيس 

سيبقى  الحالتين  كلتا  وفي  المكّلف. 

ميقاتي مدعومًا من الخارج لكي يتمّكن من 

أو  الدولي،  النقد  صندوق  مع  االتفاق  توقيع 

لتمرير اإلتفاق على ملف الترسيم البحري 

الحدودي الذي ال يريد هذا الخارج أن ُيبصر 

النور في عهد عون لكي ال ُيسّجل له إنجازًا 

بارزًا في عهده.
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البرازيلي فريد يعلن اعتزاله كرة القدم
كرة  اعتزاله  فريد  السابق،  الفرنسي  وليون  فلومينينسي  وناديي  البرازيلي  المنتخب  مهاجم  أعلن 

القدم رسميا بعد مسيرة حافلة بالعطاء واإلنجازات لنحو عقدين من الزمن.

19 عاما،  وأنهى فريديريكو شافيز غيديس، الشهير باسم فريد، مسيرته االحترافية التي استمرت 

عن عمر يناهز 38 عاما، وسط حفاوة كبيرة من جماهير فلومينينسي التي تجمعت لتحيته وتوديعه 

في ملعب »ماراكانا« التاريخي في مواجهة الفريق األخيرة أمام منافسه فريق سيارا، ضمن منافسات 

الجولة السادسة عشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

الجماهير تترقب الموقف بحذر انتظارا للحظات الحاسمة

»ملف المحترفين«.. عالمة استفهام..!

جاهزة  أنديتنا  هل  األبرز:  السؤال  يظل  ولكن 

بجانب  »استثنائيا«  يعتبر  موسم  في  لالنطالقة 

الالعبين  هاجس  في  المتمثل  الشاغل  الشغل 

أغلب  تعمل  لم  الذي  الملف  وهو  المحترفين، 

األندية على حسمه منذ وقت مبكر على اعتبار أن 

أن  بجانب  موعده  غير  في  يلعب  الحالي  الموسم 

ما  وهو  المونديال،  عام  في  يأتي  الحالي  الموسم 

سيجعل الترتيبات تختلف في كل شيء.

ملفات  هناك  زالت  وال  الدوري  وينطلق  قليلة  أيام 

»ملف  خاصة  اللحظة  هذه  حتى  تحسم  لم 

المحترفين« الذي يعد الملف األهم واألكثر تعقيًدا 

األندية  إدارات  أن  اعتبار  على  األندية،  من  عدد  في 

موسم  في  الالعبين  أفضل  استجالب  إلى  تسعى 

أندية   10 إلى  قطر  نجوم  دوري  أندية  تقليص  يشهد 

األندية  تظل  لكن  استثنائي،  موسم  أنه  ليؤكد 

مرور  مع  وانتظار  لترقب  حال  في  وهي  تترقب 

نجوم  ولدوري  للموسم  االنطالقة  موعد  واقتراب  الوقت 

الجماهير  لكل  الشاغل  الشغل  أصبح  الذي  وهو  قطر، 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.

بدأت  التاريخ،  ذلك  قبل  أو  يونيو  شهر  منتصف  ومنذ 

تأهبا  تحضيراتها  الفترة  هذه  خالل  دورينا  فرق  بعض 

النطالق الموسم الجديد 2022 - 2023. 

إلكمال  الماضية  الفترة  الستغالل  األندية  إدارات  وعملت 

ملفات التعاقد في صفوف المحترفين، والتجهيز بصورة 

جيدة لدخول غمار المنافسات في األول من أغسطس.

بمشاركة  بالدوحة  اإلعداد  من  األولى  المرحلة  اكتملت 

من  كبير  عدد  غياب  أن  إال  األندية،  من  لعدد  مثالية 

المحترفين جعل بعض الفرق تبدأ رحلة اإلعداد وهي ال 

تزال تبحث عن األفضل.

إلى  الفرق  كل  وغادرت  الثانية  المرحلة  وجاءت 

االستعداد  خطط  ضمن  وذلك  الخارجية،  المعسكرات 

هذه  خالل  الفرق  سفر  يتوالى  كما  الموسم،  النطالق 

باإلضافة  أيضًا،  الخارجية  المعسكرات  إلى  األيام 

لم  التي  األندية  تخص  وهي  الجديدة،  التعاقدات  إلى 

»ملف  أكملت  أندية  هناك  أن  العلم  مع  محترفيها  تكمل 

متواجدون  المحترفون  والخمسة  بنجاح،  المحترفين« 

مع الفريق األول لكرة القدم بالمعسكر اإلعدادي الخارجي، 

وفي المقابل هناك فرق ال تزال تسعى من أجل إنهاء الملف 

قبل االنطالقة مع ضيق الوقت.

في المقدمة نجد أن السد والدحيل استقرا بشكل نهائي 

الحاضر  الوقت  ولن يتم -في  على استمرار محترفيهما، 

االستقرار  أن  يعني  وهذا  منهم،  أي  تغيير  األقل-  على 

جيدة  فرصة  الفريقين  وسيمنح  األهم  هو  سيكون 

المنتخب  العبي  غياب  ظل  في  والتميز  التألق  لمواصلة 

والتحضير  اإلعداد  يوالي  الذي  القدم  لكرة  األول  الوطني 

لنهائيات كأس العالم 2022، بجانب فريق المرخية الذي 

قام بضم العبين محترفين جدد وجدد لبعض الالعبين 

القدامى، وكذلك النادي األهلي الذي أغلق الملف قبل أيام 

في انتظار االنطالقة.

وتعمل أندية الريان والغرافة على حسم ملف المحترفين 

تعاقد  الغرافة  أن  خاصة  الموسم،  بداية  قبل  األجانب 

فقط مع الجزائري ياسين براهيمي، وفي المقابل ال يزال 

الريان في االنتظار، لذلك ينتظر أن يتم قريبا الكشف عن 

التدريبات  في  وانخراطهم  للفريقين  الجدد  المحترفين 

واالستفادة من خدماتهم مع الفريق.

منها  محترفيها،  عقد  إكمال  وشك  على  أندية  وهناك 

الوكرة وقطر اللذان يحتاج كل منهما إلى محترف واحد، 

بينما ال يزال ملف المحترفين غير واضح في العربي الذي 

واحتمال  العبيه  بعض  رحيل  احتمال  عن  أنباء  ترددت 

موجودة  الخيارات  كل  وتظل  لهم،  بدالء  مع  التعاقد 

العرباوي.  وتبقى للسيلية محترف  الفريق  أمام  ومتاحة 

الفريق ملف المحترفين بالتعاقد مع  أنهى  أن  واحد بعد 

المواس، ويتوقع  أربعة العبين في ظل عدم حسم ملف 

أن يحسم الفريق الملف خالل الساعات المقبلة.

{ يوهان بولي

{ المساكني

بدأ العد التنازلي النطالق الموسم 
الجديد، وستكون البداية من 

الدوري الذي تقرر أن ينطلق 
مطلع أغسطس المقبل، 

حيث تبقى فقط 20 يوما من 
أجل االنطالق.

عوض الكباشي كتب

{ براهيمي انضم للفهود

»20« يوما 
على انطالقة 

الدوري.. 
وهناك أندية لم 

تحدد مصيرها

في ثالث مبارياته الودية بتركيا

المرخية يواجه دينامو أوتو ودًيا
في  المولدوفي  أوتو  دينامو  فريق  اليوم  المرخية  فريق  يواجه 

 تركيا  استعدادًا  المقام في  الودية خالل معسكره  ثالث مبارياته 

من  قوية  المباراة  تأتي  أن  ويتوقع   ،2023-2022 الجديد  للموسم 

الفريق  مدرب  مبارك  عبدالله  خاللها  من  وسيشارك  الطرفين 

الكافية  الجرعة  وأخذ  مستوياتهم  على  للوقوف  الالعبين  جميع 

الجديد  التحدي  غمار  خوض  قبل  التنافسية  المباريات  من 

بدوري النجوم.

أمام  الثانية  التحضيرية  تجربته  خسر  المرخية  فريق  وكان 

بهدف  الممتاز  الروسي  للدوري  الصاعد   FC ORENBURG فريق 

بهدفين  الرومانية  الفرق  أحد  أمام  األولى  وديته  وخسر  رد،  دون 

المنتظر  ومن  يوغرطة،  حمرون  الجزائري  سجله  هدف  مقابل 

التركي،  المعسكر  انتهاء  قبل  رابعة  مباراة  الفريق  يخوض  أن 

لتوفير االحتكاك الالزم لالعبين وزيادة االنسجام بينهم.

ومساًء،  صباًحا  فترتين  على  اليومية  تدريباته  الفريق  ويوالي 

عليه  يعتمد  الذي  المعسكر  من  ممكنة  استفادة  أكبر  لتحقيق 

الجهاز الفني بشكل كبير في تجهيز الالعبين بالصورة المطلوبة 

للموسم الجديد.

عبدالله  الوطني  المدرب  بقيادة  للفريق  الفني  الجهاز  ويسعى 

للتشكيلة  الوصول  إلى  المعاون  الفني  جهازه  وبقية  مبارك 

المثالية. { المرخية يواصل تحضيراته

حسم الجدل بشأن الركراكي 
وتدريب أسود األطلس

االتحاد المغربي 
ينفي رحيل 
»خليلوزيتش«

حسم االتحاد المغربي لكرة 

القدم الجدل حول قرب تولي وليد 

الركراكي، مدرب نادي الوداد 

الرياضي، مهمة قيادة منتخب »أسود 

األطلس« خلفا للبوسني وحيد 

حاليلوزيتش.

وكتب االتحاد في بيان عبر موقعه 

الرسمي: »ينفي االتحاد المغربي 

لكرة القدم ما تردد في بعض وسائل 

اإلعالم عن التعاقد مع المدرب وليد 

الركراكي لتدريب المنتخب الوطني 

المغربي لكرة القدم، ويؤكد أن وحيد 

حاليلوزيتش هو المدرب الحالي 

للمنتخب الوطني المغربي«.

يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه 

تقارير قرب مغادرة الركراكي لنادي 

الوداد، بعدما توج مع الفريق األحمر 

بلقبي دوري أبطال أفريقيا، والدوري 

المغربي المحلي.

وذكر موقع »العربي الجديد« في وقت 

سابق أن رئيس نادي الوداد الرياضي، 

سعيد الناصيري، باشر اتصاالته 

في اآلونة األخيرة ببعض المدربين 

األجانب، من أجل خالفه الركراكي .

{ وليد الركراكي

الفريق وصل باألمس لمقر معسكره

»3« وديات للوكرة 
في »المرحلة األخيرة«

وحتى  العاشر  من  الفترة  في  الرياضي،  الوكرة  نادي  معسكر  بتركيا  باألمس  انطلق 

الجديد  الرياضي  للموسم  استعدادا  وذلك  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الخامس 

2022 - 2023. وذكر النادي عبر حساباته الرسمية بوسائل التواصل االجتماعي، أن 
الماضي،  يونيو  منتصف  بدأت  والتي  الدوحة  في  األولى  اإلعداد  مرحلة  أكمل  الفريق 

الالعبين  جميع  بمشاركة  تركيا  في  أمس  األخيرة  المرحلة  وسيبدأ 

القطريين والمحترفين 

إشراف  وتحت 

بارتلومي  اإلسباني 

الفني  المدير  لوبيز 

للفريق.

الوكرة  ويتدرب 

معقل  بولو  بمنطقة 

لمدة  فنربخشة  نادي 

العودة  قبل  أسبوعين 

للدوحة.

وكشف النادي عن خوض 

مباريات  ألربع  الفريق 

 ،20  ،16  ،13( أيام  ودية في 

خالل  الجاري  يوليو   )24
من المعسكر مع أندية أوروبية وعربية تقيم معسكرات  المنطقة،  نفس  في 

أجل اختبار العبي الفريق من الناحية البدنية والفنية. وسيفتتح الوكرة، مبارياته لهذا 

الموسم بمواجهة الدحيل في الثالث من أغسطس المقبل باستاد الجنوب لحساب 

.QNB الجولة األولى من الدوري القطري دوري نجوم

الفريق يواصل تدريباته بالمعسكر

»ستراماتشوني« يحاضر لالعبي الفهود

يوالي الفريق األول بنادي الغرافة تحضيراته 

من  اليومية  بالتدريبات  الجديد  للموسم 

ويسعى  بتركيا،  الفريق  معسكر  خالل 

ممكنة  مستويات  أعلى  إلى  للوصول  الفريق 

قبل انطالق مباريات دوري نجوم قطر.

محترفيه  عن  استغنى  قد  الغرافة  وكان 

بيريز،  جابرييل  البرازيلي  وهم:  الخمسة، 

سعيد  واإليراني  دياباتي،  شيخ  والمالي 

عزت الله، والجزائري سفيان هني واإليفواري 

مع  التعاقد  بعد  وذلك  كودجيا،  جوناثان 

الجزائري ياسين براهيمي قادًما من صفوف 

وباإلبقاء  حر،  انتقال  صفقة  في  الريان  نادي 

صفوف  ضمن  تاهرات  مهدي  مواطنه  على 

الغرافة في الموسم الجديد.

للفريق  الفني  المدير  يدفع  أن  المنتظر  ومن 

الشباب  الالعبين  من  بعدد  ستراماشوني 

بالمباريات المتبقية للوقوف على جاهزيتهم 

على  والتأكيد  فيهم  المنافسة  روح  وتعزيز 

للعب  تؤهلهم  التي  المطلوبة  الثقة  إعطائهم 

مع كتيبة الفهود بالموسم المقبل. ويسعى 

اإليطالي  مدربه  قيادة  تحت  الغرافة  فريق 

من  االستفادة  إلى  ستراماتشوني  أندريا 

لخوض  استعداًدا  الخارجي  معسكره 

مباريات دوري نجوم QNB بالموسم الجديد 

السيلية  بلقاء  سيبدأ  الذي   ،2023-2022
خليفة  باستاد  المقبل  أغسطس   2 في 

المونديالي.
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في أولى تجاربه بمعسكر النمسا

الســد يــواجــه
»Bruck an der Leitha« وديا

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  يدشن 

بتوقيت  اليوم  مساء  السابعة  في  السد 

بمعسكر  الودية  مبارياته  أولى  الدوحة 

 Bruck an der« فريق  بمواجهة  النمسا 

الودية  المباراة  في  النمساوي   »Leitha
السادسة  في  ستقام  والتي  األولى، 

بتوقيت النمسا.

تدريباته  باشر  قد  الزعيم  وكان 

بالمعسكر الخارجي يوم الثالثاء الماضي 

الخامس من يوليو، والذي سوف يستمر 

حتى العشرين من نفس الشهر.

أمس  بقوة  تدريباته  الفريق  وواصل 

للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية 

في  الودية  المباريات  أولى  خوض  قبل 

فيينا  النمساوية  بالعاصمة  معسكره، 

استعدادًا للموسم الجديد 2022 - 2023.

االسباني  بقيادة  الفني  الجهاز  وحرص 

التدريبي  بالنسق  االرتفاع  على  خوانما 

من الجانب البدني، واالهتمام بالجوانب 

تحرك  طريقة  في  السيما  التكتيكية 

تنفيذ  مع  ودفاعيًا،  هجوميًا  الالعبين 

العمق  من  الثابتة  الكرات  بعض 

قبل  من  معها  التعامل  وكيفية  واألطراف 

المهاجمين والمدافعين.

{  من تدريبات السد

بعد تعثر صفقة انضمامه للملك

»بانون« يعود لتدريبات األهلي المصري
عاد المغربي بدر بانون، مدافع النادي األهلي المصري، للمشاركة مجددا في تدريبات 

الفريق بعد غيابه الفترة األخيرة. وكان بانون قريبا من الرحيل لصفوف نادي قطر، 

لكن التفاوض بين إدارة الملك واألهلي شهد تعثرا في 

الساعات األخيرة.

وشارك بانون في تدريب األهلي بشكل طبيعي 

بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني في 

المباريات األخيرة، فضال عن التدريبات 

الجماعية، حيث كان يجهز نفسه 

للرحيل.

ورغم التوصل التفاق في وقت سابق 

على معظم بنود التعاقد بين إدارتي 

األهلي وقطر، إال أن الساعات األخيرة 

شهدت تعثرا كبيرا في المفاوضات.

وهو ما جعل إدارة األهلي تقرر إعادة 

الالعب للتدريبات بشكل طبيعي 

تحسبا الستمراره وإغالق ملف رحيله 

بشكل نهائي.

هاتريك ألولونغا وفرجاني ساسي

الدحيل يهزم »إمست« بنصف درزن
الدحيل  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  حقق 

فريق  حساب  على  عريضا  فوزا  القطري 

إمست )أحد أندية الدرجة الثالثة النمساوية( 

بنصف درزن مقابل هدف في المباراة الودية 

اإلعدادي  معسكره  ضمن  للطوفان  الثانية 

-2022 الجديد  للموسم  تحضيرا  بالنمسا 

.2023
أولونغا  مايكل  من  كٌل  الدحيل  أهداف  أحرز 

ساسي،  فرجاني  من  أهداف  و3  أهداف،   3
الذي  الفني  للجهاز  مفيدة  التجربة  وجاءت 

وقف على تقدم حالة العبيه البدنية والفنية.

كرايوفا  نادي  أمام  ودياته  الطوفان  واستهل 

اإليجابي  بالتعادل  المباراة  وانتهت  الروماني 

بهدف لكل فريق سجل فيها للدحالوي مايكل 

برنامجه  الدحيل  وسيواصل  أولونغا. 

اإلعدادي بعد ذلك، وستكون التجربة الثالثة 

بتاريخ  اليوناني  بناثنايكوس  فريق  أمام 

أوغسبورغ  ضد  الرابعة  والتجربة  يوليو   13
األلماني بتاريخ 16 يوليو.

التي  الدولية  عناصره  الفريق  عن  ويغيب 

الذي  األول  العنابي  معسكر  في  تتواجد 

العالم  كأس  نهائيات  لخوض  يستعد 

المقبلة في قطر.

الموسم  في  مبارياته  الدحيل  وسيفتتح 

من  الثالث  في  الوكرة  بمواجهة  الجديد 

لحساب  الجنوب  باستاد  المقبل  أغسطس 

.QNB الجولة األولى من دوري نجوم

{  لقطة من المباراة 

محمد الجزار كتب

روما اإليطالي يسعى لضمه

غموض حول مستقبل خاميس مع الرهيب
مستقبل  على  يسيطر  الغموض  يزال  ال 

رودريجيز،  خاميس  الكولومبي  النجم 

ظهوره  بعد  خاصة  القطري،  الريان  العب 

في  للفريق  الصباحية  التدريبات  في 

أيندهوفن  بمدينة  اإلعدادي  معسكر 

الهولندية.

وكان خاميس قد أبدى رغبته في مغادرة 

الحالية  الصيفية  االنتقاالت  خالل  الريان 

اسمه  وارتبط  األوروبية،  أندية  أحد  نحو 

قّدم  الذي  البرازيلي  ببوتافوجو  أكثر 

األخير  هذا  جعل  عرضا  الريان  لنادي 

الكولومبي  الدولي  أن  إال  عليه،  يوافق 

الكبيرة في العودة ألوروبا. رفضه لرغبته 

اإليطالي  روما  نادي  أن  كووورة  موقع  وذكر 

الميركاتو  خالل  الالعب  ضم  يريد 

الحالي، ومن الممكن أن يقدم عرضا جيدا 

الريان خالل األسبوع الحالي. لفريق 

وكان الريان قد دشن تدريباته في معسكر 

الهولندية،  آيندهوفن  بمدينة  اإلعداد 

أن  علما  الجديد،  للموسم  استعدادا 

الشهر  من   20 حتى  سيستمر  المعسكر 

الفريق  يخوض  أن  المقرر  ومن  الجاري، 

يقف  المستوى  متدرجة  ودية  مباريات   3
التشيلي  بقيادة  الفني  الجهاز  خاللها  من 

نيوكالس كوردوفا على جاهزية الالعبين 

في  انطالقه  المقرر  النجوم  دوري  بدء  قبل 

األول من الشهر المقبل. {  خاميس في المران

تأكيدا لما أشار إليه $ الرياضي

انتهاء أزمة »المواس« والسيلية وديا

قدم الالعب أحمد المواس الشكر والتقدير إلدارة نادي 

الالعب لالستمرار  النادي عن  أن تنازل  السيلية بعد 

التنقالت  فترة  خالل  معه  تعاقد  بعد  الفريق  في 

الماضية.

على  الشخصية  صفحته  في  المواس  محمود  وقال 

علي  محمد  توفي  ال  الشكر  كلمات  كل  إنستغرام: 

رجل  فهو  حقه،  السيلية  نادي  رئيس  نائب  المري 

صفات  يحمل  معنى،  من  الكلمة  تحمل  ما  بكل 

النخوة والمروءة والشهامة.

وأضاف المواس: شكر غير سري لنائب رئيس نادي 

السيلية محمد علي المري الذي قدم خدمات جليلة ال 

تنسى للرياضيين ووقفته مع الالعب السوري محمود 

الشرطة  لنادي  انتقاله  مهمة  وتسهيل  المواس 

العراقي تحتاج إلى قرار جريء ال يقدم عليه إال إنسان 

شجاع جدا.

تمنح  ال  كلمات  كل  المواس:  السوري  الالعب  وتابع 

هذا الرجل حقه، وهذه السطور أقل ما يمكن تقديمه 

له، وشكًرا نادي السيلية على تعاونكم.

خالل  صحفيا  بيانا  السيلية  نادي  يصدر  أن  ويتوقع 

الساعات المقبلة يكشف من خالله كافة التفاصيل 

بعد  المواس  محمود  السوري  الالعب  بخصوص 

االنتهاء من كافة اإلجراءات.

السيلية  نادي  حسابات  خارج  المواس  وبات 

 $ في  جاء  لما  تأكيد  وهو  عنه  واالستغناء 

أن  بعد  السابق،  في  ذلك  إلى  أشار  الذي  الرياضي 

المواس  محمود  السوري  الالعب  مع  النادي  تعاقد 

السيلية  النادي  إدارة  بين  دارت  التي  االتصاالت  بعد 

خالل  السوري  والالعب  العراقي  الشرطة  نادي  وإدارة 

التفاصيل  كافة  عن  اإلعالن  وسيتم  الماضية،  األيام 

المتعلقة بقضية الالعب خالل الساعات المقبلة.

صفوف  إلى  انضمامه  عقود  على  وقع  المواس  وكان 

الشتوية  االنتقاالت  فترة  خالل  السيلية  نادي 

الماضية، رغم استمرار عقده مع الشرطة العراقي.

وكانت إدارة نادي السيلية طالبت المحترف السوري 

االنضمام  أجل  من  الدوحة  إلى  الحضور  بضرورة 

الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  السيلية  صفوف  إلى 

السيلية،  نادي  إدارة  ماطل  الالعب  ولكن  الجارية، 

سيما  ال  الشرطة  مع  لالستمرار  يسعى  أنه  مؤكًدا 

هداف  ولقب  العراقي،  الدوري  بلقب  معه  توج  أنه 

المسابقة برصيد 22 هدًفا.

وبات التونسي بالل السعيداني، قائد نادي البنزرتي 

التونسي السابق والعب كليوباترا المصري وضمك 

السعودي السابق، قريبا من العودة مجدًدا للعب في 

الدوري القطري بعد أن خاض الالعب تجربة سابقة 

مع السيلية.

{  محمود المواس{  منشور المواس 

عوض الكباشي الالعــب الســـوري يشـكـــر محـمــد علـــي المـــري وإدارة الــنـــادي كتب

{  جانب مما نشره $ الرياضي 

{  بدر بانون

النجم األرجنتيني كارلوس تيفيز:

أتمنى رؤية ميسي »بطال« لمونديال »2022«
كارلوس  السابق  األرجنتين  العب  أبدى 

تيفيز تفاؤله بشأن فرص منتخب بالده في 

حصد لقب كأس العالم 2022، الذي سُيقام 

في قطر نهاية العام الحالي خالل الفترة من 

21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.
حقبة  األرجنتيني  المنتخب  ويعيش 

إليه  يشير  ما  بحسب  مستمرة،  مميزة 

كوبا  كأس  بلقب  الفريق  ج 
ِّ

ُتو وقد  خبراء، 

أميركا صيف العام الماضي 2021، كما فاز 

)3-0( على منتخب إيطاليا »بطل أوروبا« في 

 »2022 »الفايناليسما  األبطال  كأس  نهائي 

بوقت سابق من شهر يونيو المنصرم.

إلى  »األلبيسيليستي«  منتخب  ووصل 

الحالي  الوقت  في  هزيمة  دون  مباراة   33
سكالوني،  ليونيل  األرجنتيني  مدربه  مع 

وستتنافس  ميسي،  ليونيل  وقائده 

من   2022 قطر  مونديال  في  األرجنتين 

أيضا  تضم  التي  الثالثة  المجموعة 

منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

منصب  حاليا  يشغل  الذي  تيفيز،  قال 

سنترال  روزاريو  لفريق  الفني  المدير 

منصة  نقلتها  تصريحات  في  األرجنتيني، 

»سأشعر  الرياضية:   »sportskeeda«

بسعادة بالغة لو رفع ليونيل ميسي كأس 

العالم 2022 في قطر«.

مانشستر  ألندية  السابق  الالعب  وأضاف 

اإليطالي  ويوفنتوس  اإلنجليزي  يونايتد 

وبوكا جونيورز األرجنتيني: »أرى مجموعة 

األرجنتين،  منتخب  في  للغاية  متحدة 

ليس  وهذا  مًعا،  يقضونها  اإلجازة  حتى 

كأس  لرفع  كبيرة  فرص  لدينا  ُمعتاًدا. 

العالم 2022«.
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كوكب  على  الدمار  أسباب  أكثر  من  واحدة  الحروب 

السنين  آالف  منذ  الحروب  خاضوا  البشر  األرض؛ 

في  طمعًا  أو  أنفسهم،  عن  دفاعًا  إما  كثيرة؛  ألسباب 

الرقعة  في  التوسع  أو  القوة،  أو  السيطرة  من  مزيد 

البشر  يزال  وال  األسباب.  من  وغيرها  الجغرافية… 

من  المزيد  ناشرين  اليوم  حتى  بعضهم  يحاربون 

التدمير والقتل والترويع.

نشاط  هي  النظامية  الحروب  أن  البعض  يعتقد  وقد 

بدء  منذ  ممارسته  في  اإلنسان  بدأ  بحت،  بشري 

تاريخه القديم، ولكن في الحقيقة هناك حيوانات تشن 

قريبة  وتكتيكات  لإلنسان،  مشابهة  بطريقة  الحروب 

من جيوش البشر، قد ال تتطابق مع الحروب البشرية 

األساليب  والفتاكة، ولكن  الحديثة  المدمرة بأسلحتها 

الحيوانات  حروب  وتجعل  كبير،  بشكل  تتشابه 

ظاهرة عجيبة تستحق التأمل.

جيوش النمل.. هيكل عسكري متكامل 

غرفة عمليات وفرق استطالع

 Army »النمل الجيشي«  أو  النمل  تعد فصيلة جيش 

Ant الموجودة في أميركا الشمالية والجنوبية بشكل 
كبير؛ واحدة من أكثر فصائل النمل إبهارًا في التنظيم 

والحشد وتحريك الجموع. 

تنشئ  واالستخبارات،  األمن  أجهزة  تعمل  كما  تمامًا 

ومنه  للعمليات«،  »مقرًا  النمل  جيش  مستعمرة 

باستكشاف  المستعمرة  من  استطالع«  »فرق  تبدأ 

ومعرفة  المستعمرة،  بأرض  المحيطة  المناطق  كل 

أماكن وجود أقوى المستعمرات حولها لتبدأ بعدها في 

»ترسيم حدود« سيطرتها.

إرسال مجند فردي

العدو  تحديد  في  النمل  مستعمرة  تبدأ  أن  بعد 

المنافس لها بناًء على مراقبة فرق االستطالع، تنتخب 

وترسلها  المستعمرة،  محاربي  من  قوية  نملة  الخلية 

إلى أقرب نقطة من أرض العدو، لتنتظر مواجهة فردية 

الختبار  تتم  معركة  في  العدو  مستعمرة  من  نملة  مع 

تشتبك  معركة  بعد  األخرى،  أمام  مستعمرة  كل  قوة 

مستعمرة  وتسّلم  الخاسرة،  تتراجع  النملتان،  فيها 

النملة الخاسرة بعضًا من مناطق نفوذها لصالح النملة 

المنتصرة.

الغزو الكامل

أراضي  حدود  المنتصرة  المستعمرة  تحدد  أن  بعد 

المستعمرة  من  فعل  ردة  أي  تنتظر  الجديدة،  نفوذها 

الخاسرة، وإذا لم يكن هنا أي رد فعل تتخذ المستعمرة 

المهزومين  األعداء  أراضي  باكتساح  قرارًا  المنتصرة 

وغزوها بالكامل.

وهنا تحشد المستعمرة كل أفرادها تقريبًا من الذكور 

األضعف  أو  حجمًا  األصغر  النمل  باستثناء  واإلناث 

من أن يحارب، ويتم الغزو بزحف كامل وسريع مثلما 

اقتحام  ويتم  البشرية،  الحربية  المعارك  في  يحدث 

المستعمرة  بيت  في  والحصينة  األساسية  النقاط 

إلى  النمل  بين  االشتباك  عمليات  تبدأ  ثم  األضعف، 

المستعمرة األضعف  أفراد  المعركة بمقتل  أن تنتهي 

جميعهم.

حرب كيميائية!

 Big فصيلة أخرى من النمل هي »النمل كبير الرأس« أو

الجنوبية،  إفريقيا  أجزاء  في  والمنتشر   ،headed ants
الذكاء  شديد  الكيميائية«  »الحرب  تكتيك  تستخدم 

كبير  نمل  مستعمرة  تريد  فعندما  أعدائها،  لمحاربة 

من  مجموعة  توجه  أخرى  مستعمرة  تهاجم  أن  الرأس 

النمل المحارب لالشتباك مع قوات المستعمرة األخرى؛ 

كيميائية  )مركبات  »الفيرمونات«  بـ»رش«  تقوم  ثم 

لنقل  وتستخدم  الحيوانات  أجسام  تفرزها  عضوية 

جنود  على  بها  الخاصة  والتجاذب(  والتعارف  اإلشارات 

يصل  وعندما  تنسحب.  ثم  األخرى،  المستعمرة 

األخرى  المستعمرة  فيرمونات  يحمل  الذي  النمل 

فيرمونات  على  التعرف  في  المستعمرة  أهل  يخطئ 

ثم  ومن  األعداء،  من  ويحسبونهم  مستعمرتهم،  أفراد 

يهجمون عليهم ويفتكون بهم على الفور.

التكتيك نفسه تستعمله فصيلة نمل أخرى بطريقة 

Slave- العبيد  صانع  النمل  فصيلة  وهي  مختلفة، 

أخرى،  نمل  مستعمرة  أفراد  مع  يشتبك  إذ  Maker؛ 
وبعد أن يقتل األقوى األضعف، يسرق النمل المنتصر 

أجساده،  بها  ويدهن  الميت  النمل  »فيرمونات« 

مستعمرة  إلى  التسلل  في  »التنكر«  هذا  ويستخدم 

الحرس  أو  المحاربين  وكبار  األم  الملكة  لقتل  العدو 

المحارب ثم يفر.

حيوانات الشمبانزي.. اغتيال قادة ومعارك ضارية

القردة  فصائل  أكثر  من  واحدة  الشمبانزي  فصيلة 

بالترتيب  األمر  يتعلق  عندما  خاصة  شراسة،  العليا 

السلطوي داخل القبائل أو الجماعات؛ فهي أكثر فصيلة 

تشتهر بتنافس الذكور األقوياء على قيادة الفريق.

اغتيال القائد

سلوك  تناولت  التي  العلمية  األبحاث  من  العديد 

بين  التنافس  أن  أظهرت  الشمبانزي  قردة  جماعات 

التي  تلك  وخاصة  النفوذ،  مناطق  على  الجماعات 

تحتوي العديد من مصادر الطعام، تكون سببًا رئيسيًا 

في اشتباكات جماعات القردة في معارك ضارية تنتهى 

بشكل دموي بمقتل أغلبية ذكور الجماعة األضعف.

بعد  الحيوان،  سلوك  علماء  أحد  ذكر  ما  وبحسب 

إحدى  في  طويلة  لفترة  الشمبانزي  قطعان  درس  أن 

في  »ماهالي«  مقاطعة  في  المفتوحة  الوطنية  الحدائق 

في  كانا يدخالن  الشمبانزي  قطيعين من  أن  تنزانيا، 

القطيعين  أحد  قائد  اختفى  يوم  وذات  ضارية،  معارك 

في  إنه  وقال  أثر؛  على  له  يعثر  ولم  غامضة  بطريقة 

األغلب قد اغتيل من قبل أفراد القطيع اآلخر.

معارك دموية وعاهات دائمة

كما ورد في دراسات أخرى قام بها عالم األحياء األميركي 

لمجموعات  الدقيقة  مراقبته  أثناء  ميتاني،  جون 

كان  أنه   ،2008 إلى   1999 منذ  الشمبانزى  حيوانات 

جماعات  بين  ضارية  حربًا   18 من  يقرب  ما  هناك 

الشمبانزي، من بينهم 13 معركة تم الزحف فيها على 

محايدة  مناطق  في  أو  أخرى،  جماعات  نفوذ  مناطق 

عادة  الحروب  تنتهي  وكانت  حرب«،  »ساحات  بمثابة 

ُيترك  أو  بأكملها،  جماعة  من  المحاربين  أفراد  بمقتل 

منهم البعض بإصابات خطيرة، أو عاهات تجعل القرد 

غير قادر على ممارسة األنشطة االعتيادية للذكور.

معارك ال تنتهي بين الدبابير والنحل

االنتقامية  الحروب  طريقة  على  أخرى  شرسة  حرب 

تحارب  حيث  بلدين؛  أو  جيشين  بين  العداء  ممتدة 

 Japanese Giant الضخمة  اليابانية  الدبابير  فصيلة 

وهي  قوة،  من  تملك  ما  بكل  أخرى  فصيلة   Hornets
الدبابير  يشاطر  الذي  الياباني  العسل  نحل  فصيلة 

حيوانات  اليابانية  الدبابير  المعيشة.   أماكن  عادة 

مرعبة حتى بالنسبة للبشر، طول أجنحتها يصل إلى 

المميت  اللسع  على  قدراتها  وتستغل  سنتيمترات،   7
في شن هجوم على فرق نحل العسل الذي يغزو أغلب 

أشد  من  واحدًا  تحمل  لدغتها  أن  كما  اليابان.  غابات 

أنواع السموم العصبية فتكًا.

لحشد  النحل  خلية  شغاالت  خروج  الدبابير  تستغل 

مستعمرة  قرب  تتجمع  ثم  أعدادها،  من  عدد  أكبر 

على  وكاسحًا  ضاريًا  خاطفًا  هجومًا  وتشن  النحل، 

تستهدف  ثم  بداخلها،  النحل  كل  وقتل  المستعمرة، 

الملكة وحدها إذا كانت خارج المستعمرة.

فرق استطالع واغتياالت.. وحرب كيميائية!

ح����������روب 
الحيوانات

قدر  بأقصى  للسماح  كثيرًا  ويتسع  عينيها  بؤبؤ  يتمدد 

ترى  أن  تستطيع  ال  فهي  ذلك  ومع  للضوء،  التعرض  من 

بالنهار ما يراه البشر.

تمتلك الحيوانات ذات الرؤية الليلية الجيدة العديد من 

للتحكم  القضبان  تسمى  التي  الضوء  مستقبالت  خاليا 

في حساسية العين للضوء، ولكن ال يستطيع معظمها 

 .Sciencing رؤية األلوان مثاًل، حسب ما نشر موقع

رؤية  لديها  المثال-  سبيل  -على  الثعابين  بعض 

الليلية  الرؤية  بين  الحفرة  أفعى  تجمع  إذ  أيضًا،  ليلية 

واكتشاف الحرارة من أنفها للبحث عن طعامها الليلي. 

عيون  فله  األرجل،  رأسيات  من  نوع  وهو  الحبار،  أما 

والتي  العادية،  اإلنسان  عيون  مثل  تمامًا  وظيفتها  تؤدي 

يستخدمها لصيد السرطانات واألسماك في الليل. 

الطيور  أنواع  من  واحدة  وهي  البوم،  طير  هناك  وطبعًا 

الليلية التي تستخدم الرؤية الليلية الممتازة للصيد.

عيون  لها  الراكون،  حيوانات  مثل  الثدييات،  بعض 

كبيرة بشكل غير عادي لمساعدتها على الرؤية بشكل 

أفضل في الليل.  ينام حيوان الراكون أثناء النهار ولديه 

على  واالستيالء  التسلق  على  لمساعدته  رشيقة  أصابع 

الحيوانات الصغيرة والفواكه والحشرات وفي كثير من 

.Treehugger األحيان فتح صناديق القمامة، حسب موقع

وتشمل الحيوانات المماثلة قرود الليل واألبوسوم، والتي 

يمكنها الرؤية جيدًا في الليل، ولكن ال يمكنها رؤية األلوان. 

التي لها عيون  الثدييات الصغيرة  وحيوان األبخص من 

أكبر من أدمغتها. يمكنها الرؤية جيدًا في الليل والتقاط 

أصغر الحيوانات في الظالم الدامس.

آكلو اللحوم

على  وتتغذى  بمفردها،  الصيد  الحمراء  الثعالب  تحب 

الصغيرة  الحيوانات  وكذلك  والمكسرات،  الفاكهة 

تتغذى  أنها  كما  والضفادع.  الفئران  مثل  لياًل  النشطة 

الظالم  في  جيدًا  الرؤية  تستطيع  ال  التي  الطيور  على 

عندما يكون الطيران أكثر صعوبة.

أما القطط الكبيرة مثل النمور الثلجية التي تعيش في 

آسيا الوسطى فلديها أيضًا رؤية ليلية جيدة، إلى جانب 

األغنام  مثل  الكبيرة  الحيوانات  تصطاد  التي  الفهود 

والغرير عند الغسق أو عند الفجر.

األفاعي واألسماك

يملك الحبار من فصيلة Cuttlefish عيونًا تعمل بنفس 

يمكن  جفون  لديه  بل  العادية،  اإلنسان  عيون  وظيفة 

إغالقها وفتحها، اعتمادًا على شدة الضوء. 

واألسماك  البحر  سرطان  ويصطاد  النهار  أثناء  يختبئ 

في الليل.  تفضل بعض الثعابين، مثل أفاعي الحفرة، 

الصيد لياًل، إذ تستخدم عيونها وكذلك الحفر الموجودة 

بالقرب من أنفها للكشف عن الحرارة.

وتعمل الحواس معًا لمساعدة الثعبان في جمع الصور 

بشكل أسرع وأكثر دقة في الليل.

الطيور الليلية

تنام طيور البوم، أشهر الطيور الليلية، أثناء النهار وتكون 

خصوصًا  عيونها  تكييف  تم  الليل.  في  نشاطًا  أكثر 

أثناء  ترى  أن  تستطيع  المنخفضة.   اإلضاءة  لظروف 

برؤية  البوم  تتمتع  الليل.  في  أفضل  رؤيتها  لكن  النهار، 

معًا  العينين  كلتا  تستخدم  أنها  يعني  مما  مجهرية؛ 

لرؤية صورة واحدة ثالثية األبعاد لتكتشف قارضًا صغيرًا 

غصن  على  المتسّمر  مكانها  من  األرض  على  يتحرك 

شجرة.  تأكل طيور البوم الكائنات الليلية النشطة مثل 

البوم  أما  النائمة.  الصراصير والضفادع، وكذلك الطيور 

األكبر، مثل بومة النسر، فتصطاد حيوانات أكبر مثل 

الثعالب الحمراء. 

»أفواه  الليلية،  الرؤية  ذات  األخرى  الطيور  وتشمل 

الفاتح  البني  اللون  ذات   »frogmouth« أو  الضفادع« 

و»حيوان الليل« أو nightjar، والتي تتغذى على الحشرات 

الليلية الصغيرة مثل الخنافس والعث.

عن  للبحث  لياًل  ينطلق  الذي  الوطواط،  هناك  وطبعًا 

بنشاط  أخرى  أنواعًا  تصطاد  بينما  والرحيق،  الفاكهة 

الحشرات والناموس.

تكيفات ليلية أخرى

عليها  تعتمد  التي  الوحيدة  الميزة  ليس  البصر 

أخرى  حواس  على  البعض  يعتمد  الليلية.  الحيوانات 

.National Geographic للتكيف مع الظالم، حسب موقع

لها سمع متخصص للصيد في  الكبيرة  والقطط  فالبوم 

الليل، تمتلك العديد من الحيوانات الليلية، على الرغم 

حاسة  تأتي  جيدة.  شم  حاسة  طيورًا،  ليست  أنها  من 

أسطح  في  الموجود  جاكوبسون  عضو  من  هذه  الشم 

أفواهها. عندما يسحب حيوان شفتيه للخلف، فإن ذلك 

يعزز حساسية العضو وقدرة الشم.

الذوق  الثعابين، فتستخدم  الحيوانات، مثل  أما بعض 

للتنقل وتحديد موقع الفريسة.

رؤية ليلية خارقة

حواس تكشف الظالم
عندما تغيب الشمس يستيقظ عالم جديد مليء 

بحيوانات ذات رؤية ليلية وجدول ليلي مزدحم، 
تراقب وترصد وتنقض وتركض بحثًا عن فريسة، 

أما سالحها فهو قدرة ليلية خارقة ومجموعة من 
نها من أن تكشف الظالم لتستريح في  الحواس تمكِّ

النهار قبل حلول الليل التالي.
تمتلك بعض الحيوانات قدرة على الرؤية جيدًا في 

ل عليها التسلل إلى فريسة غافلة  الظالم، مما يسهِّ
وتأمين وجبة العشاء. 
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مرضى  يالمسها  التي  األسطح  أن  عن  حديثة  ألمانية  دراسة  كشفت 

هذه  وكانت  بالفيروس.  التلوث  شديدة  تكون  أن  يمكن  القرود  جدري 

 – »هامبورغ  جامعة  مستشفى  في  باحثون  أجراها  دراسة  نتيجة 

إيبندورف« األلمانية ونقلها موقع »دويتشه فيله«.

أن  يمكن  أنه  بعد  يثبت  لم  أنه  الدراسة  أوضحت  نفسه  الوقت  في 

ُيصاب أشخاص آخرون بالعدوى حال مالمستهم هذه األسطح الملوثة.

وقال يوهانس كنوبلوخ رئيس فريق البحث ومدير قسم النظافة في 

حتى  بشدة  ملوثة  تكون  أن  يجب  األسطح  أن  »نفترض  المستشفى 

تكون قادرة على نقل العدوى من خالل مالمستها«.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يؤثر هذا بشكل أساسي على األشخاص 

شخص  مع  يعيشون  الذين  واألشخاص  بالمصابين  يعتنون  الذين 

مصاب، وقال »وفقا للمعرفة الحالية، ال يوجد خطر من األسطح العامة 

التي تالمسها اليدان، مثل مقابض األبواب أو أزرار المصعد«.

ويعد جدري القرود من األمراض األقل خطورة مقارنة بالجدري الذي تم 

الفيروس من شخص آلخر عن  1980. وينتقل  القضاء عليه منذ عام 

طريق االتصال الجسدي الوثيق.

 )Smallpox( ويقول الباحثون إن كبار السن الذين تلقوا لقاحات الجدري

ربما اكتسبوا بعض المناعة ضد جدري القرود، وعموما فإنه من غير 

والبالغون  جيدة  بصحة  يتمتعون  الذين  األطفال  يصاب  أن  المرجح 

بحاالت شديدة من هذا المرض.

الكاتبة  وفي تقرير نشرته صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية قالت 

أبورفا ماندافيلي إنه بالنسبة لعالم سئم من مكافحة فيروس كورونا 

يطرح تفشي جدري القرود سؤاال رئيسيا عن األشخاص المعرضين 

لخطر العدوى أكثر من غيرهم.

إيقاف التطعيم بلقاح الجدري
وفي الواليات المتحدة األميركية تم إيقاف التطعيم بلقاح الجدري في 

1972، وذلك ألنه قد تم القضاء عليه نهائيا في الواليات المتحدة،  عام 

إيقاف  تم  وقد   ،1977 العام  في  العالم  في  ظهرت  حالة  آخر  وكانت 

ونظرا   ،1980 العام  في  العالم  أنحاء  جميع  في  الروتيني  التطعيم 

اآلن  الناس  معظم  فإن  أعوام   10 بعد  للقاح تزول  الواقية  التأثيرات  ألن 

عرضة لإلصابة بالجدري، وذلك وفقا لموقع أدلة »إم إس دي« اإلرشادية.

من جهتها، نبهت الكاتبة إلى أن الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر 

الدراسات  وتشير  المرض،  هذا  جراء  للخطر  معرضين  يكونون  قد 

لإلصابة  عرضة  األكثر  المجموعة  من  السن  كبار  من  العديد  أن  إلى 

بفيروس جدري القرود محميون إلى حد ما بفضل اللقاحات المضادة 

يصابوا  أن  يمكن  أنهم  يعني  وهذا  عقود،  منذ  تلقوها  التي  للجدري 

بالعدوى ولكن من المحتمل أن تكون لديهم أعراض خفيفة فقط.

الوطني  للمعهد  العلمي  المدير  فيروتشي  لويجي  الدكتور  وحسب 

تم  الذين  أولئك  »حتى  فإنه  المتحدة،  الواليات  في  للشيخوخة 

من  جدا  عال  مستوى  على  يحافظون  يزالون  ال  عقود  قبل  تطعيمهم 

تم  لو  وحتى  الفيروس،  هذا  تحييد  على  والقدرة  المضادة  األجسام 

تطعيمهم قبل 50 عاما ينبغي أن تظل هذه الحماية موجودة«.

ديمومة لقاح الجدري
الجدري  ضد  التطعيم  برنامج  الجيش  واصل  المتحدة  الواليات  وفي 

وقد  بيولوجي،  إرهابي  هجوم  ضد  احترازي  كإجراء   1991 عام  حتى 

المعني  بايدن  إدارة  مستشاري  كبير  فوسي  أنتوني  الدكتور  أوضح 

باألمراض المعدية أن األسئلة حول ديمومة لقاح الجدري ارتفعت بعد 

هجوم الجمرة الخبيثة في عام 2001.

تم  الذين  األشخاص  معظم  أن  افتراض  المعقول  من  إنه  فوسي  وقال 

تطعيمهم ما زالوا محميين »لكن ديمومة الحماية تختلف من شخص 

آلخر«، مؤكدا أنه »ال يمكننا ضمان أن الشخص الذي تم تطعيمه ضد 

الجدري سيظل محميا من جدري القرود«.

للصحة  أوريغون  جامعة  في  المناعة  عالم  سليفكا  مارك  وحسب 

والعلوم، »قبل أن يطور جينر لقاح الجدري كان السبب األول للعمى في 

العالم هو الجدري«، مضيفا أن »األشخاص المصابين بهذا الفيروس 

يظلون قادرين على نشر العدوى إلى أن تتقشر البثور وتتالشى«.

يكون  أن  يمكن  القرود  جدري  أن  آخرون  وخبراء  الدكتور سليفكا  وأكد 

شديدا وحتى مميتا، ولكن من غير المرجح أن يتحول هذا التفشي إلى 

وباء.

األوبئة بجامعة كاليفورنيا  آن ريموين عالمة  وفي هذا السياق، قالت 

»نحن  أفريقيا  في  القرود  جدري  درست  التي  أنجلوس  لوس  في 

هذا  أعراض  تخفف  أن  يمكن  وعالجات  لقاحات  لدينا  ألن  محظوظون 

الفيروس، ونتيجة لذلك لدينا القدرة على إيقاف تفشيه«.

هل تطعيم جدري الماء »الحماق« فعال في الوقاية من جدري القرود؟

بفيروس  عالقة  له  ليس   )chickenpox( الماء  جدري  فيروس  ال، 

من  حماية  أي  يوفر  ال  الماء  جدري  فلقاح  مختلفان،  وهما  الجدري، 

الجدري أو جدري القرود.

هل تتوفر لقاحات ضد جدري القرود؟
)le point( الفرنسية، قالت  في مقالها الذي نشرته صحيفة »لوبوان« 

الكاتبة هيلواز رامبرت إنه ال يوجد لقاح محدد ضد جدري القرود، ولكن 

هناك لقاحا ضد فيروس الجدري، ويوفر هذا اللقاح حماية ضد فيروس 

جدري القرود الذي يعد من سالالت الجدري.

وقد أظهرت العديد من الدراسات القائمة على المالحظة أن التطعيمات 

السابقة المضادة للجدري كانت فعالة بنسبة %85 تقريبا في الوقاية 

من جدري القرود وتخفيف أعراض المرض.

من الذي يجب تطعيمه ضد جدري القرود؟
الذين  األشخاص  بتطعيم  فرنسا  في  للصحة  العليا  الهيئة  توصي 

خالطوا حالة مؤكدة في ما يسمى »التطعيم الحلقي«.

ويوضح البروفيسور جان دانيال ليليفر عالم المناعة ورئيس األبحاث 

السريرية في معهد أبحاث اللقاحات أن »المبدأ هو تطعيم األشخاص 

وسيسمح  لهم،  والمخالطين  بالمرض  اإلصابة  عن  أعلنوا  الذين 

هذه  وطبقت  العدوى،  حلقة  بكسر  والثانية  األولى  الدائرتين  تطعيم 

19، ولكن في مواجهة مثل هذا   - اللقاحية ضد كوفيد  اإلستراتيجية 

الوباء ثبت أنها معقدة«.

أن  المحتمل  من  فإن  محدودا  اإلصابات  عدد  يكون  عندما 

تكون استراتيجية التحصين الحلقي فعالة، على أال تكون فترات حقن 

الجرعات متباعدة جدا.

غضون  في  مريض  شخص  مخالطة  بعد  بالتطعيم  الهيئة  وتوصي 

بالنسبة  جرعات   3 )أو  األكثر  على  يوما   14 بعد  وبجرعتين  أيام   4
لألشخاص الذين يعانون من نقص المناعة( كل 28 يوما.

دعوة لعدم تكرار ما حدث من عثرات في بداية جائحة كوفيد - 19 مع 

جدري القرود

يطالب بعض الخبراء البارزين في مجال األمراض المعدية السلطات 

المتزايد  التفشي  الحتواء  أسرع  إجراءات  باتخاذ  العالمية  الصحية 

لمرض جدري القرود.

ويقول الخبراء إن على الحكومات ومنظمة الصحة العالمية عدم تكرار 

ما حدث من عثرات في بداية جائحة كوفيد 19-، والذي أدى إلى التأخر 

في اكتشاف الحاالت، مما ساعد على انتشار الفيروس.

وفي حين أن جدري القرود ليس قابال لالنتقال أو خطيرا بنفس درجة 

إلى إرشادات أوضح  العلماء إن هناك حاجة  19« يقول هؤالء  »كوفيد - 

عن  وضوحا  أكثر  ونصائح  المصاب  الشخص  عزل  كيفية  حول 

الفحص  سبل  وتحسين  اإلصابة  لخطر  المعرضين  حماية  كيفية 

وتتبع المخالطين.

األسطح تنقل 
جدري القرود

ال تزال الدراسات واألبحاث تتوالى حول مرض جدري القرود وطرق 
انتقاله بين البشر، آخرها دراسة كشفت عن أن األسطح التي 

يالمسها المصابون بهذا المرض قد تكون شديدة التلوث وتنقل 
العدوى؛ لكن من هم األكثر عرضة لإلصابة؟

استخدام تقنية تصنيع 

نتائج مشجعة يسجلها لقاح للسرطانأسترازينيكا المضادة لـ »كورونا«
في  مريَضين  لدى  للسرطان  عودة  حدثت  المقابل،  في 

مجموعة المراقبة لم يتلقيا اللقاح.

تفاؤل بالنتائج ولكن بحذر
الصحيفة  في  لوفيت  صموئيل  للكاتب  تقرير  ووفق 

-وهو  أوتينماير  كريستيان  البروفيسور  يقول  البريطانية، 

استشاري األورام الطبية ومدير األبحاث السريرية في مركز 

»كالتربريدج« إنه »متفائل بحذر« بشأن النتائج.

تشير  ذلك.  حيال  جدا  متحمس  حقا..  متفائل  »أنا  وتابع: 

جميع البيانات إلى االتجاه الصحيح«.

 »4050 جي  »تي  الرمزي  االسم  يحمل  -الذي  اللقاح  وصنع 

الفرنسية  »ترانزجين«  شركة  قبل  من   -)TG4050(

باستخدام تقنية مماثلة أنتجت لقاح »أسترازينيكا« المضاد 

لكوفيد - 19.

ما هي تقنية لقاح أسترازينيكا-أكسفورد 
التي استخدمها لقاح السرطان الجديد؟

البريطاني  المختبر  طوره  »أسترازينيكا-أكسفورد«  لقاح 

يستخدمها  التي  والتقنية  أكسفورد.  وجامعة  أسترازينيكا 

يستخدم  وفيها   ،)Viral vector( الفيروسية«  »النواقل  هي 

جزء  إلى  ليضاف  تحويله  يجري  ضراوة،  أقل  آخر  فيروس 

من فيروس كورونا، ويتم إدخال الفيروس المعدل إلى خاليا 

كوف  لـ»سارس  نموذجي  بروتين  بإنتاج  تقوم  التي  األفراد، 

2«، وهو ما من شأنه دفع أنظمتهم المناعية إلى التعرف عليه.
غدانيا«  »فيروسا  أسترازينيكا-أكسفورد  لقاح  ويستخدم 

اللقاح  تشبه  تقنية  في  فيروسي،  كناقل   )Adenoviruses(

الروسي.

كيف يتم تصميم لقاح السرطان الجديد؟
اللقاح يتم تصميمه بشكل خاص لكل مريض وفقا للحمض 

النووي الموجود في السرطان لديه.

كيف يعمل لقاح السرطان الجديد؟
إنتاج بروتينات مماثلة  اللقاح، يطلب من الجسم  بعد حقن 

استجابة  إلى  يؤدي  مما  األورام،  سطح  على  الموجودة  لتلك 

مناعية.

تظهر  سرطانية  خاليا  أي  تدمر  النظرية،  الناحية  ومن 

بعد  الدم  مجرى  في  المتبقية  السطحية  البروتينات  نفس 

من  السرطان  يمنع  مما  التائية،  الخاليا  بواسطة  الجراحة 

اكتساب موطئ قدم.

رؤية  المناعة  لجهاز  »يمكن  أوتينماير:  البروفيسور  ويقول 

األشياء التي ال يمكننا رؤيتها في عمليات المسح.. إنه أذكى 

بكثير من البشر«.

»30« منطقة
وهناك أكثر من 30 منطقة في الرأس والعنق يمكن أن يتطور 

من  األنواع  وهذه  والحلق،  الفم  ذلك  في  بما  السرطان،  فيها 

مرض السرطان لديها فرصة كبيرة لالنتكاس وعودة الورم.

كل  بسرطان  خاص  ألنه  اللقاح  بشأن  متفائلون  واألطباء 

مريض. ويقول كبير المسؤولين الطبيين في »ترانزجين«، 

في  جديدا«  »أمال  للمرضى  يوفر  إنه  برانديلي،  مود  الدكتور 

السباق لعالج السرطان.

السريرية  الباحثة  لوبيز،  خوانيتا  الدكتورة  فإن  ذلك،  ومع 

استراتيجية  أن  من  حذرت  السرطان،  أبحاث  معهد  في 

التطعيم »الشخصية للغاية« تستغرق وقتا طويال ومعقدا، 

4 أسابيع إلنتاج لقاح لمريض واحد فقط،  وتستغرق حوالي 

كما أنها مكلفة للغاية، كما تقول.

ما هو سرطان الرأس والعنق؟
األجزاء  هذه  في  يظهر  خبيث  ورم  هو  والعنق  الرأس  سرطان 

من الجسم.

تصيب  التي  األورام  والعنق  الرأس  سرطان  إصابات  وتشمل 

منطقة ما فوق الترقوة 3 أقسام رئيسية هي: سرطان تجويف 

الفم، وسرطان الحنجرة، وسرطان األنف والبلعوم.

الجيوب  الخاليا السرطانية في منطقة  وعادة ما يبدأ نشوء 

األنفية والغدد اللعابية والفم واألنف والحنجرة.

وتتميز أورام الرأس والعنق السرطانية بارتفاع نسب اإلصابة 

بين الذكور مقارنة بانتشارها بين اإلناث، حيث تكون نسبة 

تعرض الذكور لهذه اإلصابات تفوق نسبة تعرض اإلناث لها 

بلغوا  ممن  هم  لها  عرضة  الناس  أكثر  أن  كما  أضعاف،  بـ3 

الـ50 من العمر.

وتختلف أعراض اإلصابة باختالف موقع الخاليا السرطانية 

في الرأس أو الرقبة، ويمكن أن تشمل:

ظهور أورام أو تقرحات مؤلمة ال تلتئم في الفم.

صعوبة في البلع.

تغير في الصوت.

على  المبكرة  األعراض  بعض  تظهر  الحاالت  بعض  وفي 

فرص  من  يزيد  مما  والعنق،  الرأس  بسرطان  المصابين 

بفعالية،  عالجه  وبالتالي  المرض  عن  المبكر  الكشف 

ال  السرطانية  األمراض  هذه  معظم  أن  له  يؤسف  ما  ولكن 

صعوبة  يزيد  مما  متأخرة،  مرحلة  في  إال  تشخيصها  يتم 

معالجتها.

والعنق  الرأس  اإلصابة بسرطان  حاالت  % من   60 وأكثر من 

يأتي تشخيصها متأخرا، وفق بيان صادر عن مؤسسة حمد 

الطبية بقطر في أبريل 2018.

ومن بين العوامل التي تزيد مخاطر اإلصابة بسرطان الرأس 

والعنق:

التدخين.

استهالك المشروبات الكحولية.

التعرض لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري.

زيادة  في  دور  والوظيفية  والوراثية  البيئية  للعوامل  يكون  قد 

فرص اإلصابة بالمرض.

وكما هي الحال مع األمراض السرطانية األخرى، فإن فرص 

كان  كلما  تزداد  والعنق  الرأس  أورام  من  والشفاء  النجاة 

األساليب  استخدام  أن  كما  ومبكرا،  صحيحا  التشخيص 

يساعد  والكيميائي  اإلشعاعي  والعالج  المتقدمة  الجراحية 

إلى حد كبير في تحسين أوضاع المرضى الصحية.

يقول الباحثون إن لقاحا مخصصا للسرطان يستخدم تقنية 
مشابهة للقاح كورونا قد سجل نتائج مبكرة »مفعمة 

باألمل حقا«، وذلك وفقا لصحيفة اإلندبندنت البريطانية. 
وقد أعطي اللقاح لـ8 مرضى بسرطان الرأس والعنق في 

مركز »كالتربريدج« للسرطان التابع لهيئة الخدمات الصحية 
الوطنية في بريطانيا بعد أن تلقوا العالج القياسي، ولم 

ينتكس أي من المرضى بعد عدة أشهر.
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سعد المهندي

»بنت الصياد« و»كريم يتحدى الزعيم«

عرض مسرحيتين لألطفال في كتارا

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(
MALAYALAM11:30

2:00حول العالم في 80 يوما
3:30المينيونز: نهوض غورو

5:00بحبك
7:00العالم الجوارسي، الهيمنة

9:30بحبك
TAMIL11:20

سينما المول )2(
TAMIL11:30
HINDI2:15

5:00المينيونز: نهوض غورو
6:45المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM8:15
HINDI11:00

سينما المول )3(
11:45المينيونز: نهوض غورو
1:30المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM3:15
MALAYALAM6:00
8:45مافريك، توب غان
MALAYALAM11:00

سينما بالزا )1(

MALAYALAM11:45
2:30حول العالم في 80 يوما

MALAYALAM4:00
6:45المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM8:30
MALAYALAM11:15

سينما بالزا )2(

11:45المينيونز: نهوض غورو
MALAYALAM1:30

4:15المينيونز: نهوض غورو
MALAYALAM6:00

HINDI8:45
HINDI11:20

سينما بالزا )3(

MALAYALAM11:30
URDU2:00
TAMIL4:30
7:15بحبك

9:15المقعد الساخن
TAMIL11:00

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

مسرحية  عروض  انطلقت  قنا-  الدوحة- 

التي  الصياد«  »بنت  االستعراضية  األطفال 

مسرح  على  المسرحية،  الوطن  فرقة  تقدمها 

عرض  مع  بالتزامن  القطرية،  الكشافة  جمعية 

لشركة  الزعيم«  يتحدى  »كريم  مسرحية 

في  الدراما  مسرح  على  الفني  لإلنتاج  الحصن 

»كتارا«. الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة 

»بنت  مسرحية  عرض  يستمر  أن  المقرر  ومن 

الصياد« عشرة أيام، وهي من تأليف عبدالرزاق 

من  كل  وتمثيل  القزاز،  تامر  وإخراج  الربيعي، 

حال وائل، سالمان سالم، عبدالرحمن كساب، 

مريم  يوسف،  رماح  حسن،  مشعل  أحمد،  آالء 

فيصل  العلي،  أحمد  المري،  فهد  القاسمي، 

لوزان  والشقيقتان  السويدي،  ريم  الجاسم، 

العامري،  سميرة  اإلنتاج  وإدارة  منير،  وجودي 

والديكور إسماعيل نور، واألزياء ريم السويدي، 

والموسيقى يوسف بن علي.

وتدور أحداث المسرحية حول فتاة يتيمة تدعى 

تضحك  عندما  موهبة  الله  أعطاها  »جوهرة« 

يتساقط من فمها اللؤلؤ، وعندما تبكي يتساقط 

مشوق،  خيالي  قالب  في  األحداث  لتدور  المطر، 

وتوعوية  تربوية  رسائل  العمل  يحمل  حيث 

اليتيم  معاملة  أهمية  على  للتأكيد  لألطفال 

من  أهم  الطيب  والكالم  األخالق  وأن  باحترام، 

األموال، وأن عاقبة الكذب دائما تكون سيئة.

الزعيم«  يتحدى  »كريم  األطفال  مسرحية  أما 

فتستمر حتى مساء غد الثالثاء بواقع عرضين 

وإخراج  الدوس  طالب  تأليف  من  وهي  يوميا، 

الفنانين  من  مجموعة  وبطولة  رشيد  فيصل 

عادل،  محمد  الصايغ،  محمد  منهم  الشباب 

ياسمين،  العقيدي،  وإبراهيم  العثم  عبدالله 

وآخرون. الشروقي،  فاطمة 

اجتماعي  كوميدي  إطار  في  المسرحية  وتأتي 

وتدور  العائلة،  أفراد  وجميع  األطفال  تستهدف 

منزلهم  في  عامل  مع  يتواجدون  أطفال  حول 

العامل  بين  تكاتف  فيحدث  عصابة  يواجهون 

منها،  والنيل  للعصابة  للتصدي  واألطفال 

الرسائل  من  مجموعة  المسرحية  وتحمل 

بعض  تجاه  القيم  النشء  في  تربي  التي 

الوافدة وكيفية  العمالة  الموضوعات، من بينها 

جميع  بين  تكاتفا  هناك  وأن  معها،  التعامل 

الطفل  عالقة  عن  فضال  المجتمع،  طبقات 

من  وغيرها  االجتماعي،  التواصل  بوسائل 

الهادفة. الرسائل 

متوقعة  رعدية  أمطار  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

تصاحبها رياح قوية على الساحل وأمطار رعدية وأمواج 

عالية في عرض البحر، وتوقعت أن يكون الطقس اليوم 

تكون  قد  متفرقة  ألمطار  فرصة  مع  وغائما  غبارعالق  به 

رعدية على بعض المناطق وفي البحر غبار عالق.

4 و8 كيلومترات، ويقل  ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 

خالل  المناطق  بعض  على  أقل  أو  كيلومترات   3 إلى 

األمطار الرعدية.

 37 والكبرى   33 الصغرى  الدوحة  في  الحرارة  درجات 

درجة مئوية.

عند ممارسة الهوايات.. وزارة الداخلية:

»5« اشتراطات للسالمة البحرية

كشفت وزارة الداخلية عن 5 اشتراطات خاصة 

بالسالمة عند ممارسة الهوايات البحرية وذلك 

لتعزيز الوقاية من المخاطر حتى يستطيع مرتادو 

البحر االستمتاع برحالتهم بشكل آمن.

وأكدت الوزارة خالل تغريدة لها أن أبرز تلك 

االشتراطات هو تسجيل طلب إبحار عن طريق 

مطراش والتقيد بارتداء سترات النجاة وتجنب 

المناطق المحظورة وتجنب السباحة في األجواء غير 

االعتيادية وعدم مضايقة اآلخرين.

جدير بالذكر أن الدوريات البحرية التابعة لإلدارة 

العامة ألمن السواحل والحدود تعمل على مدار 

الساعة بهدف تقديم المساعدة الالزمة لمرتادي 

البحر من الصيادين أو المتنزهين، وغيرهم ممن 

يمارسون هواياتهم البحرية المختلفة.

وتحرص اإلدارة على زيادة وتكثيف دورياتها في 

البحر، وبالقرب من الشواطئ لتقديم المساعدة 

لمن يحتاج إليها، وكذلك لمنع حدوث المضايقات 

لمرتادي الشواطئ من قبل بعض سائقي الدراجات 

المائية )االسكوترات(.

ودعت اإلدارة العامة ألمن السواحل مرتادي البحر إلى 

التقيد باشتراطات السالمة البحرية على زوارقهم، 

وأخذ المؤن الكافية لرحلتهم من الماء والغذاء، والتزود 

بالوقود وارتداء سترات النجاة، واالحتفاظ ببعض 

أدوات اإلسعافات األولية، وااللتزام بالتعليمات األمنية 

الصادرة بشأن عدم الدخول إلى المناطق المحظور 

فيها الصيد أو التواجد بالقرب منها بشكل عام.

كما أهابت بمحبي رياضة قيادة الدراجات المائية 

)االسكوتر( عدم االقتراب من مناطق السباحة لتجنب 

أي حوادث أو مضايقات لممارسي السباحة سواء على 

الشواطئ المفتوحة أو تلك الخاصة بالفنادق وغيرها 

من المواقع الخاصة، وبااللتزام بارتداء سترة النجاة 

طوال فترة استخدامهم )لالسكوترات( وعدم القيادة 

ليال لخطورة ذلك األمر خاصة في حالة عدم وضوح 

الرؤية.

وطالبت العائالت التي تصطحب أطفالها إلى 

الشواطئ بعدم السماح لألطفال بالنزول للسباحة 

بمفردهم تجنبا لحوادث الغرق، مؤكدة ضرورة أن 

يكون األطفال برفقة أولياء أمورهم على الشاطئ.

دار التقويم القطري:

»نجم قلب العقرب« يقترب من القمر
أعلنت دار التقويم القطري عن وقوع نجم قلب العقرب 

بالقرب من القمر األحدب، ويمكن رؤيتهما بالعين 

المجردة باتجاه األفق الجنوبي الشرقي لسماء دولة 

قطر من بعد غروب شمس وحتى الساعة 1:30.

وسيتمكن سكان دولة قطر من االستمتاع برصد 

ورؤية نجم قلب العقرب والقمر مًعا عند أقرب نقطة 

بالعين المجردة أعلى األفق الشرقي لسماء دولة قطر 

من بعد موعد شروق القمر وحتى شروق شمس اليوم 

التالي. 

هذا وتكمن أهمية تلك الظواهر في كونها فرصة جيدة 

للتأكد من مدى دقة الحسابات الفلكية المستخدمة 

في حساب مدارات الكواكب والنجوم والقمر حولنا، 

إضافة إلى إمكانية االستمتاع برؤية وتصوير القمر 

ونجم قلب العقرب مًعا عند أقرب نقطة، كما تعتبر 

تلك الظواهر دليال لهواة الفلك والمهتمين. 
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إنترنت األجسام
تكنولوجيا تغير كل شيء في حياتنا لألفضل أو األسوأ

وهذا  بينهما،  آمن  اتصال  توفير  عبر  وحوله  اإلنسان 

األهمية  بالغة  وبيانات  معلومات  ينقل  االتصال 

الحالية  وصحته  البشري  الجسد  حالة  عن 

والمستقبلية، مما يسهم في عالج كثير من األمراض 

متابعة  إلى  إضافة  وقوعها،  قبل  بحدوثها  التنبؤ  أو 

وبدقة  فوري  بشكل  وتشخيصها  المرضية  الحاالت 

متناهية، وذلك كما ذكرت منصة »آي أو تي فور أول« 

)IOT for all( مؤخرا.
ويمكن أن تساعد هذه السيول المتدفقة من البيانات 

إلى  الغذائية  األنظمة  من  -بدءا  شيء  كل  عن 

التفاعالت االجتماعية- في تحسين الرعاية الصحية 

وتشجيع  الموظفين،  إنتاجية  وزيادة  الوقائية، 

األشخاص على أن يصبحوا مشاركين نشطين في 

الحفاظ على صحتهم وصحة مجتمعهم.

ويمكن للبنكرياس االصطناعي، مثال، أن يقوم بأتمتة 

كما  السكري  لمرضى  األنسولين  جرعات  وتنظيم 

Brain-( »يمكن أن تعطي »واجهات الدماغ الحاسوبية

على  القدرة  األطراف  مبتوري   )computer interfaces
أذهانهم،  طريق  عن  االصطناعية  باألطراف  التحكم 

ويمكن أن تنبه الحفاضات الذكية اآلباء عبر تطبيق 

خاص عندما يحتاج طفلهم الصغير إلى التغيير.

ولكن على الرغم من قدرتها على إحداث ثورة في كل 

وطرق  وصحتنا  حياتنا  تحسين  في  تقريبا  شيء 

يعرض  أن  يمكن  األجسام  إنترنت  فإن  عيشنا، 

معلوماتنا الشخصية األكثر خصوصية للخطر، بل 

يمكن أن يهدد حياتنا نفسها بالموت.

الغرب المتوحش
 )RAND( »راند«  مؤسسة  -أجرتها  دراسة  وكشفت 

القدرة  لديه  التكنولوجيا  من  النوع  هذا  أن  مؤخرا- 

لها، ولكنه  على تحسين حياة البشر بطرق ال حصر 

يحتوي على مخاطر عديدة أيضا حيث نادت الدراسة 

حازمة  قانونية  وتشريعات  سياسات  وجود  بضرورة 

الجانب  من  تعظم  حتى  التقنية،  هذه  عمل  تنظم 

اإليجابي وتخفف من المخاطر والسلبيات التي يمكن 

أن تحدثها.

المؤسسة  في  الرياضيات  عالمة  لي،  ماري  وقالت 

للدراسة،  الرئيسية  والمؤلفة 

»عندما يتعلق األمر بتنظيم عمل 

واإلمكانيات  األجسام  إنترنت 

الغرب  فإنه  يمتلكها،  التي 

المتوحش«.

من  العديد  »هناك  وأضافت 

التي  التقنيات  لهذه  الفوائد 

أعظم  البعض  يعتبرها 

بسبب  إبطاؤها  يتم  أن  من 

نحتاج  ولكننا  السياسة، 

أكبر  مناقشة  إجراء  إلى 

الفوائد،  هذه  تكلفة  حول 

وكيف يمكننا تجنب بعض 

المخاطر تماما«.

جمع  »يتم  للدراسة  الرئيسية  المؤلفة  وأوضحت 

بهذه  الخاصة  واللوائح  البيانات،  من  هائلة  كميات 

من  الكثير  هناك  ليس  حقا..  غامضة  البيانات 

يتم  وكيف  البيانات،  هذه  يملك  من  حول  الوضوح 

استخدامها، وحتى لمن يمكن بيعها«.

المخاطر  الرياضيات ماري لي وزمالؤها  درست عالمة 

 3 عبر  األشياء  إنترنت  أجهزة  تشكلها  أن  يمكن  التي 

مجاالت هي: خصوصية البيانات، واألمن السيبراني، 

واألخالق.

خصوصية البيانات
بالفعل  المستخدمة  األجسام  إنترنت  أجهزة 

وتسجيل  تتبع  يمكنها  التطوير-  قيد  تزال  ال  -والتي 

ووظائفهم  المستخدمين  وجود  أماكن  وتخزين 

يفكرون  ما  وحتى  ويسمعونه  يرونه  وما  الجسدية، 

هناك  فإن  راند  مؤسسة  في  الباحثين  وحسب  فيه، 

العديد من األسئلة التي لم يتم حلها حول من يمتلك 

يمكنهم  وكيف  البيانات،  هذه  إلى  الوصول  سلطة 

استخدامها.

كامنا  خطرا  البيانات  جمع  عملية  تشكل  أن  ويمكن 

على الخصوصية، وذلك اعتمادا على ما يتم جمعه، 

وعدد المرات التي تم جمعها، وإذا ما كان المستخدمون 

قد قدموا موافقة مسبقة على هذه العملية، وإذا ما كان 

يمكنهم 

منع  أو  االشتراك  إلغاء  بسهولة 

الشركات من بيع بياناتهم.

من  خليط  »هناك  لي  ماري  قالت  السياق،  هذا  وفي 

المثال،  سبيل  على  المتحدة،  الواليات  في  اللوائح 

هذه  استخدام  أمان  مدى  الواضح  غير  من  تجعل 

وسطاء  بشأن  وطنية  لوائح  توجد  فال  األجهزة.. 

بيع  من  الوسطاء  هؤالء  يتمكن  قد  ولذلك  البيانات، 

بعد  يمكنها  والتي  خارجية،  جهات  إلى  معلوماتك 

البيانات  ذلك إنشاء ملف تعريف لك، بناء على تلك 

المباعة«.

تنظيم  أجهزة  توفر  أن  يمكن  المثال،  سبيل  وعلى 

معلومات  للزرع  القابلة  الحديثة  القلب  ضربات 

المرضى،  لدى  القلب  تقلبات  حول  مستمرة 

ضربات  معدل  تنظيم  أيضا  األجهزة  هذه  وتستطيع 

القلب لدى المرضى، ويمكن أن تساعد في عالج قصور 

القلب، حيث يتم زرع هذه األجهزة في الصدر بأسالك 

عازلة تتصل بالقلب، ويقوم جهاز اإلرسال الموجود في 

منزل المريض بنقل البيانات السلكيا إلى الطبيب أو 

المشفى.

في  أيضا  األجهزة  هذه  استخدام  الممكن  من  ولكن 

البيانات  هذه  واستخدام  المريض  على  التجسس 

القضايا  إحدى  في  حدث  كما  المحاكم  في  ضده 

مرضى  أحد  مع  حدثت  التي  الشهيرة  األميركية 

اتهامه  تم  الذي  القلب 

طمعا  منزله  بحريق 

تلك  ففي  التأمين،  في 

اسُتخدمت  الحالة 

من  المستقاة  البيانات 

ضربات  تنظيم  جهاز 

في  المزروع  القلب 

في  إلدانته  المتهم  صدر 

المحكمة.

المخاطر األمنية
أجهزة  تكون  أن  يمكن 

عرضة  األجسام  إنترنت 

األمنية  العيوب  لنفس 

إنترنت  أجهزة  تواجهها  التي 

أخرى  تقنية  أي  أو  األشياء، 

المعلومات في السحابة، ولكن نظرا لطبيعة  تخزن 

فإن  التي تجمعها،  والبيانات  األجسام  إنترنت  أجهزة 

المخاطر أكبر بكثير، حيث يمكن أن تسمح الثغرات 

معلومات  بتسريب  لها  المصرح  غير  لألطراف  األمنية 

أو منع المستخدمين من  أو العبث بالبيانات  خاصة 

الوصول إلى حساباتهم.

يمكن  المزروعة،  الطبية  األجهزة  بعض  حالة  وفي 

للقراصنة التالعب باألجهزة إلحداث إصابات جسدية 

القومي  األمن  يعد  كما  الموت،  إلى  تصل  قد  خطيرة 

خالل  من  الممكن  من  إذ  للقلق،  مصدرا  أيضا  للدول 

الدول  وقادة  الزعماء  عن  البيانات  جمع  األجهزة  هذه 

واستخدامها  أجسادهم،  في  األجهزة  هذه  المزروعة 

متناهية،  بدقة  وجودهم  أماكن  معرفة  أو  ضدهم 

تمهيدا لتصفيتهم أو استهدافهم بعمليات إرهابية.

وتطبيقات  والساعات  الطبية  لألساور  يمكن  كما 

ضربات  ومعدل  الخطوات  تتبع  الذكية  الهواتف 

مثل  األخرى،  المادية  والبيانات  النوم  وأنماط  القلب 

األجهزة  من  العديد  وتقدم  الكحول،  استهالك  معدل 

األفراد  يمنح  مما  االستخدام،  سهلة  تحليالت  أيضا 

رؤية أشمل لصحتهم، وقد تساعد المستخدمين في 

والبحث عنها  المحتملة  المشكالت الصحية  تحديد 

مسبقا، وتفاديها قبل حدوثها.

التي  الشخصية  البيانات  حجم  فإن  ذلك،  ومع 

األمنية،  الضعف  ونقاط  األجهزة،  هذه  تجمعها 

واحتمال حدوث خطأ من جانب المستخدم قد تخلق 

يمكن  إذ  خطورتها،  مدى  تخيل  يمكن  ال  مشاكل 

األجانب  الخصوم  وحتى  والمتسللين  للشركات 

مكاسب  لتحقيق  المستخدمين  بيانات  استغالل 

مالية أو سياسية.

الحبوب الرقمية
 )FDA( والدواء«  الغذاء  »إدارة  وافقت   ،2017 عام  في 

بأجهزة  مزود  رقمي  قرص  أول  على  األميركية 

تناوله  تم  قد  الدواء  أن  تسجل  مدمجة  استشعار 

أمراض  عالج  في  الحبوب  هذه  ونجحت  موعده،  في 

النفسية  االضطرابات  وبعض  واالكتئاب  الفصام 

التزام  فيها  يكون  حاالت  وهي  األخرى،  والعصبية 

األهمية  بالغ  أمرا  موعده  في  العالج  بتناول  المرضى 

لمنع االنتكاس. ويمكن للمرضى منح مقدمي الرعاية 

خالل  من  المعلومات  هذه  إلى  الوصول  حق  واألطباء 

يساعد  حيث  اإلنترنت،  شبكة  على  خاصة  بوابة 

التزام  من  التأكد  في  الصحية  الرعاية  مقدمي  هذا 

هذا  ولكن  بهم،  الخاصة  العالج  بخطط  المرضى 

الرعاية  مقدمي  شبكات  تعريض  حساب  على  يأتي 

الصحية للقرصنة والهجمات اإللكترونية.

بواسطة  جمعها  تم  التي  البيانات  تساعد  كما 

مدى  مراقبة  على  التأمين  شركات  الرقمية  الحبوب 

التغطية  ورفض  أدويتهم،  بتناول  المرضى  التزام 

العالجي  نظامهم  يتبعون  ال  الذين  ألولئك  المالية 

الموصوف بدقة.

المخاوف األخالقية
جوهرها  في  واألمان  الخصوصية  مخاطر  تعتبر 

بياناتهم،  اختراق  يتم  الذين  لألفراد  أخالقية  قضايا 

المخاوف  من  المزيد  يثير  األجسام  إنترنت  ولكن 

البشر  بين  المساواة  عدم  ذلك  في  بما  األخالقية، 

وتهديدات االستقاللية الشخصية.

من المتوقع أن ينمو سوق »إنترنت األشياء« )IoT( العالمي في مجال 
الرعاية الصحية إلى 446.52 مليار دوالر بحلول عام 2028، وذلك حسب ما 
 )Fortune Business Insights( »ذكرت منصة »فورتشن بيزنس إنسايتس

مؤخرا.
ويعتبر »إنترنت األجسام« )Internet of Bodies( جزءا ال يتجزأ من إنترنت 
األشياء؛ وساعد على نشوء وتطور هذا المصطلح الجديد وجود العديد 

من األجهزة المعدة خصيصا للجسد البشري مثل األجهزة المستخدمة 
في رصد اللياقة البدنية كساعات اليد، وأجهزة رصد دقات القلب، وأجهزة 

قياس ضغط الدم، والرقاقات الدقيقة المزروعة في الجسم لمراقبة 
عمل الجهاز الهضمي، وأجهزة تحفيز الدماغ، وغيرها 

الكثير من األدوات واألجهزة المصممة خصيصا لمراقبة 
حركة الجسد البشري وأدائه، الذي يتم التعامل معه على 

أنه نظام حاسوبي قابل للمراقبة وإعادة البرمجة.
جسد  داخل  الموجودة  األجهزة  بين  الربط  هو  له-  يسير  -بتعريف  األجسام  وإنترنت 

أمل جديد لذوي الحركة المحدودة

عضالت قابلة لالرتداء

ويقول مايكل هاغمان، المصاب بنوع نادر من 

»بيثليم«  باسم  المعروف  العضلي  االعتالل 

أصبحت  »ببساطة   ،2016 عام   )Bethlem(

ضعف  إلى  أدى  الذي  األمر  أضعف«،  ذراعي 

الحركة والقدرة على الضغط.

دكتوراه  -طالبة  جورجاراكيس  ماري  وتقول 

المحركات  أنظمة  »مختبر  في  سابقة 

الحسية« )Sensory Motor Systems Lab( في 

زيورخ- إنه »على الرغم من أن المستشفيات 

فإنها  الجيدة،  العالج  أجهزة  من  العديد  لديها 

عملية.  وغير  الثمن  باهظة  تكون  ما  غالبا 

التي  التقنية  الوسائل  من  قليل  عدد  وهناك 

في  مباشرة  استخدامها  للمرضى  يمكن 

للمساعدة  منها  واالستفادة  اليومية  حياتهم 

وتضيف  المنزل«،  في  التمارين  أداء  في 

جورجاراكيس: »نريد سد هذه الفجوة«.

»مايو شيرت«
شيرت«  »مايو  إنشاء  إلى  الفكرة  هذه  أدت 

)MyoShirt( وهي طبقة خارجية ناعمة يمكن 

ارتداؤها على الجزء العلوي من الجسم.

وهذه السترات ذات األساور الممسكة بالعضد 

على  يحتوي  صغير  بصندوق  مصحوبة 

تقنيات ال تستخدم مباشرة على الجسم.

أجهزة  عبر  الذكية،  الخوارزمية  وتعمل 

على  القماش،  في  مدمجة  استشعار 

لمرتديها  المتعمدة  الحركات  اكتشاف 

ومقدار القوة المطلوبة.

في  سلك  بتحريك  ذلك  بعد  المحرك  ويقوم 

من  عضالت  مع  بالتوازي  يعمل  القماش 

االصطناعية-  األوتار  من  نوع  -وهو  يرتديه 

وبهذه الطريقة يدعم الحركة المرغوبة.

تحركات  مع  دائما  المساعدة  هذه  وتتوافق 

وفقا  تخصيصها  ويمكن  المستخدم 

المستخدم  ويتحكم  الفردية.  لتفضيالته 

دائما بالجهاز في أي وقت.

تحسين القدرة على التحمل
النموذج  هذا  باختبار  مؤخًرا  الباحثون  وقام 

12 مشاركا  األولي ألول مرة في دراسة ضمت 

وشخصا  جسدية،  إعاقات  أي  دون  من   10(

في  مصابا  وآخر  العضالت،  بضمور  مصابا 

النخاع الشوكي(.

جميع  كان  حيث  واعدة،  النتائج  وكانت 

المشاركين قادرين على رفع أذرعهم أو األشياء 

»إكسو  األولي  النموذج  بفضل  أطول  لفترة 

.)Exo Muscle( »ماسل

الثلث  بنحو  التحمل  على  القدرة  وزادت 

في   %  60 وبنحو  األصحاء  األشخاص  في 

بينما  العضالت،  بضمور  المصاب  المشارك 

النخاع  المصاب بإصابة في  المشارك  تمكن 

ووجدت  مرات.   3 التمارين  أداء  من  الشوكي 

أن الجهاز  الغالبية العظمى من المشاركين 

سهل االستخدام.

اختبار وتحسين »إكسو ماسل«
ليكون  وقتا  المنتج  يستغرق  ذلك،  ومع 

نريد  التالية،  المرحلة  »في  للسوق  جاهزا 

في  المختبر  خارج  األولي  نموذجنا  اختبار 

المستقبل  في  لمرتديها  الطبيعية  البيئة 

واستخدام النتائج لتحسينه بشكل أكبر«، 

يعمل  الذي  زيلويانيس  ميشيل  يقول  كما 

أيضا في مختبر أنظمة المحركات الحسية 

ويقوم بإجراء بحث لمشروع »مايو شيرت«.

تحت  ومخفيا  مريحا  الجهاز  ارتداء  وليكون 

حجمه  تقليل  يجب  الشخص،  مالبس 

وصندوق  فالمشغل  أكبر،  بشكل  ووزنه 

التحكم يزنان حاليا 4 كيلوغرامات.

ويريد الباحثون تقليل حجم المنتج من خالل 

وهي  واحدة  أساسية  وظيفة  على  التركيز 

دعم أكتاف المستخدم عند رفع أذرعهم.

في  بالفعل  ساعد  الذي  هاغمان  ويقول 

في  التقنية  المساعدات  من  العديد  اختبار 

»الذي  الحسية:  المحركات  أنظمة  مختبر 

تطوير  كيفية  هو  خاص  بشكل  يعجبني 

بالتعاون  متكرر  بشكل  ألفكارهم  الباحثين 

مع المستخدمين المحتملين«.

طور باحثون في المعهد التقني الفدرالي في زيورخ سترة خارجية 
من النسيج يمكن ارتداؤها وتعمل كطبقة إضافية من العضالت 

أطلقوا عليها »إكسو ماسل«.
ويهدف الباحثون إلى استخدامها من أجل زيادة قوة الجزء العلوي 

من الجسم وقدرة التحمل لدى األشخاص ذوي الحركة المحدودة.
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نجم نادرثعابين وعناكب.. بالبريد
 »Exotic Fauna« حيوانات  حديقة  تشتهر 

نيكاراغوا  عاصمة  شرق  جنوب  الواقعة 

للجدل  ومثيرة  نوعها  من  فريدة  بصادرات 

أيضا.

الزواحف  من  اآلالف  الحديقة  هذه  وترسل 

إلى  والثعابين  والعناكب 

أنحاء  جميع  في  زبائنها 

العالم عبر البريد.

من  الزبائن  إقبال  ويزداد 

الواليات المتحدة األميركية 

تلك  على  وآسيا  وكندا 

تعيش  التي  الحيوانات 

الغابات  في  وتزدهر 

في  المطيرة  االستوائية 

أميركا الوسطى.

تاالفيرا،  يسينيا  وتقول 

»أكثر  الحديقة:  مديرة 

هي  المطلوبة  األنواع 

الطلب  ويأتي  السالحف 

األكبر عليها من آسيا وخاصة هذا العام«.

أنفسنا  تحدي  نحاول  عام  »كل  وتضيف: 

جديدة  وآفاق  جديدة  أسواق  عن  بالبحث 

إحدى  في  التوسع..  أجل  من  جدد  وعمالء 

ما  وهو  الوس،  إلى  بالشحن  قمنا  السنوات 

كان تحديًا 

كبيرًا ولكننا تمكنا من القيام به«.

النتقادات  الصادرات  تلك  مثل  وتتعرض 

 ،»PETA« شديدة من منظمة حقوق الحيوان

لكن الحديقة تقول إنها تلتزم باتباع معايير 

بأنواع  الخاصة  الدولية  التجارة  اتفاقية 

المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات 

بحسب  باالنقراض، 

موقع »يورونيوز«.

الكايو،  إدواردو  ويدافع 

عن  الحديقة،  ممثل 

نفعله  »ما  بالقول:  عملها 

من  الحيوان  نأخذ  أننا  هو 

مرة  واحدة،  مرة  الطبيعة 

تكاثر  ونعيد  فقط.  واحدة 

سنرسله  الذي  الحيوان 

ال  ثم  ومن  الزبائن(،  )إلى 

الحيوانات  استغالل  يكون 

ممكنا ألننا نعيد تكاثرها في 

هذه األماكن التي لدينا«.

كولونيا  جامعتي  في  باحثون  اكتشف 

نجم  أسرع  التشيكية  وماساريك  األلمانية 

وقت  في  أسود  ثقب  حول  يدور  معروف 

قياسي.

يدور  وهو   ،»S4716« باسم  مسّجل  النجم 

درب  مجرتنا  مركز  في  األسود  الثقب  حول 

 4 غضون  في  التبانة، 

سرعته  وتصل  سنوات 

آالف   8 حوالي  إلى 

كيلومتر في الثانية.

الدراسة  ووفق 

دورية  في  المنشورة 

أستروفيزيكال  »ذا 

النجم  فإن  جورنال«، 

من  يقترب   »S4716«

بمقدار  األسود  الثقب 

AU 100 )وحدة فلكية(، 
صغيرة  مسافة  وهي 

وفقًا للمعايير الفلكية.

مركز  في  األسود  الثقب  من  بالقرب  ويوجد 

النجوم،  من  كثيفة  مجموعات  مجرتنا 

 100 على  يزيد  لما  موطن   ،S والمجموعة 

ونجوم  وكتلتها،  سطوعها  في  تختلف  نجم 

هذه المجموعة تتحرك بسرعة خاصة.

المؤلف  بيسكر،  فلوريان  الدكتور  ويقول 

للدراسة:  الرئيسي 

المجموعة  تلك  في  البارزين  األعضاء  »أحد 

هو النجم، S2، حيث يتصّرف مثل شخص 

كبير يجلس أمامك في السينما، فيحجب 

 S2 يحجب  ما  وغالبًا  مهم،  هو  لما  رؤيتك 

في  ذلك،  ومع  مجرتنا،  مركز  إلى  النظر 

المناطق  مراقبة  يمكننا  وجيزة،  لحظات 

المحيطة بالثقب األسود المركزي«.

المستمر  التنقيح  طريق  وعن 

إلى  جنبًا  التحليل،  ألساليب 

التي  المالحظات  مع  جنب 

عامًا،   20 من  يقرب  ما  تغطي 

نجمًا  شك  بال  اآلن  العالم  حدد 

األسود  الثقب  حول  يسافر 

 4 غضون  في  الهائل  المركزي 

سنوات فقط.. وراقب ما مجموعه 

تم  حيث  النجم،  تلسكوبات   5
في  الخمسة  هذه  من   4 دمج 

للسماح  كبير  واحد  تلسكوب 

بمالحظات أكثر دقة وتفصياًل.

مشاهد غير مسبوقة للفضاء

إن  »ناسا«  األميركية  الفضاء  وكالة  قالت 

الصور األولى التي التقطها التلسكوب جيمس 

لمجرات  مسبوقة  غير  مشاهد  تظهر  ويب 

كوكب  إلى  باإلضافة  مضيئة  وسدم  بعيدة 

غازي عمالق بعيد.

وتستعد وكاالت الفضاء األميركية واألوروبية 

التقطها  أولى  صور  عن  غدا  للكشف  والكندية 

مليارات   »10« كلفته  بلغت  الذي  التلسكوب 

دوالر وأطلق خلفا للتلسكوب »هابل«، في مهمة 

الستكشاف تاريخ الكون.

وقررت لجنة دولية أن الدفعة األولى من الصور 

عنها  الكشف  يعتزم  التي  الملونة  العلمية 

ستكون لسديم كارينا )سديم القاعدة(، وهو 

 7600 سحابة ضخمة من الغبار والغاز تبعد 

الحلقة  سديم  إلى  باإلضافة  ضوئية،  سنة 

يبعد  محتضر  بنجم  يحيط  الذي  الجنوبي 

عن األرض ألفي سنة ضوئية.

ويشتهر سديم كارينا بدعامته العمالقة التي 

في  منطقة  وهي  الضبابي«،  »الجبل  تشمل 

سنوات  ثالث  دعامتها  قياس  يبلغ  السديم 

ضوئية والتقط التلسكوب هابل صورة مذهلة 

لها.

الطيفي،  بالتحليل  ويب  جيمس  والتقط 

وهي تقنية يحلل من خاللها الضوء من شأنها 

األجسام  عن  مفصلة  معلومات  عن  الكشف 

 WASP-96 b لكوكب  صورة  الفضائية، 

الغازي العمالق الذي اكتشف سنة 2014.

ضوئية  سنة   1150 نحو  الكوكب  هذا  ويبعد 

عن األرض، ويعادل حجمه نحو نصف حجم 

كوكب المشتري، فيما يدور حول نجمه في 

غضون 3,4 أيام فقط.

والتقط جيمس ويب كذلك صورة لخماسية 

 290 تبعد  مجرات  مجموعة  وهي  ستيفان، 

مليون سنة ضوئية عن األرض.

المجرات  من  أربعا  أن  إلى  ناسا  وأشارت 

ستيفان  خماسية  في  الموجودة  الخمس 

»محجوزة ضمن صدمات قريبة ومتكررة«.

التقطها  وربما أكثر الصور انتظارا هي صورة 

أمامية  مجرية  عناقيد  باستخدام  التلسكوب 

العدسة  من  كنوع   SMACS 0723 تسمى 

المكبرة الكونية للمجرات البعيدة والضعيفة 

جدا خلفه.

بطاطا بغبار الذهب
دخل مطعم في نيويورك موسوعة »غينيس« لألرقام 

القياسية، بطبق بطاطا مقلية بقيمة 200 دوالر أميركي.

ويعود مطعم Serendipty3 األميركي المعروف بكسر األرقام 

 Crème« القياسية إلى تحضير طبق فريد من نوعه يدعى

de la Crème Pomme Frites«، وهو طبق بطاطا مقلية ليس 
له مثيل في العالم.

يضيف الطبق الجديد إلى صفحات قائمة طعام المطعم 

وصفة مليئة بالمكونات الفاخرة والفريدة التي تمتزج مع 

البطاطا المقلية بدرجة مثالية لتحقق رقمًا قياسيًا جديدًا 

ألغلى طبق بطاطا مقلية في العالم.

تعادل قيمة الطبق 200 دوالر أميركي، ويعود تحضيره إلى 

الشيف المبدع جو كالديروني والشيف التنفيذي للشركة 

فريدريك شوين كيويرت. كما قام كالهما بإضافة مكونات 

جديدة على الطبق ليتسنى للضيوف تجربة طبق بطاطا 

مقلية فريد من نوعه ولذيذ، طبقا لموقع موسوعة غينيس.

تتضمن وصفته كاًل من المكونات التالية: بطاطا 

تشيبربيك من شمال الوالية المتحدة األميركية، خل 

أردين، دهن األوز الفرنسي، ملح الكمأة Guerande، زيت 

الكمأة، جبنة Crete Senesi Pecorino Tartufello، كمأ أسود 

من إيطاليا، زبدة الكمأة، كريم عضوي مغذى على العشب، 

باإلضافة إلى الذهب من عيار 23 الصالح لألكل.

ديناصور عمالق

أمل جديد

أزاح العلماء في األرجنتين الستار عن بقايا هيكل عظمي 

لديناصور عمالق آكل للحوم يفسر لغزًا قديمًا حول األحجام 

الكبيرة لرؤوس ديناصورات فصيلة »تي-ريكس« مقارنة 

بأحجام أذرعتها، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية 

الجمعة.

الصحيفة أشارت إلى أن طول الديناصور »ميراكسيس 

غيغاس« يبلغ نحو 11 مترًا، ويملك جمجمة بحجم أربعة 

أقدام، أما ذراعاه فبطول قدمين فقط.

من جهته، قال عالم الحفريات األرجنتيني سيباستيان 

أبيستغويا: »إنه من أكبر أنواع الديناصورات آكلة اللحوم 

المكتَشفة على اإلطالق«، مضيفًا أنه عاش حوالي »90 أو 93 

مليون سنة«.

كما أضاف أبيستغويا: »ربما استخدمت الديناصورات 

الذراعين الصغيرين خالل التزاوج، وأمسكت بها الذكور 

واإلناث، وربما استخدمتها لدعم نفسها الستعادة التوازن في 

حال فقدانه، أو الوقوف بعد السقوط«.

وطبقًا لدراسة كتبها عالم األحافير األرجنتيني، خوان 

كانالي، فإن تلك األذرع الصغيرة نسبيًا لها نوع من الوظائف 

ساعد تلك الديناصورات على االستمرار والبقاء.

الدراسة أوضحت أيضًا أن تلك األذرع كانت تتميز بعضالت 

قوية جدًا، وهذا يعني أن الديناصورات كانت تستخدمها 

كثيرًا.

في محترف صناعي في باريس، يجمع فّنيون قطعًا مختلفة 

لصنع هيكل خارجي أشبه بالروبوت من شأنه مساعدة 

األشخاص الذين لم تعد أقدامهم تحملهم، على المشي مجددًا.

وُتعتبر شركة »واندركرافت« الفرنسية الناشئة من أبرز 

الشركات الفرنسية الواعدة في سوق الهياكل الخارجية 

المخصصة لمساعدة األشخاص المعوقين حركيًا على 

المشي.

ويوضح جان لوي كونستانزا، أحد مؤسسي »واندركرافت« 

التي يعمل فيها حوالي أربعين موظفا، أن ابتكار الشركة الذي 

يحمل اسم »أتاالنت«، هو »روبوت للمشي يوضع حول الركبتين 

ويمشي نيابة عنكم، أو يترككم تمشون في حال كان لديكم 

القليل من القوة المتبقية«.

ويمكن توجيه الروبوت بواسطة جهاز شبيه بذلك الذي 

يستخدمه العبو الفيديو، من خالل حركات الصدر أو حتى 

حركات الرأس في حال كان المستخدم مصابا بشلل رباعي.

وحتى الساعة، يقتصر استخدام هذه الهياكل الخارجية على 

خدمات إعادة التأهيل في المستشفيات، حيث يستعين 

مرضى بهذه اآلالت التي ال تزال كبيرة الحجم إلعادة تدريب 

أنفسهم على المشي، أو استرجاع لذة الوقوف ولو لفترة وجيزة، 

مع ما لذلك من منافع على الجسم والحالة النفسية.

وال تزال هذه السوق محدودة، لكن »واندركرافت« تواجه 

منافسين كثيرين حول العالم، بينهم شركتا »إكسو 

بايونيكس« األميركية و»سايبرداين« اليابانية، أو النماذج 

التجريبية التي تنتجها مختبرات بحثية.




