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حجاج  أفواج  الوطن  أرض  إلى  اليوم  تصل 

الله  حامدين  القطرية  الحمالت  في  قطر 

اإلسالم  من  الخامس  الركن  أداء  نعمة  على 

بيسر  الفريضة  بأداء  مبتهجين  فرحين 

قد  الدولة  حجاج  طالئع  وكانت  وسهولة، 

يكتمل  فيما  قليل،  بعدد  أمس  يوم  وصلت 

وصول حجاج آخر حملة غدا.

المسيفري  سلطان  علي  السيد  وأشاد 

رئيس بعثة الحج القطرية بالجهود الكبيرة 

العربية  المملكة  بذلتها  التي  والمقدرة 

السعودية الستقبال ضيوف الرحمن.

متميزًا  كان  العام  هذا  حج  موسم  أن  وأكد 

واستثنائيًا لحجاج دولة قطر حيث حرصت 

مرافقة  على  للبعثة  المساندة  الوحدات 

وختام  الجمرات  رمي  حتى  قطر  حجاج 

القطرية  الحج  بعثة  أن  إلى  الفتًا  مناسكهم، 

للتحضير  العودة  بعد  عملها  في  ستبدأ 

وضع  خالل  من  له  واإلعداد  القادم  للموسم 

على  والعمل  التطوير  وخطط  البرامج 

الحجاج  من  مقترحات  أية  من  االستفادة 

والحمالت ومعالجة أية إشكاليات أو معوقات 

واجهت أيًا منهم.

أدوا فريضة الركن الخامس 

ع�����ودة الح��ج���ي�����ج
موسم استثنائي وجهود مميزة لبعثة الحج

اجتماعان لـ »مركز قطر للمال« في برلين وميونيخ

فرص استثمارية واعدة

للمائدة  اجتماعين  مؤخرًا،  للمال،  قطر  مركز  عقد   

مع  بالتعاون  وميونيخ  برلين  مدينتي  في  المستديرة 

سفارة دولة قطر لدى ألمانيا هدفا إلى تسليط الضوء على 

الهياكل القانونية التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات 

والشركات  الرائدة  األلمانية  الشركات  واستقطاب 

الناشئة لتأسيس مقر لها في قطر.

الترويجية  الحملة  أنشطة  ضمن  جاءا  االجتماعان  هذان 

التعريف  بهدف  أوروبا  في  للمال  قطر  مركز  يقيمها  التي 

بدولة قطر والترويج لها كوجهة مثالية لتوسيع األعمال. 

السفير  سعادة  قال  القطري،  السوق  عن  حديثه  وفي 

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة 

من  االستفادة  المستثمرين  »بإمكان  ألمانيا:  لدى  قطر 

عبور  كبوابة  قطر  لدولة  االستراتيجي  الجغرافي  الموقع 

قطر  دولة  تتميز  بالغرب.  الشرق  تربط  رئيسية  تجارية 

بمركزها المالي القوي حيث من المتوقع أن يصل معدل 

عام  في   »4%« وإلى  الجاري  العام  خالل   »3.9%« إلى  النمو 

.»2023«

وفي تعليق لها، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، 

لشؤون  التنفيذي  والرئيس  التنفيذي  الرئيس  نائب 

التزام  على  يؤكد  الفعاليتين  هاتين  تنظيم  إن  األعمال 

مساعدة  خالل  من  العالقات  بتوطيد  للمال  قطر  مركز 

االستثمارية  الفرص  األلمانية على استكشاف  الشركات 

النمو  صاحبت  والتي  قطر  دولة  بها  تحظى  التي  الوفيرة 

الستضافة  واالستعدادات  الدولة  في  السريع  والتطور 

بطولة »كأس العالم FIFA قطر 2022«، التي من المتوقع 

االقتصاد  في  أميركي  دوالر  مليار   »20« بنحو  تساهم  أن 

المحلي.

تسليط الضوء على الهياكل القانونية المتوفرة التعريف بقطر كوجهة مثالية لتوسيع األعمال

الشيخة 
العنود: 
عالقاتنا 
وطيدة 
عززتها 

االتفاقات 
التجارية

صندوق النقد الدولي:

حقل الشمال يقود النمو االقتصادي
المشروع يزيد 
النمو بمعدل 

تراكمي »5.7 %« 
حتى »2027«

القروض المتعثرة 
بالقطاع المصرفي 

عند مستويات 
منخفضة 

انتعاش القطاع غير النفطي بواقع »4.1 %« في »2022«

وزارة العمل توفر »931« فرصة 

القطاع الخاص 
يستقطب القطريين

محمد الجعبري كتب

ساهمت جهود وزارة العمل خالل النصف األول 

من العام "2022" بتوظيف "931" مواطنا ومواطنة 

بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، الذي أصبح 

إحدى وجهات المواطنين القطريين وأبناء القطريات 

في عمليات التوظيف بعد العزوف الذي شهده خالل 

السنوات الماضية، يأتي ذلك قناعة من المواطنين 

بأهمية العمل بالقطاع الخاص والشركات الكبرى.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع عن كثب العوائق التي 

قد تواجه المواطنين والمواطنات لدى عملهم في 

منشآت وشركات القطاع الخاص المحلي، مؤكدة 

على فتح أبوابها الستقبال أية شكاوى تخص توطين 

الوظائف في القطاع الخاص.

لندن- أ.ف.ب- تراجعت قيمة اليورو أمس لتبلغ دوالرا 

واحدا، في مستوى لم ُيسّجل منذ ُطرحت العملة 

الموحدة للتداول قبل عشرين عاًما. 

ويتم تحرير فواتير نحو نصف المنتجات الواردة إلى 

منطقة اليورو بالدوالر مقابل أقل من "40 %" باليورو، 

بحسب بيانات مكتب اإلحصاءات األوروبي "يوروستات".

ويتعلق ذلك على سبيل المثال بالعديد من المواد األولية، 

مثل النفط والغاز، والتي ارتفعت أسعارها بالفعل في 

األشهر األخيرة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وسيؤدي انخفاض قيمة اليورو مقابل الدوالر إلى تعطيل 

السياحة األوروبية بشكل واضح، وخاصة في الواليات 

المتحدة، على ما حذر وليام دو فيجلدر، الخبير االقتصادي 

في مصرف »بي إن بي باريبا«. وبما أن السياح يحتاجون 

إلى المزيد من اليورو لتسديد نفس المبلغ بالدوالر، 

سترتفع فاتورة إقامتهم في الواليات المتحدة وكذلك في 

البلدان التي ربطت عملتها بالدوالر.

في المقابل، يستفيد السياح األميركيون ومواطنو الدول 

التي ربطت عملتها بالدوالر من تبديل العملة، حين 

إقامتهم في منطقة اليورو، إذ يمكنهم أن يستهلكوا أكثر 

بنفس المبلغ من الدوالرات.

ألول مرة منذ »20« عاما

الي���ورو يس����اوي ال����دوالر

إعالن شروط التقديم 

فتح القبول ب� »شرطة الغد«
في  القبول  باب  فتح  عن  الشرطة  كلية  أعلنت 

الغد،  شرطة  برنامج  من  العام  هذا  نسخة 

يكون  أن  على   ،)2013  -  2012  -  2011( لمواليد 

اإلجابة  في  ينجح  وأن  الجنسية،  قطري  المتقدم 

األسئلة.  على 

فقط  التواصل  سيتم  أنه  الشرطة  كلية  وأكدت 

مع من تم قبوله بشكل نهائي بأقرب وقت تحدده 

للقبول  المخصصة  األعداد  أن  علما  اللجنة، 

محدودة.

أن  لها  منشور  في  الداخلية  وزارة  وأوضحت 

حيث  تدريبية،  ساعة   »40« عن  عبارة  البرنامج 

كل  مجموعتين  إلى  المختارين  تقسيم  سيتم 

كما  أيام،   »10« مدار  على  تدريبها  يتم  مجموعة 

وتطبيقات  مشاة  تدريبات  البرنامج  يتضمن 

وسباحة  النفس،  عن  ودفاعا  ميدانية،  عسكرية 

قيادية  ومهارات  مختلفة،  رياضية  وأنشطة 

القيم اإلسالمية  لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ 

األصيلة. والعربية 
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المتطوعين  تدريب  قطر  مؤسسة  تعتزم 

 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  في 

دعم  أجل  من  الوصول  بتسهيل  المعنيين 

واإلسهام  بالبطولة  الخاصة  التطّوع  برامج 

وضماًنا  شموليًة  األكثر  الُنسخة  تقديم  في 

تاريخ  في  لُمشجعيها  الُميّسر  للوصول 

بطوالت كأس العالم لكرة القدم.

وسيتلقى متطوعو تسهيل الوصول تدريبات 

تدريبات  جانب  إلى   ،FIFA من  أساسية 

إضافية تتمحور حول الوصول الُميّسر، وذلك 

بجميع  ترحب  شاملة  بيئة  توفير  أجل  من 

ذوي  من  األفراد  فيهم  بمن  المجتمع  أفراد 

القدرات المختلفة.

وتعليًقا على القيمة التي ُيقّدمها المتطوعون 

موينارد،  رايان  قال  الفعاليات،  هذه  مثل  في 

في  الخاصة  القدرات  لذوي  القدم  كرة  مدرب 

مؤسسة قطر: »المتطوعون هم مفتاح نجاح 

السيما  والُمهّمة،  الكبرى  الفعاليات  جميع 

ذوي  من  أفراد  حضور  تشهد  التي  الفعاليات 

احتياجات  لديهم  والذين  الخاصة  القدرات 

فالمتطوعون  الُميّسر.  بالوصول  تتعلق 

يلعبون دوًرا محورًيا في ضمان صحة وسالمة 

بأن  القول  »ُيمكنني  وأضاف:  المشاركين«.  

لألشخاص  الُميّسر  الوصول  لدعم  التطّوع 

األعمال  أكثر  أحد  هو  الخاصة  القدرات  ذوي 

التطّوعية تأثيًرا التي يمكننا أن نساهم بها«.

الوصول  تسهيل  متطوعو  سيساعد  وتابع: 

مهرجان  خالل  الزائرين  تجربة  تعزيز  في 

وفي  البدع،  حديقة  في  للمشجعين   FIFA
األفراد  الستقبال  الحسية  المساعدة  غرف 

مهرجان  في  الخاصة  القدرات  ذوي  من 

إضافًة  الكورنيش،  على  ستريت«  »جلوبال 

إلى  طريقهم  في  المشجعين  مساعدة  إلى 

المباريات في استاد المدينة التعليمية.

وتطوع توم إيستهام البالغ من العمر 34 عاًما، 

وهو متخصص في مجال الوقود البحري في 

قطر غاز، في دورات كرة القدم ضمن برنامج 

منذ  قطر  لمؤسسة  التابع  القدرات«  »لكل 

ألكثر  تمتد  خبرة  ويمتلك   ،2022 عام  بداية 

من ثماني سنوات في مجال العمل التطوعي 

لدعم األفراد ممن لديهم قدرات مختلفة.

الفرصة  لي  تسنح  »عندما  إيستهام:  ويقول 

للمشاركة  أتطّلع  تطوعي،  بعمل  للقيام 

بشكل كامل، وعندما تعمل مع مجموعة من 

من  المزيد  إلى  يحتاجون  الذين  األشخاص 

بالضبط  هو  العملي  االنخراط  فإن  االهتمام، 

ما تحصل عليه من التجربة. فعندما تتطوع 

في مجال آخر، قد تشعر أحياًنا وكأن العمل 

الذي تقدمه ُيمكن استبداله بآخر، وأن القيمة 

بينما  الجلل.  باألمر  ليست  تضيفها  التي 

التطوع لدعم األفراد ذوي القدرات الخاصة فهو 

عكس ذلك تماًما، حيث إن عملنا كمتطوعين 

يمكنه أن يكون سبًبا في نجاح أو فشل تجربة 

ما  هي  لهم  الفرصة  إتاحة  وإمكانية  أحدهم، 

يلهمني لمواصلة العمل الذي أقوم به«.

التدريبي  البرنامج  شراكة  وتعكس 

تسهيل  لمتطوعي   FIFA مع  قطر  لمؤسسة 

األفراد  تمكين  على  القائمة  مهمتها  الوصول 

من خالل إتاحة الفرص المشاركة واالنخراط 

واالكتشاف أمام الجميع.

إضافًة إلى ذلك، تدعم مؤسسة قطر الوصول 

من   2022 قطر   FIFA العالم  لكأس  الُميّسر 

خالل توفير غرف المساعدة الحسية لألفراد 

مساحة  في  التواجد  إلى  بحاجة  هم  ممن 

عن  ناهيك  التوازن،  واستعادة  للراحة  هادئة 

والخبرات  القدرات  لبناء  تبذلها  التي  الجهود 

تسهيل  متطوعي  تدريب  خالل  من  المحلية 

والوصف  التعليق  خدمات  وتقديم  الوصول، 

الُميّسر  الوصول  معايير  وضمان  السمعي، 

بناء  إلى  وصواًل  المشجعين،  مناطق  في 

الفعاليات  تنظيم  في  الالزمة  الخبرات 

وهي  شعبان،  لسبيكة  بالنسبة  الميّسرة. 

يتراوح  الخاصة  القدرات  ذوي  من  لطفلين  أم 

عمراهما بين 7 و11 عاًما، فإن معرفتها بوجود 

قد  الوصول  بتسهيل  مختصين  متطوعين 

جلبت لها ارتياًحا كبيًرا. وعلى الرغم من أنها 

كانت  أنها  إال  المباريات،  تذاكر  اشترت  قد 

اصطحاب  بشأن  أمرها  من  حيرة  في  التزال 

بتواجد  معرفتي  »إن  قالت:  حيث  طفليها. 

على  قادر  المباريات،  خالل  كامل  عمل  فريق 

للوصول  بحاجة  هم  ممن  األفراد  مع  التفاعل 

المزيد  يمنحني  ودعمهم  وفهمهم  الُميّسر 

المباريات.  إلى  أطفالي  الصطحاب  الثقة  من 

سيكونون  أطفالي  أن  أشعر  يجعلني  فذلك 

موضع ترحيب بالفعل وأنه في حال مواجهة 

أي تحٍد واحتياجنا إلى المساعدة، فلن نكون 

بمفردنا«.

يهدف 
لتوفير بيئة 

شاملة ترحب 
بجميع أفراد 

المجتمع 
بمن فيهم 
ذوو القدرات

تقديم 
خدمات 

التعليق 
والوصف 
السمعي 

في مناطق 
المشجعين

المعنيين بتسهيل الوصول

مؤسسة قطر تعتزم تدريب متطوعي المونديال
$ الدوحة

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

صاحب السمو يهنئ رئيس كيريباتي
الدوحة- قنا ــ  بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 

فخامة  إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

وذلك  كيريباتي،  جمهورية  رئيس  ماماو  تانيتي  الرئيس 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

نائب األمير
 يهنئ رئيس كيريباتي

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

األمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تانيتي ماماو رئيس 

جمهورية كيريباتي، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 

لبالده.

رئيس الوزراء 
يهنئ رئيس كيريباتي

الدوحة- قنا  ــ بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن 

عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تانيتي ماماو، رئيس جمهورية 

كيريباتي، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

يشمل أساسيات اللغة اإلنجليزية

»تحديد المستوى« شرط القبول في كلية المجتمع

المقبلة في إجراءات  الفترة  الكلية  حيث تبدأ 

وذلك  التأسيسي  المستوى  لطالب  القبول 

من خالل الخضوع الختبار تحديد المستوى 

Compass ESL، وفي حال تم النجاح في اختبار 
لحضور  قبوله  يتم  الطالب  مستوى  تحديد 

اللقاء التعريفي للفصل القادم.

وأشارت الكلية إلى أن اختبار تحديد المستوى 

يشمل أساسيات اللغة اإلنجليزية في القراءة، 

يجب  حيث  والكتابة،  والقواعد  واالستماع، 

 %  70 عن  يقل  ال  معدل  تحقيق  الطلبة  على 

في اختبار مستوى اللغة اإلنجليزية لالنتقال 

االختبار  يسمح  كما  التالي،  المستوى  إلى 

المناسب  المستوى  وفق  الطالب  بتصنيف 

استطاعة  عدم  حال  في  أنه  إلى  مشيرة  له، 

على  العمل  فيمكنه  مقعد  حجز  الطالب 

من  اإلنجليزية  اللغة  في  مستواه  تحسين 

خالل المشاركة في برامج خارج الكلية، حيث 

سيتم وضع اسم الطالب ضمن الئحة االنتظار 

الفصول  المقاعد خالل  المزيد من  ُتتاح  حتى 

الدراسية القادمة. 

بإعادة  للطالب  يسمح  أنه  الكلية  وأوضحت 

الخضوع الختبار تقييم المستوى بعد دراسة 

كل حالة على حدة، كما يمكن للطالب إجراء 

هذا االختبار مرة في الفصل الدراسي، في حال 

االختبار،  إعادة  يستحق  الفًتا  إنجاًزا  أظهروا 

إجراء  بإعادة  للطالب  يسمح  أن  يمكن  كذلك 

االختبار في حال أثبتوا متابعة دروس إضافية 

باللغة اإلنجليزية، أو تلقي دروس خاصة.

أكدت  فقد  القبول،  شروط  لباقي  وبالنسبة 

قطري  الطالب  يكون  أن  ضرورة  على  الكلية 

أن  كذلك  القطريات،  أبناء  من  أو  الجنسية 

أو  العامة  الثانوية  شهادة  على  حاصاًل  يكون 

في  قبوله  سيتم  الطالب  أن  الفتة  يعادلها،  ما 

يقدم  لم  حال  في  األول  التأسيسي  المستوى 

المستوى  تحديد  اختبار  اجتيازه  يثبت  ما 

.TOEFL أو IELTS أو شهادة )Accuplacer(

على  الكلية،  أكدت  المستندات  تقديم  وعن 

القبول  قسم  إلى  الطالب  حضور  ضرورة 

إحضار  مع  طالبات(  )طالب/   لوسيل  بمبنى 

القبول  مواعيد  ضمن  المطلوبة  المستندات 

وهي: بالنسبة للوثائق والمستندات المطلوبة 

تقديم  فيجب  جديد(  )طالب  للقطريين 

شهادة تأدية الخدمة الوطنية أو كتاب اإلعفاء 

المسلحة  القوات  من  الوطنية  الخدمة  من 

القطرية )للبنين فقط(، النسخة األصلية من 

ما يعادلها،  أو  القطرية  العامة  الثانوية  شهادة 

من  مطبوعة  نسخة  قبول  يتم  لن  بأنه  علما 

الشهادة. أما إذا كانت الشهادة من خارج دولة 

قطر أو من مدرسة خاصة داخل قطر، فيجب 

معادلتها من قسم تصديق ومعادلة الشهادات 

بوزارة التعليم والتعليم العالي، كذلك صورة 

عن البطاقة الشخصية سارية الصالحية، مع 

تقرير الفحص الطبي.

المطلوبة  والمستندات  الوثائق  أن  وبينت 

عبارة  وهي  جديد(  )طالب  القطريات  ألبناء 

الثانوية  شهادة  من  األصلية  النسخة  عن: 

العامة القطرية أو ما يعادلها، وال يتم قبول نسخ 

مطبوعة من الشهادات، أما إذا كانت الشهادة 

على  فيجب  قطر،  داخل  خاصة  مدرسة  من 

ومعادلة  تصديق  قسم  من  معادلتها  الطالب 

العالي،  والتعليم  التعليم  بوزارة  الشهادات 

على  الثانوي  والثاني  األول  الصفين  شهادتي 

قطر،  دولة  داخل  أتمهما  قد  الطالب  يكون  أن 

ومعادلة  تصديق  قسم  من  كتاب  تقديم  أو 

العالي  والتعليم  التعليم  بوزارة  الشهادات 

يفيد بأن الطالب درس جميع مراحل الثانوية 

رسمي  مستخرج  وتقديم  قطر،  دولة  داخل 

العامة،  الصحة  وزارة  من  الميالد  شهادة  من 

صورة عن البطاقة الشخصية للطالب سارية 

الشخصية  البطاقة  عن  صورة  الصالحية، 

لألم سارية الصالحية، مع أهمية وجود تقرير 

بالفحص الطبي.

يجب تحقيق معدل »70 %« في اختبار اللغة اإلنجليزية

محمد الجعبري كتب

أغلقت كلية المجتمع باب التقديم اإللكتروني لقبول طلبة التأسيسي 
للفصل التأسيسي األول وطلبة مستوى الكلية، كما انتهت من 

الحصول على المستندات الرسمية لفصل الخريف 2022 - 2023 .



سلطان  علي  السيد  أشاد  جهته،  من 

القطرية  الحج  بعثة  رئيس  المسيفري 

بذلتها  التي  والمقدرة  الكبيرة  بالجهود 

الستقبال  السعودية  العربية  المملكة 

التي  والظروف  واإلمكانيات  الرحمن  ضيوف 

تقديره  عميق  عن  معبرًا  لخدمتهم،  هيأتها 

وولي  الشريفين  الحرمين  خادم  لحكومة 

المملكة على كل  السلطات في  العهد وكافة 

الحجاج  على  التيسير  سبيل  في  بذلوه  ما 

وخدمتهم وضمان أمنهم وسالمتهم.

والعمرة  الحج  وزارة  بتعاون  أشاد  كما 

جنوب  حجاج  مطوفي  وشركة  السعودية 

القطرية  البعثة  مع  الكبير  وتعاونهم  آسيا 

في تيسير جميع األمور التي تتعلق بموسم 

الحج في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة 

بمنى وعرفة ومزدلفة خدمة لحجاج بيت الله 

الحرام.

العام  هذا  حج  موسم  أن  المسيفري  وأكد 

قطر  دولة  لحجاج  واستثنائيًا  متميزًا  كان 

المناسك  لجميع  إتمامهم  ظروف  وتهيئة 

تذكر،  صعوبات  دون  وسهولة  يسر  بكل 

على  للبعثة  المساندة  الوحدات  وحرصت 

الجمرات  رمي  حتى  قطر  حجاج  مرافقة 

الحج  بعثة  أن  إلى  الفتًا  مناسكهم،  وختام 

العودة  بعد  عملها  في  ستبدأ  القطرية 

من  له  واإلعداد  القادم  للموسم  للتحضير 

والعمل  التطوير  وخطط  البرامج  وضع  خالل 

على االستفادة من أية مقترحات من الحجاج 

والحمالت ومعالجة أية إشكاليات أو معوقات 

تقديم  في  الطموح  حيث  منهم؛  أيًا  واجهت 

خدمات أفضل وتهيئة وسائل الراحة والدعم 

لحجاج قطر ال يتوقف عاما بعد عام.

لقيها  التي  الكبيرة  التسهيالت  أن  وأضاف 

حجاج قطر هذا العام سواء في مكة المكرمة أو 

في المشاعر المقدسة ترجع إلى العديد من 

القطرية  الحج  بعثة  أن  أهمها  ومن  العوامل 

وزير  سعادة  من  متواصلة  ومتابعة  وبدعم 

األوقاف والشؤون اإلسالمية حملت على عاتقها 

الدور األكبر في تسيير شؤون حجاج قطر من 

مطوفي  شركة  مع  المباشر  التنسيق  خالل 

والتعاون مع إحدى أكبر  حجاج جنوب آسيا 

منى  مخيمات  لتجهيز  الخدمية  الشركات 

اإلمكانيات  وبأفضل  كامل  بشكل  وعرفات 

لدعم  والخدمات  المرافق  جميع  وتوفير 

لخدمة  التفرغ  على  ومساعدتهم  الحمالت 

لهم  الراحة  سبل  كافة  وتهيئة  الدولة  حجاج 

لتأدية مناسكهم بيسر وعلى الوجه األكمل، 

والتعاون  التنسيق  على  البعثة  عملت  كما 

قدمت  والتي  السعودية  األمنية  الجهات  مع 

حجاج  لتفويج  والمساعدة  التسهيالت  جّل 

لعرفة  التصعيد  وخالل  التروية  يوم  قطر 

والنفرة إلى مزدلفة ثم العودة إلى منى ورمي 

الجمرات أيام التشريق.

قامت  الذي  الكبير  الدور  المسيفري  وثّمن 

بعثة  أعضاء  وجميع  المساندة  الوحدات  به 

الحج وما قدموه من خدمات للحجاج ساهمت 

بشكل كبير في إنجاح موسم حج هذا العام، 

بعثة  مع  الحمالت  أصحاب  بتعاون  منوهًا 

الحج القطرية في إطار تضافر الجهود والعمل 

المشترك خدمة لحجاج الدولة.

بوزارة  والعمرة  الحج  شؤون  إدارة  بأن  ونوه 

استعداد  على  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

اإلخوة  من  مالحظات  أو  مقترحات  أية  لتلقي 

والتي  العام  هذا  مناسكهم  أدوا  ممن  الحجاج 

يعد من األهمية بمكان تلقيها واألخذ بها لرفع 

خالل  بها  واالرتقاء  البعثة  خدمات  مستوى 

األعوام القادمة إن شاء الله.

األراضي  القطرية  الحج  بعثة  وتغادر  هذا 

14 يوليو بعد  المقدسة مساء غٍد الخميس 

قد  الدولة  حجاج  حمالت  جميع  تكون  أن 

غادرت مكة المكرمة لتعود سالمة إلى الدوحة 

بعد أدائها فريضة الحج.

وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى أن البعثة 

جديدًا  نظامًا  العام  هذا  اعتمدت  القطرية 

لتقديم أفضل الخدمات بالمشاعر المقدسة 

القطرية؛  الحمالت  لجميع  وعرفة  منى  في 

من خالل التنسيق مع إحدى أكبر الشركات 

كافة  تقديم  مجال  في  المتخصصة 

الالزمة  والتجهيزات  والمتطلبات  الخدمات 

المشاعر،  مخيمات  في  القطرية  للحمالت 

المكيفات  وتوفير  المخيمات  تجهيز  من  بدءًا 

واألسّرة  واإلعاشة  والتغذية  الجيد  والفرش 

المياه  دورات  توفير  وكذلك  والنظافة،  واألمن 

قامت  حيث  األمور،  من  وغيرها  والمواضئ 

لكل  االستخدامات  متعدد  كرسي  بتوفير 

حاج وفق أفضل الخامات، والذي يمكن للحاج 

لما  وفقًا  كمقعد  أو  كسرير  يستخدمه  أن 

وعرفة،  منى  بمخيمي  وجوده  خالل  يرغبه 

مدار  على  والنظافة  األمن  توفير  عن  فضال 

العامالت  من  مناسب  عدد  وتوفير  الساعة، 

تجهيز  مع  للرجال،  العمال  من  للنساء وعدد 

عن  والمنفصلة  للرجال  الخاصة  المخيمات 

مخيمات النساء، وفق أعلى المعايير المعتاد 

عليها من قبل حجاج دولة قطر. 

شركة  مع  بالتنسيق  البعثة  جهزت  كما 

صاالت   )5( عدد  آسيا  جنوب  حجاج  مطوفي 

كافة  تتوسط  منى  مخيمات  في  طعام 

للنساء،  واثنتان  للرجال  ثالثة  منها  الحمالت 

وهي على طريقة البوفيهات المفتوحة لجميع 

بحيث  منظم  ترتيب  وفق  قطر،  حجاج 

الخمس  الصاالت  من  صالة  كل  في  يكون 

ما  الحاج  الختيار  البوفيه  إلى  للدخول  باب 

والفواكه،  والمشروبات  األطعمة  من  يناسبه 

مقر  إلى  الصالة  من  للخروج  اآلخر  والباب 

ركن  على  طعام  قاعة  كل  وتحتوي  حملته، 

ثالجة  بها  ويتوفر  الساخنة  للمشروبات 

وثالجة  الغازية  للمشروبات  وأخرى  لأللبان 

في  وذلك  للمياه،  وثالجتان  للعصائر  خاصة 

كل صاالت الطعام، ويقوم العاملون بالشركة 

بتعبئتها بشكل متواصل، وتهدف البعثة من 

وتهيئة  القطرية  الحمالت  الخدمات دعم  هذه 

سبل الراحة والسالمة لحجاج قطر وأن تيسر 

التي  الظروف  أفضل  في  المناسك  أداء  لهم 

تعينهم على الحج على الوجه األكمل.
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احتفاال بعيد األضحى المبارك

بلدية الوكرة تنظم فعاليات ترفيهية
عيد  أيام  طوال  الوكرة  بلدية  نظمت 

ترفيهية  فعاليات  المبارك  األضحى 

بعيد  االحتفال  بمناسبة  متنوعة 

الوكرة  بشاطئ  وذلك  المبارك،  األضحى 

ومجمع ازدان مول. وقد شملت الفعاليات 

أطيافهم  بكافة  المجتمع  فئات  جميع 

هدايا  وتوزيع  لألطفال  مسابقات  من 

وفقرات وعروض ترفيهية بمجمع  وجوائز 

الوكرة  بلدية  حرصت  كما  مول،  ازدان 

قامت  حيث  الفعاليات،  في  التنوع  على 

من  وتجهيزه  الوكرة  شاطئ  بتنظيف 

أحواض  وتوزيع  تجميلية  أعمال  تنفيذ 

تجميلية  نماذج  ووضع  الموسمية  الزهور 

مضيئة وأكشاك للمقاهي والمطاعم على 

أماكن  إلى  باإلضافة  الشاطئ،  امتداد 

بالشاطئ.  الخيل  ركوب  لممارسة 

حرص  ضمن  الفعاليات  هذه  وتأتي 

والتواصل  التفاعل  على  الوكرة  بلدية 

فيه  لما  المجتمع  مع  إيجابي  بشكل 

تحقيق النفع العام، والتنوع في فعالياتها 

للجمهور.

الدوحة           $ تنظيم مسابقات لألطفال 
وتوزيع هدايا وجوائز 

وفقرات وعروض ترفيهية

المسيفري: سنبدأ في وضع البرامج وخطط التطوير 
واالستفادة من أية مقترحات للموسم القادم

التنسيق مع أكبر الشركات المتخصصة 
في مجال تقديم الخدمات والمتطلبات الخاصة بالحج

تعاون كبير بين وزارة الحج 
السعودية والبعثة القطرية

إشــــــادة بالجــــهــود الكـبــيــــرة التـــي بـذلـتهــا الســـعـوديــــــة الســـتقـبــال ضــيــوف الـــرحـــمــــن

بعد أن أدوا فريضة الركن الخامس بيسر وسهولة

أفواج حجاجنا تصل أرض الوطن
وصلت أمس طالئع 

حجاج الدولة إلى أرض 
الوطن، كما تصل 

اليوم أفواج حجاج قطر 
في الحمالت القطرية 

حامدين الله على نعمة 
أداء الركن الخامس 
من اإلسالم فرحين 

مبتهجين بأداء الفريضة 
بيسر وسهولة، فيما 

يكتمل وصول حجاج آخر 
حملة غدا الخميس. 

موسم حج هذا العام
كان متميزًا واستثنائيًا

الدوحة           $



تبذل وزارة العمل جهدا كبيرا 
في مجال توظيف القطريين 
بعدد من القطاعات الشريكة 
والخاصة، وذلك ضمن برنامج 
توطين الوظائف في القطاع 

الخاص، باعتباره أحد األولويات 
الرئيسية للوزارة الهادفة إلى 
االستفادة من القوى العاملة 
الوطنية من الكوادر القطرية 

المدربة والمتعلمة، كما تحرص 
على تقديم كافة التسهيالت 

والحوافز التي من شأنها تشجيع 
المواطنين لالنخراط في العمل 

لدى كبرى شركات القطاع الخاص، 
وتوفير بيئة عمل نموذجية.

وأصبح القطاع الخاص أحد 
توجهات المواطنين القطريين 

وأبناء القطريات في عمليات 
التوظيف خالل الفترة الحالية 

بعد العزوف الكبير الذي واجهه 
هذا القطاع خالل السنوات 

الماضية، ويأتي ذلك لقناعة من 
المواطنين بأهمية العمل 

بالقطاع الخاص والمشاركة في 
نهضة الدولة بجميع قطاعاتها، 

وتأمين الموظفين القطريين 
من قبل وزارة العمل وحرصها 

على متابعتهم باستمرار، وتذليل 
جميع المشاكل التي تواجههم 
أثناء التوظيف والعمل، كل ذلك 
أعطى المواطنين طمأنة كبيرة 
لعمليات التوظيف في القطاع 

الخاص.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع عن كثب العوائق 

في  والمواطنات  المواطنين  تواجه  قد  التي 

عملهم لدى منشآت وشركات القطاع الخاص 

المحلي، مؤكدة على فتح أبوابها الستقبال أية 

القطاع  في  الوظائف  توطين  تخص  شكاوى 

الخاص.

األول  النصف  خالل  الوزارة  جهود  وساهمت 

من العام 2022 بتوظيف 931 مواطنا ومواطنة 

منهم  الخاص،  القطاع  ومؤسسات  بشركات 

103 مواطنين خالل شهر يناير الماضي، و114 
مواطنا في شهر فبراير، و120 مواطنا في شهر 

و200  أبريل،  شهر  في  مواطنا  و192  مارس، 

خالل  مواطن  و202  مايو،  شهر  خالل  مواطن 

شهر يونيو الماضي.

الماضية  الفترة  خالل  الوزارة  وطرحت 

وأبناء  القطريين  للباحثين  وظيفية  فرصا 

البكالوريوس  شهادة  حملة  من  القطريات 

حديثي التخرج، وذلك بالتعاون مع مجموعة 

على  مشترطة  القطرية،  الجوية  الخطوط 

المتقدمين لالستفادة من الوظائف الجديدة: 

منصة  في  المسجلين  من  المتقدم  يكون  أن 

اللغة  يتقن  وأن  )كوادر(،  الوطنية  التوظيف 

التراكمي  المعدل  يكون  وأن  اإلنجليزية، 

عمل  عن  الباحثين  داعية   ،2.5 من  أعلى 

القطريات  وأبناء  والقطريات  القطريين  من 

إلى  الخاص  القطاع  في  بالعمل  والراغبين 

التقدم للوظائف المطروحة، من خالل إرسال 

سيرتهم الذاتية على بريد الوزارة اإللكتروني، 

أو االتصال بشكل مباشر عبر االتصال بالخط 

تلك  عن  لالستفسار   ،40227953 الساخن: 

الوظائف.

تعيينات بالطاقة والمال 
توظيف  عن  أعلنت  قد  العمل  وزارة  وكانت 

عن  الباحثين  من  ومواطنة  مواطن   »202«

يونيو  شهر  خالل  الخاص  القطاع  في  العمل 

التعيينات  تلك  أن  إلى  الفتة  الماضي، 

 »102« والتأمين  المال  قطاعات  على  توزعت 

وظيفة،   »22« والصناعة  والطاقة  وظيفة، 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وقطاع 

 »39« والنقل  والخدمات  وظيفة،   »11«

وظيفة،   »11« والمقاوالت  والعقارات  وظيفة، 

والمؤسسات الخاصة »17« وظيفة.

تعاونت  ومؤسسة  شركة   14 أن  وبينت 

لديها  المواطنين  بتوظيف  الوزارة  مع 

قطر  بنك  وهي:  الماضي،  يونيو  خالل 

قطر  وبنك  وظيفة،   »20« بواقع  الوطني 

ومجموعة  وظائف،   »9« اإلسالمي  الدولي 

وشركة  وظيفتين،  القطريين  المستثمرين 

وشركة  وظيفة،   11 بواقع  »كروة«  مواصالت 

وظائف،   6 أريد  وشركة  وظيفتين،  سنونو 

وظائف،   3 بواقع  سبورت  إن  بي  ومؤسسة 

»أمان«  االجتماعي  والتأهيل  الحماية  ومركز 

وظائف،   3 زون  أسباير  ومؤسسة  وظائف،   9
المجتمع  وتنمية  للعلوم  قطر  ومؤسسة 

والماء  الكهرباء  وشركة  وظيفتين،  بواقع 

غاز  قطر  وشركة  وظائف،   9 بواقع  القطرية 

للتشغيل المحدودة 7 وظائف، وشركة قطر 

إلدارة المشاريع 4 وظائف، وشركة المتحدة 

للتنمية 4 وظائف. 

جهود مستمرة
عن  العمل  وزارة  أعلنت  مايو،   شهر  وخالل 

توظيف »200« مواطن ومواطنة من الباحثين 

إلى  الخاص، مشيرة  القطاع  العمل في  عن 

المال  قطاعات  على  توزعت  التعيينات  أن 

والصناعة  والطاقة  وظيفة،   »73« والتأمين، 

وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  وظيفة،   »64«

والنقل  والخدمات  وظيفة،   »12« المعلومات 

 »4« والمقاوالت  والعقارات  وظيفة،   »41«

وظائف، والمؤسسات الخاصة »6« وظائف.

ومؤسسات  شركات   10 أن  الوزارة  وبينت 

المواطنين  بتوظيف  الوزارة  مع  تعاونت 

لديها خالل مايو الماضي، وهي كل من: بنك 

 »5« التجاري  وبنك  وظيفة،   52 الوطني  قطر 

وظائف، وبنك األهلي 2 وظيفة، وشركة داللة 

وظائف،   4 القابضة  واالستثمار  للوساطة 

 37 القطرية  الجوية  الخطوط  ومجموعة 

والعلوم  للتربية  قطر  ومؤسسة  وظيفة، 

وشركة  وظائف،   »3« المجتمع  وتنمية 

 ،»5« ستيل  قطر  وشركة  وظائف،   »8« وقود 

إن  بي  ومؤسسة  وظائف،   »8« أريد  وشركة 

سبورت »3« وظائف.

العام  بداية  منذ  الوزارة  جهود  وساهمت 

مواطنا   729 توظيف  في  مايو  شهر  وحتى 

القطاع  ومؤسسات  بشركات  ومواطنة 

 »103« التالي:  النحو  على  موزعة  الخاص 

مواطنا  و»114«  يناير،  شهر  خالل  مواطنين 

شهر  في  مواطنا  و»120«  فبراير،  شهر  في 

و»200«  أبريل،  192 مواطنا في شهر  مارس، 

مواطن خالل شهر مايو الماضي.

العمل  وزارة  أعلنت  أبريل،  شهر  وخالل 

من  ومواطنة  مواطنا   »337« توظيف  عن 

الخاص  القطاع  في  العمل  عن  الباحثين 

قطاعات  ثمانية  في   2022 األول  الربع  خالل 

مختلفة. 

الشركات  أبرز  أن  الوزارة  وأوضحت 

بتوظيف  تعاونا  األكثر  والمؤسسات 

من:  كل  األول  الربع  خالل  لديها  المواطنين 

بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، وبنك قطر 

وشركة  للتكافل،  والعامة  اإلسالمي،  الدولي 

أس  كيو  وميزة  سبورت،  إن  وبي  أريد، 

الميرة  وشركة  قطارات،  وأركيه  بي،  تي 

االستهالكية، وشركة قطر للمواد األولية.

القطريين  العمل  وزارة  وتدعو  هذا 

عن  الباحثين  القطريات  وأبناء  والقطريات 

عمل والراغبين بالعمل في القطاع الخاص 

للقطاع  المطروحة  الوظائف  إلى  التقدم  إلى 

للتوظيف  الوطنية  المنصة  عبر  الخاص 

تقدمها  التي  المزايا  من  واالستفادة  )كوادر(، 

ضمن  للمواطنين  الخاص  القطاع  منشآت 

برنامج توطين الوظائف.

كافة  تقديم  على  حرصها  الوزارة  وتؤكد 

شأنها  من  التي  والحوافز  التسهيالت 

في  االنخراط  على  المواطنين  تشجيع 

العمل لدى كبرى شركات القطاع الخاص، 

وتوفير بيئة عمل نموذجية. كما تتابع عن 

المواطنين  تواجه  قد  التي  العوائق  كثب 

منشآت  لدى  عملهم  في  والمواطنات 

وشركات القطاع الخاص، مؤكدة أن أبوابها 

تخص  شكاوى  أية  الستقبال  مفتوحة 

توطين الوظائف في القطاع الخاص.

على  الرقابة  ستكثف  أنها  وأوضحت 

يضمن  بما  الخاص،  القطاع  شركات 

الوظائف  توطين  وخطط  سياسات  تنفيذ 

واالستفادة من القوى العاملة الوطنية.
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{ فريق إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية

{ السيارات التي تم شراؤها { صور المتهمين في معارض السيارات 

ضبط »7« سيارات 
كانت جاهزة للتصدير

إدارة  قيام  عن  الداخلية  وزارة  أعلنت 

مكافحة الجرائم االقتصادية واإللكترونية 

أثناء  عصابة  أفراد  على  القبض  بإلقاء 

بطرق  متحصلة  أموال  غسل  محاولتهم 

غير مشروعة.

حسابها  عبر  بيان  في  الوزارة،  وأوضحت 

الجرائم  مكافحة  إدارة  أن  تويتر،  في 

القبض  ألقت  واإللكترونية،  االقتصادية 

من  أفراد   7 من  مكونة  عصابة  على 

غسل  محاولتهم  أثناء  عربية،  جنسيات 

مشروعة  غير  بطرق  متحصلة  أموال 

وتصديرها  نقدا  فارهة  سيارات  بشراء 

للخارج.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه فريق 

األشخاص  بعض  في  اإلدارة  في  البحث 

السيارات  معارض  بزيارة  يقومون  الذين 

منها  الفارهة  للسيارات  الصور  والتقاط 

لتهريبها،  منها  عدد  بشراء  يقوم  ثم  فقط 

ويقوم شخص آخر بالدفع نقدا. 

على  المشكل  الفريق  حصول  وبعد 

ضبط  تم  الالزمة  القانونية  األذونات 

سيارات،   7 عددها  بلغ  التي  السيارات 

خارج  للتصدير  جاهزة  كانت  والتي 

النيابة  على  عرضهم  وجرى  البالد، 

العامة.

قاموا بشراء سيارات فارهة نقدا وتصديرها للخارج.. »الداخلية«:

القبض على عصابة غسيل األموال
الدوحة           $

وزارة العمل وفرت »931« وظيفة منذ بداية العام

»القطاع الخاص«.. وجهة القطريين للتوظيف

{ التوظيف في القطاع الخاص

فتح الباب الستقبال أية شكاوى تخص توطين الوظائف تشجيع الكوادر الوطنية على العمل بالبنوك والشركات أولوية للوزارة 

تخصيص قنوات مفتوحة 
للراغبين في العمل 

من أبناء القطريات

قطاع المال والصناعة يستحوذ على النصيب األكبر في التوظيف

كتب        محمد الجعبري 
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أظهرتها النشرة اإلحصائية لجهاز التخطيط واإلحصاء

»238« ألف مخالفة مرورية

مدير مركز القانون والتنمية في جامعة قطر.. د. جون تروبي:

تنفيذ »4« مشاريع بحثية لبرنامج األولويات الوطنية
التواصل  الحال  بطبيعة  ذلك  ويتضمن 

الجامعة  داخل  األخرى  البحثية  الفرق  مع 

تعزيز  إلى  المركز  يسعى  كما  وخارجها. 

باحتياجات  الصلة  ذات  القانونية  الخبرة 

الدولة. ومن أهدافه أيضا، ضم كافة أعضاء 

في  اهتماما  يبدون  الذين  التدريس  هيئة 

المتعلقة  التخصصات  في  والتأليف  العمل 

بمجال المركز. 

المعيار  يصبح  أن  إلى  المركز  ويرمي  هذا 

بصفته  النجاح  بموجبه  يقاس  الذي 

التعاون  مجلس  دول  في  الرائدة  المؤسسة 

البحث  بأنشطة  يتعلق  فيما  الخليجي 

التخصصات  متعددة  المبتكرة  والتطوير 

أم  أكاديمية  أكانت  سواء  القانون  مجال  في 

األكاديمي  بالمجالين  ترتبط  والتي  مهنية، 

والصناعي.

وتابع: يلتزم فريقنا البحثي وشركاؤنا ببذل 

قصارى جهوده لالرتقاء بطموحاتهم من أجل 

مهامنا  وتشمل  المركز،  في  التميز  تحقيق 

على  والعمل  الوطنية  القدرات  بناء  أيضا 

تنمية المواهب في المجاالت القانونية التي 

الوطنية؛  قطر  دولة  رؤية  متطلبات  من  تعد 

وهذا يتحقق من خالل برامج التدريب والتعليم 

العملي التي تم وضعها لكي تلبي االحتياجات 

الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن المركز 

التخصصات  متعددة  األبحاث  بإجراء  يقوم 

المجاالت  في  والسياسة  بالقانون  المتعلقة 

دولة  في  التنمية  متطلبات  تفرضها  التي 

الوطني.  االقتصاد  تنمية  تعزيز  بغية  قطر 

التدريب  برنامج  نقدم  المركز:  مدير  وأوضح 

القانوني التنفيذي للمهنيين والطلبة في دولة 

قطر، سعيا لبناء القدرات والخبرات المحلية 

التدريب  ويتضمن  المجال،  في  المطلوبة 

جرى  التي  المتخصصة  التدريب  برامج 

المصلحة.  أصحاب  احتياجات  وفق  وضعها 

العملي  القانوني  التدريب  يقدم  أنه  كما 

الحاالت  بعض  حول  قطر  دولة  في  للطلبة 

على  الواضح  التأثير  ذات  المحددة  القانونية 

التنمية في دولة قطر، ويساعد هذا التدريب 

على تنمية المهارات الفردية.

االستعداد  أهبة  على  المركز  أن  وأكد 

القطاعين  مع  البحثية  المشروعات  لتنفيذ 

الخدمات  تقديم  وكذلك  والخاص،  العام 

متابعا:  المهنية،  للجهات  االستشارية 

المصلحة  أصحاب  مع  عمل  عالقات  لدينا 

برامج  بشأن  المجتمعية  المؤسسات  من 

وإجراء  المنح  لتقديم  القانونية  التدريب 

تفاهم  مذكرة  مؤخرا  أبرمنا  كما  األبحاث. 

القابضة«  »برزان  وشركة  قطر  جامعة  بين 

واألبحاث  القانوني  التدريب  أهداف  لتحقيق 

هذا  قطر،  دولة  باحتياجات  الصلة  ذات 

باإلضافة إلى أن المركز فاز بالعديد من المنح 

األهداف  وحقق  قطر  مؤسسة  تمولها  التي 

برنامج  ذلك  في  بما  الصلة  ذات  المنشودة 

االولويات الوطنية للبحث العلمي.

وأضاف: نعكف في الوقت الحالي على تنفيذ 

الوطنية  األولويات  لبرنامج  مشروعات   4
مشروعاتنا  إلى  باإلضافة  العلمي،  للبحث 

من  العديد  أنجزنا  أننا  كما  الخارجية، 

المركز  أن  وأكد  األخرى..   المشروعات 

للوفاء  الالزمة  األبحاث  بإجراء  يضطلع 

قطر  دولة  في  الوطنية  التنمية  بمتطلبات 

ونشرها، كما ينفذ المركز مشروعات بحثية 

محددة متعلقة في الغالب بالتنمية البيئية 

أو التنمية االقتصادية. وقد أخذ المركز على 

عاتقه تنفيذ العديد من المشروعات البحثية 

الممولة وحصد ثمارها من خالل الفوائد ذات 

المستفيدين،  على  عادت  التي  الواضح  األثر 

ذلك  في  بما  البحثية  النتائج  نشر  ويتم 

المنشورات على صفحة المركز المخصصة 

لذلك. كما يجري المركز مناقشات الطاولة 

خبراء  تضم  التي  البحثية  المستديرة 

األكاديمية  األوساط  من  والسياسة  القانون 

الحكومية  والهيئات  الصناعي  والقطاع 

والجهات القائمة على التنظيم.

ألف   238.176 للمرور  العامة  اإلدارة  سجلت 

مقارنة  الماضي،  مايو  خالل  مرورية  مخالفة 

بـ208 ألف مخالفة مرورية في أبريل الماضي.

وأبرزت النشرة اإلحصائية الصادرة عن جهاز 

المخالفات  عدد  زيادة  واإلحصاء  التخطيط 

المرورية خالل شهر مايو الماضي بنسبة 14.4 

إلى  أيضًا  أشارت  كما  شهري،  أساس  % على 
ارتفاعها بنسبة 52 % على أساس سنوي. 

المرورية  المخالفات  بيانات  النشرة  وفّصلت 

تسجيل  تم  حيث  الماضي،  مايو  لشهر 

)الرادار(،  زائدة  سرعة  مخالفة   180.390
و16800  المرورية،  للحركة  مخالفة  و15106 

واالنتظار،  الوقوف  والتزامات  لقواعد  مخالفة 

اإلشارة  قطع  مخالفات   5,913 إلى  باإلضافة 

وآالت  لإلرشادات  مخالفة  و2325  الضوئية، 

التنبيه، و1119مخالفة للوحات المعدنية.
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تسجيل  مخالفة  و269  »التجاوز«،  مخالفة 

رخص  مخالفة  و44  االستمارة،  تجديد  وعدم 

القيادة، و15.038 تحت بند »أخرى«.

قضايا مرورية

بقضايا  المتعلقة  للبيانات  بالنسبة  أما 

بال  الحوادث  احتساب  دون  المرورية  الحوادث 

حادثا   822 عددها  إجمالي  بلغ  فقد  إصابات، 

بنسبة  شهرية  بزيادة  الماضي  مايو  خالل 

الخفيفة  اإلصابات  وسجلت  المائة.  في   18
الحوادث  قضايا  من  العظمى  الغالبية 

في   90 بنسبة  نفسه  الشهر  خالل  المرورية 

في   8 بنسبة  البليغة  اإلصابات  تليها  المائة، 

وفاة  حالة   18 بلغت  فقد  الوفيات  أما  المائة، 

قضايا  إجمالي  من  فقط  المائة  في   2 وتعادل 

الحوادث المرورية. 

وأعلنت اإلحصائية عن توزيع قضايا الحوادث 

المرورية بحسب المناطق على النحو التالي: 

منطقة  في  و138  خليفة،  مدينة  في   125

في  و135  الريان،  منطقة  في  و145  المطار، 

و118  الصناعية،  في  و49  المعمورة،  منطقة 

في منطقة الجنوب، و90 في الشمال، و22 في 

منطقة دخان.

وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، 

المركبات  هذه  مجموع  أن  النشرة  أوضحت 

بذلك  مسجلة  جديدة،  مركبة   6535 بلغ 

المائة،  في   %  10 بنسبة  شهريًا  انخفاضًا 

وارتفاعًا سنويًا قدره 39 في المائة.

ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر تولي السالمة 

المرورية اهتماما كبيرا استشعارا منها ألهمية 

والموارد  البشرية  القوى  على  المحافظة 

تستطيع  ال  بدونها  والتي  للدولة  االقتصادية 

التطور،  عملية  ومواكبة  والتقدم  النهوض 

حيث إنشئت لجنة للسالمة المرورية لتتولى 

شتى  في  بالدولة  المرورية  السياسات  رسم 

والتثقيفية  والتعليمية  التشريعية  مجاالتها 

أعلى  لتحقيق  والهندسية،  والفنية  والصحية 

معايير السالمة المرورية.

وتدعو اإلدارة العامة للمرور سائقي المركبات 

بقواعد  االلتزام  إلى  الطرقات  ومستعملي 

األرواح  على  حفاظا  المرورية  السالمة 

الفترة  خالل  تم  أنه  خاصة  والممتلكات، 

لكاميرات  »طلع«  نظام  تفعيل  الماضية 

المخالفات  رصد  إلى  يهدف  الذي  المراقبة 

حزام  ربط  عدم  من  أنواعها  بكافة  المرورية 

أو  القيادة  أثناء  الهاتف  في  التحدث  أو  األمان 

التجاوز الخاطئ أو الســـــرعة الزائدة أو السير 

من  وغيرها  الضوئية،  اإلشارة  قطــــع  أو  ببطء 

المــــخالفات التي تشكل خطرا على الســـــالمة 

بصـــــورة  يسهم  مما  الطريق،  على  العامة 

داخـــــل  األمنـــية  السيطـــرة  إحكام  في  كبيرة 

كافة مناطق الدولة وتيسير الحركة المرورية 

ورصـــــد أي مخـــالفة مرورية في حينها. 

المروري  والتحقيق  الدوريات  قسم  ويواصل 

المخالفات  لضبط  التفتيشية  حملته 

الرامية  خطته  إطار  في  الجسيمة،  المرورية 

المرورية  والسلوكيات  الحوادث  من  الحد  إلى 

السالمة  اشتراطات  وتعزيز  الخاطئة، 

األرواح  على  الحفاظ  بهدف  الطريق،  على 

والممتلكات.

أكد الدكتور جون تروبي، مدير مركز 
القانون والتنمية في جامعة قطر، أن 

المركز يعد منصة للتفاعل بين األوساط 
األكاديمية والحكومية وقطاع الصناعة 

وأصحاب المصلحة، ويعتبر مصدرا لألبحاث 
المتعلقة بالقانون والسياسة في دولة 
قطر، ويهدف المركز إلى دعم الجهود 

التي تقوم بها الدولة لتحقيق نموذج دولة 
قطر المستدام للتقدم االقتصادي والبيئي 

وكذلك التنمية البشرية.

 وقال تروبي: تأسس مركز القانون والتنمية 
في عام 2016، وتتمحور رسالته حول تحقيق 

األهداف ذات الصلة بالقانون والسياسة 
الخاصة بركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

وتتوافق أهداف المركز القانونية مع 
استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، 
واستراتيجية دولة قطر الوطنية للبحوث 
أما هدفه الرئيسي، فهو التوصل إلى نتائج 

أبحاث القانون التي تشمل التخصصات 
المتنوعة ذات الصلة باحتياجات دولة قطر.

{ د. جون تروبي

تسجيل »822« حادثا مروريا واإلصابات الخفيفة أكثر من »90 %«

»180« ألف مخالفة سرعة زائدة و»5.900« قطع لإلشارة الضوئية في مايو الماضي   كتب           محمد أبوحجر
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نسبة الفصل وصلت لـ »99 %« في الدعاوى الجنائية.. قانونيون لـ $:

»5« إجراءات ساهمت في تحقيق العدالة الناجزة

أن   $ لـ  رأي  استطالع  خالل  وأضافوا 

تخضع  قطر  دولة  في  القضائية  المنظومة 

مسبوقة،  غير  وتحديث  تطوير  لعملية 

حيث بدأ المجلس األعلى للقضاء بتحديث 

المنظومة  هذه  في  الفاعلة  العناصر  كل 

الوطني  البشري  العنصر  رأسها  وعلى 

يستند  التي  األولويات  من  يعتبر  الذي 

التطوير  استراتيجية  في  المجلس  عليها 

اإللكتروني  بالتحول  مشيدين  والتقدم، 

المحاكم حيث تم تجهيز كافة  الكامل في 

بالوسائل  المحكمة  في  التقاضي  قاعات 

أحدث  مع  تتوافق  التي  المتطورة  التقنية 

أجهزة  تدشين  بجانب  العالمية  األنظمة 

الخدمة الذاتية وأجهزة االستعالم.

غانم  القاضي  سعادة  أعلن  وكان  هذا 

متابعة  مكتب  رئيس  الحميدي  ثامر  بن 

في  الفصل  نسبة  أن  االبتدائية  المحكمة 

تعـــــدت  الجــــــنائية  بالمحكمة  الدعاوى 

أنه تم الفصل بنسبة  إلى  %، مشيرا   99.7
100 % في جميع الدعاوى ما قبل عام 2020.

يقرب  ما  الجنائية  المحكمة  نظرت  وتابع: 

في  الفصل  تم  قضائية  دعوى   »71480« من 

إجمالي »71430« قضية والمتبقي 50 دعوى 

فقط وذلك بنسبة فصل تعدت 99.7 %.

تطوير المنظومة 
في البداية أشاد المحامي والخبير القانوني 

المجلس  بجهود  الهاجري  ماجد  محمد 

األعلى للقضاء للعمل على تطوير المنظومة 

التي  التطورات  مع  يتواكب  بما  القضائية 

تشهدها دولة قطر في شتى المجاالت، قائال: 

من  العديد  قطر  دولة  في  القضاء  حقق  لقد 

اإلنجازات في إطار خطة المجلس لتحقيق 

في  السرعة  تشمل  التي  الناجزة  العدالة 

في  واإلتقان  والجودة  التقاضي  إجراءات 

العمل بما يكفل حقوق الجميع.

القضائية  المنظومة  أن  الهاجري  وأوضح 

تطوير  لعملية  تخضع  قطر  دولة  في 

وتحديث غير مسبوقة، حيث بدأ المجلس 

العناصر  كل  بتحديث  للقضاء  األعلى 

رأسها  وعلى  المنظومة  هذه  في  الفاعلة 

من  يعتبر  الذي  الوطني  البشري  العنصر 

المجلس  عليها  يستند  التي  األولويات 

والتقدم،  التطوير  استراتيجية  في 

تدشين  على  المجلس  بحرص  مشيدا 

القضائي  الكادر  تتضمن  تدريبية  خطط 

المعاون  والكادر  القضاة،  ومساعدي 

التراكمية  الخبرة  توافر  لضمان  وذلك 

التخصصية التي يحتاجها القضاة 

المحاكم  توجه  مع  خصوصًا  والمساعدون 

إلى  باإلضافة  المتخصص،  للقضاء 

المجاالت  في  تدريبية  دورات  تدشين 

القضائية المستحدثة.

عمله  خالله  من  أنه  القانوني  الخبير  وأكد 

المحاكم  داخل  الدائم  والتواجد  كمحام 

الحظ التطور الكبير الذي شهدته المحاكم 

التكنولوجي  التحول  في  وخاصة  مؤخرا 

أيضا،  المحاكم  مباني  تطوير  بجانب 

شملت  التحسين  مجاالت  أن  مؤكدا 

والتوجه  األحكام،  تنفيذ  إجراءات  تحسين 

وتسهيل  المتخصص،  القضاء  نحو 

تقليل  على  والعمل  القضاة  أعوان  إجراءات 

العدالة  نحو  والتوجه  التقاضي،  أمد 

الدوائر  عدد  زيادة  بجانب  اإللكترونية 

القضائية في جميع المحاكم.

ربط إلكتروني 
عبدالرحمن  المحامي  قال  جانبه  من 

جمعية  إدارة  مجلس  عضو  محمود  آل 

للقضاء  األعلى  المجلس  إن  المحامين 

عمل على وضع خطة استراتيجية متكاملة 

لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته واستقالليته 

المنظومة  تطوير  على  والعمل  ونزاهته 

الخطة  قامت  حيث  العدالة،  الشاملة 

التشخيص  من  تنطلق  محاور  عدة  على 

ومعالجة  والتحديات  للمشكالت  الواقعي 

العدالة،  التي تعاني منها أنظمة  اإلشكاالت 

ننتقد  الماضي  في  كنا  كما  قائال:  وأضاف 

السلبيات داخل المحاكم وفي بداية إطالق 

نشيد  أن  اآلن  فيجب  اإللكترونية  البوابة 

التقاضي  عملية  شهدتها  التي  بالتطورات 

الدعوى  رفع  يتم  أصبح  حيث  اإللكتروني 

وإرفاق المستندات إلكترونيا.

بين  اإللكتروني  الترابط  بعملية  وأشاد 

يؤدي  والذي  الدولة  جهات  وجميع  المحاكم 

وخاصة  األحكام  تنفيذ  لسرعة  بدوره 

جزءا  باعتبارها  العامة  النيابة  مع  الترابط 

وزارتي  وكذلك  القضائية،  السلطة  من 

الحكومية  والجهات  والعدل،  الداخلية 

األخرى ذات الصلة.

الفصل  سرعة  أسباب  أبرز  من  أن  وأوضح 

الدوائر  تدشين  القضائية  الدعاوى  في 

المحاكم  استحدثت  حيث  المتخصصة، 

بمحكمتي  متخصصة  جديدة  دوائر 

للنظر  ودائرتين  واالستئناف،  التمييز 

االستئناف  طعون  في 

لطعون  جديدة  ودائرة 

التنفيذ،  منازعات 

متخصصة  ودائرة 

االحتياطي،  الحبس  استئنافات  لنظر 

منوها أنه باإلضافة إلى الدوائر المعتادة مثل 

الجنائية  والدوائر  والقصاص  الحدود  دوائر 

والتركات  والعمالية  واإلدارية  والمدنية 

جديدة  دوائر  التشكيالت  ضمت  واألسرة، 

متخصصة في عدة مجاالت قضائية.

تطور إلكتروني 
السليطي  عيسى  المحامي  يقول  وبدوره 

ساهمت  للمحاكم  اإللكترونية  البوابة  إن 

في  ساهمت  حيث  التقاضي  تسريع  في 

إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم 

القطرية بما يضمن تميزها واالرتقاء بعملها 

ألفضل الممارسات العالمية، مضيفا: وفرت 

بالجودة  تتميز  للجمهور  خدمات  البوابة 

والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول اليها 

والبوابة  الجوال،  الهاتف  تطبيق  بينها  من 

ويأتي  اإللكترونية،  والخدمات  اإللكترونية، 

المشروع ضمن استراتيجية قطر للحكومة 

اإللكترونية.

الجهات  بحرص  السليطي  وأشاد 

مجال  في  كبيرة  جهود  ببذل  المختصة 

يتواكب  بما  القضائية،  المنظومة  تطوير 

في  الدولة  تشهدها  التي  التطورات  مع 

الوطنية  قطر  لرؤية  وفقا  المجاالت  جميع 

القضاة  أعداد  زيادة  أن  إلى  مشيرا   ،2030
وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء 

المحاكم المتخصصة وافتتاح مقار جديدة 

واالنجازات  اإلجراءات  من  وغيرها  للمحاكم 

وان  القضاء  استقاللية  يعزز  أن  شأنه  من 

وأن  الناجزة  العدالة  يحقق 

يفضي إلى سرعة الفصل في القضايا ودعم 

كافة القطاعات في الدولة للمضي قدما في 

نهضتها في ظل سيادة القانون.

وأشاد عضو مجلس إدارة جمعية المحامين 

بقيام المجلس األعلى للقضاء بالعمل على 

مشاريع  أو  جديدة  لقوانين  مشاريع  إعداد 

لتعديل بعض أحكام في القوانين الحالية، 

الناجزة  العدالة  تحقيق  خطة  إطار  في 

ان  موضحا  التقاضي،  وتيرة  وتسريع 

اإلجرائية  وخاصة  القوانين  بعض  هناك 

الواقع  لتناسب  بالفعل  لتعديل  تحتاج 

تفعيل  أن  إلى  مشيرا  الحالي،  والعصر 

اعالن  سرعة  في  ساهم  الوطني  العنوان 

وهذه  الدعاوى  بتفاصيل  التقاضي  عناصر 

لتأجيل  تؤدي  الماضي  في  مشكلة  كانت 

الجلسات وتم القضاء عليها حاليا.

جهود األعلى للقضاء 
جدير بالذكر اتخذ المجلس األعلى للقضاء 

التوجيهات  إطار  في  اإلجراءات  من  العديد 

الشيخ  السمو  صاحب  لحضرة  السامية 

المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

أنظمة  وتطوير  الناجزة  العدالة  بتحقيق 

الحاصلة  التطورات  مع  يتالءم  بما  القضاء 

على الصعيد الوطني والدولي.

للقضاء  األعلى  المجلس  عمل  حيث 

تطوير  على  األخيرة  الفترة  في  جهد  بكل 

مع  يتواكب  بما  القضائية  المنظومة 

التطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى 

قطر  رؤية  يحقق  وبما  المجاالت 

الوطنية 2030.

ووضع المجلس خطة متكاملة 

المنظومة  لتطوير  وشاملة 

وتحـــقـــــيق  القضــــائـــية 

حــــيث  الناجزة،  العدالة 

إطار  وفي  المجلس  ان 

جهوده لتحقيق العدالة 

الفــــترة  قام  الناجـــــــزة 

بالربـــــط  الماضـــــــية 

مـــــــــع  اإللكتــــرونــــي 

الجهات  من  العديد 

ت  ســـــــسا لمــــــؤ ا و

في إطــــــــــار تطوير 

الالزمة  السرعة  لتحقيق  العدالة  منظومة 

وتحسين  القضائية  األحكام  تنفيذ  في 

إجراءاتها  وتطوير  األحكام  تنفيذ  نوعية 

المتقاضين،  حقوق  حماية  في  يساهم  بما 

بين  الورقية  المراسالت  عن  واالستغناء 

الجهات الحكومية والمحاكم.

اإللكتروني  التطوير  المجلس  أولى  كما 

بإطالق  فقام  خاصة،  أهمية  للمحاكم 

خطة  تفعيل  إطار  في  اإللكترونية  البوابة 

الساعية  القضائية  المنظومة  تطوير 

البوابة  وتخضع  الناجزة،  العدالة  لتحقيق 

اإللكترونية بشكل مستمرة لعملية تطوير 

استجابة  مدى  على  للوقوف  وتحديث 

من  المجلس  لتطلعات  المقدمة  الخدمات 

جهة ولتطلعات جمهور المتعاملين.

التي  الرقمي  التحول  خطة  وتتضمن 

اإللكترونية  الخدمات  المجلس  ينفذها 

والتحول  والمحامين،  بالجمهور  المرتبطة 

تطوير  عبر  التقاضي  بإجراءات  الرقمي 

خالل  الجلسات  إلدارة  اإللكترونية  األنظمة 

تقاٍض  قاعات  وإنشاء  التقاضي،  جلسات 

فضال  المتطورة  التقنية  بالوسائل  مجهزة 

عن األجهزة اإللكترونية ومنها أجهزة الخدمة 

حالة  ومتابعة  االستعالم  وأجهزة  الذاتية 

خدمات  توفير  وكذلك  إلكترونيا،  الدعوى 

السداد اإللكتروني.

خدمات  تفعيل  الخطة  تتضمن  كما 

بشكل  القضائية  واإلخطارات  اإلشعارات 

الجهات  مع  اإللكتروني  والتكامل  إلكتروني، 

التعامالت  وإيقاف  العالقة،  ذات  الحكومية 

األحكام  تنفيذ  بإجراءات  المرتبطة  الورقية 

المحافظة  تستهدف  مطورة  إجراءات  وفق 

وضمان  المتقاضين،  مصالح  على 

البدائل  وتقديم  البيانات  خصوصية 

الخدمات  وضمن  األحكام  لتنفيذ  المتعددة 

خدمة  اإللكترونية  الخدمات  تتضمنها  التي 

تقوم  التي  الخدمات  من  وهي  »إخطار« 

بتوفير ميزة اإلخطارات اإللكترونية للجمهور 

في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم 

أو دعاوى يتم تقديمها.

من  العديد  بإطالق  قام  المجلس  أن  كما 

إطالق  مثل  المتقاضين  لخدمة  المبادرات 

التعاون مع هيئة  النفقات، وكذلك  صندوق 

تنفيذ  وتسوية  لسداد  الخيرية  األعمال 

المالية  المطالبات  في  الصادرة  األحكام 

الصغيرة.

{   محمد ماجد الهاجري{  عبدالرحمن آل محمود {  عيسى السليطي

أكد عدد من المحامين أن هناك عددا 
من اإلجراءات اتخذها المجلس األعلى 

للقضاء ساهمت في تسريع الفصل 
في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، 

مؤكدين أن أبرز تلك اإلجراءات هي زيادة 

الدوائر القضائية، بجانب التحول الرقمي 
الكامل في توفير الخدمات للمحامين 
والمتقاضين، وكذلك تطبيق العنوان 

الرقمي في اإلعالنات القضائية، وتطبيق 
نظام أحكام اليوم الواحد في القضايا 

البسيطة، باإلضافة إلى االهتمام بتطوير 
الكوادر البشرية في المحاكم.

محمد أبوحجر كتب

الهاجري: طفرة
في التوجه 

نحو القضاء 
المتخصص 

والتحول 
التكنولوجي 

آل محمود: 
الربط اإللكتروني 

بين المحاكم 
وجميع جهات 

الدولة ساهم في 
سرعة التنفيذ

السليطي: البوابة 
اإللكترونية 

وفرت خدمات 
للمتقاضين 

تتميز بالجودة 
والكفاءة
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داخل قطر.. »الهالل األحمر«:

توزيع األضاحي على »792« أسرة

األضاحي  مشروع  القطري  األحمر  الهالل  نفذ 

األسر  من  أسرة   792 لفائدة  قطر  داخل 

المسجلة في قوائم المساعدات لدى الهالل. 

على  حسابه  عبر  األحمر،  الهالل  وأوضح 

على  أضحية   547 توزيع  تم  أنه  »تويتر«، 

متطوعًا   28 عدد  وتنظيم  بحضور  األسر 

المحلية  والتنمية  التطوع  قطاع  متطوع  من 

مع  بالتعاون  وذلك  القطري،  األحمر  بالهالل 

مقاصب ودام في منطقتي أم صالل والوكرة.

القطري  األحمر  الهالل  أنهى  مواز،  سياق  وفي 

تنفيذ مشروع األضاحي في الشمال السوري 

مستفيد،   9,645 حوالي  أسرة   1929 لعدد 

وقد استفادت كل أسرة من 3 كيلو من لحوم 

األضحية.

خروفا   297 عدد  خصص  قد  الهالل  وكان 

المناسبة  هذه  في  كأضحية  لتقديمها 

في  النازحة  األسر  على  لتوزيعها  المباركة 

 5,787 توزيع  تم  حيث  السوري،  الداخل 

كلغم على األسر في 11 نقطة توزيع.

في  األضاحي  مشروع  انتهاء  وبمناسبة 

يتقدم  القطري  األحمر  الهالل  فإن  سوريا، 

بالشكر لكل من ساهم وبادر بإدخال الفرحة 

والسرور على إخوتهم من الفئات المحتاجة.

األضاحي  مشروع  األحمر  الهالل  وأطلق  هذا 

»تقرب  شعار  تحت  هـ   1443 لعام  رسميا 

وذلك  الخير«،  ليتواصل  بأضحيتك 

األعمال  تنظيم  هيئة  من  بترخيص 

الخيرية.

لهذا  القطري  األحمر  الهالل  إطالق  ويأتي 

راغب  كل  على  التيسير  بهدف  المشروع 

التبرع  خالل  من  األضحية  شعيرة  أداء  في 

توزيعها  سيتولى  حيث  مظلته،  تحت  بها 

دولة   19 وفي  قطر،  داخل  المستحقين  على 

مع  بالتعاون  البلقان  ودول  وإفريقيا  آسيا  في 

شركائه حول العالم.

واتخذ الهالل األحمر الترتيبات الالزمة لتوفير 

بقيمتها  المضحون  يتبرع  التي  األضاحي 

ذلك  بعد  يتم  بحيث  المشروع،  مدة  خالل 

وتوزيع  والبقر،  والمعز  الضأن  من  ذبحها 

المحددة  الشرعية  األوقات  في  لحومها 

لفائدة  غذائية  حصص  صورة  في  للنحر، 

الدولة وخارجها. 120,000 شخص داخل 
ينفذه  الذي  األضاحي،  مشروع  أن  يذكر 

وأثناء  قبل  ا 
ًّ

سنوي القطري  األحمر  الهالل 

من  العديد  يحقق  المبارك،  األضحى  عيد 

فهو  النبيلة،  واإلنسانية  الدينية  األهداف 

إخراج  في  الراغبين  على  يسهل  ناحية  من 

اإلجراءات  عناء  عليهم  ويوفر  األضحية، 

من  ويوفر  والتوزيع،  والذبح  للشراء  الالزمة 

من  يحتاجونه  ما  للفقراء  أخرى  ناحية 

تتوافر  ال  التي  اللحوم  وباألخص  الغذاء، 

على  عالوة  العام،  أوقات  باقي  خالل  عادًة  لهم 

الغذائي،  األمن  تحقيق  جهود  يدعم  كونه 

المتضررة  األسر  معيشة  ظروف  وتحسين 

 »19 ا من جائحة كورونا »كوفيد - 
ًّ

اقتصادي

على  كذلك  ويساعد  المستهدفة،  بالبلدان 

أداء شعيرة دينية يحرص عليها المسلمون 

في  الفرح  بث  وفي  العالم،  أنحاء  شتى  في 

القلوب، ونشر اإلحساس باألخوة والتضامن 

اإلنساني.

تــوزيــع »547« أضـحـيــة بحـضـور وتنـظـيــم »28« متطـوعـًا بـ »الهالل«

تنفـيــذ مشـــروع األضـاحــــي فـــي الشــمـــال الســـوري لـ »1929« أســـرة 

$ الدوحة

يظهر مساء اليوم

القــمـــر الــبــــــدر العـــمــــــالق
أعلنت دار التقويم القطري أنه بمشيئة الله تعالى سيكون بدر شهر 

سيظهر  إذ  المعتاد،  البدر  عن  تماًما  مختلًفا  العام  لهذا  الحجة«  »ذو 

المرة  هذه  البدر  إن  حيث  العمالق،  البدر  بالقمر  يعرف  ما  هيئة  على 

سوف يبدو أكبر حجًما من البدر المعتاد بنسبة 14 % تقريًبا، وأكثر 

إضاءة بنسبة 30 %، بسبب اقترابه من األرض، وسيكون القمر خالل 

تلك الظاهرة على مسافة قدرها 357.3 ألف كيلومتر تقريًبا من مركز 

األرض. 

التقويم  بدار  الفلكي  الخبير  مرزوق،  بشير  د.  وذكر 

االستمتاع  يمكنهم  قطر  دولة  سكان  أن  القطري، 

الثاني  العمالق  القمر  ظاهرة  ومتابعة  برؤية 

من  المجردة  بالعين  الجاري  العام  خالل 

»ذو  شهر  من   14 األربعاء  اليوم  مساء 

شهر  من   13 الموافق  1443هـ،  الحجة« 

شروق  قبيل  وحتى  2022م  يوليو 

موعد  بأن  علًما  الخميس؛  شمس 

سيكون  قطر  سماء  على  القمر  شروق 

األربعاء،  مساء  من   6:29 الساعة  عند 

بينما ستشرق شمس الخميس عند 

الساعة 4:52 بتوقيت الدوحة المحلي. 

دولة  سماء  أن  مرزوق  بشير  د.  وأضاف 

العمالق  البدر  القمر  ظاهرة  شهدت  قطر 

األولى خالل العام الجاري يوم الثالثاء 14 من 

شهر يونيو الماضي، وذلك خالل بدر شهر »ذو 

القعدة« لعام 1443هـ. 

البدر  القمر  ظاهرة  لحدوث  شرطين  هناك  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

العمالق هما: أن يصل القمر إلى طور البدر، وأن يكون القمر عند نقطة 

الحضيض )أقرب نقطة من األرض( خالل طور البدر، مع العلم أن ظاهرة 

القمر البدر العمالق هي عكس ظاهرة البدر القزم، حيث إن القمر البدر 

وقتها  ويكون  البدر  منزلة  القمر  يصل  حينما  القزم  البدر  عليه  يطلق 

)أبعد نقطة من األرض(، ولذا فإن التغير في الحجم  عند نقطة األوج 

الظاهري للقمر يعتمد على بعد القمر أو قربه من األرض؛ إذ يكون 

حجم القمر الظاهري أكبر ما يكون عندما يقع القمر في 

ما يكون  األرض، وأصغر  أقرب نقطة في مداره حول 

عندما يقع في أبعد نقطة في مداره حول األرض.

ومن المعلوم أن القمر يدور حول األرض في مدار 

نقطتين  من  يعبر  وهو  )بيضاوي(،  إهليجي 

شهر  كل  مرة  األرض  حول  دورته  خالل 

قمري، إحداهما تسمى: األوج، وذلك عندما 

يكون في أبعد نقطة عن األرض، واألخرى 

يكون  عندما  وذلك  الحضيض،  تسمى: 

في أقرب نقطة من األرض.

على  يعتمد  الهجري  التقويم  أن  يذكر 

تغير أطوار القمر على مدار الشهر الهجري؛ 

حيث إن أطوار القمر هي المراحل التي يمر 

والتي  األرض،  حول  حركته  أثناء  القمر  بها 

كل  في  القمر  من  محدد  جزء  رؤية  إلى  تؤدي 

طور، وهي ناتجًة عن تغيير موضع القمر في كل 

يوم بالنسبة لكل من الشمس واألرض.

كشفت شروط التقديم.. »الداخلية«:

فتح باب القبول في »شرطة الغد«
القبول  باب  فتح  عن  الشرطة  كلية  أعلنت 

في نسخة هذا العام من برنامج شرطة الغد 

وأوضحت   ،)2013  ،2012  ،2011( لمواليد 

من  يتم  التسجيل  أن  الداخلية  وزارة 

 .https://bit.ly/3IwQqzp الرابط:  خالل 

فهي:  القبول،  وشروط  للتعليمات  وبالنسبة 

ضمن  الجنسية  قطري  المتقدم  يكون  أن 

واجتياز   ،2013-2012-2011 مواليد  فئة 

وال  الطبية،  البيانات  وباألخص  األسئلة 

يمثل التقديم القبول النهائي للمتقدم ويحق 

للجنة اختيار ما تراه مناسبا.  وأكدت كلية 

الشرطة أنه سيتم التواصل فقط مع من تم 

تحدده  وقت  أقرب  في  نهائي  بشكل  قبولة 

للقبول  المخصصة  األعداد  أن  علما  اللجنة، 

محدودة.

وأشارت الوزارة في منشور لها إلى أن البرنامج 

سيتم  حيث  تدريبية،  ساعة   40 عن  عبارة 

كل  مجموعتين  إلى  المختارين  تقسيم 

مجموعة يتم تدريبها على مدار 10 أيام، كما 

يتضمن البرنامج مشاة وتطبيقات عسكرية 

وسباحة  النفس،  عن  ودفاعا  ميدانية، 

قيادية،  ومهارات  مختلفة،  رياضية  أنشطة 

وتعزيز القيم واالنتماء الوطني. ومن الجدير 

بالذكر أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ القيم 

الهوية  اإلسالمية والعربية األصيلة، وتعميق 

القيم  وتعزيز  النشء،  نفوس  في  الوطنية 

المجتمع،  خدمة  في  والمساهمة  النبيلة، 

وتعزيز  القيادية،  المهارات  تنمية  طريق  عن 

من  عدد  على  وتدريبهم  الطالب،  لدى  الثقة 

الفنون والمهارات الرياضية والعسكرية، إلى 

جانب تثقيفهم بجرعات توعوية منوعة. 

ويلقى البرنامج اهتماما كبيرا من قبل كلية 

على  ضباط  بتنفيذه  يقوم  حيث  الشرطة، 

وباع  خبرات  ولهم  الكفاءة  من  عالية  درجة 

قيام  وبعد  النشء.  مع  التعامل  في  طويل 

البرنامج،  أولياء األمور بتسجيل أبنائهم في 

سوف تصل لولي األمر رسالة تفيد باستالم 

الطلب بنجاح ثم يتم بعد ذلك تحديد موعد 

ومجموعته  بالطالب  الخاص  البرنامج  بدء 

إبالغه  ثم  ومن  البرنامج،  بدء  وتاريخ 

وأخذ  العهدة  الستالم  الكلية  لمقر  بالحضور 

المقاس لتفصيل البدلة العسكرية.
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نمو احتياطيات الذهب في قطر

حلت دولة قطر في المرتبة التاسعة في قائمة أكثر الدول العربية في احتياطيات الذهب 

حيث ارتفعت احتياطياتها من المعدن النفيس بنسبة 7.5 % على أساس فصلي لتصل 

إلى 51.3 طن من الذهب بنهاية النصف األول من العام الجاري وفقا لبيانات مجلس الذهب 

العالمي، وتأتي استراتيجية زيادة مخزون الذهب بوصفه مالذا آمنا في ظل موجة التضخم 

التي تجتاح العالم واألزمة األوكرانية حيث يعتبر الذهب أحد أبرز أدوات التحوط من 

المخاطر.

توسعة حقل الشمال تقود النمو في مرحلة ما بعد المونديال

صندوق النقد: انتعاش قوي لالقتصاد القطري

القطري  االقتصاد  قام برفع توقعات نمو  أنه  الصندوق  وأوضح 

عام  منذ  نمو  وتيرة  أعلى  يمثل  مما   2022 عام  في   %  3.4 إلى 

أن  على   %  3.2 نمو  بنسبة  سابقة  توقعات  مقابل   2015
عام  في   %  4.1 يبلغ  نمو  معدل  النفطي  غير  القطاع  يسجل 

خالل   %  2.3 بواقع  نموا  فسيحقق  النفطي  القطاع  أما   ،2022
تحقيق  نحو  قطر  لدولة  الجاري  الحساب  يخطو  فيما   2022
العام  الناتج المحلي اإلجمالي خالل  % من   20 فائض بنسبة 

النفط عالميا. ارتفاع أسعار  الجاري مستفيدا من 

الشمال  حقل  توسعة  مشروع  أن  إلى  الصندوق  وأشار 

من  سيزيد  حيث  القطري  االقتصاد  نمو  استدامة  سيضمن 

حيث   2027 عام  حتى   %  5.7 يبلغ  تراكمي  بمعدل  النمو 

عالميا  األضخم  المشروع  من  القطاعات  من  حزمة  تستفيد 

وهي: النقل والتوريد والخدمات اللوجستية والصناعة حيث 

المحلية  القيمة  برنامج  مبادرة  تنفيذ  للطاقة  قطر  تباشر 

بدولة  الطاقة  قطاع  في  والصناعات  الخدمات  توطين  لتعزيز 

في  أطلق  الذي  المحلية،  القيمة  برنامج  تصميم  وتم  قطر 

قطاع  مشتريات  إجراءات  في  نقلة  لتحقيق   ،2020 يوليو 

مزايا  منح  خالل  من  العطاءات،  إجراءات  وتحديدا  الطاقة، 

يقدمون  الذين  والمقاولين  للموردين  تفضيلية  تنافسية 

القيمة  برنامج  ويعد  المحلي.  االقتصاد  في  أكبر  مساهمات 

في  وجهوده  توطين  لبرنامج  األساسية  الركائز  من  المحلية 

الطاقة.  عملية توطين صناعات وخدمات قطاع 

 وتستهدف دولة قطر رفع طاقتها اإلنتاجية من الغاز الطبيعي 

 110 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى  المسال من 

مليون   126 وإلى   2025 عام  نهاية  بحلول  سنويًا  طن  ماليين 

أيضا  التوسعة  ستؤدي  فيما   ،2027 العام  بحلول  سنويًا  طن 

4.000 طن من اإليثان، و263.000 برميل من  إنتاج حوالي  إلى 

إلى  إضافة  المسال،  البترول  غاز  من  طن  و11.000  المكثفات، 

الهيليوم النقي يوميا. 20 طنًا من  حوالي 

نمو  سيعزز   2022 مونديال  أن  الدولي  النقد  صندوق  وأضاف 

في  الجوي  والنقل  والخدمات  والضيافة  السياحة  قطاعات 

مليون   1.2 بين  استقطاب  إلى  التقديرات  تشير  فيما  قطر، 

العالم  كأس  تنظيم  فترة  خالل  قطر  لدولة  زائر  مليون  و1.5 

لعرض  منصة  العالمي  الحدث  سيوفر  كما  العالم  كأس 

من  المزيد  يجتذب  أن  المحتمل  ومن  للعالم،  قطر  إنجازات 

التحتية  البنية  مشاريع  ستلعب  فيما  والمستثمرين  الزوار 

دورا كبيرا في دعم نمو  العالم  إطالقها لخدمة كأس  التي تم 

المونديال. االقتصاد القطري في مرحلة ما بعد 

بربحية  تتمتع  القطرية  البنوك  أن  إلى  الصندوق  وأشار 

قروض  معدالت  مع  جيدة  وسيولة  قوية  ورسملة  مستقرة 

تبني  في  االستمرار  أهمية  على  مشددا  منخفضة،  متعثرة 

المخاطر  على  االنكشاف  من  تتحوط  متحفظة  استراتيجية 

في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على االقتصاد العالمي 

مستوى  على  الودائع  إلى  القروض  نسبة  بلغت  فيما  حاليا 

في  االئتمان  نمو  زخم  يعكس  مما   125% المصرفي  الجهاز 

لها. المخطط  واألخرى  الجارية  المشاريع  قطر الستكمال 

المركزي  قطر  مصرف  استمرار  أهمية  على  الصندوق  وشدد 

القطرية  البنوك  على  دورية  ضغط  باختبارات  القيام  في 

أهمية  مع  محتملة  مخاطر  أية  لدرء  لرقابته  الخاضعة 

استمرار البنوك في تجنيب مخصصات تحوطية واحترازية.

الفترة  إيرادات  على  يحمل  عبء  أي  المخصصات  وتعتبر 

من  أصل  أي  قيمة  في  محتمل  نقص  أي  لمقابلة  المالية 

التزامات  أي  أو  محتملة  مخاطر  أي  حدوث  نتيجة  األصول 

على  المخصصات  وتتوزع  الحدوث.  محتملة  أو  مؤكدة 

في  المشكوك  للديون  وأخرى  المعدومة  للديون  مخصصات 

إضافية  وأخرى  إلزامية  مخصصات  جانب  إلى  تحصيلها 

رقم  المحاسبي  للمعيار  المحلية  البنوك  تطبيق  عن  ناتجة 

كورونا.  مخاطر  لدرء  االحترازية  المخصصات  عن  فضال   9
قابلة  بتجنيبها  البنوك  تقوم  التي  المخصصات  هذه  أن  غير 

أسباب  انتفاء  بمجرد  األرباح  ضمن  وإدراجها  لتحريرها 

استقطاعها.

المركزي  قطر  مصرف  باشر  كورونا  جائحة  أعقاب  وفي 

القطرية  البنوك  على  يجريها  التي  الضغط  اختبارات  تطوير 

المحتملة  المالية  الصدمات  مقاومة  على  قدرتها  لقياس 

وسيناريو  معتدل  )سيناريو  وهي:  سيناريوهات   3 ظل  في 

مع  التعامل  آلية  إدراج  خالل  من  شديد(  وسيناريو  متوسط 

المصرفي  الجهاز  التي يجريها على  االختبارات  كورونا ضمن 

ونوعية  وجودة  والسيولة  المال  رأس  كفاية  معدالت  لقياس 

الهادفة  »المركزي«  استراتيجية  إطار  في  وذلك  األصول 

وتعزيز  محتملة  مخاطر  أية  من  المصرفي  الجهاز  لتحصين 

المالية. الصدمات  ضد  مناعته 

على  البنوك  قدرة  لتعزيز  المركزي  قطر  مصرف  ويسعى 

إلجراء  جديدة  أداة  تطوير  خالل  من  المخاطر  من  التحوط 

على  الكلي(  اإلجهاد  )اختبارات  الكلية  الضغط  اختبارات 

الدولي،  للبنك  الفني  الفريق  مع  باالشتراك  المصرفي  القطاع 

على  سنوية  ربع  مصرفية  ضغط  اختبارات  إجراء  يتم  فيما 

ومخاطر  السيولة  ومخاطر  ومخاطرالسوق  االئتمان،  مخاطر 

االعتبار  في  األخذ  مع  المصرفي  القطاع  في  العقاري  الرهن 

الكلية  والمتغيرات  المصرفي  النظام  من  الدقيقة  البيانات 

نموذج  تطوير  مباشرة  مع  بالتزامن  ذلك  ويأتي  الرئيسية، 

وذلك  محتملة،  مخاطر  أية  لدرء  المبكر  اإلنذار  لنظام  بديل 

التابعة  المالي  االستقرار  إدارة  تبذلها  التي  الجهود  ضمن 

قطر  مصرف  في  واإلحصاء  المالي  استقرارالنظام  لقطاع 

خالل  من  المالي  النظام  في  االستقرار  لتعزيز  المركزي، 

المحتملة. الضعف  لمواطن  المتعمق  التحليل 

تقوم  المالي  االستقرار  إدارة  فإن  »المركزي«،  وبحسب 

والسنوية  والفصلية  الشهرية  المراجعات  إلى  باإلضافة 

المالي  القطاع  في  الضعف  ومواطن  للمخاطر  المعتادة 

للخصوم  اليومية  المراقبة  وهي:  األنشطة،  من  بحزمة 

عدم  لحاالت  األسبوعي  والتحليل  المصرفي  للقطاع  الممولة 

تطابق الموجودات والمطلوبات في القطاع المصرفي المحلي 

سنوي  ربع  تقرير  على  عالوة  السنوي  ربع  الضغط  واختبار 

القياسي  والرقم  الدورية  التقلبات  االحتياطيات لمواجهة  عن: 

عن  تقرير  جانب  إلى  المبكر،  اإلنذار  ونظام  العقارات  ألسعار 

في  المقيمين  غير  ودائع  وتحليل  المصرفي  اإلقراض  مسح 

السنوية  نصف  التقارير  وتحليل  المحلي  المصرفي  النظام 

لإلرشادات  وفقًا  البنوك،  تجريها  التي  الضغط  اختبارات  عن 

اللجنة  عمل  وتنسيق  المركزي  قطر  مصرف  عن  الصادرة 

نصف  بالتقرير  المتعلق  والعمل  المالي  لالستقرار  الفرعية 

المالي. السنوي عن مؤشرات االستقرار 

وتيـرة النـمـو خــالل العـــام الجـــاري األســــرع مـنـذ »2015« »450« مليار دوالر األصول السيادية لجهاز قطر لالستثمار

حقل الشمال يزيد النمو بمعدل تراكمي »5.7 %« حتى »2027« فائض متوقع في الحساب الجاري بنسبة »20 %« هذا العام 

سعيد حبيب كتب

رصد صندوق النقد الدولي تسارع نمو 
االقتصاد القطري وانتعاشه القوي بدعم 

كبير من األصول السيادية الضخمة 
المملوكة لصندوق الثروة السيادية لدولة 

قطر»جهاز قطر لالستثمار« والبالغة 450 
مليار دوالر واالحتياطيات األجنبية الكبرى 

لدى مصرف قطر المركزي فضال عن 
االرتفاع القياسي ألسعار النفط فوق 100 

دوالر للبرميل ومونديال 2022 ومشروع 
توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع 

للغاز قيد اإلنشاء في العالم.

القروض المتعثرة 
بالقطاع المصرفي عند 

مستويات منخفضة 

انتعاش 
القطاع غير 

النفطي بواقع 
»4.1 %« في 

 »2022«

البنوك 
القطرية 

تتمتع 
برسملة قوية 
وسيولة جيدة 

زخم كبير 
لالئتمان 

المحلي 
ونسبة 

القروض 
إلى الودائع 

»% 125«

{ صندوق النقد الدولي                  )رويترز(

استمرار البنوك في التحوط من االنكشاف على المخاطر.. ضرورةكأس العالم ينعكس إيجابا على حزمة من القطاعات االقتصادية 
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 مركز قطر للمال يبحث سبل استقطاب الشركات األلمانية

»3.9 %« نمو االقتصاد القطري في »2022«

ويأتي هذان االجتماعان ضمن أنشطة الحملة 

في  للمال  قطر  مركز  يقيمها  التي  الترويجية 

لها  والترويج  قطر  بدولة  التعريف  بهدف  أوروبا 

منطقة  إلى  األعمال  لتوسيع  مثالية  كوجهة 

أعمال  ولمنصة  عامة،  بصفة  األوسط  الشرق 

مركز قطر للمال كخيار مثالي لمزاولة األعمال 

في السوق القطرية بصفة خاصة. استعرض 

مركز قطر للمال خالل الفعاليتين آفاق وفرص 

السوق  بها  تزخر  التي  الواعدة  االستثمار 

المجال  خاللها  ُأفسح  كما  المرنة،  القطرية 

أمام رجال األعمال األلمان والقطريين للتواصل 

المشترك  االهتمام  مجاالت  وتحديد  والتعارف 

للتعاون طويل األمد.

وألقى كل من سعادة السفير الشيخ عبدالله 

دولة  سفير  ثاني،  آل  سعود  بن  محمد  بن 

بن  راضي  السيد  وسعادة  ألمانيا،  لدى  قطر 

سويد العجمي، القنصل العام لدولة قطر في 

الضيوف  فيها  خاطبا  افتتاحية  كلمة  ألمانيا، 

العالقات  عمق  على  فيها  أكدا  المجتمعين، 

الثنائية التي تجمع قطر بألمانيا.

من  كوكبة  الفعاليتين  في  شارك  كما 

الرائدة  الشركات  من  البارزين  المتحدثين 

تجاربهم  عن  خاللها  تحدثوا  بالدولة  العاملة 

األعمال  تأسيس  في  والناجحة  المميزة 

قائمة  وضمت  للمال.  قطر  ومركز  قطر  في 

كارستن  الدكتور  المشاركين  المتحدثين 

رول، رئيس إدارة سياسات الطاقة والُمناخ في 

فابيان  والدكتور  األلمانية،  الصناعات  اتحاد 

روالند  شركة  في  رئيسي  شريك  إنجلز، 

العام  المدير  بيشوف،  روالند  والسيد  بيرجر، 

لشركة GmbH، والسيد إيمانويل توماسين، 

المدير المالي لشركة ديليفري هيرو، والسيد 

لشركة  العام  المدير  سوزا،  دي  فرانسيسكو 

بروساردت،  بيرترام  والسيد  قطر،  طلبات 

الرئيس التنفيذي التحاد الصناعات البافارية، 

رئيسي  شريك  ريكمرز،  بينيديكت  والسيد 

في شركة روالند بيرجر والسيد مايكل فالتر، 

في  الشريك  المنازعات  تسوية  قسم  رئيس 

شركة ديلويت.

االتحادية  ألمانيا  وجمهورية  قطر  دولة  وتربط 

تمتد  متينة  واقتصادية  تعاون  عالقات 

التبادل  حجم  تجاوز  فقد  عامًا.   50 من  ألكثر 

حوالي   2021 عام  في  الدولتين  بين  التجاري 

3 مليارات دوالر أميركي، وتعتبر قطر من بين 
مع  ألمانيا  في  األجانب  المستثمرين  أكبر 

كما  يورو.  مليار   25 بنحو  تقدر  استثمارات 

تساهم  التي  األلمانية  الشركات  عدد  تجاوز 

300 شركة  في تطوير االقتصاد القطري قرابة 

الطاقة،  مثل  حيوية  قطاعات  في  تعمل 

والطب  واالتصاالت،  والخدمات،  واإلنشاءات، 

وغيرها من القطاعات.

األلماني رابع أكبر  المقابل يعد االقتصاد  وفي 

في  أيضًا  سوق  وأكبر  وأهم  العالم  في  اقتصاد 

على  يزيد  سكان  بعدد  األوروبي  االتحاد  دول 

مع  وبالرغم  نسمة.  مليون  وثمانين  اثنين 

ألمانيا  بين  الكبير  التجاري  التبادل  حجم 

وأسرع  أقوى  بين  من  تعتبر  التي  وقطر، 

هناك  يزال  ال  العالم،  حول  نموًا  االقتصادات 

التي  البلدين  والمجاالت بين  الفرص  وفرة من 

لم يتم استثمارها حتى اآلن.

العنود  الشيخة  سعادة  قالت  لها،  تعليق  وفي 

التنفيذي  الرئيس  نائب  ثاني،  آل  حمد  بنت 

»لطالما  األعمال:  لشؤون  التنفيذي  والرئيس 

ثنائية  عالقات  بألمانيا  قطر  تربط  كانت 

التجارية،  االتفاقيات  عززتها  وطيبة  وطيدة 

والمصالح  المتبادلة  الدبلوماسية  والزيارات 

يؤكد  المجاالت.  مختلف  في  المشتركة 

مركز  التزام  على  الفعاليتين  هاتين  تنظيم 

الدبلوماسية  العالقات  بتوطيد  للمال  قطر 

مساعدة  خالل  من  بألمانيا  قطر  تجمع  التي 

الفرص  استكشاف  على  األلمانية  الشركات 

دولة  بها  تحظى  التي  الوفيرة  االستثمارية 

قطر والتي صاحبت النمو والتطور السريع في 

الدولة واالستعدادات الستضافة بطولة كأس 

المتوقع  من  التي   ،2022 القدم  لكرة  العالم 

في  أميركي  دوالر  مليار   20 بنحو  تساهم  أن 

القوية  االستجابة  وبعد  المحلي.  االقتصاد 

والفورية التي وجدناها من ضيوفنا، نتطلع إلى 

في  جديدة  ألمانية  وشركات  تحالفات  رؤية 

مركز  أعمال  منصة  خالل  من  القطري  السوق 

قطر للمال«.

وقد القت هاتان الفعاليتان نجاحًا كبيرًا، فقد 

يمثلون  تنفيذيًا  مديرًا   65 من  أكثر  حضرها 

القطاعات  مختلف  من  رائدة  ألمانية  شركات 

ورأس  والرقمي،  التكنولوجيا،  ذلك  في  بما 

وشارك  المهنية،  والخدمات  االستثماري  المال 

االتحادات  من  بارزون  ومسؤولون  قادة  فيها 

الصناعية والتجارية في ألمانيا. وقد ساعدت 

على  للمال  قطر  مركز  الفعاليتان  هاتان 

وبناء  ألمانيا  في  شركائه  مع  عالقاته  تعزيز 

مجال  في  شركات  مع  جديدة  تجارية  عالقات 

الشركات  لتشجيع  االستثماري  المال  رأس 

قطر  إلى  أعمالها  توسيع  على  لديها  الناشئة 

ألمانية  تكنولوجية  شركات  عدة  واجتذاب 

ترغب في توسيع أعمالها إلى قطر.

سعادة  قال  القطري،  السوق  عن  حديثه  وفي 

سعود  بن  محمد  بن  عبدالله  الشيخ  السفير 

آل ثاني، سفير دولة قطر لدى ألمانيا: »بإمكان 

الجغرافي  الموقع  من  االستفادة  المستثمرين 

االستراتيجي لدولة قطر كبوابة عبور تجارية 

دولة  تتميز  بالغرب.  الشرق  تربط  رئيسية 

قطر بمركزها المالي القوي حيث من المتوقع 

العام  خالل   %  3.9 إلى  النمو  معدل  يصل  أن 

وببنيتها   ،2023 عام  في   %  4 وإلى  الجاري 

التحتية الرقمية المتطورة التي تضمن التدفق 

السلس للتجارة ورؤوس األموال للمستثمرين 

وخطوطها  الكبير  التجاري  وبمينائها  الدوليين 

والمسارات  المدن  بأهم  تربطها  التي  الجوية 

التجارية العالمية«.

وقال سعادة السيد راضي بن سويد العجمي، 

»نحن  ألمانيا:  في  قطر  لدولة  العام  القنصل 

على  باستمرار  ميونيخ  في  الشركات  نشجع 

التواصل مباشرة مع القنصلية القطرية هناك 

في  تساعدهم  التي  المعلومات  على  للحصول 

الدعم  على  مؤكدًا  قطر،  إلى  أعمالهم  توسيع 

األلمانية  الشركات  إلى  قطر  دولة  تقدمه  الذي 

تأسيس  في  لمساعدتهم  بالسوق  المهتمة 

أعمالهم من خالل ربطهم بمركز قطر للمال«.

لينشط  تأسس  للمال  قطر  مركز  أن  يذكر 

الدوحة  مدينة  في  تحديدًا  ويقع  الدولة  داخل 

للشركات  متميزة  أعماٍل  منصة  يوفر  حيث 

في  أنشطتها  ومزاولة  التأسيس  في  الراغبة 

المنطقة بوجٍه عام. كما يتمتع مركز  أو  قطر 

خاص  وتنظيمي  قانوني  بإطار  للمال  قطر 

تجيز  راسخة  أعمال  وبيئة  ضريبي  ونظام 

 %  100 إلى  تصل  بنسبة  األجنبية  الملكية 

على  وضريبة   %  100 بنسبة  األرباح  وترحيل 

الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على 

األرباح من مصادر محلية.

{ الشيخ عبدالله بن محمد والشيخة العنود بنت حمد مع المشاركين بالمائدة المستديرة

{ صورة جماعية على هامش الحدث

الدوحة          $

»3« مليارات دوالر حجم التبادل التجاري القطري ــ األلماني 

الشيخة العنود بنت حمد: المونديال يساهم بـ »20« مليار دوالر باالقتصاد الوطني

االستثمارات القطرية في ألمانيا تسجل »25« مليار يورو 

الشيخ عبدالله بن محمد: المركز المالي لقطر قوي وبنيتها الرقمية متطورة

انعقدت في مدينة سورينتو اإليطالية

مشاركة قطرية بالقمة العالمية لسياحة الشباب

وتعد القمة العالمية لسياحة الشباب منصة 

السياحة  قادة  من  القادم  الجيل  لتمكين 

والمقترحات  األفكار  مناقشة  في  وإشراكهم 

السياحة  مستقبل  حول  المبتكرة 

المستدامة.

من  سلسلة  القمة  قدمت  أسبوع،  مدى  وعلى 

مسائية،  ومحادثات  االحترافية،  الندوات 

السياحة  العامة لمنظمة  ومحاكاة للجمعية 

شارك  تفاعلية  جلسات  إلى  إضافة  العالمية، 

فيها أولئك الشباب وتواصلوا مباشرة مع وزراء 

السياحة ومسؤولين من مختلف البلدان.

وتهدف القمة إلى استقطاب الشباب من حول 

إلى   12 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  من  العالم 

والقادة  السياسيين  أبرز  18 عامًا وجمعهم مع 
مجال  في  سيما  ال  السياحي،  القطاع  في 

واالبتكار،  والترفيه،  الطهي،  وفن  الرياضة، 

التي  الرئيسية  التحديات  في  للبحث  وذلك 

المتاحة  والفرص  العالمية  السياحة  تواجه 

دور  على  القمة  تركز  كما  بالقطاع.  للنهوض 

األمم  أجندة  تحقيق  في  السياحي  القطاع 

المتحدة 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

خلود  السيدة  قالت  المناسبة،  وبهذه 

في  البشرية  الموارد  قسم  رئيس  العمادي، 

بمشاركة  فخورون  »نحن  للسياحة«:  »قطر 

وعلى  المناسبة،  هذه  في  القطريين  الشباب 

من  األولى  النسخة  في  المشاركة  أن  من  ثقة 

القمة العالمية لسياحة الشباب التي تنظمها 

العالمية قد مكنت الشباب  منظمة السياحة 

نظرهم  وجهات  وتقديم  آرائهم  مشاركة  من 

حول تحول صناعة السياحة العالمية«.

بتدريبهم  للسياحة«  »قطر  قامت  وقد 

لسياحة  العالمية  القمة  في  للمشاركة 

الشباب، من خالل تزويدهم بكافة المعلومات 

إجراءات  وحول  قطر  في  السياحة  حول 

تحقيق  في  للمساهمة  المعتمدة  التنمية 

السياحة المستدامة.

قد  للسياحة«  »قطر  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

السياحة  منظمة  مع  فعالة  شراكة  أقامت 

العالمية في األعوام الماضية أثمرت عن إطالق 

صناعة  تطوير  لدعم  المبادرات  من  العديد 

أول  إطالق  مثل  ومحليًا،  عالميًا  السياحة 

وإطالق  العالم،  في  رقمية  سياحية  أكاديمية 

في  الناشئة  للمشاريع  عالمية  مسابقة  أول 

مجال السياحة الرياضية.

{ صالح الهديفي ونورة العصيمي

شارك كل من صالح الهديفي ونورة العصيمي في النسخة 
األولى من القمة العالمية لسياحة الشباب التي نظمتها 

منظمة السياحة العالمية )UNWTO( في مدينة سورينتو في 
إيطاليا بدعم من »قطر للسياحة« لتمثيل قطر خالل القمة 
والمساهمة في مناقشة مستقبل السياحة العالمية، وقد 

جرت فعاليات القمة من 27 يونيو لغاية 3 يوليو 2022 في فندق 
هيلتون سورينتو باالس بمشاركة 130 شابًا من 60 دولة.

الدوحة          $ خلود 
العمادي: 

بحث تحوالت 
وتطورات 

مشهد 
السياحة 
العالمي 

عقد مركز قطر للمال، أحد 
المراكز المالية والتجارية 

الرائدة في الشرق األوسط، 
مؤخرًا اجتماعين للمائدة 

المستديرة في مدينتي 
برلين وميونيخ بالتعاون مع 
سفارة دولة قطر لدى ألمانيا 
هدفا إلى تسليط الضوء على 

الهياكل القانونية التي يوفرها 
مركز قطر للمال للشركات 

واستقطاب الشركات 
األلمانية الرائدة والشركات 

الناشئة لتأسيس مقر لها في 
قطر.

راضي العجمي: 
دعم كبير للشركات 

األلمانية الراغبة 
باالستثمار في قطر
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مصرع »7« أشخاص وإصابة العشرات

أوكرانيا تقصف مدينة تسيطر عليها روسيا
أشخاص  سبعة  لقي   - قنا   - موسكو 

آخرين   60 من  أكثر  وأصيب  مصرعهم 

»نوفايا  مدينة  على  أوكراني  قصف  جراء 

روسيا  عليها  تسيطر  التي  كاخوفكا«، 

بمنطقة »خيرسون«، جنوبي أوكرانيا.

ونقلت قناة »آر تي« عن كيريل ستريموسوف 

والمدنية  العسكرية  اإلدارة  رئيس  نائب 

القوات  إن  قوله،  »خيرسون«  لمنطقة 

الماضية،  الليلة  المدينة  قصفت  األوكرانية 

ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 60 

آخرين، فيما ال يزال المئات محاصرين تحت 

إلى  أدى  القصف  أن  إلى  مشيرا  األنقاض، 

المعدنية،  األسمدة  مستودعات  في  انفجار 

وتدمير المصنع الذي ينتج معدات لمحطات 

الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى تضرر البنية 

التحتية للمدينة.

رئيسة  زاريا،  ناتاليا  السيدة  قالت  بدورها، 

مركز المساعدات اإلنسانية، إن القصف أدى 

إنسانية  مساعدات  مستودع  لتدمير  كذلك 

يحوي 35 طنا من البضائع.

رئيس  ليونتيف،  فالديمير  قال  جانبه،  من 

اإلدارة العسكرية والمدنية في منطقة »نوفايا 

األوكرانية  الضربة  تداعيات  إن  كاخوفكا«، 

بيروت«  مرفأ  بانفجار  مقارنتها  »يمكن 

كيريل  أكد  فيما   ،2020 أغسطس  في 

ستريموسوف نائب رئيس اإلدارة العسكرية 

الصواريخ  أن  »خيرسون«  لمنطقة  والمدنية 

»كاخوفسكايا«  محطة  تصب  لم  األوكرانية 

شمال  قناة  وأن  الكهرومائية،  الطاقة  لتوليد 

القرم ما زالت تعمل.

الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  جهتها،  من 

بتدمير  قامت  الجوية  قواتها  أن  أمس، 

األميركية  »هاربون«  صواريخ  نظام  بطاريات 

عالية  »إسكندر«  صواريخ  عبر  وذلك  الصنع، 

مقاطعة  في  »بيريزان«  منطقة  في  الدقة 

»أوديسا«.

الناطق  كوناشينكوف  إيغور  الفريق  وقال 

إن  تصريحات،  في  الوزارة،  باسم  الرسمي 

»صواريخ إسكندر األرضية عالية الدقة دمرت 

المضاد  هاربون  صواريخ  نظام  بطاريات 

بيريزان  منطقة  في  الصنع  أميركي  للسفن 

»نتيجة  أنه  إلى  الفتا  أوديسا«،  مقاطعة  في 

من  إطالقها  تم  الدقة  عالية  صواريخ  لضربة 

وحدة   26 وتدمير  جنديا   180 قتل  تم  الجو، 

اآللي  اللواء  من  العسكرية  المعدات  من 

الثالثين للقوات المسلحة األوكرانية بالقرب 

دونيتسك  جمهورية  في  أرتيموفسك  من 

الشعبية«.

وأكد أن قوات بالده دمرت نوعين من راجمات 

»هاوتزر  مدافع  من  آخرين  ونوعين  »غراد« 

جمهورية  في  األوكرانية  غيياتسين-بي« 

عالية  األسلحة  أن  مضيفا  »دونيتسك«، 

كذلك  دمرت  الروسية  الجوية  للقوات  الدقة 

للقوات  العسكرية  والمعدات  العاملة  القوى 

المسلحة األوكرانية في 12 مقاطعة، وأربعة 

مستودعات ذخيرة للواء الهجوم 79 المحمول 

»نيكوالييف«،  بمنطقة  »ماتفييفكا«  في  جوًا 

المدرعة  المركبات  وترميم  إلصالح  ونقطة 

منطقة  في  األوكرانية  المسلحة  للقوات 

»سيفيرسك«.

{  جنود أوكرانيون في موقعهم بمنطقة خاركيف

اجتماع لقوى »اإلطار التنسيقي«
بالعراق  لالتفاق على مرشح رئاسة الحكومة

العاصمة  تترقب  ــ  وكاالت   - بغداد 

لعدد  اجتماعا  اليوم  بغداد  العراقية 

التنسيقي«،  »اإلطار  تحالف  قادة  من 

رئاسة  مرشح  تسمية  موضوع  لبحث 

انقسام  وسط  الجديدة،  الحكومة 

أطراف  من  عدد  بين  المواقف  في  وتباين 

التحالف، تتعلق بشكل الحكومة المقبلة 

انسحاب  قضية  مع  والتعامل  ورئيسها، 

السياسية،  العملية  من  الصدري  التيار 

مقتدى  تحريك  احتمال  من  والمخاوف 

أي  إلسقاط  بتظاهرات  للشارع  الصدر 

حكومة جديدة.

أبرز  أحد  »الفتح«،  تحالف  زعيم  وقال 

التنسيقي«،  »اإلطار  تحالف  مكونات 

هادي العامري، إنه لن يشترك بالحكومة 

لرئاستها  أن يكون مرشحا  نافيا  المقبلة، 

ذاته،  التحالف  عن  النائب  لكن  أيضا، 

تصريحات  في  قال  الفتالوي،  فاضل 

بذلك  المقصود  إن  أمس،  للصحافيين 

العامري  يرأسها  التي  »بدر«،  منظمة  هو 

وليس تحالف الفتح الذي يضم عددا من 

المرتبطة  السياسية  واألجنحة  القوى 

بفصائل »الحشد الشعبي«.

فإن  بغداد،  في  سياسية  لمصادر  ووفقا 

لعقد  تستعد  التنسيقي«  »اإلطار  قوى 

الحكومة،  تشكيل  ملف  لبحث  اجتماع 

التحالف  مرشحي  على  االتفاق  وتحديدا 

لرئاسة الحكومة، حتى يتم طرحهم على 

والتصويت  الشيعية  السياسية  القوى 

على أحدهم.

أسماء  عدة  أن  ذاتها   المصادر  وأكدت 

التنسيقي،  اإلطار  تحالف  قوى  تطرحها 

لكن حتى اآلن ال شيء رسمي حتى انعقاد 

االجتماع المرتقب.

في يوم دفنه في طوكيو

اليابانيون يكّرمون »شينزو آبي«

آالف  حضر   - ب  ف.  أ.   - طوكيو 

جنازة  موكب  مرور  أمس،  األشخاص، 

شينزو  السابق  الياباني  الوزراء  رئيس 

وصف  فيما  الجمعة،  اغتيل  الذي  آبي 

شقيقه وزير الدفاع الياباني االغتيال بأنه 

»هجوم إرهابي«.

معبد  في  الظهر  بعد  المراسم  جرت 

العاصمة  وسط  في  البوذي  زوجوجي 

آبي،  أرملة  آكي  بحضور  اليابانية، 

ورئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا.

بشكل  األشخاص  من  كبير  عدد  وتوجه 

عفوّي منذ الصباح إلى أمام المعبد تكريًما 

 67 عمر  عن  اغتياله،  أثار  الذي  للقيادي 

عاًما، صدمة في البالد.

لوكالة  عاًما(   41( يوكاوا  تسوكاسا  وقال 

وغاضب.  مصدوم  »أنا  برس:  فرانس 

ألضع  فجئُت  حزني،  مغالبة  أستطع  لم 

أحترمه  »كنُت  وأضاف:  وأصّلي«.  الزهور 

وفعل  كبيًرا  وزراء  رئيس  كان  فعاًل. 

الكثير لتعزيز حضور اليابان في العالم«.

عامة  تكريم  مراسم  تقام  أن  وُيفترض 

مقاطعة  في  طوكيو  في  الحق  تاريخ  في 

آبي  كان  التي  غرب(،  )جنوب  ياماغوشي 

أحد ممثليها في البرلمان.

الموكب  غادر  الجنازة،  مراسم  وبعد 

السياسية  المؤسسات  أمام  ومّر  المعبد 

التي تولى فيها آبي مناصب خالل مسيرته 

المهنية وهي البرلمان ورئاسة الوزراء ومقّر 

)يمين  الديموقراطي  الليبرالي  الحزب 

قومي( الحاكم.

ومسؤولون  وزراء  انحنى  مقّر،  كّل  وأمام 

مرور  عند  أيديهم  ضاّمين  وموّظفون 

الموكب.

مقدمة  في  تجلس  آبي  آكي  وكانت 

خشبية  لوحة  وتحمل  السوداء  السيارة 

ُكتب عليها االسم الذي ُأعطي لزوجها بعد 

الوفاة، بحسب التقليد البوذي.

ووصف وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي 

اغتيال شقيقه آبي بـ»الهجوم اإلرهابي«.

شقيقي،  »خسرت  »تويتر«:  على  وكتب 

وخسرت اليابان قائًدا ال يمكن تعويضه«، 

اليابان  ُيحّب  شقيقي  »كان  مضيًفا: 

ومن  السياسة  أجل  من  بحياته  وخاطر 

أجل حماية هذه األّمة«. 

االثنين  شخص  ألفي  من  أكثر  وكان 

على  الوداع  نظرة  إلقاء  في  شاركوا  قد 

كيشيدا  بينهم  نفسه،  المعبد  في  آبي 

جانب  إلى  ناروهيتو،  االمبراطور  ممثاًل 

يابانية  واقتصادية  سياسية  شخصيات 

ودبلوماسيين أجانب.

{  اآلالف يشيعون »آبي«

عن انتهاكاته ضد الفلسطينيين

اعتراف أممي بغياب مساءلة االحتالل

طالب   - وكاالت   - قنا   - المحتلة  القدس 

لألمم  العام  األمين  غوتيريش  أنطونيو 

اإلسرائيلي  الكيان  أمس،  المتحدة، 

بالتحقيق في الجرائم التي استخدمت فيها 

مقرا  الفلسطينيين،  بحق  الحية  الذخيرة 

بوجود غياب ممنهج للمساءلة عن انتهاكات 

االحتالل السيما ضد األطفال.

ودان غوتيريش، في التقرير السنوي األممي 

المسلحة،  والنزاعات  باألطفال  الخاص 

على  االعتداء  في  اإلسرائيلي  الكيان  استمرار 

»صدمته  عن  معبرا  الفلسطينيين،  األطفال 

قتلوا  الذين  الفلسطينيين  األطفال  عدد  من 

وأصيبوا على أيدي قوات االحتالل وفي الغارات 

الجوية على المناطق المكتظة بالسكان، من 

واستمرار  الحية  الذخيرة  استخدام  خالل 

انعدام المساءلة عن هذه االنتهاكات«.

اإلسرائيلي  الكيان  العام  األمين  وطالب 

من  النفس  ضبط  درجات  أقصى  بممارسة 

وقائية،  تدابير  ووضع  األرواح،  حماية  أجل 

أي  ومنع  إلنهاء  إجراءاته  وتعزيز  ومراجعة 

استخدام مفرط للقوة ضد األطفال.

يغطي  التقرير  هذا  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

االحتالل  قوات  ارتكبتها  التي  الجرائم 

ذلك  في  بما  الماضي،  العام  اإلسرائيلي 

إلى  أدى  والذي  غزة،  قطاع  على  العدوان 

المواطنين  من  كبير  عدد  استشهاد 

الفلسطينيين، بينهم أطفال.

تتحمل  إسرائيل  أن  أممي  تقرير  وكشف 

وتشويه  فلسطينيا  طفال   78 قتل  مسؤولية 

الفلسطينية  األراضي  في  آخرين   982
المحتلة في عام 2021.

العام  لألمين  السنوي  التقرير  في  ذلك  جاء 

بشأن  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  لألمم 

»األطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021«.

طفل  ألف   19 من  يقرب  ما  بأن  التقرير  وأفاد 

في  جسيمة«  »انتهاكات  من   2021 في  عانوا 

21 دولة بينها 4 عربية.
فتاة،  و242  آالف   5 عن  يقل  »ماال  أن  وأظهر 

النتهاكات  ضحايا  كانوا  فتى   663 ألفا  و13 

جسيمة في 21 دولة«.

وبين هذه الدول 4 عربية هي، سوريا واليمن 

والصومال وفلسطين، وفق التقرير.

عن  مسؤولة  اإلسرائيلية  القوات  أن  وأكد 

قتل 78 طفال فلسطينيا وتشويه 982 آخرين 

العام  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في 

الماضي.

وحذر األمين العام في التقرير من أنه »بحال 

فسيتم   ،2022 عام  في  األرقام  هذه  استمرت 

الملحقة  العار  قائمة  في  إسرائيل  إدراج 

بالتقرير المقبل«.

»قائمة  المتحدة،  األمم  أعلنت   2002 وفي 

العار« وتعرف أيضا باسم »الالئحة السوداء« 

حقوق  تنتهك  التي  والدول  المنظمات  وتضم 

األطفال في مناطق النزاع بالعالم، عبر الئحة 

تصدر في تقريرها السنوي الخاص باألطفال 

والنزاعات المسلحة.

الوارد  الجسمية«  »االنتهاكات  ومصطلح 

األطفال  »قتل  جرائم  يعني  بالتقرير 

الجنسي  واالستغالل  وتشويههم، 

وحرمان  اإلجباري،  والتجنيد  واالغتصاب، 

األطفال من وصول المساعدات اإلنسانية«.

االحتالل  قوات  اعتقلت  أخرى،  جهة  من 

الغربية  بالضفة  فلسطينيين   6 اإلسرائيلي 

المحتلة.

أن  "وفا"  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وذكرت 

قلنديا  حاجز  عند  المتمركزة  االحتالل  قوات 

في  اعتقلت،  القدس  شمال  العسكري 

شبان   5 الماضية،  الليلة  من  متأخرة  ساعة 

من  عودتهم  أثناء  الجلزون،  مخيم  أهالي  من 

مدينة القدس.

أمس،  االحتالل،  قوات  اعتقلت  كما 

فلسطينيا من مدينة الخليل أثناء محاولته 

السفر عبر معبر الكرامة.

حمالت  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  وتشن 

يومية  شبه  بصورة  ومداهمات  اعتقاالت 

القدس  ومدينة  الغربية  الضفة  مناطق  في 

بحق  القمعية  ممارساتها  إطار  في  المحتلة، 

الشعب الفلسطيني.

{  األمم المتحدة تدين انتهاكات االحتالل المستمرة 

موسكو - قنا - أعلنت الرئاسة 

الروسية »الكرملين«، أمس، 

أن الرئيس الروسي فالديمير 

بوتين سيزور طهران الثالثاء 

المقبل، وسيجري محادثات 

مع نظيريه اإليراني والتركي.

وقال السيد دميتري بيسكوف، 

المتحدث باسم الكرملين، 

إن الرئيس الروسي فالديمير 

بوتين سيتوجه إلى طهران 

في 19 يوليو، حيث سيشارك 

في قمة ثالثية مع الرئيس 

اإليراني إبراهيم رئيسي 

والرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان، كما سيعقد 

اجتماعات ثنائية.

وأكد بيسكوف، في تصريح 

صحفي، أنه يجري العمل اآلن 

على اإلعداد لزيارة بوتين إلى 

طهران، حيث سُيعقد هناك 

اجتماع لرؤساء الدول الضامنة 

لعملية أستانا.

وأشار إلى أنه من المقرر أيضا 

عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس 

اإليراني إبراهيم رئيسي.

بوتين يزور طهران 
ويشارك في قمة

مع رئيسي وأردوغان

ليبيا.. حكومة الدبيبة 
تعّين  رئيسا جديدا 

لمؤسسة النفط
طرابلس - األناضول ــ أعلنت 

حكومة الوحدة الوطنية الليبية، 

أمس، إعادة تشكيل مجلس 

إدارة المؤسسة الوطنية للنفط 

برئاسة فرحات عمر بن قدارة 

خلفا لمصطفى صنع الله.

جاء ذلك في تصريح أدلى 

به لمراسل األناضول، أحمد 

جمعة، متحدث وزارة النفط في 

الحكومة الوحدة التي يرأسها 

عبد الحميد الدبيبة.

وقال جمعة إن »مجلس الوزراء 

بحكومة الوحدة الوطنية أعاد 

تشكيل مجلس إدارة المؤسسة 

الوطنية للنفط برئيس وأربعة 

أعضاء«.

وأضاف أن رئيس المؤسسة 

هو »فرحات عمر بن قدارة، 

وبعضوية كل من وكيل وزارة 

النفط، وحسين عبد الله صافار، 

ومسعود موسى، وأحمد عمار«.

وشغل بن قدارة منصب محافظ 

مصرف ليبيا المركزي في 

فترة حكم الزعيم الراحل معمر 

القذافي بين العامين 2006 

و2011.

وقاد صنع الله مؤسسة النفط 

بشكل مباشر منذ عام 2015، 

في ظل إلغاء وزارة النفط حتى 

عودتها مع حكومة الوحدة 

الوطنية برئاسة الدبيبة.

وفي 23 يونيو الماضي، أعلن 

الدبيبة موافقته لوزير النفط 

محمد عون بشأن تغيير صنع 

الله واقتراح أسماء جديدة 

العتماد األنسب.

مقتل زعيم 
»داعش« في سوريا

واشنطن - أ. ف. ب - أعلنت 

وزارة الدفاع األميركية مقتل 

زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية 

في سوريا ماهر العكال أمس 

في ضربة نفذتها طائرة مسيرة 

أميركية.

وقال المتحدث باسم القيادة 

المركزية في البنتاغون 

اللفتنانت كولونيل ديف 

إيستبرن لوكالة فرانس برس 

إن ماهر العكال، الذي وصفته 

وزارة الدفاع األميركية بأنه »أحد 

القادة الخمسة األبرز في تنظيم 

داعش«، قتل بينما كان على 

متن دراجة نارية بالقرب من 

جندريس في سوريا، كما أصيب 

أحد كبار مساعديه بجروح 

خطيرة.

وأكد المرصد السوري لحقوق 

اإلنسان مقتل العكال »برفقة 

شخص آخر كان معه، بعد 

استهدافهما بصاروخ من مسّيرة 

أميركية... )في( جنديرس 

بريف عفرين شمال غربي 

حلب«. 

وأفادت جمعية »الخوذ البيضاء«  

عن مقتل شخص وإصابة آخر 

بجروح في ضربة استهدفت 

دراجة نارية في محيط حلب، 

لكن من دون تحديد هوية 

الضحيتين.

ولم ترد الكثير من المعلومات 

عن العكال، لكن المرصد عّرف 

عنه على أنه »والي الشام« ضمن 

تنظيم الدولة اإلسالمية.

وجاءت الضربة بعد خمسة 

أشهر على مقتل زعيم تنظيم 

الدولة اإلسالمية أبو ابراهيم 

الهاشمي القرشي بمحافظة 

إدلب .

مع واشنطن وحلفائها

موسكو تحذر من صراع  »محفوف بتصعيد نووي«
وزارة  حذرت  ــ  األناضول   - موسكو 

صراع  من  أمس،  الروسية،  الخارجية 

مباشر محتمل »محفوف بتصعيد نووي« 

مع الواليات المتحدة وحلفائها.

وزارة  لمتحدثة  تصريح  في  ذلك  جاء 

الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، 

على الموقع اإللكتروني للوزارة.

أن  وبعد  وحلفاءها  واشنطن  »إن  وقالت: 

تسببوا في تفاقم األزمة األوكرانية وأطلقوا 

مع  شرسة  هجينة  لمواجهة  العنان 

خطير  بشكل  اليوم  يتأرجحون  روسيا، 

مفتوحة  عسكرية  مواجهة  حافة  على 

مسلحًا  صراعًا  يعني  ما  وهو  بالدنا،  مع 

مباشرًا للقوى النووية«.

مثل  أن  من  قلقها  عن  زاخاروفا  وأعربت 

محفوفا  سيكون  المحتمل  الصدام  هذا 

بالتصعيد النووي، بحسب ما نقلت قناة 

»روسيا اليوم«.

وكان نائب رئيس مجلس األمن الروسي 

وقت  في  تحدث  قد  مدفيديف،  دميتري 

سابق عن احتمال نشوب حرب نووية.

بينما قال وزير الخارجية سيرغي الفروف 

الحرب  بموضوع  تتالعب  ال  روسيا  إن 

النووية، مشيرا أن الموقف المبدئي لبالده 

هو عدم جواز شن حرب نووية.

حذرت  الماضي  مارس  في  أنه  إلى  يشار 

الواليات  دعم  استمرار  أن  من  روسيا 

عسكريا  ألوكرانيا  وحلفائها  المتحدة 

إلى نشوب صراع بين موسكو  ربما يؤدي 

وحلف شمال األطلسي )الناتو( قد يتحول 

إلى »حرب نووية شاملة«.

»ضخ  إن  »تليغرام«  عبر  ميدفيديف  وقال 

وتدريب  أوكرانيا  إلى  أسلحة  الناتو  دول 

غربية  معدات  استخدام  على  القوات 

وإرسال مرتزقة وتدريبات دول الحلف قرب 

صراع  نشوب  احتمال  من  تزيد  حدودنا، 

مباشر ومفتوح بين الناتو وروسيا«.

»ينطوي  الصراع  هذا  مثل  أن  وأضاف 

نووية  حرب  إلى  التحول  خطر  على  دائما 

كارثي  سيناريو  هذا  سيكون  شاملة.. 

على الجميع«.

والواليات  روسيا  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

قوتين  أكبر  هما  األميركية  المتحدة 

نوويتين في العالم.



تعتبر القمة التي ستعقد بالمملكة العربية السعودية خالل 

الساعات القادمة والتي أطلق عليها »قمة جدة لألمن والتنمية« 

بمثابة النقلة النوعية في العالقات بين الدول المشاركة فيها، 

لذا نأمل أن تخرج بقرارات تخدم وحدتنا وقوتنا في المقام األول 

في مواجهة أعدائنا!

قمة جدة تأتي وسط متغيرات متالحقة واضطرابات وجائحة 

كورونا التي ال تزال آثارها باقية وإصاباتها تعاود الرجوع، وبعد 

جولة ناجحة لولي العهد السعودي لمصر واألردن وتركيا، 

وحراك دبلوماسي عربي نشط، وأيضا الحرب الروسية 

األوكرانية التي أثرت على األمن العذائي، وما تشهده العالقات 

األميركية العربية من تجاذبات وخالفات وغيرها.

لذا فزيارة الرئيس األميركي للمملكة العربية السعودية 

كأول زيارة له للمنطقة تحمل في طياتها الكثير من 

التحليالت، والملفات التي تحملها اإلدارة األميركية لهذه القمة 

عديدة، والخروج منها بنتائج تعكس الواقع على الساحة 

الدولية هو مطلب عربي ودولي.

ال سالم وال أحالف دون موافقة الكيان اإلسرائيلي على مبادرة 

السالم العربية التي أطلقها المغفور له بإذن الله الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز في قمة بيروت عام 2002، والتي تشترط إنشاء 

دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعودة 

الالجئين واالنسحاب من هضبة الجوالن، مقابل اعتراف 

وإقامة العالقات بين الدول العربية وإسرائيل والتي نالت 

تاييدا عربيا.

نحن على قناعة تامة بأن قادتنا أو من يمثلهم في القمة 

سيتمكنون من توحيد آرائهم ومعرفة ما يدور حولهم من نوايا، 

هدفها القفز على الواقع، وجعل إسرائيل هي المنقذ، والدولة 

األكثر قدرة على مواجهة أي اعتداء على دول المنطقة، وهذا 

يخالف الواقع، ولنا في األحداث الماضية الكثير من الدروس 

والعبر.

علينا العمل على أمننا الخليجي والعربي واالهتمام بجوانب 

الغذاء والتنمية والصحة والتعليم، ومن هنا فإن األمر 

يتطلب منا إيجاد مصانع ومشاريع عمالقة مستدامة في 

دولنا العربية، لتكون لدينا القدرة على مواجهة الصعاب 

والمتغيرات القادمة المتالحقة بيد واحدة متماسكة وقوية 

وقادرة على مواجهة المحن في أي وقت كان، لضمان الرفاه 

والصمود ولتغطية األمن الغذائي والدواء لبلداننا وشعوبنا 

العربية من الخليج للمحيط.

تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وصيانة الوحدة 

العربية والدفع بهما نحو آفاق أرحب في األيام القادمة، 

والجلوس مع إيران وغيرها لالتفاق على الكثير من القضايا، 

ونزع السالح النووي اإلسرائيلي، ومن ثم العمل على زيادة 

التعاون والتبادل االقتصادي والتجاري معهما دون ضرر أو 

ضرار، هذا هو األساس لتكون المنطقة آمنة ومستقرة.

لذا علينا إعادة صياغة القرارات لتكون بمستوى الطموح 

والتطلعات في هذه القمة الهامة، وأن تكون قمة جدة هي 

االنطالقة والبداية لعهد جديد لدول المنطقة والواليات 

المتحدة األميركية.

فكما طويت صفحات عدة خالل الشهور الماضية، نأمل 

برؤية انفراجة في العالقات األميركية العربية دون ضغوطات 

أو تدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتوصل لقواسم 

مشتركة ترضي كل األطراف في إطار منظومة هدفها السالم 

والرخاء والتنمية في المنطقة والعالم.

األمن والتنمية متالزمان، وإطالق قمة جدة بهذا االسم يعني أن 

المنطقة مقبلة على نقلة نوعية في هذا االتجاه، إلرساء دعائم 

التنمية االقتصادية واالجتماعية في دول المنطقة دون االخالل 

بمرتكزات األمن الضرورية بين دول المنطقة والحذر كل 

الحذر من الماسونية الجديدة وأهدافها ومن األسد الجريح!.

علينا التفكير في األمن الغذائي والصحي، وهناك دول 

تستطيع تطوير بنيتها التحتية في هذا االتجاه كالمملكة 

العربية السعودية ومصر وسلطنة عمان والعراق وغيرهما، 

لذا علينا اإلسراع باالهتمام بالزراعة والتصنيع والغذاء والدواء 

في المرحلة القادمة كي نخرج من عباة الدول المسيطرة على 

هذا السوق، ويكون لدينا أمن غذائي ولو بنسبة أربعين في 

المائة.

أما في الجانب السياسي، فلن ترضخ الدول المشاركة في 

القمة للتصورات الخارجية، وعلى أميركا أن تحترم سياسة 

الدول وقوانينها، فالعالقات بين الدول والشعوب تعتمد على 

االحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

لذا من المهم التركيز على الموضوعات والقضايا الملحة التي 

تهم دول المنطقة والواليات المتحدة األميركية ذات الصلة، 

وأهمها السلم واألمن والتنمية الزراعية واألمن الغذائي والتنمية 

االقتصادية واالجتماعية في المنطقة.

والواضح أن التحرك الخليجي العربي األخير أخذ بعين 

االهتمام المستجدات والمواقف اإلقليمية والدولية خاصة 

فيما يتعلق بالمفاوضات حول الملف النووي اإليراني، وإذا 

استسلمنا لألقاويل التي ال تقدم وال تؤخر فإننا مقبلون على 

مرحلة ال نعلم نتائجها مستقبال، ولكن ما يهمنا في األساس هو 

الخروج بنتائج جوهرية، ألن تجارب الماضي علمتنا الكثير، 

وازدواجية المعايير أصبحت مكشوفة، لذا نأمل أن يكون هناك 

توافق كبير في هذه القمة حول التحديات التي تواجهها دول 

المنطقة، والحفاظ على إنتاج النفط وسالمة مروره.

في االعتقاد السائد لدى مختلف األوساط أن لبنان الذي 

دخل منذ االنتخابات النيابية األخيرة مدار مجموعة من 

االستحقاقات الدستورية المتتالية التي أعقبت تكوين 

سلطة تشريعية جديدة قد دخل مرحلة من الترّهل 

الحكومي واإلداري والسياسي، فكل المؤشرات تدل على 

استحالة عبور أي مما يليها، وإن أشار أحدهم إلى أي 

إنجاز يتوقف األمر عند تسمية الرئيس المكلف تشكيل 

الحكومة، وعليه طرح السؤال من يسبق من؟ انتخاب 

رئيس الجمهورية أم والدة الحكومة؟

بعد تكوين السلطة التشريعية بمختلف مراحلها إثر 

االنتخابات النيابية العامة في 15 مايو الماضي واستكمال 

بناء هيكليتها القديمة - الجديدة كاملة، اّتجهت األنظار 

إلى بقية االستحقاقات المنتظرة وصواًل إلى استحقاق 

انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية بعد اقتراب موعد 

نهاية والية الرئيس العماد ميشال عون في 31 أكتوبر 

المقبل.

وإن نجح المجلس النيابي في استكمال بناء مؤسسته 

الدستورية بالتجديد لرئيسها لوالية سابعة وانتخاب 

نائب له وأميني السر والمفوضين الثالثة ورؤساء اللجان 

النيابية وأعضائها والمقررين، فقد توقفت المسيرة 

الدستورية عند االستشارات النيابية الملزمة التي قادت 

إلى تسمية رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب 

ميقاتي لمهمة تشكيل الحكومة العتيدة، كما انتهت 

االستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها إلى 

مشروع تشكيلة حكومية قّدمها لرئيس الجمهورية العماد 

ميشال عون الشريك الفعلي في التأليف، واللذان عليهما 

متابعة المرحلة إلى حين صدور مرسوم تسمية رئيس 

الحكومة عن رئيس الجمهورية وتسمية الوزراء بناء 

القتراح الرئيس المكلف. وبعد أن عبرت البالد بعضًا من 

المراحل الدستورية بات ثابتًا أن ملف تشكيل الحكومة 

عالق في عنق الزجاجة على فالق الخالفات بين عون 

وميقاتي ِلتمّسك كل منهما بمجموعة من االقتراحات 

التي ُتنبئ بشرخ كبير في نظرتهما إلى تركيبة الحكومة 

العتيدة. ويبدو واضحًا أن اللقاء بين عون وميقاتي 

سيطول انتظاره إلى ما بعد عطلة عيد األضحى، 

فالمفاجآت مستبعدة في هذه األيام القليلة الفاصلة عن 

استعادة الحركة السياسية األربعاء المقبل، وال حديث 

في السر وال في العلن عن أي مبادرة يمكن أن تكسر 

الجمود بين بعبدا والسرايا، ولذلك فإّن تجوال ميقاتي 

سيطول، فبعد جولته على كل من البطريرك الماروني 

في الديمان ومتروبوليت بيروت للروم األورثوذكس ها 

هو يتوّجه ألداء العمرة في مكة لينتقل بعدها إلى لندن 

لتمضية العيد إلى جانب عائلته قبل أن يفكر بزيارة 

القصر الجمهوري الذي لم يطلب منه أي خطوة في اتجاهه 

لفقدان المخارج للعقد »البحرية« المستعصية القائمة، 

وهو ما يدفع إلى الترّيث والسؤال عن إمكانية انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية قبل أن تشكل الحكومة.
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من قتل
»أبو عاقلة«؟

عيسى الشعيبي

كاتب عربي 

بعد مرور أكثر من شهرين على وقوع 

الجريمة المشهودة بالصوت والصورة وفّض 

كل التباٍس محتمٍل بشأن هوية القاتل 

المحترف، يثير السؤال أعاله عن ماهية 

قاتل أيقونة الصحفيات الفلسطينيات، 

شيرين أبو عاقلة، سؤااًل مقاباًل، فيه ضئيل 

من االستهجان وربما الشك في الوهلة األولى، 

بشأن النيات والدوافع التي تكمن خلف هذا 

الطرح المشوب بالسذاجة، خصوصًا لعدو 

شيرين الوحيد، وإن أي تشكيٍك بالرواية 

المتداولة يقّدم خدمة مجانية لصالح القتلة 

الواغلين في دم إخوة شيرين وأخواتها على 

مدى العقود الطويلة الماضية، والمتنافسين 

بين بعضهم في من قتل أكثر من اآلخر في 

فلسطين ولبنان وسورية.

غير أّن السؤال ذاته ال يزال مطروحًا لدى 

بعضهم في أوساط أميركية وأوروبية قليلة 

تّدعي ضرورة قطع الشك باليقين، وتجادل 

في المحسوس، وترغب في قرارة نفسها 

بالحصول على أي بّينة تالئم ربيبتها 

في الشرق األوسط، وتبّرر لها اقتراف هذه 

الجريمة الكاملة بحق صحافية تتسّلح 

بالكاميرا والميكروفون فقط، وتؤّدي واجبها 

المهني بكّل إتقان، كله تحت اسم إجراء 

تحقيق مستقل وشفاف، قبل إصدار أي حكم 

ضد من يكون قد قارف هذه الفعلة اآلثمة بكّل 

المعايير.

لعّل السؤال الموجع: ماذا لو تمت إدانة 

الدولة العبرية باقتراف هذه الجريمة؟ ومن 

سيجبرها على دفع الثمن، إذا كانت الواليات 

المتحدة تواصل دعم حليفتها االستراتيجية 

في المنطقة، ظالمة أو مظلومة؟ ثم ما هو هذا 

الثمن الذي قد ال يتعّدى إبداء األسف أو تقديم 

االعتذار في أحسن األحوال؟ األمر الذي يدعو 

إلى اإلحباط، جّراء كّل هذا التهافت على إقامة 

العالقات مع دولة االحتالل.

أيهما أسهل.. انتخاب الرئيس أم تشكيل الحكومة ؟

جورج شاهين
كاتب لبناني

د. أحمد بن سالم باتميرا
 كاتب عماني

أدى حجاج بيت الله الحرام، 

أمس، طواف الوداع وهو آخر ركن 

بالمشاعر المقدسة بعد رمي 

جمرات ثالث أيام التشريق.

حجاج دولة قطر ثمنوا عاليا حرص 

بعثة الحج القطرية والحمالت على 

تقديم أفضل الخدمات لتمكينهم 

من أداء المناسك بكل سهولة، 

منوهين بالتنسيق بين البعثة 

وحمالت الحج لتيسير إجراءات 

السفر والتسكين والتنقالت بين 

المشاعر المقدسة، وغيرها من 

اإلجراءات التي جعلت ضيوف 

الرحمن يستمتعون برحلتهم 

المباركة ألداء الركن الخامس من 

أركان اإلسالم.

في موسم حج هذا العام يمكن 

مالحظة وجود استعداد تام 

من جانب الحمالت التي قامت 

بتوفير كافة احتياجات الحجاج 

في المساكن بمكة المكرمة 

والمخيمات في منى وعرفة، 

فضال عن تضافر جهود مسؤولي 

البعثة والحمالت لتقديم الخدمات 

الصحية واإلرشاد الديني، 

باإلضافة إلى التنسيق بين 

البعثة والحمالت والجهات األمنية 

السعودية لتيسير أداء المناسك 

على حجاج دولة قطر، وقد عملوا 

جميعا تلبية متطلبات الحجاج 

ومساعدتهم بشكل مستمر 

والسهر على راحتهم، وتذليل كافة 

الصعاب، والتيسير على ضيوف 

الرحمن في أداء المناسك، وتسهيل 

التنقل بين مساكن الحجاج 

والمخيمات في منى وعرفة، والتي 

تم اختيارها جميعا بعناية.

لقد بذلت بعثة الحج القطرية 

الكثبير من أجل تلبية جميع 

متطلبات الحجاج، إذ قامت 

باإلشراف والتنسيق والمتابعة 

مع جميع الحمالت، حرصا على 

سالمة حجاج الدولة، وتهيئة كافة 

العوامل والسبل التي تمكنهم 

من تأدية مناسكهم على أفضل 

وجه، وقدمت الوحدات المساندة 

للبعثة الرعاية الصحية التي 

وفرتها الوحدة الطبية عبر عيادتين 

مجهزتين بكافة المعدات واألجهزة 

الطبية واحدة للرجال وأخرى 

للنساء، مع توفير أحدث األجهزة 

اإلسعافية، وسيارة إسعاف مع 

مسعفين رجال ونساء، فضال 

عن ثالثة مسعفين مجهزين 

بالبدلة اإلسعافية المبتكرة اثنين 

للرجال وأخرى للنساء، وهي جهود 

تستحق اإلشادة والتقدير.

جهود 
مقدرة

قمة جدة والتطلعات العربية

قلب المعادلةأوروبا تتغير عار وفضيحة
لكاثرين  رأي  مقال  تايمز  الفاينانشال  صحيفة  نشرت 

سياسيًا،  فيه  تتفتت  الذي  الوقت  »في  بعنوان:  فييشي 

في  الناخبين  إن  الكاتبة  وتقول  التجارة«.  في  أوروبا  تتحد 

إظهار  في  متزايد  بشكل  راغبين  غير  أوروبا  أنحاء  جميع 

الفرنسي  الرئيس  أن  معتبرًة  السياسية،  لألحزاب  والئهم 

التقلب  بهذا  يشعر  سياسي  آخر  كان  ماكرون  إيمانويل 

الوطنية  الجمعية  في  الغالبية  خسارته  بعد  المفرط 

تنتشر  تحصى  وال  تعد  ال  أحزابا  أن  وتضيف  الفرنسية. 

في المشهد السياسي األوروبي مرة أخرى اليوم، من أقصى 

اليسار إلى أقصى اليمين. 

} )الفايننشال تايمز(

الغارديان تقريرا بعنوان: »الصبر تكتيك  نشرت صحيفة 

حيوي في آمال أوكرانيا في قلب المعادلة ضد روسيا«.

قوله  ريزنيكوف،  أوليكسي  الدفاع،  وزير  عن  الكاتب  ونقل 

محاولة  في  جندي«  »مليون  تجميع  في  تأمل  أوكرانيا  إن 

الستعادة األراضي التي احتلتها روسيا. 

ويقول الكاتب إنه مهما كانت االدعاءات مثيرة لإلعجاب، إال 

على  اآلن  حتى  قادرة  أوكرانيا  أن  تصديق  الصعب  من  أنه 

المد  في  تحول  حدوث  إن  حيث  فعال،  مضاد  هجوم  شن 

العسكري -إذا حدث على اإلطالق- سيستغرق على األرجح 

بعض الوقت. 

} )الغارديان(

بعد مرور ثماني سنوات على أسر المقاومة في غزة للجنديين 

االنتقادات  تتواصل   ،2014 غزة  حرب  خالل  اإلسرائيليين 

على  القدرة  لعدم  االحتالل  لجيش  الموجهة  اإلسرائيلية 

الوعود اإلسرائيلية  المقاومة، رغم توالي  أيدي  استعادتهما من 

بصحيفة  مقاله  في  ذكر  غولدن  سيمحا  جدوى.  دون  ولكن 

على  للحرب  السنوية  الذكرى  إحياء  أن  أحرونوت  يديعوت 

وقوف  يجعل  حماس،  أيدي  من  أسرانا  نسترد  أن  دون  غزة، 

رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الحرب ورئيس األركان في 

قاعة االحتفال، وينظرون مباشرة للعائالت الثكلى، دون تقديم 

بشرى حقيقية لهم، مصدرا لتنامي العار والفضيحة.

}  )يديعوت أحرونوت(
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العربي اجلديد

batamira@hotmail.com

اجلمهورية اللبنانية 

أوراق الخريف
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العاشرة لبايدن

سابع رئيس أميركي يزور تل أبيب
القدس - األناضول - في الزيارة 

األخيرة التي أجراها جو بايدن 
إلى تل أبيب في مارس 2016 

عندما كان نائبا للرئيس باراك 
أوباما، برزت أزمة كبيرة بين 
الواليات المتحدة وإسرائيل.

فقد أعلنت الحكومة 
اإلسرائيلية آنذاك برئاسة 

بنيامين نتانياهو عن قرار 
ببناء 108 وحدات استيطانية 

في مستوطنة »رامات 
شلومو« شمالي مدينة 

القدس الشرقية.
وال تشمل زيارة بايدن 

المرتقبة التي تبدأ مساء غد 
وتنتهي ظهر الجمعة أي مرور 

من جانب هذه المستوطنة 
التي توسعت منذ ذلك الحين 

لتشمل اآلن آالف الوحدات.

حاضرا  سيكون  االستيطان  موضوع  أن  غير 

في لقاءاته مع اإلسرائيليين وكذلك الرئيس 

لقائه  لدى  عباس  محمود  الفلسطيني 

يوم  الغربية  بالضفة  لحم  بيت  بمدينة 

الجمعة.

خالفا  الحالية  األميركية  اإلدارة  وكانت 

لسابقتها برئاسة دونالد ترامب أعلنت مرارا 

وإجالء  المنازل  وهدم  لالستيطان  معارضتها 

لعقود  فيها  عاشوا  منازل  من  الفلسطينيين 

في مدينة القدس الشرقية.

هي  إسرائيل  إلى  بايدن  زيارة  وستكون 

من  بدءا  السياسية  مسيرته  في  العاشرة 

بمجلس  عضوا  كان  حينما   1973 العام 

الشيوخ األميركي.

أبيب  تل  لدى  األميركي  السفير  وقال 

الثالثاء  ألقاها  كلمة  في  نيدس،  توماس 

الماضي، في حفل نظمته السفارة وحصلت 

هذه  »ستكون  منها:  نسخة  على  األناضول 

إلسرائيل،  العاشرة،  نعم  العاشرة،  زيارته 

وهو  ويحبها،  إسرائيل  يعرف  رئيس  إنه 

الحاسمة  األهمية  مع  فريد  بشكل  متفرد 

لشراكتنا«.

في  كعضو  األولى  زيارته  من  »بدءًا  وأضاف: 

الرئيس  أقام   ،1973 عام  الشيوخ  مجلس 

إسرائيلي  رئيس  كل  مع  صداقة  بايدن 

ورئيس وزراء منذ جولدا مئير«.

بفخر  يعلن  الذي  الرئيس  هو  »هذا  وتابع: 

نفسه على أنه صهيوني، والذي يجسد دعم 

إسرائيل  ألمن  الحزبين  من  الصارم  أميركا 

واندماجها في الشرق األوسط الكبير«.

 سابع رئيس يزور إسرائيل

فإن  رسمية،  أميركية  قائمة  إلى  واستنادا 

المتحدة  للواليات  رئيس  سابع  هو  بايدن 

األميركية يزور إسرائيل.

الخارجية  وزارة  موقع  في  للقائمة  وفقا 

أول  كان  نيكسون  ريتشارد  فإن  األميركية، 

 ،1974 يونيو   16 في  إسرائيل  يزور  رئيس 

واألخير هو ترامب في 22 مايو 2017.

أكثر  كلينتون  بيل  األسبق  الرئيس  وكان 

رئيس أميركي يزور إسرائيل بواقع 4 زيارات 

جورج  تاله  و1998،   1994 بين  الفترة  في 

ثم   ،2008 في  مرتين  زارها  الذي  االبن  بوش 

و2016،   2013 في  مرتين  زارها  الذي  أوباما 

في  واحدة  مرة  زارها  فقد  كارتر  جيمس  أما 

مارس 1979.

 »16« ألف شرطي 
ومئات الصحفيين

الشرطة  أفراد  مئات  يقوم  أن  المقرر  ومن 

التي  للزيارة  الحماية  بتوفير  اإلسرائيلية 

يقوم مئات الصحفيين المحليين والدوليين 

بتغطيتها.

اإلسرائيلية  الشرطة  عاّم  مفوض  وقال 

وزيارة  وطنية  حملة  »هذه  شبتاي:  يعقوب 

مع  إسرائيل  شرطة  بقيادة  استراتيجية 

البر  في  ومحارب  شرطي  ألف   16 من  أكثر 

األجهزة  جميع  جانبها  وإلى  والبحر  والجو 

األمنّية في إسرائيل«.

يكون  التي  األيام  »خالل  شبتاي:  وأضاف 

األميركية في  المتحدة  الواليات  فيها رئيس 

الميدانية  القوى  معظم  ستعمل  إسرائيل، 

لشرطة إسرائيل على تأمين الزيارة«.

إسرائيل  لشرطة  الرئيسة  »المهمة  وأردف: 

آمن  بشكل  الزيارة  سريان  ضمان  هي 

ضمان  مع  استثنائية  أحداث  دون  وطبيعي 

وصول  لحظة  منذ  والشخصيات  الزيارة 

إلى  مغادرته  حّتى  إسرائيل  إلى  الرئيس 

السعودية«.

بالمهمة،  القيام  أجل  »من  شبتاي:  وتابع 

الشرطة  حوزة  في  وقدرة  وسيلة  أي  نوفر  لن 

ألي  وشامل  قوّي  ميداني  برّد  وسنستعد 

سيناريو«.

عملية  على  اإلسرائيلية  الشرطة  وأطلقت 

حماية الزيارة اسم »الدرع األزرق 3«.

الحكومي  اإلعالم  مكتب  أعلن  وبالمقابل 

 200« أن  الوزراء،  لرئاسة  التابع  اإلسرائيلي، 

بالوصول  بدأوا  العالم  أنحاء  من  صحفي 

أن  إلى  المكتب  أشار  كما  الزيارة«.  لتغطية 

الرئيس  سيرافقون  أميركي  صحفي   100
بايدن خالل زيارته.

اإلقامة في فندق الملك داود

ومن المقرر أن يقيم الرئيس جو بايدن لمدة 

التاريخي  داود«  »الملك  فندق  في  ليلتين 

البلدة  على  يطل  الذي  الغربية  القدس  في 

القديمة من مدينة القدس الشرقية.

عدد  وتبلغ   1931 العام  في  الفندق  وافتتح 

بالكامل  حجزها  تم  غرفة   237 حوالي  غرفه 

للرئيس األميركي ووفده.

»فندق  لقب  الفندق  هذا  على  يطلق  ما  وعادة 

والملوك  الرؤساء  إذ يفضل  والملوك«  الرؤساء 

الذين يزورون إسرائيل اإلقامة فيه.

وأشتهر اسم الفندق للمرة األولى عندما قامت 

جماعة »ارغون« العسكرية اليهودية بتنفيذ 

على  احتجاجا   1946 يوليو  في  فيه  تفجير 

إلى مقتل  أدى  آنذاك، ما  البريطاني  االنتداب 

91 شخصا وإصابة العشرات.

 برنامج الزيارة

 Air Force« طائرة  متن  على  بايدن  ويصل 

»إسرائيل  صحيفة  وقالت  الشهيرة،   »1
اليوم« إن هناك حوالي 80 مركبة بما في ذلك 

باسم  المعروفة  الرئاسية  الليموزين  سيارة 

الكبيرين  ووزنها  لحجمها  نظًرا  »الوحش«، 

بشكل استثنائي.

بجولة  إسرائيل  إلى  زيارته  بايدن  ويستهل 

الجوية  العسكرية  »بلماحيم«  قاعدة  في 

بحسب بيان لوزارة الدفاع اإلسرائيلية.

الرئيس  إطالع  »سيتم  أنه  إلى  البيان  وأشار 

المضادة  المنظومات  على  األميركي 

والقبة  داود  ومقالع  سهم  وهي  للصواريخ 

التي  الليزر«  منظومة  إلى  إضافة  الحديدية، 

قالت إسرائيل إنها تتقدم في صناعتها.

متحف  إلى  بايدن  يتوجه  زيارته،  وخالل 

»ياد فاشيم« في القدس الغربية الذي يخلد 

ذكرى ضحايا المحرقة »الهولوكوست«.

وقال متحف »ياد فاشيم« إن بايدن »سيلتقي 

خالل هذه الزيارة مع اثنين من الناجين من 

يعقد  الخميس  يوم  مدى  وعلى  المحرقة«. 

اإلسرائيلي  الرئيس  مع  محادثات  بايدن 

وسام  سيمنحه  الذي  هرتسوغ  اسحق 

وزعيم  البيد  يائير  الوزراء  ورئيس  إسرائيل 

المعارضة بنيامين نتانياهو.

وقال رئيس الوزراء البيد في مستهل الجلسة 

األحد:  اإلسرائيلية  للحكومة  األسبوعية 

»نشهد بداية أسبوع تاريخي حيث سيهبط 

جو  األميركي  الرئيس  األربعاء  يوم  في  هنا 

خير  أحد  »هو  بايدن  أن  وأضاف  بايدن«. 

امتلكتهم دولة إسرائيل منذ  الذين  األصدقاء 

األميركية  السياسية  الحلبة  في  تأسيسها 

وهو من قال عن نفسه: »لكي تكون صهيونًيا 

فأنا  يهودًيا،  تكون  ألن  بالضرورة  تحتاج  ال 

هذه  »ستتناول  البيد:  وأضاف  صهيوني«. 

سواء،  حد  على  والفرص  المخاطر  الزيارة 

األولى  الدرجة  في  المناقشات  وسترتكز 

البيت  أن أعلن  اإليراني«. وسبق  الملف  على 

له  زيارة  أول  سيجري  بايدن  أن  األبيض 

و16   13 بين  الفترة  في  األوسط  الشرق  إلى 

واألراضي  إسرائيل  تشمل  الجاري،  يوليو 

الفلسطينية والسعودية.

بمدينة  األميركي  الرئيس  سيحضر  كما 

زيارته  من  األخير  اليوم  في  السعودية  جدة 

الخليجي  التعاون  مجلس  قادة  تضم  قمة 

باإلضافة إلى مصر والعراق واألردن.

كشف  سوليفان،  جيك  األبيض،  للبيت  القومي  األمن  مستشار 

قائاًل  األوسط  للشرق  بايدن  زيارة  أهداف  عن  صحفي  مؤتمر  في 

كما  المنطقة،  دول  في  األميركي  الدور  تعزيز  على  سيعمل  إنه 

سيستغل زيارته لدمج إسرائيل.

أول  إلجراء  الثالثاء،  مساء  بايدن،  فيه  يستعد  وقت  في  هذا  ويأتي 

إسرائيل  زيارة  تشمل  والتي  كرئيس،  األوسط  بالشرق  له  جولة 

والضفة الغربية المحتلة والمملكة العربية السعودية.

الداخل لخفض أسعار  الرحلة في وقت يكافح فيه بايدن في  تأتي 

قال  إذ  له؛  التأييد  معدالت  انخفاض  في  تسببت  التي  البنزين 

سوليفان إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( لديهم 

الرغم  على  النفط،  إنتاج  لزيادة  أخرى«  »خطوات  اتخاذ  على  القدرة 

إنتاج  واإلمارات بأنهما ال يمكنهما زيادة  من تلميحات من السعودية 

النفط بقدر كبير.

أن  نعتقد  بأننا  العامة…  نظرنا  وجهة  »سننقل  سوليفان:  وأضاف 

هناك حاجة إلى معروض كاٍف في السوق العالمية لحماية االقتصاد 

العالمي، ولحماية المستهلك األميركي في محطات الوقود«.

ويقول خبراء إن البيت األبيض يدرك أنه من غير المرجح أن تتحرك 

السعودية من جانب واحد، وأن الرياض ودول الخليج األخرى ال تملك 

طاقة إنتاج فائضة كبيرة.

خطوة إيجابية من واشنطن تجاه السعودية 
جو  األميركي،  الرئيس  إدارة  فيه  تناقش  وقت  في  هذا  ويأتي 

بايدن، إلغاء حظرها على المبيعات األميركية لألسلحة الهجومية 

أسماءها  الوكالة  تذكر  لم  التي  المصادر،  وأشارت  للسعودية.  

قبل زيارة بايدن للمملكة هذا األسبوع، إلى أن مسؤولين سعوديين 

األسلحة  إلغاء سياسة بيع  األميركيين على  كبارًا حثوا نظراءهم 

في  لواشنطن  شريك  أكبر  ُتعد  التي  الرياض  إلى  فقط  الدفاعية 

الخليج، وذلك خالل عدة اجتماعات عقدت بالرياض وواشنطن في 

األشهر األخيرة.

فريقه  إن  إسرائيل  لدى  واشنطن  سفير  قال  بايدن،  زيارة  وقبيل 

على  لحضهم  اإلسرائيليين  المسؤولين  على  للضغط  سيسعى 

تقديم تنازالت للفلسطينيين.

وصول  ضمان  عن  يتحدث  كان  نايدز  توماس  السفير  لكن 

الرابع،  الجيل  إنترنت  مثل  اقتصادية  منافع  إلى  الفلسطينيين 

السالم  عملية  إلحياء  األميركي  الدبلوماسي  الثقل  إلقاء  عن  ال 

المحتضرة منذ عام 2014.

أيضا  الزيارة  تشهد  قد  سريع،  إنترنت  توفير  إمكانية  جانب  إلى 

الشرقية  القدس  في  لمستشفيات  األميركي  التمويل  معاودة 

المحتلة التي خدمت تاريخيا الفلسطينيين.

الدبلوماسية  سئموا  إنهم  يقولون  الفلسطينيين  بعض  لكن 

من  أكثر  اقتصادية  منافع  على  بنظرهم  تركز  التي  األميركية 

القضايا الجوهرية في الصراع المستمر منذ سبعة عقود.

السابق  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  نائب  مصطفى،  محمد  ويقول 

بال  الفلسطينية  االتصاالت  لشركة  السابق  التنفيذي  والرئيس 

تل، أكبر مشغل اتصاالت في األراضي الفلسطينية: »سيكون من 

الجيد الحصول على الجيل الرابع«.

ويضيف لفرانس برس: »لكن من الواضح ان ذلك ليس بديال عن 

حل القضايا الكبرى مثل قضية القدس، والسيادة أو مثل الحرية«. 

الصورة  سينسون  الناس  ان  تعتقد  »إسرائيل  إن  مصطفى  ويرى 

االكبر«.

»حماس« ال تتوقع شيئا 
جي«،   4« الرابع  الجيل  شبكة  بتوفير  الوعد  أن  مصطفى  ويرى 

نايدز  توم  إسرائيل  في  الجديد  األميركي  السفير  عليه  شدد  الذي 

لنشاط  فوريا  دعما  سيقدم  إسرائيل«،  أوف  »تايمز  مع  مقابلة  في 

الشركات الفلسطينية.

الجوال  بطاقات  شراء  إلى  إما  حاليا  الفلسطينيون  ويضطر 

اإلسرائيلية أو المعاناة مع اتصاالت الجيل الثالث »3 جي« األبطأ.

كبير  جزء  لديهم  اإلسرائيليين  »المشغلين  إن  مصطفى  ويقول 

أنها  مضيفا  الفلسطيني«،  العريض  والنطاق  االتصاالت  سوق  من 

»ستكون فرصة إلعادة ذلك إلى الشركات الفلسطينية«.

منحونا  إن  أنهم  يعتقدون  »اإلسرائيليين  أن  إلى  مصطفى  ويشير 

شبكة الجيل الرابع، سيحصلون على صمتنا بشأن األمور األخرى«، 

مؤكدا »نحن مهتمون، لكننا نريد أيًضا أمورا أكبر«.

قيادة  تحت  إسرائيل  كانت  الحالي،  يوليو  من  األول  تاريخ  حتى 

الوزراء السابق نفتالي بينيت، وهو يميني يعارض مطلب  رئيس 

الفلسطينيين الرئيسي بإقامة دولتهم.

وتبنى بينيت نهجا يعرف بـ»تقليص الصراع« يسعى إلى نزع فتيل 

التوترات من خالل تحسين الفرص االقتصادية في الضفة الغربية 

وقطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس.

زيادة  النهج  هذا  ضمن  بها  قام  التي  الرئيسية  األمور  أحد  وكان 

التصاريح للفلسطينيين، بما في ذلك من هم من غزة، للبحث عن 

عمل يدر دخال أفضل في إسرائيل.

نعيم  باسم  قال  بايدن،  زيارة  من  التوقعات  حول  سؤال  على  وردا 

المسؤول في حماس »ال نتوقع شيئا«.

ويدعم رئيس الوزراء يائير البيد، الوسطي الذي خلف بينيت، حل 

الدولتين للصراع الفلسطيني االسرائيلي.

لكنه يتولى مهامه إلى حين تنظيم االنتخابات المقررة في نوفمبر 

كافيا  تحرك  هامش  يملك  ال  أنه  على  إليه  ُينظر  وبالتالي  المقبل، 

إلطالق مبادرات سالم جريئة.

لدى زيارة البيد باريس األسبوع الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون أن »ال بديل عن استئناف الحوار السياسي بين 

اإلسرائيليين والفلسطينيين«.

البيد  إن  برس  فرانس  لوكالة  كبار  إسرائيليون  مسؤولون  وقال 

»منفتح« على لقاء عباس لكن ليس على إطالق مبادرة سالم جديدة 

في الوقت الراهن.

المال دعم لالحتالل 
في مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست نهاية األسبوع الماضي، 

دوالر  مليون   500 يقارب  ما  تخصيص  أعادت  إدارته  أن  بايدن  أكد 

لدعم الفلسطينيين، بعد أن خفض ترامب التمويل.

ببحر  ببايدن  بالترحيب  اإلسرائيلية  السلطات  وعدت  بينما  لكن 

من األعالم المرفوعة في القدس، هناك القليل من الترقب االحتفالي 

في الضفة الغربية.

األميركي  الفلسطيني  األعمال  رجل   - بحور  لسام  وبالنسبة 

الالمباالة بشأن زيارة بايدن تتجاوز  الغربية، فإن  البارز في الضفة 

التقلبات األخيرة في الحكومة اإلسرائيلية.

وأضاف أن »إدارة بايدن وقعت في الفخ اإلسرائيلي، هذا الفخ يشرذم 

يتم  ثم  ومن  الدولي،  القانون  بموجب  الفلسطينية  الحقوق  كل 

استخدامها كأوراق كما لو كانوا يقدمون تنازالت للفلسطينيين«.

ويرى أن دعم المبادرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية هو ببساطة 

يمكنهم  الفلسطينيين  أن  بحور  ويؤكد  لالحتالل«.  األموال  »إلقاء 

دون  البقاء  مع  التعامل  يمكنهم  ال  لكن  األبطأ،  اإلنترنت  مع  التعامل 

إقامة دولة. ويقول: »لسنا بحاجة إلى شبكة الجيل الرابع )...( ما 

نحن بحاجة إليه هو أن ال يعيش الجيل الرابع من الفلسطينيين 

تحت االحتالل العسكري«.

أولـويـات بـايـدن
ملف النفط في المقدمة كشف البيت األبيض، اإلثنين، عن أولويات الرئيس 

األميركي جو بايدن خالل زيارته للشرق األوسط، قائاًل 

إن الرئيس يرغب في استغالل زيارته لتعميق اندماج 

إسرائيل في المنطقة، كما سيسعى من أجل زيادة إنتاج 

النفط من دول منظمة أوبك لخفض أسعار البنزين، 

عندما يلتقي بزعماء دول الخليج في السعودية.
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من  لدعوة  وتلبيًة  الماضي  أبريل   28 وفي 

بزيارة  أردوغان  الرئيس  قام  سلمان،  الملك 

ولّي  الملك  خاللها  التقى  للسعودية  رسمية 

جرى  ثم  سلمان،  بن  محمد  األمير  العهد 

وولي  أردوغان  الرئيس  بين  اتصال  بعدها 

وقضايا  الثنائية  العالقات  فيه  بحثا  العهد 

إقليمية.

الخزانة  وزير  التقى  وجيزة،  بفترة  ذلك  بعد 

نظيره  نباتي،  الدين  نور  التركي  والمالية 

في  الجدعان،  عبدالله  بن  محمد  السعودي 

هامش  على  بمصر،  الشيخ  شرم  مدينة 

لمجلس  السنوي  االجتماع  في  مشاركتهما 

محافظي البنك اإلسالمي للتنمية، وتم خالل 

أعلى  إلى  االستثمارات  تشجيع  بحث  اللقاء 

مستوى.

إلى  السعودي  العهد  ولي  زيارة  جاءت  ثم 

التي  الزيارة  من  شهرين  من  أقل  بعد  تركيا 

 28 في  جدة  إلى  أردوغان  الرئيس  بها  قام 

أبريل، تتويجًا للجهود الدبلوماسية النشطة 

بين البلدين.

العهد  ولي  زيارة  استبقت  قد  الرياض  كانت 

األمير محمد بن سلمان، بقرار رفع حظر سفر 

مواطنيها إلى تركيا، بعد منع سابٍق مرتبط 

بجائحة كورونا.

باستقبال  الرياض  تحية  على  أنقرة  رّدت 

لدى  السعودي  العهد  ولّي  أردوغان  الرئيس 

استقبال  مراسم  جرت  ثم  أنقرة،  وصوله 

رسمية له في المجّمع الرئاسّي التركي.

والزيارات  االتصاالت  خالل  من  واضحًا  بدا 

حرصهما  البلدين،  قيادة  بين  المتبادلة 

للعالقات  متينة  قواعد  إرساء  على  مجددًا 

بينهما في المجاالت السياسية واالقتصادية 

والثقافية.

 األبعاد االستراتيجية للعالقات
باإلضافة  وتركيا  السعودية  من  كّل  تشكل 

الجيوسياسي  االستراتيجي  الثقل  لمصر 

الشرق  ومنطقة  عمومًا  اإلسالمي  للعالم 

األوسط خصوصًا. كما أن تركيا والسعودية 

مما  العشرين،  مجموعة  في  عضوان  بلدان 

القاطرة  قيادة  ومسؤولية  مهمة  بهما  ينيط 

المصالح  عن  فضاًل  المنطقة،  تقود  التي 

والمنافع المشتركة بينهما.

الذي  العربي،  الخليج  أمن  منظومة  وتشكل 

يحتضن ما يقارب ثلثي االحتياطي العالمي 

الطاقة، مسألة وجود مصيرية حساسة  من 

بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

خصوصا بعد سعي إدارة الرئيس األميركي 

الرئيس  إدارة  ومتابعة  أوباما،  باراك  األسبق 

بالحرص  نفسه،  للنهج  بايدن  جو  الحالي 

على إدخال إيران في منظومة أمن الخليج.

السعودية نهضة  المقابلة، تشهد  الجهة  في 

المشاريع  خالل  من  مضطردة،  اقتصادية 

العهد،  ولّي  أطلقها  التي  الطموحة  العمالقة 

الشركات  كبريات  تستقطب  بدأت  والتي 

الدولية، باستثمارات ضخمة تقّدر بمليارات 

إضافي  جذب  عامل  يشكل  مما  الدوالرات، 

لألسواق  باإلضافة  تركيا،  اهتمام  يشد 

الخليجية وخصوصًا السعودية.

لالستثمارات  جذب  بؤرة  تركيا  تشكل  كما 

عديدة،  مجاالت  في  والخليجية  السعودية 

الصناعات  قطاعات  مقدمتها  في  يأتي 

العسكرية والبناء والسياحة.

من  والدوافع،  األسباب  من  ذكره  سبق  ما 

يكفي  ما  القصوى،  االستراتيجية  األهمية 

لعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية في مسار 

العالقات بين البلدين.

وقد أبدى الرئيس أردوغان ثقته بأن العالقات 

مختلف  في  جدًا  ستتطّور  البلدين،  بين 

المجاالت بما في ذلك السياحة.

تطورات  هناك  تعلمون  »كما  قائاًل:  وصّرح 

وزيارتي  الخليج،  منطقة  مع  للغاية  إيجابية 

مخرجًا  ستشكل  مؤخرًا  السعودية  إلى 

زيارات  أن  واثق  وأنا  اإلطار،  هذا  في  مهمًا 

ستزداد  تركيا  إلى  السعوديين  أشقائنا 

بشكل أكبر«. وأضاف: »العالقات السعودية 

جدًا  متميز  مستوى  إلى  سترتقي  التركية 

تناولنا  لقد  أيضًا،  كافة  المجاالت  بقية  في 

ولي  مع  الثنائية  المحادثات  خالل  األمر  هذا 

عهد السعودية«.

أمن  على  تركيا  حرص  أردوغان  وأكد 

في  »نؤكد  قائاًل:  الخليج  منطقة  واستقرار 

أننا نولي أهميًة الستقرار وأمن  كل مناسبة 

نولي  مثلما  الخليج،  منطقة  في  أشقائنا 

أهميًة الستقرارنا وأمننا«.

أنواع  جميع  ضد  أننا  »نؤكد  قائاًل:  ومضى 

اإلرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول 

منطقتنا ضد اإلرهاب«.

تربطهما  شقيقتين  »نحن كدولتين  وأردف: 

نبذل  وإنسانية،  وثقافية  تاريخية  عالقات 

جميع  تعزيز  أجل  من  حثيثة  جهودًا 

والعسكرية  السياسية  العالقات  أنواع 

واالقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا«.

التعاون  زيادة  بأن  ثقته  عن  أردوغان  وأعرب 

الصحة  مثل  مجاالت  في  البلدين  بين 

الزراعة  وتكنولوجيا  الغذائي  واألمن  والطاقة 

ستصّب  والتمويل،  الدفاعية  والصناعات 

أن  »نرى  وتابع:  المشتركة.  مصلحتهما  في 

تكنولوجيا  مجاالت  في  جادة  إمكانات  لدينا 

الطاقة المتجددة والنظيفة«.

هل يؤدي التقارب إلى بناء 
تحالف إقليمي جديد؟

جيدًا  قرأت  المنطقة  دول  أن  الواضح  من 

االستراتيجية  على  طرأت  الذي  التحوالت 

األميركية عقب توّلي الرئيس بايدن مقاليد 

الفاعلة  اإلقليمية  القوى  دفع  مما  السلطة، 

نحو إنهاء خالفاتها والبحث عن طرق للتفاهم 

حول كيفية إدارة الوضع اإلقليمي في مرحلة 

ما بعد تراجع الدور األميركي.

لطّي  أنقرة  مساعي  تأتي  ذاته،  اإلطار  في 

صفحة الخالف مع الرياض، ضمن إطار جهود 

األخيرة  الفترة  في  دّشنتها  واسعة  إقليمية 

المنطقة،  لتحسين عالقتها مع عدد من دول 

على رأسها مصر واإلمارات وإسرائيل، بدءًا من 

التحّول في السياسة الخارجية نحو اإلقليم 

إنهاء األزمة الخليجية مرورًا بالمصالحة  إلى 

التركية  والمفاوضات  اإلماراتية  التركية 

المصرية.

أن  األطراف  جميع  أدركت  أن  بعد  ذلك  جاء 

لم  سنوات،  عشر  مدى  على  بينها  التنافس 

اإلقليمي  الوضع  في  جوهرّي  تغييٍر  إلى  يؤّد 

استنزافًا  شّكل  ما  بقدر  منها،  أي  لصالح 

األزمات  لمعالجة  بينها  التعاون  لفرص 

على  سلبّي  بشكٍل  أّثرت  التي  اإلقليمية 

مصالحها، وخلق فراغًا استراتيجيًا.

والزيارات  االتصاالت  شكلت  القول،  خالصة 

بين  المستويات  أعلى  على  المتبادلة 

السعودية وتركيا، نقطة انطالق نحو مرحلة 

األوسط،  الشرق  منطقة  في  استقرارًا  أكثر 

خالل  من  الخارجية  التدخالت  وتجنيبها 

التعاون االستراتيجي سياسيًا واقتصاديًا.

يرجع السبب في ذلك إلى كون المملكة دولًة 

الحرمين  راعية  فهي  المنطقة،  في  محورية 

واالقتصادّي  السياسي  ثقلها  ولها  الشريفين 

في  ثقلها  إلى  إضافة  الدولي،  المشهد  في 

العالمين العربي واإلسالمي.

كذلك الحال بالنسبة لتركيا، الدولة العضو 

الصاعدة،  اإلقليمية  والقوة  الناتو،  حلف  في 

وثقلها االستراتيجي في السياسة الدولية.

جمع  الذي  التاريخي  اللقاء  شأن  ومن 

العهد السعودي أن  التركي مع ولي  الرئيس 

يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها التعاون بين 

الدولتين المحورّيتين، وأن تنعكس نتائجه 

المثمرة على المستويات والصعد كافة، بما 

األوسط،  الشرق  منطقة  في  االستقرار  يعّزز 

بين  والتعاون  التنسيق  عالقات  عرى  ويقّوي 

بالنماء  شعوبها  على  يعود  بما  بلدانها، 

والرفاهية والرخاء.

العالقات السعودية التركية

مرحلة جديدة تعد باالزدهار

اسطنبول - األناضول 
- كنتيجة طبيعية 
لسياسات االنفتاح 

التي تنتهجها كل من 
أنقرة والرياض، شهدت 

العالقات التركية 
السعودية في اآلونة 

األخيرة نشاطًا ملحوظًا 
مكثفًا.

بدأ ذلك باتصال هاتفي 
بين الملك سلمان بن 

عبد العزيز والرئيس رجب 
طيب أردوغان بحثا خالله 

تعزيز العالقات الثنائية 
وقضايا مشتركة أخرى، 

واتفقا على إبقاء قنوات 
االتصال مفتوحة بينهما.

بعدها بأسبوع، زار 
وزير الخارجية التركي 

مولود تشاووش أوغلو 
المملكة وبحث مع 

نظيره السعودي األمير 
فيصل بن فرحان، تعزيز 

العالقات الثنائية.

دعم سياسات التحول

استراتيجية تركيا تجاه »الناتو«
منذ انضمامها إلى عضوية حلف شمال األطلسي )الناتو( عام 1952، وتركيا تدعم سياسات التحول 

في الحلف. وبالرغم من األزمات والخالفات التي كانت تظهر من وقت آلخر بسبب تعارض 
المصالح، كانت عضوية تركيا في الناتو العمود الفقري لعالقاتها مع دول الغرب.

وكانت عضوية الناتو أمرا ال غنى عنه بالنسبة لتركيا في النظام العالمي ثنائي القطب أثناء فترة 
الحرب الباردة )1947-1991(. وجعلت رغبة تركيا في مواجهة تهديدات االتحاد السوفياتي، وتعزيز 

هويتها الغربية، حلف الناتو مسألة بالغة األهمية بالنسبة لها.

 استراتيجية تركيا تجاه »الناتو«
في  خالفات  حدثت  الباردة  الحرب  نهاية  في 

الناتو  النظر بين تركيا وحلفائها في  وجهات 

بخصوص توصيف الهوية والتهديدات، إال أن 

الخاصة  الحلف  أنقرة ظلت تدعم سياسات 

بالتحول. و

سعت تركيا لبذل ما في وسعها للمساهمة 

التي  المفتوح  الباب  سياسة  دعم  في 

مكافحة  ودعم  الحلف،  بتوسعة  تهتم 

والتهديدات  المنظمة،  والجريمة  اإلرهاب، 

البحرية،  القرصنة  وعمليات  السيبرانية، 

مع  خالفات  في  الوقوع  تجنب  حاولت  كما 

باقي أعضاء الحلف.

التركي مساهمات كبيرة في  وقدم الجيش 

الجنسيات  المتعددة  السالم  حفظ  عمليات 

التي ينفذها حلف الناتو. 

الخلفية،  هذه  من  األحداث  إلى  النظر  وعند 

تفاهم  إلى  التوصل  تركيا  ترجيح  أن  نرى 

بالناتو،  والسويد  فنلندا  عضوية  بشأن 

باألمر  ليس  عضويتهما  على  اعتراضها  ورفع 

المحير.

كانت  لو  محيرا  األمر  سيصبح  كان  بل 

تركيا العائق الوحيد أمام انضمام الدولتين، 

اللتين فّضلتا التخلي عن سياساتهما األمنية 

االنضمام للحلف،  الحياد وعدم  القائمة على 

والتي اتبعتاها منذ سنوات.

ومن الطبيعي جدا أن تعبر دولة عن مخاوفها 

وحساسياتها األمنية والوطنية بصفتها عضو 

بعض  قيام  اإلنصاف  من  وليس  الناتو،  في 

على  ذلك  بتقديم  لتركيا  المعادية  األوساط 

ابتعدت  أنها  أو تقييمه على  أنه تطور سلبي 

بينما  الغرب،  عن  االستراتيجية  وجهتها  في 

لعدة  باالعتراض  اليونان  قيام  تناسي  يتم 

الشمالية  مقدونيا  عضوية  على  سنوات 

على  وفرنسا  ألمانيا  واعتراض  الناتو،  في 

عالقات  بحجة  وجورجيا  أوكرانيا  عضوية 

البلدين القوية مع روسيا.

وظهرت آراء تزعم أن تركيا ستتخذ مصالحها 

انضمام  على  لالعتراض  ذريعة  القومية 

وبالتالي  الناتو،  لحلف  وفنلندا  السويد 

ستتسبب في ضعف الحلف.

السياسات  إلى  النظر  عند  أنه  والحقيقة 

التي اتبعتها تركيا بخصوص تحول وتوسع 

اليوم،  وحتى  الباردة  الحرب  منذ  الحلف 

يمكن رؤية أنها لم تتحرك في أي وقت عكس 

القناعات المشتركة في الحلف.

إعطاء  مع  معينة،  نقطة  حتى  فالتفاوض 

في  التصرف  ثم  القومية،  للمصالح  األولوية 

المشتركة،  القناعة  مع  يتوافق  بما  النهاية 

ُيعد من مبادئ السياسة الدولية.

تغيير  طويلة  فترة  قبل  تركيا  وبدأت 

مع  تماشيا  الناتو  بخصوص  نظرها  وجهة 

والسياسة  االستراتيجي،  االستقالل  مفهوم 

الخارجية متعددة األطراف.

 عضوية فنلندا والسويد بـ »الناتو«
تظهرا  لم  والسويد  فنلندا  أن  المعروف  من 

تركيا  مكافحة  تجاه  الالزمة  الحساسية 

لإلرهاب، بل دعمتا ميليشيات »واي بي جي/  

كي«  كي  »بي  تنظيم  امتداد  دي«،  واي  بي 

اإلرهابي في سوريا.

كما أن بعض أعضاء تنظيم غولن اإلرهابي، 

المحاولة  عقب  والسويد  فنلندا  إلى  فروا 

االنقالبية الفاشلة في 15 يوليو 2016، ولم يتم 

تسليمهم بالرغم من كل المطالب التركية.

وفرضت السويد حظرا على تصدير األسلحة 

العمليات  في  استخدامها  بحجة  لتركيا 

وُيعد  سوريا،  شمالي  التركية  العسكرية 

ذلك أحد أسباب الخالف مع تركيا.

أيضا،  أنقرة  لدى  المعروفة  الحقائق  ومن 

وجود أعداد كبيرة من أنصار »بي كي كي«، 

انتهاج  في  تأثير  لهم  والسويد،  فنلندا  في 

الدولتين سياسات مناهضة لتركيا.

ففي 28 يونيو الماضي، وعقب قمة الناتو في 

مدريد وّقعت تركيا وفنلندا والسويد مذكرة 

تفاهم ثالثية.

أنقرة  دعم  وهلسنكي  ستوكهولم  وقبلت 

تصدير  حظر  وإنهاء  لإلرهاب،  مكافحتها  في 

اإلجراءات  بإتمام  وتعهدتا  إليها،  األسلحة 

اإلدارية والقانونية الالزمة بخصوص تسليم 

أنصار تنظيمي »بي كي كي« و»غولن«، األمر 

الذي يجب أن ُيرى على أنه مكاسب لتركيا.

وعند النظر إلى السياسة الخارجية التركية 

على مدار األعوام الثالثة الماضية نرى أن عدم 

اعتراضها على توسع الناتو ذو مغزى كبير.

تركيا  انتهجتها  التي  السياسة  وحظيت 

وحتى  األوكرانية  الروسية  الحرب  بدء  منذ 

اليوم بتقدير كبير، حتى وإن لم تكن فنلندا 

والسويد تقدمتا لالنضمام لحلف الناتو.

وأوكرانيا،  روسيا  بين  التوسط  كان  فقد 

من  وقت  أسرع  في  الحرب  إلنهاء  والسعي 

أولويات السياسة الخارجية التركية.

تجاوز  في  التركي  اإليجابي  الدور  أن  كما 

بهما  تسببت  اللتين  والغذاء،  الطاقة  أزمتي 

أمام  الدفاعية  أوكرانيا  قدرات  ورفع  الحرب، 

روسيا، كان محل تقدير.

ويمكن أن تبدو الخطوات التي اتخذتها تركيا 

في إطار سياسة التوازن التقليدية متعارضة 

األعضاء  الدول  تبنتها  التي  السياسات  مع 

أنقرة  دعم  أن  إال  روسيا،  تجاه  الناتو  في 

ستوكهولم  النضمام  األخيرة  المرحلة  في 

مجاال  يدع  ال  بما  يؤكد  للناتو،  وهلسنكي 

أن  على  تحرص  تركيا  أن  حقيقة  للشك 

متماشية  االستراتيجية  ترجيحاتها  تكون 

مع سياسات الحلف.

 مكاسب تركيا في قمة الناتو
اندالع  والناتو، عقب  التوتر بين روسيا  سّهل 

انضمام  عملية  من  أوكرانيا،  على  الحرب 

فنلندا والسويد للحلف.

وُيعد خروج حلف الناتو من هذه األزمة معززا 

قوته نتيجة جيوسياسية هامة، وهنا يجب 

تسجيل الدور الحساس الذي لعبته تركيا 

تركيا  فرفع  النتيجة.  لهذه  التوصل  في 

والسويد  فنلندا  انضمام  على  اعتراضها 

بخصوص  االستفهام  عالمات  كل  أزال 

الترجيحات االستراتيجية ألنقرة.

كانت  المرحلة  هذه  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 

مكنتها  إذ  لتركيا،  بالنسبة  للغاية  مهمة 

على  األمنية  حساسياتها  عن  التعبير  من 

يهتم  أن  في  وساعدت  العالمي،  الصعيد 

أن  ويمكن  الحساسيات.  بهذه  الغرب 

الناتو،  في  األعضاء  الدول  إشادة  تنعكس 

بالموقف  المتحدة،  الواليات  رأسهم  وعلى 

دول  مع  أنقرة  عالقات  على  البّناء،  التركي 

الغرب.

مع  أردوغان  التركي  الرئيس  لقاء  وقّدم 

توقيع  عقب  بايدن،  جو  األميركي  نظيره 

حول  مهمة  إشارات  الثالثية،  التفاهم  مذكرة 

مستقبل العالقات التركية األميركية.

بالموقف  بايدن  إشادة  تمهد  أن  ويمكن 

التركي تجاه الناتو، وبسياسات البالد تجاه 

إلى  الطريق  األوكرانية،  الروسية  الحرب 

واشنطن  بين  العالقات  في  إيجابية  نتائج 

الحصول  وأن تقوي موقف بايدن في  وأنقرة، 

مقاتالت  لبيع  الكونغرس  من  موافقة  على 

F-16 لتركيا.

طارق أوغوزلو

 مستشار بمعهد السياسات الخارجية )تركيا(
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عنابي اليد الشاطئية 
يفوز على »النيوزيلندي«

األول  الشوط  القطري  المنتخب  وأنهى 

يواصل  أن  قبــل   ،)12   /  18( بنتيـجـــة 

تفوقه في الشوط الثاني الذي أنهاه بواقع 

)22 /  6(، وحســــم بالتالي الفـــوز لصالحه 

)2 /  صفر(.

وسوف يخوض المنتخب القطري مباراته 

الثانية في وقت الحق اليوم أمام المنتخب 

الكرواتي.

اليد  كرة  منافسات  في  وتشارك 

الشاطئية بدورة األلعاب العالمية سبعة 

مجموعتين،  على  توزيعها  تم  منتخبات 

منتخبات  األولى  المجموعة  تضم  حيث 

تضم  فيما  وكرواتيا،  ونيوزيلندا  قطر 

البرازيل  منتخبات  الثانية  المجموعة 

واألرجنتين  األميركية  المتحدة  والواليات 

وبورتوريكو.

الثالثة  هي  الحالية  المشاركة  وتعد 

األلعاب  بدورة  القطري  للمنتخب 

العالمية، حيث كان قد شارك في نسخة 

2013 التي أقيمت في كولومبيا وحل فيها 
في  أقيمت  التي   2017 ونسخة  رابعا، 

البرونزية،  الميدالية  فيها  وحقق  بولندا 

في   1  -  2 المجري  نظيره  على  فوزه  بعد 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفد رسمي يصل الدوحة إلنهاء كافة التجهيزات

أوروغواي يختار مقر إقامته خالل »المونديال«

البعثة وصلت تركيا برئاسة عبدالرحمن أمير

»بورصة« تجهز مسيمير

بولمان  فندق  أوروغواي  منتخب  اختار 

األول  المنتخب  بعثة  إلقامة  باي  ويست 

كأس  بطولة  في  المشارك  القدم  لكرة 

العالم 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة، 

ألمانيا،  قطر،  منتخبات:  بمشاركة 

كرواتيا،  بلجيكا،  فرنسا،  الدنمارك، 

سويسرا،  إنجلترا،  صربيا،  إسبانيا، 

البرازيل،  بولندا،  البرتغال،  هولندا، 

إيران،  أوروغواي،  اإلكوادور،  األرجنتين، 

السعودية،  اليابان،  الجنوبية،  كوريا 

المتحدة  الواليات  المكسيك،  كندا، 

المغرب،  السنغال،  غانا،  األميركية، 

أستراليا،  ويلز،  الكاميرون،  تونس، 

كوستاريكا.

وسيصل إلى الدوحة خالل الفترة المقبلة 

إلكمال  األوروغوياني  االتحاد  من  وفد 

الدوحة  بولمان  فندق  ويقع  الترتيب، 

الخليج الغربي المصنف فئة 5 نجوم في 

أبرز أحياء الدوحة تألًقا، وهو برج عصري 

بضع  بعد  على  االرتفاع  وشاهق  مدهش 

مركز  من  األقدام  على  سيًرا  فقط  دقائق 

جيت  وذا  والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة 

مول وسيتي سنتر الدوحة مول للتسوق.

ويتواجد فندق بولمان في الدوحة الخليج 

الغربي على بعد 20 دقيقة من مطار حمد 

مركز  مترو  محطة  من  وبالقرب  الدولي 

ويعتبر  والمؤتمرات،  للمعارض  الدوحة 

الغربي  الخليج  الدوحة  بولمان  فندق 

المعالم  أبرز  لزيارة  رائعة  انطالق  نقطة 

ومتحف  واقف،  سوق  مثل  السياحية، 

الدوحة،  وكورنيش  الوطني،  قطر 

العالم  كأس  ومالعب  اللؤلؤة،  ومنطقة 

2022 في قطر.
وُصمم ليناسب مختلف قطاعات األعمال 

الترفيه،  أو  للعمل  القادمين  الضيوف 

شقة  و93  وجناحا  غرفة   375 ويضم 

الغربي،  الخليج  ذات إطالالت خالبة على 

إلى جانب تسعة مفاهيم مطاعم مبتكرة 

اجتماعات  وقاعات  المأكوالت،  ألشهى 

طراز  أحدث  على  عصري  وسبا  عصرية، 

وتراس فخم مع حمام سباحة مكشوف.

وكان فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، 

أكد سابًقا أن منتخب بالده األوروغواياني 

يمكنه المنافسة على لقب كأس العالم 
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التي ستقام في قطر. وحلت أوروغواي في 

المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات 

الجنوبية،  وكوريا  وغانا  البرتغال 

الالعبين  من  جديد  جيل  على  وتعتمد 

العبي  مع  مميز  مزيج  تشكيل  يمكنهم 

ولويس  كافاني  إدينسون  أمثال  الخبرة 

سواريز.

صحيفة  مع  مقابلة  في  فالفيردي  وقال 

كل  العمل  »مع  اإلسبانية:  »ماركا« 

شيء ممكن، نواجه كل مباراة بالتواضع 

المعتاد في هذا البلد.. نحن متحدون 

العب،  وكل  كمجموعة  جدا 

يعمل  األخير،  إلى  األول  من 

جميعا  لدينا  كان  إذا  للفريق، 

يمكننا  واتحاد،  وإيمان  ثقة 

عظيمة..  أشياء  تحقيق 

ال  أو  يحدث  ما  ذلك،  بعد 

القدم..  كرة  على  يعتمد 

ال  مع  التاريخ  صنع  سنحاول 

سيليستي«.

في  المنتخب  ويتواجد 

تضم  التي  الثامنة  المجموعة 

منتخبات:  أوروغواي  جانب  إلى 

البرتغال، غانا، كوريا الجنوبية.

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  بعثة  أمس  تركيا  إلى  وصلت 

وتحديًدا  بتركيا   تحضيري  معسكر  إلقامة  الرياضي   مسيمير  

البعثة(  )رئيس  أمير  عبدالرحمن  برئاسة   »بورصة «  بمنطقة 

المعسكر  إلقامة  والالعبين  والطبي  واإلداري  الفني  والجهاز 

.2023   /  2022 التدريبي استعدادا للموسم الرياضي 

رشتيه  مبارك  المدرب  مع  تعاقده  عن  أعلن  مسيمير  نادي  وكان 

أندية  بعدة  رشتيه  لعب  وقد  الفريق،  تدريب  قيادة  ليتولى 

والشحانية،  والمرخية  وقطر  والسيلية  الريان  مثل  قطرية 

بأسباير. مدرًبا  وعمل 

السابق،  الريان  هداف  العنزي  سعود  المهاجم  مسيمير  وضم 

كما وّقع مسيمير مع الحارس شاهين غانم الكواري.

إطار  في  جدد  محترفين  أربعة  مع  مسيمير  نادي  وتعاقد 

وهم:   ،2023-2022 الجديد  للموسم  الفريق  استعدادات 

المحترف  أما  برامبيال،  ولوكاس  كانتانهيدي  برونو  البرازيليان 

والمحترف  كا،  سولهيون  الجنوبي  الكوري  الالعب  فهو  الثالث 

األخير هو األردني رجائي عايد قادما من الوحدات األردني.

خالل  اإلعدادية  المباريات  من  عددا  مسيمير  فريق  وسيخوض 

متدرجة  وستكون  بتركيا،  اإلعداد  فترة 

الفني  الجهاز  خاللها  من  ويعمل 

النطالق  الالعبين  لتجهيز 

الدرجة  دوري  مباريات 

الثانية.

في أولى تجاربه الودية بعد الفوز على ليفربول برباعية

خسر نادي الريان بنتيجة 1 - 2 أمام فريق رودا الهولندي في أولى تجارب الرهيب 

خالل  الهولندية  أيندهوفن  مدينة  في  المقام  للفريق  اإلعدادي  بالمعسكر  الودية 

يوليو   24  -  6 من  الفترة 

الجاري.

الهولندي  الفريق  تقدم 

من   41 الدقيقة  في  بهدف 

طريق  عن  األول  الشوط 

فينتا، قبل أن يضاعف رودا 

سيبان  طريق  عن  التقدم 

تميم  وقلص   ،53 الدقيقة  في 

الدقيقة  في  النتيجة  منصور 

دوري  في  رودا  فريق  ويلعب   .60
الدرجة األولى الهولندي.

الفريق  يخوض  أن  المقرر  ومن 

متدرجة  ودية  مباريات  الرياني 

الفني  الجهاز  خاللها  من  يقف  المستوى 

على  كوردوفا  نيوكالس  التشيلي  بقيادة 

المقرر  النجوم  دوري  بدء  قبل  الالعبين  جاهزية 

انطالقته في األول من أغسطس.

منافسه  على  كبيرا  فوزا  يونايتد  مانشستر  فريق  حقق   - قنا   - بانكوك 

بانكوك  كأس  على  الودية  المواجهة  في  رد  دون  برباعية  ليفربول  التقليدي 

التي جمعتهما على ملعب »راجامانجاال« في العاصمة التايلندية، ضمن جولة 

الفريقين في آسيا 

استعدادا للموسم 

وسجل  الجديد. 

مانشستر  أهداف 

من  كل  يونايتد 

سانشو،  جادون 

فريد،  والبرازيلي 

أنتوني  والفرنسي 

واألورغوياني  مارسيال، 

عند  بيليستري  فاكوندو 

و76.  و33  و30   12 الدقائق 

البرتغالي  الدولي  غياب  المواجهة  وشهدت 

في  صالح  محمد  المصري  الدولي  شارك  فيما  يونايتد،  مانشستر  العب  رونالدو  كرستيانو 

الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  أنهى  قد  كان  ليفربول  أن  يذكر  الثاني.  الشوط  خالل  »الريدز«  صفوف 

الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق نقطة فقط عن البطل مانشستر سيتي، فيما احتل مانشستر 

يونايتد المركز السادس وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

الريان يخسر أمام »رودا« الهولندي مانشستر يونايتد بطال لكأس »بانكوك«

في أولى مبارياته بدورة األلعاب العالمية

بثنائية سجلها جوناثان كودجيا

أم صالل يتغلب على »أضنه دمير« التركي
على  الفوز  صالل  أم  فريق  حقق 

التركي  سبور  دمير  أضنه  فريق 

الودية  المباراة  في  رد  دون  بهدفين 

معسكره  خالل  للصقور  الثانية 

صالل  أم  هدفي  وسجل  التركي، 

قوية  مباراة  في  الفريق  مهاجم  كودجيا 

ومثيرة.

طيبة  نتيجة  يحقق  أن  الصقور  واستطاع 

لالطمئنان على تجربة الفريق الثانية خالل 

معسكره، خاصة أن وسام رزق مدرب الفريق 

قد أشرك العديد من الالعبين لتجربتهم.

ذات  ستكون  مباريات  ثالث  ويخوض 

من  قدر  أكبر  تحقيق  في  كبيرة  فائدة 

الفريق  عناصر  بين  والتناغم  االنسجام 

بقيادة  الجدد  المحترفين  بوجود 

كودجيا  جوناثان  اإليفواري  المهاجم 

والهولندي  تكسيرا  جواو  والبرتغالي 

صديقي،  إدريس  األصل  المغربي 

الله  عبد  المغربي  جانب  إلى 

سيردار  واألوزبكي  الخفيفي، 

راشيدوف الذي حل بديال 

ياسين  لألردني 

البخيت.

{ رئيس أوروغواي مع الالعبين

كتب       عوض الكباشي

فالفـيـردي : نســعى 

لكتابة التاريخ في قطر 

وهدفنا المنافسة على اللقب

}

 فالفيردي

}

الريان يعتذر عن بطولة الطائرة الدولية
اعتذر نادي الريان عن عدم المشاركة في البطولة الدولية للكرة الطائرة التي ينظمها 

10 فرق عربية.  نادي العين اإلماراتي خالل الشهر القادم بمشاركة 

للموسم  الفريق  إعداد  فترة  انطالق  لعدم  المشاركة  عدم  عن  الرهيب  اعتذار  ويأتي 

أول  الجديد  للموسم  اإلعداد  فترة  الرهيب  يبدأ  أن  المنتظر  من  حيث  الجديد، 

في  انطالقه  والمنتظر  العام  هذا  الطائرة  الكرة  موسم  انطالق  لتأخر  نظرا  أكتوبر، 

القادم. يناير  شهر 

 }

جوناثان كودجيا

}

{ الفريق خالل المغادرة

{ لقطة من المباراة

برمنغهام - قنا - فاز المنتخب القطري لكرة اليد 
الشاطئية على نظيره النيوزيلندي )2 /  صفر( في 
أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة األولى 

بدورة األلعاب العالمية في نسختها الحادية عشرة 
المقامة حاليا في مدينة برمنغهام األميركية، 

وتستمر لغاية 17 يوليو الجاري.
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عبدالله المزروعي العب منتخبنا الوطني السابق يؤكد لـ $ الرياضي:

ما يحدث من أنديتنا »تخبط وفشل«..!

عن  قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  وأعلنت 

القدم  لكرة  القطري  الدوري  بطولة  انطالق 

دوري نجوم QNB للموسم الرياضي 2022 

المقبل،  أغسطس  من  األول  في   2023   /
منافسات  انطالق  موعد  تحديد  وتم 

بعد  القدم  كرة  في  الجديد  الموسم 

المعنية. الجهات  مع  التنسيق 

المقبل  الرياضي  الموسم  وسيتزامن 

/ 2023( مع احتضان دولة قطر ألهم   2022(

األحداث الرياضية في العالم، وهو بطولة 

التي   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

والعشرين  الحادي  من  الفترة  في  ستقام 

من  عشر  الثامن  وحتى  نوفمبر  من 

الجاري. العام  ديسمبر من 

عطًفا  الحالي  الموسم  في  الدوري  وحول 

قال  وتعاقداتها،  األندية  تحضيرات  على 

فاشال،  دوريا  أتوقع  المزروعي:  عبدالله 

للتحضير  تعمل  األندية  أن  خاصة 

هناك  ولكن  الجديد،  الرياضي  للموسم 

يبشر  ما  وهو  للمحترفين  كبير  غياب 

نعيش  وتابع:  جدا.  صعب  بموسم 

موسم  وهو  استثنائيا،  موسما  حاليا 

كأس العالم واألعين كلها نحو قطر ومدى 

اهتمام  محط  اآلن  قطر  ودوري  جاهزيتها، 

الجميع. وأنظار 

التي  األندية  على  يجب  أنه  وأوضح 

تسعى للمنافسة تجهيز بديل لكل العب 

المشاركة  على  ينافسه  حتى  الفريق  في 

على  األساسي  الالعب  ويظل  أساسيا، 

الثانية  والنقطة  نفس حماسه ومستواه، 

جهاز  من  الفريق  متطلبات  تحديد  هي 

مطلوب،  االستقرار  ألن  والعبين  فني 

العناصر  على  االعتماد  أيضا  ويجب 

مثل  في  خاصة  الصغيرة  األعمار  صاحبة 

الوقت. هذا 

يمتلك  الغرافة  أن  إلى  المزروعي  وأشار 

على  وشبابا  ناشئين  قاعدة 

وهناك  المستويات،  أعلى 

نقطة أخرى مهمة وهي 

اختيار  يجب  أنه 

الغرافة  في  لجنة 

التعاقد  أجل  من 

المحترفين  مع 

ممتاز  بمستوى 

صفقة  بجانب 

ياسين  الالعب 

التي  براهيمي 

الجزائري  أن  مع  )عادية(  صفقة  اعتبرها 

أفضل  يعتبر  براهيمي  ياسين 

وهو  الماضي  الموسم  في  المحترفين 

الصفقة  تبقى  ولكن  فنيا،  متميز  العب 

عادية على اعتبار أنه العب جاهز وال يقدم 

إلى  نحتاج  ما  ودائما  طويلة،  لسنوات  لك 

تحتاج  إشكالية  وهي  الجاهز،  الالعب 

لمعالجة.

السابق  الغرافة  نجم  المزروعي  وتابع 

الماضي  الموسم  في  الوكرة  قائاًل: 

المحترفين  بعض  مع  تعاقد 

واستطاع  »المغمورين« 

في  يتواجد  أن  بهم 

الثالث  المركز 

على  متفوًقا 

تعاقدات  أندية 

محترفين  مع 

كبيرة،  وأسماء 

الوكرة  أن  إال 

الموعد  في  كان 

محترفوه  وقدم 

وكانوا  مثاليا  أداء 

اإلبداع،  قمة  في 

»الحصان  يكون  ألن  الوكرة  أرشح  ولذلك 

ينافس  وأن  الحالي،  الموسم  في  األسود« 

على لقب الدوري في ظل عدم وجود العبي 

فرصة  بمثابة  وهي  األندية،  مع  المنتخب 

لمنافسة  األندية  وبقية  الوكرة  لفريق 

السد والدحيل. وأردف المزروعي: بجانب 

الوكرة أتوقع الغرافة للمنافسة على لقب 

الدوري في حال تعاقد مع ثالثة محترفين 

مهدي  الجزائري  الثنائي  بجانب  مميزين 

براهيمي. وياسين  تاهرات 

في  والريان  للدحيل  توقعاته  وعن 

أتمنى  المزروعي:  قال  اآلسيوية،  البطولة 

وإلى  نقطة  أبعد  إلى  الفريقان  يصل  أن 

اآلسيوي،  باللقب  والتتويج  الفوز 

واقع  ومن  بصراحة  لكن 

إن  أقول  أشاهده  ما 

صعبة  »اآلسيوية« 

الدحيل  على 

عطًفا  والريان 

نراه  ما  على 

األندية  في 

 ، ى خر أل ا

إلى  باإلضافة 

قطر  ممثلي  يساعد  ال  لألسف  الدوري  أن 

اآلسيوية  للبطولة  الجيد  التحضير  على 

التي تضم فرقا قوية، ورغم ذلك أتمنى أن 

الفنية  اإلضافات  تقديم  في  أنديتنا  توفق 

وتقديم  الصيفية  التنقالت  فترة  في 

المنافسة. خالل  األفضل 

تعمل  ال  األندية  إدارات  بعض  إن  وقال 

واتضح  واجباتها،  تعرف  وال  باحترافية 

باحترافية،  وتعمل  تفكر  لم  األغلبية  أن 

وسهل  متاح  شيء  كل  وقت  في  ونحن 

الالعبين. الكثير من  والسوق فيه 

وال  انطالق  من  اقترب  الدوري  وأضاف: 

األندية  في  مهمة  ملفات  هناك  تزال 

أنديتنا  بعض  ولألسف  تحسم  لم 

والجمهور  يمضي  والزمن  )نايمين( 

ويأمل  وينتظر  يترقب 

تنجح  أن  في 

في  اإلدارات 

قد  لتعا ا

أفضل  مع 

وتابع:  األسماء. 

العبينا  أمام  اآلن  الفرصة 

بصورة  الظهور  أجل  من  الشباب 

ظل  في  أنفسهم  وتقديم  جيدة 

الوطني  المنتخب  العبي  غياب 

األول.

البعض  أن  إلى  المزروعي  وأشار 

والدحيل  السد  قوة  عن  يتحدث 

»حجة  وهي  وإمكانياتهما 

يتحجج  ال  فالقوي  الضعيف«، 

ومع  الحجج،  هذه  بمثل 

أنه  إال  والدحيل  للسد  احترامنا 

والتغلب  منافستهما  باإلمكان 

للقوة.  عليهما وهو فقط يحتاج 

{ خاميس

الدوري على 
وشك االنطالق 

وأغلب األندية ال 
تعرف ماذا تريد

»الوكرة« سيكون 
الحصان األسود..

و»اآلسيوية« 
صعبة على 

الدحيل والريان 

اختيار المحترفين يتم بـ »عشوائية«.. 
والالعب المواطن تفوق على األجنبي 

بعض إدارات األندية »نايمين« وبعيدة عن االحترافية وجاءت من أجل »الشو«

شدد عبدالله المزروعي، العب الغرافة 
ومنتخبنا الوطني السابق، على ضرورة 

اختيار الالعب المحترف وفق آلية تخدم 
ناديه، وبالتالي تسهم في تطور الدوري 

القطري.
وأكد المزروعي على أن إدارات بعض األندية 

التي لم تكمل حتى اللحظة والدوري 
في طريقه لالنطالق )تتخبط(، خاصة 
أن جميع األندية حاليا في معسكرات 

تحضيرية وتلعب مباريات ودية وكل هذه 
المعسكرات بدون الالعبين المحترفين.

وقال العب الغرافة السابق: لألسف وبكل 
أمانة وشجاعة أقول إن هناك إدارات أندية 

تعمل من أجل »الشو« فقط وال تعرف 

مهامها اإلدارية ومتطلبات العمل 
اإلداري، ولذلك تجدها تستفيد 

من موقعها، ولكن األندية لم 
تستفد من تواجدهم.

وأضاف المزروعي: ال توجد أفكار 
جديدة للتطوير وال حتى رعاية 

لألندية، واألغلبية ال رغبة لها في 
التطوير. وتابع: األندية قطرية 

بكل تأكيد، وهناك فوارق كبيرة 
بين اإلدارة المكتبية واإلدارة 

الميدانية، ألن الميدانية 
تتطلب مسؤولين يتحركون 

من أجل اكتشاف المواهب 
والموارد للنادي، بينما 
المكتبية تجلس في 

مكاتبها دون إظهار 
قرارات قوية.

}

مدرب السد

}

{ شجاع خليل زاده

 }

إدميلسون

}

     حاوره       عوض الكباشي

}

عبد الله 

المزروعي

}

}

كريسبو 

}

}

 بن يطو

}

صفقة براهيمي 
»عادية«.. رغم أنه 
مميز ومن أفضل 

المحترفين 

{ براهيمي



»108.2« مليار شخص عاشوا على األرض

أعداد البشر منذ بدء التاريخ

شيخوخة أكثر

»مناسبة  أيًضا  أنها  غوتيريش  وأوضح 

ولالعتراف  بتنّوعنا  لالحتفاء 

وللتعبير  المشتركة  بإنسانيتنا 

في  المحرز  بالتقدم  إعجابنا  عن 

الحياة  فترة  مّدد  والذي  الصحة  مجال 

وفيات  معدالت  كبير  بشكل  وخّفض 

األمهات واألطفال«.

للشؤون  المتحدة  األمم  إدارة  وبحسب 

عدد  فإن  واالجتماعية،  االقتصادية 

وتيرة  بأبطأ  حالًيا  ينمو  العالم  سكان 

 8,5 نحو  إلى  يصل  وقد   .1950 منذ  له 

2030 و9,7 مليارات  مليارات نسمة عام 

مع  ذروته  يبلغ  أن  توّقع  مع   ،2050 عام 

سنوات  في  نسمة  مليار   10,4 نحو 

المستوى  بهذا  يبقى  أن  على   2080
حتى العام 2100.

في حين لوحظ تراجع واضح في معّدل 

الخصوبة في دول عدة ُتعتبر متطّورة، 

سكان  لعدد  المتوقعة  الزيادة  فإن 

ستتركز  المقبلة  العقود  في  األرض 

هي  دول  ثماني  في  نصفها  من  بأكثر 

ومصر  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 

وباكستان  ونيجيريا  والهند  وإثيوبيا 

األمم  بحسب  وتنزانيا،  والفيليبين 

المتحدة.

وعلى الرغم من االختالفات اإلقليمية، إال 

السكان  ويلموث، مدير شعبة  أن جون 

هذا  في  فرصا  يرى  المتحدة،  باألمم 

التطور بالنسبة للدول النامية. فعالوة 

يمكن  والجوع،  الفقر  محاربة  على 

ألن  التعليم  في  فوائد  هناك  يكون  أن 

اهتماما  يعني  األطفال  عدد  انخفاض 

أكثر لكل طفل.

األلمانية  األنباء  لوكالة  ويلموث  وقال 

متوسط  ينخفض  »عندما  أ(:  ب.  )د. 

ممكنا  يصبح  فإنه  األسرة،  حجم 

استثمار  والمجتمعات  األسر  من  لكل 

جودة  ورفع  طفل  كل  في  المزيد 

البشري  المال  رأس  وتطوير  التعليم 

للسكان«.

إلى  المتحدة  األمم  تقديرات  وتشير 

انخفاض  فإن  الوقت،  نفس  في  أنه 

معدالت المواليد يعني تزايد شيخوخة 

أكبر  نسبة  ووجود  عام  بشكل  السكان 

إلى  فيها  يحتاجون  سن  في  الناس  من 

بزيادة  أيضا  هذا  وسيتأثر  المساعدة، 

متوسط العمر المتوقع من 72.8 سنة في 

عام 2019 إلى 77.2 سنة في عام 2050.

من  والمزيد  المزيد  تنزلق  وسوف 

الدول ذات الدخل المرتفع إلى توجهات 

في  يحدث  كما  سلبية،  سكاني  نمو 

على  وللحفاظ  حاليا.  بالفعل  اليابان 

معدل نمو مستقر، ستحتاج دول مثل 

ألمانيا إلى االعتماد على الهجرة.

7.4 مليار شخص يعيشون على سطح كوكب األرض في الوقت الحالي، 
إذا ما قورن بأعداد البشر الذين استوطنوا الكوكب  وهو رقم كبير للغاية 

في وقت أزهقت فيه األمراض والمجاعات حياة الماليين.

التقريبي  العدد  عن  وتساءلتم  لمخيلتكم  يومًا  العنان  أطلقتم  هل  لكن 

أرقامًا  إليكم  اآلن؟  حتى  التاريخ  بدء  منذ  كوكبنا  سكنوا  الذين  للبشر 

ستثير دهشتكم بال شك:

أعداد البشر الذين سكنوا 

كوكب األرض منذ بدء التاريخ
يقدر العلماء مرور 50 ألف عام على بدء التاريخ البشري، أي منذ ظهر البشر 

للمرة األولى على سطح الكرة األرضية.

البشر  من  الماليين  أرواح  بإزهاق  واألوبئة  المجاعات  ساهمت  مضى  فيما 

مليون   300 قرابة  وفاة  إلى  أدى  المثال  سبيل  على  وحده  الجدري  فمرض 

شخص حول العالم، وفقًا لما ورد في موقع World Atlas الكندي.

اإلنسان  فبات  البشر،  حياة  جودة  من  الحديثة  األدوية  عززت  الحقًا  لكن 

يعيش لفترة أطول من السابق، مع ذلك قد يدهشك أن عدد سكان األرض 

منذ بداية التاريخ البشري حتى اآلن هو قرابة 108.2 مليار شخص، أي ما 

يعادل 14 ضعف عدد األحياء حاليًا.

لكن كيف تم حساب هذا الرقم؟
يبلغ متوسط العمر االفتراضي لإلنسان 79 عامًا؛ ما يعني أن كل 100 عام 

 The Population لمنظمة  وفقًا  ثم  ومن  آخر؛  وُيوَلد  بالكامل  جيل  يموت 

 50 منذ  المولودين  البشر  عدد  قدر  فقد  األميركية،   Reference Bureau
ألف عام نحو 108.2 مليار شخص، مع األخذ بعين االعتبار عوامل عديدة 

أخرى في الحسبان.

بين  ما  بالبشر  الخاصة  اإلحصائيات  تراوحت  سنوات،  مدى  فعلى 

ارتفاعات في النمو وانخفاضات اعتمادًا على عوامل عديدة ظهرت في أوقات 

محددة في التاريخ، لكن يمكن تصنيف نمو التعداد البشري إلى 3 فترات 

أساسية:

 1. عصر ما قبل الزراعة
تشير فترة ما قبل الزراعة إلى العصر الذي بدأ فيه البشر في شق طريقهم 

اكتساح  من  سنة   10000 أول  الفترة  هذه  وتغطي  الحياة،  هرم  قمة  إلى 

البشر لكوكب األرض.

بسبب  للغاية  بطيئًا  الفترة  هذه  في  السكاني  النمو  معدل  وكان 

الصعوبات التي أحاطت باإلنسان الذي توجب عليه أن يصارع العديد من 

عوامل الطبيعة من أجل البقاء.

وخالل تلك الفترة، استخدم البشر أدوات بدائية ولم تكن الزراعة قد ظهرت 

بعد في حياتهم.

الخطرة  بالحيوانات  مليء  عالم  مع  التعامل  األوائل  البشر  على  وكان 

والمناخ القاسي واألمراض التي كان عالجها مجهول تمامًا.

 عدد السكان في هذا العصر بلغ نحو 10 ماليين 
َّ

وتشير التقديرات إلى أن

شخص في أفضل تقدير.

2. عصر الزراعة
عصر  وُيطلق  كليًا،  البشر  حظوظ  رت 

َّ
غي التي  الفترة  هو  الزراعة  عصر 

الزراعة على الفترة ما بين 10 آالف إلى ألف سنة مضت، وهي الفترة التي 

شهدت تحسنًا كبيرًا في جودة حياة البشر؛ األمر الذي نجم عنه انفجار 

في التعداد السكاني.

فقد كان الغذاء وفيرًا وأعلى قيمة غذائية أكثر من أي وقت سابق. وللمرة 

ل اعتماده على الصيد،  األولى، بدأ اإلنسان في استئناس الحيوانات؛ ما قلَّ

وبالتالي مخاطر التعرض لإلصابة والوفاة.

وبدأ تعداد السكان يتضاعف خالل 1000 عام، وبحلول نهاية عصر الزراعة، 

وصل عدد البشر إلى 500 مليون شخص.

طّوروا  قد  كانوا  آنذاك  البشر   
َّ

أن بمعنى  الالعودة،  نقطة  هذه  وكانت 

مجتمعات مستقرة يمكنها الصمود في وجه أي شيء. 

3. عصر الصناعة

إلى  عام   1000 منذ  بدأت  التي  الزمنية  الفترة  إلى  الصناعة  عصر  يشير 

الوجود  جوانب  جميع  في  نمو  أكبر  شهدت  التي  الفترة  وهي  هذا؛  يومنا 

البشري.

إلى  األدوية  من  شيء  كل  رت 
َّ

غي بدورها  التي  التكنولوجيا،  ابُتِكرت  إذ 

الصرف الصحي.

وأتاحت الممارسات الزراعية األفضل زراعة المحاصيل في المناطق التي 

ارتفعت  وقد  الغذائية،  اإلمدادات  رفع  ما  مستحيلة؛  فيها  الزراعة  اعُتِبَرت 

أعداد البشر من 500 مليون فقط إلى 7 مليارات في تلك الفترة القصيرة.

البشر ينجون من حافة الفناء

على مر السنين، تعرض البشر لضغوط هائلة، سواء من القوى الطبيعية 

أو الصناعية؛ التي دفعتهم إلى حافة الفناء.

وعلى الرغم من أن البشر تمكنوا من التغلب على تلك الضغوط فإنها أثرت 

بشكل جوهري على االنخفاض في التعداد السكاني لكوكب األرض، وهذه 

هي أبرز العوامل التي كادت تفني البشر: 

األمراض
قبل القضاء على الجدري في عام 1979، كان قد حصد بالفعل أرواح 300 

مليون شخص؛ ما يجعله أحد أكثر األمراض فتكًا على اإلطالق.

10 أشخاص أصيبوا بالمرض؛ ما يجعل الجدري أكثر  3 من كل  وُتوِفي 

األمراض المخيفة في القرن العشرين.

عام  كل  شخص  ألف   400 يحصد  الجدري  كان  انتشاره،  ذروة  وفي 

يتجاوز  ال  السكان  عدد  فيه  كان  الذي  الوقت  في  وذلك  وحدها،  أوروبا  في 

الماليين.

األميركيين  السكان  من   %  90 على  الجدري  قضى  ذلك،  إلى  إضافة 

األصليين.

ويأتي في المرتبة الثانية بعد الجدري وباء الموت األسود الذي قضى على 

ما بين 75 و200 مليون شخص.

 1437 عامي  بين  األسود  الموت  عليهم  قضى  الذين  السكان  عدد  ويساوي 

و1350 ثلث إجمالي سكان أوروبا.

إضافة إلى ذلك، قضت اإلنفلونزا اإلسبانية على 50 مليون شخص في عام 

1918 أثناء الحرب العالمية األولى.
بمقدار  األميركيين  عمر  متوسط    من  ل  قلَّ أنه  لدرجة  قويًا  المرض  وكان 

عشر سنوات.

وقتل فيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز( حتى اآلن 36 مليون شخص 

منذ ظهوره في الثمانينيات، وال يزال تعداد الوفيات مستمرًا.

أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا  التي يمكن  األمراض الخطيرة،  المزيد من  وتستمر 

في السكان، في الظهور كل يوم، وآخرها مرض »كوفيد - 19« الناجم عن 

فيروس كورونا المستجد الذي اتخذ ببطء شكل الجائحة.

الحروب
لم يعرف البشر السالم خالل الـ4000 سنة الماضية سوى خالل 268 عامًا 

فقط، أما السنوات المتبقية فقد شهد الكوكب فيها حروبًا وصراعات أودت 

بحياة الماليين.

وشهد القرن العشرون وحده مقتل 108 ماليين شخص بسبب الحروب.

وفي المجموع، ُفِقد ما يقرب من مليار شخص في الحروب منذ أن اكتشف 

اإلنسان أنه يستطيع الحصول على ما يريده بالقوة.

و1945   1939 عامي  بين  اندلعت  التي  الثانية  العالمية  الحرب  وأسفرت 

عن مقتل 70 مليونًا في جميع أنحاء العالم، وُيعتَقد أن القوات المتحالفة 

األلمانية أبادت أكثر من 6 ماليين يهودي.

وكانت الحرب العالمية األولى أقل وطأة على البشرية؛ إذ أودت بحياة 17 

مليون شخص في جميع أنحاء أوروبا.

إضافة إلى ذلك، تسببت الغارات المغولية بأوروبا في القرن الثالث عشر 

في مقتل 70 مليون شخص في أعقابها.

وكان المغول من الوحشية بحيث فضل الناس االنتحار على الوقوع تحت 

رحمتهم.

إلى جانب هذا، أودت الحروب النابليونية في فترة الحقة من القرن الثامن 

عشر بحياة 6.5 مليون شخص في أوروبا

الكوارث الطبيعية
قائمة  عناصر  أهم  من  بعض  هي  واألعاصير  والزالزل  والجفاف  المجاعات 

الكوارث الطبيعية التي ال تنتهي، والتي تصيب البشر دون سابق إنذار من 

وقت آلخر.

دمرت  بعدما  الصين  في  شخص  ماليين   4 نحو  توفي   ،1931 عام  وفي 

الفيضانات،  خالل  على  حتفهم  لقوا  منهم  ألفًا   420 الدولة،  الفيضانات 

والباقي بسبب المجاعة واألمراض التي أعقبتها.

في  ألف شخص   830 الصين في مقتل  زلزال في  ب 
َّ

تسب  ،1556 عام  وفي 

شنشي.

ومنذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا، أودت المجاعة في جميع أنحاء 

العالم بحياة 128 مليون شخص، وكان أسوأها المجاعة الصينية الكبرى 

في عام 1958 التي قتلت 43 مليون شخص.

وشهد إجمالي سكان العالم زيادة بنسبة 25.6 %   بين عامي 2000 و2019، 

وإذا حافظ على نفس الوتيرة، فسيكون هناك 9.3 مليار شخص على سطح 

األرض بحلول عام 2050.

حقائق سكانية مثيرة
نمو  أسرع  لديها  إفريقيا،  في  بالسكان  اكتظاظًا  األكثر  الدولة  نيجيريا، 

سكاني في العالم ومن المتوقع أن يتجاوز تعداد سكانها أميركا في غضون 

30 عامًا.
في حين أن روسيا وأوكرانيا وإيطاليا واليابان والمجر وبيالروسيا واليونان، 

هي الدول الوحيدة على وجه األرض التي تعاني من نمو سكاني سلبي.

الذين  األشخاص  ويشكل  العالم،  في  سنًا  األكبر  الشعب  اليابان  تضم 

إلى  أدت  ظاهرة  وهي  الدولة،  سكان  ثلث  فيها  عامًا   65 عن  أعمارهم  تزيد 

انخفاض عدد سكان اليابان بمقدار مليون نسمة بين عامي 2012 و2017.

هي  ذاتي،  بحكم  تتمتع  فرنسا  في  مستقلة  مدينة  وهي  موناكو،  وإمارة 

نسمة،   39000 سكانها  عدد  ويبلغ  العالم.  في  سكانية  كثافة  األكثر 

شعب   
َّ

أن حين  في  مربع،  كيلومتر   2 مساحة  في  محصورون  جميعهم 

النيجر هو األصغر سنًا مقارنة بدول العالم، بمتوسط   عمر 15.5 سنة.

السلبي.  السكاني  النمو  بسبب  االنهيار  خطر  الروسي  االقتصاد  ويواجه 

4 ماليين شخص منذ التسعينيات. وعلى  البالد ما يقرب من  فقد فقدت 

 العديد من الروس ال ينجبون، 
َّ

الرغم من ارتفاع معدالت الهجرة إليها، فإن

وذلك بسبب تدهور نوعية الحياة واالرتفاع الحاد في معدل وفيات الذكور.

أشار تقرير جديد صادر عن األمم المتحدة بمناسبة اليوم 
العالمي للسكان إلى أنه »في عام 2020، تراجع معدل نمو 

السكان عالميا إلى أقل من 1 % سنويا للمرة األولى منذ 
عام 1950«.وأعلنت إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية 

واالجتماعية أن عدد سكان العالم ُيفترض أن يصل إلى 
ثمانية مليارات نسمة في 15 نوفمبر، متوقعًة أيًضا أن 

تحّل الهند محل الصين وتصبح الدولة األكثر تعداًدا 
للسكان عام 2023.. وقال األمين العام لألمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش في بيان إنه في حين ُيتوقع أن يبلغ 
عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك »هو 

تذكير بمسؤوليتنا المشتركة لالعتناء بكوكبنا ولحظة 
للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا ال 

نحترمها«، بدون أن يذكر حاالت ملموسة.

تباطؤ معدل النمو

السنة )27( - األربعاء 14 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 13 يوليو 2022م العدد )9809( منوعات16



17السنة )27( - األربعاء 14 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 13 يوليو 2022م العدد )9809( الطب والحياة

متى تستلزم استشارة الطبيب؟

احذر لدغات الحشرات

وفي حال عدم تالشي المتاعب بعد مرور 

استشارة  حينئذ  ينبغي  المدة،  هذه 

األنباء  وكالة  أوردته  لما  وفقا  الطبيب، 

األلمانية.

الحشرات  لدغات  أن  ليبيش  وأضاف 

األشخاص  حياة  على  خطرا  تشكل  قد 

الذين يعانون من حساسية تجاه سم 

إنها  حيث  خاصة،  بصفة  الحشرات 

يعرف  بما  اإلصابة  إلى  تؤدي  أن  يمكن 

والتي  المميتة،  التحسسية  بالصدمة 

القلب  خفقان  في  أعراضها  تتمثل 

الدورة  ومشاكل  التنفس  وضيق 

الدموية واإلغماء.

المرضى  هؤالء  على  يتعين  لذا 

معهم  الطوارئ  أدوية  طقم  اصطحاب 

استشارة  مع  والتنزه،  السفر  عند 

أدوية  استخدام  بعد  أيضا  الطبيب 

حالتهم  على  لالطمئنان  الطوارئ 

الصحية.

لدغات  من   »healthline« موقع  وحذر 

بعض الحشرات، أبرزها:

البعوض

من  معروف  نوع   3000 من  أكثر  هناك 

العالم،  أنحاء  جميع  في  البعوض 

الحشرات  هذه  على  التعرف  ويمكن 

الماصة للدماء بسهولة من خالل لدغتها 

والحكة.

لدغات  تعتبر  األحيان،  بعض  وفي 

إذ  إزعاج،  مجرد  من  أكثر  البعوض 

األمراض  من  العديد  نقل  في  تتسبب 

الخطيرة، بما في ذلك المالريا، وفيروس 

والتهاب  وزيكا  الغربي،  النيل  حمى 

الدماغ الياباني.

تنقلها  التي  األمراض  خطورة  وتختلف 

الموقع  حسب  كبيرًا  اختالفًا  البعوض 

الجغرافي ونوع البعوض.

القراد 

يمكن أن تنتقل أنواع شتى من البكتيريا 

إلى جسم اإلنسان عبر القراد، فتتسبب 

في أمراض خطيرة قد يحتاج عالجها إلى 

على  سلبًا  يؤثر  ما  وهو  طويلة،  سنوات 

حياة اإلنسان.

في  القراد  ينقله  مرض  أشهر  »اليم«  وداء 

وتنقله  الشمالي  األرضية  الكرة  نصف 

أعراضه  وتبدأ  »بوريليا«،  بكتيريا 

والحمى  واإلرهاق  الرأس  وآالم  بالحمى 

والطفح الجلدي.

القراد  من  أصنافًا  إن  باحثون  وقال 

األيائل  قراد  منها  السوداء  األرجل  ذو 

الخشبية  المساكن  في  ينتشر  -الذي 

هذه  تحمل  العشبية-  المناطق  وفي 

البكتريا.

النحل والدبابير 

فإن  والقراد،  البعوض  عكس  على 

المخاطر الصحية الرئيسية للحشرات 

تسبب  والدبابير  كالنحل  الالسعة 

يمكن  والتي  المفرطة،  الحساسية 

من  مجموعة  خالل  من  عليها  التعرف 

األعراض، منها تورم الوجه والشفتين.

التدخل  المفرطة  الحساسية  وتتطلب 

يصل  وقد  الطوارئ،  حاالت  في  الطبي 

األمر إلى الدخول للمستشفى إذا لم يتم 

حل األعراض.

النمل 

في  إليه  وزحف  إال  مكانًا  النمل  يترك  ال 

النمل  لدغة  وتسبب  الصيف،  فصل 

الحشرات  لدغات  باقي  مثل  أعراضًا 

بين  ما  أعراضها  تتراوح  األخرى، 

البسيطة إلى المتوسطة أو الحادة التي 

تهدد حياة اإلنسان.

وإذا كنت تعيش في منطقة يشيع فيها 

النمل الناري، فكن على دراية بأن هناك 

احتماال كبيرا بأن تتعرض لحساسية 

مفرطة.

البراغيث

ولكنها  صغيرة،  تكون  قد  البراغيث 

تنقل  أن  ويمكن  رهيبًا،  ألمًا  تسبب 

والحيوانات  لإلنسان  خطيرة  بكتيريا 

المعروف  الدبلي  الطاعون  مثل  األليفة، 

خرب  الذي  األسود«  »الموت  باسم  أيًضا 

أوروبا خالل العصور الوسطى.

الحساسية  البراغيث  لدغات  وتسبب 

المزعجة، كما تشمل أعراضها  والحكة 

صعوبة وضيقا في التنفس، وتورما في 

والغثيان  والدوخة  اللسان،  أو  الشفتين 

وآالما في الصدر.

قال الدكتور كريستوف ليبيش طبيب األمراض الجلدية األلماني إن لدغات 
الحشرات ال تعد من األمور المزعجة التي تفسد متعة الصيف فحسب، بل قد 

تشكل أيضا في بعض الحاالت خطرا على الحياة.
وأوضح طبيب األمراض الجلدية األلماني أنه من الطبيعي أن يحدث تورم 
شديد في موضع اللدغة مع الشعور بألم، غير أن هذه المتاعب ينبغي أن 

تتحسن بعد مرور يومين مع تبريد موضع اللدغة وتجنب حكها.

المخاطر 
وطرق الوقاية

الحروق الشمسية
حّذرت الرابطة األلمانية ألطباء األمراض الجلدية 

ترفع  شمسية  بحروق  اإلصابة  كثرة  أن  من 

اإلصابة  وتترك  الجلد،  بسرطان  اإلصابة  خطر 

وُتعّجل  البشرة  على  وبقع  ندبات  الحروق  بتلك 

بشيخوختها.

الحروق  مواجهة  يمكن  أنه  الرابطة  وأوضحت 

الباردة  الكمادات  خالل  من  البسيطة  الشمسية 

مواد  على  المحتوية  العناية  ومستحضرات 

مهدئة للجلد مثل األلو فيرا وديكسبانثينول.

يمكن  التي  الشديدة  الشمسية  الحروق  أما 

فتستلزم  بثور،  ظهور  خالل  من  عليها  االستدالل 

حينئذ استشارة الطبيب.

األدوية  بواسطة  الحروق  هذه  مواجهة  ويمكن 

االلتهابات،  لتثبيط  الكورتيزون  على  المحتوية 

جانب  إلى  األلم،  مسكنات  بواسطة  وكذلك 

تبريد المواضع المصابة.

ولتجنب اإلصابة بحروق شمسية من األساس، 

ألشعة  المفرط  التعّرض  تجّنب  ينبغي 

الشمس، مع مراعاة تطبيق كريم واق من أشعة 

 ،50 SPF ال يقل عن  الشمس ذي ُمعامل حماية 

فضاًل عن ارتداء غطاء للرأس ونظارة شمسية.

وتنتشر على مواقع التواصل االجتماعي نصائح 

البسيطة،  الحروق  مع  التعامل  بشأن  مختلفة 

باستخدام مواد متعددة، وربما غريبة.

من  كبيرا  تفاعال  النصائح  هذه  مثل  وتالقي 

تكون  قد  أضرارها  أن  على  المستخدمين،  قبل 

على  كبير  بشكل  سلبية  وتوابعها  كبيرة، 

مطبقيها، وكان من هذه النصائح وضع معجون 

األسنان على موضع الحرق فور وقوعه.

وعن ذلك يقول الدكتور هاني الناظر، استشاري 

القومي  المركز  رئيس  الجلدية  األمراض 

تخاريف  من  ذلك  إن  سابقا،  مصر  في  للبحوث 

التي  األمور  ومن  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

ينبغي عدم االنسياق خلفها.

وحذر الناظر من وضع الثلج على موضع الحروق، 

بضرورة  النصح  موجها  الباردة،  المياه  وضع  أو 

مياه  تيار  تحت  بالحرق،  المصاب  المكان  وضع 

ال  فاترة  عادية،  المياه  حرارة  درجة  وتكون  قوي، 

هي ساخنة وال باردة، ومن ثم يجفف الشخص 

المصاب المكان الذي أصابته الحروق بمنشفة، 

ويضع كريمات خاصة بالحروق، ثم الطبيب.

طرق منزلية لعالج الحروق

بنصائح  االجتماعي  التواصل  مواقع  وتمتلئ 

أمور  مع  التعامل  بشأن  متخصصين  غير  من 

عن  والحديث  وأعراضها،  األمراض،  من  مختلفة 

وضعا  حالة  لكل  أن  حين  في  لها،  محددة  أدوية 

سوى  يعرفه  ال  بشكل  غيرها،  عن  مختلفا 

رواجا  تلقى  لكنها  األطباء،  من  المتخصصين 

كبيرا وقد يطبقها البعض.

عن  االبتعاد  ضرورة  عن  الناظر  وتحدث 

التواصل  مواقع  على  المضللة  المعلومات 

االجتماعي، التي تتقاطع مع صحة المواطنين، 

أن  مؤكدا  الجلدية،  ومنها  المجاالت،  جميع  في 

الجلد مرآة الجسم.

تبييض  على  قائم  »بيزنس«  هناك  إن  وقال 

الوزة«،  البشرة ومعالجة الشعر األبيض و»جلد 

من  محذرا  اإلطالق،  على  منها  فائدة  ال  أمور  وهي 

االنسياق خلفها.

كم من الوقت نحتاجه يوميا؟

الحصول على فيتامين 
»د« من الشمس

الحفاظ  هي  األساسية  »د«  فيتامين  وظيفة 

وباألساس  الجسم،  في  المعادن  توازن  على 

مستوى معدني الكالسيوم والفوسفور، ومن ثم 

مرض  من  والحماية  باإلنفلونزا  اإلصابة  تقليل 

البنكرياس  تحفيز  على  يعمل  ألنه  السكري، 

المناعة،  على زيادة األنسولين بالجسم وزيادة 

وفقًا لموقع »greenme« اإليطالي.

على  »د«  فيتامين  يعمل  ذلك،  على  وعالوة 

القلبية وتصلب  الحماية من اإلصابة باألمراض 

والسكتات  الدم  ضغط  وأمراض  الشرايين 

السرطانات،  من  مختلفة  وأنواع  الدماغية، 

والبروستاتا  النساء،  لدى  الثدي  سرطان  منها: 

والقولون.

وبجانب وجوده في بعض األطعمة مثل أسماك 

وغيرها  واللبن  والبيض  والسلمون  التونة 

الفيتامين  هذا  على  الجسم  يحصل  الكثير، 

الناس  من  كثير  يتساءل  لذلك  الشمس،  من 

الجسم  يحتاجه  الذي  المناسب  الوقت  عن 

يوميًا  الشمس  من  »د«  فيتامين  على  للحصول 

مع تجنب مخاطر صحة الجلد.

للبحث  اإليطالية   Veronesi لمؤسسة  وفقًا 

للحصول  كافية  يوميًا  دقيقة   40 فإن  العلمي، 

الجسم  يحتاجها  التي  اليومية  الجرعة  على 

شرط  الشمس،  من  »د«  فيتامين  من  يوميًا 

ارتداء قميص قصير األكمام وبنطال قصيرة.

فصل  خالل  خاصة  النهار،  منتصف  ويعد 

ضوء  على  للحصول  وقت  أفضل  الصيف، 

الشمس، مع وضع كريمات الحماية من أشعة 

تضر  أن  يمكن  التي  البنفسجية  فوق  الشمس 

بصحة الجلد. ومع ذلك، من الضروري االتصال 

خالل  من  الموقف  وتقييم  الخاص  بالطبيب 

تحاليل فيتامين »د«.

لتقييم  األلماني  الفيدرالي  المعهد  وحذر 

التي  الكبيرة  الصحية  المشاكل  من  المخاطر 

)د(  فيتامين  مستحضرات  تناول  عن  تنتج  قد 

دون استشارة طبية.

»يجب  أصدره:  حديث  بيان  في  المعهد  ويقول 

فقط  )د(  فيتامين  من  العالية  الجرعات  تناول 

تحت إشراف طبي مع مراعاة حالة فيتامين )د( 

في الجسم لكل فرد«.

في  ترغب  كنت  »إذا  أيضا:  البيان  في  وجاء 

طبية،  استشارة  بدون  )د(  فيتامين  تناول 

التي  المستحضرات  إلى  اللجوء  عليك  فيجب 

 800( 20 ميكروجراًما  تصل جرعتها اليومية إلى 

تتسبب  أن  يمكن  ال  حيث  فقط،  دولية(  وحدة 

هذه الجرعة في أي مضاعفات تضر بالصحة«.

لتقييم  األلماني  الفيدرالي  للمعهد  ووفًقا 

مستحضرات  تناول  فإن   ،)BfR( المخاطر 

وبانتظام  يومًيا  عالية  جرعات  ذات  )د(  فيتامين 

خطر  من  يزيد  قد  طبي  مبرر  أي  وجود  دون 

»تيرولر  موقع  نقل  حسبما  بالصحة،  اإلضرار 

تاجستسايتونج«.

ذلك  عن  تنتج  أن  يمكن  التي  األخطار  بين  ومن 

تم  بل  الكلى،  تكلس  أو  الكلى  حصوات  تكون 

تسجيل حاالت فشل كلوي جراء ذلك، حسبما 

نقل الموقع النمساوي.

يعتبر فيتامين »د« من أكثر الفيتامينات أهمية لجسم 
اإلنسان، المادة المفيدة لنمو والتئام العظام والجهاز 

المناعي بأكمله.

استخدام الموجات فوق الصوتية

الدراسة  خالل  أنه  إلى  الوكالة  وأشارت 

كولومبيا  جامعة  في  أجريت  التي 

السريرية  التجارب  أدت  األميركية 

النخفاض ضغط الدم خالل فترة النهار، 

 8 بمقدار  التجربة،  من  شهرين  بعد 

الليلي  الدم  ضغط  انخفض  فيما  نقاط، 

بمعدل 8.3 نقطة.

الرئيسي  المؤلف  عن  الوكالة  ونقلت 

كيرتان،  أجاي  الدكتور  الدراسة،  في 

قوله: »بالنسبة للمرضى الذين يعانون 

من ارتفاع ضغط الدم غير القابل للعالج 

الدم  ضغط  انخفاض  فإن  باألدوية، 

في  بالتأكيد  سيساعد  نقاط   8 بمقدار 

القلبية  بالنوبات  اإلصابة  مخاطر  تقليل 

والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل 

الصحية األخرى، ويمكن أن تصبح هذه 

التقنية إضافة مهمة للعالج الدوائي، بما 

في ذلك ألولئك الذين يجدون صعوبة في 

على  للسيطرة  األدوية  من  العديد  تناول 

ارتفاع ضغط الدم لديهم«.

هذه  نتائج  أن  إلى  الوكالة  ولفتت 

التجربــــة،  مـحل  تــزال  ال  الدراســـــة 

استخدام  على  الموافقة  تتم  لم  وأنه 

إدارة الغذاء والدواء  هذه التقنية من قبل 

متابعـــة  سيتم  حيث  األميركـــيـة، 

سنوات  خمــــس  لمـدة  التجربـــة 

ضغـــط  انخفاض  كان  إذا  ما  لتحديد 

الدم سيستمر مع مرور الوقت أم ال.

عالج جديد للضعط المستمر
توصل باحثون أميركيون إلى تقنية جديدة باستخدام 

الموجات فوق الصوتية يمكنها مساعدة مرضى ضغط 
الدم المرتفع بشكل دائم. ووجدت دراسة أميركية جديدة 

أن توجيه نبضات من الموجات فوق الصوتية إلى األعصاب 

القريبة من الكلى، وهي التقنية التي اطلقوا عليها اسم 
»إزالة التعصيب الكلوي«، يؤدي النخفاض كبير في ضغط 

الدم غير القابل للعالج باألدوية الشائعة، وذلك وفقًا 
للوكالة اآلسيوية الدولية لألخبار )إيه إن آي(.
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حمد حسن التميمي

رأي

Instagram: @hamadaltamimiii

كيف تحتضن
المشاعر المتقلبة؟

اإلنسان كائن فريد من نوعه، خصه الخالق بعقل 

استثنائي ميزه به عن سائر المخلوقات، وبث في 

قلبه أضدادًا من المشاعر والعواطف اإلنسانية 

تحكم تصرفاته، وتوجه سلوكياته بطريقة أو 

بأخرى.

إذا تأملت حياة البشرية منذ فجر التاريخ وحتى 

عصرنا الحالي، فستدرك حقيقة أننا مدفوعون 

بعواطفنا أكثر من عقولنا؛ بمعنى أن األحاسيس 

تلعب دورًا كبيرًا في قراراتنا اليومية، وشكل 

حياتنا، ألنها تحدد توجهاتنا وسلوكياتنا، وبالتالي 

ترسم حاضرنا ومستقبلنا.

في الحب على سبيل المثال، نمتاز عن بقية 

الحيوانات بالقدرة على الوصول إلى درجات شديدة 

العمق من هذه العاطفة الجياشة، لكننا في الوقت 

ذاته ال نحسن التصرف مع مشاعرنا الداخلية، 

وينقلب حالنا بين ليلة وضحاها أحيانًا من قمة 

الهوى إلى قمة الضجر. 

إن هذا التقلب في المشاعر اإلنسانية، يشبه 

أمواج البحر التي بالكاد تعرف سكونًا. فهي أشبه 

بالمد والجز، ال تركن إلى الهدوء إال وتجيش من 

جديد، وتنتقل بين الفينة واألخرى من النقيض 

إلى النقيض تمامًا. ولهذا السبب فإن العواطف 

البشرية متقلبة وليست ثابتة على اإلطالق، تمامًا 

كفصول السنة، وتعاقب الليل والنهار.

برغم ذلك، يبدو أن بعض الناس ال يدركون هذه 

الحقيقة، بل يظنون أن الحب يجب أن يكون فياضًا 

طيلة الوقت، كأنما ترقب إشراقة الشمس ألول 

مرة. فإذا تقلبت األحاسيس أو انخفضت حدتها 

ت بهم الكآبة، وظنوا أن 
ّ
قلياًل اجتاحهم الحزن، وألمـ

الطرف المقابل لم يعد شغوفًا بهم كما كان في 

بدايات العالقة.

صحيح أن العالقات تكون في أوجها في بداية 

التعارف، ثم تبدأ المشاعر في االنحدار شيئًا 

فشيئًا، إلى أن تتالشى تلك األشواق الملتهبة 

تقريبًا، لكن هذا ال يعني بالضرورة أن ينتهي الحب، 

بل إنه ببساطة يتخذ شكاًل آخر أكثر نضجًا.

وفي بعض الحاالت حيث يتمتع الطرفان بوعي 

كبير، وعمق شديد في العواطف، تشتعل 

أحاسيسهما تجاه بعضهما أكثر فأكثر بمرور 

الوقت، على عكس ما يحدث مع معظم الزيجات 

القائمة على التسرع في االرتباط، قبل التأكد من 

تناغم الطرفين، ووجود نقاط مشتركة بينهما من 

حيث األفكار والهوايات والتوجهات والقيم األخالقية 

وغير ذلك.

إن طريقة تعاملنا مع العواطف تحدد شكل 

عالقاتنا، فاألشخاص الذين يتسمون بالتعلق 

الشديد، ورغبتهم الدائمة بتدفق كبير للمشاعر 

مع الشريك أو األصدقاء، يعانون في عالقاتهم 

مع اآلخرين، ويفقدون األحبة واألصدقاء بمرور 

الزمن. ذلك أن اإلنسان بشكل عام متقلب الطبع 

واألحاسيس، ال يمكن أن يكون كل يوم وكل ساعة 

على نفس الوتيرة.

هناك بالفعل أشخاص يستطيعون المحافظة 

على قوة مشاعرهم تجاه الغير مهما امتدت األيام، 

فهم يعيشون حالة الحب ومشاعر الصداقة كأنما 

يقابلون الطرف المقابل في كل مناسبة كأول مرة. 

إن الواحد فيهم أشبه بشخص رأى شروق الشمس 

وغروبها آالف المرات خالل حياته، لكنه كل مرة 

يستمتع بالمشهد الجميل، ويقدس تلك اللحظة 

االستثنائية، بعكس غالبية البشر ممن يملون 

بسرعة.

فإذا كنت من األشخاص ذوي العواطف المتقدة 

معظم الوقت، عليك أن تدرك بأن فرادتك الجميلة 

هذه ال تعني أن اآلخرين أقل منك حبًا وإخالصًا. 

صحيح أن أغلبنا تتقلب مشاعرهم بشكل ملحوظ، 

لكن هذا ال ينفي أن من بينهم أشخاصًا برغم هذا 

التقلب فإنهم يحبون بصدق، وسرعان ما يتجدد 

لهيب عواطفهم تجاه اآلخر. 

لهذا كله، علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع 

األحاسيس المتذبذبة بحكمة وصبر، دون أن نطلق 

أحكامًا على اآلخرين، أو نسيء معاملة من نحبهم 

ظنًا منا أنهم لم يعودوا يكنون لنا نفس القدر من 

المحبة والمودة.

وفي العموم، حاول أن تكون متوازنًا في مشاعرك، 

فال تغدق على من تحبهم الكثير من الحب، ثم 

يأتي وقت تنخفض فيه قدرتك على العطاء بحكم 

الطبيعة البشرية، فيشعرون بأنك لم تعد تحبهم 

كما السابق. حافظ دومًا على مستوى معين من 

التعبير عن عواطفك، حتى تحافظ على عالقاتك.
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اليوم  الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

حار  إلى  حارا  يصبح  ألمطار،  فرصة  مع  جزئيا  غائما 

جدا على بعض المناطق نهارا، وفي البحر يكون غبارا 

عالقا وغائما جزئيا مع فرصة لهطول األمطار.

تصبح  االتجاه  متغيرة  الساحل  على  الرياح  وتكون 

جنوبية غربية - جنوبية شرقية، ويتراوح مدى الرؤية 

3 كيلومترات  4 و8 كيلومترات، ويقل إلى  األفقية بين 

الرعدية.  األمطار  خالل  المناطق  بعض  على  أقل  أو 

 40 والكبرى   34 الصغرى  الدوحة  في  الحرارة  درجات 

درجة مئوية.

وزارة الداخلية:

سالمة المشاة مسؤولية مشتركة

طالبت وزارة الداخلية قائدي المركبات بضرورة االلتزام 

باإلشارات الضوئية عند ممرات عبور المشاة، وذلك لتعزيز 

الوقاية من حوادث الدهس والمساهمة في نشر األمان على 

الطريق، مؤكدة أن »سالمة المشاة مسؤولية مشتركة«.

هذا وقامت الوزارة بتطبيق بنود قانون المرور الخاصة 

بمخالفات المشاة، وتفعيلها، في خطوة تسعى منها الوزارة 

للحفاظ على األرواح، وتعزيز االنضباط في الشارع المروري، 

ومحاصرة العبور العشوائي في الشوارع الرئيسية، وتنظيم 

ذلك بالشكل الذي يفي بمتطلبات المدن العصرية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حققت فيه دولة قطر نجاحات 

مذهلة في السالمة المرورية، وفي وقت قياسي، لتستحق 

عليها إشادات وجوائز دولية، السيما ما يتعلق بتخفيض معدل 

الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.

الدوحة           $

ضمن احتفاالت العيد

»كتارا« تختتم عروض قبة الثريا

حيث  كتارا،  في  الفلكية  الثريا  قبة  عروض  أمس  اختتم 

تم عرض فيلم »8 كواكب على درب التبانة« في الساعة 

مساء،  السادسة  في  النجوم  وعرض  مساء،  الخامسة 

وعرض حراس الفضاء »زوال« في السابعة مساء.

الجماهير  استحسان  األضحى  عيد  فعاليات  القت  وقد 

من  العديد  شارك  حيث  »كتارا«،  زارت  التي  الغفيرة 

 ،»18« المبنى  احتضنها  التي  الفنية  الورش  في  األطفال 

الوجوه،  على  والرسم  التلوين  ورش  بين  وتنوعت 

وعروض  البالونات،  وتشكيل  الكانفاس،  على  والرسم 

الشخصيات الكرتونية، وطالء السيراميك.

الطبيعة«  »أصدقاء  المسرحية  العروض  وحظيت 

عن  عبارة  صامتة  ومسرحية  الغابة«،  و»حيوانات 

بإقبال  الظل،  خيال  مسرح  وعرض  منوعة،  اسكتشات 

كبير. وتواصل عرض مسرحية »كريم يتحدى الزعيم« 

حتى األمس، بواقع عرضين في اليوم، حيث بدأ العرض 

األول في الساعة الخامسة مساء، والعرض الثاني الساعة 

اجتماعي،  طابع  ذات  والمسرحية  مساء.  السابعة 

وتستهدف األطفال وجميع أفراد العائلة.

ختام عرض مسرحية »كريم يتحدى الزعيم«
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برامج وطريقة مجانية

نقل »الواتساب« من »أندرويد« إلى »آيفون«
يمكنك اآلن نقل الواتساب من أندرويد إلى آيفون 

أيًضا  وتستطيع  المختلفة،  البرامج  طريق  عن 

نقل التطبيقات، إليك أفضل طرق النقل.

التي  المثالية  التطبيقات  من  الواتساب 

اآلخرين،  مع  للتواصل  الكثيرون  يستخدمها 

والفيديو،  والصور  والوسائط  الملفات  ونقل 

الجديدة  الطريقة  عن  الكثيرون  ويبحث 

إلى  األندرويد  من  الواتساب  لنقل  المجانية 

للتعرف  التقرير  بهذا  إليكم  جئنا  ولهذا  اآليفون، 

والتطبيقات  الواتساب  نقل  برامج  أفضل  على 

من األندرويد إلى اآليفون.

أفضل برامج نقل الواتساب 
»أندرويد« إلى »آيفون«

يمكن نقل الواتساب إلى اآليفون بدون أن تفقد 

المحادثات والصور الخاصة بك مع القدرة على 

العديد  ويوجد  التام،  والتشفير  األمن  التبديل 

نقل  على  تساعد  أن  يمكن  التي  البرامج  من 

الواتساب بسهولة ومنها:

»iCareFone Transfer« برنامج
من  الواتساب  نقل  من  يساعدك  برنامج 

 2 من  أقل  بحجم  مجاني  اآليفون  إلى  األندرويد 

ميجا بايت وهي تعتبر أداة مميزة لنقل البيانات 

 WhatsApp«و والفيديو  والصور  والنصوص 

جميع  مع  متوافقا  البرنامج  ويعتبر   ،»Business
هواتف األندرويد ويدعم الكثير من اللغات.

توصيل  ويتم  وتثبيته  البرنامج  تحميل  يتم   -

الكمبيوتر  بجهاز  واآليفون  األندرويد  جهاز 

استخدام  يمكنك  أو   USB كابالت  باستخدام 

.USB-C محوالت

 Trust« على جهاز اآليفون عليك بالضغط على -

this Computer«، وعند عمل النسخ االحتياطي 
اضغط فوق نقل وقم بالضغط على موافقة على 

التحذير المنبثق بإجراء بعض التعديالت على 

البيانات.

حساب  من  التحقق  البرنامج  منك  سيطلب   -

االحتياطية، وعليك  النسخة  الواتساب إلنشاء 

البلد،  ورمز  بك  الخاص  الهاتف  رقم  إدخال 

على  التحقق  رمز  الواتساب  لك  وسيرسل 

جهازك.

- اضغط متابعة وأدخل الرمز وعليك بالضغط 

التحقيق  عملية  اكتمال  وبعد  تحقق  على 

سيتم إنشاء البيانات واستعادتها على اآليفون.

- عليك قبل الخطوة السابقة بتنزيل الواتساب 

على اآليفون وتثبيته.

جهاز  على  دخول  تسجيل  فوق  بالنقر  عليك   -

 find my« الكمبيوتر الذي سيطلب منك تعطيل

 »icloud« إعدادات  إلى  باالنتقال  وقم   ،»iphone

وعليك بإيقاف تشغيله.

- ستالحظ البدء في استعادة بيانات الواتساب 

الموجودة على األندرويد إلى جهاز اآليفون.

- ستظهر رسالة على شاشة الكمبيوتر توضح 

قد  الهاتفين  بين  التوصيل  عملية  أن  لك 

نجحت، وسيتم استعادة تشغيل اآليفون بعد 

االنتهاء ونقل محادثات الواتساب إلى اآليفون.

»AnyTrans« برنامج

والنسخ  للنقل  تستخدم  أداة  عن  عبارة  هو 

من  الواتساب  رسائل  جميع  لنقل  االحتياطي 

األندرويد إلى اآليفون من خالل بعض الخطوات 

وهي كالتالي:

على   »AnyTrans« برنامج  بتحميل  عليك   -

األيفون  وتوصيل  بك  الخاص  الحاسوب 

واألندرويد عليه عبر كابالت USB والضغط على 

.»Social app manager«

 line, viber اضغط على واتساب إلدارة بيانات -

ويتم اختيار نقل رسائل واتساب.

واآليفون  األندرويد  الجهازين  من  التحقق  يتم   -

ويتم النقر فوق التالي.

- يتم النسخ االحتياطي لبيانات الواتساب على 

هاتف األندرويد باتباع اإلرشادات الموجودة على 

واجهة الجهاز.

األندرويد  على  الواتساب  نسخة  تثبيت  يتم   -

مع النقر على المتابعة.

الواتساب  تطبيق  إلى  بالوصول  السماح  يتم   -

على ذاكرة الهاتف.

من  الرسائل  نقل  عملية  في  بالبدء  عليك   -

نسخة  حجم  على  بناًء  اآليفون  إلى  الواتس 

الواتساب االحتياطية.

طريقة نقل الواتساب من أندرويد إلى آيفون:

وهذا   »AppTranes« أداة  باستخدام  عليك   

للواتساب  االحتياطي  النسخ  عمل  خالل  من 

االحتياطي  النسخ  أو   »Google Drive« على 

والفيديوهات  والملفات  للرسائل   »iTunes« في 

والمكالمات، وهذا يدعم أجهزة األندرويد واآليفون 

وهذا من خالل الخطوات التالية:

الكمبيوتر  »AppTranes« على  - عليك بتثبيت 

 App«Transfer« الخاص بك، وقم باالنتقال إلى

.»Transfer to Phone« ويتم اختيار

بالكمبيوتر،  واأليفون  األندرويد  بتوصيل  قم   -

واختيار اآليفون الجهاز الهدف.

أو  الواتساب  لنقل  إختيارات  ستظهر   -

الواتساب  باختيار  وعليك  األخرى،  التطبيقات 

والنقر على المتابعة.

على  تظهر  التي  التعليمات  اتباع  عليك  يجب   -

لبيانات  االحتياطية  النسخة  لعمل  الشاشة 

األندرويد  هاتف  على  الموجودة  الواتساب 

واستعادتها حتى ال يتم فقدانها.

األندرويد  جهاز  على  للمتابعة  ذلك  بعد  أنقر   -

إكتمال  حتى  باالنتظار  وعليك  بك،  الخاص 

نقل الواتساب.

كما يمكنك اللجوء إلى نقل محادثات الواتساب 

وهذا  كمبيوتر،  بدون  اآليفون  إلى  األندرويد  من 

فإنك  ولهذا   ios تطبيق  استخدام  خالل  من 

تحتاج إلى:

أندرويد  وهاتف   ios 15.5 بنظام  يعمل  أيفون   -

.Lollipop )Android 5( يعمل بنظام

متجر  من   »Move to iOS« من  إصدار  أحدث   -

.»Google play«

- أحدث إصدار من واتساب لنظام األندرويد.

- نفس رقم الهاتف الموجود في الهاتف القديم.

واآليفون(  )األندرويد  هواتف  يتواجد  أن  يجب   -

وعلى   ،»Move to iOS« التطبيق  نفس  على 

اإلتصال،  نقطة  ونفس   Wi-Fi شبكة  نفس 

التام  التشفير  على  الحفاظ  مع  النقل  ويتم 

ومقاطع  والصور  الدردشة  ونقل  للواتساب 

الفيديو والرسائل الصوتية بأمان.

على  تظهر  التي  التعليمات  باتباع  عليك   -

 »Move to iOS« تطبيق  على  األندرويد  شاشة 

وعليك بفتح تطبيق الواتساب على األندرويد.

في  للتصدير  البيانات  إعداد  فوق  بالنقر  قم   -

فوق  وانقر  األندرويد،  على  الموجودة  الواتساب 

بالعودة  عليك  البيانات  تجهيز  وبمجرد  البدء 

للتأكيد،  التالي  على  والضغط  التطبيق،  إلى 

وانقر فوق متابعة لنقل البيانات.

- افتح تطبيق »Move to iOS« على اآليفون وقم 

بتسجيل الدخول بنفس رقم هاتف الواتساب، 

إبدأ  فوق  وانقر  منه  إصدار  أحدث  بتثبيت  وقم 

عندما يطلب منك ذلك، واتركه حتى إستكمال 

الدردشات  وجود  وستالحظ  التنزيل،  عملية 

الخاصة بك في الواتساب على اآليفون.

هل يمكن نقل التطبيقات 
من »أندرويد« إلى »آيفون«؟

خالل  من  اآليفون  إلى  التطبيقات  تنزيل  يمكن 

ذلك  تستطيع  تكن  لم  وإن  بالي،  جوجل  متجر 

التي  والبرامج  المختلفة  الطرق  بعض  فهناك 

أندرويد  من  التطبيقات  نقل  خاللها  من  يمكنك 

إلى آيفون.

أفضل برامج نقل التطبيقات 
من »أندرويد« إلى »آيفون«

تطبيق  باستخدام  والبيانات  التطبيقات  نقل 

:»mobile Trans«

بعض  وستظهر  التطبيق  بتحميل  عليك   -

االختيارات.

بجهاز  واآليفون  األندرويد  من  كل  وصل   -

.USB الكمبيوتر باستخدام كابل

الخيارات  من  الهاتف  نقل  تحديد  يتم   -

الموجودة لنقل البيانات بين األجهزة.

- نقل التطبيقات والبيانات باستخدام تطبيق 

:»Xender«

األندرويد  هاتف  على  التطبيق  تحميل  يتم   -

ويتم الضغط على عالمة X الخضراء الموجودة 

في منتصف القائمة.

وسوف  عليها  والنقر  إرسال  باختيار  عليك   -

يقوم األندرويد بإنشاء معرف للمشاركة، ويتم 

مسحه ضوئًيا على اآليفون.

اآليفون  على  التطبيق  نفس  بتحميل  عليك   -

بالبحث  أنه يبدأ  وانقر فوق استالم، وستالحظ 

عن األجهزة وقم بمسح رمز اإلستجابة أو إدخال 

كلمة المرور لألندرويد.

- يمكنك األن مشاركة الملفات الخاصة بك على 

اآليفون.

إذا كنت مستخدما جديدا لـ »آيفون«

تطبيقــات ال غنــى عنهــا
باستخدام  العهد  حديثي  من  كنت  إذا 

مجموعة  توجد  الذكية،  آيفون  هواتف 

عليك  مفيدة،  إلكترونية  تطبيقات 

االحتفاظ بها في هاتفك.

التساؤل  عن  تغنيك  التطبيقات  هذه 

لك،  بالنسبة  التطبيقات  أفضل  عن 

بخالف المعروف من تطبيقات التواصل 

االجتماعي الشهيرة.

1Password

بها  نصح  التي  التطبيقات  أهم  من 

حديثا،  آيفون  هواتف  لمالكي  الخبراء، 

التطبيق  هذا  وان«،  »باسوورد  تطبيق 

المرور  الكبير من كلمات  الكم  يخزن لك 

حساباتك  لمختلف  ستخصصها  التي 

على التطبيقات ومنصات التواصل على 

الهاتف.

يحتفظ  أن  التطبيق  لهذا  أيضا  ويمكن 

أن  عليك  فقط  االئتمان،  ببيانات  لك 

التطبيق،  لهذا  مرورك  كلمة  تتذكر 

المرور  كلمات  بكافة  لك  سيحتفظ  وهو 

األخرى التي تخشى نسيانها.

Spark Email

كمالك  لك  الضرورية  التطبيقات  من 

 Spark تطبيق  آيفون،  لهواتف  جديد 

لك  يسهل  التطبيق،  هذا   ،Email
على  اإللكتروني  بريدك  استخدام 

منظومة هواتف أبل التي قد تبدوا لك في 

البداية مقعدة.

ويتيح هذا التطبيق ميزة باسم »سمارت 

بتجميع  تقوم  الميزة  هذه  بوكس«، 

بك  الخاصة  اإللكتروني  البريد  رسائل 

من كافة المصادر لتظهر لك تلقائيا.

Dropbox

ضمن القائمة، يأتي أيضا تطبيق باسم 

تخزين  أزمة  يحل  الذي   ،Dropbox
مساحة  شغل  دون  المهمة  الملفات 

التخزين المتاحة على هاتف آيفون.

عليه  تخزن  أن  لك  التطبيق  هذا  ويتيح 

الصور  ذلك  في  بما  الوسائط،  كافة 

ومقاطع الموسيقى والملفات الكتابية.

الحزمة التقليدية 

من التطبيقات

عند  تطبيقات،  من  سبق  ما  بخالف 

امتالكك لهاتف آيفون جديد ستحب أن 

التقليدية  التطبيقات  استخدام  تختبر 

على  بتحميلها  تلقائيا  ستقوم  التي 

أنستجرام،  منصات  وتشمل  هاتفك، 

وفيسبوك وواتساب وتيك توك.

آيفون  كمستخدم  لك  تتاح  وللترفيه، 

خدمات مشاهدة متميزة على تطبيقات 

.hulu منصات بث مثل نتفليكس وهولو

مضادة للتعرق والمطر

سماعة تعمل
 »11« ساعة متواصلة

بايرديناميك  شركة  أطلقت 

الرأس  سماعة  األلمانية   )Beyerdynamic(

الالسلكية Free Byrd الجديدة.

الرأس  سماعة  أن  بايرديناميك  وأوضحت 

مضاد  جسم  في  تأتي  الجديدة  الالسلكية 

.IPX4 للتعرق والمطر وفقا لفئة الحماية

وتمتاز بالعديد من الوظائف المتطورة مثل 

 ،)ANC( الفعالة  الضوضاء  إلغاء  تقنية 

 20 حتى  المزعج  الضجيج  من  تحد  التي 

باإلضافة  الشفافية،  وضع  مع  ديسيبل، 

.aptX Adaptive إلى تقنية

ترميز  برنامج  على  االعتماد  يمكن  كما 

ملفات  لنقل  كوالكوم  من  البلوتوث 

 96 مع  بت   24 المضغوطة  الموسيقى 

يدعم  الذكي  الهاتف  أن  طالما  كيلوهرتز، 

هذه التقنية.

الجديدة  الالسلكية  الرأس  سماعة  وتدعم 

أمازون  مثل  الصوتي  المساعد  تطبيقات 

استعمال  يمكن  كما   ،Siri وأبل   Alexa
لضبط   MIY بايرديناميك  تطبيق 

التفضيالت  حسب  الصوت  خصائص 

الشخصية.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 11 ساعة 

عند تشغيل الموسيقى وحوالي 8.5 ساعة 

عند إجراء المكالمات الهاتفية.

وتكفي علبة الشحن إلعادة شحن سماعة 

كامل،  بشكل  مرتين  الالسلكية  الرأس 

نفسها  الشحن  علبة  شحن  إعادة  ويتم 

أو السلكيا عن   USB-C إما عن طريق منفذ 

طريق لوحة الشحن Qi، وتستغرق عملية 

إعادة الشحن 4 ساعات تقريبا.

توافر  عن  بايرديناميك  شركة  وأعلنت 

سماعة الرأس الالسلكية Free Byrd باللون 

األسود واألبيض وبسعر يبلغ 229 يورو.
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االحترار على مر التاريخ
وسط  إلى  النيل  نهر  من  بالقرب  يعيشون  الذين  الناس  هاجر  لماذا 

تزال  ال  المصرية  الصحراء  كانت  عندما  عام  آالف   10 منذ  مصر 

خضراء؟.

أجاب الجيولوجيون بقيادة جامعة جنيف )UNIGE( بسويسرا على 

في  ناصر  بحيرة  شمال  األحفورية  األنهار  دراسة  خالل  من  السؤال 

مصر، والتي مكنتهم من إعادة بناء الهيدرولوجيا القديمة في المنطقة 

وتحديد معدل هطول األمطار في هذه الفترة الرطبة.

7 درجات  ووجدوا أنه بعد الزيادة السريعة في درجات الحرارة بنحو 

مئوية، تضاعف تواتر أحداث هطول األمطار الغزيرة أربعة أضعاف، 

ما أدى إلى زيادة فيضانات األنهار وإجبار السكان على الهجرة إلى وسط 

البالد.

هذه النتائج، التي ُنِشرت بالعدد األخير من مجلة »كواترني ساينس 

المتطرفة في  الزيادة في نوبات الطقس  ط الضوء على  ريفيو«، تسلِّ

حالة االحتباس الحراري.

تمّيزت  الميالد،  قبل  و5500   14800 بين  رطبة  فترة  أفريقيا  وشهدت 

بصحراء خضراء، ومع ذلك، فإن هذه المنطقة الواقعة شمال بحيرة 

ناصر في مصر قاحلة اآلن، ولم يتبق سوى األنهار المتحجرة كآثار لهذا 

الماضي األخضر.

لنا  تتيح  ألنها  الماضية،  المناخات  بناء  إلعادة  ضرورية  األنهار  وهذه 

تحديد كميات المياه المتدفقة في ذلك الوقت.

هوايات غريبة

الفزع بين  حالة من  أسبوعين سادت  منذ 

رأس  مسقط  مصيلحة،  كفر  قرية  أهالي 

مبارك،  حسني  الراحل  المصري  الرئيس 

بعد هروب تمساح صغير من صاحبه في 

إحدى ترع محافظة المنوفية.

شباب  من  شابًا  إن  القرية  أهالي  وقال 

غير  الحيوانات  تربية  على  معتاد  القرية 

بتمساح  خرج  التماسيح،  ومنها  األليفة 

التمساح  ولكن  للتريض،  معه  صغير 

منه  سقط  سنتيمترًا   60 طوله  يبلغ  الذي 

التي  الشرطة  بإبالغ  فقام  الترعة،  في 

ساعات   10 بعد  عليه  العثور  استطاعت 

من البحث.

وتم إخالء سبيل الشاب صاحب التمساح، 

بعد  التمريض،  بمعهد  طالب  أنه  وتبين 

تربية  على  معتاد  بأنه  النيابة  أمام  أقر  أن 

من  يشتريها  وأنه  األليفة،  غير  الحيوانات 

أسواق الحيوانات، وأشهرها سوق الجمعة 

بمنطقة السيدة عائشة، أحد أشهر أحياء 

القاهرة.

هي  هذه  التمساح  هروب  حالة  تكن  لم 

اعتادوا  مصريين  لشباب  الوحيدة  الحالة 

في  فهناك  بيوتهم،  في  التماسيح  تربية 

عائشة،  السيدة  بمنطقة  الجمعة  سوق 

الشافعي،  اإلمام  شارع  في  وتحديدًا 

يفترش المئات من الباعة األرض ليبيعوا 

كل أنواع الحيوانات والطيور.

والنمور  واألسود  والقرود  الفيلة  وباستثناء 

تجد  أن  يمكنك  البرية،  الحيوانات  وباقي 

الزواحف  كل  مصر  في  الجمعة  سوق  في 

معروضة للبيع، بما فيها الزواحف القاتلة، 

التماسيح والثعابين.  ومنها 

يبيع  آخر  شاب  المقابل  الجانب  وفي 

كيفية  لزبائنه  ويشرح  الزينة،  أسماك 

يمكن  وكيف  األكل،  ونوع  تربيتها 

وما  السمك،  حوض  داخل  المياه  تجديد 

الباعة  بين  الفصال  وضجيج  جلبة  بين 

كل  الشارع  جانبي  على  تظهر  والزبائن 

أنواع الطيور والزواحف معروضة للبيع.

أسالف البشر
على  عثروا  إنهم  الجمعة،  إسبانيا،  في  آثار  علماء  قال 

شكل  على  التعرف  في  تساعدهم  قد  فك  عظمة  أحفورة 

وجوه بعض من أقدم أسالف البشر في أوروبا.

العظمة  أن  »أتابويركا«  لمؤسسة  التابع  الفريق  وأضاف 

يمكن  تقريبا  سنة  مليون   1.4 إلى  عمرها  يصل  قد  التي 

أن تعطي أيضا مؤشرات مهمة حول تطور الوجه البشري 

على مدى آالف السنين.

 2022 يوليو  من  األول  »األسبوع  بيان:  في  الفريق  وتابع 

سيدخل تاريخ التطور البشري«.

مع  علوي  فك  من  شظية  من  المؤلفة  األحفورة  على  وُعِثر 

جبال  في  كهوف  من  بالقرب  الوجنة  عظمة  من  قطعة 

أتابويركا في إقليم بورجوس بشمال إسبانيا، وهو موقع 

ُعثر فيه على هياكل عظمية بشرية قديمة أخرى.

عمر  تحديد  على  يعملون  زالوا  ما  إنهم  العلماء  وقال 

العظام وكذلك فصيلة أسالف البشر التي تعود لها.

أعضاء  أحد  كاسترو،  دي  بيرموديز  ماريا  خوسيه  وقال 

فريق البحث للصحفيين: »علينا أن نواصل بحثنا لمدة 

عام على األقل.. هذه عملية تستغرق الكثير من الوقت«.

وأضاف: »ما يمكننا قوله هو أننا وجدنا أحفورة مهمة جدا 

تعود إلى واحد من أوائل السكان الذين وصلوا إلى أوروبا«.

موجة حّر في أوروبا

أعمق صورة للكون

شاطئ للمكفوفين

سّجلت درجات الحرارة مستويات قياسية جديدة اإلثنين في 

شبه الجزيرة اإليبيرية، حيث تخّطت 42 مئوية وكذلك في 

جنوب فرنسا، بعد أقّل من شهر على موجة الحّر األخيرة التي 

ضربت أوروبا. 

وتزايد موجات الحر في أوروبا هو نتيجة مباشرة لالحتباس 

الحراري، ويقول العلماء إن انبعاثات غازات الدفيئة تزيد من قوة 

موجات الحرارة ومدتها ووتيرتها.

وُسّجلت في إسبانيا 42,4 درجة مئوية في إشبيلية، بحسب 

مصلحة األرصاد الجوية اإلسبانية. وُسّجلت 41 مئوية في مدن 

أخرى في جنوب غرب وجنوب ووسط إسبانيا، مثل باداغوث 

وخايين وأفيال.

وقال المتحدث باسم مصلحة األرصاد الجوية االسبانية روبين 

ديل كامبو، اإلثنين، إن موجة الحر الجديدة هذه »استثنائية 

تماًما«، رغم أنها تطاول بلدا اعتاد على درجات الحرارة المرتفعة 

خالل الصيف. 

وبدأت موجة الحر األحد وقد تستمّر »تسعة أو عشرة أيام ما قد 

يجعلها إحدى موجات الحر الثالث األطول في تاريخ اسبانيا منذ 

1975«، بحسب ما قال المتحدث لوكالة فرانس برس.
وفي البرتغال المجاورة، وصلت الحرارة إلى 44 درجة مئوية 

نهاية األسبوع الماضي في بعض المناطق. ورغم انخفاض 

طفيف اإلثنين، ُيتوّقع تسجيل 42 درجة مئوية في منطقة ايفورا 

)جنوب شرق( بحسب مصلحة األرصاد الجوية الوطنية التي 

توقعت ارتفاًعا جديًدا بدرجات الحرارة.

وطالت موجة الحّر هذه جنوب غرب فرنسا أيًضا، حسبما أّكدت 

مصلحة األرصاد الجوية الفرنسية االثنين. وتجاوزت درجات 

الحرارة 30 مئوية في جزء كبير من البالد، مع امكان تسجيل 39 

مئوية في بعض المناطق. 

ومن المتوقع أن تبلغ الموجة ذروتها »بين السبت والثالثاء 

المقبل«، بحسب سيباستيان لياس من مصلحة األرصاد، الفًتا 

إلى أن من المبكر التحّدث عن ظاهرة ُتقارن بموجة الحّر القاتلة 

التي سجلت صيف العام 2003.

وفي المملكة المتحدة حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة 

إلى 33 مئوية في جنوب غرب البالد، وجهت األرصاد الجوية 

الوطنية تحذيًرا قبل موجة »حّر قصوى« اعتباًرا من األحد، مع 

حرارة قد تتجاوز 35 مئوية.

نشرت وكالة الفضاء األميركية »ناسا«، اإلثنين، أعمق صورة 

للكون على اإلطالق يتم التقاطها باألشعة تحت الحمراء، ظهرت 

فيها بعدسة التلسكوب الفضائي جيمس ويب آالف المجّرات 

التي تشّكلت بعيد االنفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.

وقال الرئيس األميركي جو بايدن في حفل أقيم بالبيت األبيض 

ونشرت خالله باكورة حصاد التلسكوب الفضائي، إّن هذه 

الصورة العلمية والملّونة والتي التقطت باألشعة تحت الحمراء 

هي األولى من نوعها وتمّثل يومًا »تاريخيًا«.

ونشرت هذه الصورة بعد سّتة أشهر من إطالق جيمس ويب، 

أقوى تلسكوب فضائي على اإلطالق.

وقالت ناسا إّن هذه الصورة هي »األكثر عمقًا واألكثر وضوحًا 

التي ُتلتقط للكون حتى اليوم«.

وال تستطيع العين البشرية رؤية األشعة تحت الحمراء، لكّن 

التلسكوب جيمس ويب مجّهز بتقنيات تمّكنه من ذلك.

وتظهر في الصورة التي نشرتها ناسا آالف المجّرات التي تشّكلت 

بعيد االنفجار العظيم ووالدة الكون.

افتتحت محافظة اإلسكندرية المصرية أول شاطئ للمكفوفين، 

ليضاف إلى حدود شاطئ آخر مخصص لذوي الهمم، ويعتبر أول 

شاطئ أيضا لهذه الفئة في مصر. 

تقوم فكرة شاطئ المكفوفين بمنطقة المندرة على تخصيص 

جزء من الشاطئ وتجهيزه بما يراعي احتياجات تلك الفئة، 

ويأتي في إطار جهود حكومية لالرتقاء بالخدمات المقدمة لذوي 

الهمم في مصر. 

من جهتها، أوضحت رانيا رمسيس، مسؤول ملف اإلعالم باإلدارة 

المركزية للسياحة والمصايف في اإلسكندرية، وسائل السالمة 

المتبعة في شاطئ المكفوفين، لضمان أقصى حماية لمرتاديه.

وقالت إن الشاطئ يعتمد على تخصيص مسارات داخل المياه.


