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توسعة ثانية للمطار
إنجاز المرحلة 

األولى من 
التوسعة

 قريبا 

متاجر تجزئة 
جديدة.. 
ومنافذ 

لألطعمة 
والمشروبات 

بعد انتهاء »كأس العالم FIFA قطر 2022«

صاحب السمو يهنئ رئيس مونتينيغرو بمناسبة ذكرى يوم الدولة

صاحب السمو يتبادل 
التهاني مع خادم الحرمين 

بمناسبة عيد األضحى المبارك

السفير التركي د. مصطفى كوكصو: 

صاحب  حضرة  تبادل  قنا-  الدوحة- 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير 

الحرمين  خادم  أخيه  مع  المفدى،  البالد 

العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين 

آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية 

بمناسبة  والتبريكات  التهاني  الشقيقة، 

هاتفي  اتصال  في  المبارك،  األضحى  عيد 

أجراه سموه أمس.

برسالة  المفدى  البالد  أمير  سمو  وبعث 

خطية إلى جاللة الملك فيليب، ملك مملكة 

وسبل  الثنائية  بالعالقات  تتصل  بلجيكا، 

دعمها وتطويرها.

»121« ألف معاملة عبر »حكومي«
أكثر من »2000« خدمة إلكترونية 

اإللكترونية  الحكومة  بوابة  استطاعت 

خالل  معامالت   »121.603« إنجاز  »حكومي« 

 »%  10« قدره  بانخفاض  الماضي،  مايو 

عن شهر أبريل الماضي، والذي استطاعت 

 »135400« إنهاء  خالله  الحكومية  البوابة 

معاملة.

أن  واإلحصاء  التخطيط  جهاز  وذكر 

تصدرت  الصحية  البطاقة  تجديد  خدمة 

المعامالت اإللكترونية على بوابة »حكومي« 

التوثيق  خدمة  تليها  معاملة،   »50749« بـ 

معامالتها  عدد  بلغ  التي  اإللكتروني 

التسجيل  خدمة  ثم  معاملة،   »35.400«

بلغ  التي  الطبي  للقومسيون  اإللكتروني 

عدد  بلغ  كما  معاملة،   »20.900« عددها 

معامالت طلبات الدعاوى الجنائية »2.850« 

افتتاح  معاملة، في حين بلغ عدد معامالت 

 »900« حوالي  وأسرة  مدني  دعوى  صحيفة 

معاملة، ووصلت معامالت ممارس طبي إلى 

العمل  تصاريح  وخدمات  معاملة،   »1740«

رسوم  دفع  وخدمات  معامالت،   »809« نحو 

المناقصات »737« معاملة.

الجمهورية  سفير  كوكصو،  مصطفى  الدكتور  سعادة  أكد 

ببناء  ومنشغلة  األزمات  تخطت  بالده  أن  الدوحة،  لدى  التركية 

لها  تعرضت  التي  الفاشلة  االنقالب  محاولة  وأن  مستقبلها، 

التركي  الشعب  تستهدف  كانت   »2016« عام  يوليو   »15« في 

ومكاسبه الديمقراطية وقدراته.

بمناسبة  صحفي  مؤتمر  خالل  تركيا،  سفير  سعادة  وأضاف 

الموافق  الوطنية  والوحدة  الديمقراطية  ليوم  السادسة  الذكرى 

ولن  لم  أن بالده  الشهداء،  أقارب  »15« يوليو، بحضور بعض من 

تنسى وقفة قطر معها، مؤكدا أن حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أول قائد استنكر االنقالب بين قادة العالم.

إدانة  من  قطر  عنه  أعربت  ما  التركي  السفير  ثمن  كما 

تركيا،  في  جرت  التي  الفاشلة  االنقالب  لمحاولة  واستنكار 

مشددًا على أن تركيا أشادت في كل 

قطر،  دولة  بموقف  ومناسبة  موقف 

التي  الدول  أوائل  من  كانت  التي 

الشرعية  مع  تضامنها  عن  أعلنت 

الدستورية في جمهورية تركيا.

الشركة  فيه  تباشر  الذي  الوقت  في 

المطارات  وتشغيل  إلدارة  القطرية 

على  األخيرة  اللمسات  وضع  »مطار« 

حمد،  مطار  لتوسعة  األولى  المرحلة 

قريبا  إنجازها  المتوقع  من  والتي 

قطر   FIFA العالم  لـ»كأس  استعدادا 

2022«، فإن المرحلة الثانية للتوسعة من 
المونديال  انتهاء  عقب  بها  البدء  المقرر 

األولى  المرحلة  وتستهدف  مباشرة، 

االستيعابية  الطاقة  زيادة  للتوسعة 

سنويا،  مسافر  مليون   »58« إلى  للمطار 

أما المرحلة الثانية فتسعى لرفع الطاقة 

مسافر  مليون   »60« إلى  االستيعابية 

سنويا.

لـ»الخطوط  السنوي  التقرير  وبحسب 

سوف  التوسعة  فإن  القطرية«،  الجوية 

تعزز من العروض المتنوعة لمطار حمد 

عن  عالمية،  جوائز  على  الحائز  الدولي، 

عالمية  فنية  مجموعات  عرض  طريق 

جانب  إلى  خالبة،  طبيعية  بيئة  ضمن 

البيع بالتجزئة، ومنافذ األطعمة  متاجر 

والمشروبات، وغيرها من عوامل الجذب 

والترفيه األخرى ضمن مساحة واحدة. 

ومن المقرر أن يتضمن مشروع التوسعة 

حديقة استوائية داخلية تبلغ مساحتها 

المنطقة  في  مربع  متر   »10,000«

مائي  مسطح  إلى  باإلضافة  المركزية، 

مساحته »268« مترًا مربعًا، وهما يمثالن 

معًا محور مشروع التوسعة. 

كتب           محمد أبوحجر 

رسالة من سموه لملك 
بلجيكا تتصل بالعالقات

»145.5« مليار فائض الميزان التجاري 
في »5« أشهر

حقق ارتفاعا بنسبة »87 %« خالل الربع األول 

»تجديد البطاقة الصحية« يتصدر المعامالت 

خدمات متميزة لطالب متالزمة داون
توفرها »التربية والتعليم« لـ »132« طالبا بالمدارس 

»70« مدرسة دمج تساهم 
ببرامج وخدمات تعليمية متميزة

غرف صفية آمنة ومحفزة 
للتعليم بسلسلة مدارس الهداية 

لندن- أ. ف. ب- انخفض سعر اليورو أمس متأثرا بالتوقعات 

القاتمة لالقتصاد األوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي 

بالكامل، إلى ما دون عتبة الدوالر األميركي الرمزية، والتي لم يتّم 

تجاوزها منذ ديسمبر »2002«.

وتم تداول اليورو مقابل »0,9998« دوالر قرابة الساعة »12,45« 

بتوقيت غرينتش، في سابقة منذ بداية التداول بالعملة 

األوروبية، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الواليات 

المتحدة في شهر يونيو، ما عزز التوقعات باتباع االحتياطي 

الفدرالي األميركي سياسة نقدية أكثر صرامة.

اليورو أدنى من الدوالر

حديقة استوائية تبلغ مساحتها »10« آالف متر مربع

زيادة الطاقة االستيعابية إلى »60« مليون مسافر سنويًا

كتب             سعيد حبيب 

لـن ننسـى موقف قطر
صاحب السمو كان أول قائد في العالم استنكر االنقالب

كتب              كرم الحليوي 
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بمناسبة ذكرى يوم الدولة

صاحب السمو يهنئ رئيس مونتينيغرو
صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

دوكانوفيتش،  ميلو  الرئيس  فخامة 

بمناسبة  مونتينيغرو،  جمهورية  رئيس 

ذكرى يوم الدولة.

نائب األمير 
يهنئ رئيس مونتينيغرو
آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني، نائب األمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلو 

دوكانوفيتش، رئيس جمهورية مونتينيغرو، بمناسبة 

ذكرى يوم الدولة.

رئيس الوزراء يهنئ 
نظيره بمونتينيغرو

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

إلى دولة  الداخلية، برقية تهنئة  الوزراء ووزير  ثاني، رئيس مجلس 

مونتينيغرو،  جمهورية  وزراء  رئيس  أبازوفيتش،  دريتان  السيد 

بمناسبة ذكرى يوم الدولة.

تتصل بالعالقات الثنائية وسبل دعمها

جرى بحث العالقات الثنائية وسبل دعمها

بمناسبة عيد األضحى

صاحب السمو يبعث 
رسالة إلى ملك بلجيكا

سفيرنا يستقبل رئيسة 
اتحاد غرف التجارة في ألبانيا

توزيع الرطب على زوار حدائق الريان

صاحب  حضرة  بعث  قنا-  بروكسل- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  خطية  رسالة  المفدى،  البالد  أمير 

بلجيكا،  مملكة  ملك  فيليب  الملك  جاللة 

دعمها  وسبل  الثنائية  بالعالقات  تتصل 

وتطويرها.  قام بتسليم الرسالة سعادة 

السيد خالد بن فهد الهاجري سفير دولة 

اجتماعه  خالل  بلجيكا  مملكة  لدى  قطر 

باتس  دو  ويليام  السيد  سعادة  مع 

مستشار ملك بلجيكا.

الدوحة- $ - استقبل سعادة السيد 

علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى 

موتشوستيبا  إينيس  السيدة  ألبانيا، 

والصناعة  التجارة  غرف  اتحاد  رئيسة 

بجمهورية ألبانيا.

 تم خالل االجتماع بحث العالقات الثنائية 

إلى  باإلضافة  وتطويرها،  دعمها  وسبل 

األمور ذات االهتمام المشترك.

األضحى  عيد  بمناسبة  مميزة  لفتة  في 

في  ممثلة  الريان  بلدية  قامت  المبارك، 

الحدائق«  »قسم  الخدمات  شؤون  إدارة 

بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بتوزيع 

لهذا  بالحدائق  النخيل  أشجار  رطب 

التابعة  الحدائق  وزوار  عوائل  على  العام 

في  تعبئتها  بعد  وذلك  الريان،  لبلدية 

الغرض،  لذلك  معدة  كرتونية  عبوات 

بهدف تعزيز المساهمة المجتمعية بين 

البلدية وجمهورها الكريم.

وتم توزيع جميع عبوات الرطب بحديقة 

وزوار  العوائل  على  الجديدة  الغرافة 

الحديقة.

جدير بالذكر تولى بلدية الريان بالتعاون 

مع الحدائق العامة أهمية كبيرة ألشجار 

النخيل الموجودة في الحدائق، وذلك من 

لها  الدورية  الصيانة  أعمال  خالل متابعة 

طوال الموسم وريها بالمياه العذبة.

السفير الفرنسي لدى الدولة.. جان باتيست:

عالقات قوية تجمع قطر بفرنسا

أكد سعادة السيد جان باتيست فافر سفير 

قوة  على  الدولة،  لدى  الفرنسية  الجمهورية 

العالقة التي تجمع بين فرنسا وقطر، واصفا 

بالقوية  البلدين  بين  السياسية  العالقات 

والمبنية على الثقة المتبادلة بين الطرفين، 

بالرئيس  السمو  صاحب  التقاء  إلى  مشيرًا 

كسفير  وصوله  منذ  مرات  ثالث  ماكرون 

وتعزيز  دعم  على  عملت  والتي  الدوحة  إلى 

معمقة  محادثات  أجريا  حيث  العالقات، 

في  وبالدوحة  أغسطس،  شهر  في  ببغداد 

ديسمبرالماضى، وبـ 29 مايو بباريس. 

المسائل  في  للتعاون  وبالنسبة 

سعادة  أشار  البلدين،  بين  الدبلوماسية 

تعمالن  الدولتين  أن  إلى  الفرنسي  السفير 

اإلقليمية  المشاكل  وحل  السالم  نشر  على 

القضايا  وخاصة  وبالحوار،  سلمية  بطرق 

الحرب  وكذلك  وإيران،  وسوريا  ليبيا  في 

الضرورية  والحاجة  أوكرانيا  على  الروسية 

إلى  الفتًا  الدولي،  القانون  احترام  لضمان 

الوساطة  نجاح  بضمان  فرنسا  اهتمام 

القطرية بمسألة دولة تشاد، وكذلك العمل 

حيث  أفغانستان  مسألة  على  المشترك 

غاية  في  إنسانية  عملية  سويا  إنجزنا 

تقدمه  إلى  السياق  هذا  في  الفتا  األهمية، 

الهام  دورها  لدولة قطر على  الجزيل  بالشكر 

في تلك المسألة.

نوه  الفلسطينية،  للقضية  وبالنسبة 

تطبيق  باحترام  فرنسا  بالتزام  سعادته 

القانون الدولي أينما كان سواء في أوكرانيا 

فرنسا  أن  إلى  مشيرا  األوسط،  بالشرق  أو 

دولتين  وجود  على  القائم  بالحل  ملتزمة 

ضد  وأنها  ولإلسرائيليين،  للفلسطينين 

إياها  واصفًا  واالستعمار،  االحتالل  استمرار 

مخالفة  إلى  وتؤدي  مقبولة  غير  أمور  بأنها 

مثل  مآسي  تولد  أنها  كما  الدولي،  القانون 

 11 في  عاقلة  أبو  شيرين  الصحفية  مقتل 

هذا  فرنسا  أدانت  حيث  الماضي،  مايو 

مارسته  الذي  والعنف  السافر  االعتداء 

الشرطة وقت الجنازة. 

سعادة  نوه  االقتصادية،  العالقات  وعن 

سفير  فافر  باتيست  جان  السيد  السيد 

بتطور  الدولة،  لدى  الفرنسية  الجمهورية 

بين  كبير  بشكل  االقتصادية  العالقات 

نسبة  لرفع  رغبته  إلى  مشيرًا  البلدين، 

التي  وقطر  فرنسا  بين  التجاري  التبادل 

حجم  وصل  حيث  متميزة،  بأنها  وصفها 

 2021 سنة  البلدين  بين  التجاري  التبادل 

إلى 1.6 مليار يورو وهو رقم كبير.

مهم  استراتيجي  شريك  قطر  أن  وأوضح 

الطاقة،  منها  كتيرة  بمجاالت  لفرنسا 

المنتجات  اللوجيستية،  األمور  النقل، 

الفاخرة والمواد الغذائية، متمنيًا أن تتوسع 

االقتصادي  التعافي  مع  التجارية  التبادالت 

البحري  النقل  بخالف  هذا  العالمي، 

والتنمية المستدامة وإدارة النفايات.

وزراء  توقيع  إلى  تصريحه  خالل  وأشار 

المالية في العام 2021 مذكرة تفاهم لتعزيز 

القطاعين  بين  الشراكة  بمجال  التعاون 

وأضاف  األخضر،  والتمويل  والخاص  العام 

المتبادل  االستثمار  نعزز  أن  »نريد  قائاًل 

سعادته  عن  معربًا  وقطر«.  فرنسا  بين 

بن  محمد  الشيخ  سعادة  بمشاركة 

آل ثاني، نائب رئيس مجلس  عبدالرحمن 

قطر  جهاز  ورئيس  الخارجية،  وزير  الوزراء 

والذي  فرنسا«  »اختر  بمؤتمر  لالستثمار 

يترأسه الرئيس ماكرون.

مهمة  فرنسية  شركات  توجد  إنه  وقال 

الكبيرة  المشاريع  من  العديد  في  نجحت 

بدولة قطر، مشيرًا إلى اتفاق الشراكة بين 

لتطوير   Qatar Energyو  Total Energies
كذلك  الشرقي،  الشمال  الغاز  حقل 

ومتوسطة  الصغيرة  الفرنسية  الشركات 

شركة  مثل  بقطر  تستثمر  التي  الحجم 

Gaussin والتي تم تأسيسها سنة 2020 وهو 
أول مصنع للسيارات الكهربائية بقطر.

{ سعادة السيد جان باتيست فافر 

$ الدوحة

الدولتان 
تعمالن 
على نشر 

السالم وحل 
المشاكل 
اإلقليمية 

بالحوار

فرنسا تحترم 
تطبيق 
القانون 

الدولي سواء 
في أوكرانيا 

أو الشرق 
األوسط

نشكر قطر 
على دورها 

الهام في قضية 
أفغانستان

نسعى لرفع 
نسبة التبادل 
التجاري بين 
فرنسا وقطر

في محكمتي االستئناف واالبتدائية

ترقيات وتعيينات جديدة لقضاة قطريين
مؤخرا،  للقضاء،  األعلى  المجلس  شهد 

من  لعدد  جديدة  وتعيينات  ترقيات 

االستئناف  محكمة  في  القطريين  القضاة 

في  جاء  حيث  االبتدائية،  والمحكمة 

تعيين   2022 لسنة   30 رقم  المرسوم 

القحطاني،  ناصر  منصور  الدكتور 

الكعبي،  راشد  محمد  نايف  والدكتور 

والسيد  الكعبي،  أحمد  سعيد  والسيد 

عارف  والسيد  الفخري،  فخري  ناصر 

مبارك  فهد  والسيد  العيسى،  محمد 

رئيس  نائب  وظيفة  في  عبدالله  عجالن 

كل  أقدمية  وتحدد  االستئناف،  بمحكمة 

منهم فيها اعتبارا من 19 نوفمبر 2021.

وكذلك يعين كل من السيد حمد إبراهيم 

عبدالهادي  محمد  والسيد  شهبيك، 

بمحكمة  قاض  وظيفة  في  الدوسري 

االستئناف، وتحدد أقدمية كل منهما فيها 

اعتبارا من 27 فبراير 2022.

في  الكواري  محمد  عبدالله  السيد  ويعين 

وظيفة قاض بالمحكمة االبتدائية.

القضائية  السلطة  قانون  وينص  هذا 

في  قاضيًا  يعين  فيمن  يشترط  أنه  على 

قضى  قد  يكون  أن  االبتدائية  المحكمة 

عن  تقل  ال  مدة  قاض  مساعد  وظيفة  في 

التدريب  بنجاح  يجتاز  وأن  سنوات،  ثالث 

المقرر.

بالمحكمة  رئيسًا  يعين  فيمن  ويشترط 

وظيفة  في  قضى  قد  يكون  أن  االبتدائية 

قاض بالمحكمة االبتدائية خمس سنوات 

قاضيًا  يعين  فيمن  ويشترط  األقل،  على 

بمحكمة االستئناف أن يكون قد قضى في 

ست  االبتدائية  بالمحكمة  رئيس  وظيفة 

سنوات على األقل.

رئيس  نائب  يعين  فيمن  ويشترط 

قضى  قد  يكون  أن  االستئناف  بمحكمة 

االستئناف  بمحكمة  قاض  وظيفة  في 

ويشترط  األقل،  على  سنوات  ست 

بمحكمة  رئيسًا  يعين  فيمن 

االستئناف أن يكون قد قضى 

رئيس  نائب  وظيفة  في 

االستئناف  بمحكمة 

على  سنوات  خمس 

األقل.

فيمن  ويشترط 

يعين 

ضيًا  قا

قضى  قد  يكون  أن  التمييز  بمحكمة 

االستئناف  بمحكمة  رئيس  وظيفة  في 

خمس سنوات على األقل ويشترط فيمن 

أن  التمييز  بمحكمة  رئيس  نائب  يعين 

يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة 

التمييز خمس سنوات على األقل.

وتكون ترقية القضاة على أساس 

في  ويشترط  األقدمية، 

الوظيفة  إلى  الترقية 

يكون  أن  األعلى 

الكفاية  تقدير 

للمرشح  األخير 

قية  للتر

جة  ر بد

ق  فو

المتوسط على األقل.

وتحدد الكفاية بناًء على تقارير التفتيش 

القضاة، وفقًا ألحكام  القضائي على أعمال 

للقضاء  األعلى  المجلس  ويضع  القانون. 

فيه  بمن  القضاء  لتقطير  طموحة  خطة 

اإلداري  والكادر  القضائية  السلطة  عناصر 

العمل  بيئة  لتحسين  بالمحاكم، 

بمكانة  العناية  خالل  من  القضائية، 

القضاء والقضاة وما يستحقونه من مكانة 

والدولة، وبما يحقق  المجتمع  متميزة في 

تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة 

وسريعة.

»قضاة  برنامج  مؤخرا  المجلس  وأطلق 

واحتضان  رعاية  إلى  يهدف  الذي  الغد« 

الطلبة القطريين المتميزين الذين تتوافر 

لديهم الرغبة في العمل بالسلك القضائي 

مستقباًل.

المجلس  رعاية  في  البرنامج  ويتمثل 

طيلة  أكاديميا  للطلبة  للقضاء  األعلى 

وانضمامهم  التخرج  حتى  دراستهم  مدة 

وذلك  تخرجهم،  بعد  قضاة  كمساعدي 

القطريين  الطلبة  لتأهيل  خطة  إطار  في 

للعمل في السلك القضائي، حيث سيتم 

شروط  عدة  على  بناًء  المرشحين  اختيار 

مقوماتها  بضبط  قام  موضوعية،  ومعايير 

للقضاء  األعلى  المجلس  من  كّل  وآلياتها 

كفاءة  من  التحقق  بهدف  القانون،  وكلية 

المطلوبة  المهارات  حيث  من  المرشح 

تحصيل  ضمان  على  عالوة  والسلوك، 

في  العلمية  والقدرة  للمعرفة  المرشح 

المقررات األكاديمية المعتمدة.
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توفرها »التربية والتعليم« لـ »132« طالبا بالمدارس

خدمات متميزة لطالب متالزمة داون
 تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، 

تقدم  إذ  داون،  متالزمة  بطلبة  كبيًرا  اهتماًما 

الدمج  مدارس  في  المتنوعة  الخدمات  لهم 

إلى  إضافة  مدرسة،   70 عددها  يبلغ  التي 

االحتياجات  لذوي  الهداية  مدارس  سلسلة 

حيث  وروضتان،  مدارس   5 وعددها  الخاصة 

يبلغ عدد جميع طلبة متالزمة داون المقيدين 

في تلك المدارس 132 طالًبا وطالبة.

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  تقدم  كما 

داون  متالزمة  لطلبة  متعددة  خدمات  العالي 

واالستشارات  للتقييم  رؤى  مركز  في  تتمثل 

ورعاية  الخاصة  التربية  إلدارة  التابع  والدعم 

التقييم  خدمات  يقدم  والذي  الموهوبين 

مع  بالتعاون  داون  متالزمة  لطلبة  الشامل 

وزارة الصحة لتحديد مستوى األداء للطالب، 

ونوع  له  تقديمها  الالزم  الخدمات  وبالتالي 

البيئة التعليمية المناسبة له.

لوزارة  التابعة  الدمج  مدارس  تقدم  كذلك 

تعليمية  وخدمات  برامج  والتعليم،  التربية 

والتربوية  التعليمية  الحتياجاتهم  مناسبة 

مع  االندماج  على  الطلبة  هؤالء  يساعد  مما  ؛ 

المصادر  غرف  من  عدد  فيها  ويتوفر  أقرانهم، 

المهيأة بالوسائل واألدوات المختلفة والخاصة 

لطلبة متالزمة داون، والتكنولوجيا المساعدة، 

المتخصصة  الكوادر  توفير  إلى  باإلضافة 

وأخصائيين  الخاصة  التربية  معلمي  من 

وتعزز  تخدم  التي  المساندة  الخدمات  من 

حسب  كل  واالستقاللية  األكاديمية  قدراتهم 

احتياجه.

لهذه  الوزارة  تقدمها  الذي  الخدمات  أبرز  وتعد 

المدارس  خدمات  هي  الطالب،  من  الفئة 

الهداية  مدارس  سلسلة  وهي  المتخصصة: 

خاللها  من  ويتم  الخاصة  االحتياجات  لذوي 

خالل  من  للطالب  مكثفة  جلسات  تقديم 

كادر متخصص في مختلف مجاالت التربية 

عملية  وتسهيل  تمكينه  لضمان  الخاصة 

حيث  المجاالت،  مختلف  في  الحقا  دمجه 

آمنة  صفية  غرف  المدارس  هذه  في  يتوفر 

ومحفزة لتعليم هؤالء الطلبة بما يتناسب مع 

احتياجاتهم وقدراتهم الفعلية. 

طويلة  خطة  خالل  من  الوزارة  عملت  كما 

المهارات  برامج  تصميم  على  األجل  وبعيدة 

لطلبة  تقدم  والتي  األسري،  والدعم  الحياتية 

التربوية  البرامج  من  مجموعة  داون  متالزمة 

العملية  القدرات  واكتشاف  المهني  للتأهيل 

والمهارات األدائية، حيث تعمل مدارس الدمج 

للتقييم  رؤى  ومركز  المتخصصة  والمدارس 

واالستشارات والدعم على تقديم مجموعة من 

الخدمات الداعمة لألسرة، ومنها االستشارات 

األسرية المتعلقة بطلبة متالزمة داون، كذلك 

بخالف  هذا  ألسرهم،  توعوية  نشرات  إصدار 

من  الفئة  هذه  مع  التعامل  كيفية  عن  ورش 

الطلبة.

التكنولوجيا المساعدة 
الحديثة  التكنولوجيا  لدور  وبالنسبة 

الحياة  مجاالت  بجميع  واستخداماتها 

الحديثة تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم 

العالي متمثلة بإدارة التربية الخاصة ورعاية 

المختلفة  الجهات  مع  بالتنسيق  الموهوبين 

والبرامج  األجهزة  بتوفير  الوزارة  وخارج  داخل 

متالزمة  لطلبة  المتخصصة  التكنولوجية 

والتي يمكن استخدامها بشكل جماعي  داون 

وتيسير  لتمكينهم  المدارس،  في  فردي  أو 

عملية تعلمهم بما يتوافق مع قدراتهم.

وتقنية  مهنية  مسارات  استحداث  تم  كما 

ترقى  ال  ممن  داون  متالزمة  طلبة  تناسب 

المعارف  لتلقي  األكاديمية  استعداداتهم 

للمرحلة  العادية  المعايير  بمستوى  والعلوم 

والمدارس  الدمج  مدارس  في  الثانوية 

بإعداد  المعلمون  يقوم  حيث  المتخصصة، 

بالمهنة،  خاصة  تدريبية  وحدات  وتصميم 

قدراتهم  لتحديد  للطلبة  تقييم  إجراء  ويتم 

وميولهم واستعداداتهم.

نوعية  تحسين  يمكن  أنه  يتبين  سبق  ومما 

حياة األشخاص المصابين بمتالزمة داون من 

لهم  الرعاية  وتقديم  احتياجاتهم  تلبية  خالل 

المناسب  الوقت  التدخل في  وتقديم خدمات 

مختلف  في  لهم  الشامل  الدعم  وتقديم 

أعضاء  وليصبحوا  لتمكينهم  المجاالت. 

فاعلين في المجتمع ولتحقيق ذاتهم فهم جزء 

ال يتجزأ من هذا المجتمع.

وكان العالم قد احتفل يوم الحادي والعشرين 

العالمي  باليوم  الماضي،  مارس  شهر  من 

قبل  من  اعتماده  تم  والذي  داون،  لمتالزمة 

في  مرة  ألول  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

االحتفال  هذا  يهدف  حيث  2011م،  ديسمبر 

وتسليط  داون  متالزمة  بطبيعة  للتوعية 

المنتجين  االفراد  هؤالء  إنجازات  على  الضوء 

في المجتمع ودعمهم.

تصيب  وراثية  حالة  داون  متالزمة  وتعتبر   

األطفال الذين يحدث لديهم خلل في انقسام 

نسخ   3 لديهم  فيصبح   ،21 الكروموسوم 

وهو  الطبيعي  من  بداًل   21 الكروموسوم  من 

التطور  في  تأخر  عنه  ينتج  مما  نسختان. 

على  التأخر  هذا  يؤثر  وال  والجسدي،  العقلي 

{ كوادر تعليمية متخصصة األفراد من ناحية قيامهم بمهامهم اليومية.

{ غرف صفية مجهزة 

»70« مدرسة  تساهم ببرامج وخدمات تعليمية الندماجهم مع زمالئهممركز رؤى يقدم خدمات التقييم الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة

محمد الجعبري كتب

غرف صفية آمنة ومحفزة للتعليم 

عبر مبادرات تنفذها كلية العلوم الصحية

حرم جامعي خال من التبغ

جامعة  في  الصحية  العلوم  كلية  أطلقت 

مفهوم  لنشر  المبادرات  من  العديد  قطر 

انضم  حيث  التبغ«،  من  خال  جامعي  »حرم 

حنان  بالدكتورة  ممثال  العامة  الصحة  قسم 

الصحية  العلوم  كلية  عميد  عبدالرحيم، 

في جامعة قطر إلى المجموعة الخامسة من 

مبادرة الحرم الجامعي الخالي من التبغ، وهو 

برنامج من قبل جمعية السرطان األميركية، 

اعتماد  وتوسيع  لـتسريع  منحا  يقدم  الذي 

في  التبغ  من  التام  الخلو  سياسات  وتنفيذ 

حرم الجامعات من خالل مبادرة »حرم جامعي 

خال من التبغ«. 

والجدير بالذكر أن جامعة قطر هي الجامعة 

إلى  انضمت  التي  والوحيدة  األولى  العربية 

حرم  نحو  االتجاه  بهدف  المجموعة  هذه 

التدخين.  من  بالمائة  مائة  خال  جامعي 

األنشطة  دمج  تم  ولقد  المشروع،  خالل  من 

البحثية  التجارب  مع  المنحة  من  المدعمة 

الصحة  برنامج  في  للطلبة  والتعليمية 

تعلمهم  لوضع  فرصة  لهم  أتاح  مما  العامة، 

تأليف  في  والمشاركة  التنفيذ  موضع 

المنشورات البحثية في هذا المجال. 

الجيوسي  فخري  غدير  الدكتورة  وأشرفت 

للتقييم  مسح  أول  إجراء  في  الطلبة  على 

قطر  جامعة  حرم  في  التبغ  لتعاطي  البيئي 

معرفة  لتقييم  أساسي  مسح  إجراء  تم  كما 

ومواقف وسلوكيات مجتمع جامعة قطر تجاه 

منتجات التبغ وتجاه سياسة حظر التدخين 

الحالية في جامعة

التي  العوائق  أيضا  المسح  وحدد  قطر، 

خدمات  على  للحصول  السعي  دون  تحول 

وكانت  الطلبة،  قبل  من  التدخين  عن  اإلقالع 

في  منشورات  ثالثة  المشاريع  هذه  نتيجة 

مجالت بحثية.

وتقوم الكلية حاليا بمشروعين بحثيين قيد 

تقييمي  مسح  هو  األول  المشروع  التنفيذ: 

وأعضاء  »للطلبة  قطر  جامعة  لمجتمع  ثان 

والسلوكيات  والموظفين«  التدريس  هيئة 

تجاه  وتصوراتهم  التبغ  منتجات  تجاه 

التبغ«، وخلو حرم  »الخلو من  تنفيذ سياسة 

جامعة قطر مائة بالمائة من التدخين والتبغ 

والسجائر اإللكترونية.

عبدالرحيم  حنان  الدكتورة  المشروع  وتقود 

ويشارك في قيادته الدكتورة غدير الجيوسي 

والدكتور  حسن  السيد  ديانا  والدكتورة 

مجاهد شريم. أما المشروع الثاني فهو عبارة 

التي  العوائق  لفهم  نوعية  بحثية  دراسة  عن 

عن  لالقالع  للوصول  السعي  دون  تحول 

التدخين بين طلبة جامعة قطر. 

من  لفئة  تخرج  مشروع  البحث  هذا  ويعد 

عليه  وتشرف  العامة  الصحة  طالبات 

الدكتورة غدير الجيوسي.

جامعة  حرص  منطلق  من  بالذكر  جدير   

فتتبع  منتسبيها،  وسالمة  صحة  على  قطر 

 »2013« التدخين  حظر  سياسة  الجامعة 

مناطق  عدا  فيما  التدخين  تمنع  حيث 

ومع  الجامعة.  مباني  عن  تبعد  مخصصة 

الخلو  تدعم  ال  الحالية  السياسة  فإن  ذلك، 

بشكل  تعزيزها  ويمكن  التبغ  من  التام 

من  الحديثة  األنواع  تضمين  خالل  من  أكبر 

المخصصة  األماكن  وإلغاء  التبغ،  منتجات 

الستخدام التبغ في الحرم الجامعي. ويمكن 

تحديد  خالل  من  السياسة  دعم  أيضا 

الخاصة  لالنتهاكات  الواضحة  العقوبات 

بالتدخين لتتماشى المساحات الخالية من 

تعيين  في  المتمثل  الدولة  هدف  مع  التبغ 

من  صحيتين  مدينتين  والريان«  »الدوحة 

 .2022 العالمية في عام  قبل منظمة الصحة 

وتدعو مبادرات المدن الصحية إلى »الصحة 

المستويات  لتوفير  السياسات«،  جميع  في 

والرعاية  العامة،  الصحة  خدمات  من  المثلى 

وتوفر  للجميع،  والمتاحة  المناسبة  الطبية 

بيئة مادية نظيفة وآمنة وصحية.

{ فريق كلية العلوم الصحية

تنفيذ مشروعين 
بحثيين لمسح 

المجتمع 
الجامعي ومعرفة 

تصوراتهم تجاه 
المبادرة
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خالل كلمته بمناسبة الذكرى السادسة لالنقالب الفاشل في بالده.. السفير د. مصطفى كوكصو:

تـركـيـا لــن تنــسى مــوقــف قـطـر
سفير  كوكصو،  مصطفى  الدكتور  سعادة  أكد 

األزمات  تخطت  بالده  أن  الدوحة  لدى  التركية  الجمهورية 

الفاشلة  االنقالب  وأن »محاولة  ومنشغلة ببناء مستقبلها، 

2016 كانت تستهدف  15 يوليو عام  التي تعرضت لها في 

وأن  وقدراته،  الديمقراطية  ومكاسبه  التركي  الشعب 

التنظيم اإلرهابي )فيتو( حاول اإلطاحة بالحكومة الشرعية 

فشلت  خطتهم  لكن  المحاولة،  تلك  خالل  التركية  للدولة 

بفضل يقظة الشعب التركي«.

صحفي  مؤتمر  خالل  تركيا  سفير  سعادة  وأضاف 

والوحدة  الديمقراطية  ليوم  السادسة  الذكرى  بمناسبة 

أقارب  من  بعض  بحضور  يوليو   15 الموافق  الوطنية 

الفتنة  »هذه  على  القضاء  بعد  تمكنت  تركيا  أن  الشهداء 

عدم  يضمن  بما  الدولة  أجهزة  بناء  إعادة  من  مهدها«  في 

بالديمقراطية  ينعم  بلدا  تركيا  لتبقى  األزمة؛  هذه  تكرار 

االقتراع  وصناديق  االنتخابات  عبر  سلمًيا  السلطة  وتداول 

ال صناديق الذخيرة. وقال السفير التركي إن بالده لم ولن 

السمو  صاحب  حضرة  أن  مؤكدا  معها،  قطر  وقفة  تنسى 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى أول قائد 

استنكر االنقالب بين قادة العالم.

الداعم  القطري  الموقف  التركي  السفير  ثمن  كما 

واستنكار  إدانة  من  عنه  أعربت  وما  بالده،  مع  والمتضامن 

 6 قبل  تركيا  في  جرت  التي  الفاشلة  االنقالب  لمحاولة 

موقف  كل  في  أشادت  تركيا  أن  على  مشددًا  سنوات، 

الدول  أوائل  من  كانت  التي  قطر  دولة  بموقف  ومناسبة 

في  الدستورية  الشرعية  مع  تضامنها  أعلنت  التي 

جرت،  التي  االنقالب  محاولة  ورفضت  تركيا،  جمهورية 

عنه  عبر  الذي  الشعبي  بالتضامن  الوقت  ذات  في  منوها 

حينها،  الوسائل  بمختلف  تركيا  مع  القطري  الشعب 

واصفا العالقات القطرية - التركية بأنها مميزة جدا، وقال 

»هناك تعاون كبير بين البلدين في شتى المجاالت، ومن 

الدستورية  للشرعية  الداعمة  القطرية  الوقفة  جاءت  هنا 

في تركيا، ودعم دولة قطر لكافة اإلجراءات القانونية التي 

واستقرار  أمن  على  للحفاظ  التركية  الحكومة  تتخذها 

تركيا وشعبها«.

 كأس العالم 

وقال السفير كوكصو »نحن نتابع عن كثب سير عملية 

تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 التي سُتعقد في قطر 

ونترقب انطالق البطولة ونضع كافة إمكانياتنا في خدمة 

أشقائنا لتحقيق دورة استثنائية من البطولة الدولية«.

دولة  في  تقام  عالم  كأس  بطولة  بأول  »نرحب  مضيفًا 

قطر،  تستضيفه  الذي  الحدث،  هذا  أن  ونرى  إسالمية، 

على  قطر  مكانة  ستعزز  البطولة  أن  كما  ناجًحا،  سيكون 

لألحداث  رئيسية  كوجهة  العالمية  الرياضة  خريطة 

الرياضية الكبرى«.

األحداث  استضافة  بتجربة  تركيا  »تتمتع  وأضاف   

مستعدون  أننا  أعلَن  أن  أودُّ  لهذا  الدولية؛  الرياضية 

قطر  أن  من  واثق  وأنا  ممكنة،  طريقة  بأية  للمساعدة 

ستنظُم بطولة استثنائية لم يسبق لها مثيل«.

لوضع  األخضر  الضوء  الرئيس  فخامة  أعطانا  »لقد  وقال 

الفعالية.  هذه  إنجاح  خدمة  في  ومجهودنا  إمكانياتنا  كل 

المونديال  إلنجاح  المساهمة  في  قطر  مع  تتعاون  فتركيا 

عبر التعاون في المجال األمني وتنظيم الفعاليات الكبرى. 

ونحن كاألخ الذي ينتظر عرس أخيه«.

 التحدى األكبر

مثلته  ما  أخطر  إن  كوكصو  مصطفى  د.  السفير  وقال 

للدولة  استهدافها  هو  الفاشلة،  االنقالبية  المحاولة  هذه 

يتصور  كما  السياسية  قيادتها  فقط  وليس  ومؤسساتها 

البعض.

التنظيم  هذا  أتباع  من  العناصر  من  »عددا  أن  موضحًا 

إلى  التسلل  حاولوا   FETÖ بـ  المعروف  الشنيع  اإلرهابي 

ذريعا،  فشال  فشلت  لكنها  والعسكرية  األمنية  األجهزة 

المسلحة  أن كفاءة ومهنية قواتنا  إلى  أن ننوه  وهنا يجب 

وقتل  قياداتها  اعتقال  االنقالبيون  حاول  التي  الباسلة، 

لمخططهم  االنصياع  رفض  ومن  التركية  للدولة  الموالون 

من الضباط والجنود الوطنيين«.

وقال: كانت القوات المسلحة التركية أول من تم استهداف 

ليست  مهام  في  توريطها  عبر  السياسي  وحيادها  وحدتها 

من رسالتها وواجبها الوطني الذي أقسم منتسبوها عليه، 

وهو حماية أراضي الدولة التركية ومصالح شعبها. 

وقيادته  لشعبنا  ثم  أواًل  لله  الفضل  أن  االطار  هذا  في  وزاد 

الرئيس رجب  المنتخبة، وعلى رأسها فخامة  السياسية 

طيب أردوغان، وكذلك قيادات أجهزتنا األمنية والعسكرية 

الذين استطاعوا امتصاص الصدمة في ساعات معدودة، 

عناصر  من  الدولة  أجهزة  لتطهير  فرصة  إلى  األزمة  وحولوا 

تكرار  عدم  يضمن  بما  تأهيلها  وإعادة  االرهابي،  التنظيم 

هذا الحدث الجلل، وبإذن الله سيكون 15 يوليو 2016 آخر 

االنقالبات في تركيا.

وحدة الشعب التركي 

وأكد سعادة سفير الجمهورية التركية أن الشعب التركي 

وقف عن بكرة أبيه ضد االنقالب، وبادرت أحزاب المعارضة 

الممثلة في البرلمان إلى الوقوف مع القيادة السياسية في 

مقر  الحربية  بالطائرات  قصفوا  الذين  االنقالبيين  وجه 

برلمان الشعب، ورمز حريته وديمقراطيته.

المحاولة  هذه  عنه  أسفرت  ما  أهم  من  كان  لقد  مضيفًا: 

ترميم  على  وطني  توافق  صياغة  هو  الفاشلة  االنقالبية 

المواقف  في  الشديد  التباين  ورغم  الديمقراطي،  نظامنا 

صندوق  في  الحل  أن  على  يتفق  الجميع  فإن  السياسية 

بيان  نشر  على  السياسية  األطراف  كافة  واتفقت  االقتراع 

يدين محاولة االنقالب في اليوم التالي، في 16 يوليو.

وتابع: ولذلك مضى الشعب التركي في مساره التغييري 

عن  أسفر   2017 في  استفتاء  وعقد  السياسية،  للبيئة 

انحياز غالبية الشعب إلى خيار النظام الرئاسي بداًل عن 

بفضل  بسالسة  التحول  هذا  وحصل  البرلماني،  النظام 

العسكريين  من  شهداؤنا  بذلها  التي  والدماء  التضحيات 

الوطني،  قرارها  في  مستقلة  بتركيا  لننعم  والمدنيين؛ 

وقوية في بنيتها السياسية.

ممارسة  على  اعتاد  الذي  التركي  الشعب  أن  إلى  ولفت 

حقوقه السياسية والمدنية المكفولة بالدستور والمحمية 

بالقانون، قد اكتسب ايضا مناعة طبيعية ضد االنقالبات.

مشددًا: لذلك نحن ال نقلق أبًدا من المناقشات السياسية 

أنها  طالما  اإلعالم،  وسائل  وفي  العام  الرأي  في  الخالفات  أو 

تلتزم بالقانون.

أن يستهين  السفير كوكصو: نحن ال نسمح ألحد  وأكد 

شخًصا   250 االنقالبيون  قتل  لقد  شعبنا،  بتضحيات 

جرحوا  كما  بالدبابات،  ودهًسا  بالرصاص  مواطنينا  من 

أكثر من 2000، لقد كانت هذه المحاولة االنقالبية األكثر 

تقم  لم  ذلك،  كل  من  وبالرغم  المعاصر،  عهدنا  في  دموية 

الدولة التركية بتصفية من ارتكبوا هذه الجرائم المزهقة 

استثنائية،  محاكمات  أية  لهم  تعقد  لم  بل  لألرواح، 

الطبيعي  القضاء  أمام  للمحاكمة  جميًعا  ويخضعون 

لتتحقق فيهم ولهم العدالة.

أطلق  لمن  أمان  ال  أنه  الجميع  يعلم  أن  يجب  مضيفًا: 

من  كل  ستطال  العدالة  ويد  شعبه،  على  الرصاص 

االجتماعي  وسلمه  أمنه  واستهدف  الوطن  بمصالح  أضر 

ومقدراته البشرية واالقتصادية.

وقال إن أهم حق كفلته العهود الدولية لحقوق اإلنسان هو 

تركيا  ينتقدون  لمن  صوًتا  نسمع  ولم  الحياة،  في  الحق 

حين  وال  مواطنينا،  من  للمئات  الحق  هذا  انتهاك  تم  حين 

المئات  بقتل   »PKK« مثل  أخرى  إرهابية  تنظيمات  قامت 

من شعبنا عبر تفجيرات وقصف عابر للحدود.

منه،  نخجل  أو  نخفيه  ما  لدينا  ليس  نحن  وتابع: 

ونتجاوب مع أي نقد موضوعي يقدم الدليل والبرهان على 

ادعاءاته دون مزايدات سياسية.

وقال السفير كوكصو: والحقيقة أن تركيا منشغلة اليوم 

وأكثر من أي وقت مضى ببناء مستقبلها، كما عززت هيبة 

حين  الدولي  المجتمع  احترام  وكسبت  داخلًيا  الدولة 

انتصرت للديمقراطية ومدنية الدولة.

 السياسة الخارجية التركية 

التركية  الخارجية  السياسة  كوكصو:  السفير  وأكد 

والتنمية  للسالم  مالئمة  ظروف  خلق  إلى  تهدف 

وازدهار  سالم  منطقة  إنشاء  في  وتسهم  المستدامين، 

في  بالدنا  مصالح  حماية  مع  محيطنا،  في  واستقرار 

الساحة  على  وغموضًا  تقلبات  تشهد  التي  المرحلة 

اإلقليمية والدولية.

وأضاف: تلعب تركيا دورا رائدا في حل النزاعات والوساطة، 

رئاسة  الوقت  نفس  في  تتولى  التي  الوحيدة  الدولة  وهي 

في  بالوساطة  المعنية  الصداقة/   االتصال  مجموعات 

ومنظمة  أوروبا  في  والتعاون  األمن  منظمة  المتحدة  األمم 

تركيا  تستضيف  ذلك،  إلى  باإلضافة  اإلسالمي.  التعاون 

البيئة  في  تساهم  التي  للوساطة«  إسطنبول  »مؤتمرات 

التفكيرية بشأن الوساطة، و»برامج شهادات الوساطة من 

أجل السالم« للدبلوماسيين الشباب من الدول األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي.

دولة  هي  تركيا  أن  إلى  كوكصو  السفير  لفت  كما 

العالم.  في  النازحين  من  عدد  أكبر  تستضيف 

مليون   3.7 فيهم  بمن  نازح  ماليين   4 حوالي  وتستضيف 

بلدانهم،  في  الدمار  من  الفرار  إلى  اضطروا  الذين  سوري، 

وتحت الحماية المؤقتة للدولة التركية.

السوريين  على  دوالر  مليار   40 حوالي  تركيا  أنفقت  وقال: 

الخدمة  أنواع  كافة  توفير  أجل  من   2011 عام  منذ 

والمساعدة. من جهة أخرى، تدعم تركيا العودة الطوعية 

التي  الجهود  وبفضل  سوريا،  إلى  للسوريين  الكريمة 

إلى  العودة  من  السوريين  من  اآلالف  مئات  تمكن  بذلناها، 

ديارهم.

وأشار: العادات والتقاليد التي تسير عليها الدولة التركية 

والتي ترتكز على اإلنسان تفرض علينا تولي زمام المبادرة 

في مجال المساعدات اإلنسانية والتنموية أيضًا. انعقدت 

في  إسطنبول  في  اإلنساني  للعمل  األولى  العالمية  القمة 

العالم  في  سخاء  األكثر  الدولة  تركيا  وتعتبر   .2016 عام 

مقارنة  اإلنساني  اإلنفاق  من  الفرد  نصيب  أساس  على 

بالدخل القومي.

 التقارب التركي الخليجي 

وأوضح أنه في 28 أبريل الماضي، وتلبية لدعوة من الملك 

الملك  والتقى  السعودية،  أردوغان  الرئيس  زار  سلمان، 

سلمان وولي العهد، في أول زيارة منذ سنوات، والتي كانت 

من  جديدة  مرحلة  لبدء  المشتركة  اإلرادة  على  مؤشر 

التعاون بين البلدين الشقيقين.

األمير  السعودي  العهد  لولي  األخيرة  الزيارة  جاءت  وقد 

في  الفتور  لكسر  الماضي  يونيو  في  سلمان  بن  محمد 

العالقات ولتفتح حقبة جديدة في العالقات بين البلدين.

في  اإلمارات،  لدولة  التركي  الرئيس  زيارة  جاءت  كما 

السياسة  في  التحول  مسار  من  كجزء   ،2022 فبراير 

الخارجية التركية تجاه قوى إقليمية كانت على خصومة 

اتفاقيات  عدة  خاللها  عت  وُوقِّ لسنوات.  استمرت  معها 

لمرحلة  مقدمة  تمثل  الجانبين،  بين  تفاهم  ومذكرات 

عالقات  في  وكذلك  البلدين  عالقات  في  ومختلفة  جديدة 

بالده مع دول الخليج.

والسيما  الخليجية  الدول  كافة  مع  التركي  التقارب  ويعد 

دولة قطر انعكاسا لعالقات تاريخية ال سيما على مستوى 

دعم قضايا األمة والتعاون الثنائي في المجاالت كافة ُبغية 

ضمان االستقرار والسالم واالزدهار في المنطقة وفي العالم 

االسالمي.

 نظرة للمستقبل 

ضمان  تعني  القوية  تركيا  كوكصو:  الدكتور  وأكد 

السالم والتنمية المستدامين وقوة دافعة لجميع األحواض 

بالذكرى  فخر  بكل  سنحتفل   ،2023 عام  في  المحيطة. 

المئوية لتأسيس جمهورية تركيا والذكرى الخمسمائة 

هذا  ويصادف  كما  التركية.  الخارجية  وزارة  لتأسيس 

التركية  العالقات  لتأسيس  الخمسين  ذكرى  العام 

في  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  بصدد  ونحن  القطرية، 

هذا الشأن.

تحديدها  تم  التي  الملموسة  األهداف  تحقيق  إن  وأضاف 

تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية لن يقتصر على رفع 

مستويات السالم واالزدهار في البالد فحسب، بل سيعزز 

لمنطقتها  تركيا  تقدمها  التي  اإلسهامات  نفسه  الوقت  في 

الُمباِدرة  التركية  الخارجية  السياسة  إن  وللعالم. 

في  المساهمة  مع  الوطنية  مصالحنا  تضمن  واإلنسانية 

نفس الوقت في تحقيق األهداف المشتركة لإلنسانية.

التركي:  السفير  قال  بالده  في  االقتصادي  الوضع  وحول 

القيود  رفع  مع  قوي  بشكل  التركي  االقتصاد  أداء  ظهر 

المتعلقة بجائحة كورونا، كما نما الدخل القومي بنسبة 

21.7 % في الربع الثاني من العام الجاري.
نمو  معدل  أعلى  ذات  دولة  ثاني  تركيا  أصبحت  مضيفًا: 

المؤشرات  تظهر  حيث  المتحدة،  المملكة  بعد  العالم  في 

في  استمر  التركي  االقتصادي  النشاط  أن  الرئيسية 

الجاري،  العام  من  الثالث  الربع  في  قوته  على  الحفاظ 

مدعوًما بالطلب األجنبي القوي.

االستثمار  اتجاهات  وصلت  األخيرة  اآلونة  في  وأضاف: 

عالية  مستويات  إلى  التركية  الشركات  في  والتوظيف 

التوظيف  أن  ويالحظ  السابقة،  بالسنوات  مقارنة  جًدا 

في الشركات يستمر في التحسن خالل الربع الثالث من 

العام الجاري.

وقال أيضًا: ومن المتوقع أن يحقق رصيد الحساب الجاري 

الزيادة  من  بدعم  وذلك  العام؛  بقية  في  فائًضا  تركيا  في 

رفع  بعد  السياحة  قطاع  وانتعاش  الصادرات  في  القوية 

القيود على السفر بسبب الجائحة.

المتعلقة  المؤقتة  المشكالت  بعض  هناك  بالطبع  ولفت: 

فواتير  وارتفاع  المحلية،  للعملة  الصرف  سعر  بتذبذبات 

في  التضخم  الغذائية,وزيادة  المواد  وأسعار  الواردات، 

البالد.

التي  المؤقتة  العوامل  تفقد  أن  المتوقع  ومن  قائاًل:  وتابع 

تؤثر على توقعات التضخم تأثيرها على المدى القصير، 

من  األخير  الربع  في  هبوطي  اتجاه  في  التضخم  ويدخل 

العام الجاري.

 الصناعات الدفاعية 

وحول بروز الصناعات الدفاعية وتفوق المسيرات التركية 

قال سفير الجمهورية التركية في قطر مصطفى كوكصو: 

وقوات  الجيش  قدرة  التركية  الدفاعية  الصناعات  عززت 

المحلية  والمعدات  األسلحة  من  بالعديد  التركية  األمن 

خالل العام المنصرم 2021.

وقال أيضًا »في إطار الجهود المبذولة في مجال الصناعات 

المسيرتين  الطائرتين  دخلت  والفضائية  الجوية 

صونغور-  و»آق   »Akıncı-أقينجي« الهجوميتين 

AKSUNGUR«، الخدمة بشكل رسمي في قواتنا الجوية 
 2- بي  تي  »بيرقدار  مسيرات  من  المزيد  تسليم  تم  كما 

إلى   »kargo وكارغو-   ANKA والعنقاء-   Bayraktar TB2
مختلف فروع أجهزتنا العسكرية واألمنية.

وأضاف: أجريت اختبارات ناجحة على مسيرات »ألباغو- 

على  االختبار  مرحلة  بدأت  فيما  االنتحارية،   »ALPAGU
».BOYGA -مسيرات »بويغا

المسلحة  المسيرة  إنتاج  مشروع  »بدأ  أنه  إلى  ولفت 

اإلقالع  يمكنها  التي   ،Bayraktar TB3  3- بي  تي  بيرقدار 

أفقيا من ظهر حاملة الطائرات المسيرة التركية »تي جي 

قريبا  الخدمة  ستدخل  التي   »TCG Anadolu  - اناضولو 

المسيرة  المقاتلة  تصميم  من  االنتهاء  فيه  تم  وقت  في 

ميوس »MİUS« النفاثة. 

»غوك  المحلية  للمروحية  الثالث  األولي  النموذج  أتم  وقال: 

بي – Gökbey« أول اختبار طيران له بنجاح، فيما يتواصل 

 - »أتاك  الهجومية  المروحية  من  الثانية  المرحلة  تسليم 

.»Atak
وتابع »سلمت الصناعات الدفاعية التركية، قيادة القوات 

البحرية 3 طائرات دوريات من طراز« P-72»في إطار مشروع 

.MELTEM III - -3ملتم

اختبارات  إجراء  بنجاح،  تم  أنه  إلى  كوكصو  ولفت 

الطيران لصاروخ التجارب المطور بتكنولوجيا المحركات 

أنظمة  وتقييم  اختبار  مركز  تأسيس  وبدء  الهجينة، 

الطائرات المسيرة بقضاء قلعة جيك بالعاصمة أنقرة. 

وقال: هذا إضافة إلى العديد من األسلحة البرية ومنظومة 

المدى وغيرها  المنخفض ومتوسط  الجوي  حصار للدفاع 

واألقمار  االكترونية  بالحرب  الخاصة  المعدات  من 

الصناعية العسكرية.

الوصول  على  عازمة  تركيا  أن  ذاته  الوقت  في  ومؤكدًا 

ودعم  الذاتي  االكتفاء  حد  إلى  العسكرية  بصناعاتها 

أشقائنا والدول الصديقة في حماية أمنها وبناء منظوماتها 

الدفاعية وعقدنا العديد من االتفاقيات للتصنيع العسكري 

المشترك مع الدول الصديقة.

 وتشكل المشاريع المشتركة بين تركيا وقطر في مجال 

من  مهًما  جانًبا  والدفاعية  واألمنية  العسكرية  الصناعة 

ممثلون  حاليا  ويوجد  البلدين.  بين  الثنائية  العالقات 

ASELSAN و ألكبر شركات الدفاع التركية في قطر مثل 

Baykar وHavelsan وMeteksan وTusaş وغيرها.

 اكتشافات الغاز 

السفير  لفت  تركيز  في  والطاقة  الغاز  قضية  وحول 

اكتشافات  حول  له  تصريح  أحدث  »في  أنه  كوكصو 

الغاز، كشف فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

 10 2023 في ضخ  األول من عام  الربع  أن تركيا ستبدأ في 

ماليين متر مكعب يومًيا من الغاز الطبيعي المكتشف في 

البحر األسود«.

اإلقليمي  للتعاون  كمفتاح  الطاقة  ترى  »تركيا  أن  وأكد 

على  تعمل  فتركيا  لذلك  والصراع  للتوتر  مجاال  وليس 

عدالة توزيع ثروات شرق البحر المتوسط بين جميع دول 

الحوض بعدالة بعد ترسيم الحدود البحرية، مع مراعاة 

حقوق القبارصة األتراك كذلك«.

طيب  رجب  التركي  الرئيس  أعلن  أن  »وسبق  وأضاف 

أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البالد بالبحر 

األسود، باحتياطي بلغ 540 مليار متر مكعب.«

للغاز  المتتالية  تركيا  اكتشافات  »مع  أنه  إلى  مشيرًا 

آمالنا في وصول تركيا  الطبيعي في البحر األسود، تزداد 

الواقع  وتحسين  اقتصاديا،  الكبار  الـ10  مصاف  إلى 

مجال  في  الخارج  على  االعتماد  تقليل  عبر  االقتصادي 

الطاقة وتلبية االحتياجات محلًيا«.

المالي  إسطنبول  »مركز  أن  إلى  التركي  السفير  وأشار 

يقوم بدور مهم في مجال التمويل على الصعيدين اإلقليمي 

الذي  المركز  في  المشاركة  تعتزم  الخليج  ودول  والدولي، 

التأجير  يبدأ  أن  المتوقع  ومن   %  81 بنسبة  بناؤه  اكتمل 

فيه خالل وقت قصير.

مليار   250 قدره  دخاًل  المركز  يولد  أن  المخطط  من  الفتًا: 

االقتصاد  أميركي، فضاًل عن قيمة مضافة تضخ في  دوالر 

التركي بشكل مستدام، يتوقع أن تصل قيمتها اإلجمالية 

على  عاًما   15 مضي  بعد  دوالر  مليار   160 من  أكثر  إلى 

تشغيله. 

صناعة السيارات 

إن  وحول قطاع صناعة السيارات في تركيا قال كوكصو 

تصدير منتجات القطاع إلى 193 دولة في القارات الخمس 

بقيمة إجمالية بلغت 29 ملياًرا و342 مليون دوالر خالل عام 

في  األولى  المرتبة  احتالل  من  القطاع  هذا  مكن  مما   ،2021
الرابعة  المرتبة  تحتل  أصبحت  التي  تركيا،  صادرات 

عشرة بين أكبر مصّنعي السيارات في العالم. 

على  السيارات  بصناعة  مختصة  شركات  أربع  وحّلت 

ضمن  األولى  العشر  الشركات  بين  التركية  األراضي 

قائمة أبطال التصدير لعام 2021.

زيارة  إلى  القطريين  السياح  التركي  السفير  دعا  كما 

تركيا البلد الثاني واالستمتاع بالطبيعة الساحرة، مؤكدا 

على وجود أخوة تاريخية عميقة تربط بين البلدين، وعبر 

عن ترحيب تركيا بالقطريين.

حققتها  التي  الكبيرة  القفزة  على  التركي  السفير  وشدد 

أن  إلى  مشيرًا  انواعه،  بكافة  السياحي  المجال  في  بالده 

بنسبة  زيادة  ســـجلت  تركيا  في  الســـيـــاحة  عائدات 

نفس  مع  مقارنة   ،2022 من  األول  الربع  خالل   ،%  122.4
الفترة من العام الماضي، بحسب معطيات هيئة اإلحصاء 

التركية )حكومية(، للفترة بين يناير ومارس الماضيين.

{  د. مصطفى كوكصو متحدثا 

{  السفير التركي وبعض من أقارب الشهداء خالل االحتفال

األمة التركية تغلبت على األزمة في ساعات.. وانتصرت للديمقراطيةصاحب السمو كان أول قائد في العالم استنكر االنقالب 

كرم الحليوي كتب

تعلمنا كيف نعتمد على أنفسنا ونطور استراتيجية دفاعنا الوطنيبالدنا منشغلة ببناء مستقبلها.. وكسبت احترام المجتمع الدولي

 نترقب 
انطالق كأس 

العالم.. 
ونضع 

إمكانياتنا في 
خدمة أشقائنا 

لتنظيم 
بطولة 

استثنائية 



بقرار من النائب العام

منح »9« موظفين 
بـ »كهرماء« الضبطية القضائية

سعد  بن  عيسى  الدكتور  سعادة  أصدر 

قرارا  العام،  النائب  النعيمي،  الجفالي 

القطرية  المؤسسة  في  موظفين   9 بمنح 

الضبطية  »كهرماء«  والماء  للكهرباء 

القضائية وفقا للقانون لضبط المخالفات 

رقم  القانون  ألحكام  بالمخالفة  تقع  التي 

مقابل  تحصيل  بتنظيم   2021 لسنة   2
استهالك الكهرباء والماء.

سعادة  إعطاء  على  القانون  وينص  هذا   

الوزارة  موظفي  منح  حق  العام  النائب 

باالتفاق مع سعادة الوزير المختص صفة 

للمساهمة  القضائي  الضبط  مأموري 

المتعلقة  الجرائم  وإثبات  ضبط  في 

ألحكام  بالمخالفة  تقع  والتي  بوظائفهم 

لها. وسيعمل  المنفذة  والقرارات  القوانين 

موظفو وزارة التجارة والصناعة على إثبات 

ألحكام  بالمخالفة  تقع  التي  الجرائم 

والقرارات  التنفيذية  والئحته  القانون 

التفتيش  سلطة  لهم  ويكون  له.  المنفذة 

نشاطًا  تمارس  التي  األماكن  جميع  على 

حق  وقت  أي  في  لهم  يكون  كما  مخالفًا، 

بها  تقع  التي  األماكن  جميع  دخول 

وتحرير  التشريعات  ألحكام  المخالفات 

واتخاذ  المخالفات  هذه  بضبط  محاضر 

اإلجراءات القانونية المقررة بشأنها.

مع  المنشآت  وتفتيش  دخول  ويجب 

والتشغيل  السالمة  قوانين  مراعاة 

تقارير  طلب  لهم  ويحق  المرافق،  لهذه 

المواد  من  العينات  وأخذ  األنشطة،  عن 

عن  الناتجة  أو  المخزونة  أو  المستخدمة 

باألنظمة  التزامه  من  للتأكد  المشروع 

مأموري  مهمة  أن  بالذكر  جدير  والقرارات. 

الجرائم  تقصي  تكون  القضائي  الضبط 

والبحث عن مرتكبيها، وجمع االستدالالت 

التي تلزم للتحقيق والمحاكمة، ولمأموري 

قيامهم  حالة  في  القضائي،  الضبط 

بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة برجال 

السلطة العامة، متى اقتضى األمر ذلك.

التي  اإلجراءات  جميع  تثبت  أن  ويجب 

في  القضائي  الضبط  مأمورو  بها  يقوم 

وقت  بها  يبين  منهم  عليها  موقع  محاضر 

مع  حصولها  ومكان  اإلجراءات  اتخاذ 

الذين  والخبراء  والشهود  المتهمين  توقيع 

التوقيع،  مقام  البصمة  وتقوم  سمعوا، 

فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن 

التوقيع أثبت ذلك في المحضر، مع بيان 

يثبت  لم  إجراء  بأي  يعتد  وال  السبب، 

المحاضر  وترسل  المحاضر،  هذه  في 

واألشياء  األوراق  مع  العامة  النيابة  إلى 

المضبوطة. 

جمع  أثناء  القضائي  الضبط  ولمأموري 

االستدالالت أن يجروا المعاينة الالزمة وأن 

معلومات  لديهم  تكون  من  أقوال  يسمعوا 

عن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم 

وللمتهم  إليه.  المنسوبة  التهمة  عن 

هذه  يحضر  أن  عليه  والمجني  ولوكيله 

اإلجراءات كلما أمكن ذلك.

أشاد بنجاح فعالية مهرجان العيد لبلدية الريان.. مبارك بن فريش :

مد جسور التواصل 
بين المؤسسات والجمهور

السالم،  فريش  بن  مبارك  السيد  أشاد 

بنجاح  المركزي  البلدي  المجلس  عضو 

فعالية مهرجان العيد لبلدية الريان والذي 

إجازة  خالل  مول«  »قطر  مع  بالتعاون  كان 

عيد األضحى المبارك. حيث حظيت هذه 

الفعالية المميزة بحضور كبير وإشادة من 

جميع الحاضرين، وتهدف إلي زيادة توعية 

وأهم  البلدية،  بمهام  والمجتمع  الجمهور 

مختصرة  رسائل  وبها  المقدمة،  الخدمات 

وكان  واألنظمة،  والقوانين  البلدية  بدور 

ومسليه  وممتعة  مرحه  أجواء  في  ذلك 

الفئات  لجميع  المعلومة  توصيل  في 

لألطفال  الهدايا  وتقديم  المشاركة. 

والجمهور. 

موصوال  بالشكر  البلدي  عضو  وتوجه 

هذه  تنفيذ  على  العام  المشرف  إلى 

الجابر  حسن  بن  جابر  السيد  الفعالية 

القائمين  وجميع  الريان،  بلدية  مدير   -

الريان على  والمنظمين من موظفي بلدية 

األثر  لها  كان  والتي  الفعالية  هذه  نجاح 

للجمهور  المعلومة  توصيل  في  اإليجابي 

الشكر  فكل  ومبتكرة،  حديثة  بطريقة 

الجميع  المقدرة من  الجهود  لهذه  والتقدير 

من  إنها  حيث  الريان.  لبلدية  والتميز 

البلديات التي لديها العديد من المشاركات 

المجتمعية طوال السنة ومنها على سبيل 

فعالية  الماضي  الفطر  عيد  خالل  المثال 

توزيع  مبادرة  وأيضا  األخضر  البساط 

العيد في  انتهاء صالة  الهدايا لألطفال بعد 

عدد من المناطق، وزيارة مستشفى سدرة 

األطفال  من  السرطان  بمرضى  وااللتقاء 

وغيرها من المشاركات والمبادرات القيمة.

السالم،  مبارك  السيد  وقال    

والمهرجانات  الفعاليات  هذه  مثل  إن 

جسور  مد  في  فعال  دور  لها  والمشاركات 

الوزارات والهيئات  التواصل والتقارب بين 

وأهداف  ورسالة  رؤية  لتحقيق  والجمهور 

أتوجه  المناسبة  وبهذه  الوزارة. 

إلى  والتقدير  الشكر  بخالص 

عبد  بن  الله  عبد  د.  سعادة 

العزيز بن تركي السبيعي، وزير 

الوزارة  موظفي  وجميع  البلدية 

في  اإليجابية  إسهاماتهم  على 

ودورهم  وتطويره  البلدي  العمل 

الخدمات  تقديم  في  الفعال 

للجمهور بشكل متطور وحديث.

التواصل  على  حرصه  فريش  وأكد 

بالوزارات  المسؤولين  كافة  مع 

والهيئات والجهات المختلفة، لتوفير 

منظم  وبشكل  الخدمات  أفضل 

ومتطلبات  مقترحات  ورفع  وسريع 

في  جميعًا  نشترك  وأننا  األهالي. 

هدف واحد هو خدمة الوطن والمواطن، 

ورفعة وطننا الغالي.

{ مبارك بن فريش

في السودان واألردن واليمن والعراق.. »الهالل القطري«:

»27« ألف مستفيد من مشروع األضاحي

ليتواصل  بأضحيتك  »تقرب  شعار  تحت 

القطري  األحمر  الهالل  مكتب  انتهى  الخير« 

األضاحي  مشروع  تنفيذ  من  بالسودان 

من  وذلك  دارفور،  ووسط  الخرطوم  بواليات 

خالل تخصيص عدد 113 رأسًا من األبقار.

 13,560 على  طرد   2,300 توزيع  تم  حيث 

وذوي  النازحين  من  المستهدفين  من 

دور  ونزالء  والمرضى  الخاصة  االحتياجات 

االجتماعية. الرعاية 

القطري  األحمر  الهالل  أختتم  األردن  وفي 

الفقيرة  األسر  لصالح  األضاحي  مشروع 

وكذلك  المضيف  المجتمع  في  واأليتام 

في  السوريين  الالجئين  من  لألسر 

إربد،  مخيم  إربد/   المفرق،  محافظات 

والرمثا. الزرقاء  ومحافظة  البقعة  مخيم 

مشروع  نفذ  قد  األحمرالقطري  الهالل  وكان 

1,600 مستفيد  األضحية في األردن لفائدة 

نقاط  تحديد  تم  حيث  أسرة،   320 حوالي 

القوائم  حسب  والتوزيع  التسجيل 

المستهدفة. والفئات  المسجلة 

الهالل األحمر القطري من  انتهى  اليمن  وفي 

تنفيذ مشروع األضاحي في كافة مديريات 

محافظة عدن حيث تم توزيع لحوم الماعز 

مستفيد   5,900 من  أكثر  أسرة   1188 على 

من األسر الفقيرة واأليتام.

محافظات  في  وتحديدًا  العراق  وفي 

والسليمانية«  بغداد  أربيل،  »نينوى، 

تنفيذ  من  القطري  األحمر  الهالل  انتهى 

أسرة   1,200 لعدد  األضاحي  لحوم  وتوزيع 

الفقيرة  األسرة  من  مستفيد   6000 حوالي 

حوجة. واألكثر 

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 

على المستحقين داخل قطر، وفي 19 دولة 

بالتعاون  البلقان  ودول  وإفريقيا  آسيا  في 

مع شركائه حول العالم.

الالزمة  الترتيبات  األحمر  الهالل  واتخذ 

المضحون  يتبرع  التي  األضاحي  لتوفير 

يتم  بحيث  المشروع،  مدة  خالل  بقيمتها 

والبقر،  والمعز  الضأن  من  ذبحها  ذلك  بعد 

الشرعية  األوقات  في  لحومها  وتوزيع 

حصص  صورة  في  للنحر،  المحددة 

داخل  شخص   120,000 لفائدة  غذائية 

وخارجها. الدولة 

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، 

ويوفر  والتوزيع،  والذبح  للشراء  الالزمة 

ما يحتاجونه من  للفقراء  أخرى  من ناحية 

تتوافر  ال  التي  اللحوم  وباألخص  الغذاء، 

لهم عادًة خالل باقي أوقات العام، عالوة على 

الغذائي،  األمن  تحقيق  جهود  يدعم  كونه 

المتضررة  وتحسين ظروف معيشة األسر 

 - »كوفيد  كورونا  جائحة  من  ا 
ًّ

اقتصادي

كذلك  ويساعد  المستهدفة،  بالبلدان   »19
عليها  يحرص  دينية  شعيرة  أداء  على 

وفي  العالم،  أنحاء  شتى  في  المسلمون 

اإلحساس  ونشر  القلوب،  في  الفرح  بث 

اإلنساني. والتضامن  باألخوة 

شملت المنشآت الغذائية

حمالت تفتيشية مكثفة ببلدية الدوحة
بقسم  ممثلة  الدوحة  بلدية  نفذت   

الرقابة الصحية التابع إلدارة الرقابة 

مكثفة  تفتيشية  حمالت  البلدية 

الغذائية  والمنشآت  المطاعم  على 

األضحى  عيد  أيام  طوال  المختلفة، 

الغذائية  المنشآت  شملت  المبارك، 

مشيرب  ومنطقة  واقف  سوق  في 

ومختلف  واللؤلؤة  كتارا  ومحالت 

الفنادق الواقعة ضمن الحدود اإلدارية 

التابعة لبلدية الدوحة.

الصحية  الرقابة  مفتشو  قام  وقد   

التفتيشية  الحمالت  خالل 

يونيو  شهر  منذ  بدأت  التي 

إجازة  فترة  طوال  واستمرت 

مدى  من  بالتأكد  العيد، 

بالمنشآت  العاملين  التزام 

المختلفة  الغذائية 

في  الصحية،  باالشتراطات 

االستهالكية  المجمعات 

الشعبية  والمطابخ 

والمطاعم والمالحم ومحالت 

تشهد  التي  الحلويات 

حلول  قرب  مع  كبيرًا  إقبااًل 

العيد.

 وتم التركيز على الحمالت 

المسائية  التفتيشية 

خالل  المحالت  على 

تشهده  لما  العيد  أيام 

خالل  كبير  إقبال  من 

باإلضافة  الوقت.  هذا 

الحمالت  لتكثيف 

الخضراوات  بيع  محال  على  اليومية 

الحلويات  بيع  ومحال  والفواكه 

اليومي  والتفتيش  والمكسرات، 

للتأكد  الغذائية  المنشآت  على 

المعروضة  المنتجات  سالمة  من 

التفتيش  جانب  إلى  للجمهور، 

واألسماك  اللحوم  بيع  محالت  على 

والجمعيات  بالمجمعات  والدواجن 

االستهالكية.

الصحية  الرقابة  قسم  حرص  كما   

الستقبال  فريق  تخصيص  على 

حيث  العيد،  إجازة  خالل  الشكاوى 

طريق  عن  الشكاوى  استقبال  يتم 

وذلك  المختص  الشكاوى  فريق 

ساعة،   24 مدار  وعلى  يومي  بشكل 

ومفتشات  مفتشي  من  كل  ويقوم 

البيطريين  واألطباء  األغذية 

المؤسسات  على  والتنبيه  بالتوجيه 

لالرتقاء  أنواعها  بمختلف  الغذائية 

الخاصة  الصحية  باالشتراطات 

وصحة  والمنشآت  بالمباني 

ورصد  الغذائية،  المواد  تداول 

واتخاذ  ضبطها  يتم  مخالفات  أي 

حيال  المناسبة  القانونية  اإلجراءات 

الصحة  على  حفاظًا  المخالفين 

والمصلحة العامة.

التوعية  على  التركيز  وتم 

الصحية للمنشأة بالدرجة 

من  لرفع  وذلك  األولى 

لتطبيقها  وذلك  مستواها 

الصحيه  االشتراطات 

الصحيحه  بالطريقه 

في  الوقوع  لتجنب  والسليمه 

األخطاء والمخالفات.

الحمالت  على  أشرف  وقد   

الفترة  تلك  خالل  التفتيشية 

نجالء  السيدة  من  كل 

رئيس  الهيل  عبدالرحمن 

ببلدية  الصحية  الرقابة  قسم 

محمد  علي  والسيد  الدوحة، 

وحدة  رئيس  القحطاني 

الرقابة  بقسم  المفتشين 

الصحية.
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 نحرص على 
التواصل مع كافة 

المسؤولين لتوفير 
أفضل الخدمات 

للمواطنين

توزيع »2.300« 
طرد على 

النازحين وذوي 
االحتياجات 

الخاصة بالخرطوم

الدوحة          $
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أبرزها زيارة الطبيب المختص والحصول على التطعيمات المطلوبة

»الرعاية األولية« تقدم نصائح للمقبلين على السفر

محمد  إبراهيم  الدكتور  يقول  اإلطار  هذا  وفي 

التابع  الصحي  الخيل  روضة  مركز  من  جبر 

إذا  حتى  األولية:  الصحية  الرعاية  لمؤسسة 

فمن  تزورها  التي  بالمنطقة  دراية  على  كنت 

المرتبطة  الصحية  المخاطر  تعرف  أن  المهم 

طبية  رعاية  على  الحصول  وأماكن  بالمنطقة 

بزيارة  تفضل  المعلومات  من  ولمزيد  موثوقة.. 

الموقع اإللكتروني.. 

الرحلة  قبل  طبيبك  لزيارة  الذهاب  تنس  وال 

حيث  األقل  علي  أسابيع  ستة  إلى  بأربعة 

كنت  إذا  ما  إخبارك  علي  قادرًا  طبيبك  سيكون 

)لألمراض  خاصة  لقاحات  أي  إلي  تحتاج 

احتياطات  أي  اتخاذ  أو  الصفراء(  الحمى  مثل 

صحية خاصة قبل الرجوع إلى الدوحة، وأيضا 

يستطيع طبيبك أن يخبرك ما إذا كنت بحاجة 

إلى أدوية خاصة للوقاية من أمراض معينة مثل 

من  أي  حول  الطبيب  استشارة  وأيضا  المالريا، 

السفر  خالل  معك  إحضارها  عليك  التي  األدوية 

وكيفية تناولها.

كما أنه ال يمكن التغافل أبدا عن صحة وسالمة 

العامة  والقاعدة  السفر  خالل  والمياه  األغذية 

هي: )أغليه أو اطبخه أو قشره أو استغن عنه(، 

وقد يكون من الصعب مراقبة ما تأكله أو تشربه 

أخرى  بلدان  في  األصدقاء  أو  العائلة  زيارة  أثناء 

لكن اتباع النصائح التالية قد يقيك من اإلصابة 

تكون  قد  أخرى  حاالت  ومن  المسافرين  بإسهال 

»أ«  الوبائي  الكبد  التهاب  مثل  ذلك  من  أخطر 

والحمى التيفية.

الفواكه  فقط  تتناول  أن  النصائح  أهم  ومن   

بنفسك  تقشيرها  يمكنك  التي  والخضراوات 

وتجنب الحليب غير المبستر ومنتجات األلبان 

واألسماك  اللحوم  أكل  وتجنب  المبسترة،  غير 

بشكل  المطبوخة  غير  أو  النيئة  الصدفية 

الجائلين  الباعة  من  الطعام  تشتر  وال  كامل، 

من  القادم  الماء  أشكال  كافة  تجنب  وضرورة 

مع  الثلج،  قطع  ذلك  في  بما  المياه  حنفيات 

تكون  قد  التي  والخضراوات  الفواكه  من  الحذر 

مغسولة بمياه ملوثة.

بالصابون  يديك  غسل  على  الحرص  كذلك 

قبل  للجراثيم  مضاد  لليدين  بمطهر  أو  والماء 

استخدام  وبعد  تحضيره  أو  الطعام  تناول 

كما  بالحيوانات،  االحتكاك  وبعد  المرحاض 

عند  الطعام  وطبخ  الماء  بغلي  القيام  يجب 

حرارة )ال تقل عن 185 درجة فهرنهايت/  85 درجة 

مئوية( لمدة دقيقة واحدة على األقل.

الوقاية من البعوض 

إذا كنت ذاهبًا إلى منطقة استوائية، فقد تكون 

معرضًا لخطر اإلصابة بالمالريا أو حمى الضنك 

االحتياطات  هذه  باتخاذ  منها  الوقاية  ويمكن 

البعوض  لدغات  من  للوقاية  التالية  البسيطة 

على  ورشها  للحشرات  طاردة  مادة  باستخدام 

طويلة  سراويل  وارتداء  المكشوف،  الجلد 

الخروج،  عند  وقبعة  طويلة  بأكمام  وقمصان 

والنوم  برميثرين،  باستخدام  مالبسك  عالج 

بمبيدات  معالجة  سرير  ناموسية  تحت 

ما  مكان  في  ستمكث  كنت  إذا  وذلك  للحشرات 

بدون ستائر على النوافذ أو نوافذ.

ألن  راكد  ماء  على  يحتوي  شيء  أي  وأفرغ 

الراكدة،  المياه  في  بيضه  يضع  البعوض 

به  المصاب  حياة  يهدد  خطير  مرض  فالمالريا 

وينتشر من خالل البعوض.

والقشعريرة  الحمى  األعراض  وتتضمن 

يحدث  وقد  والتعب،  العضالت  وآالم  والصداع 

إلى  سفرك  وقبل  واإلسهال،  والتقيؤ  الغثيان 

البلد يجب أن تبدأ باألقراص للوقاية من المالريا 

وأثناء الرحلة وأيضا بعد العودة إلى الدوحة. 

خالل  من  ينتقل  نادر  مرض  الصفراء  والحمى 

في  عادًة  األعراض  وتظهر  البعوض  لدغات 

غضون 3 إلى 6 أيام بعد التعرض للدغة بعوض 

ناقل للعدوى. ويمكن أن تسبب أعراضًا شبيهة 

الحمى  مثل  الشديدة،  اإلنفلونزا  بأعراض 

والقشعريرة والصداع وآالم الظهر وآالم العضالت 

واإلرهاق واليرقان( واصفرار الجلد أو العينين.

 وإذا كنت مسافرًا إلى منطقة يشيع فيها مرض 

لقاح  على  تحصل  أن  يلزمك  الصفراء،  الحمى 

الصفراء  الحمى  ضد  معتمدة  تلقيح  عيادة  في 

بعد  البالد  مغادرتك  قبل  أيام   10 غضون  في 

دولية  تطعيم  شهادة  وستمنح  اللقاح،  تلقي 

)بطاقة صفراء( مختوما عليها من عيادة التلقيح، 

وقد تكون بحاجة إلى هذه البطاقة كإثبات على 

مصدق تلقيحك من أجل الدخول إلى أو الخروج 

من مناطق معينة موبوءة بهذه العدوى.

إصابة المسافرين باإلسهال

ويضيف الدكتور إبراهيم محمد جبر أن إسهال 

الصحية  المشاكل  أكثر  هو  المسافرين 

األعراض  تتضمن  المسافرين،  بين  شيوعا 

برازا رخوا أو مائيا وتطبل البطن والغثيان، وفي 

السفر  من  عودتك  بعد  األعراض  استمرار  حال 

الخاص  الصحية  الرعاية  مقدم  بزيارة  عليك 

له  وتشرح  مؤخرًا  سافرت  قد  أنك  وإخباره  بك 

بالتفضيل عن حالتك الصحية واالعراض التي 

تشعر بها.

الحمى التيفية 

أن  يمكن  باألمعاء  عدوى  هي  التيفية  والحمى 

تكون مهددة لحياة المصاب تبدأ األعراض عادة 

في غضون 8 أيام و14 يومًا بعد أكل طعام ملوث 

تمرض  أن  يمكنك  ولكن  ملوث،  ماء  شرب  أو 

وتتضمن  يوما.  أيام   3 بالعدوى  إصابتك  بعد 

وإمساكا  وإسهاال  وصداعا  عالية  حمى  األعراض 

وفقدان الشهية وطفحا جلديا ببقع وردية اللون.

داء الكلب

من  المنتقلة  واألمراض  الكلب  داء  مرض  وعن 

من  تمرض  أن  فيمكن  عام  بشكل  الحيوانات 

بسوائلها  االحتكاك  من  أو  الحيوانات  عض 

حيوانات  من  مصنوع  طعام  أكل  أو  برازها  أو 

ومنتجات  اللحوم  خصوصا  بالعدوى  مصابة 

الطيور  وإنفلونزا  الكلب  داء  وينتشر  األلبان، 

وأمراض أخرى عبر االحتكاك بالحيوانات أو أكل 

منتجات حيوانية.

طريق  عن  عادة  البشر  إلى  الكلب  داء  وينتقل 

عضات  وتشكل  العدوى.  يحمل  حيوان  عضة 

تصيب  التي  الكلب  داء  حاالت  أكثر  الكلب 

وحيوانات  للخفافيش  يمكن  ولكن  البشر، 

أن يكون  أيضا. يمكن  الكلب  داء  أن تنقل  أخرى 

 55000 من  أكثر  يقتل  حيث  قاتال  الكلب  داء 

إذا  لهذا،  عام..  كل  العالم  أرجاء  في  شخص 

ما،  حيوان  من  خدوش  أو  لعضات  تعرضت 

جيدا  المصابة  المنطقة  تغسل  أن  فعليك 

الفور  على  طبيبك  تراجع  وأن  والماء  بالصابون 

داء  ضد  لقاح  إلى  بحاجة  كنت  إذا  ما  لتعرف 

الكلب أم ال، كما يمكنك ان تسأل طبيبك عما إذا 

كنت تحتاج إلى لقاح ضد داء الكلب قبل مغادرة 

البالد، اما إذا كنت مسافرا برفقة حيوان أليف، 

تلقاها  التي  اللقاحات  تكون  أن  على  فاحرص 

حيوانك األليف ضد داء الكلب حديثة.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، عن 

إطالق مجموعة ثالثة من الورش الفنية التدريبية 

تتناول مجاالت فنية متعددة، في إطار البرنامج 

الصيفي، من بينها ورشة تنمية مهارة القراءة، خالل 

الفترة من 18 إلى 21 يوليو، في القاعة رقم 1 المبنى 18 

وتستهدف األطفال من عمر 8 إلى 13 سنة، وتشتمل 

الدورة على عدة محاور تتعلق بتعريف القراءة ومدى 

أهميتها، تعليم كيفية القراءة الممتعة، تنمية 

وتطوير مهارة وأساليب القراءة، تحفيز وتشجيع 

األطفال على القراءة.

الورشة الثانية بعنوان: »فن النقش على الجبس« 

وتقام خالل الفترة من 24 إلى 27 يوليو، في القاعة 1 

مبنى 18، ويتعرف المشاركون في الورشة على تاريخ 

فن النقش على الجبس والذي يعود إلى القرن الحادي 

عشر الميالدي وكان جزءًا رئيسيًا من فن العمارة 

والهندسة عند العرب واليزال هذا اإلرث متجددًا، حيث 

أصبح الجبس جزءًا أساسيًا في تزيين البيوت، 

وأصبح هواية وحرفة فنية لدى الكثير من شباب اليوم 

لشغل أوقات فراغهم بعمل المجسمات والنقش 

عليها وإبداع الزخارف اإلسالمية أو كتابة الخط واآليات 

وغيرها، والشباب هم األكثر إقبااًل لتعلم الكثير من 

أسرار هذا الفن. 

الورشة الثالثة بعنوان »التطريز اليدوي« للنساء 

فقط، وتقام خالل الفترة من 7 إلى 10 أغسطس، في 

القاعة 1 مبنى 18، وتتضمن الورشة تعريف بحرفة 

النقدة والتي تعد من الحرف التراثية القديمة، 

تمارسها النساء وتحتاج إلى الدقة والمهارة في التنفيذ، 

وتستخدم في أدائها مواد وأدوات معينة منها خيوط 

الخوص ذات االلوان المتعددة واإلبرة الخاصة بها، 

وتعتبر النقدة من الحرف التراثية، وخالل الورشة يتم 

تدريب المشاركات على أنواع النقوش والزخارف، 

وكيفية التعامل مع الخوص الذي يتميز بلونين، 

الذهبي والفضي. 

وكانت كتارا قد أطلقت عددًا من الورش الفنية 

التدريبية منذ يونيو الماضي تتناول مجاالت فنية 

متعددة، مثل »عمل اسماك باأللوان المائية«، »عمل 

زهور الصيف« تعليم أساسيات رسم المناظر 

الطبيعية، التدريب على تصميم طابع وبطاقة 

بريدية، تعليم فن صناعة العرائس، تعليم الخط 

العربي، إلى جانب ورش فنية أطلقتها قبة الثريا.

وتمنح كتارا شهادات للمشاركين في ختام كل ورشة.

أربعة  أن  القطري  التقويم  دار  أعلنت 

الشمسية  مجموعتنا  كواكب  من 

والزهرة(  والمريخ،  والمشتري،  )زحل، 

قطر  دولة  سماء  في  القمر  تلتقي  سوف 

الفترة  وخالل  الجاري،  يوليو  شهر  خالل 

رؤية  قطر  دولة  لسكان  يمكن  الحالية 

ورصد كوكبي زحل والمشتري في سماء 

كوكبي  رؤية  يمكنهم  بينما  المساء، 

المريخ والزهرة في سماء الفجر. 

الفلكي  )الخبير  مرزوق  بشير  د.  وذكر 

يوم  مساء  في  أنه  القطري(  التقويم  بدار 

1443هـ  الحجة«  »ذو  شهر  16 من  الجمعة 

سيقع  2022م  يوليو  شهر  من   15 الموافق 

»زحل«  الرائعة  الحلقات  ذو  الكوكب 

قوسية  درجات  أربع  قدره  زاوي  ُبعد  على 

سكان  وسيتمكن  القمر،  مركز  شمال 

وزحل  القمر  ورؤية  رصد  من  قطر  دولة 

الشرقي  األفق  أعلى  المجردة  بالعين  مًعا 

شروق  موعد  بعد  من  قطر  دولة  لسماء 

القمر عند الساعة 8:18 مساًء وحتى قبل 

 4:53 الساعة  شروق شمس السبت عند 

صباًحا بتوقيت الدوحة المحلي.

يوم  صباح  من  األولى  الساعات  خالل  أما   

1443هـ  الحجة«  »ذو  شهر  من   20 الثالثاء 

2022م سيكون  19 من شهر يوليو  الموافق 

»المشتري«  الشمسية  المجموعة  عمالق 

قوسية  درجة   2.2 قدره  زاوي  ُبعد  على 

دولة  لسكان  ويمكن  القمر،  مركز  شمال 

مًعا  والمشتري  القمر  ورؤية  رصد  قطر 

الشرقي  األفق  باتجاه  المجردة  بالعين 

شروق  موعد  بعد  من  قطر  دولة  لسماء 

مساء  من   10:15 الساعة  عند  المشتري 

شمس  شروق  موعد  قبل  وحتى  االثنين، 

صباًحا   4:55 الساعة  عند  الثالثاء 

بتوقيت الدوحة المحلي.

في  أنه  مرزوق  بشير  الدكتور  وأضاف 

»ذو  شهر  من   22 الخميس  يوم  مساء 

شهر  من   21 الموافق  1443هـ  الحجة« 

األحمر  الكوكب  سيلتقي  2022م  يوليو 

شهر  لقمر  األخير  التربيع  مع  »المريخ« 

الزاوي  الُبعد  »ذو الحجة«؛ حيث سيكون 

واحدة  درجة   1.1 والقمر  المريخ  بين 

دولة  سكان  وسيتمكن  تقريًبا،  قوسية 

مًعا  والقمر  المريخ  ورؤية  رصد  من  قطر 

من  الشرقي  األفق  أعلى  المجردة  بالعين 

 11:52 الساعة  عند  القمر  شروق  موعد 

موعد  قبل  وحتى  الخميس،  مساء  من 

الجمعة.  شروق شمس 

»ذو  شهر  من   27 الثالثاء  يوم  فجر  وفي 

الحجة« 1443هـ الموافق 26 من شهر يوليو 

المجموعة  كواكب  ألمع  سيلتقي  2022م 
المتناقص  الهالل  مع  »الزهرة«  الشمس 

ويمكن  قطر،  سماء  في  الحجة  ذي  لشهر 

رؤيتهما مًعا بالعين المجردة باتجاه األفق 

الشرقي من بعد موعد شروق الزهرة عند 

شروق  قبل  وحتى  فجًرا   3:13 الساعة 

شمس األربعاء عند الساعة 4:58 صباًحا 

بتوقيت الدوحة المحلي. 

في  الفلكية  الظواهر  تلك  أهمية  وتكُمن 

ورصد  برؤية  لالستمتاع  جيدة  فرصة  أنها 

مع  الشمسية  مجموعتنا  كواكب  اقتران 

إلى  باإلضافة  الُمْعَلنة،  األوقات  في  القمر 

الفلكية  الحسابات  دقة  مدى  تؤكد  أنها 

حركة  مدارات  حساب  في  المستخدمة 

لهواة  دليٌل  أيًضا  وهي  والنجوم،  الكواكب 

خالل  السماء  منظر  على  للتعرف  الفلك 

أنها  على  التأكيد  مع  الجاري،  الشهر 

كوكب  على  تؤثر  ولن  طبيعية  ظواهر 

األرض كما يدعي غير المتخصصين.

{ د. إبراهيم جبر

 

{ ورشة تنمية مهارة القراءة

{ ورشة التطريز اليدوي

تستهدف األطفال في إطار برنامجها الصيفي في سماء قطر.. دار التقويم القطري:

»كتارا« تطلق مجموعة من الورش التعليمية أربعة كواكب تقترب من القمر

 مع انتهاء موسم الدراسة وبدء اإلجازة 
الصيفية ورغبة الكثير من األفراد واألسر في 
االبتعاد عن حرارة الصيف المرتفعة وزيارة 

دول تعتبر فيها درجات الحرارة معتدلة 
تقدم مؤسسة الرعاية الصحية األولية 

بعض النصائح واإلرشادات للمسافرين 
لسفر آمن للجميع، واالستمتاع باإلجازة 

الصيفية.

الدوحة          $

       د. إبراهيم جبر: تجنب أكل 
اللحوم واألسماك الصدفية النيئة 

غير المطبوخة بشكل كامل

الدوحة          $

الدوحة          $
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توفر أكثر من »2000« خدمة إلكترونية

إنجاز »121« ألف 
معاملة عبر »حكومي«

كما بلغ عدد معامالت طلبات الدعاوى الجنائية 

معامالت  عدد  بلغ  حين  في  معاملة،   2.850
 900 افتتاح صحيفة دعوى مدني وأسرة حوالي 

معاملة، كما وصلت معامالت ممارس طبي إلى 

نحو  العمل  تصاريح  وخدمات  معاملة،   1740
المناقصات  رسوم  دفع  وخدمات  معامالت،   809

معاملة.  737
لدولة  اإللكترونية  الحكومة  بوابة  وتقدُم  هذا، 

في  قياسية  جودة  مستويات  »حكومي«  قطر 

والمعلومات  اإللكترونية  الحكومية  التعامالت 

المتوفرة  الحكومية حيث تصل عدد الخدمات 

عبر البوابة 2150 خدمة إلكترونية.

االستخدام  بسهولة  »حكومي«  بوابة  وتتميز 

والمقيمين  للمواطنين  وتتيح  والفاعلية 

الخدمات  على  الحصول  والزوار  األعمال  ورجال 

والمعلومات الحكومية بسهولة ويسر 

الذكاء  تقنيات  الجديدة  البوابة  وتدعم 

على  وتعمل  المفتوحة،  والبيانات  االصطناعي 

اللوحية  واألجهزة  اآللي  الحاسب  أجهزة  كافة 

عاليٍة  بمستوياٍت  وتتميز  الذكية،  والهواتف 

للتوسع،  وقابليتها  والخصوصية  األمان  من 

الخدمات  من  المزيد  إضافة  الممكن  من  حيث 

مرور  مع  للبوابة  والخصائص  والمعلومات 

الوقت.

للحصول  موحًدا  مركًزا  حكومى  بوابة  وتمثُل 

الحالية  الحكومية  اإللكترونية  الخدمات  على 

الجديدة  الخدمات  بعض  إلى  باإلضافة  كافة، 

لألفراد  التجاري  السجل  خدمات  مثل 

مواقع  ِقبل  من  مطورة  وخدمات  والشركات 

معلومات  البوابة  تتضمُن  كما  أخرى.  حكومية 

دقيقة عن معظم المؤسسات الحكومية بما فيها 

الوزارات والهيئات والمجالس المختلفة.

الخدمات  بتقريب  محورًيا  دوًرا  البوابة  وتؤدي 

التزام  تحقق  كما  الجمهور،  إلى  الحكومية 

الحديثة  التقنيات  بتبني  قطر  دولة  حكومة 

والمؤسسات  الوزارات  استجابة  وتطوير 

الحكومية لخدمة أفراد المجتمع.

في  القادم  الجيل   - حكومي  بوابة  وتساهم 

التحديث  بخصوص   2030 قطر  رؤية  تحقيق 

تركيــز  محور  ودعم  المؤسسي  والتطوير 

 2022-2018 الوطنيــة  التنميــة  اســتراتيجية 

القيــم  وترســيخ  القــدرات  بتضمـيـن  الخاص 

المؤسسية لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة 

لألفراد والشركات ورفع كفاءة العمليات اإلدارية 

المعلومات  تكنولوجيا  وتوظيف  الحكومية 

بشكل فّعال في تقديم الخدمات العامة«.

 وأضيفت للنسخة الجديدة من بوابة »حكومي« 

تبسيط  إلى  تهدف  التي  المتعامل  رحلة 

المعلومات  إلى  الوصول  وتسهيل  اإلجراءات 

واستخراج  المعامالت  إلنجاز  الالزمة  والبيانات 

الوثائق الرسمية، حيث تم تصنيف الخدمات 

طبًقا لمراحل الحياة المعروفة وليس فقط وفًقا 

للجهات واإلجراءات الخاصة بها.

الذكاء  للبوابة  األخرى  الخصائص  بين  ومن 

التي  »بياناتي«  وخاصية  االصطناعي 

وتساعد  بيسر  المتعامل  بيانات  تستعرض 

الواجب  والمعامالت  بالخدمات  التنبيه  في 

إتمامها والخدمات الحكومية المتكاملة والتطوير 

البيانات  قاعدة  ومركزية  للمحتوى  الالمركزي 

والتنبيهات ورسائل النظام.

األخيرة  السنوات  في  حكومي  شهدت  وقد 

والخدمات  االستخدام  حجم  في  هائاًل  نموا 

تقدم  وحالًيا  لمستخدميها،  تقدمها  التي 

والمواطنين  للشركات  يمكن  خدمات  حكومي 

كامل  بشكل  إنجازها  والزوار  والمقيمين 

سداد  الخدمات  تلك  تتضمن  الشبكة.  على 

المرافق  استخدام  وفواتير  المرورية  المخالفات 

وتجديد البطاقات الصحية وخدمات أخرى.

قطر  دولة  في  الرقمية  الحكومة  وتهدف  هذا 

إن  حيث  للمجتمع؛  أفضل  حياة  توفير  إلى 

العالم  مستوى  على  التكنولوجيا  استخدام 

وأسرع.  أبسط  حلول  تقديم  إلى  يسعى 

فرًصا  الحكومية  للجهات  التكنولوجيا  وتقدم 

األعمال  وعالم  الجمهور  مع  للتواصل  جديدة 

األدوات  توفير  عن  فضاًل  احتياجاتهم،  لتلبية 

خدمة  لتقديم  الحكومة  موظفو  يحتاجها  التي 

بالفعالية  تتسم  عالمي  مستوى  ذات  متميزة 

واالبتكار.

جديٌر بالذكر أنه قد تم تدشين النسخة األولى 

من بوابة حكومة قطر اإللكترونية »حكومي« عام 

والثالثة   ،2010 عام  الثانية  النسخة  ثم   ،2008
عام 2017 والرابعة عام 2022.

www.qatarcinemas.com
شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم 

(ش.م.ق) 

املول  . .   و الرويال بالزا

استطاعت بوابة الحكومة اإللكترونية 
»حكومي« إنجاز 121.603 معاملة خالل مايو 

الماضي 2022 بانخفاض قدره 10 في المائة عن 
شهر أبريل الماضي والذي استطاعت البوابة 

الحكومية خالله إنهاء 135400 معاملة به.

وذكر جهاز التخطيط واإلحصاء أن خدمة 
تجديد البطاقة الصحية تصدرت المعامالت 

اإللكترونية على بوابة »حكومي« بعدد 50749 
معاملة، تليها خدمة التوثيق اإللكتروني التي 
بلغ عدد معامالتها 35.400 معاملة، ثم خدمة 

التسجيل اإللكتروني للقومسيون الطبي التي 
بلغ عددها 20.900 معاملة. 

  كتب         محمد أبوحجر

»تجديد البطاقة الصحية« تصدر المعامالت بـ »50« ألف معاملة.. يليه »التوثيق اإللكتروني«
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نمو أصول البنوك اإلسالمية القطرية »11.9 %«

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن أصول البنوك اإلسالمية سجلت قفزة بواقع 

إلى  لتصل  متاحة(  بيانات  )أحدث  الماضي  مايو  في  سنوي  أساس  على   %  11.92
مايو  في  ريال  مليار   480.74 بلغ  مستوى  مع  مقارنة  ريال  مليار   538.04 بلغ  مستوى 

إجمالي  من   ،%  29.42 تبلغ  حصة  على  اإلسالمية  البنوك  أصول  وتستحوذ   2021
أصول الجهاز المصرفي البالغة نحو 1.82 تريليون ريال.

بعد انتهاء مونديال »2022«

مرحلة ثانية لتوسعة مطار حمد

في الوقت الذي تباشر 
فيه الشركة القطرية 

إلدارة وتشغيل المطارات 
»مطار« وضع اللمسات 

األخيرة على المرحلة األولى 
لتوسعة مطار حمد، والتي 
من المتوقع إنجازها قريبا 

استعدادا لمونديال 2022 فإن 
المرحلة الثانية للتوسعة 
من المقرر البدء بها عقب 
انتهاء المونديال مباشرة، 

وتستهدف المرحلة األولى 
للتوسعة زيادة الطاقة 

االستيعابية للمطار إلى 58 
مليون مسافر سنويا، أما 

المرحلة الثانية فتسعى لرفع 
الطاقة االستيعابية إلى 60 

مليون مسافر سنويا.

لـ»الخطوط  السنوي  التقرير  وبحسب 

إلدارة  القطرية  فإن  القطرية«  الجوية 

وتشغيل المطارات »مطار« هي شركة تابعة 

لـ»القطرية« وتعمل ضمن إطار اتفاق تعاقدي 

مع حكومة دولة قطر إلدارة وتشغيل العمليات 

شركة  تتولى  كما  الدولي،  حمد  مطار  في 

مطار  توسعة  مشروع  تنفيذ  مهمة  »مطار« 

االستعدادات  على  واإلشراف  الدولي،  حمد 

الجارية الستضافة بطولة كأس العالم 2022 

التجارية  وأنشطته  أصوله  إدارة  عن  فضال 

وضمان  الطيران  شركة  أعمال  وتطوير 

المشاريع  وتنفيذ  البيئية  االستدامة  تحقيق 

الدولية.

فيما يعد مشروع توسعة مطار حمد الدولي، 

بمثابة استثمار مهم في مستقبل دولة قطر، 

لمطار  المتنوعة  العروض  من  سيعزز  مما 

عن  عالمية  جوائز  على  الحائز  الدولي  حمد 

ضمن  عالمية  فنية  مجموعات  عرض  طريق 

متاجر  جانب  إلى  خالبة،  طبيعية  بيئة 

البيع بالتجزئة ومنافذ األطعمة والمشروبات 

األخرى  والترفيه  الجذب  عوامل  من  وغيرها 

ضمن مساحة واحدة.

التوسعة  مشروع  يتضمن  أن  المقرر  ومن 

مساحتها  تبلغ  داخلية  استوائية  حديقة 

المركزية،  المنطقة  في  مربع  متر   10,000
 268 مساحته  مائي  مسطح  إلى  باإلضافة 

مشروع  محور  معًا  يمثالن  وهما  مربعًا،  مترًا 

الحديقة  نباتات  جلب  وسيتم  التوسعة. 

مستدامة  غابات  من  الداخلية  االستوائية 

مصممون  قام  حيث  العالم،  أنحاء  شتى  من 

تبلغ  أعمدة  بال  سقف  بتطوير  مختصون 

الزجاج  من  بشبكة  مزودًا  مترًا   85 مساحته 

والتحكم  الضوء  لتنقية  الوظائف  متعدد 

على  الحديقة  أشجار  يساعد  بما  مقداره  في 

التأقلم مع األجواء الداخلية في المبنى والنمو 

بشكل دائم داخل المطار.

لعملية  المهمة  األخرى  السمات  وتشمل 

الرحالت،  لتحويل  جديدة  منطقة  التوسعة 

وصول  أوقات  تقليل  إلى  تهدف  وهي 

التنقل داخل  المسافرين، وتحسين تجربة 

المركزية  المنطقة  إلى  باإلضافة  المطار، 

إضافية  مواقف  تسعة  تستوعب  سوف  التي 

للطائرات عريضة الجسم.

إنشاء  أيضًا  الثانية  المرحلة  وستشهد 

القدرة  من  ستزيد  جديدة  شحن  محطة 

االستيعابية إلى ما يقدر بنحو 3.2 مليون طن 

متعددة  الحديثة  المحطة  وستكون  سنويًا، 

متر   85000 تبلغ  بناء  بمساحة  المستويات 

إلى  باإلضافة  مستويات،  ثالثة  من  مربع 

توفر  الميزانين  طابق  من  مستويات  ثالثة 

أرضية  كمساحة  مربع  متر   323.000 حوالي 

إجمالية.

مساحة  أيضًا  التوسعة  خطة  وتشمل 

وهي  مربعًا،  مترًا   11720 تبلغ  أخرى 

األطعمة  ومنافذ  التجزئة  لمتاجر  مخصصة 

والمشروبات، مما سيعزز العروض المتعددة 

تصنيف  على  الحائز  المطار  يقدمها  التي 

مجموعات  بين  الجمع  عبر  نجوم  الخمس 

وبين  المستوى  عالمية  الفنية  األعمال 

المساحات الخضراء، إلى جانب منافذ البيع 

بالتجزئة واألطعمة العصرية ومعالم الجذب 

مبنى  ضمن  جميعها  والمرافق  السياحي، 

واحد شامل.

 9000 أيضًا  الدولي  حمد  مطار  وسيتضمن 

متر مربع لصالة المرجان عالمية المستوى، 

وتتميز  بالتجزئة،  البيع  منافذ  فوق  الواقعة 

االستوائية،  الحديقة  على  الرائعة  بإطاللتها 

إضافية  صحية  نوادي  الصالة  تضم  وسوف 

وصالة تمارين رياضية ومطاعم ومراكز أعمال 

باإلضافة إلى مرافق خاصة بالمسافرين.

تتكامل  أن  التوسعة  تصميم  في  ُروعي  وقد 

وتسمح  الحالي،  المبنى  مع  تام  بشكل 

يعزز  بما  للمسافرين،  السلس  بالتدفق 

الكلية للسفر عبر تقليل المسافات  التجربة 

سهولة  وضمان  المطار  داخل  المقطوعة 

وسوف  المطار.  داخل  والتجوال  الوصول 

الجديدة  الخضراء  المساحات  تسمح 

باالستفادة  للمسافرين  المائي  والمسطح 

الطبيعة،  توفرها  التي  االسترخاء  أجواء  من 

عبر  سفرهم  أثناء  راحتهم  ضمان  وبالتالي 

مطار  يصبح  أن  هو  النهائي  والهدف  المطار، 

من  وأكثر  ذاته،  حد  في  وجهة  الدولي  حمد 

بوابة عبور.

وخالل العام المالي 2021 /     2022 )1 إبريل 2021 

وحتى 31 مارس 2022( قدم مطار حمد الدولي 

22.12 مليون مسافر محققا نموا  خدماته إلى 

المائة  في   220.14 بواقع  المسافرين  عدد  في 

المالية  بالسنة  مقارنة  سنوي  أساس  على 

عبر  الشحن  عمليات  زادت  كما  السابقة 

مطار حمد الدولي بنسبة 13.1 في المائة، مع 

الشحن  بضائع  من  طن  مليون   2.54 مناولة 

وسجل المطار كذلك ارتفاعا في عمليات اقالع 

وهبوط الطائرات بنسبة 54.5 في المائة على 

أساس سنوي إلى 181.3 ألف عملية. 

وجهة   171 إلى  خدماته  تقديم  جانب  وإلى   

عالمية انطلقت من مطار حمد الدولي رحالت 

شراكات  ابرام  وتم  جديدة  وجهات   9 إلى 

السنة  خالل  طيران  شركتي  مع  جديدة 

وهيثرو،  داكا،  ذلك  في  بما  الماضية  المالية 

بين  من  تعد  التي  وماليه  وكاتماندو،  ودبي، 

أكثر وجهات الرحالت الجوية المغادرة.

مطار  “أفضل  لقب  الدولي  حمد  مطار  وحصد 

التوالي، بعدما  الثاني على  العالم” للعام  في 

حفل  ضمن  عالمًيا  األولى  المرتبة  في   
َّ

حل

للمطارات  العالمية  تراكس  سكاي  جوائز 

2022، والذي أقيم على هامش معرض ومؤتمر 
بالعاصمة  أقيم  الذي  العالمي   المطارات 

أيًضا  المطار  وتمكن  باريس.  الفرنسية 

الشرق  في  مطار  أفضل  بلقب  االحتفاظ  من 

األوسط للعام الثامن على التوالي. 

المترشحة  المطارات  تصنيفات  واستندت 

العالم  عبر  جوًا  المسافرين  تصويت  إلى 

39 مؤشًرا من  وقياس مدى رضاهم من خالل 

ومنتجات  لخدمات  الرئيسي  األداء  مؤشرات 

المطارات مثل تسجيل الوصول والمسافرين 

واألمن  والتسوق  الرحالت  وتحويل  القادمين 

حصل  وقد  المغادرين.  وصاالت  والجوازات 

مطار حمد الدولي على المركز األول كأفضل 

مطار في العالم بعد منافسة جمعته مع 550 

مطاًرا من المطارات العالمية األخرى.

{ حديقة استوائية ضمن توسعة المطار

{ مطار حمد

»مطار« تباشر إنشاء المرحلة األولى من التوسعة وإنجازها قريباتستهدف زيادة الطاقة االستيعابية إلى »60« مليون مسافر

حديقة استوائية 
داخلية بمساحة 

»10« آالف 
متر مربع 

إنشاء متاجر 
تجزئة جديدة 

ومنافذ لألطعمة 
والمشروبات 

المطار قدم خدماته 
إلى »22.1« مليون 
مسافر خالل السنة 

المالية الماضية

حزمة من عوامل 
الجذب والترفيه 

في منطقة 
واحدة 

   كتب        سعيد حبيب 
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بنسبة »5.4 %« في مايو.. »التخطيط«:

انخفاض الرقم القياسي 
لإلنتاج الصناعي

في  الصناعي  لإلنتاج  القياسي  الرقم  سجل 

الدولة لشهر مايو الماضي انخفاضا بنسبة 

5.4 بالمائة مقارنة بشهر إبريل الذي سبقه، 
حيث بلغ 98.6 نقطة، كما انخفض بنسبة 

مع  قياسا  سنوي  أساس  على  بالمائة   2.4
شهر مايو من عام 2021.

جهاز  عن  يصدر  الذي  المؤشر  هذا  ويعكس 

التخطيط واإلحصاء تفاصيل نمو القطاعات 

المكونة  المختلفة  الصناعية  االقتصادية 

النسبية  أهميته  وتبلغ  التعدين  وهي  له، 

82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية 

والكهرباء  بالمائة،   15.85 قدرها  نسبية 

1.16 بالمائة، والمياه  بأهمية نسبية بلغت 

بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة.

واإلحصاء  التخطيط  جهاز  بيانات  وأظهرت 

التعدين  لقطاع  القياسي  الرقم  انخفاض 

الماضي  مايو  لشهر  بالمائة   7.1 بنسبة 

ذلك  ويرجع  سبقه،  الذي  بأبريل  مقارنة 

في  المنتجة  الكميات  في  االنخفاض  إلى 

والغاز  الخام  النفط  استخراج  مجموعة 

ارتفعت  بينما  النسبة،  بنفس  الطبيعي 

للتعدين  األخرى  االنشطة  مجموعة 

بالمائة،   0.5 بنسبة  المحاجر  واستغالل 

الماضي  العام  من  مايو  شهر  مع  وبالمقارنة 

يالحظ انخفاض قدره 2.7 بالمائة.

ارتفاعا  التحويلية  الصناعة  قطاع  وسجل 

قدره 1.7 بالمائة في مايو الماضي عن أبريل 

الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع 

اإلسمنت  صناعة  المجموعات:  في  اإلنتاج 

بنسبة  األخرى  الالفلزية  المعادن  ومنتجات 

المشروبات  صناعة  تلتها  بالمائة،   6.4
المنتجات  وصناعة  بالمائة،   5.3 بنسبة 

الغذائية بنسبة 3.7 بالمائة، وصناعة المواد 

بنسبة  الكيميائية  والمنتجات  الكيميائية 

القاعدية  الفلزات  وصناعة  بالمائة،   2.1
بالمائة،   1.6 بنسبة  األساسية(  )المعادن 

بنسبة  واللدائن  المطاط  منتجات  وصناعة 

في  حصل  فقد  االنخفاض  أما  بالمائة،   0.8
مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 

وصناعة  بالمائة،   6.7 بنسبة  المسجلة 

 2 بنسبة  المكررة  النفطية  المنتجات 

بالمائة.

وعلى  القطاع،  نفس  وفي  أخرى  ناحية  من 

صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض 

 ،2021 مايو  شهر  عن  بالمائة   2.9 قدره 

بسبب انخفاض اإلنتاج في صناعة الفلزات 

 10.9 بنسبة  األساسية(  )المعادن  القاعدية 

وسائط  واستنساخ  الطباعة  تلتها  بالمائة، 

بالمائة،   9.1 بنسبة  المسجلة  األعالم 

والمنتجات  الكيميائية  المواد  وصناعة 

االرتفاع  أما  بالمائة،   4.2 بنسبة  الكيميائية 

بنسبة  المشروبات  صناعة  في  حصل  فقد 

الغذائية  المنتجات  وصناعة  بالمائة،   18.7
المنتجات  وصناعة  بالمائة،   7.8 بنسبة 

بالمائة،   4.8 بنسبة  المكررة  النفطية 

المعادن  ومنتجات  األسمنت  وصناعة 

بالمائة،   2.7 بنسبة  األخرى  الالفلزية 

بنسبة  واللدائن  المطاط  منتجات  وصناعة 

0.7 بالمائة.

والبخار،  والغاز  الكهرباء  إمدادات  قطاع  وفي 

 2022 فقد لوحظ ارتفاع في اإلنتاج بين مايو 

وشهر إبريل السابق له بنسبة 13.5 بالمائة، 

 2021 العام  من  مايو  شهر  مع  المقارنة  وعند 

كان االرتفاع بنسبة 3.8 بالمائة.

مايو  مقارنة  عند  المياه،  إمدادات  قطاع  أما 

2022 مع الشهر الذي سبقه، لوحظ ارتفاع في 
المقارنة  وعند  بالمائة،   6.1 بنسبة  اإلنتاج 

مع شهر مايو المماثل من العام الماضي كان 

االرتفاع بنسبة 33.8 بالمائة.

$ الدوحة

بدعم من الزيادة المتسارعة في حجم الصادرات

»145.4« مليار فائضا تجاريا في »5« أشهر
والذي  القطري  التجاري  الميزان  سجل 

الصادرات  إجمالي  بين  الفرق  يمثل 

بارتفاع  مدفوعًا  متسارعا  زخما  والواردات 

الصادرات ليحقق فائضا بلغ  مستمر في 

األشهر  خالل  ريال  مليار   145.4 مستوى 

فيما   2022 عام  من  األولى  الخمسة 

األوروبي  واالتحاد  آسيا  وجهات  استحوذت 

على  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول 

القطرية  الصادرات  من  األغلبية  حصة 

وفقا لبيانات جهاز التخطيط واالحصاء.

)األشهر   2022 عام  من  األول  الربع  وخالل 

حققت  الجاري(  العام  من  األولي  الثالثة 

في  المائة  في   87 نحو  بلغت  قفزة  قطر 

أساس  على  السلعي  التجاري  الميزان 

 74.6 مستوى  إلى  الفائض  ليصل  سنوي 

 39.9 بلغ  مستوى  مع  مقارنة  ريال  مليار 

العام  من  ذاتها  الفترة  خالل  ريال  مليار 

الماضي وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات 

ذات  الصادرات  تشمل  )التي  القطرية 

المنشأ المحلي وإعادة التصدير( بنسبة 

62.2 في المائة على أساس سنوي وبواقع 
39.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 103.8 
 2022 عام  من  األول  الربع  خالل  ريال  مليار 

في  ريال  مليار   64 بلغ  مستوى  مع  مقارنة 

الربع األول من عام 2021. 

الفائض  في  الكبرى  الزيادة  وتحققت 

استنادا   2022 عام  من  األول  الربع  خالل 

المعدني،  الوقود  صادرات  ارتفاع  إلى 

المشابهة،  والمواد  التشحيم  وزيوت 

 65.5 وبنسبة  ريال،  مليار   35 بقيمة 

بالمائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير 

3.4 مليار ريال، وبنسبة  المذكورة بقيمة 

57.1 بالمائة، والمواد الخام غير الصالحة 
مليار   0.8 بقيمة  الوقود  باستثناء  لألكل 

والسلع  بالمائة،   1013.4 وبنسبة  ريال، 

حسب  أساًسا  والمصنفة  المصنعة 

وبنسبة  ريال،  مليار   0.6 بقيمة  المادة 

30.2 بالمائة، واألغذية والحيوانات الحية 
 83.3 وبنسبة  ريال،  مليار   0.03 بقيمة 

بالمائة، فيما شهدت الصادرات انخفاًضا 

في اآلالت ومعدات النقل بقيمة 0.05 مليار 

ريال، وبنسبة 2.1 بالمائة، والمصنوعات 

المتنوعة بقيمة 0.01 مليار ريال، وبنسبة 

فقد  بالواردات،  يتعلق  بالمائة.وفيما   2.2
سجلت خالل الربع األول من العام الجاري 

قدرها  بزيادة  ريال،  مليار   29.2 قيمته  ما 

0.6 مليار ريال، وبنسبة 2 بالمائة، مقارنة 
بالربع الرابع من عام 2021.

إجمالي  الرتفاع  الرئيسي  السبب  ويرجع 

نفسها  بالفترة  مقارنة  الواردات  قيمة 

من  الواردات  ارتفاع  إلى  السابق  العام  من 

مليار   1.7 بقيمة  المتنوعة  المصنوعات 

واآلالت  بالمائة،   39.7 وبنسبة  ريال، 

ريال،  مليار   1.2 بقيمة  النقل  ومعدات 

المعدني  والوقود  بالمائة،   13.7 وبنسبة 

المشابهة  والمواد  التشحيم  وزيوت 

 299.5 وبنسبة  ريال،  مليار   0.6 بقيمة 

ومنتجاتها  الكيماوية  والمواد  بالمائة، 

ريال،  مليار   0.55 بقيمة  المذكورة  غير 

21.2 بالمائة، والسلع المصنعة  وبنسبة 

الصنع  مادة  حسب  أساًسا  والمصنفة 

 14.3 وبنسبة  ريال،  مليار   0.52 بقيمة 

بالمائة.

 واستأثرت الدول اآلسيوية بالمرتبة األولى 

بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية 

وكذلك   ،2022 عام  من  األول  الربع  خالل 

القطرية  للواردات  المنشأ  لدول  بالنسبة 

 75.5 شكلت  حيث  نفسه،  العام  خالل 

بالمائة و41.3 بالمائة على التوالي، يتبعها 

االتحاد األوروبي بمعدل 14.4 بالمائة و28.5 

مجلس  دول  ثم  التوالي،  على  بالمائة 

التعاون الخليجي بمعدل 5.4 بالمائة و5.8 

بالمائة على التوالي.

قفز  فقد  الشهرية  البيانات  وبحسب   

خالل  السلعي  التجاري  الميزان  فائض 

بالمائة   120.1 بنسبة  الماضي،  مايو  شهر 

على أساس سنوي، قياسا بمايو من العام 

مقارنة  بالمائة   7 بنسبة  وارتفع  الماضي، 

الفائض  وبلغ  الجاري.  العام  من  إبريل  مع 

بارتفاع  الماضي،  مايو  في  ريال  مليار   36.6
بـ2.4  وزيادة   ،2021 مايو  عن  ريال  مليار   20

مليار ريال عن شهر إبريل 2022.

القطرية  الصادرات  إجمالي  قيمة  وبلغت 

المنشأ  ذات  الصادرات  تشمل  )التي 

ريال  مليار   45.3 التصدير(  وإعادة  المحلي 

بالمائة   81.9 نسبته  بارتفاع  تقريبا، 

بالمقارنة مع شهر مايو العام الماضي، و4.3 

بالمائة مقارنة بشهر إبريل عام 2022.

كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خالل 

 8.8 نحو  إلى  لتصل  الماضي  مايو  شهر 

مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.5 بالمائة على 

 5.6 أساس سنوي، لكنها تراجعت بنسبة 

بالمائة على أساس شهري.

الميزان  فائض  حقق   2022 ابريل  وفي 

كبيرة  زيادة  للدولة  السلعي  التجاري 

أساس  على  المائة  في   167.3 مسجال 

سنوي، بالمقارنة مع ابريل من العام 2021، 

بينما زاد بنسبة 28.1 في المائة عن مارس 

 34.2 الفائض  وسجل  الجاري.  العام  من 

مليار ريال في ابريل الماضي، بارتفاع 21.4 

 7.5 وبزيادة   ،2021 أبريل  عن  ريال  مليار 

مليار ريال عن شهر مارس 2022.

)التي  القطرية  الصادرات  قيمة  وبلغت 

المحلي  المنشأ  ذات  الصادرات  تشمل 

بارتفاع  ريال،  مليار   43.5 التصدير(  وإعادة 

مع  بالمقارنة  المائة  في   107.4 نسبته 

مقارنة  المائة  في  و18.4   ،2021 عام  أبريل 

قيمة  ارتفعت  كما   ..2022 عام  مارس  مع 

 9.3 نحو  إلى  لتصل  السلعية،  الواردات 

المائة  في   13.6 بلغت  بزيادة  ريال  مليار 

بنحو  تراجعت  لكنها  سنوي،  أساس  على 

7.6 في المائة على أساس شهري.
التجاري  الميزان  ارتفع   2022 مارس  وفي 

مليار   26.7 مقداره  بفائض  للدولة  السلعي 

في   97.8 نحو  بلغت  زيادة  بنسبة  ريال، 

المائة عن الشهر المماثل من العام 2021.. 

عن  المائة  في   19 بنحو  ارتفع  بينما 

فبراير من العام الجاري. وسجلت إجمالي 

التي تشمل الصادرات  القطرية  الصادرات 

 36.7 التصدير  وإعادة  المحلي  المنشأ  ذات 

66.4 في  بارتفاع نسبته  ريال تقريبًا  مليار 

المائة  في  و15.2   ،2021 مارس  عن  المائة 

مقارنة مع فبراير عام 2022.

السلعية،  الواردات  قيمة  ارتفعت  كما 

بنسبة  ريال  مليارات   10 نحو  إلى  لتصل 

أساس  على  المائة  في   17.1 بلغت  زيادة 

بينما   ..)2021 مارس  مع  )مقارنة  سنوي 

العام  من  فبراير  عن  الزيادة  نسبة  بلغت 

الجاري 6.1 في المائة. 

التجاري  الميزان  حقق   2022 فبراير  وفي 

مليار   22.4 مقداره  فائضا  للدولة،  السلعي 

9.2 مليار ريال،  ارتفاعا قدره  ريال، مسجال 

المائة  في   69.5 بلغت  زيادة  بنسبة  أي 

 ،2021 العام  من  المماثل  الشهر  مع  مقارنة 

أي  ريال،  مليار   3.5 بحوالي  انخفض  لكنه 

ما نسبته 13.5 في المائة، مقارنة مع يناير 

قيمة  إجمالي  وبلغت  الجاري.  العام  من 

الصادرات القطرية 31.9 مليار ريال تقريبا، 

أي بارتفاع 54.6 في المائة مقارنة مع فبراير 

في   10.3 نسبته  وبانخفاض   ،2021 عام 

المائة مقارنة مع يناير الماضي.

الواردات  قيمة  ارتفعت  المقابل،  وفي 

لتصل  المذكور  الشهر  خالل  السلعية 

نسبته  بارتفاع  ريال،  مليار   9.5 نحو  إلى 

28.1 في المائة قياسا مع فبراير عام 2021، 
يناير  شهر  عن  المائة  في   1.9 وبانخفاض 

عام 2022. 

الميزان  فائض  قفز   2022 يناير  وفي 

المائة  في   91.3 بنسبة  السلعي  التجاري 

قياسا بشهر يناير 2021، بينما زاد بمقدار 

0.8 في المائة على أساس شهري بالمقارنة 
الفائض  هذا  ووصل   .2021 ديسمبر  مع 

بنحو  مرتفعا  ريال،  مليار   25.9 إلى  وصل 

من  ديسمبر  مع  مقارنة  ريال  مليار   12.4
العام 2021.

القطرية  الصادرات  إجمالي  قيمة  وبلغت 

المنشأ  ذات  الصادرات  تشمل  )التي 

ريال  مليار   35.5 التصدير(  وإعادة  المحلي 

مع  مقارنة  المائة  في   66.9 بارتفاع  تقريبًا، 

المائة عن  0.2 في  يناير2021، وبانخفاض 

قيمة  ارتفعت  كما   ..2021 عام  ديسمبر 

المائة،  في   24.3 بـنحو  السلعية  الواردات 

9.6 مليار ريال، مقارنة مع  لتصل إلى نحو 

 2.8 بنسبة  انخفضت  لكنها   ،2021 يناير 

في المائة على أساس شهري.

{ تسارع زخم الصادرات عبر ميناء حمد

آسيا واالتحاد األوروبي والخليج األكثر استحواذا على الصادرات

قفزة »62.2 %« في قيمة الصادرات إلى »103.8« مليار ريال خالل »3« أشهر

الكيماوية وال��م��واد  وال��زي��وت  المعدني  ال��وق��ود  ص���ادرات  ارت��ف��اع 

»74.6« مليار ريال قيمة فائض الميزان التجاري خالل الربع األول

سعيد حبيب كتب
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{ تقليص المرشحين لرئاسة الحكومة البريطانية إلى 6

لندن- أ. ف. ب- بعد أسبوع على استقالته، 

بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  صرح 

»مرفوع  المنصب  يغادر  أنه  جونسون 

أمس  المحافظ  حزبه  بدأ  بينما  الرأس« 

المرشحين  عدد  لتقليص  تدريجية  عملية 

تبادل  وسط  اثنين  إلى  ثمانية  من  لخالفته 

اتهامات بشأن ممارسات غير نزيهة.

وفي مواجهة النواب في مجلس العموم، أكد 

وقال  أدائه.  بحصيلة  »فخور«  إنه  جونسون 

بأسف خالل جلسة مساءلة »صحيح تماما 

باختياره..  أقم  لم  وقت  في  سأرحل  أنني 

لكنني أغادر وأنا مرفوع الرأس«.

في  العموم  مجلس  أمام  جونسون  ومثل 

واحدة من آخر جلسات االستجواب النيابية 

عن  اإلعالن  قبل  للحكومة  رئيسا  بصفته 

خلفه في الخامس من سبتمبر بعد إحباط 

مسعى المعارضة إلطاحته قبل هذا الموعد.

يتسارع السباق على خالفة جونسون ويبدو 

هي  موردنت  بيني  السابقة  الدفاع  وزيرة  أن 

المرشحة األوفر حًظا. 

يوغوف  مركز  أجراه  للرأي  استطالع  وحسب 

سكرتيرة  تأتي  المحافظين،  الناخبين  بين 

يعرفها  ال  التي  الدولية  للتجارة  الدولة 

في  األولى  المرتبة  في  كثيرا  البريطانيون 

نوايا التصويت.

فرض  إلى  أمس  العمال  حزب  وسعى 

الثقة  لحجب  العموم  مجلس  في  تصويت 

المتحدة  المملكة  أن  معتبرا  جونسون،  عن 

من  أسابيع  تكلفة  تحمل  على  قادرة  غير 

المحافظين  حزب  في  الداخلي  التنازع 

من  وغيرها  المعيشية  األزمة  بسبب 

التحديات، على غرار الحرب في أوكرانيا.

هامش  إفساح  رفضت  الحكومة  لكن 

خطوة  في  العمالي،  المسعى  لمناقشة 

غير  بأنها  دستوريون  خبراء  وصفها 

مسبوقة.

على  الماضي  األسبوع  جونسون  أجبر 

داخل  ضده  كبيرة  انتفاضة  بعد  التنحي 

المالية  وزير  خصوصا  شملت  حكومته، 

ريشي سوناك، على خلفية سلسلة فضائح 

أدت إلى تراجع التأييد الشعبي للمحافظين 

في االستطالعات.

وكان سقوط جونسون مدويا لسياسي حّقق 

فوزا ساحقا في االنتخابات التشريعية التي 

المملكة  وأخرج   2019 ديسمبر  في  أجريت 

من  شهر  بعد  األوروبي  االتحاد  من  المتحدة 

إلى  كوفيد  جائحة  وصلت  أن  إلى  ذلك، 

بريطانيا.

ستة  أن  المحافظين  حزب  أعلن  وقد 

مرشحين ما زالوا في المنافسة على رئاسة 

وزراء المملكة المتحدة بعد الجولة األولى من 

المالية  وزير  استبعاد  بعد  أمس  التصويت 

السابق  الخارجية  ووزير  الزهاوي  نديم 

جيريمي هانت. 

أعضاء  بتصويت  النهائي  السباق  ويحسم 

الحزب.

جولة تصويت أولى للمحافظين الختيار خليفة له

جونسون يؤكد أنه يغادر السلطة »مرفوع الرأس«

الرئيس األميركي يؤكد فور وصوله تل أبيب:

حل الدولتين أفضل طريق للسالم
القدس- األناضول- وصل 

الرئيس األميركي جو 
بايدن، أمس، إلى إسرائيل 

في مستهل جولة من 
ثالث محطات، تشمل أيضا 

فلسطين والسعودية.
وهذه هي الزيارة الشرق 

األوسطية األولى لبايدن 
كرئيس، وتستمر حتى 
السابع عشر من يوليو 

الجاري.
وهبطت الطائرة الرئاسية 

األميركية في مطار »بن 
غوريون« الدولي، قرب تل 

أبيب.
وكان الرئيس اإلسرائيلي 
إسحاق هرتسوغ ورئيس 
الوزراء يائير البيد ورئيس 

الوزراء البديل نفتالي بينيت 
في استقبال الرئيس 

األميركي عند هبوطه من 
الطائرة.

الطائرة،  من  األميركي  الرئيس  وخرج 

بلينكن،  أنتوني  الخارجية  وزير  خلفه  ومن 

ومستشار األمن القومي جيك سوليفان.

حفل  في  ألقاها  كلمة  في  بايدن  وجدد 

حيث  إلسرائيل  دعمه  المطار،  في  استقباله 

حتى  يهوديا،  تكون  ألن  بحاجة  »لست  قال: 

تكون صهيونيا«.

إلسرائيل،  العاشرة  زيارتي  »هذه  وأضاف: 

العظيمة  البلد  هذا  إلى  للعودة  فرصة  وكل 

هو نعمة، ألن الصلة بين الشعب اإلسرائيلي 

والشعب األميركي قوية وعميقة«.

وتابع: »جيل بعد جيل نمت هذه الصلة، وقد 

استثمرنا في بعضنا البعض وحلمنا سويا«.

ألن  نظرا  بالفخر  شعوره  إلى  بايدن  وأشار 

أي  من  وأقوى  »أعمق  مع إسرائيل  بالده  عالقات 

وقت مضى«.

عالقاتنا  نعمق  نحن  الزيارة  »بهذه  وقال: 

ألمن  يتزحزح  ال  الذي  الدعم  على  نؤكد  أكثر، 

إسرائيل بما في ذلك الشراكة مع إسرائيل في 

المنظومات الدفاعية األقوى«.

»سنواصل  بايدن:  قال  آخر،  موضوع  وفي 

وتوسيع  المنطقة  في  إسرائيل  اندماج  دعم 

واستقرار  أكبر  سالم  أجل  من  المبادرات 

شعوب  لكل  هام  أمر  وهذا  أكبر،  وصالت  أكبر 

المنطقة«.

لحل  المتواصل  دعمي  سنبحث  »لذا  وتابع: 

والذي  وفلسطينية(  )إسرائيلية  الدولتين 

لضمان  طريق  أفضل  نظري  وجهة  من  يبقى 

للفلسطينيين  والسالم  واالزدهار  المساواة 

واإلسرائيليين«.

يائير  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  قال  وبدوره، 

زيارة  »إنها  الحفل:  خالل  كلمته  في  البيد 

إنها  أيضا؛  شخصية  زيارة  وهي  تاريخية، 

غير  العالقة  عن  تعّبر  كونها  تاريخية  زيارة 

ببعضهما  دولتينا  تربط  التي  للكسر  القابلة 

المشتركة،  بالقيم  التزامنا  وعن  البعض، 

الشعب  وبحق  وبالحرية،  وبالديمقراطية، 

اليهودي في امتالك دولة خاصة به«.

وأضاف: »إنها زيارة شخصية كون عالقاتك مع 

إسرائيل دائًما ما كانت شخصية، وكونك قد 

وصفت نفسك سابقا بأنك صهيوني. وقلت إنه 

ال ضرورة ألن تكون يهودًيا لكي تكون صهيونًيا. 

ُتشّكل  بأنك  علًما  قلته،  فيما  الحق  ولك 

شخصية صهيونية مرموقة وأحد خير أصدقاء 

إسرائيل عبر تاريخها«.

وتابع البيد: »خالل زيارتك، سنجري محادثات 

حول قضايا األمن القومي«.

إسحاق  اإلسرائيلي  الرئيس  قال  جهته،  ومن 

بايدن:  مخاطبا  االستقبال  حفل  في  هرتسوغ 

األرض  في  إسرائيل  شعب  بك  »ُيرحب 

أنت  سعيدة،  وقلوب  مفتوحة  بأذرع  المقدسة 

رؤية  صاحب  أنت  العائلة،  أفراد  بين  حًقا 

المتحدة  بالواليات  بالنهوض  ملتزم  وقائد، 

بأسره  والعالم  األوسط  والشرق  األميركية 

ودولة إسرائيل«.

التاريخية  الزيارة  هذه  »تعكس  وأضاف: 

دولنا:  فيها  تشترك  التي  العميقة  الشراكة 

المشترك  التزامنا  في  متجذرة  شراكة 

والتسامح  والحرية  والعدالة  بالديمقراطية 

واألمن والسالم«.

صديًقا  كنت  لقد  الرئيس،  »سيدي  وتابع: 

والشعب  إلسرائيل  قوًيا  وداعًما  حقيقًيا 

اليهودي، ألمننا ورفاهيتنا، طوال حياتك«. 

في  يساعد  أن  الله  وأدعو  »آمل  هرتسوغ:  وقال 

والسالم  والتكامل  لالزدهار  إقليمية  رؤية  دفع 

واألمن لمنطقتنا بأكملها«.

وفي وقت الحق، استمع الرئيس األميركي إلى 

إيجاز من وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس 

المنظومات  عن  البيد،  يائير  الوزراء  ورئيس 

الدفاعية اإلسرائيلية ضد الصواريخ.

أرض  على  اإلسرائيلية  الدفاع  وزارة  وأقامت 

من  نماذج  تضمن  معرضا  غوريون،  بن  مطار 

المقرر  من  كان  أن  بعد  الدفاعية  المنظومات 

الجوية  »بلماخيم«  قاعدة  بايدن  يزور  أن 

اإلسرائيلية لالطالع على المنظومات.

وقالت وزارة الدفاع اإلسرائيلية،، إن المنظومات 

»مقالع   ،»3 »سهم   ،»4 »سهم  هي:  المعروضة 

الليزر  ومنظومة  الحديدية«  »الُقّبة  داود«، 

الجديدة »درع النور«.

وعقب انتهاء العرض، غادر الرئيس األميركي 

الغربية  إلى القدس  مطار بن غوريون متوجها 

يخلد  الذي  فاشيم«  »ياد  متحف  زار  حيث 

ذكرى ضحايا المحرقة »الهولوكست«.

ومن المقرر أن يمكث الرئيس األميركي حتى 

إلى السعودية  الجمعة، قبل أن يقلع مباشرة 

في  الفلسطيني  بالرئيس  يجتمع  أن  بعد 

بيت لحم بالضفة الغربية.

{ مراسم استقبال الرئيس األميركي

الخارجية الفلسطينية:

االستيطان تهديد خطير للصراع
الخارجية  وزارة  شددت  قنا-  الله-  رام 

االستيطان  أن  على  الفلسطينية 

خطيرا  تهديدا  يمثل  اإلسرائيلي 

ولفرص  برمتها  الصراع  لساحة 

الدولتين، وتجسيد  تطبيق مبدأ حل 

المستقلة  الفلسطينية  الدولة 

بعاصمتها القدس الشرقية.

أمس،  لها  بيان  في  الوزارة  واعتبرت 

واالستيالء  االستيطان  »وقف  أن 

وجميع  الفلسطينية  األراضي  على 

اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب 

الحقيقي  المدخل  هو  القانونية  غير 

إيجابية  سياسية  مناخات  لخلق 

تمهيدا الستعادة األفق السياسي لحل 

الصراع«.

بخطورة  تنظر  أنها  وأكدت 

وتوسيع  تعميق  لعمليات  بالغة 

والبؤر  اإلسرائيلية  المستعمرات 

من  مزيدا  وتعتبرها  االستيطانية، 

ما  الفلسطينية،  األرض  وقضم  نهب 

إحياء  إعادة  فرص  تقويض  إلى  يؤدي 

عملية السالم.

واعتداءات  انتهاكات  الوزارة  وأدانت 

اإلسرائيليين  المستوطنين 

يسمى  ما  فيها  بما  ومنظماتهم 

الضفة  في  المستوطنات  مجالس 

المواطنين  ضد  المحتلة  الغربية 

وممتلكاتهم  وأراضيهم  الفلسطينيين 

ومنازلهم ومقدساتهم.

الفلسطينية  الخارجية  وشددت 

بأشكاله  االستيطان  أن  على  مجددا 

ويشكل  قانوني،  وغير  باطل  كافة 

الدولي  للقانون  صارخا  انتهاكا 

وقراراتها  الدولية  وللشرعية 

أكبر  ويمثل  الموقعة،  ولالتفاقيات 

وأوسع دعوة لدوامة العنف.

مستوطنون،  اقتحم  أخرى  جهة  من 

المبارك،  األقصى  المسجد  أمس، 

االحتالل  شرطة  من  مشددة  بحراسة 

األنباء  وكالة  وذكرت  اإلسرائيلي.. 

الفلسطينية نقال عن مصادر محلية، 

اقتحموا  المستوطنين  عشرات  أن 

باب  جهة  من  األقصى،  المسجد 

استفزازية،  جوالت  ونفذوا  المغاربة، 

باحاته،  في  تلمودية  طقوسا  وأدوا 

تركزت في المنطقة الشرقية.

 ويتعرض األقصى يوميا عدا الجمعة 

المستوطنين  القتحامات  والسبت 

فترتين  على  االحتالل،  قوات  بحماية 

محاولة  في  ومسائية،  صباحية 

ومحاولة  باألقصى  الواقع  األمر  لتغيير 

تقسيمه زمانيا.

الفلسطينيون ال يبنون آماال على زيارة بايدن

مباحثات أميركية ـــ إفريقية حول المصالحة في ليبيا

بلينكن يدعو عائلة أبو عاقلة 
لالجتماع به في واشنطن

واصل  أعلن  األناضول-  الله--  رام 

التنفيذية  اللجنة  عضو  يوسف  أبو 

القيادة  أن  التحرير،  لمنظمة 

على  آماال  تبني  ال  الفلسطينية 

بايدن  جو  األميركي  الرئيس  زيارة 

للمنطقة. وقال أبو يوسف، في تصريح 

الزيارة  هذه  إن  األناضول،  لوكالة 

األميركي  الدعم  »زيادة  بهدف  تأتي 

إلسرائيل على كافة األصعدة، بما فيها 

والعسكري،  واالقتصادي  السياسي 

عن  المساءلة  من  لها  الحماية  وتوفير 

الجرائم التي ترتكبها«.

وأضاف: »الحديث عن تحالفات شرق 

دولة  كأنها  إسرائيل  ودمج  أوسطية، 

ليست محتلة، مع باقي دول المنطقة، 

القضية  وكأن  للصراع  تحويل  هو 

الفلسطينية ثانوية«.

هو  بايدن  إدارة  من  المطلوب  إن  وقال 

بها  تعهدت  التي  بالتزاماتها  »اإليفاء 

فتح  من  االنتخابية،  الدعاية  خالل 

القدس  في  األميركية  القنصلية 

منظمة  مكتب  وفتح  الشرقية، 

التحرير في واشنطن، ودعم خيار حل 

الدولتين .

فكي  موسى  بحث  قنا-  أبابا-  أديس 

هنا  اإلفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس 

المبعوث  نورالند  ريتشارد  مع  أمس 

دور  ليبيا،  إلى  الخاص  األميركي 

الجهود  دعم  في  اإلفريقي  االتحاد 

الرامية لتعزيز المصالحة في ليبيا.

إلى  الخاص  األميركي  المبعوث  وقال 

مع  ناقش  إنه  له،  تصريح  في  ليبيا 

لتحديد  المبذولة  الجهود  أيضا  فكي 

لألمم  العام  لألمين  جديد  ممثل 

وقادرا  مؤثرا  يكون  ليبيا  في  المتحدة 

التقدم  تيسير  في  االستمرار  على 

في  السياسي  الصعيد  على  المحرز 

هذا البلد.

المحادثات  أن  إلى  اإلشارة  تجدر   

رئيس  المشري  خالد  بين  الليبية 

وعقيلة  للدولة   األعلى  المجلس 

التي  النواب،  مجلس  رئيس  صالح 

عقدت في جنيف فشلت في التوصل 

التفاقات.

وزير  دعا  األناضول-  القدس- 

بلينكن،  أنتوني  األميركي  الخارجية 

»الفلسطينية  الصحفية  عائلة 

للقدوم  عاقلة،  أبو  شيرين  األميركية« 

إلى واشنطن لالجتماع به.

مستشار  سوليفان،  جيك  وقال 

إيجاز  في  األميركي،  القومي  األمن 

للصحفيين على متن طائرة الرئيس 

إسرائيل:  إلى  طريقها  في  األميركي 

»أجرى وزير الخارجية بلينكن اتصاال 

وقد   ، عاقلة(  )أبو  شيرين  عائلة  مع 

المتحدة  الواليات  إلى  العائلة  دعا 

معهم  والحديث  للجلوس  األميركية 

مباشرة«.

تابعته  الذي  اإليجاز  في  وأضاف، 

األميركية  »اإلدارة  األناضول:  وكالة 

)بايدن(  الرئيس  وبناء على توجيهات 

بالمساعدة  كبير  بشكل  انخرطت 

حصل  ما  تحديد  محاولة  في 

المأساوية  الظروف  في  بالضبط، 

التي أدت إلى مقتلها«.

بيانا  أصدرنا  »لقد  سوليفان:  وتابع 

إننا  فيه  قلنا  يوليو  من  الرابع  في 

نتج  مقتلها  أن  المرجح  من  أن  نعتقد 

لدينا  ليس  وأن  إسرائيلي  جندي  عن 

وأنه  مقصود،  بأنه  لالعتقاد  سبب 

لتحقيق  جهود  هناك  تكون  أن  يجب 

المساءلة«.

صحفية  »هي  عاقلة  أبو  أن  إلى  وأشار 

ومواطنة أميركية«.

روسيا تعلن مقتل 
»420« جنديا أوكرانيا

موسكو- قنا- أعلنت وزارة الدفاع الروسية 

أمس، عن مقتل 420 جنديا أوكرانيا، وإسقاط 

4 طائرات عسكرية تابعة لكييف فوق مقاطعة 
دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن»الطيران 

الروسي قصف مصنعا لبناء السفن في 

مدينة ميكواليف جنوبي أوكرانيا مما أدى 

إلى مقتل 350 جنديا وتدمير 20 عربة حربية 

ومعدات عسكرية أخرى«.

وأضافت أن 70 جنديا أوكرانيا قتلوا كذلك 

نتيجة استهداف فرقة مشاة عسكرية 

أوكرانية شرق ميكواليف، مبينة أن العملية 

أسفرت أيضا عن تدمير 10 مدرعات وآليات 

عسكرية.

وفي تطور ميداني آخر، أفادت وزارة الدفاع 

الروسية بأنه »تم تدمير 4 مقاتالت أوكرانية 

واحدة من طراز سو - 24 واثنتين من نوع سو 

- 25 وأخرى من طراز ميغ - 29«.

فيما أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن القوات 

الروسية ستركز خالل األسبوع المقبل التقدم 

نحو مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك 

الواقعتين بمقاطعة دونيتسك سعيا منها 

للهيمنة بشكل كامل على إقليم دونباس 

شرقي أوكرانيا.

االحتجاجات 
تصل بنما

بنما- وكاالت:- ال تزال دول حول العالم 

تشهد احتجاجات نادرة في ظل تداعيات 

اقتصادية شديدة إثر الحرب في أوكرانيا 

ووباء كورونا، وصلت إلى دولة بنما.

ونزل آالف المتظاهرين إلى شوارع بنما 

لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات ضد 

التضخم والفساد.

وكان مئات المتظاهرين قد خرجوا إلى 

الشارع االثنين، ما دفع بالرئيس لورنتينو 

كورتيز، إلى اإلعالن عن خفض أسعار 

البنزين للعربات الخاصة إلى 3.95 دوالر 

للغالون، اعتبارا من 15 يوليو، أي بنسبة 

24 بالمائة عن األسعار في نهاية يونيو، وهو 
إجراء يستفيد منه النقل العام منذ مايو.

كما أنه أعلن أن حكومته ستصدر مرسوما 

يقضي بتجميد أسعار عشرات السلع 

األساسية.إال أن المتظاهرين يؤكدون أن 

»الوضع في بنما ال يطاق«.

وإضافة إلى تظاهرات العاصمة، خرجت 

تظاهرات في كافة أنحاء البالد، رغم إعالن 

الرئيس عن تلك اإلجراءات.وتقول العديد 

من النقابات إن التظاهرات ستتواصل إلى 

حين خفض أسعار البنزين دون ثالثة 

دوالرات للغالون.وارتفعت أسعار الوقود في 

بنما بنسبة 47 في المائة بين يناير ويوليو.

رانيل رئيسا لسريالنكا باإلنابة
حظر تجول شامل بالبالد

أبيواردانا  ماهيندا  أعلن  قنا-  كولومبو- 

السريالنكي،  النواب  مجلس  رئيس 

ويكريمسينجه  رانيل  تعيين  أمس، 

للبالد،  باإلنابة  رئيسا  الوزراء،  رئيس 

راجابكسا  غوتابايا  الرئيس  فرار  بعد 

إلى جزر المالديف.

السري  النواب  مجلس  رئيس  وقال   

مقتضبة:  تليفزيونية  كلمة  في  النكي، 

أبلغني  البالد،  عن  غيابه  »بسبب 

رئيس  عين  بأنه  راجابكسا  الرئيس 

ينص  لما  وفقا  باإلنابة  رئيسا  الوزراء 

عليه الدستور«.

 وقال السيد دينوك كولومباج المتحدث 

باسم رئيس الوزراء، إن ويكريمسينجه 

فرض أيضا حظرا للتجوال في المقاطعة 

العاصمة  فيها  تقع  التي  الغربية، 

كولومبو.

السريالنكية  الشرطة  وأطلقت 

آالف  لتفريق  للدموع  المسيل  الغاز 

مكتب  أمام  المتجمعين  المتظاهرين 

عن  بتنحيه  للمطالبة  الوزراء،  رئيس 

الرئيس  السلطة، بالتزامن مع استقالة 

الذي وعد بتقديمها  راجاباكسا  غوتابايا 

جزر  إلى  وفراره  البالد  مغادرته  قبل 

المالديف.

في  السلطات  أكدت  أخرى،  جهة  ومن   

السري  الرئيس  وصول  المالديف  جزر 

العاصمة  إلى  راجابكسا  غوتابايا  النكي 

ماليه.

 ، سريالنكا،  في  السلطات  وأعلنت 

اليوم،  حتى  للتجول  شامل  حظر  فرض 

فرار  بعد  البالد  تواجه  التي  األزمة  إثر 

الرئيس غوتابايا راجاباكسا، في ساعة 

مبكرة صباح اليوم.

جاء ذلك في أعقاب توجيه رئيس الوزراء 

رانيل ويكريمسينغه، خطابا متلفزا إلى 

إلى  أوامر  أصدر  أنه  خالله  أكد  الشعب، 

الجيش "باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات 

هيئة  نقلت  حسبما  النظام"،  الستعادة 

اإلذاعة البريطانية "بي بي سي".

المحتجين  الوزراء  رئيس  وطالب 

مكتبه  يحتلون  الذين  والمتظاهرين 

بمغادرتها  أخرى  حكومية  ومقرات 

والتعاون مع السلطات.

العالقات مع الكيان اإلسرائيلي 
أعمق وأقوى من أي وقت مضى



2006 يومًا عاديًا في  لم يكن الثاني عشر من يوليو 

حياة لبنان واألمة كلها، كما لم تكن الحرب التي 

واستمرت  لبنان يومها،  الصهيوني على  العدو  شّنها 

ثالثة وثالثين يومًا، محطة عادية من محطات 

على  المستمر  االستعماري  الصهيوني-  العدوان 

أمتنا بدءًا من فلسطين، والذي لم يتوقف يومًا بل ما 

زال مستمرًا باشكال متعددة ضد أبناء األمة باختالف 

وانتماءاتهم. وأفكارهم  مشاربهم 

ورغم أننا كّنا من المدركين أن مثل هذا العدوان بدأ 

التخطيط له منذ هزيمة جيش االحتالل واندحاره 

25/ 5/ 2000، وذلك ثأرًا  من الشريط الحدودي في 

لهزيمته المنكرة وفرار جنوده مع عمالئه من أرضنا 

المحررة، لكن كثيرين كانوا يعتقدون أن هذه 

– العدوانية ستؤدي إلى تصفية المقاومة  الحرب 

الصهيوني  للمشروع  قاعدة  إلى  لبنان  وتحويل 

-األميركي، وهو األمر الذي لم يتحقق بعد حرب 

عدوان  بعد  يتحقق  ولم   ،1983 مايو   17 واتفاق   ،1982
.1993 1996، بل بعد عدوان يوليو عام  أبريل عام 

لبنان، شعبًا وجيشًا  فوجئ كثيرون بصمود 

ومقاومة، في مواجهة ذلك العدوان الذي استخدم فيه 

والبحرية،  والجوية  البرية  أسلحته،  كافة  العدو 

كما رأوا في فشل العدو في تحقيق أهدافه تأكيدًا 

الله بعد حرب  لمقولة أطلقها السيد حسن نصر 

التحرير: »إسرائيل« أوهن من بيت العنكبوت، وهي 

مقولة تتأكد صحتها كل يوم في فلسطين وأرضنا 

العربية، بعد أن ظّن األعداء أنهم بالتحريض 

أنواع الحروب  المقاومة وشيطنتها وشّن كل  على 

والحصارات عليها وعلى شعبها ودولتها قادرون على 

العنكبوت«. التاريخية حول »بيت  المقولة  إلغاء تلك 

هزائم العدو وانتصاراتنا التي بدأت في شوارع 

1982، حين خرج المحتل مهرواًل ومناديًا  بيروت عام 

بأعلى صوته »يا أهل بيروت ال تطلقوا النار علينا… 

إننا خارجون من مدينتكم«، ثم استكملت وتواصلت 

 ،2006 2000 ثم في عام  1993 و1996و  في الجنوب عام 

كما تواصلت مع اندحار جيش العدو عن غزة عام 

2008 و2012 و2014 ثم عام  2005 ثم في حروب أعوام 
 2006 يوليو  عدوان  في  هامة  محطة  لها  كانت   ،2021

والذي لم يستطع العدو حتى اآلن معالجة نتائجه.

الرائع  وبقدر ما فوجئ العدو بالصمود العسكري 

الوحدوية  الوطنية  بالروح  فوجئ  والجيش،  للمقاومة 

قراهم  اللبنانيون في  بها  التي استقبل  العالية 

وبلداتهم، في بيوتهم ومدارسهم، في مساجدهم 

والضاحية  الجنوب  أبناء  إخوانهم  وكنائسهم، 

الذي أشاعه  الخاطئ  االنطباع  الجنوبية مكّذبين ذلك 

وأنه مع  المقاومة  اللبنانيين ناقمون على  أن  البعض 

الناس  القصف الصهيوني سيخرج  أوائل صواريخ 

إلى الشوارع طالبين الخالص منها.

كما فوجئ العدو ومن معه أيضا بوجود رئيس 

يتصدى  لحود  إميل  المقاوم  كالعماد  للجمهورية 

المقاومة  االلتفاف السياسي على  بحزم لكل محاوالت 

بعد أن ظّنت تل أبيب وواشنطن ومن معهما أن 

الرئيس لحود قبيل  التي تعّرض لها  الحمالت 

العدوان قد جعلته ضعيفًا عاجزًا عن اتخاذ المواقف 

والصلبة. الشجاعة 

 2006 – أغسطس  ولكن األهم في انتصارنا في يوليو 

يكمن أنه تّم في ظروف محلية وإقليمية ودولية لم 

تكن مواتية على االطالق، فيما اليوم تبدو الظروف 

أكثر مالءمة لهزيمة العدو من جديد اذا قّرر االعتداء 

على لبنان بدءًا من السطو على ثروته النفطية 

والغازية.

2006 نقطة  فللواثقين من أمتهم، تبقى حرب يوليو 

أّما  الطويلة،  النضالية  مسيرتهم  في  مضيئة 

فإن نتائج  الحسنة،  النوايا  للمشككين من أصحاب 

تلك الحرب يجب ان تبقى درسًا يتطلب قراءته 

أن  المقاومة فيجب  أما للمحرضين على  جيدًا، 

يدركوا أن مقاومة صمدت في وجه واحد من أعتى 

جيوش العالم ومدعوم من أكبر قوة في العالم لن 

أو تجييش  يستطيع تحريض طائفي من هنا 

مذهبي من هناك أو شيطنة من هنا وهناك أن 

حلفائها  مع  بالتكامل  أسقطت  التي  وهي  يسقطها، 

اسقاطها. حاولوا  ممن  العديد  وداعميها 

16 عامًا يشعر اللبنانيون أن الحرب  واليوم وبعد 

عليهم لم تنته بعد وان انتصارهم على أعداء الخارج 

الداخل لم يستكمل بعد. وفاسدي 

يقوم الرئيس األميركي بايدن بجولة هي األولى 

له إلى المشرق العربي ومنطقة الخليج على 

وجه الخصوص بعد الهزات الكبيرة التي عرفتها 

المنطقة والمحيط المجاور لها. قد ال نختلف مع 

أحد حين نقول إّن هدف الزيارة يصّب كالمعتاد 

في صالح االقتصاد األميركي الذي يعاني من ارتفاع 

نسبة التضخم ومن آثار جائحة كورونا ومصاريف 

الحرب الروسية األوكرانية. 

لم يخف الرئيس بايدن ذلك حين ذكر في مقاله 

األخير أّن المصالح األميركية تقع على رأس 

أولويات هذه الزيارة لكّن إذا كان هذا الهدف ثابتا 

فإّن السياق الدولي قد تغير كثيرا وهو ما سيفرض 

على اإلدارة األميركية بعض التغيير في سياستها 

في المنطقة. أما السياق العربي فلم يتطور كثيرا 

ولم ينجح رغم بعض االنفراج في تحقيق قدرة 

المنطقة وأنظمتها على فرض شروط أعلى في 

التفاوض وفي فرض وجهات النظر وهو ما يجعلها 

الطرف األضعف في هذه الزيارة.

أما زيارة دولة االحتالل والتلويح بمحاصرة إيران 

فهما أهم العناصر التي ستكون على طاولة 

المفاوضات إلى جانب عقود التسليح واإلعمار 

وحصص النفط والغاز. 

ليس من الحكمة كذلك سرد الشعارات العقيمة 

فالواليات المتحّدة قوة عظمى ومن الطبيعي بل 

من الضروري على قادتها فرض أجنداتهم والبحث 

عن مصالحهم لكن المشكل كامن في الجانب 

العربي الذي لم ينجح طوال اكثر من نصف قرن 

في تكوين جبهة تضمن قدرا أدنى من السيادة. ال 

تتحرك المصالح األميركية إال على إيقاع الخالفات 

والتناقضات العربية وهو الشرط الذي يمكنها 

دائما من االستحواذ على ثروات المنطقة ورعاية 

مصالح الكيان المحتّل رغم كل االمكانات المادية 

والبشرية والجغرافية التي تتمتع بها. 

لن تختلف زيارة بايدن عن زيارات ترامب ومن 

سبقه من رؤساء أميركا وقد تكون أقّل صلفا لكنها 

ستكون حتما في غير صالح المنطقة وشعوبها 

من اليمن إلى العراق مرورا بسوريا وفلسطين. 

ستتغير المعادلة يوم ننجح ولو في الحّد األدنى 

في تحقيق أبسط أشكال التوافق السياسي 

الرسمي بعيدا عن أنساق التآمر والكيد حينها 

وحينها فقط يمكن أن يكون للعرب كلمة على طاولة 

المفاوضات.
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جواسيس 
وعمالء ووعاظ

سمير البرغوثي

كاتب صحفي فلسطيني

 كان شرط إسرائيل عند التوقيع على اتفاقيات 

أوسلو، أال يمس الجواسيس والعمالء الذين 

عملوا في خدمتها بسوء، بل اشترطوا إعادة 

دمجهم وتعيينهم في أجهزة األمن والمخابرات 

واإلدارة المدنية مع تدريب القتلة تحت إشراف 

دايتون وتعيين خريجي الجامعة اإلسالمية 

في تل أبيب وعاظا وباحثين وفي مواقع التأثير 

على الرأي العام.. وقد أدى ذلك إلى تفسخ أسري 

حيث تجد عميال سابقا أصبح مسؤوال كبيرا في 

أجهزة دايتون يمارس أشد إجراءات التعذيب 

مع ابن عائلته بل حتى نسائها، ضاربا عرض 

الحائط بالمبادئ والعادات واألعراف والتقاليد 

وصلت إلى حد مطالبة أشراف هذه العائلة 

بإعالن البراءة من هذا الجاسوس العميل 

المسؤول.. مما أوجد صراعا ذاتيا بين أبناء 

األسرة الواحدة.. 

هؤالء العمالء يتم بثهم في العالم العربي 

واإلسالمي ولكن بأسلوب أخطر وهو بث 

وعاظ وخطباء مساجد من خريجي الجامعة 

اإلسالمية في تل أبيب. 

ويعتمد الموساد على خطة ممنهجة وبالغة 

الدقة لتحقيق أهدافه، وذلك عبر آلية ممنهجة 

تنطلق من الجامعة اإلسالمية حيث يشرف 

على عملية التدريب علماء نفس واجتماع 

وسياسة، وعلماء اتصال وتواصل. وتشترط 

على »الداعية« المنتسب أن يكون على استعداد 

للتواصل والتعامل مع المسلمين وتتم قولبة 

»الداعية« بما يتوافق مع الشروط اإلسالمية من 

حيث المظهر، اللغة، طريقة الحديث، االسم 

حيث يتم اختيار التسمية على أن تكون مبهمة 

كأن يقال له: أبومصعب الشيشاني أو أبوجنيد 

الشمالي… وتستغرق عملية اإلعداد مدة 

ا بالعقائد  طويلة، حتى يتخّرج »الداعية« ملمًّ

اإلسالمية والمسائل الفقهية واللغة العربية، 

حتى يكون بمقدوره توظيفها بما تدعي الحاجة، 

كإعالن فتاوى »الجهاد«.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها إسرائيل في 

هذا المجال، ونواياها الخبيثة، إال أنها فشلت في 

ضرب الوحدة اإلسالمية والتفريق بين المذاهب، 

حتى تشويه الحقائق التاريخية التي تأسست 

الجامعة ألجلها، وهي من ضمن سلسلة الفشل 

التي تضرب الكيان بعد فشله العسكري 

واالستخباراتي الذي مني به في معركته 

األخيرة مع غزة.

جولة أميركية جديدة

محمد هنيد
استاذ محاضر بجامعة السوربون

معن بشور
 كاتب لبناني

أعلنت المؤسسة العامة للحي 

الثقافي »كتارا« عن إطالق 

مجموعة جديدة من الورش الفنية 

والتعليمية، في إطار فعاليات 

البرنامج الصيفي، تتناول »تنمية 

مهارة القراءة«، و»النقش على 

الجبس«، و»التطريز اليدوي«، بعد 

أيام حافلة استمتع فيها زوار الحي 

الثقافي بأجواء فعاليات العيد التي 

تم تقديمها وسط حضور جماهيري 

كبير من قبل الزوار من مختلف 

الجنسيات والفئات السنية، 

والتي شهدت فعاليات متنوعة 

للصغار والكبار نالت استحسان 

الجميع، واحتوت على باقة من 

أجمل الحكايات التي تمزج بين 

االستعراض وفنون مسرح الظل 

المشبعة باألفكار والعبر والفوائد، 

وقدمت بقالب درامي ممتع وأداء 

رشيق، أضفت الفرح والسرور على 

قلوب الحضور، تاركة وراءها ظالال 

وألوانا وأثرا عميقا في النفوس، 

باإلضافة إلى عروض األفالم 

الترفيهية والتعليمية التي قدمتها 

قبة الثريا الفلكية، والنشاطات 

الحافلة على شاطئ »كتارا«، حيث 

توافد العشرات من هواة السباحة 

واأللعاب المائية وعشاق البحر، 

الذين أمضوا أوقاتا استثنائية من 

المتعة والبهجة على الشاطئ. 

لقد أصبحت »كتارا« واحدة من 

أفضل الوجهات للمجتمع، ومعلما 

ثقافيا وترفيهيا فريدا، باإلضافة إلى 

ما تطرحه من مسابقات ثقافية 

وأدبية وفنية، تتنوع في مضامينها، 

وتتوجه لكل أفراد المجتمع 

بمختلف فئاته وجنسياته، كل 

ذلك أسهم في إثراء المشهد الثقافي 

في قطر، وتحول معها »الحي 

الثقافي« إلى مركز إشعاع ومنارة 

للمعرفة والترفيه للصغار والكبار 

بمختلف اهتماماتهم، باإلضافة إلى 

نشر الثقافة القطرية والتعريف 

بثقافات العالم من خالل فعالياتها 

المتعددة، والتي تشمل مختلف 

مجاالت اإلبداع والفنون والتراث، 

سواء في قطر أو في أنحاء العالم.

لقد نشأت فكرة »كتارا« من 

حلم تكون فيه قطر منارة ثقافية 

عالمية، تشع من المنطقة 

العربية من خالل المسرح، واآلداب، 

والفنون، والموسيقى، والمؤتمرات، 

والمعارض، وما نشهده اليوم من 

نشاطات مختلفة فيها يؤكد أنها 

تمكنت من تحقيق الهدف من 

إنشائها، بل فاقت التوقعات أيضا، 

وهو أمر يحسب لها وللقائمين 

عليها.

دور رائد

»12« يوليو.. حرب بدأت ولم تنته بعد

سوق سوداءجولة رد الفعل نتائج متوقعة
عبدالله  للكاتب  مقاال  المصرية  األهرام  صيحفة  نشرت 

كثيرا  يبالغ  األميركي  الرئيس  إن  فيه  قال  عبدالسالم 

عندما يقول إن جولته بالمنطقة التي بدأت أمس تستهدف 

أوسط  شرق  أجل  من  وسأسعى  واعد..  جديد  فصل  »بدء 

المنطقة  دول  بين  وحدة  تحقيق  وكذلك  وتكامال  أمنا  أكثر 

مشيرا  التفكك«،  من  بدال  والتعاون  الدبلوماسية  خالل  من 

التي  للمشاكل  فعل  رد  الجولة  إن  يقول  الواقع  أن  إلى 

األوكرانية،   - الروسية  الحرب  بسبب  أميركا  تواجهها 

لرؤية  تنفيذا  وليست  الطاقة،  أسعار  صعيد  على  خاصة 

أميركية شاملة. 

}  )األهرام(

حلف  بأن  البريطانية  تايمز«  »فاينانشيال  صحيفة  أفادت 

نقل  على  الرقابة  تشديد  يعتزمان  األوروبي  واالتحاد  الناتو 

إلى  وصولها  من  المخاوف  بسبب  أوكرانيا  إلى  األسلحة 

األعضاء  الدول  من  العديد  أن  مؤكدة  السوداء..  السوق 

أنظمة  إنشاء نوع من  إمكانية  الناتو تبحث مع كييف  في 

التتبع أو قائمة مفصلة باألسلحة الموردة إلى أوكرانيا.

األسلحة  هذه  كل  »تدخل  للصحيفة:  غربي  مسؤول  وقال 

إلى الجزء الجنوبي من بولندا، ويتم تسليمها على الحدود 

نعرف  ال  ذلك  وبعد  للعبور،  آليات  على  تقسيمها  يتم  ثم 

شيئا عنها وعن مكان وجودها، أو إذا كانت تظل في البالد«.

} )فاينانشيال تايمز(

المتوقعة  النتائج  عن  األميركية  »بوليتيكو«  صحيفة  تحدثت 

واالتفاقات  األوسط،  الشرق  إلى  بايدن  جو  الرئيس  زيارة  من 

تقرير  في  الصحيفة  وقالت  الزيارة.  خالل  توقيعها  المحتمل 

18 شهرا  األوسط طيلة  الشرق  إن بايدن تجاهل منطقة  مطول 

خالل  أنه  إلى  مشيرة  ترامب..  دونالد  سلفه  بخالف  مضت، 

وغير  خفيف  بشكل  الوضع  »تغير  الماضية  القليلة  األشهر 

دقيق«، حيث خلص بايدن وفريقه إلى أنه يجب عليهم تكثيف 

حضور واشنطن في الشرق األوسط حتى ال تمأل الصين وروسيا 

الفراغ الذي تركته الواليات المتحدة. 

} )بوليتيكو(
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أميركا وروسيا

معركة صامتة في سوريا
إسطنبول- األناضول- تعتقد الواليات 

المتحدة أن وجودها العسكري في سوريا 
منذ تشكيل التحالف الدولي للحرب على 

»داعش« في أغسطس 2014، ضرورٌة 
فرضتها طبيعة تلك الحرب.

وكان التنظيم اإلرهابي قد سيطر في يونيو 
من العام نفسه على مناطق واسعة غرب 
وشمال غرب العراق، وشرق وشمال شرق 

سوريا.
ومن ناحية أخرى عمدت واشنطن إلى تطوير 

استراتيجياتها، لتشمل السعي لتثبيت 
خفض العنف في سوريا لمنع حدوث أزمة 

إنسانية جراء الحرب المستمرة منذ 2011.
لكن تبقى المهمة األساسية للقوات 

األميركية، دعم قوات حليفة لها شمال 
شرق سوريا، لمنع ظهور »داعش« أو عودته 
مجددا بعد هزيمته عسكريًا في مارس 2019.

إلى  تدريجيًا  األخيرين  العامين  في  تراجعت  »داعش«  نشاطات 

في  واالستقرار  لألمن  جديًا  تهديدًا  يشكل  يعد  ولم  الدنيا،  حدودها 

سوريا أو في العراق ودول المنطقة األخرى.

األمر الذي يثير تساؤالت حول جدوى استمرار وجود قوات أميركية في 

سوريا بأعداد كبيرة نسبيًا وتجهيزات قتالية في أكثر من موقع، بما 

فيها قاعدة »التنف« على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق واألردن.

في مقابل ذلك، تشكل القوات الحليفة إليران تهديدًا جديًا ألمن الجنود 

األميركيين والمصالح األميركية في سوريا.

إعالم  لوسائل  »إحصائيات«  عن  بوست«  »واشنطن  صحيفة  ونقلت 

على  هجومًا   29 نحو  نفذوا  سوريا  في  وحلفاءها  إيران  أن  أميركية، 

منشآت ومصالح أميركية في منطقة الشرق األوسط، بما فيها هجمات 

في سوريا، للفترة بين أكتوبر 2021 وأوائل يونيو الماضي، لكن اإلدارة 

األميركية لم ترد على تلك اإلحصائيات.

ونظراء  أميركيين  مسؤولين  بين  سجاالت  شهدت  األخيرة  األسابيع 

لهم روس في موسكو وسوريا.

ومنتصف يونيو الماضي، نقلت وسائل إعالم أميركية عن مسؤولين 

عسكريين أن موسكو حذرت القوات األميركية من أنهم وّجهوا ضرباٍت 

الواليات  مع  المتحالفين  الثورة«  »مغاوير  قوات  مسلحي  ضد  جوية 

المتحدة جنوب شرق سوريا.

ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« عن مسؤول عسكري أميركي قوله، 

إن المسؤولين العسكريين الروس أخطروا األميركيين نّيتهم الهجوم 

قبل 35 دقيقة من بدئه.

اآلخر  منهما  كل  لتحذير  الطرفين  بين  اتصال  قنوات  وجود  ورغم 

لتجّنب أي خطأ أو سوء تقدير أو تداخل في العمليات العسكرية، لكن 

ال تزال هناك تخوفات من الطرفين باحتماالت اشتعال حرب مباشرة أو 

عبر القوات الحليفة لهما.

ففي األسبوع الثالث من يونيو، أي بعد نحو أسبوع على الهجوم الجوّي 

الروسّي على قاعدة »التنف« التي توجد فيها قوات أميركية وأخرى من 

دول التحالف وقوات محلية، حلقت مقاتلتان روسيتان في أجواء قريبة 

من طائرات أميركية مسيرة كانت تنفذ مهمة قتالية ضد أحد قياديي 

استدعاء  خالل  من  الطائرتين  تحذير  إلى  واشنطن  دفع  ما  »داعش« 

مقاتلتين أمريكيتين إلى المنطقة.

أن  إلى  بوست«  »واشنطن  أشارت  أميركيين،  مسؤولين  عن  ونقاًل 

روسية  عسكرية  تهديدات  وّثقوا  سوريا  في  عسكريين  مسؤولين 

لمقاتالت أميركية، دون أن يطلب الجانب الروسي موافقة مسبقة من 

األميركيين وفق ما هو معمول به ومتفق عليه بين الجانبين.

ومنذ التدخل العسكري الروسي في سوريا في سبتمبر 2015، اتفقت 

آليات مشتركة عبر قنوات اتصال يقوم  موسكو وواشنطن على وضع 

من خاللها أي جانب منهما بإخطار الجانب اآلخر بالعمليات العسكرية 

واألنشطة األخرى لتجنب أي سوء تقدير من أحدهما.

الواليات  بين  احتكاكات  حدثت  قّلما  طويلة،  سنوات  مدى  وعلى 

المتحدة وروسيا إال في حاالت نادرة.

من  معظمها  لقوات  أرتااًل  أميركية  طائرات  هاجمت   ،2018 فبراير  في 

شركة »فاغنر« الروسية ومن قوات مرتبطة بالحرس الثوري اإليراني 

وأخرى حليفة لقوات النظام في ريف دير الزور، لمنعها من الوصول إلى 

الديمقراطية  النفطي الخاضع لسيطرة قوات سوريا  حقل »كونيكو« 

»قسد« الحليفة للواليات المتحدة والمدعومة منها.

للقيادة  جديدًا  رئيسًا  كوريال،  إريك  مايكل  الجنرال  تعيين  وبعد 

إضافيًا  اهتمامًا  أولى  الماضي،  يونيو  أواخر  األميركية  المركزية 

خالل  من  سوريا،  في  وروسيا  إيران  من  كل  مع  األميركية  بالتوترات 

قاعدة  في  الدولي  التحالف  من  عسكرية  قيادات  مع  اللقاءات  من  عدد 

اإلجراءات  من  مجموعة  أو  التقدير  سوء  تجّنب  سبل  لبحث  »التنف« 

التي يمكن أن تؤدي إلى صراع غير ضروري، مع التأكيد على أن قوات 

بالده »ستدافع عن نفسها، ولن تتردد في الرد«.

وال يستبعد محللون غربيون احتماالت الصراع بين الواليات المتحدة 

وروسيا، حيث لكليهما تواجد عسكري لدعم أطراف متحاربة.

جندي  آالف  خمسة  من  بأكثر  روسيا  تحتفظ  غربية،  تقديرات  ووفق 

وعشرات المقاتالت في قاعدة »حميميم« مركز قيادة القوات الروسية، 

معظمهم  جندي   900 من  قليال  أكثر  المتحدة  الواليات  تنشر  بينما 

باإلنزاالت  متخصصة  قوات  جنود  وبينهم  واستشاريين،  مدربين 

الجوية لمطاردة عناصر »داعش« والقبض عليهم.

وهي  »قسد«،  الديمقراطية  سوريا  قوات  المتحدة  الواليات  وتدعم 

ميليشيات محلية مرتبطة بمنظمات تصنفها الواليات المتحدة على 

قوات  مع  خالف  على  وهي  كي«،  كي  »بي  تنظيم  مثل  اإلرهاب،  قائمة 

النظام، وسبق أن قاتال بعضهما في شمال شرق سوريا.

معه  المتحالفة  والقوات  السوري  النظام  قوات  روسيا  تدعم  بينما 

تدعمها  محلية  أخرى  وقوات  اإليراني،  الثوري  بالحرس  المرتبطة 

روسيا.

ويعتقد مسؤولون روس أن الواليات المتحدة تستخدم قاعدة »التنف« 

"مقاتلين متطرفين تكلفهم بتنفيذ هجمات إرهابية  لتدريب وتسليح 

الروسي  للرئيس  الخاص  المبعوث  تصريحات  وفق  سوريا،  في 

لسوريا ألكسندر الفرنتيف، منتصف يونيو الماضي.

الماضي،  فبراير  في  أوكرانيا  على  الروسية  الحرب  اندالع  ومنذ 

واألحاديث التي تتناقلها وسائل اإلعالم المحلية واألجنبية عن تقليص 

جانب  إلى  األميركي  والتدخل  سوريا،  في  العسكري  وجودها  روسيا 

بدا  سوريا،  في  الروسي  الوجود  على  التضييق  في  ورغبتها  أوكرانيا 

واضحًا أن الملف السوري عاد إلى أولويات اهتمام اإلدارة األميركية.

ويأتي ذلك في محاولة لملء الفراغ الذي قد تخّلفه روسيا في سوريا، 

لمنع إيران من استغالل ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات بين 

إسرائيل واألردن من جهة، وإيران من جهة أخرى، في ظل دعوات أردنية 

لتشكيل تحالف أمني إقليمي لمواجهة تهديدات القوات الحليفة إليران 

على حدود األردن الشمالية.

أو تقليل مستوى  الروسية  القوات  أن مزيدًا من انسحاب  ويرى خبراء 

بإيران  المرتبطة  القوات  سيدفع  السوري  النظام  لقوات  الجوي  الدعم 

إليها  الوصول  تتحاشى  كانت  ومناطق  مواقع  في  تمركزها  لتكثيف 

للحفاظ على عالقاتها مع روسيا في سوريا.

اقتحام المهاجرين لمليلية

حلم الهجرة 
إلى الضفة األخرى

وبقدر ما يبقى بين هؤالء المهاجرين خطوة 

ما  بقدر  السياج،  اقتحام  خالل  من  واحدة 

القليل  إال  ُيخفي ذلك الكثير، وال يظهر منه 

على أرض الواقع.

من  أغلبهم  مهاجر،  ألفي  قرابة  وحاول 

والسودان،  الصحراء  جنوب  إفريقيا 

 24 في  العسكري  الحدودي  السياج  عبور 

قبل  من  ردعهم  تم  حيث  الماضي،  يونيو 

السلطات المغربية واإلسبانية.

 5 مقتل  إلى  األولية  التقارير  وأشارت 

ارتفاع  الرباط أكدت الحقا  أشخاص، لكن 

ومن  منهم  عشرات  وإصابة   23 إلى  العدد 

األولى  القناة  موقع  نقل  ما  وفق  األمن،  أفراد 

المغربية.

رئيسة  غارزون،  مالينو  هيلينا  وقالت 

 )Walking Borders( »منظمة »عبور الحدود

األقل  على  شخصا   37 إن  الحكومية،  غير 

لقوا حتفهم.

اإلفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس  وطالب 

موسى فقي محمد، بفتح تحقيق في هذه 

المأساة.

 رحلة طويلة عبر األقدام
الناظور  مدينتي  محاذاة  إلى  الوصول  قبل 

لكل  المحاذيتين  المغربيتين  والمضيق 

المهاجرون  يقطع  ومليلية،  سبتة  من 

مسافات طويلة جدا عبر الصحراء للوصول 

إلى دول شمال إفريقيا، منها المغرب.

حول  الرسمية  اإلحصاءات  قلة  ورغم 

يتواجدون  أنهم  إال  المهاجرين،  هؤالء  عدد 

بمختلف المدن المغربية.

المهاجرون  بها  يقوم  التي  الرحالت  وتشكل 

ارتفاع  ظل  في  خصوصا  عليهم،  خطورة 

درجات الحرارة وبعد المسافات.

الرابطة  رئيس  السدراوي،  إدريس  وقال 

)غير  اإلنسان  وحقوق  للمواطنة  المغربية 

كبيرا  تواجدا  تعرف  بالده  إن  حكومية(، 

للمهاجرين غير النظاميين.

السدراوي،  اعتبر  لألناضول،  تصريح  وفي 

بترحيب  يتعامل  المغربي  الشعب  أن 

العنصرية  قضايا  تثار  وال  معهم،  وتضامن 

تجاههم إال في استثناءات معدودة.

الجغرافي  الموقع  بحكم  أنه  إلى  ولفت 

مقصدا  جعله  أوروبا  من  القريب  لبالده، 

جنوب  إفريقية  دول  من  للمهاجرين 

الصحراء.

 العمل الموسمي
المكوث  اختاروا  المهاجرين  هؤالء  من  جزء 

والعمل في المغرب، خصوصا بعد عملية 

آخر  وجزء  منهم،  الكثير  وضعية  تسوية 

يتحين الفرصة للعبور إلى الجهة األخرى.

أعماال  المهاجرين  من  عدد  ويمتهن 

بالمغرب بمختلف المجاالت، كما تنشط 

إدماجهم  تهدف  التي  الجمعيات  من  عدد 

ومساعدتهم في إيجاد عمل.

والثانية  األولى  المرحلتين  المغرب  وأطلق 

اإلدارية  الوضعية  تسوية  عملية  من 

تسوية  وتمت  و2016،   2014 في  لألجانب 

وضعية ما يزيد عن 50 ألف أجنبي.

من  »عددا  فإن  السدراوي،  وبحسب 

موسمية،  مهن  في  يعملون  المهاجرين 

بطاقات  على  المتوفرين  غير  خصوصا 

يعملون  عليها  الحاصلين  بينما  اإلقامة، 

بشكل عادي«.

 سياسات الهجرة
الهجرة  سياسات  السدراوي،  وانتقد 

المقاربة  على  المعتمدة  األوروبي  باالتحاد 

األمنية.

وتابع: »ما وقع في مليلية، يتحمل االتحاد 

عنه،  المسؤولية  من  كبيرا  جزءا  األوروبي 

ألنه في الوقت الذي تستنزف دوله خيرات 

نسب  ارتفاع  في  تساهم  فإنها  إفريقيا، 

الفقر والبطالة في القارة السمراء«.

وأضاف بالمقابل »ال تسمح الدول األوروبية 

وقع  ما  عكس  بالعبور،  للمهاجرين 

لهم  وفرت  الذين  األوكرانيين،  للمهاجرين 

جميع الظروف لالنتقال والهجرة«.

األمنية لالتحاد  المقاربة  السدراوي  ورفض 

إنسانية  مقاربة  إلى  إياه  داعيا  األوروبي، 

وحقوقية وعدم التملص من المسؤولية.

من جهتها، دعت المنظمة المغربية لحقوق 

اإلنسان )غير حكومية(، إلى تسريع وتيرة 

تنفيذ السياسة الجديدة في مجال الهجرة 

الحقوقية،  اإلنسانية  بأبعادها  واللجوء، 

القانون  مشروعي  اعتماد  في  واإلسراع 

وباللجوء.)قيدا  بالهجرة  المتعلقين 

الدراسة بالبرلمان(.

أشكال  لكل  التام  رفضها  المنظمة  وأعلنت 

العنف الحاصل، ومن أي جهة صدر.

التهريب  شبكات  ومناورات  أفعال  وأدانت 

واالتجار بالبشر، داعية السلطات لتكثيف 

جهود محاربتها وتفكيكها.

االتحاد  المغربية  الرابطة  رئيس  وطالب 

خطة  إطالق  أجل  من  بالده  بدعم  األوروبي 

جديدة إلدماج المهاجرين غير النظاميين.

بدعم  مطالب  األوروبي  »االتحاد  وقال: 

وعدم  المهاجرين،  إدماج  أجل  من  المغرب 

االتجار  لشبكات  وهدفا  عرضة  تركهم 

بالبشر«.

 مخيمات
البالد،  شمال  إلى  المهاجرون  يصل  عندما 

مخيمات،  الغابات  بعض  من  يتخذون 

القانونية  غير  الهجرة  لحظة  انتظار  في 

أو  لسبتة  الحديدية  السياجات  اقتحام  أو 

مليلية.

الديمقراطية  المنظمة  نقابة  ودعت 

الحكومية  »الجهات  )مستقلة(،  للشغل 

الميداني  التعاطي  إلى  المختصة 

إنسانية  بمقاربة  الهجرة،  مع  والعملي 

واجتماعية والعمل على إدماج المهاجرين، 

غيتوهات  بخلق  مستقبال  السماح  وعدم 

المجاورة  الغابات  في  معزولة(  )تجمعات 

لسبتة ومليلية المحتلتين«.

ضرورة  النقابة  أبرزت  لها،  بيان  وفي 

التهريب  الحازم لعصابات ومافيا  التصدي 

من  أرباحا  تجني  التي  بالبشر،  واالتجار 

وتفكيك  المشروعة،  غير  األنشطة  هذه 

سلمية،  بطرق  الغابية«  »المخيمات 

تحفظ  آمنة  أماكن  في  المهاجرين  ووضع 

شروط  من  األدنى  الحد  وتوفير  كرامتهم، 

العيش.

 الرواية الرسمية
يوليو،   7 يوم  قالت  المغربية،  الحكومة   

إلى  الوصول  حاولوا  الذين  المهاجرين  إن 

أساليب  استعملوا  مؤخرا،  مليلية  مدينة 

تنطوي على عنف كبير تجاه أفراد القوات 

العمومية.

مصطفى  الحكومة  متحدث  وفق  ذلك  جاء 

الصحفيين  أسئلة  على  رده  في  بايتاس، 

صحفي  مؤتمر  خالل  مليلية  حادثة  حول 

عقب اجتماع المجلس الحكومي بالرباط.

السياج  اقتحام  »عملية  إن  بايتاس،  وقال 

 24 في  ومليلية  الناظور  بين  ما  الحديدي 

انتهاج  مسبوق  غير  بشكل  شهدت  يونيو، 

عنف  على  تنطوي  ألساليب  المهاجرين 

كبير تجاه أفراد القوات العمومية«.

وأضاف أن »المعطيات المتوفرة تشير إلى 

مدبر  مخطط  نتاج  كانت  العملية  هذه  أن 

األساليب  عن  وخارج  مدروس،  بشكل 

المألوفة لمحاولة عبور المهاجرين«.

الوطني  »المجلس  أن  إلى  وأشار بايتاس، 

وفد  بإيفاد  بادر  )حكومي(  اإلنسان  لحقوق 

بالناظور  استطالعية  بمهمة  للقيام  عنه 

ونواحيها«، وأوضح أن األبحاث والتحقيقات 

القضائية »ال زالت سارية بخصوص هذه 

األحداث«.

أعضاء  مغاربة،  نواب  أوضح  جانبهم،  من 

بين  المشتركة  البرلمانية  اللجنة  في 

أن بالدهم كانت  األوروبي،  واالتحاد  الرباط 

الهجرة  تدفقات  ضد  »حصنا«  الدوام  على 

غير الشرعية نحو القارة العجوز.

باسمهم  وجهها  رسالة  في  النواب،  وبّين 

البرلمانية  اللجنة  رئيس  حداد،  لحسن 

بالبرلمان  نظرائهم  إلى  المشتركة، 

مليار  نصف  ينفق  المغرب  أن  األوروبي، 

يورو سنويا لمكافحة الهجرة غير النظامية 

إلى أوروبا.

مساعدة  تتجاوز  ال  بينما  واستطرد: 

االتحاد األوروبي للمغرب في هذا الصدد، ما 

إجمالية  لفترة  يورو،  مليون   270 مجموعه 

يتعدى  ال  بمتوسط  أي  سنة،   15 مدتها 

على  مشددا  السنة،  في  يورو  مليون   15
تتطلب  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  أن 

موارد وشراكة حقيقية.

الرباط- األناضول- تشكل السياجات الحديدية التي تحيط بمدينتي سبتة ومليلية 
)خاضعتان لإلدارة اإلسبانية وتطالب الرباط باسترجاعهما(، خطوة بين المهاجرين 

و»حلم« الهجرة إلى الضفة األخرى. خصوصا في ظل صعوبة الهجرة عبر القوارب، 
وتكلفتها المرتفعة، وإمكانية أن تشكل نقطة النهاية لهم.
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معظم األميركيين »متشائمون«.. لكن بايدن »متفائل«

هل يعود الجمهوريون لتصدر المشهد ؟
عمق  مدى  يدرك  بايدن  جو  الرئيس  أن  يبدو  ال 

األزمات التي تعاني منها الواليات المتحدة، وهو ما 

مصير  يلقى  فهل  »المتفائلة«،  خطاباته  تعكسه 

األبيض  للبيت  الجمهوريون  ويعود  كارتر  جيمي 

سريعًا؟

البريطانية  الغارديان  لصحيفة  تقرير  رصد 

في  »بايدن  عنوانه  تقرير  في  األميركي  المشهد 

خضم أزمة مع مواصلة شبح فشل كارتر في الفوز 

األبيض«،  البيت  مطاردة  في  ثانية  رئاسية  بوالية 

الواقع  عن  انفصال  أنه  يبدو  ما  على  الضوء  ألقى 

من جانب أكبر رؤساء الواليات المتحدة سنًا. 

المتحدة  الواليات  احتفال  بمناسبة  خطابه  ففي 

قط  أكن  »لم  بايدن:  قال  االستقالل،  بذكرى 

اليوم«.  أنا عليه  متفائاًل بشأن أميركا أكثر مما 

المجتمعة  العسكريين  لعائالت  الرئيس  وأضاف 

»بالطبع  األبيض:  للبيت  الجنوبية  الحديقة  في 

لديها  األمة   
َّ

بأن معترفًا  خطيرة«،  تحديات  واجهنا 

تاريخ حافل من إحراز الكثير من التقدم نحو األمام 

رغم حدوث بضع االنتكاسات.

»متفائل«.. ولكن! بايدن 

عكس  متفائاًل  خطابًا  بايدن  ألقى  ذلك،  ومع 

المطمئن  الراسخ  إيمانه  األحيان  من  كثير  في 

لتأسيس   246 الـ الذكرى  في  األميركية  بالتجربة 

المتحدة. الواليات 

أنصاره،  حتى  األميركيين،  من  العديد  يعد  لم 

للعديد  بالنسبة  اإليمان.  هذا  الرئيس  يشاركون 

تعاني  بايدن  رئاسة  فترة   
َّ

أن يبدو  المراقبين،  من 

بدأ  لها.  التصدي  أجل  من  يكافح  عميقة  أزمة  من 

تولى  الذي  الديمقراطي  كارتر-  جيمي  شبح 

الفوز  في  فشله  وكان  واحدة  والية  لفترة  الرئاسة 

رونالد  عهد  ببدء  إيذانًا   1980 عام  بانتخابات 

البيت األبيض. ريغان- يطارد 

ووقوع  المرتفعة،  التضخم  معدالت  من  عقود  مع 

أسبوعي،  شبه  بشكل  جماعي  نار  إطالق  حوادث 

محاوالت  حول  المقلقة  اإلفصاحات  وتوالي 

االنتخابات،  في  هزيمته  دفة  لقلب  ترامب  دونالد 

العليا  األميركية  للمحكمة  المتعاقبة  والقرارات 

باتجاه  البالد  في  السياسي  المشهد  غيرت  التي 

حتى  أذهل  اللطيف  بايدن  خطاب   
َّ

فإن اليمين، 

زمالئه الديمقراطيين باعتباره غير مالئم لما يرون 

ها لحظة خطر وجودي تمر بها البالد. أنَّ

أظهر استطالع رأي جديد أجرته جامعة »مونماوث« 

حيث  لألمريكيين،  المتشائمة  النظرة  عمق  مدى 

البالد   
َّ

أن حاليًا  األميركيين  من  فقط   %  10 يعتقد 

 %  88 بـ مقارنًة  الصحيح،  االتجاه  في  تسير 

ها في االتجاه الخاطئ. إنَّ يقولون 

»غالوب«  مؤسسة  أجرته  رأي  استطالع  آلخر  ووفقًا 

الدولة  مؤسسات  في  الثقة  تراجعت  األميركية، 

عانت  حيث  العام،  هذا  مستوياتها  أدنى  إلى 

تراجعات  من  العليا  والمحكمة  الرئاسة  مؤسسة 

حصل  بينما  والتأييد،  الثقة  مستوى  في  حادة 

 7 بنسبة  الثقة  مستويات  أدنى  على  الكونغرس 

% فقط.
االستراتيجي  الخبير  قال  الصدد،  هذا  في 

للصحيفة  إيستون  تري  الديمقراطي، 

في  منطقية  أكثر  الوضع  »سيكون  البريطانية: 

فعلية  بخطوات  المشرق  التفاؤل  هذا  اقترن  حال 

ه  أنَّ الرئيس  يزعم  الذي  المستقبل  لتأمين 

متحمس له. لكن خطاب بايدن في الوقت الحالي 

يبدو منفصاًل تمامًا عن الواقع الذي يعيشه العديد 

من  جاهدين  عملوا  َمن  سيما  ال  األميركيين،  من 

أجل فوزه هو ونائبته كاماال هاريس«.

يخدم الجمهوريين بقوة »اإلجهاض«  حكم 

الشهر  في  األميركية،  العليا  المحكمة  أنهت 

في  للمرأة  الدستوري  الحق  قضية  الماضي، 

في  جديدة  لقيود  الطريق  د 
َّ
مه ما  وهو  اإلجهاض، 

الواليات التي يسيطر عليها الجمهوريون في جميع 

البالد. في غضون ذلك، يدق خبراء مؤيدون  أنحاء 

تقدم  مع  الخطر  ناقوس  الديمقراطي  للحزب 

نظريات  تبنوا  الذين  الجمهوريين،  المرشحين 

االنتخابات  في   ،2020 انتخابات  بشأن  مؤامرة 

الظروف،  هذه  خضم  في  للكونغرس.  التمهيدية 

من  بايدن  والحلفاء  المؤيدين  من  العديد  يناشد 

التي  والقوة  الحزم  من  بمزيد  البالد  قيادة  أجل 

تتطلبهما. المرحلة  هذه   
َّ

أن يعتقدون 

تنفيذي  أمر  على  يوليو   8 الجمعة  يوم  بايدن  ع  وقَّ

تحت  وذلك  اإلجهاض،  حق  حماية  إلى  يهدف 

أجل  من  وحلفائه  مؤيديه  من  متزايد  ضغط 

 
َّ

أن من  بايدن  وحذر  حزمًا.  أكثر  استجابة  إظهار 

فرض  أجل  من  السعي  سيواصلون  الجمهوريين 

حظر وطني كامل على عمليات اإلجهاض في حال 

نوفمبر. في  الكونغرس  مقاعد  بأغلبية  فوزهم 

األمر  بهذا  واسع  نطاق  على  الديمقراطيون  رحب 

يأمل  اآلخر  البعض  يزال  ال  حين  في  التنفيذي، 

في  أولى«  »خطوة  مجرد  اإلجراء  هذا  يكون  أن  في 

مثل  الديمقراطيون،  إليها  دعا  إجراءات  سلسلة 

فتح عيادات لتقديم خدمات اإلجهاض على أراضي 

الواليات المحظور فيها اإلجهاض. فدرالية في 

توقيع  قبل  األميركية،  بلومبرغ  وكالة  ذكرت 

البيت   
َّ

أن الجمعة،  يوم  التنفيذي  األمر  بايدن 

للصحة  طوارئ  حالة  إعالن  يدرس  األبيض 

حقوق  لحماية  الوطني  المستوى  على  العامة 

والنشطاء  المشرعين  من  عدد  كان  اإلجهاض. 

لكنه  ذلك،  فعل  على  بايدن  حثوا  الديمقراطيين 

المطاف. تراجع في نهاية 

لمسيرة  مميزة  سمة  وهو  اإلحجام،  هذا  ب 
َّ

تسب

إحباط  في  عقود،  مدى  على  السياسية  بايدن 

 
َّ

أن يخشون  الذين  الديمقراطيين  من  العديد 

تهديد.  محل  بات  نفسها  الديمقراطية  مستقبل 

للغارديان: »كل شيء بات على  إيستون  قال تري 

 الرئيس يدرك ذلك«.
َّ

المحك اآلن وال يبدو أن

بايدن؟ الديمقراطيون عن  هل يتخلى 

الذي  األبيض،  البيت  عن  الجديدة  التقارير  أثارت 

المتزايدة،  للتحديات  االستجابة  أجل  من  يكافح 

إذا كان ينبغي  نقاشًا بين الديمقراطيين حول ما 

.2024 دعم إعادة انتخاب بايدن في عام 

حول  األخيرة  األسابيع  في  التكهنات  تصاعدت 

والية  حاكم  تشمل  التي  المحتملة،  البدائل 

في  نجح  الذي  نيوسوم،  جافين  كاليفورنيا، 

حق  حماية  أجل  من  الكفاح  قادة  أحد  نفسه  جعل 

والية  حاكم  أيضًا  وهناك  اإلجهاض.  في  المرأة 

استجابة  أبدى  الذي  بريتزكر،  بي  جي  إلينوي، 

االستقالل  يوم  في  النار  إطالق  حادث  على  صاخبة 

األكثر  بايدن  نهج  مع  يتناقض  ما  وهو  واليته،  في 

. تحفظًا

هنا  فأنا  اليوم،  غاضبًا  كنت  »إذا  بريتزكر:  قال 

بايدن  أدان  المقابل،  في  اغضب«.  لك:  ألقول 

»عمل  ه  بأنَّ إياه  واصفًا  رسمي،  بيان  في  الهجوم 

البيت  في  حدادًا  دقيقة  ووقف  أخرق«،  عنيف 

أرواح الضحايا. األبيض على 

مجاداًل  االنتقادات،  هذه  األبيض  البيت  رفض 

لألزمات  وبقوة  بسرعة  استجاب  بايدن   
َّ

أن

سؤال  على  وردًا  البالد.  تواجهها  التي  المتصاعدة 

قالت  لبايدن،  الديمقراطيين  انتقادات  حول 

جان  كارين  األبيض،  البيت  باسم  المتحدثة 

 الرئيس اتخذ إجراءات سريعة لمواجهة 
َّ

بيير، إن

الوقت  في  الديمقراطيين  مخاوف  تأتي  األزمات. 

ُيمّثل  انتخابيًا  مشهدًا  الحزب  فيه  يواجه  الذي 

الجمهوريين  فوز  ُيتوقع  حيث  تاريخيًا،  تحديًا 

نوفمبر. في  الكونغرس  مقاعد  بأغلبية 

الرئيسة  راميريز،  تزينتزن  كريستينا  قالت 

 ،NextGen America والمديرة التنفيذية لمنظمة 

القضايا  حول  الشباب  الناخبين  تحشد  التي 

بشأن  العليا  المحكمة  قرار   
َّ

إن الملحة،  الوطنية 

بالنسبة  المخاطر  أوضح  اإلجهاض  حق  إلغاء 

عن  يبحثون  أيضًا  لكنهم  الشباب،  من  لكثير 

كريستينا:  وأضافت  واشنطن.  في  جريئة  قيادة 

كافة  مناقشة  الديمقراطيين  على  ن 
َّ

»يتعي

من  متطرفة  يمينية  أقلية  لمنع  الخيارات 

االستحواذ على كل مؤسسة رئيسية في بالدنا«.

التنفيذية  سلطاته   
َّ

إن الجمعة  يوم  بايدن  قال 

عدد  إلى  يفتقرون  الديمقراطيين   
َّ

وإن محدودة، 

حق  لحماية  الكونغرس  في  الالزمة  المقاعد 

األميركية،  الواليات  جميع  مستوى  على  اإلجهاض 

المحكمة  قرار  من  الغاضبين  األميركيين  مناشدًا 

لهم  يتسنى  حتى  بأصواتهم  اإلدالء  ضرورة  العليا 

الوضع. تغيير 

أزمات ال تنتهي

من  ينتقل  أشهر  مدار  على  األبيض  البيت  ظل 

بدايًة  متوالية،  أزمات  ساهمت  أخرى.  إلى  أزمة 

أسعار  ووصول  أوروبا  في  والحرب  التضخم  من 

كورونا  وجائحة  قياسية  مستويات  إلى  الغاز 

األطفال،  حليب  نقص  أزمة  إلى  وصواًل  المستمرة 

في تنامي االستياء على المستوى الوطني وتراجع 

الرأي.  نسب تأييد بايدن في استطالعات 

االستراتيجية  الخبيرة  لونغويل،  سارة  قالت 

مجموعات  تنظم  والتي  المعتدلة  الجمهورية 

الناخبات يخبرنها   
َّ

إن تركيز مع نساء الضواحي، 

بايدن  من  المزيد  سماع  يتمنين  هن  أنَّ باستمرار 

الصعب.  السياسي  المشهد  هذا  مواجهة  في 

»استعداد  رؤية  في  يرغبون  الناخبين   
َّ

أن وأضافت 

الحزب  في  تطرفًا  األكثر  العناصر  لمواجهة  بايدن 

الجمهوري«. 

في  الناس  »يرغب  لونغويل:  سارة  وتابعت 

بعيد  االحتفال  موكب  إلى  أطفالهم  اصطحاب 

تعّرض  احتمالية  من  القلق  بدون  االستقالل 

أحدهم إلطالق نار. ويريدون من قائدهم أن يعكس 

الرغبة«. واإلرادة لتحقيق تلك  العزيمة  لهم 

سعى بايدن لفعل ذلك، حيث هاجم الجمهوريين 

تام  حظر  فرض  أجل  من  السعي  لمتابعتهم 

ط  وسلَّ استثناءات،  دون  اإلجهاض  عمليات  على 

من  تبلغ  اغتصاب  ضحية  حالة  على  الضوء 

الوالية  10 سنوات ُأجبرت على السفر خارج  العمر 

سابق  وقت  في  بايدن  د 
َّ

أي إجهاض.  عملية  إلجراء 

السياسية(  المماطلة  )أو  التعطيل  آلية  استخدام 

تمرير  أجل  من  الشيوخ  مجلس  في  المتبعة 

حتى  رفض  ه  لكنَّ اإلجهاض،  حق  حماية  إجراءات 

تحديد  مثل  المحكمة  إلصالح  دعوات  تبني  اآلن 

أو نطاق صالحياتها. مدتها 

وأستاذ  األميركي  المؤلف  هاول،  ويليام  قال 

كنت  »إذا  شيكاغو:  جامعة  في  السياسية  العلوم 

المرحلة  هذه  في  بالديمقراطية  االلتزام  تريد 

عدم  هو  فعله  عليك  يتعّين  ما   
َّ

فإن الراهنة، 

حاليًا،  الموجود  وضعها  على  مؤسساتنا  تمجيد 

تعديالت  إدخال  على  العمل  في  الشروع  ولكن 

المتطلبات  تلبي  لكي  المؤسسات  هذه  على 

بالمعايير  بايدن  »التزام   
َّ

أن مؤكدًا  الحالية«، 

سيما  ال  األهمية،  بالغ  أمر  الديمقراطية  والتقاليد 

أن  ينبغي  ال  هذا  لكن  ترامب،  حكم  سنوات  بعد 

اإلصالح  لهذا  الماسة  حاجتنا  تلبية  عن  يعيقه 

المؤسسي«.

إن تقييمات قبول بايدن  الغرديان،  تقول صحيفة 

أو  المائة  في  األربعينيات  منتصف  إلى  تراجعت 

األشهر  مدار  على   ،%  42 ط  بمتوسِّ ذلك،  من  أقل 

جامعة  أجرته  للرأي  استطالع  وأظهر  الماضية. 

 33 تبلغ  مزرية  حالٍة  في  بايدن  أن  كوينيبياك 

استثناء.  بأنه  األبيض  البيت  وصفه  ما  وهو   ،%
كان  المعاصرين،  أسالفه  بين  من  ذلك،  ومع 

المرحلة من  دونالد ترامب فقط أسوأ حااًل في هذه 

الرئاسة. 

لون  والُمحلِّ الرأي  استطالعات  مو  منظِّ يقول 

السياسيون إن لغز عدم شعبية بايدن له العديد 

 
ُّ

يظل ما  مقدار  تحديد  الصعب  ومن  الجوانب،  من 

سيطرته.  تحت  بالفعل 

َوَعَد  فقد  سامية،  بطموحات  منصبه  بايدن  ى  تولَّ

والدخول  القاتل  الفيروس  تهديد  على  بالقضاء 

الحزبية  والحياة  الحكم  من  جديدة  حقبٍة  في 

ال  رئاسته،  على  عاٍم  مرور  بعد  لكن  واشنطن.  في 

تزال  ال  وأمًة  متواصلة،  جائحًة  يواجه  بايدن  يزال 

يزال  ال  جمهوريًا  وحزبًا  كبير،  حدٍّ  إلى  منقسمًة 

ترامب  دونالد  بأن  الكبيرة«  »الكذبة  فكرة  ى  يتبنَّ

 .2020 فاز في انتخابات 

معهد  في  البارز  الباحث  غالستون،  بيل  ويقول 

لسياسة  مستشارًا  أيضًا  عمل  والذي  بروكينغز 

كلينتون:  السابق  للرئيس  األبيض  البيت 

مشكلة«.  فهذه  التوقعات،  الرئيس  ب 
ِّ

يخي »عندما 

اإلدارة  أن  للغارديان،  حديثه  في  غالستون  ويرى 

عات  األميركية »لم تبِل بالء حسنًا في تلبية التوقُّ

بايدن  أعلن  يوليو،  وفي   .»19 كوفيد  حول 

ثبت  لكن  الفيروس،  على  القضاء  باستحياٍء 

االنتشار.  دلتا سريع  ي متغير  خطؤه بتفشِّ

حزب  معاقبة  إلى  الناخبون  يميل  تاريخيًا، 

ي  تولِّ بعد  تجريبية  انتخاباٍت  أول  في  الرئيس 

إلى  تميل  الهزائم  لكن  السلطة.  جديدة  إدارة 

الرئيس  يحظى  ال  عندما  ًة  ِحدَّ أكثر  تكون  أن 

غالوب،  سة  مؤسَّ رأي  الستطالع  وفقًا  بشعبية. 

عن  تأييدهم  نسبة  تقل  الذين  الرؤساء  شهد 

مقعدًا   37 المتوسط    في  أحزابهم  خسارة   %  50
التجديد  انتخابات  خالل  النواب  مجلس  في 

النصفي. 

تحركها  التي  العاطفة  أن  إلى  النتائج  أشارت 

الديمقراطيين  انتصارات  دفعت  والتي  المقاومة 

أكثر  كان  وربما  تالشت.  قد  ترامب  عهد  خالل 

الناخبين  شعور  هو  الديمقراطيين  يزعج  ما 

الضخمة  التطعيم  حملة  ورغم  بالضيق.  العميق 

يشعر  اإلغاثة،  أموال  من  الدوالرات  وتريليونات 

ا  الناخبون اآلن بسوء حالة الجائحة واالقتصاد ِممَّ

كانا عليه في وقٍت سابق في رئاسة بايدن. 

الفضل  بايدن  يمنحون  َمن  هم  الناخبين  من  قلٌة 

التحتية  البنية  في  دوالر  تريليون  استثمار  في 

التي  األميركية،  اإلنقاذ  خطة  تمرير  أو  للبالد 

األموال  من  شيكاٍت  األميركيين  معظم  منحت 

الفقر.  الت  معدَّ َضت  وخفَّ

رأي  مستطلعة  وهي  ليك،  سيليندا  وقالت 

للسخرية  مثير  وضٌع  »إنه  مخضرمة:  ديمقراطية 

السياسيين،  من  شعبية  أكثر  السياسات  حيث 

وهو أمر نادٌر للغاية. عادًة ما يكون العكس«. 

حول  الحزبين  بين  الفوضوية  المفاوضات  طغت 

االجتماعية  والسياسة  المناخ  قانون  مشروع 

ضحاًل  فهمًا  للجمهور  تاركًة  السياسة،  على 

وال  تكلفتها.  بشأن  القلق  على  عالوة  لمحتوياتها 

السيناتور  أعلن  أن  بعد  د  مؤكَّ غير  التشريع  يزال 

والية  من  محافظ  ديمقراطي  وهو  مانشين،  جو 

فرجينيا الغربية، أنه ال يستطيع دعم اإلجراء في 

الحالي.  شكله 

أصبحوا محبطين منه الديمقراطيون  حتى 

أصبح  أجندته،  بشأن  الجمود  ووسط 

أشهر،  منذ  بايدن.  من  ُمحَبطين  الديمقراطيين 

ناقوس  الديمقراطيون  والناشطون  عون 
ِّ

المشر  
َّ

دق

الخطر من أن الرئيس يفقد الدعم بين القطاعات 

الدعم  ينزف  إنه  الحزب.  ائتالف  في  الرئيسية 

خاذ  اتِّ عدم  من  الغاضبين  الشباب  الناخبين  بين 

الصحية  والرعاية  المناخ  ر 
ُّ

تغي بشأن  إجراٍء   
ِّ

أي

وإعفاء الطالب من ديونهم. 

المشاركة  الرئيسة  برايلي،  لوريال  وقالت 

 Community Change مية  التقدُّ للمجموعة 

بايدن  يروا  أن  إلى  بحاجٍة  الناخبين  إن   Action
عنهم.  نيابًة  يكافح 

تنفيذية  أداٍة   
ِّ

كل استخدام  على  الرئيس  وحثت 

التي  المالية  الضغوط  لتخفيف  فه 
ُّ

تصر تحت 

ديون  إلغاء  مثل  األميركيين،  ماليين  تواجه 

 
ِّ

الُمضي أجل  من  الضغط  يواصل  بينما  الطالب، 

التشريعية  األفضل«  البناء  »إعادة  خطة  في  ُقُدمًا 

الهجرة.  التصويت ونظام  وإصالح حقوق 

يواجه  الذي  التحدي  من  جزءًا  إن  برايلي  وقالت 

»المستقبل  الُمحَبط بأن  الجمهور  إقناع  بايدن هو 

ال يزال أمامه«. وأضافت: »كافحوا من أجل الناس، 

ما  يعرفون  أنهم  دوا  تأكَّ ثم  يريدون  ما  لهم  موا  قدِّ

حدث. األمر بهذه البساطة حقًا«.
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ماجد الخليفي يؤكد في تصريحات لـ $ الرياضي:

تأخير التعاقدات.. إهمال !

أمام  »نحن  الرياضي:   $ لـ  تصريحات  في  وقال 

بمونديال  مباشر  بشكل  يرتبط  تاريخي  موسم 

صورة  لتقديم  الجميع  يستعد  أن  ويجب  قطر، 

من  وتعزز  عالميًا  الرائدة  قطر  بمكانة  تليق  مشرفة 

النجاح المنتظر لكأس العالم 2022 كأفضل النسخ 

مسؤولية  يشكل  وهذا  اإلطالق،  على  المونديالية 

تعزز  أن  يجب  فاألندية  الجميع،  أمام  مشتركة 

ألنه  الدوري  إثراء  على  قادرة  مميزة  بعناصر  صفوفها 

لمتابعة  فقط  ليس  العالم،  أنظار  محط  سيكون 

عناصره  منتخب  كل  لمتابعة  أيضا  بل  المنافسة 

الدولية التي تلعب في دورينا«.

اتحاد  في  المسؤولين  على  كذلك  »يجب  وأضاف 

الرزنامة  تثبيت   QNB نجوم  دوري  ومؤسسة  الكرة 

في  ومؤكدة  محددة  المباريات  مواعيد  على  واإلبقاء 

مواعيدها دون تغيير ألن التوقيت ليس فقط مرتبطا 

بمباريات الدوري بل أيضا بالتحضيرات للمونديال«

حقيقية  مسؤولية  أمام  الجمهور  »كذلك  وتابع 

تقديم  أجل  من  المدرجات  في  والتواجد  للحضور 

من  المتابعين  أنظار  أمام  لدورينا  جيدة  صورة 

عن  يختلف  الموسم  فهذا  العالم،  أرجاء  مختلف 

بداية  في  ينطلق  »دورينا  وواصل  آخر«  موسم  أي 

الحرارة  درجة  تكون  التوقيت  وهذا  أغسطس،  شهر 

مرتفعة خالله، لكن هناك مالعب مكيفة ستقام عليها 

الحضور  يستطيع  الجمهور  وبالتالي  المباريات، 

مالعب  وفي  مميزة  أجواء  في  بالمباريات  واالستمتاع 

مونديالية مجهزة بأفضل صورة ممكنة«.

التي  التحضيرات  ظل  في  للمنافسة  توقعه  وعن 

في  اعتدنا  »لقد  قال:  الحالي،  الوقت  في  تجرى 

فريقين  بين  المنافسة  تكون  أن  الماضية  السنوات 

قد  الفرصة  الموسم  هذا  لكن  والدحيل،  السد  هما 

تكون مناسبة تماما لباقي األندية للدفاع عن حظوظها 

عن  الدوليين  الالعبين  لغياب  نظرا  التنافس  في 

التي  الفرق  الدوري، وبالتالي أكثر  أنديتهم في بداية 

األندية  وعلى  والدحيل،  السد  هي  بذلك  ستتأثر 

األخرى أن تستفيد من ذلك لرفع مستوى التنافس«، 

مشيرًا إلى أن الغرافة أحد الفرق التي أعدت عدتها من 

أجل الدخول في دائرة المنافسة الموسم المقبل.

من  عنه  تحدثنا  ما  كل  من  الرغم  »على  وقال: 

من  وتيرة  بأفضل  األندية  تعمل  أن  تتطلب  عوامل 

الجديد  الموسم  خالل  مميزة  بصورة  الظهور  أجل 

تكمل  لم  األندية  بعض  هناك  أن  نجد  لألسف  لكننا 

الجديد،  للموسم  خطتها  عن  تعلن  ولم  تعاقداتها 

وهذا من وجهة نظري يعتبر إهماال، ألنه لم يتبق سوى 

وقت قصير على بداية الدوري، نحن أمام ما يقرب من 

تتأخر  وعندما  البطولة،  بداية  على  فقط  أسبوعين 

األندية في إتمام تعاقداتها وحسم األمور فيما يتعلق 

للموسم  رؤية  ووضع  الجدد  والالعبين  بالصفقات 

الجديد فالشك أن هذا سيكون له تأثير سلبي«.

ذلك  ورغم  دورينا  بعد  ستبدأ  دوريات  »هناك  وتابع 

أكملوا تحضيراتهم وبدأوا خوض مباريات ودية على 

أعلى المستويات من أجل الوصول ألقصى جاهزية، 

سيبدأ  اإلنجليزي  الدوري  المثال  سبيل  فعلى 

تخوض  اإلنجليزية  الفرق  شاهدنا  وقد  دورينا  بعد 

يونايتد  مانشستر  لقاء  مثل  قوية  ودية  مباريات 

التزال  وقت  في  المباريات  من  وغيرها  وليفربول 

تكشف  أو  العبيها  أمور  تحسم  لم  أنديتنا  بعض 

االنطالق،  وشك  على  أصبح  الذي  للموسم  خطتها 

جاهزيتهم  على  فقط  تؤثر  ال  األمور  هذه  ومثل 

للمنافسة بل تؤدي كذلك للعزوف الجماهيري، وهو 

األمر الذي ال نريده«.

عنابي الشاطئية رابع التصنيف العالمي
لوزان- قنا- حل المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية، المكون من الثنائي شريف يونس وأحمد 

تيجان، في المركز الرابع بالتصنيف العالمي الذي أعلنه االتحاد الدولي للعبة حديثا.

والثاني  األول  المركزين  في  البرازيل  منتخب  وجاء  نقطة،   5330 رصيده  في  القطري  المنتخب  وجمع 

من خالل الثنائي جورج وأندريه، الحاصل على المركز األول برصيد 6540 نقطة، والثنائي فيتور فليب 

وريناتو الحاصل على المركز الثاني برصيد 5580 نقطة، بينما حل الثنائي النرويجي مول وسوروم في 

المركز الثالث برصيد 5390 نقطة.

8 نتائج في جميع أحداث  ويشار إلى أن ترتيب المنتخبات في التصنيف الدولي يتم بناء على أفضل 

االتحاد الدولي للكرة الطائرة المعترف بها على مدار 365 يوما الماضية، حيث يحدث التصنيف بعد آخر 

حدث معترف به من قبل االتحاد الدولي.

دورينا من أوائل الدوريات التي تنطلق في العالم وإلى اآلن هناك أندية لم تعلن خطتها

يجب على الجميع تقديم صورة مشرفة بالمالعب والمدرجات في عام المونديال 

{ ماجد اللخيفي

وصف ماجد الخليفي، الالعب 
السابق والمحلل المخضرم في 

قنوات الكأس، الموسم الكروي 
الجديد بأنه عام المونديال، 

مؤكدًا أن هذا الوصف هو األنسب 
للموسم المقبل ألن كأس العالم 

2022 سيتخلله للمرة األولى في 
تاريخ دورينا، والشرق األوسط 

والمنطقة العربية.

    كتب         عادل النجار

اإلسباني خوانما.. مدرب فريق السد يؤكد:

غيــاب الدولييـــن »مــؤثــر«..!
في  السد  نادي  مدرب  خوانما  اإلسباني  تحدث 

اإلعداد  فترة  عن  النادي  لموقع  خاص  تصريح 

ومثالية،  جيدة  بطريقة  تمر  بأنها  وصفها  والتي 

واآلن  الدوحة،  في  األولى  المرحلة  قضينا  بعدما 

نكثف من التدريبات المختلفة في معسكر فيينا 

للوصول بالالعبين ألفضل جاهزية.

السد،  فريق  مدرب  خوانما  اإلسباني  وأعرب 

الخاص  اإلعداد  مرحلة  به  تمر  بما  سعادته  عن 

الجديد  للموسم  استعدادًا  السداوي  بالفريق 

.2023-2022
فلسفته  نقل  طريقة  وبخصوص 

اإلسباني:  المدرب  قال  لالعبين، 

فإنك  ما  شيئا  تصف  عندما 

الوقت،  نفس  في  الفكرة  تقلل 

الالعبين  من  الفلسفة  تنتقل 

من  انتقالها  من  أكثر  مدرب  إلى 

على  مؤكدًا  الالعبين،  إلى  مدرب 

يكون  أن  هي  فلسفة  أفضل  أن 

لالعبين  جيد  تشخيص  لديك 

وعن  قدراتهم.  مع  يتعارض  وأال 

في  جوارديوال  بيب  مع  عمله  فترة 

خوانما:  قال  سيتي،  مانشستر 

لقد أمضيت مع بيب ومانشستر 

أشهر،  وأربعة  عامين  سيتي 

عالية  مسابقات  في  لعبنا 

المستوى مثل الدوري اإلنجليزي 

من  العبين  ومع  األبطال  ودوري 

وحققنا  المستويات،  أعلى 

العديد من األلقاب.

أعمل  أن  رائع  ألمر  إنه  اإلسباني:  المدرب  وأضاف 

ممتن  وأنا  يوم،  كل  بيب  مثل  مميز  شخص  مع 

في  معهم  عملت  الذين  األشخاص  لجميع  جًدا 

النادي. 

أشار  المقبل،  الموسم  في  الفريق  أهداف  وعن 

ألن  مختلف  الموسم  هذا  أن  إلى  السد  مدرب 

مع  عادة  هم  الذين  الدوليين  القطريين  الالعبين 

لذلك  المقبلة،  الفترة  في  معنا  يكونوا  لن  الفريق 

سنحدد  لكننا  اآلن  محددة  أهداف  لدينا  ليس 

أهدافنا من خالل الموسم.

وعن تقييمه لفترة اإلعداد حتى اآلن، قال خوانما: 

هو  األهداف  أحد  ألن  األخير  بالسؤال  مرتبط  هذا 

التي  والقدرات  المهارات  واكتشاف  مشاهدة 

يمتلكها كل العب شاب، عندما نواجه مشكلة 

بسبب غياب الالعبين الدوليين علينا أيًضا 

أن نرى الفرصة المتاحة لمشاهدة الالعبين 

الالعبين  كل  اآلن  حتى  وأضاف:  الشباب. 

كبيًرا  جهًدا  يبذلون  الفريق  معسكر  داخل 

لفهم كل األشياء التي نقوم بها في حصص 

ويبذلون  للتعليمات  وينتبهون  التدريب، 

األفضل  لتقديم  الجهد  من  الكثير 

والمباريات  التدريبات  في 

خوانما  ووجه  الودية. 

الزعيم  لجماهير  رسالته 

قائاًل:  حديثه  نهائية  في 

رسالة  إرسال  أحب  ال 

أن  أفضل  بالكلمات.. 

المشجعون  يحب 

عندما  يشاهدونه  ما 

الفريق،  يلعب 

يحبون  مما  أكثر 

قوله  يمكنني  ما 

بالكلمات.

ويواصل فريق الكرة األول 

تحضيراته  السد  بنادي 

وحقق  الجديد  للموسم 

الفريق األول لكرة القدم بنادي 

رد  الفوز بهدفين دون  السد، 

اليثا  اندير  بروك  فريق  على 

المباراة  في  النمساوي، 

للزعيم  األولى  الودية 

الخارجي  بمعسكره 

استعدادًا  بالنمسا 

 -  2022 الجديد  للموسم 

.2023

     كتب       عوض الكباشي

تجديد إعارته من الدحيل لموسم جديد

المساكني مستمر مع العربي

أيو يكشف دور بيليه في انتقاله السد

أعلن النادي العربي عن تجديد إعارة الالعب 

موسم  لمدة  المساكني  يوسف  التونسي 

واحد من نادي الدحيل الرياضي، حيث كان 

النجم التونسي قد تألق بشكل كبير خالل 

سبيل  على  لعبه  الذي  الماضي  الموسم 

وساهم  للعربي،  الدحيل  من  أيضا  اإلعارة 

مختلف  في  جيد  بشكل  األحالم  ظهور  في 

الجماهير  دفع  الذي  األمر  وهو  المنافسات، 

النادي  إدارة  عملت  وقد  ببقاء،  للمطالبة 

فرض  أجل  من  معه  التعاقد  تجديد  على 

مهم  بالعب  االحتفاظ  وكذلك  االستقرار 

ومخضرم وبتلك القدرات المميزة.

سعادته  عن  المساكني  يوسف  أعرب  وقد 

الذي  الوقت  في  العربي،  مع  باستمراره 

ظهر إلى جانب الشيخ تميم بن فهد رئيس 

النادي خالل توقيع عقده الجديد.

والده  أن  أيو  أندريه  السد  العب  كشف 

األسطوري عبيدي بيليه كان له دور كبير في 

قرار انتقاله إلى دورينا

وقال الالعب عن الدور الذي قام 

انضمامه  أجل  من  والده  به 

بالفعل  تاريخ  »هناك  للسد 

ونادي  والدي  بين  يربط 

السد، فهو أول فريق يلعب له 

خارج غانا، كما تعرض خالل 

إلصابة  السد  مع  مشواره 

اإلصابة  تلك  ورغم  كبيرة 

من  كان  ما  كل  وفعل  برعايته،  السد  قام 

وارتباط  لذا يوجد حب   ، به  القيام  المفترض 

والنادي  والدي  بين  كبير 

وال  دائم،  اتصال  وهناك 

أعرف  أكن  لم  أنني  أخفي 

التفاصيل  من  الكثير 

ولدت  قد  أكن  لم  ألنني 

يلعب  والدي  كان  عندما 

إلى  استمتعت  لكني  هناك 

العبا  وأصبحت  نصيحته 

في السد«.



15السنة )27( - الخميس 15 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 14 يوليو 2022م العدد )9810( رياضة

العب  أن  عن  إعالمية  مصادر  كشفت 

خط الوسط فوسيني كوليبالي المدافع 

اإليفواري للترجي التونسي تلقى عرضا 

من أحد أندية دورينا، وذلك بعد سنوات 

تقارير  وذكرت  تونس.  في  التألق  من 

أن الالعب اإليفواري فوسيني كوليبالي 

دوري  أندية  أحد  من  عرضا  تلقى 

خالل  صفوفه  إلى  لالنتقال  قطر،  نجوم 

أن  إال  الجاري…  الصيفي  الميركاتو 

إدارة فريق الترجي لم تكشف عن رأيها 

في هذا العرض. ويبدو أن المدير الفني 

متمسك  معلول  نبيل  للترجي  الجديد 

من  يعد  الذي  كوليبالي  بخدمات 

تشكيلة  في  المهمة  األساسية  الركائز 

الفريق األحمر واألصفر. وكان كوليبالي 

في  التونسي  للدوري  جاء  قد  عاما(   29(

2010 من بوابة االتحاد المنستيري الذي 
بقي معه حتى 2013، ثم ضمه الترجي 

في 2014. ومددت إدارة الترجي عقد هذا 

الالعب ثالث مرات آخرها في يناير2020 

بعقد سينتهي في يونيو 2023.

أنه  تونسية  اعالم  وسائل  وذكرت 

منها  تعاني  التي  المشاكل  ظل  وفي 

عالقتها  في  التونسية  األندية  بعض 

االيفواري  يعتبر  األجانب  الالعبين  مع 

على  مثاليا  العبا  كوليبالي«  »فوسيني 

السنوات  مر  فعلى  المستويات.  جميع 

ب«  »الحديقة  أسوار  بين  قضاها  التي 

من  عدد  فعل  كما  الترجي  يساوم  لم 

وتأقلم  األداء  في  استقرار  مع  الالعبين، 

على  يشرف  مدرب  أي  مع  مشروط  غير 

الفريق.

قادما من الترجي التونسي

اإليفواري فوسيني على رادار دورينا

في إطار التحضيرات للمونديال

العنابي يواجه كندا وتشيلي بالنمسا
المباريات  عن  القدم،  لكرة  القطري  االتحاد  كشف 

الودية التي سيخوضها العنابي خالل شهر سبتمبر 

المقبل، وذلك ضمن برنامجه التحضيري استعدادا 

للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

سبتمبر  خالل  القطري  المنتخب  يخوض  أن  وتقرر 

المقبل ثالث مباريات أثناء فترة أيام الفيفا الدولية، 

العنابي  برنامج  من  الثالثة  المرحلة  ضمن  وذلك 

لكأس العالم قطر 2022.

اللقاءات  مواعيد  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  وأوضح 

كندا  منتخب  العنابي  سيواجه  حيث  المرتقبة 

سبتمبرالمقبل،  من  والعشرين  الثالث  بتاريخ 

السابع  بتاريخ  تشيلي  مباراة  ستكون  حين  في 

المباريات  وستقام  الشهر،  ذات  من  والعشرين 

بالنمسا.

من  التحضيرات  األول  الوطني  منتخبنا  ويواصل 

الجوانب  على  ويعتمد  يقيمه  الذي  المعسكر  خالل 

فترة  بعد  اللياقة  الستعادة  كبير  بشكل  البدنية 

قائمة  ت  وضمَّ لالعبين.  الصيفية  اإلجازة  توقف 

زكريا،  صالح  وهم:  العًبا،   35 للمعسكر  العنابي 

وجاسم  سهيل،  وأحمد  عبدالرزاق،  ويوسف 

ونايف  عياش،  ومحمد  طارق،  ومصطفى  جابر، 

الشيب،  وسعد  الطيري،  وأسامة  الحضرمي، 

ميجيل،  وبيدرو  حسن،  ويوسف  برشم،  ومشعل 

وطارق سلمان، وعبدالكريم حسن، وبوعالم خوخي، 

وعلي  خضر،  ومصعب  وعد،  ومحمد  عفيف،  وأكرم 

ومحمد  الهيدوس،  وحسن  الهاجري،  وسالم  أسد، 

ومعز  محمد،  وإسماعيل  الراوي،  وبسام  مونتاري، 

وعبدالله  مادبو،  وعاصم  بوضياف،  وكريم  علي، 

وحازم  منير،  وخالد  محمد،  وعبدالرحمن  األحرق، 

عالء،  وأحمد  األمين،  وهمام  فاضل،  وأحمد  أحمد، 

المقبلة  المرحلة  تشهُد  وسوف  حاتم.  وعبدالعزيز 

للعنابي  الخارجية  المعسكرات  من  سلسلة 

لالستعداد بصورة جيدة للمونديال.

المعسكر  إلنهاء  لمنتخبنا  الفني  الجهاز  ويسعى 

على  ركز  بعدما  المطلوب  بالشكل  الخارجي 

من  األولى  المرحلة  خالل  لالعبين  البدني  الجانب 

اما  لالعبين،  البدنية  اللياقة  لتحسين  المعسكر 

بالدرجة  فيه  التركيز  فسيتم  النمساوي  المعسكر 

أن  خاصة  والتكتيكي  الفني  الجانب  على  األولى 

الودية  المواجهات  العديد من  بطل آسيا سيخوض 

الالعبين  جاهزية  مدى  على  للوقوف  بالنمسا 

لبطولة  واستعدادا  تحضيرا  منهم  الشباب  وخاصة 

كأس العالم 2022.

انتهاء  عقب  للراحة  خلدوا  قد  األدعم  العبو  وكان 

التي  الذهبية  الكأس  في  مثالية  مشاركة 

استضافتها الواليات المتحدة األميركية مؤخرا وبلغ 

حيث  األول،  الظهور  في  النهائي  نصف  الدور  خاللها 

بنما  مع  بالتعادل  األول  الدور  في  المجموعة  تصدر 
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المتحدة بنتيجة صفر/ 1.

أن  األربعاء  أمس  الكندي  االتحاد  أعلن  وبدوره 

في  تتواصل   2022 العالم  كأس  إلى  التحضيرات 

سبتمبر بمباراتين وديتين في فيينا بالنمسا.

الدولة  قطر  الكندي  المنتخب  وسيواجه 

سبتمبر   23 في  مرة  ألول  العالم  لكأس  المضيفة 

قبل أن يلتقي مع أوروجواي في 27 سبتمبر.

اإلعدادية  المباريات  أن  إعالمية  وسائل  وذكرت 

نافذة  خالل  وأورغواي  قطر  مع  الكندي  للمنتخب 

تدخل  أن  قبل  دولية  استراحة  آخر  هي  سبتمبر 

أن  بعد   ،1986 منذ  مرة  ألول  العالم  كأس  كندا 

الواليات  قبل  كونكاكاف  تصفيات  مسار  تصدرت 

والمكسيك. المتحدة 
{  من وسائل اإلعالم الكندية

عوض الكباشي كتب

{  من مباريات المنتخب في التصفيات األوروبية

بعثة العنابي وصلت القاهرة أمس

»عربية السلة« تنطلق اليوم
تنطلق اليوم البطولة العربية للمنتخبات العربية للشباب لكرة السلة.. ويشارك منتخبنا 

ة للشباب التي ستقام خالل الفترة من 14 إلى 21 يوليو 
َّ

الوطنّي للسلة في البطولة العربي

الجاري، في جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات: قطر، واإلمارات، والسعودية، 

والكويت، والجزائر، وليبيا، باإلضافة إلى مصر )المستضيف(، ووصلت بعثة منتخبنا الوطني 

للشباب للعاصمة المصرية القاهرة، بعد أن أكمل المنتخب تحضيراته من خالل تنفيذ 

اإلعداد والتحضير للبطولة واالستحقاقات المقبلة.. حيث يستعد العنابي المشاركة في 

تصفيات الخليج المؤهلة لنهائيات آسيا والتي ستقام في مدينة دبي اإلماراتية خالل الفترة 

من 29 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل والمؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 19 سنة، 

حيث يبدأ منتخبنا الوطنّي لسلة الشباب بلقاء الكويت يوم الجمعة 29 يوليو، ويلعب مباراته 

الثانية 30 يوليو أمام اإلمارات، وفي اليوم التالي يلعب أمام البحرين.

في ثالث مبارياته التحضيرية

الدحيل يواجه باناثينايكوس اليوناني

مبارياته  ثالث  الدحيل  يؤدي 

الخارجي  معسكره  في  التحضيرية 

النمساوية  سيفيلد  مدينة  في  المقام 

باناثينايكوس  فريق  يواجه  عندما 

االستعدادات  إطار  في  وذلك  اليوناني 

الجديد  الموسم  منافسات  لخوض 

خاض  الطوفان  وكان   .20222023
معسكره  خالل  وديتين  تجربتين 

ودياته  الفريق  استهل  حيث  اإلعدادي 

وانتهت  الروماني  كرايوفا  نادي  أمام 

لكل  هدفا  اإليجابي  بالتعادل  المباراة 

مايكل  للدحالوي  فيها  سجل  فريق 

أولونغا. 

وانتهت الودية الثانية أمام فريق اميست 

أهداف  بستة  الدحيل  بفوز  النمساوي 

مقابل واحد سجل فيها للطوفان مايكل 

اولونغا ثالثية فرجاني ساسي. ويتوقع 

كريسبو  هيرنان  المدرب  يعتمد  أن 

خاضت  التي  األساسية  تشكيلته  على 

الفريق  عن  يغيب  حيث  مباراتين  أول 

صفوف  في  تتواجد  التي  عناصره 

العنابي األول.  ويوالي الدحيل برنامجه 

اإلعدادي بعد ذلك وسيخوض التجربة 

اوغسبورغ  فريق  أمام  واألخيرة  الرابعة 

العودة  قبل  يوليو   16 بتاريخ  األلماني 

اإلعداد  برنامج  الستكمال  الدوحة  إلى 

للموسم الجديد.

اعتماد لجنة 
احتكام البطولة 
اآلسيوية للطائرة
اعتمد االتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة لجنة 

احتكام البطولة اآلسيوية لمنتخبات الكرة 

الطائرة تحت سن 20 عاما في نسختها 

21 والمقرر إقامتها خالل الفترة من 22 حتى 
29 أغسطس القادم، وذلك بمشاركة 18 
منتخبا آسيويا تتنافس فيما بينها لبلوغ 

األدوار النهائية على مجمع صاالت عيسى 

بن راشد بمدينة عيسى الرياضية بالرفاع 

برئاسة اللبناني إميل جبور وعضوية كل 

من التايلندي كياتبونج راديشات، والكويتي 

بدر الكوس والعماني الدكتور شهاب 

الدين الريامي للجنة الفنية، فيما ضمت 

لجنة الحكام كال من الهندي بيني كونكي، 

السعودي الدكتور خالد الزغيبي، الكويتي 

عادل الحربي، العماني الدكتور عامر 

الطوقي، بجانب أربعة أعضاء من تايالند 

حيث مقر االتحاد اآلسيوي للعبة. 

وتشارك 18 دولة آسيوية باالستحقاق 

القاري موزعة على ست مجموعات ضمت 

األولى البحرين البلد المستضيف، هونغ 

كونغ والمملكة العربية السعودية، 

والمجموعة الثانية ضمت إيران، اليابان 

والهند، وضمت المجموعة الثالثة كال من 

كوريا، قطر والكويت، أما المجموعة الرابعة 

فضمت تايالند، كازاخستان واإلمارات، 

وضمت المجموعة الخامسة كال من 

العراق، استراليا وبنجالديش، فيما ضمت 

المجموعة السادسة الصين، الصين تايبيه 

وباكستان.
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بعضها يصعب تفسيره تاريخيا وعلميا

أغرب »20« مكانا على وجه األرض
أننا نعرف كل شبر من كوكبنا، فال  رغم اعتقادنا 

يزال هناك كثير من األماكن الغامضة التي يصعب 

األماكن  هذه  تبدو  وقد  وعلميا،  تاريخيا  تفسيرها 

من  مأخوذة  وكأنها  للبعض  مخيفة  وحتى  غريبة 

مشهد في فيلم خيال علمي.

»بيينسيزالر«  موقع  يستعرض  التقرير  هذا  وفي 

هذا  على  مكانا   20 أغرب  التركي   )beyinsizler(

الكوكب، تعرف عليها..

خطوط نازكا- بيرو
وغريبة  غامضة  وأشكال  مبهمة  رسوم  عن  عبارة 

يمكن رؤيتها من الجو، تعود لحضارة قديمة عاشت 

في منطقة البيرو منذ ماليين السنين، وقد ُطرحت 

من  النقوش  هذه  لتفسير  النظريات  من  العديد 

زيارة الفضائيين إلى أشكال الجلد بالسوط.

الشاطئ األحمر- الصين
يقع هذا الشاطئ في منطقة بانجين بالصين، وهو 

مغطى بنوع من الطحالب يسمى »سويدا« يتحول 

لونها إلى أحمر المع في فصل الخريف.

طريق عظام الحوت- سيبيريا
كيلومترا   150 نحو  بعد  على  المنطقة  هذه  تقع 

حيتان  عظام  بقايا  فيها  ويوجد  أالسكا،  ساحل  من 

في  العلماء  رأي  وكان  والفقرات،  الفك  عظام  تشمل 

هذه المنطقة أنها عبارة عن مكان عبادة قديم يعود 

تاريخه إلى القرن الـ15 الميالدي.

بحيرة هيلير- أستراليا
في  تقع  جميل،  مظهر  ذات  لكنها  غريبة  بحيرة 

من  عالية  نسبة  على  تحتوي  إنها  وُيقال  أستراليا، 

ُيدعى  نوع  من  للملح  محبة  طحالب  فيها  وإن  الملح 

عصوية  ملحائيات  فيها  وتوجد  سالينا«،  »دوناليال 

على  الوردي  اللون  البحيرة  يكسب  وردي  لون  ذات 

مدار العام.

مثلث برمودا- المحيط األطلسي
هو مثلث غريب وكبير بشكل مذهل يغطي مساحة 

األطلسي.  المحيط  في  مربع  كيلومتر  ألف   500
فهو  المكان،  هذا  عن  ُكتبت  التي  التقارير  وحسب 

التي تمر به  يتسبب في اختفاء الطائرات والسفن 

بشكل خارج عن المألوف وال يمكن تفسيره.

متنزه وادي غوبلين- أميركا
بالحجر  الشبيهة  الطبيعية  المناظر  هذه  تقع 

الرملي اللين في يوتا بالواليات المتحدة األميركية، 

تقريبا(،  واقعي  )غير  سريالي  شبه  مشهدا  وتعطي 

وتبعد بضعة كيلومترات عن المنطقة الصحراوية، 

وُتعّد من أشهر أماكن التنزه في والية يوتا.

جسر العمالقة- أيرلندا
أيرلندا  في  الغامض  الطبيعي  المشهد  هذا  يقع 

اإلنسان.  صنع  من  وليس  الشمالية، 

قد  المنظر  هذا  فإن  العلماء،  وحسب 

بسبب  سنة  مليون   60 نحو  منذ  تشكل 

ثوران  خلفه  الذي  المنصهر  البازلت 

المتصالبة  الحمم  وخلفت  بركاني، 

في  للدهشة  المثيرة  التشققات  هذه 

الصخور.

باب جهنم- تركمانستان
قرية  في  تركمانستان  في  تقع  حفرة  هو 

الطبيعي  الغاز  بمنطقة  ُتعرف  ديرويز، 

منذ  توقف  دون  من  مشتعلة  وهي  المحترق، 

أحرقها السوفيات قبل نحو 40 عاما.

يد الصحراء- تشيلي
المذهل  التمثال  هذا  إيرارازابا  ماريو  النحات  بنى 

يعتقد  وهو  التشيلية،  الصحراء  وسط  والغريب 

الوحدة  شعور  يجسد  نحته  الذي  التمثال  هذا  أن 

والمعاناة اإلنسانية.

منطقة حزام الصمت- المكسيك
بالقرب  تقع  األرض،  وجه  على  األماكن  أغرب  من 

بالمكسيك،  دورانغو  في  مابيمي،  دي  بولسون  من 

مرة  توقفت  الراديو  وأجهزة  الساعات  أن  وُيعتقد 

واحدة عن العمل في هذه المنطقة.

أبراج تسال- روسيا
وتسال  ماركس  مولدات  أبحاث  »منشأة  تقع 

الكهربائية ذات الجهد العالي« في روسيا، وتعود إلى 

في  وُأّسست  الروسي،  الكهربائية  الهندسة  معهد 

مدينة إيسترا على بعد 40 كيلومترا من موسكو.

نان مادول- ميكرونيسيا
على  تقع  يعرفها،  من   

َّ
قل قديمة  مدينة 

ساحل ميكرونيسيا )ميكرونيسيا منطقة 

نان  اسم  ومعنى  أوقيانوسيا(،  في  فرعية 

مادول »يوجد فراغ بينها«، وتقع مدينة نان 

مادول بأكملها على سلسلة من البحيرات، 

وتبدو كأنها متصلة بسلسلة من القنوات 

والجدران الحجرية المختلفة.

البوابات- السعودية
الحجرية  الجدران  مئات  تضم  مجموعة  هي 

المملكة  صحراء  في  اآلثار  علماء  حددها  التي 

العربية السعودية من خالل صور األقمار الصناعية، 

وُتدعى بـ»البوابات«.

كهوف فاتنايوكوتل
 الجليدية- آيسلندا

وتقع  الرائعة،  بمناظرها  الناس  تبهر  كهوف  هي 

شرقي  جنوب  في  الجليدي  فاتنايوكوتل  نهر  في 

آيسلندا، تكتسب فيها صواعد الكهوف ونوازلها التي 

مختلفة  ألوانا  الجليد  من  المتدلية  األسنان  تشبه 

مع  الكهوف  وترتبط  المتعددة،  اإلضاءة  ظروف  في 

بعضها بالعديد من المتاهات.

وتذوب هذه الكهوف كل عام، لتعاود الظهور في مكان 

السياح  من  العديد  يأتي  عام  كل  وفي  مختلف، 

على  متاهة  إلى  تتحول  التي  الكهوف  هذه  لزيارة 

شكل غرف متشابكة مع بعضها بعضا.

بحيرة الدم- بوليفيا
وتوصف  بوليفيا،  في  كولورادا  الغونا  بحيرة  تقع 

ذات  البحيرة  هذه  وتخلق  دامية«،  »بحيرة  بأنها 

حقيقيا  تباينا  سنتيمترا(   35( الضحل  العمق 

بمياهها الحمراء مع ألوان جزر البوراكس البيضاء، 

ويعود لونها إلى الرواسب وتصبغ بعض الطحالب.

بحيرة أبراهام- كندا
رغم جمالها المذهل، فإنها بحيرة صناعية خطيرة 

بالفقاعات  مملوءة  فهي  عنها،  باالبتعاد  سترغب 

المتجمد  الميثان  من  جيوب  داخل  المتجمدة 

نهر  شمال  البحيرة  هذه  وتقع  االشتعال،  الشديد 

ساسكاتشيوا في غرب مقاطعة ألبرتا في كندا.

نظام طرق اإلنكا بطول 
40 ألف كيلومتر- البيرو

الحضارات  أكثر  من  القديمة  اإلنكا  حضارة  كانت 

القديمة تطوًرا على وجه األرض، وأنشأت نظام طرق 

كبير ممتد على طول 40 ألف كيلومتر، وُيعتقد أنه 

سطح  على  قديمة  إلمبراطورية  قديم  طريق  أطول 

الكوكب.

حجر اإلنغا- البرازيل
على  يحتوي  البرازيل،  في  يقع  تذكاري  نصب  هو 

»خريطة نجوم« تصور العديد من الرموز إلى جانب 

»كوكبة الجبار«.

نهر بولينغ- األمازون
أسطورة،  مجرد  األمازون  في  بولينغ  نهر  إن  ُيقال 

يدعى  عالم  واكتشف  فعال،  وجوده  إثبات  تم  لكن 

أندريس روزو هذا النهر األسطوري في منطقة البيرو 

من غابات األمازون، على الرغم من ادعاء العديد من 

النهر،  هذا  على  العثور  المستحيل  من  بأن  زمالئه 

تيمبيشكا«  »ساناي  هو  النهر  لهذا  المحلي  واالسم 

من  فهو  لذلك  الشمس«؛  بحرارة  »مغلي  ويعني 

األنهار التي لن ترغب بالسباحة فيها.

جسر اصطناعي عمره 
»1.7« مليون سنة- الهند

أن  يمكن  غامض  هيكل  وجود  الباحثون  اكتشف 

يكون جسًرا يقع بين جزيرة بامبان المعروفة أيًضا 

باسم جزيرة رامسوارام جنوب شرقي مدينة تاميل 

ار على الساحل الشمالي  نادو في الهند، وجزيرة منَّ

الغربي لسريالنكا، ويقال إن هذا الهيكل قد شيدته 

البشرية منذ 1.7 مليون سنة.

أجمل خمس جزر في العالم

والقمم  بالغابات  أخرى  جزر  وتتميز 

المسافرين  يسحر  وبعضها  المخملية، 

جزرا  كانت  وسواء  العريق.  بتاريخها 

أو  خالبة  تضاريس  أو  رائعة  شواطئ  ذات 

ثقافات عريقة، فإن هذه الجزر تبقى حلما 

نلجأ إليه بعيدا عن صخب العمل وهموم 

الحياة.

والبحر  سانتوريني  إلى  سيشيل  من 

الجنة  عن  ابحث  بورا،  بورا  إلى  الكاريبي 

تضم  التي  القائمة  هذه  في  بك  الخاصة 

كما  العالم،  في  الجزر  أجمل  من  بعضا 

 )planetware( وير«  »بالنت  منصة  ذكرت 

في تقرير لها مؤخرا.

جزر المالديف
تضم جزر المالديف بعضا من أكثر الجزر 

العالم، والبحر هو الذي يجعل  سحرا في 

زبرجدية  مياه  حقا،  تتألق  الجزر  هذه 

النقي  الكريستال  مثل  واضحة  مضيئة 

المبهرة  البيضاء  الشواطئ  على  تتدفق 

التي بالكاد تطل على المحيط الهادي.

 26 من  المالديف  جزر  أرخبيل  ويتألف 

أخفض  وهي  طبيعية،  مرجانية  جزيرة 

ترتفع  ال  حيث  األرض،  كوكب  على  دولة 

عند  البحر  سطح  فوق  أمتار   3 من  أكثر 

كل  يتقلص  ارتفاع  وهو  فيها،  نقطة  أعلى 

عام.

الشعاب  تزدهر  الفاتنة،  المياه  تحت 

الغواصين  وتجذب  المرجانية، 

والسباحين من جميع أنحاء العالم حيث 

الموجات  العتالء  األمواج  راكبو  يتزاحم 

الشاطئ  إلى  المحيط  عمق  من  المتدفقة 

المخملي.

المنتجعات  فتوفر  اليابسة،  في  أما 

انطالق  نقاط  المالديف  جزر  في  الفاخرة 

إلى  إضافة  البحرية،  للمغامرات  مثالية 

شاطئ  على  الساحرة  والحفالت  السهر 

الذاكرة  في  خالدة  تبقى  لياٍل  في  البحر 

إلى األبد.

جزر بورا بورا
الموغلة  البركانية،  الجزر  هذه  تأخذ 

لها  حصر  ال  بتخيالت  السواح  أحالم  في 

لمعنى الجمال، شكل قبعة »السمبريرو« 

الحواف،  واسعة  المكسيكية   )sombrero(

حيث تتألق النجوم في سمائها وتلمع على 

خرافي  مشهد  في  الصافي  المياه  سطح 

لعناق البحر والسماء.

تقع جزر »بورا بورا« )Bora Bora( في جنوب 

بولينيزيا  مقاطعة  في  الهادي  المحيط 

الجمال  هذا  يميز  ما  وأفضل  الفرنسية، 

ذات  الساحرة  البحيرة  هو  االستوائي 

األسماك  تسبح  حيث  الفيروزي،  اللون 

المياه  في  القرش  وأسماك  والسالحف 

الصغيرة  الجزر  وتنتشر  الصافية، 

كالنجوم في البحيرة.

يخفي  ال  فرنسي  طابع  ذات  والجزيرة 

وفاكهة  ومأكوالت  شهية  أطباق  مع  نفسه 

أضفت  فإذا  يمل،  وال  منها  ُيشبع  ال  بحرية 

الشعب  بين  الغطس  فتنة  هذا  لكل 

عمق  في  المنتشرة  الخالبة  المرجانية 

البحر فإن البهجة تكاد تكتمل.

جزر باالوان.. فردوس 
فوق البحر وآخر تحته

الفلبينية  باالوان  جزر  البعض  يصف 

بأنها جنة الله على األرض، حيث ترتفع 

الخصبة  الجيري  الحجر  جبال  قمم 

وصافي  الجوهرة  يشبه  بحر  من 

سطحه  خالل  من  يمكنك  لدرجة  المياه 

المرتسمة  التعابير  ترى  أن  البلوري 

تحت  السابحة  األسماك  وجوه  على 

السطح وفوقه.

الرمال  ذات  الشواطئ  من  شظايا  وتمتد 

بأشجار  المليئة  الالمعة  البيضاء 

هذه  من  بالعديد  تحيط  التي  النخيل 

تحت  بينما  بالغابات،  المكسوة  الجزر 

في  المرجانية  الشعاب  تعج  الماء، 

جماال  يقل  ال  البحر  تحت  آخر  فردوس 

مذهل  بتنوع  فوقه  الكائن  النعيم  عن 

شكل  كل  من  االستوائية  األسماك  من 

أفضل  من  بعضا  يوفر  مما  ولون،  ونوع 

رياضات الغوص في العالم.

الحياة  األخرى  الجذب  عوامل  وتشمل 

وبحيرات  للجزر،  الفريدة  البرية 

وتضم  الجذابة،  الصيد  وقرى  الزمرد، 

من  بعضا   )Coron( »كورون«  جزيرة 

بينما  العالم،  في  المنتجعات  أفخم 

 )El Nido( »النيدو«  جزيرة  تشع 

واحدة  وهي  خالب،  طبيعي  بجمال 

السلسلة،  في  جاذبية  الجزر  أكثر  من 

الجزر  بين  التنقل  يمكنك  هنا  ومن 

 Bacuit( باكويت«  »أرخبيل  حول 

الرائع.  )archipelago
في  الجذب  مناطق  أفضل  من  وواحدة 

باالوان هي حديقة »بويرتو برينسيسا« 

المدرجة  الجوفية   )Puerto Princesa(

عبارة  وهي  العالمي،  التراث  قائمة  في 

من  الرائعة  الكهوف  من  سلسلة  عن 

نهر  جانبي  على  تمتد  الجيري  الحجر 

يمتد طويال تحت األرض.

جزر سيشل
جزيرة   115 من  سيشل  جزر  تتكون 

مرجانية وغرانيتية في شرق كينيا، وهي 

من  السياح  تجذب  التي  باألماكن  مليئة 

المدرجة  األدغال  من  العالم،  أنحاء  كافة 

في قائمة اليونسكو، والشعاب المرجانية 

الناعمة  الرملية  الشواطئ  إلى  المزدهرة 

والصخور  النخيل  بأشجار  المحاطة 

العمالقة.

مساحة  إجمالي  نصف  من  يقرب  وما 

االستوائية  الجزر  هذه  في  اليابسة 

الجزر  من  العديد  وتقع  قانونيا،  محمية 

باألسماك  غنية  بحرية  محميات  ضمن 

رياضات  لعشاق  لها  مثيل  ال  تجربة  تقدم 

الغطس والغوص في أعماق البحار.

من  ببعض  أيضا  سيشل  جزر  وتتميز 

األرض،  كوكب  على  الصيد  مناطق  أغنى 

للصيادين،  أولى  وجهة  يجعلها  مما 

المأكوالت  أشهى  من  بعضا  أضفنا  فإذا 

المنتجعات  عن  فضال  الحارة،  البحرية 

و»ال  و»براسلين«  »ماهي«  جزر  في  الفخمة 

دييغو« يصبح من السهل فهم سر جاذبية 

وسحر جزر سيشيل لدى مختلف السياح 

في العالم.

جزيرة سانتوريني
تقع جزيرة سانتوريني في بحر إيجة في 

أرخبيل كيكالديس جنوبي اليونان، وهي 

واحدة من أجمل الجزر في العالم وأكثرها 

سحرا وفتنة، حيث تنتشر الفلل البيضاء 

وترتفع  البركانية،  المنحدرات  أسفل 

الكنائس ذات القباب الزرقاء مقابل البحر 

المشرقة  النوافير  وتضيف  المتأللئ، 

سحرا آخر في لوحة فنية تخلب األلباب.

و»أويا«   )Firá( »فيرا«  مستوطنات  وتقع 

)Oia( على قمة منحدرات الحمم البركانية 

في  روعة  األماكن  أكثر  من  وهي  السوداء، 

بين  من  بأنها  »أويا«  وتصنف  الجزيرة، 

أكثر المواقع التي تم تصويرها في العالم.

في  األخرى  البارزة  المعالم  وتشمل 

 )Akrotíri( »أكروتيري«  موقع  سانتوريني 

»بيريسا«  وشاطئ   ،)Thira( و»ثيرا«  األثري 

الرملي األسود، وبالطبع ال يمكن   )Perissa(

أو  الرائع  الشمس  غروب  عن  نغفل  أن 

اإلبحار حول هذه الجزيرة الفاتنة المحاطة 

مما  الشاهقة،  البحرية  بالمنحدرات 

يعطي انطباعا ال ينسى على مر الزمن.

حين نقرأ أو نسمع عن كلمة جزيرة أو جزر فإن أول ما يتبادر إلى 
أذهاننا هو الراحة واالسترخاء على الشواطئ الذهبية، والرمال 

الناعمة، والشطآن البلورية، وصوت أمواج البحر الخفيفة تضرب 
أقدامنا العارية المنغمسة بين رمل الشاطئ ودغدغات المياه التي 

تتدفق من بين أصابعنا.. حلم الفردوس المفقود، حيث البحر يمتد 
شاسعا وهادئا كحلم ناعم ال نهاية له.

لكن ليست كل الجزر متشابهة، إذ يتحدد جمال بعضها من خالل 
البحر المحيط بها، الذي يمكن أن يأسر الناس بنقائه البلوري 

وممالكه المرجانية المزدهرة.
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مرتبط بالوفاة المبكرة

أضـــرار جســيــمــــة للمـــلــــح

الدول  في  الصوديوم  تناول  من   %  20 إلى  يصل  وما 

وفق  المائدة،  على  المضاف  الملح  من  يأتي  الغربية 

صحيفة غارديان الغارديان التي نقلت الدراسة.

األخرى،  العوامل  قاطع  بشكل  الدراسة  تستبعد  ولم 

مثل استهالك الملح باعتباره مؤشرا على نمط حياة أقل 

صحة بشكل عام، لكن الباحثين قالوا إن الدليل كان 

مقنًعا بما يكفي بحيث يجب على الناس التفكير في 

تجنب إضافة الملح لوجباتهم.

تخفيض تناول الصوديوم

العامة  الصحة  كلية  من  تشي  لو  البروفيسور  قال 

أورلينز،  الحارة بجامعة تولين في نيو  المناطق  وطب 

والذي قاد العمل »حسب علمي، فإن دراستنا هي األولى 

والوفاة  األطعمة  إلى  الملح  إضافة  بين  العالقة  لتقييم 

المبكرة«.

تناول  في  البسيط  التخفيض  »حتى  وأضاف 

عدم  أو  الملح  من  القليل  إضافة  طريق  عن  الصوديوم، 

أن  المرجح  من  المائدة،  على  الطعام  إلى  الملح  إضافة 

يتم  عندما  خاصة  كبيرة،  صحية  فوائد  إلى  يؤدي 

تحقيقه في عموم السكان«.

 500 من  أكثر  فيه  شارك  بحث  إلى  النتائج  واستندت 

بالمملكة   Biobank بيوبانك  دراسة  في  مشارك  ألف 

في  سنوات   9 لمدة  متابعتهم  تمت  والذين  المتحدة، 

عامي  بين  الدراسة  إلى  االنضمام  وعند  المتوسط. 

كانوا  إذا  عما  استبيان  عبر  ُسئلوا  و2010،   2006
يضيفون الملح إلى أطعمتهم وكم مرة فعلوا ذلك.

وبالمقارنة مع أولئك الذين لم يضعوا الملح على الطعام 

أبًدا أو نادًرا، فإن أولئك الذين قاموا دائًما بإضافة الملح 

للوفاة   %  28 بنسبة  متزايد  خطر  لديهم  طعامهم  إلى 

الرجال  عمر  متوسط    كان   ،50 الـ  سن  في  األوان.  قبل 

سنة   2.3 بـ  أقل  دائًما  الملح  يضيفون  الذين  والنساء 

و1.5 سنة على التوالي.

أن  يمكن  والتي  االعتبار  في  األخرى  العوامل  أخذ  وتم 

تؤثر على النتائج، بما في ذلك العمر والجنس والعرق 

وتناول  والتدخين  الجسم  كتلة  ومؤشر  والحرمان 

والحاالت  الغذائي  والنظام  البدني  والنشاط  الخمور 

الطبية مثل مرض السكري والسرطان وأمراض القلب.

الدول  في  الصوديوم  مدخول  من   %  70 من  يقرب  وما 

مع  والمجهزة،  المصنعة  األطعمة  من  يأتي  الغربية 

8-%20 يأتي من الملح المضاف على المائدة.

الملح واألمراض غير السارية

كميات  تناول  يعتبر  العالمية  الصحة  لمنظمة  ووفقا 

زيادة  إلى  تؤدي  التي  العوامل  أحد  الملح  من  كبيرة 

العالم.  أنحاء  جميع  في  السارية  غير  األمراض 

للوفاة  الرئيسي  السبب  هي  السارية  غير  واألمراض 

رة في القرن الـ 21. الُمبكِّ

من  اثنان  الدماغية  والسكتة  الوعائي  القلبي  والمرض 

األمراض غير السارية الرئيسية، ويرتبطان بالملح في 

غالب األحيان.

وتقول المنظمة إن األدلة العلمية التي تربط بين ارتفاع 

ففي  قاطعة.  الملح  مدخول  ارتفاع  وبين  الدم  ضغط 

البلدان التي ُخفض فيها تناول الملح بمقدار غرام واحد 

عن  الناجمة  الوفيات  انخفضت  اليوم،  في  للشخص 

 7 تتجاوز  بنسبة  القلبية  والنوبات  الدماغية  السكتة 

.%
بسبب  إما  تقريبًا،  نأكله  شيء  كل  في  موجود  الملح 

األطعمة  معظم  في  منه  عالية  مستويات  وجود 

ر  نحضِّ عندما  نضيفه  ألننا  أو  والجاهزة،  عة  المصنَّ

بالمطابخ  الطعام  موائد  على  موجود  والملح  الطعام. 

األطعمة  تصنيع  مرافق  جل  وفي  والتجارية  المنزلية 

 5 التجارية. ويمكن لتقليل استهالك الملح إلى أقل من 

غرامات للشخص الواحد في اليوم، أن يقي من المرض 

القلبي الوعائي الذي يعتبر القاتل رقم واحد في العالم.

ما هو الملح أو الصوديوم؟

حجم  على  للحفاظ  ضروري  غذائي  عنصر  الصوديوم 

البالزما، والتوازن القاعدي الحمضي، وانتقال النبضات 

منظمة  وفق  الطبيعية،  الخلية  ووظيفة  العصبية، 

الصحة العالمية.

في  للصوديوم  الرئيسي  المصدر  إن  المنظمة  وتقول 

نظامنا الغذائي هو الملح، برغم أنه يأتي من غلوتامات 

أجزاء  في  البهارات  كأحد  تستعمل  التي  الصوديوم 

كثيرة من العالم.

هل يعتبر استهالك الملح أو الصوديوم غير صحي؟

منظمة  بها  توصي  التي  الحدود  في  الملح  استهالك  إن 

االستهالك  ولكن  صحًيا،  أمًرا  يعد  العالمية  الصحة 

بعواقب  ذلك  ويرتبط  صحي.  غير  للملح  المفرط 

الدم،  ضغط  ارتفاع  خطر  زيادة  مثل  سلبية،  صحية 

والذي يؤدي بدوره إلى السكتة والمرض القلبي.

ما هو المستوي الذي توصي به منظمة الصحة لتناول 

الملح؟

للبالغين بتخفيض  العالمية  الصحة  منظمة  توصي 

استهالك الملح إلى أقل من 5 غرامات للشخص الواحد 

في اليوم )غرامان يومًيا من الصوديوم(.

ما األطعمة الغنية بالملح أو الصوديوم؟

تقول منظمة الصحة إنه بصفة عامة، تعتبر األطعمة 

المصنعة  واللحوم  الجاهزة  كالوجبات  المجهزة 

المالحة  الخفيفة  والمقبالت  والمخلالت  والجبن 

والمكرونة سريعة التحضير ذات محتوى عاٍل من الملح 

على نحو خاص من بين األطعمة األخرى. 

ويضاف الملح إلى الطعام أثناء الطهي )مكعبات المرق( 

السمك  وصلصة  الصويا  )صلصة  المائدة  على  أو 

غلوتامات  في  أيًضا  الصوديوم  ويوجد  الطعام(.  وملح 

بالعديد  غذائي  كمضاف  تستعمل  التي  الصوديوم 

من األطعمة المعالجة.

ذرف الدموع بالطريقة الصحيحة لتخفيف التوتر والقلق

البكاء مفيد للصحة

ومع ذلك، فإن البكاء المستمر والحزن قد يشيران إلى مشكلة عاطفية 

الشخص  يحتاج  وقد  اجتماعي،  أو  طبي  تدخل  إلى  تحتاج  نفسية  أو 

الذي فقد عزيزا الدعم من أصدقائه، أما الصاب باالكتئاب فقد يحتاج 

إلى تناول دواء.

الكثير  البكاء  لكن  التوتر،  تقليل  في  للبكاء  فوائد  هناك  تكون  وقد 

مراجعة  يتطلب  النفسية  الحالة  في  تحسن  يعقبه  وال  والمستمر 

طبيب أو مستشار نفسي.

هل البكاء يخفف األلم؟

يطلق  البكاء  فإن   ،)healthline( الين«  »هيلث  في  لتقرير  وفقا 

المواد  هذه  تساعد  أن  ويمكن  واإلندورفين،  األوكسيتوسين 

اإلندورفين  إطالق  فبمجرد  الجسدية؛  اآلالم  تخفيف  في  الكيميائية 

يمنحك  أن  ويمكن  التخدير،  مرحلة  في  ما  حد  إلى  جسمك  يدخل  قد 

أو الرفاهية. األوكسيتوسين شعورا بالهدوء 

لماذا أبكي على أتفه األسباب؟

قد يكون البكاء بال سبب معين، أو ألسباب صغيرة أو غير مهمة، مثل:

كمشاكل  الهرمونات  في  تغيرات  مثل  جسدية،  مشكلة  يكون  قد 

الغدة الدرقية، والحمل، وانقطاع الطمث.

اإلرهاق عدم الحصول على نوم كاف.

هناك حدث أو شيء ما يزعجك، مثل الشجار مع صديق مقرب.

المعاناة من صدمة عاطفية، مثل مشاهدة مظهر مؤذ.

واالكتئاب. الحزن 

والتوتر. القلق 

هل البكاء عالمة ضعف أم قوة؟

طبيا، ال يمكن النظر للبكاء على أنه عالمة ضعف أم قوة؛ فالبكاء سلوك 

ناجم عن مسببات، وقد يساعد في تخفيف األلم العاطفي، لكن يجب 

والتعامل معها. معرفة أسبابه 

البكاء فوائد 

 ،)The Wall Street Journal( »في تقرير لصحيفة »وول ستريت جورنال

تقول الكاتبة إليزابيث بيرنشتاين إن علماء النفس يؤكدون أن البكاء 

المضطربة،  المشاعر  عن  بالتعبير  لنا  يسمح  إذ  للتكيف؛  مهمة  آلية 

العصبي  الجهاز  تنشيط  طريق  عن  التوتر  تقليل  عن  فضال 

وربما  االسترخاء.  على  الجسم  قدرة  في  يتحكم  الذي  السمبثاوي، 

األهم من ذلك أنه يسمح لنا بالتماس الدعم العاطفي والترابط.

في  السريري  النفس  علم  اختصاصية  تقول  الكاتية،  وحسب 

»كبت  إن  داتيلو  ناتالي  بوسطن  في  والنساء  بريغهام  مستشفى 

وُيعد  المشاعر،  بكل  الشعور  على  القدرة  يثبط  المؤلمة  المشاعر 

البكاء من أفضل الطرق للشعور بالتحسن«.

عندما  أكثر  البكاء  إلى  يميلون  الناس  إن  النفس  علماء  ويقول 

المزمن  بالتوتر  نشعر  عندما  أخرى،  بعبارة  عصيبة.  بأوقات  يمرون 

روابطنا  نفقد  أو  المستقبل  بشأن  القلق  أو  النوم  من  الحرمان  أو 

مجهشا  منهارا  وتخر  التحمل  على  قادر  غير  تصبح  فإنك  االجتماعية، 

بالبكاء.

أنواع البكاء

يمكن تقسيم البكاء وفقا ألنواع الدموع التي تذرف فيه، ويقسم العلماء 

3 فئات متميزة: الدموع إلى 

االنعكاسية الدموع 

المستمرة الدموع 

العاطفية الدموع 

األوساخ-  إزالة  في  تتمثل  مهمة  وظيفة  والثانية  األولى  الفئتان  وتؤدي 

مثل الدخان والغبار- من أعيننا، وترطيبها للمساعدة في حمايتها من 

98 % من محتواها.  العدوى، ويشكل الماء 

نظامنا،  من  األخرى  والسموم  التوتر  هرمونات  فتطرد  الثالثة  الفئة  أما 

والتي من المحتمل أن تقدم معظم الفوائد الصحية.

مثل  المريحة  الكيميائية  المواد  يطلق  البكاء  أن  الباحثون  وأثبت 

اآلالم  تخفيف  على  يساعد  مما  واإلندورفينات  األوكسيتوسين 

والعاطفية. الجسدية 

أضرار البكاء

البكاء  درس  الذي  فينغرهوتس-  آد  اإلكلينيكي  النفس  عالم  يرى 

30 عاما- أنه »ليست كل الدموع مفيدة«. ألكثر من 

35 دولة لمحاولة فهم  فعندما درس فينغرهوتس وزمالؤه أشخاصا في 

بعد  بتحسن  يشعرون  الناس  أن  اكتشفوا  مفيدا،  البكاء  يكون  متى 

البكاء عندما يستجيب لهم شخص آخر بطريقة لطيفة وداعمة.

بعد  بتحسن  يشعرون  الذين  األشخاص  أن  الباحثون  وجد  كما 

للمضي  جيدة  عقلية  بصحة  يتمتعون  الذين  األشخاص  هم  البكاء 

قدما، وأولئك الذين يعانون من االكتئاب ويبكون كثيرا هم أقل عرضة 

للشعور بالتحسن بعد ذلك.

وعلى حد تعبير الدكتور فينغرهوتس، فإن »سبب ذلك قد يرجع إلى 

حقيقة أنه عندما يبكي الناس كثيرا قد يتجاهلهم آخرون«.

فعندما  حياتنا؛  طوال  تتفاوت  البكاء  أسباب  أن  فينغرهوتس  ويوضح 

العمر  في  تقدمنا  ومع  جسدي،  أللم  التعرض  عند  نبكي  صغارا  نكون 

نذرف دموع التعاطف على معاناة شخص آخر، أو ألي أسباب عاطفية 

أو  بالعجز  نشعر  عندما  نبكي  فإننا  األعمار  اختلفت  ومهما  أخرى. 

اإلحباط، أو عندما نشعر بالخسارة، أو غيرها من األسباب.

الفرق بين النساء والرجال عند البكاء

حسب الدكتور فينغرهوتس فإن النساء يبكين أكثر من الرجال، بما 

الذين يبكون مرة  5 مرات في الشهر مقارنة بالرجال  إلى   2 يعادل نحو 

واحدة أو أقل كل شهرين.

يكون  وقد  الحاسوب،  تعطل  مثل  عادي،  شيء  على  الرجال  يبكي  وال 

هرمون  وألن  دموعهم،  لحبس  ثقافيا  مهيؤون  أنهم  حقيقة  بسبب  هذا 

المواقف  نفس  على  يبكون  لكنهم  البكاء،  من  يمنعهم  التستوستيرون 

البكاء  إلى  الرجال  ويميل  القلب،  انفطار  أو  الفاجعة  مثل  الخطيرة، 

بسهولة أكبر مع تقدمهم في العمر.

الصحيحة بالطريقة  البكاء 

بالطريقة  للبكاء  اتباعها  يمكن  التي  الخبراء  نصائح  أهم  بعض  هذه 

والقلق: التوتر  لتخفيف  الصحيحة 

ابحث عن مكان آمن

وعلم  النفسي  الطب  في  المساعدة  األستاذة  بيلسما  لورين  تقول 

تريد  كنت  »إذا  البكاء؛  تدرس  والتي  بيتسبرغ،  بجامعة  النفس 

االستفادة من البكاء، فعليك أن تبكي في مكان تشعر فيه بالراحة«.

في  أو  بمفردهم  المنزل،  في  البكاء  يفضلون  الناس  معظم  أن  وتوضح 

7 و10 مساء. حضور شخص مقرب إليهم، بين الساعة 

يمكن أن يساعدك أحد األصدقاء

أمام  به  نقوم  عندما  أكثر  مفيدا  يكون  قد  البكاء  أن  األبحاث  ُتظهر 

شخص يدعمنا، مثل صديق مقرب أو شريك الحياة.

الدكتورة  تقترح  تحتاجه،  الذي  الدعم  على  الحصول  أجل  ومن 

بيلسما »البكاء بحرقة، وبالتالي قد تشعر باالرتياح«.

البكاء منفردا

الدموع  ترك  يمكنك  إذ  بمفردك؛  البكاء  عند  أكبر  براحة  تشعر  قد 

الواقع؛  في  منها.  تعاني  التي  الضغوط  كل  من  وتتخلص  تنهمر، 

ومعالجتها  عواطفهم  على  التركيز  األسهل  من  أنه  الناس  بعض  يجد 

بمفردهم.

ال تشعر بالخجل

الفوائد  سيلغي  بالخجل  الشعور  إن  فينغرهوتس  الدكتور  يقول 

اإليجابية للبكاء؛ لذلك ركز على ما يزعجك وليس على رد فعلك. 

الذين يبكون  وعلى عكس االعتقاد الشائع؛ ال يرى اآلخرون األشخاص 

ُينظر  ذلك  وبدل  حقيقيا،  بكاؤهم  يكون  عندما  ضعفاء  أنهم  على  عادة 

أظهرته  ما  وفق  وصادقون،  وموثوقون  متعاطفون  أنهم  على  الباكين  إلى 

األبحاث التي أجراها الدكتور فينغرهوتس وآخرون.

بالبكاء اسمح لنفسك 

مناديل«  »علبة  وضع  واسترح،  ذاتية؛  رعاية  أنه  على  األمر  في  فكر 

فإن  داتيلو  الدكتور  فحسب  حزينا.  يجعلك  ما  في  وفكر  بجانبك، 

»البكاء يمكن أن يكون عالجا فعاال للغاية وطريقة لتقوية عواطفك«.

أو  فيلما  فاختر  تنهمر،  دموعك  لجعل  للمساعدة  بحاجة  كنت  وإذا 

يؤثر  شيء  اختيار  من  وتأكد  مشاعرك،  تحرك  قد  موسيقى  أو  كتابا 

في  ترغب  بأنك  شعرت  »إذا  بيلسما  الدكتورة  تقول  أذ  بشدة؛  فيك 

من  الكثير  يتطلب  الدموع  كبت  ألن  لنفسك،  العنان  فأطلق  البكاء، 

الجهد وبمرور الوقت سيرهقك«.

أظهرت دراسة أجريت 
على 500 ألف بريطاني 

في منتصف العمر 
أن إضافة الملح إلى 

وجبات الطعام مرتبط 
بالوفاة المبكرة.

ووجد الباحثون أن 
إضافة الملح دائًما إلى 
الطعام تقلل أكثر من 

عامين من متوسط   
العمر المتوقع 

للرجال وسنة ونصف 
السنة بالنسبة 

للنساء. هذا ال يشمل 
عملية التتبيل أثناء 

عملية الطهي، بل 
ما يضاف على الطبق 

على المائدة.

هل كثرة البكاء مفيدة أم مضرة؟ وما فوائده وأضراره؟ وما الطريقة الصحيحة للبكاء 
لتخفيف التوتر والقلق؟

هل كثرة البكاء مفيدة أم مضرة؟
أثبت الباحثون أن البكاء يطلق األوكسيتوسين والمواد األفيونية الذاتية، والمعروفة 

أيضا باسم اإلندورفين، وتساعد هذه المواد الكيميائية على تخفيف اآلالم الجسدية 
والعاطفية، وذلك وفقا لموقع جامعة هارفارد.
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سعد المهندي

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون الطقس 

حارا مع بعض السحب وأحيانا رطبا على 

الساحل، وفي البحر يسود غبار عالق مع بعض 

السحب. وتكون الرياح على الساحل متغيرة 

االتجاه تصبح شمالية شرقية - شمالية 

غربية، ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4 و8 

كيلومترات، ويقل إلى 3 كيلومترات أو أقل على 

بعض المناطق خالل األمطار الرعدية. درجات 

الحرارة في الدوحة الصغرى 30 والكبرى 38 

درجة مئوية.

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(
HINDI11:30

1:45المينيونز: نهوض غورو
3:15كفوف الغضب، أسطورة هانك

5:00بحبك
7:00العالم الجوارسي، الهيمنة

9:30بحبك
HINDI11:30

سينما المول )2(
TAMIL11:30

MALAYALAM2:15
5:00كفوف الغضب، أسطورة هانك

6:45المينيونز: نهوض غورو
MALAYALAM8:30
MALAYALAM11:15

سينما المول )3(
11:45كفوف الغضب، أسطورة هانك

HINDI1:30
4:15المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM6:00
8:45مافريك، توب غان

HINDI11:00

سينما بالزا )1(

11:30المينيونز: نهوض غورو
MALAYALAM1:15
MALAYALAM4:00

6:45كفوف الغضب، أسطورة هانك
MALAYALAM8:30
MALAYALAM11:15

سينما بالزا )2(

HINDI11:30
HINDI1:30

4:15المينيونز: نهوض غورو
MALAYALAM6:00

HINDI8:45
HINDI11:20

سينما بالزا )3(

TAMIL11:45
2:30كفوف الغضب، أسطورة هانك

TAMIL4:15
7:00بحبك
9:00بحبك

TAMIL11:00

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

وزارة المواصالت:

»4« مواقع حيوية 
لمواقف »اركن وتنقل«

ضمن مشاريع برنامج البنية التحتية لحافالت 

النقل العام،  اكدت وزارة المواصالت أن هناك   4 مواقع 

حيوية ضمن مشروع مواقف »اركن وتنقل«.

وأوضحت الوزارة أن مواقف »اركن وتنقل« توفر الدعم 

لشبكة النقل العام وعمليات تشغيل مترو الدوحة 

للمستخدمين من أفراد المجتمع والزوار والمشجعين 

في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. 

وتتواجد المواقف قرب محطات مترو الدوحة في 

4 مواقع رئيسية هي القصار، والوكرة، ولوسيل، 
والمدينة التعليمية.

وسيوفر مشروع مواقف )اركن وتنقل( الذي يندرج 

ضمن مشاريع برنامج البنية التحتية لحافالت النقل 

العام، الدعم لشبكة النقل العام وعمليات تشغيل 

مترو الدوحة للمستخدمين من المواطنين والمقيمين 

والزوار والمشجعين في بطولة كأس العالم لكرة 

القدم 2022.

ويأتي هذا المشروُع المهُم في إطار حرص وزارة 

المواصالت على توفير مرافق ومواقف حديثة ذات 

كفاءة عالية تتوزع على مناطق جغرافية رئيسية 

وحيوية في الدولة، تساعد في استخدام وسائل 

النقل العامة والحديثة والمستدامة والصديقة 

للبيئة، بما يساهم في رفع مستوى خدمة الطريق 

العام والتقاطعات الرئيسية من حيث انسياب 

الحركة المرورية وتقليل االزدحام، وتقليل االنبعاثات 

الكربونّية الناتجة عن استخدام السيارات.

وتهدُف هذه المواقُف إلى جذب ُمستخدمي السيارات 

الخاّصة الستخدام األنظمة الحديثة في النقل من 

وإلى الوجهات الُمختلفة في زمن وتكلفة أقل.

تقدمها وزارة الصحة بعدة لغات

نصائح للوقاية
من اإلجهاد الحراري
قدمت وزارة الصحة العامة عددا من النصائح 

التوعوية للوقاية من اإلجهاد الحرارى وذلك عبر 

ملصق توعوي بعدة لغات تشمل إرشادات لحماية 

العمال أنفسهم خالل العمل تحت درجات الحرارة 

بعنوان »احمي نفسك أثناء عملك« من خالل شرب 

الماء البارد كل 15 دقيقة، وتجنب شرب المنبهات 

بما فيها مشروبات الطاقة، مع ضرورة الحصول 

على قسط من الراحة بشكل متكرر أثناء ساعات 

العمل، وتناول الغذاء الصحي والخفيف، الحرص 

على ارتداء مالبس خفيفة فضفاضة، مع تغطية 

الرأس خاصة خالل التواجد في األماكن المفتوحة 

تجنبا ألشعة الشمس.

ويوضح الملصق الذي نشرته الوزارة عبر تويتر 

األعراض التي يتعرض لها العامل وتكشف عن 

إصابته بضربة شمس ومنها الدوار والشعور 

بالقيء وآالم الرأس وجفاف الجلد واحمرار الوجه 

وصعوبة التنفس وارتفاع درجات الحرارة، أما في 

حالة إصابة العامل باإلجهاد الحراري فإنه يعاني 

من شحوب الوجه وضعف وسرعة التنفس 

وضعف النبض، وفي جانب التقلصات الناتجة 

عن الحرارة فتؤدي إلى إصابة العامل بتقلص 

عضالت الساقين وجدار البطن، كما يوضح 

الدليل ما هي العالمات البادية على الشخص عند 

ارتفاع درجة حرارة جسمه األساسية حيث يعمل 

جسم اإلنسان بشكل أفضل في نطاق ضيق من 

درجة الحرارة الداخلية. وتتراوح درجة الحرارة 

»األساسية« هذه من 36 درجة مئوية إلى 38 درجة 

مئوية، ويستخدم الجسم آليتين للتبريد: يزيد 

معدل ضربات القلب لنقل الدم والحرارة من القلب 

والرئتين واألعضاء الحيوية األخرى إلى الجلد، 

زيادة التعرق للمساعدة في تبريد الدم والجسم، 

تبخر العرق هو أهم وسيلة يتخلص منها الجسم 

من الحرارة الزائدة، فعندما تعمل آليات تبريد 

الجسم بشكل جيد، تنخفض درجة الحرارة 

األساسية أو تستقر عند مستوى آمن )حوالي 37 

درجة مئوية(، ولكن عند فقدان الكثير من العرق 

أثناء العمل الشاق أو العمل في ظروف حارة 

ورطبة، ال يتبقى للجسم ما يكفي من الماء لتبريد 

نفسه. والنتيجة هي الجفاف وترتفع درجة 

الحرارة األساسية عن 38 درجة مئوية. يمكن أن 

تتطور بعد ذلك سلسلة من األمراض المرتبطة 

بالحرارة أو اضطرابات اإلجهاد الحراري.

تشجع ثقافة االبتكار

جامعات »مؤسسة قطر« تنظم فصوال تدريبية

يشكل االبتكار واالنخراط في بيئة تعزز ريادة األعمال 

قطر،  مؤسسة  في  العالي  التعليم  تجربة  من  جزءا 

وهي  »أكس«،  المنتج  مشروع  إليه  يهدف  ما  وهذا 

هيئة  أعضاء  قبل  من  مؤخًرا،  تصميمها  تم  مبادرة 

التدريس في عدة جامعات شريكة في مؤسسة قطر 

إلشراك الطالب وتشجيعهم على إيجاد حلول مبتكرة 

للقضايا الشائكة.

وابتكار  اإلبداع،  على  الطالب  قدرات  تعزيز  وُيعّد 

للتعليم  الرئيسية  المهام  من  مستدامة،  منتجات 

كونستانتينوس  الدكتور  يقوله  ما  هذا  العالي، 

جامعة  في  المساعد  األستاذ  كاكوسيموس، 

الجامعات  إحدى  قطر،  في  أم  أند  إيه  تكساس 

فصول  عن  تحّدث  والذي  قطر،  لمؤسسة  الشريكة 

بمثابة  وهي  قطر،  مؤسسة  في  مكّثفة  تدريبية 

مدار  على  ُعقدت  »أكس«  منتج  لمشروع  حاضنة 

يومين.

عضو  أيًضا  وهو  كاكوسيموس،  الدكتور  ويضيف 

التعليم  »ُيعد  »أكس«:  منتج  تطوير  فريق  في 

الالزمة  القدرات  تنمية  في  األهمية  بالغ  أمًرا  العالي 

للتعامل مع التحدي الناجم عن بناء اقتصاد صديق 

من  فعال،  بشكل  التحدي  هذا  لمواجهة  بالبيئة. 

المهم أن يجد التعليم العالي المزيد من الطرق لدمج 

في  التعلم  وإشراك  الواسعة  المعرفة  مجموعات 

الديناميكي لالنتقال نحو أنظمة اقتصادية  المشهد 

وممارسات ثقافية أكثر استدامة وعداًل«.

وقد جمعت الفصول التدريبية طالبا من فرق متعددة 

التدريس  هيئة  أعضاء  إشراف  مع  التخصصات 

حول  ومستدامة،  وريادية  إبداعية  أفكار  لتكوين 

لتصبح  المهدرة  الطعام  حافظات  معالجة  كيفية 

نهاية  في  التدوير.  على  يعتمد  اقتصاد  من  جزًءا 

الفصول التدريبية، قّدمت فرق الطالب حلواًل مبتكرة 

من  وأفراد  المعنّية  األطراف  ضم  الذي  الحضور  أمام 

المجتمع، وذلك لبدء محادثات تتضمن وجهات نظر 

واحتماالت وأهداف متعددة.

التدريبية من تحدي استدامة  الفصول  نشأت فكرة 

المنتج االستهالكي، الذي أطلقته جامعة تكساس إي 

أند أم في قطر، حيث كانت الرؤية األكبر تتطلع إلى 

النمو واالستفادة من الخبرات الموجودة عبر منظومة 

مؤسسة قطر، لبناء تجربة تعليمية تعاونية.

الفنون  كلية  في  طالبة  المناعي،  فاطمة  وقالت 

التصميم  فنون  كلية  كومنولث،  فرجينيا  بجامعة 

لمؤسسة  الشريكة  الجامعات  إحدى  قطر،  في 

مّكنني  »لقد  الفصول:  هذه  في  ومشاركة  قطر، 

مختلف  من  الطالب  مع  التعاون  من  أكس  المنتج 

التخصصات. وقد عّزز ذلك فهمي لدور كل تخصص 

دورة  له  منتج  إنشاء  عملية  في  تخصصاتنا  من 

دائرية«.

تمرة،  يسمى  منتج  على  فاطمة  فريق  عمل  وقد 

رئيسي  كمصدر  النخيل  شجرة  واستخدم 

لحافظات طعامهم، وذلك باعتبارها متعددة الوظائف 

وُيمكن أن تكون ضمن دورة دائرية.

النخيل  أوراق  على  اعتمدنا  »لقد  فاطمة:  وتقول 

عدة  توجد  حيث  أوانينا،  صنع  في  التمر  ونواة 

مرة.  ألول  استخدامه  بعد  للمنتج  استخدامات 

وعند التخلص منها، فهي قابلة للتحلل البيولوجي، 

تخزين،  كعنصر  أو  كسماد،  استخدامها  ويمكن 

لتلقي  التجزئة  بائع  إلى  إعادتها  للمستهلك  يمكن  أو 

طالبة  قدورة،  رشا  قالت  جهتها،  ومن  شراء«.  قسائم 

في جامعة تكساس إي آند إم في قطر وإحدى زميالت 

التدريبي  البرنامج  أظهر لي  »لقد  الفريق:  فاطمة في 

التخصصات  مختلف  من  للطالب  يمكن  كيف 

المساهمة في مستقبل مستدام للكوكب«.

جامعة  في  طالب  ساني،  القدوس  عبد  وشارك 

حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، في الصفوف 

إيفرين  الدكتور  أستاذه  من  بتشجيع  التدريبية 

توك، الذي كان أيًضا عضًوا في فريق تطوير المنتج، 

يقول ساني: »لقد ساعدتني الفصول التدريبية في 

مؤسسة  تبذلها  التي  الجهود  بعض  على  التعرف 

ريادة  ثقافة  لتشجيع  الوطنية  الجهود  إطار  في  قطر 

شخصًيا،  البيئية.  االستدامة  وتعزيز  األعمال 

بريادة  شغًفا  داخلي  في  التدريبات  هذه  غرست 

األعمال والتوعية البيئية«.

في



19السنة )27( - الخميس 15 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 14 يوليو 2022م العدد )9810( تكنولوجيا

واآلن، يعمل عدد من الشركات الناشئة على 

للتعرف  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  تدريب 

الوجه  تعابير  تعطيها  التي  اإلشارات  على 

لصحيفة  تقرير  يقول  كما  الجسد،  ولغة 

الغارديان البريطانية، فكيف يتم ذلك؟

تتعرف  لكي  الخوارزميات  تدريب  يتم  كيف 

بدقة على تصرفاتنا؟

تقول الغارديان، إن هذه الشركات تتبع نهجًا 

إذ بداًل  الذكاء االصطناعي.  جديدًا في مجال 

وهم  الواقعيين  السائقين  آالف  تصوير  من 

نموذج  في  المعلومات  هذه  وإدخال  ينامون 

النعاس،  عالمات  »لتعلم«  العميق  التعلم 

الصور  من  الماليين  الشركات  هذه  تصنع 

تمثيل  إلعادة  المزيفة  البشرية  الرمزية 

عالمات النعاس.

الذكاء  مجال  الضخمة«  »البيانات  وتحدد 

ب 
َّ

ُتدر فلكي  ما.  لسبب  االصطناعي 

تحتاج  بدقة،  العميق  التعلم  خوارزميات 

نقاط  من  العديد  إلى  المحاكاة  نماذج 

مثل  لمهمة  مشكالت  يخلق  وهذا  البيانات. 

التعرف على شخص ينام على عجلة القيادة، 

األمر الذي سيكون صعبًا ويستغرق وقتًا طوياًل 

لتصوير حدوثه في آالف السيارات. وبداًل من 

مجموعات  بناء  في  الشركات  بدأت  ذلك، 

بيانات افتراضية.

 Datagenو  Synthesis AI شركتا  تستخدم 

عمليات مسح ثالثية األبعاد للجسم بالكامل، 

التفصيلية  المسح  عمليات  ذلك  وضمن 

للوجه، وبيانات الحركة التي التقطتها أجهزة 

أنحاء  جميع  في  الموضوعة  االستشعار 

الجسم؛ لجمع البيانات األولية من أشخاص 

خالل  من  البيانات  هذه  ُتَضخ  ثم  حقيقيين. 

خوارزميات تعمل على تعديل أبعاد مختلفة 

ثالثية  التصورات  ماليين  إلنشاء  مرات  عدة 

الشخصيات  تشبه  التي  للبشر،  األبعاد 

سلوكيات  في  واالنخراط  فيديو،  لعبة  في 

عمليات  من  متنوعة  مجموعة  عبر  مختلفة 

المحاكاة.

وفي حالة نوم شخص ما على عجلة القيادة، 

ودمج  النوم  يمثل  شخصًا  يصورون  فقد 

والرسوم  الحركة  التقاط  أجهزة  مع  ذلك 

من  وغيرها  األبعاد  ثالثية  المتحركة 

التقنيات المستخدمة إلنشاء ألعاب الفيديو 

المحاكاة  لبناء  المتحركة؛  الرسوم  وأفالم 

الرئيس  بهزادي،  ياشار  يقول  المرغوبة. 

»يمكنك   :Synthesis AI لشركة  التنفيذي 

من  اآلالف  عبر  المستهدف[  ]السلوك  تعيين 

المختلفة،  واإلضاءات  والزوايا  األجسام  أنواع 

وإضافة التباين في الحركة أيضًا«.

»التعلم العميق« للذكاء االصطناعي 
التركيبية  البيانات  استخدام  يساعد 

المرتبطة  الفوضى  من  كثير  تجنب  في 

خوارزميات  لتدريب  التقليدية  بالطريقة 

التعلم العميق. وعادًة، يتعين على الشركات 

الواقعية،  اللقطات  جمع مجموعة كبيرة من 

المنخفضة  األجور  ذوو  العمال  يعكف  ثم 

بشق  المقاطع  من  مقطع  كل  تسمية  على 

في  اللقطات  هذه  ُتدَخل  ثم  األنفس. 

على  التعرف  كيفية  سيتعلم  الذي  النموذج، 

السلوكيات.

البيانات  لمنهج  األكبر  المنفعة  وتتمثل 

بهامش  وأرخص  أسرع  أنه  في  التركيبية 

أيضًا  تزعم  الشركات  هذه  لكن  كبير. 

التحيز  معالجة  في  تساعد  أن  يمكن  أنها 

الذكاء  لمطوري  كبيرًا  إزعاجًا  يخلق  الذي 

االصطناعي.

التعرف  برامج  بعض   
َّ

أن جيدًا  الموثق  ومن   

ضعيفة  االصطناعي  بالذكاء  الوجه  على 

معينة  سكانية  مجموعات  على  التعرف  في 

 
َّ

أن إلى  يرجع  هذا   
َّ

أن ويبدو  بدقة.  وتحديدها 

تمثياًل  ُممّثلة  السكانية  المجموعات  هذه 

 
َّ

أن يعني  مما  التدريب؛  بيانات  في  ناقصًا 

تحديد  في  األرجح  على  سيخطئ  البرنامج 

هؤالء األشخاص.

برمجيات  مهندسة  جين،  نيهاريكا  ُتسِلط 

في  والعرقي  الجنساني  التحيز  في  وخبيرة 

المثال  على  الضوء  التوليفي،  اآللي  التعلم 

رمشة  »اكتشاف  لميزة  السمعة  السيئ 

العين« في Nikon Coolpix، التي تقدم حكمًا 

تتعرف على تصرفاتنا وتعابيرنا بدقة

تدريب الخوارزميات
أنت تقود سيارتك، لكنك 

مرهق. تبدأ كتفاك 
باالنحناء، ورقبتك في 

التدلي، وينزلق جفناك إلى 
أسفل. وعندما يميل رأسك 

لألمام، تنحرف بعيدًا عن 
الطريق وتسرع في حقل، 

أوتصطدم بشجرة. 
لكن ماذا لو تعّرف نظام 

المراقبة في سيارتك على 
عالمات النعاس ودفعك 

إلى الخروج عن الطريق 
والوقوف بداًل من ذلك؟ هذا 

ما سيحصل اآلن بالفعل، 
فقد أصدرت المفوضية 

األوروبية تشريعات تنص 
على أنه اعتبارًا من هذا 

د المركبات  العام، سُتزوَّ
الجديدة بأنظمة لضبط 

السائقين المشتتين 
والناعسين؛ للمساعدة في 

تجنب الحوادث. 

أكثر  يرمشون  بأنهم  اآلسيوية  الوجوه  على 

التدريب  بيانات   
َّ

أن إلى  نظرًا  غيرهم؛  من 

وتقول:  البيضاء.  الوجوه  غالبية  تضمنت 

السائق  مراقبة  نظام  يتجنب  أن  »يجب 

أعضاء  على  التعرف  في  الخطأ  الجيد 

أنهم  على  معينة  ديموغرافية  مجموعة 

نائمون أكثر من غيرهم«.

هي  المشكلة  لهذه  التقليدية  واالستجابة 

المجموعات  من  البيانات  من  مزيد  جمع 

الحياة  أوضاع  في  ناقصًا  تمثياًل  الُممّثلة 

 Datagen مثل  شركات  لكن  الواقعية. 

يمكن  إذ  ضروريًا.  يعد  لم  هذا   
َّ

إن تقول 

الوجوه  من  مزيد  إنشاء  ببساطٍة  للشركة 

ناقصًا؛  تمثياًل  الممثلة  المجموعات  من 

من  أكبر  نسبة  ستشكل  أنها  يعني  مما 

بيانات  ل 
َّ

وُتحو النهائية.  البيانات  مجموعة 

مسح الوجه ثالثية األبعاد الحقيقية من آالف 

األشخاص إلى الماليين من مركبات الذكاء 

االصطناعي. 

يقول جيل إلباز، الشريك المؤسس لشركة 

Datagen: »ال يوجد تحيز ُمخّبأ في البيانات، 
بل لديك سيطرة كاملة على العمر والجنس 

تنتجها«.  التي  األشخاص  لنماذج  والعرق 

مثل  تنتج  التي  المخيفة  الوجوه  تبدو  وال 

تدعي  الشركة  لكن  حقيقيين،  أشخاص 

أنظمة  لتعليم  كافية  بدرجة  متشابهة  أنها 

االستجابة  كيفية  االصطناعي  الذكاء 

سيناريوهات  في  حقيقيين  ألشخاص 

مماثلة.

جدل كبير وأسئلة كثيرة 
حول أداء هذه األنظمة الذكية
إذا  ما  حول  الجدل  بعض  هناك  ذلك،  ومع 

تقضي  أن  يمكن  التركيبية  البيانات  كانت 

هيرمان،  بيرنيس  تقول  التحيز.  على  حقًا 

اإللكترونية  العلوم  معهد  في  البيانات  عالمة 

التركيبية  البيانات   
َّ

إن واشنطن،  بجامعة 

على  التعرف  نماذج  قوة  تحسن  أن  يمكن 

تمثياًل  الممثلة  غير  المجموعات  في  الوجه 

 البيانات التركيبية 
َّ

ناقصًا، إال أنها ال تعتقد أن

وحدها يمكنها سد الفجوة في األداء بين تلك 

المجموعات واألخرى.

وهناك فائدة إضافية الختبار المركبات ذاتية 

وهي  أواًل؛  االفتراضية  العوالم  في  القيادة 

وقوع حوادث حقيقية خطيرة.  تقليل فرصة 

تقول هيرمان: »أحد األسباب الرئيسية التي 

من  كثير  طليعة  في  الذاتية  القيادة  تجعل 

احتمالية  هي  التركيبية  البيانات  عناصر 

ذاتية  السيارة  ارتكاب  يعتبر  إذ  األخطاء. 

 بنسبة 1 % من الوقت، أو حتى 
ً
القيادة خطأ

0.01 % من الوقت، أكثر من الالزم«.

للتنمية  العربية  المنظمة  عقدت  مؤخرًا، 

العربية،  الدول  لجامعة  التابعة  اإلدارية، 

بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، واألمانة 

الصحة  ومنظمة  العربية،  للجامعة  العامة 

مؤتمرًا  لندن،  كوليدج  وإمبريال  العالمية، 

العربية  الصحية  »النظم  بعنوان  بالقاهرة 

وتداعيات  الرابعة  الصناعية  الثورة  ظل  في 

جائحة كورونا«.

وناقش المؤتمر خالل جلساته آليات تحقيق 

الصحية  المنظومة  إدارة  في  نوعية  نقلة 

الرقمية  التقنيات  توظيف  وكيفية  العربية 

في  الرابعة  الصناعية  الثورة  وتطبيقات 

تعزيز النظم الصحية ودعم قدراتها في ضوء 

الدروس المستفادة من جائحة كورونا.

االصطناعي  الذكاء  تحليالت  وتسمح 

والبيانات الضخمة لمقدمي خدمات الرعاية 

األوسط بإجراء عمليات  الشرق  الصحية في 

تشخيص أسرع وأقل تكلفة، وذلك وفقًا آلراء 

قطاٍع عريض من خبراء الرعاية الصحية. 

االصطناعي  الذكاء  استخدام  زيادة  لكن 

بزيادٍة  مصحوبًة  تأتي  الضخمة  والبيانات 

خصوصية  حيال  األمنية  المخاوف  في 

 CIO البيانات، حسبما ورد في تقرير لمجلة 

األميركية.

الشرق  في  الصحية  الرعاية  خبراء  ويشهد 

االصطناعي،  الذكاء  فاعلية  بمدى  األوسط 

وزيادة استخدامه، وفقًا للمجلة األميركية.

التاريخ  سجالت  من  ثروة  توافر  ظل  وفي 

الطبي القابلة للتحليل؛ يقول خبراء الرعاية 

االصطناعي  الذكاء  استخدام  إن  الصحية 

في  المساعدة  بإمكانه  صار  الطب  في 

التشخيص واختيار العالج المناسب، لُيزّود 

األطباء بـ»رأٍي ثالث«. 

االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  وتستطيع 

المتاحة  الطبية  المعلومات  كافة  تحليل 

العالجات  على  العثور  ثم  بعينه،  مرٍض  عن 

التي كانت أكثر فاعلية في تاريخ  والعقاقير 

الممارسات الطبية بالكامل.

دقة البيانات الطبية 
بينما  بالبيانات،  غنيًا  مجااًل  الطب  ُيعتبر 

وكلما  عناصره.  أهم  من  الدقة  ُتعتبر 

الخوارزميات  تستطيع  أكثر  بيانات  توافرت 

معالجتها؛ زادت قدرة تلك الخوارزميات على 

ودقة  صحة  أكثر  استنتاجات  إلى  الوصول 

بناًء عليها. 

أشكال  مختلف  أّن  سنجد  ذاته  الوقت  وفي 

بإنتاج  تقوم  اليوم  نستخدمها  التي  التقنية 

الصحية  البيانات  من  متزايدة  كميات 

التنفيذي  الرئيس  كانيزو،  لماسيمو  وفقًا 

التي  المخاطر  لالستثمار   Gellify لشركة 

في  دوالر  مليون   50 بقيمة  صندوقًا  أطلقت 

لالستثمار  Azimut؛  مع  بالتعاون  أكتوبر، 

الصحية  الرعاية  تقدم  التي  الشركات  في 

والتقنيات الناشئة بالشرق األوسط.

وهناك على سبيل المثال العديد من األجهزة 

شعبيًة  تكتسب  بدأت  التي  لالرتداء  القابلة 

كبيرة وُتنتج معلومات صحية، مثل األجهزة 

القلب  ضربات  معدل  لقياس  المحمولة 

وضغط الدم.

ومع تراجع تكلفة تلك األجهزة وزيادة شعبية 

ستحصل  البدنية،  اللياقة  ع 
ُّ

تتب أساور 

الذكاء  على  القائمة  التشخيص  أنظمة 

حول  البيانات  من  مزيد  على  االصطناعي 

األطباء  تمنح  حتى  مريض،  كل  صحة 

الفرصة لوضع خطة عالج أكثر دقة وكفاءة.

المعززة  الصحية  الرعاية  صعود  ويتجّلى 

القابلة  األجهزة  سوق  إحصائيات  نمو  في 

وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة  لالرتداء 

 25 يستخدم  أن  المتوقع  من  حيث  إفريقيا، 

بحلول  لالرتداء  قابلة  أجهزًة  البالغين  من   %
عام 2022، وفقًا لكانيزو.

 أعراض قد ال ينتبه لها األطباء
الذكاء  ونماذج  الخوارزميات  تتحّسن 

أو  برامج  وهي  باستمرار-  االصطناعي 

تستخدم  التي  الخوارزميات  من  مجموعات 

البيانات للتعرف على األنماط وتأدية المهام- 

تطبيقات  في  يتجّلى  التقدم  هذا  بدأ  وقد 

بعينها داخل المجال الطبي.

العام  المدير  سوزوكي،  كنتارو  قال  إذ 

المتخصصة   Canon Medical لشركة 

الذكاء  إن  الطبية،  المعدات  صناعة  في 

السريري  التقييم  االصطناعي سيساعد في 

وسير  العمليات  سيسّهل  كما  للحاالت، 

االصطناعي،  الذكاء  بإمكان  حيث  العمل، 

إجراء  وقت  يقلل  أن  سوزوكي،  بحسب 

أشعة الرنين المغناطيسي مثاًل.

الذكاء  تطبيقات  تحلل  أن  ويمكن 

وترصد  الطبية  الصور  االصطناعي 

باألمراض،  اإلصابة  على  المبكرة  المؤشرات 

ألول  الطبيب  يلحظها  ال  قد  مؤشرات  وهي 

وهلة. 

الروبوتات سوف تحل محل  أن  ال يعني ذلك 

البشريين. األطباء 

يحل  »لن  سوزوكي:  يقول  اإلطار،  هذا  وفي 

يقوم  ولن  البشر،  محل  االصطناعي  الذكاء 

بتشخيص المرضى مباشرًة«. 

يقدمه  أن  يمكن  الذي  الثالث«  »الرأي  لكن 

الذكاء االصطناعي، سيكون مفيدًا على نحٍو 

خاص في مجال أمراض األورام، حيث يمكن 

)سير(  مآالت  مبكرًا  العالج  بدء  يحّسن  أن 

المرض، من أجل سرعة الشفاء.

 عالج األمراض الجينية النادرة 
نظرتنا  ُيغّير  أن  يمكنه  االصطناعي  الذكاء 

أبحاث  أمام  اآلفاق  ويفتح  الجينوم،  علم  إلى 

الشبكة  أن  حديث  بحٌث  أظهر  إذ  الجينوم. 

تحديد  على  قادرٌة  االصطناعية  العصبية 

ضخمة  كميات  في  الموجودة  األنماط  ورصد 

عن  بالتالي  لتكشف  الجينية،  البيانات  من 

المجموعات والتسلسالت الجينية المرتبطة 

بأمراض معينة.

وألن األمراض تكون »مشفرًة« داخل التسلسل 

تفسير  على  القدرة  فإن  للشخص؛  الجيني 

المعلومات الجينية بكل دقة ستكون ضروريًة 

من أجل تحديد كيفية عالجها.

مجال  في  م  تقدُّ إحراز  الصعب  من  كان  وقد 

تعقيد  إلى  نظرًا  السابق؛  في  الجينوم  علم 

يتوقعون  األطباء  لكن  الجينية.  البيانات 

حاليًا حدوث طفرات في علم دراسة الجينوم 

على  االصطناعي  الذكاء  قدرة  بفضل 

من  متنوعة  مجموعات  وتحليل  تصنيف 

البيانات في وقٍت قصير.

ٍم  تقدُّ إحراز  يمكنه  االصطناعي  الذكاء  إن  إذ 

األمراض  عالج  على  المساعدة  في  كبير 

النادرة، فـ80 % من األمراض النادرة المزعومة 

األطفال،  % منها ُتصيب  و50  أمراٌض جينية، 

مدير  سيمونز،  جوشوا  أوضحه  ما  بحسب 

 Genomics استراتيجية البيانات في شركة 

.England
من  المزيج  هذا  إدماج  »نريد  سيمونز:  وأردف 

الذكاء االصطناعي وعلم الجينوم في الرعاية 

على  المصادقة  أجل  من  الروتينية؛  الطبية 

جانب  إلى  للمرضى،  والعالجات  النتائج 

حياة  وتحسين  جديدة  عقاقير  على  العثور 

الناس على المستوى الوطني«.

نتائج مذهلة يحققها استخدام الذكاء 
االصطناعي في الطب، ولكن بدول منطقة 

الشرق األوسط- السيما العديد من الدول 
العربية- يثير األمر قلقًا خاصًا يتعلق 

بالخصوصية واحتمال استخدام الحكومات 
البيانات ألغراض أمنية.

وتشهد العديد من دول منطقة الشرق األوسط 
طفرة في استخدام الذكاء االصطناعي بالطب.

نتائج مذهلة للذكاء 
االصطناعي في الطب

قصة الثورة الصحية
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األمطار تغمر قرى روسية

قالت السلطات الروسية إن األمطار الغزيرة غمرت عدة قرى في 

ياقوتيا بمنطقة الشرق األقصى في روسيا.

وتأثرت ياقوتيا بشدة خالل فصول الصيف الماضية بالظواهر 

المناخية القصوى- بما في ذلك حرائق الغابات والفيضانات - 

التي يقول العلماء إنها مرتبطة بتغير المناخ.

ومن المتوقع أن تصبح مثل هذه الظواهر المناخية القصوى 

أكثر تواترًا وأطول أمدًا وأكثر حدة في المستقبل. 

وقالت حكومة ياقوتيا إن األمطار تسببت في إلحاق أضرار 

جسيمة بالبنية المحيطة بأحد السدود ما أدى إلى غرق قرية 

نائية في سيبيريا »بالكامل تقريبا« تحت المياه.

مهـــرجـــان للمـــوسـيقــى السيــمـفونـــية

أعادت أوركسترا السيمفوني التونسي، الحياة إلى مهرجان »الجم« الدولي للموسيقى 

السيمفونية بعد عامين من الصمت الذي فرضته جائحة كورونا.

وهّزت أنغام األوركسترا السيمفوني التونسي أرجاء المسرح الروماني التاريخي الذي 

يحتضن عادة فعاليات المهرجان كل صيف.

وقالت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي، قبيل انطالق الحفل، إن المهرجان 

له قيمة كبيرة ويقدم موسيقى راقية تروق لعدد كبير من أحبائها.

وأضافت: »نريد أن تعود أجواء الفرح للتونسيين بعد عامين من االنقطاع«.

الثقافية الصيفية بسبب تفشي  المهرجان  ألغت تونس عروض  ولعامين متتاليين، 

جائحة كورونا.

هذه  تنتظم  التي  الجم  لمهرجان   35 الدورة  وتمتد 

يوليو   12 من  الجم«،  إلى  »العودة  شعار  تحت  المرة 

إلى 13 أغسطس المقبل.

و4  تونسية  عروض  و5  سهرات   9 الدورة  خالل  وتنظم 

المقبل،  السبت  إيطالي،  عرض  منها  أجنبية  عروض 

أندريا  من  كل  مع  اإليطالية  والسينما  بـ»موريكيني«  يحتفي 

غريمانالي وأوكتا جاز كوارتت.

وألمانيا  تونس  بين  مشترك  بعرض  فعالياته  المهرجان  ويختتم 

)مجموعة Reflektor ( في عمل يحتفي بالمرأة.

األكـــل الشـــعــبـــــي
يبدو الشارع المزدحم بالناس كساحة سيرك للوهلة األولى، إال أن رائحة الطعام الشهي المنبعثة 

من مأكوالت الطباخ التونسي الشاب الحبيب الباي، تنقل الماّرة إلى ذكريات المطاعم الراقية.

استطاع الباي بمهارة أن يمزج خلطته الخاصة »كسكروت 

الباي« مع باقي مكونات األكل الشعبي لتصبح عالمة 

يشتهر بها.

»كسكروت  لشراء  اصطّفوا  الماّرة  من  عدد  قال 

الباي« إن الخلطة »عجيبة وطيبة ولذيذة«.

بثراء  الباي«  »كسكروت  وجبة  وتتميز 

من  وتشكيلة  خبز  من  تتألف  فهي  المكونات، 

الخضار واللحم، ومجموعة من البهارات نفاذة 

الرائحة.

االبتكار،  عن  التونسي  الشاب  يتوقف  ولم 

في  ونجح  الشعبي  األكل  تطوير  على  فعزم 

تنظيم أول مهرجان ألكل الشارع في البالد.

العوز  رحم  ومن  الفقيرة،  األحياء  عمق  من 

لنفسه  الحبيب  فتح  العيش،  وصعوبة 

أبرز  من  واحدا  ليصبح  جديدا  طريقا 

الشعبي،  األكل  مجال  في  المتميزين 

التواصل  وسائل  في  شهرته  إلى  باإلضافة 

االجتماعي في تونس.

رحلة  أمام  بالورود  مفروشا  الطريق  يكن  لم 

بعد  صعبة  أياما  عاش  الصعبة.  النجاح 

فيها  يقدم  ظل  التي  لعربته  الشرطة  مصادرة 

وجباته للمارة، بحجة عدم توفر مقومات الصحة 

والعمل بشكل غير قانوني.

تبني  من  هي  الصعبة  »الظروف  التونسي:  الشاب  قال 

في  مؤثرة  تجربة  وصاحب   ، تحدٍّ وأكثر  قوة،  أكثر  وتجعله  الفرد  شخصية 

الحياة«. اشتهر الحبيب بـ»كسكروت الباي« خالل سهرات رمضان الماضي، بعد 

للحصول  الكثيرون  يسرع  كان  حيث  السحور،  موعد  وحتى  اإلفطار 

أن تنفد، في طوابير طويلة تدوم  المميزة قبل  أكلته  على 

لساعات.

أدهم شرقاوي

في قصصهم 
عبرة

bin.saeeda@hotmail.com

صيانة الكتب!
استعار رجل من أبي حامد، أحمد بن أبي طاهر 

الفقيه كتابا، فرآه أبو حامد وقد وضع على 

الكتاب عنبا!

ثم إن الرجل سأله بعد ذلك أن يعيره كتابا 

آخر.

فقال له: تجيء إلى منزلي وتأخذه..

فجاءه في منزله، فأخرج له الكتاب في طبق، 

وناوله إياه!

فقال: ما هذا؟

فقال له: هذا الكتاب الذي طلبته، وهذا الطبق 

تضع عليه ما تأكله!

فعلم الرجل سوء فعلته األولى!

الناس كتبهم عزيزة عليهم، ولوال حب النفع، 

واحتساب األجر، ونشر الثقافة، وعدم رد 

المستعير لمكانته في القلب، ما أعار أحد ألحد 

كتابا!

فعلى مستعير الكتب أن يحفظ الكتاب الذي 

استعاره، وأن يعيده سليما معافى كما أخذه!

البعض حين يعيدون الكتب التي استعاروها 

تجد أنهم تركوا عليها أثر الطعام، وكأنه 

استعار الكتاب ليطعمه ال ليقرأه!

والبعض يعيد إليك كتابك وآثار القهوة على 

صفحاته، فيه دبوغ تلوث الصفحات، وتنتهك 

بياضها!

والبعض قد يسكب كوب ماء عليه، عن غير 

قصد طبعا، ولكنه اإلهمال وعدم الحرص، 

فتأخذ كتابك وقد انتفش كأنه طاووس مزهو 

بجمال ريشه!

والبعض يعيد إليك كتابك وفيه خطوط 

ومالحظات على جمل أعجبته!

يا أخي هذا كتابي وليس كتابك، وهذا العبث 

مرفوض، وعدم إحساس بالمسؤولية، ويدخل 

في باب تضييع األمانة، فاإلنسان مستأمن عما 

استعاره!

والبعض أسوأ من الجميع الذين سبق ذكرهم، 

وهو الذي يستولي على الكتاب استيالء تاما!

يذكرني هذا بقول طريف »ألناتول فرانس«:

ال تعر كتبك لآلخرين، ألنهم لن يرجعوها لك، 

الكتب التي في مكتبتي هي التي أعارها لي 

اآلخرون!.

األســطـــى نــجــــــدت
يواصل الحرفي التركي نجدت أوزيايجي 

صناعة القوارب في والية غيراسون المطلة 

على البحر األسود، منذ ما يقارب 40 عامًا.

أوزيايجي البالغ من العمر 65 عامًا، يقيم في 

مركز المدينة، وبدأ بمزاولة هذه المهنة فور 

انتهائه من أداء الخدمة العسكرية.

ومنذ ذلك الحين يصنع أوزيايجي القوارب 

ويبيعها للصيادين في المنطقة البحر األسود 

التي يشتهر سكانها بمزاولة مهنة الصيد.

وفي حديثه لألناضول، قال الحرفي التركي 

إن بداية مزاولته لهذه المهنة كانت عبر 

صيانة قاربه ومن ثم قوارب الصيادين في 

المنطقة. وأضاف أنه يشعر بالمتعة خالل 

مزاولته مهنته. وأكد أن أكثر شيء يدخل 

السعادة إلى قلبه، هو رؤيته العميل الذي 

اشترى القارب وقد أعجبه كثيرًا، مبينًا أن 

هذا الموقف يسعده أكثر من الثمن المادي 

الذي يحّصله إزاء تعبه.


