
»821.6« مليار ريال الناتج المحلي
متوسط التضخم 

 »%3.5«
و»3.2%« العامين 

الحالي والمقبل

ارتفاع قياسي 
لصادرات الطاقة إلى 
»108« مليارات دوالر 

هذا العام

مــــتــــوســـــط أســــــعـــــار الـنـــفـــــط »110.8« دوالر للبـــرمـــيـــل 

وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي

يـرتـفــع إلـى »831.2« و»839.8« مـليـــار فــي »2023« و»2024« 

استعراض العالقات االستراتيجية

صاحب السمو يتلقى اتصاال 
من وزير الدفاع األميركي

الدوحة- قنا- تلقى حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني،  آل  الشيخ تميم بن حمد 

سعادة  من  أمس،  هاتفيا  اتصاال  المفدى، 

بالواليات  الدفاع  وزير  أوستن،  لويد  السيد 

استعرضا  الصديقة،  األميركية  المتحدة 

خالله العالقات االستراتيجية بين البلدين 

وأوجه تعزيزها.

استعراض  االتصال  خالل  جرى  كما 

تطورات األوضاع إقليميا ودوليا.

بحث 
تطورات 
األوضاع 

إقليميا ودوليا

صاحب السمو يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

خريجوها يعملون بجميع التخصصات الفنية

»قطر التقنية« رافد لسوق العمل

قرارات قبول طلبة الدراسات العليا.. »11« أغسطس

مدرسة  مدير  البلوشي،  محمد  السيد  أكد 

المدرسة  أن  للبنين،  التقنية  الثانوية  قطر 

في  التقطير  نسبة  زيادة  على  تعمل 

بالمدرسة،  العاملين  واإلداريين  المعلمين 

الوطنية  الكوادر  حث  منطلق  من  وذلك 

وزيادة  التعليمية،  بالعملية  االلتحاق  على 

نسبة المكون الوطني في المدرسة، منوها 

أساسيا  رافدا  تعتبر  المدرسة  أن  إلى 

عن  وذلك  القطري،  العمل  لسوق  ومميزا 

الفنية  الكوادر  وتأهيل  تدريب  طريق 

الدولة  قطاعات  لكافة  ورفدها  القطرية 

الصناعية. المهنية 

كتب        محمد الجعبري 

تقنيات مبتكرة دشنتها جامعة قطر 

تعزيز االستدامة الغذائية

البحوث  محطة  قطر  جامعة  أنشأت 

الزراعية التابعة لقطاع البحث والدراسات 

على  تعمل  حيث  بالجامعة،  العليا 

مبتكرة  زراعية  تقنيات  وتطوير  إيجاد 

الموارد  الستخدام  السبل  أفضل  لتوفير 

االستدامة  وتعزيز  المتاحة،  الطبيعية 

أنظمة  ذلك  في  بما  والبيئية،  الغذائية 

المتكاملة  اإلدارة  وتطبيق  المتطورة،  الري 

لآلفات الزراعية، ومكافحة أمراض النبات. 

وابتكار  تطوير  إلى  المحطة  تهدف  كما 

النمط المستدام  الزراعات العضوية ذات 

التي تتضمن تناوب المحاصيل، وتطبيق 

في  المستدام  العضوي  السماد  إنتاج 

الزراعية  التربة  خصوبة  لزيادة  المزارع 

والحفاظ عليها.

كتب        محمد أبوحجر

AirlineRatings جوائز

األولى في درجة 
رجال األعمال 
للمرة الرابعة

أفضل شركة 
طيران في 

الشرق األوسط

حازت الخطوط الجوية القطرية مرة 

أخرى على الجائزة األولى في حفل 

توزيع جوائز AirlineRatings من خالل 

حصولها على جائزة »أفضل شركة 

طيران للعام«، باإلضافة إلى حصولها 

على لقب »أفضل شركة طيران في 

الشرق األوسط«، وأيًضا الحصول على 

جائزة »أفضل درجة رجال أعمال«. وهذه 

هي السنة الثانية على التوالي التي 

تفوز فيها الخطوط الجوية القطرية 

بالجائزة األولى، والرابعة على التوالي 

التي تفوز فيها بجائزة »أفضل درجة 

رجال أعمال«.

»الـقـطـريـة« األفـضـل عـالـمـيـا
الدوحة           $

د. كوكصو:

تـركـيـا 
تودع االنقالبات

توقعات بنمو النتائج 
الفصلية للشركات 

مع بدء موسم اإلفصاحات
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بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

صاحب السمو
يهنئ الرئيس الفرنسي

صاحب  حضرة  بعث  ــ   قنا  الدوحة- 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

ماكرون،  إيمانويل  الرئيس  فخامة 

الفرنسية،  الجمهورية  رئيس 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

نائب األمير
 يهنئ الرئيس الفرنسي

الشيخ  سمو  بعث  ــ   قنا  الدوحة- 

عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب األمير، 

الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية 

الجمهورية  رئيس  ماكرون،  إيمانويل 

اليوم  ذكرى  بمناسبة  الفرنسية، 

الوطني لبالده.

رئيس الوزراء
يهنئ نظيرته الفرنسية

خالد  الشيخ  معالي  بعث  ــ   قنا  الدوحة- 

بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس 

برقية  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 

بورن،  إليزابيث  السيدة  دولة  إلى  تهنئة 

الفرنسية،  بالجمهورية  الوزراء  رئيسة 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها.

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

د. الخليفي يجتمع مع المبعوث 
الصيــني للشـــؤون األفـغــانية

الدكتور  سعادة  اجتمع  ــ   قنا  الدوحة- 

صالح  بن  عبدالعزيز  بن  محمد 

الخارجية  وزير  مساعد  الخليفي، 

سعادة  مع  أمس،  اإلقليمية،  للشؤون 

المبعوث  يونغ،  شياو  يويه  السفير 

بوزارة  األفغانية  للشؤون  الخاص 

الصين  بجمهورية  الخارجية 

الشعبية، الذي يزور البالد حاليا.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

البلدين،  بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

في  األوضاع  مستجدات  وآخر 

أفغانستان.

خالل لقاء المالكي مع السفير الرس دانيلسون

بحث العالقات القطرية ـــ السويدية
التقى سعادة 

السيد عبد العزيز 

بن أحمد المالكي، 

سفير دولة قطر 

لدى االتحاد األوروبي 

وحلف الناتو، 

أمس، مع سعادة 

السفير الرس 

دانيلسون، الممثل 

الدائم للجمهورية 

السويدية لدى 

االتحاد األوروبي.

 جرى خالل اللقاء 

التطرق إلى العالقات 

القطرية - السويدية 

في االتحاد األوروبي 

وسبل تطويرها.

تقدم لهم بالتهاني بمناسبة اليوم الوطني.. وزير الخارجية:

شراكتنا مع فرنسا راسخة ومتعددة األوجه

 

عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة  تقدم 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل 

والتبريكات  التهاني  بأطيب  الخارجية، 

لجمهورية فرنسا بمناسبة اليوم الوطني.

وقال خالل تغريدة عبر تويتر: أتقدم بأطيب 

فرنسا  لجمهورية  والتبريكات  التهاني 

اليوم  بمناسبة  وشعبًا  حكومًة  الصديقة 

التقدم  من  المزيد  متمنيًا   ،233 الـ  الوطني 

واالزدهار.

بين  الشراكة  أن  إلى  سعادته  وأشار 

األوجه  ومتعددة  راسخة  الصديقين  بلدينا 

ومستمرة في التنامي والتنوع.

الشيخ  سعادة  تقدم  نفسه،  السياق  وفي 

قطر  دولة  سفير  ثاني،  آل  جاسم  بن  علي 

لدولة  بالتهنئة  الفرنسية،  الجمهورية  لدى 

يوافق  الذي  الوطني  عيدها  بمناسبة  فرنسا 

14 يوليو. 

حليفا  تعد  فرنسا  أن  السفير  سعادة  وأكد 

العالقة  بأن  منوها  عاما،   50 منذ  قطر  لدولة 

بين الدولتين مبنية على قيم مشتركة وعلى 

المستوى  المستمر على  والتنسيق  التشاور 

الثنائي واإلقليمي والدولي.

القوية  الشراكة  بهذه  فخورون  نحن  وتابع: 

في سياق عدة قضايا عالمية.

الشيخ علي بن جاسم: العالقة بين 
الدولتين مبنية على قيم مشتركة

$ الدوحة

}  السفير القطري لدى فرنسا

خالل االجتماع الوزاري حول التعاون البيئي.. وزير البيئة:

قطر تعمل على خفض الملوثات العابرة للحدود

شارك سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر 

البيئة  وزير  ثاني،  آل  علي  بن  أحمد  بن 

الوزاري حول  المناخي، في االجتماع  والتغير 

والذي  أفضل،  لمستقبل  البيئي  التعاون 

طهران،  اإليرانية  العاصمة  استضافته 

مواجهة  في  اإلقليمي  التعاون  تعزيز  بهدف 

التحديات البيئية والمناخية المشتركة.

رئيسي،  إبراهيم  فخامة  االجتماع  افتتح 

اإليرانية،  اإلسالمية  الجمهورية  رئيس 

بمشاركة وزراء البيئة من دول الشرق األوسط 

وأفريقيا، إضافة إلى ممثلين عن برنامج األمم 

غير  المنظمات  من  وعدد  للبيئة،  المتحدة 

الحكومية واألوساط األكاديمية.

وقد ترأس وفد دولة قطر في االجتماع الوزاري 

أفضل  لمستقبل  البيئي  التعاون  حول 

بن  ناصر  بن  فالح  الدكتور  الشيخ  سعادة 

والتغير  البيئة  وزير  ثاني،  آل  علي  بن  أحمد 

عبد  بن  محمد  السيد  بمشاركة  المناخي، 

العزيز العطية، من سفارة دولة قطر بطهران، 

والسيد علي محمد الكبيسي، والسيد أحمد 

محمد المالكي، من مكتب سعادة الوزير.

سعادة  أكد  االجتماع،  خالل  كلمته  وفي 

الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن 

علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، 

للقضية  بالغًا  اهتماًما  أولت  قطر  دولة  أن 

البيئية وعواملها، وانطالقا من رؤيتها الوطنية 

على  بالعمل  قطر  دولة  قامت  فقد   ،2030
والتأكيد  للحدود  العابرة  الملوثات  خفض 

البحرية  لألنواع  اإلقليمية  الحماية  على 

الجهود  تعزيز  في  فعااًل  دوًرا  ولعبت  والبرية، 

التغير  ظاهرة  آثار  من  للتخفيف  المبذولة 

الصدد  هذا  في  سعادته  وأشار  المناخي، 

والتغير  للبيئة  الوطنية  قطر  الستراتيجية 

األساس  وضع  خاللها  من  تم  التي  المناخي 

الحالية  البيئية  التحديات  لمجابهة 

والمستقبلية وتأسيس خطة عمل وحوكمة 

لمواجهة تلك المشكالت بشكل شامل.

وأضاف سعادته أن هذا االجتماع من الممكن 

للعمل  وفرصًة  فاصلًة،  محطًة  يشكل  أن 

إقليمية  عمل  خطة  إلى  للتوصل  القيادي، 

البيئية  القضايا  مع  التعامل  مسارات  تحدد 

حلول  إليجاد  اإلقليمية  منطقتنا  تواجه  التي 

عملية للتخفيف من أثارها.

 وأشاد سعادة الوزير بأهمية اجتماع »التعاون 

البيئي من أجل مستقبل أفضل« لما يتيحه 

اإلقليمية  الجهود  لحشد  هامة  فرصة  من 

عملية  حلول  إيجاد  إلى  للتوصل  والدولية 

لتحقيق  الصائبة  القرارات  واتخاذ  وفاعلة 

البيئية  التحديات  مواجهة  في  أهداف 

منطقة  على  المناخي  التغير  آثار  وتخفيف 

الشرق األوسط.

دعم  على  سعادته  أكد  السياق،  هذا  وفي 

وشدد  االجتماع  هذا  أهداف  لتحقيق  الجهود 

والتعاون  التكاتف  تعميق  ضرورة  على 

الملزمة  والتدابير  اإلجراءات  التخاذ  اإلقليمي 

تواجه  التي  البيئية  التحديات  لمواجهة 

اليوم  العالم  يواجه  ما  إلى  مشيرا  منطقتنا. 

المسبوقة،  غير  التحديات  من  العديد  من 

البيولوجي،  التنوع  وفقدان  التلوث،  مثل 

زيادة  إلى  أدى  والذي  المناخي،  والتغير 

والرملية  الترابية  العواصف  من  مفاجئة 

والغبارية في المنطقة.

{  سعادة الوزير خالل االجتماع الوزاري

لعبنا دوًرا 
فعااًل في 

تعزيز الجهود 
المبذولة 

للتخفيف 
من آثار التغير 

المناخي

سعادة  اجتمـــعت  ــ   قنا  ويندهوك- 

ندايتوا،  ناندي  نيتومبو  السيدة 

الوزراء  مجلــــس  رئيــــس  نائــــــب 

ناميبيا،  بجــــمهورية  الخارجية  وزير 

فرج  عـــلي  طارق  السيد  سعادة  مع 

لدى  قطر  دولة  سفير  األنصاري، 

ناميبيا.

استعراض  االجتماع  خالل  جــــرى 

بين  الثنائي  التعـــاون  عـــالقاــت 

البلدين.

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

وزير الخارجية في ناميبيا 
تجتمع مع سفيرنا

شارك بها »334« مدرسة خاصة

مبادرات لتدوير الكتب
بمبادرة  الخاصة  المدارس  قامت 

حيث  منها،  واالستفادة  الكتب  لتدوير 

)334( مدرسة وروضة  بها حوالي  شارك 

أكثر  فيها  يدرس  قطر  دولة  في  خاصة 

215 ألف طالب وطالبة في مختلف  من 

مسألة  وُتشكل  الدراسية،  المراحل 

الورقية  والمواد  الكتب  من  التخلص 

خطط  وجود  عدم  حالة  في  هاجسا 

الكتب،  هذه  من  لالستفادة  ومبادرات 

ومصادر  المدرسية  الكتب  فيها  بما 

المستخدمة  الورقية  والمواد  التعلم 

خالل العام الدراسي. 

إدارات  حرصت  السياق،  هذا  وفي 

الخاصة  األطفال  ورياض  المدارس 

على االستغالل األمثل ألطنان من المواد 

الورقية، ليس مع نهاية العام الدراسي 

فقط وانتهاء االختبارات النهائية، عندما 

تنتفي احتياج الطلبة لالحتفاظ بكتبهم 

المدرسية، وإنما طيلة أيام الدراسة من 

خالل مبادرات وأنشطة متنوعة.

وزير خارجية جورجيا 
يجتمع مع سفيرنا
تبليسي- قنا- اجتمع سعادة 

السيد إيليا داركياشفيلي، وزير 

خارجية جورجيا، مع سعادة 

السيد حسن بن أحمد المطوع، 

سفير دولة قطر لدى جورجيا. 

جرى خالل االجتماع استعراض 

عالقات التعاون الثنائي بين 

البلدين.



3السنة )27( - الجمعة 16 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 15 يوليو 2022م العدد )9811( متابعات

خالل عام »2021«.. »البلدية«:

»التخطيط العمراني« أنجز »51« ألف معاملة

»200« ألف مشارك ببرامجها

والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة  نجحت 

التنمية  ثقافة  نشر  في  المجتمع  وتنمية 

البيئة  على  الحفاظ  وأهمية  المستدامة 

من  المحلي،  القطري  المجتمع  أفراد  بين 

خالل زيادة في عدد األشخاص المشاركين 

للمباني  قطر  مجلس  وأنشطة  برامج  في 

حيث  قطر،  مؤسسة  عضو   - الخضراء 

تلك  في  المشاركين  األشخاص  عدد  ارتفع 

مشارك،   200,000 إلى   6000 من  البرامج 

يعكس  بما  بالمائة،   3000 قدرها  زيادة  أي 

لدى  والمتزايدة  الملحة  الحاجة  النمو  هذا 

من  أعلى  مستويات  تحقيق  إلى  العالم  دول 

االستدامة.

قطر  مجلس  أنشطة  خالل  من  ذلك  يأتي 

األفراد  فيها  يدعو  التي  الخضراء  للمباني 

اعتماد  أهمية  إلى  والمنظمات  والجماعات 

من  اليومية،  حياتهم  في  مستدامة  بدائل 

وتحمل  اإليجابي  التغيير  إطالق  خالل 

المكونات  من  تعتبر  التي  المسؤولية 

الرئيسية الالزمة في معالجة تغير المناخ.

العديد  خالل  ومن  أنه  إلى  المجلس  وأشار   

الماضية  الفترة  وأنشطته  فعالياته  من 

المجتمع  أفراد  استقطاب  في  نجح 

في  االستمرار  كيفية  لمناقشة  والمنظمات 

وتوعية  المحلية،  االستدامة  أهداف  تحقيق 

المناخ،  تغير  بآثار  والمنظمات  المجتمع 

التركيز بعد جهود كبيرة  حيث تحول هذا 

معرفية  قاعدة  تأسيس  ليصبح  العمل  من 

داخل  الوعي  تغير  على  مؤكدًا  باالستدامة، 

األمم  مؤتمر  انعقاد  منذ  القطري  المجتمع 

المتحدة للتغير المناخي عام 2012 في قطر، 

حيث مثل المؤتمر خطوة مهمة لنشر الوعي 

حول تغير المناخ في المؤسسات الحكومية 

والخاصة على حد سواء.

مشعل  المهندس  يقول  اإلطار،  هذا  وفي 

للمباني  قطر  مجلس  مدير  الشمري، 

للمباني  قطر  مجلس  بدأ  الخضراء: 

التي  البرامج  على  بالتركيز  الخضراء 

المجتمع  تمكين  في  المساعد  شأنها  من 

مكانة  من  واالنتقال  األمور،  زمام  تولي  من 

المستهلك غير النشط بيئًيا إلى المستهلك 

القطاعين  مؤسسات  وتشجيع  الفاعل، 

من  المزيد  تحّمل  على  والخاص  العام 

المسؤوليات من خالل مبادرات متنوعة مثل 

أسبوع قطر لالستدامة.

 ،2016 عام  في  مشعل:  المهندس  ويشرح 

بلغ عدد المشاركين في النسخة األولى من 

أسبوع قطر لالستدامة، 10 آالف مشارك، كما 

البرنامج،  إلى  منظمة   100 حوالي  انضمت 

بينما بلغ عدد المشاركين في نسخة 2019 

 280 من  وأكثر  مشترك،  ألف   50 من  أكثر 

منظمة.

لمجلس  األخرى  الرئيسية  البرامج  تشمل 

ورق،  بال  يوم  فعالية  الخضراء  للمباني  قطر 

المدرسة  وشهادة  األخضر،  المفتاح  وشهادة 

وقد  للبيئة،  الصديقة  الفعاليات  البيئية، 

اكتسبت هذه البرامج مكانة مميزة في قطر 

على مر السنين مقارنة بغيرها من البرامج.

جمال  »يكمن  مشعل:  المهندس  ويضيف 

قيادته  في  البيئية  المدرسة  برنامج 

والدعم  اإلرشادات  نقدم  حيث  الطالبية، 

اللجان  إلنشاء  للطالب  األمر  ونترك  الفني، 

أمر  وهو  مدارسهم،  داخل  االستدامة  وتعزيز 

أمام  الفرصة  إتاحة  يؤدي  حيث  جًدا،  مهم 

بأنفسهم،  العمل  وقيادة  لتخطيط  الشباب 

إلى شعورهم بالمسؤولية واالنتماء للبرنامج 

والمدرسة«.

المفتاح  شهادة  على  نفسه  المفهوم  وينطبق 

عن  مسؤولة  الفنادق  تكون  حيث  األخضر، 

وتثقيف  واإلجراءات،  السياسات  تطوير 

بين  الوعي  وزيادة  الموظفين،  وتدريب 

على  مادية  تغييرات  وإجراء  والنزالء،  الزوار 

أنظمة  اإلنارة،  مصابيح  مثل  المباني، 

النفايات، وشركات تقديم الطعام.

يمكن  أنه  »أعتقد  مشعل:  المهندس  ويقول 

لألعمال  مستدامة  بدائل  إيجاد  للجميع 

اليومية، كما أعتقد أن هناك رغبة بالتغيير 

حقيقي  تحول  هناك  كان  وقد  الناس،  لدى 

اآلثار  بأنفسهم  الحظوا  حيث  العقليات،  في 

تكن  لم  ربما  والتي  الكوكب،  على  السلبية 

واضحة في السابق سوى للعلماء«.

الخضراء  للمباني  قطر  مجلس  وكان 

من  السادسة  النسخة  فعاليات  نظم  قد 

الماضية،  الفترة  لالستدامة،  قطر  أسبوع 

التي  الفعاليات  من  مجموعة  شملت  والتي 

أنحاء  جميع  في  مختلفة  مواقع  في  أقيمت 

تبني  على  المجتمع  أفراد  حث  بهدف  قطر 

حلول  وتقديم  استدامة،  أكثر  حياة  أنماط 

التحديات  على  للتغلب  وعملية  مبتكرة 

البيئية التي تواجه قطر والمنطقة، تماشيًا 

قطر،  لدولة  المستدامة  التنمية  أهداف  مع 

زيادة  إلى  لالستدامة  قطر  أسبوع  يهدف 

الوعي والمشاركة المجتمعية في األنشطة 

الموجهة نحو االستدامة، ومن خالل التعاون 

المستمر مع مجموعة الشركاء المعنيين، 

للمباني  قطر  مجلس  التزام  يعكس  بما 

المستدامة  التنمية  جهود  بدعم  الخضراء 

في دولة قطر.

 335 تنظيم  لالستدامة  قطر  أسبوع  وشهد 

فعالية من األنشطة، والمبادرات، والتعهدات 

بمشاركة  وذلك  الشركات،  جانب  من 

من  وأكثر  الداعمين  الشركاء  من   250
أبرز  وشملت  الحاضرين،  من  ألف   150
و»حديث  االستدامة  معرض  الفعاليات 

ومبادرة  العقارية،  مشيرب  من  أخضر« 

وإطالق  اإللكترونية،  النفايات  تدوير  إعادة 

مؤسسة قطر »يوم بال سيارات« في المدينة 

مؤسسة  استضافت  كما  التعليمية. 

كارفور  مع  بالتعاون  الجميع،  فوق  التعليم 

لمبادرات  ترّوج  أجنحة  هايبرماركت،  ولولو 

مبادرات  من  وغيرها  البالستيك  من  خالية 

االستدامة، في حين أدارت أكاديمية قطر - 

استعمال  من  الحد  إلى  تدعو  حملة  الدوحة 

االستخدام  ذات  البالستيكية  األكياس 

الواحد في البالد.

التي  المعامالت  عدد  عن  البلدية  وزارة  كشفت 

العمراني خالل  التخطيط  أنجزها قطاع شؤون 

من  أكثر  القطاع  أنجز  حيث  الماضي،  العام 

% من   90 51 ألف معاملة بنسبة إنجاز تتعدى 
إجمالي المعامالت المقدمة.

العمراني  التخطيط  إدارة  أن  الوزارة  وأوضحت 

 8791 بإنجاز  وقامت  معاملة  آالف   9 استلمت 

كما   ،% لـ98  تصل  إنجاز  بنسبة  معاملة 

 30 من  أكثر  والمساحة  األراضي  إدارة  استلمت 

بنسبة  معاملة   29.251 وأنجزت  معاملة  ألف 

أمالك  إدارة  استلمت  كما   ،%  97 تعدت  إنجاز 

الدولة 8225 معاملة وقامت بإنجاز 7512 معاملة 

استلمت  وكذلك   ،%  91 تتعدى  إنجاز  بنسبة 

معاملة،   4517 التحتية  البنية  تخطيط  إدارة 

وقامت بإنجاز 3970 معاملة بنسبة إنجاز 88 %، 

معاملة   1800 باستالم  الملكية  نزع  إدارة  وقامت 

وقامت بإنجازها جميعا بنسبة 100 %.

بوضع  العمراني  التخطيط  إدارة  وتختص 

وإعداد  العمرانية،  التنمية  استراتيجية 

العمرانية  والخطط  التخطيطية  الدراسات 

هيكلية  عمرانية،  مخططات  وإعداد  الشاملة، 

والقرى،  الحضرية  والتجمعات  للمدن  وعامة، 

التفصيلية  والمشروعات  الدراسات  وإعداد 

الحضرية،  والتجمعات  واألحياء  للمناطق 

وإعداد المعايير والمعدالت التخطيطية لجميع 

مع  بالتنسيق  األراضي،  استعماالت  أنماط 

الجهات المختصة، وتحديد المناطق المطلوب 

للمخططات  وفقًا  العامة،  للمنفعة  ملكيتها  نزع 

بيانات  قاعدة  وإنشاء  المعتمدة،  العمرانية 

والمعلومات  البيانات  وحفظ  لجمع  متكاملة 

االشتراطات  وإعداد  وتحديثها،  التخطيطية 

لمشروعات  التصميم  ومواصفات  والقواعد 

التطوير العمراني المختلفة، ودراسة ومراجعة 

ومتابعة  الكبرى  المشروعات  تطوير  طلبات 

بتنفيذها،  الخاصة  اإلجرائية  المراحل 

واالشتراطات  اللوائح  إعداد  في  والمشاركة 

تحديثها  سبل  واقتراح  البنائية،  العمرانية 

وتطويرها، ورصد وإجراء المسوحات الميدانية 

للهيكل العمراني للمدن والتجمعات الحضرية، 

والضم  الفرز  بأعمال  والقيام  العقارات،  وتنظيم 

المطلوبة  المواقع  وتحديد  األراضي،  وتقاسيم 

العامة،  والمرافق  الخدمات  الستخدامات 

بالتنسيق مع الجهات المختصة.

بيانات  بحفظ  الدولة  أمالك  إدارة  تختص  كما 

األراضي والعقارات المملوكة للدولة، وتسجيل 

ملكيتها  المنزوع  والعقارات  األراضي  جميع 

الدولة،  أمالك  سجل  ضمن  العامة،  للمنفعة 

وتنظيم سجل أمالك الدولة العامة، وسجل أمالك 

الوزارات  احتياجات  وتأمين  الخاصة،  الدولة 

والمؤسسات  والهيئات  الحكومية  واألجهزة 

األراضي  بشراء  والتوصية  األراضي،  من  العامة 

اإلسكان،  ولمشروعات  الجهات  لتلك  الالزمة 

األراضي  وإيجار  بيع  عقود  مشروعات  وإعداد 

أمالك  وحماية  تنفيذها،  ومتابعة  والعقارات 

الدولة العامة والخاصة من التعديات وإزالتها في 

المعنية،  الجهات  مع  بالتنسيق  حدوثها،  حالة 

العقارات  جميع  على  للتعرف  البحث  وإجراء 

وحصرها  خاصة  ملكية  للدولة  المملوكة 

وقيدها في السجل الخاص بها واتخاذ إجراءات 

واستصدار  المسجلة  غير  العقارات  تسجيل 

قانون  ألحكام  وفقًا  الدولة،  باسم  ملكية  سندات 

وإدارة  التنفيذية،  والئحته  العقاري  التسجيل 

القانون  نص  ما  عدا  الخاصة،  الدولة  عقارات 

وحصر  معينة،  جهات  إلى  إدارتها  إسناد  على 

قبل  من  والمستغلة  المرخصة  األراضي  وقيد 

في  والتصرف  المعنية،  والجهات  المنتفعين 

سواء  الزراعية،  غير  الحدود  خارج  األراضي 

بمنشآت  مشغولة  أو  مبنية  أو  فضاء  كانت 

أو لغيرهم، طبقًا  أو غير ثابتة، لشاغليها  ثابتة 

للقوانين السارية.

بإدارة  ممثلة  البلدية  وزارة  أصدرت  وكانت 

التخطيط  إدارة  مع  وبالتعاون  العامة،  العالقات 

 ،2021 إلنجازات  السنوي  التقرير  والجودة، 

الذي تضمن عرض أهم وأبرز مبادرات ومشاريع 

وإنجازات الوزارة خالل العام الماضي.

لسعادة  افتتاحية  كلمة  الكتاب  وتضمن 

تركي  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور 

الهدف  إلى  فيها  أشار  البلدية،  وزير  السبيعي، 

توثيق  وهو  السنوي،  التقرير  هذا  إصدار  من 

للوزارة  التابعة  القطاعات  وإنجازات كافة  جهود 

خالل العام المنصرم )2021(، باإلضافة إلى نبذة 

عامة عن تاريخ إنشاء الوزارة.

المنتسبين  جميع  إلى  الشكر  سعادته  ووجه 

وموظفين  مسؤولين  من  البلدية،  لوزارة 

مستمرة  جهود  من  يبذلونه  ما  على  وعاملين، 

موه  قدَّ ما  وبخاصة  والمواطن،  الوطن  لخدمة 

ظل  في  مميز  أداء  من  األخيرين  العامين  خالل 

التحديات التي فرضتها جائحة كورونا )كوفيد 
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أنجز  الذي  العمل  فريق  سعادته  شكر  كما 

والفني  التحريري  المستوى  بهذا  التقرير  هذا 

المميز.

{ من حملة لحظر األكياس البالستيكية

{ برنامج المدارس الصديقة للبيئة

مؤسسة قطر تنشر 
أهداف االستدامة المحلية

»نزع الملكية« تنجز »1800« معاملة.. وإدارة األراضي »29.251« خدمة

 أمــــالك الـــدولة قامـــت بإنهـــاء »7512« معـــامــلة 

    كتب        محمد أبوحجر



أساسيا  رافدا  تعتبر  المدرسة  بأن  ونوه 

عن  وذلك  القطري،  العمل  لسوق  ومميزا 

الفنية  الكوادر  وتأهيل  تدريب  طريق 

الدولة  قطاعات  لكافة  ورفدها  القطرية 

خالل  من  وذلك  الصناعية،  المهنية 

العالمية، هذا  المناهج  تدريسهم بأحدث 

بخالف ورش التدريب التي تشتمل على 

أحدث ما وصل إليه العلم التقني الحديث 

تشمل  وورش  وماكينات  معامل  من 

جميع القطاعات. 

وأوضح أن المدرسة فتحت باب التسجيل 

العاشر  للصف  المستجدين  للطالب 

خالل الفترة الماضية، وفقًا للمواعيد التي 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  حددتها 

يصدر  الذي  التسجيل  بتعميم  العالي 

سنويا بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن شروط 

شروط  نفس  هي  بالمدرسة  القبول 

بدولة  الحكومية  للمدارس  العامة  القبول 

قطر مع عدم التقيد بالمنطقة الجغرافية.

المدرسة  أن  البلوشي  محمد  وأوضح 

كبيرا  إقباال  األخيرة  الفترة  خالل  تشهد 

خطط  بفضل  وذلك  بها،  االلتحاق  على 

عليها  عملت  التي  واالستقطاب  التسويق 

بأهمية  الطلبة  لتوعية  المدرسة  إدارة 

خالل  المهني  ومستقبله  التقني  التعليم 

إلى  مشيرًا  الماضية،  القليلة  السنوات 

المدارس  إلى  زيارات  اإلدارة  تنظيم 

اإلعدادية لاللتقاء بطلبة الصف 

وذلك  للمدرسة،  التاسع 

واقع  على  إطالعهم  بهدف 

كثب  عن  التخصصات 

باإلضافة إلى النشرات 

األمور  التوعوية ألولياء 

الدورية  واالجتماعات 

أو  الحضورية  سواء 

عن بعد للتحدث عن 

المدرسة  تخصصات 

المهني،  ومستقبلها 

المدرسة  تقدم  حيث 

وهي  للطالب،  مادية  حوافز 

وألفا  العاشر،  لطالب  ريال  ألف 

وثالثة  عشر،  الحادي  لطالب  ريال 

آالف ريال لطالب الثاني عشر.

وعن نظرة المجتمع للتعليم التقني، أكد 

المجتمع  نظرة  تحسن  على  البلوشي 

اإلرشاد  بفضل  التقني  التعليم  عن 

على  المدرسة  وقدرة  للطلبة  األكاديمي 

عمل خطط للتسويق واالستقطاب سواء 

على مستوى المدارس التي تحتوي على 

صف تاسع أو على مستوى أولياء األمور 

بالتعليم  الخاصة  النشرات  خالل  من 

أولياء  ولقاءات  وتخصصاته  التقني 

األمور. 

هي  التقنية  قطر  »مدرسة  وقال: 

تخصصية  حكومية  ثانوية  مدرسة 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  تتبع 

العالي وتطبق المناهج األكاديمية حسب 

العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  معايير 

جانب  إلى  قطر،  بدولة  الثانوية  للشهادة 

حسب  التخصصية  التقنية  المناهج 

مؤسسة  من  المعتمدة  الدولية  المعايير 

والمايكروسوفت  األسترالية  »التيف« 

من  الطالب  بها  يدرس  حيث  العالمية، 

الصف العاشر وحتى الثاني عشر بنظام 

الثالث سنوات على أن يكون المتقدم ممن 

التاسع(  )الصف  اإلعدادية  الشهادة  أنهوا 

بنجاح«.

وأضاف أن المدرسة بها العديد من األقسام 

التقني،  القسم  األكاديمي،  القسم  وهي: 

القسم اإلداري وشؤون الطالب، هذا بجانب 

لدراسة  المدرسة  توفرها  التي  الورش 

تستمر  التي  دراستهم  مدار  على  الطالب 

العامة،  الميكانيكا  وهي:  سنوات  ثالث 

اللحام،  ، ميكانيكا  ء با لكهر ا

الصناعية،  العمليات 

الدقيقة،  اآلالت 

فني  اإللكترونيات، 

 ، ت ا لمختبر ا

والسالمة،  األمن 

جيا  لو تكنو

يتم  الورش  أن  مؤكدًا  المعلومات، 

حيث  الحديثة،  بالمعدات  تجهيزها 

األجهزة  إحالل  الحالية  الفترة  خالل  يتم 

القديمة بأجهزة حديثة.

المدرسة،  خريجي  عمل  مجال  وعن 

في  يعمل  المدرسة  خريج  أن  أوضح 

استثناء،  دون  الدولة  قطاعات  كافة 

خالل  المدرسة  خريجي  غالبية  أن  كما 

في  كانت  السابقة  الثالث  السنوات 

كما  العسكرية،  بالجهات  التحاقهم 

 1 التقني  المسار  خريجو  يستطيع 

الجامعات  جميع  في  دراسته  استكمال 

المحلية والدولية، أما طلبة المسار تقني 

في  دراستهم  استكمال  فيستطيعون   2
)جامعة  التقنية  والجامعات  الكليات 

بسوق  التحاقهم  بخالف  هذا  الدوحة(، 

العمل فور تخرجهم.

على  الحصول  يستطيع  الطالب  أن  كما 

المبتعثه  الجهة  حسب  ابتعاث  مقعد 

االبتعاث  سواء  االبتعاث  وشروط 

في  الدولية  أو  المحلية  للجامعات 

وحسب  التقنية  التخصصات 

الجهة  حاجة 

باقي  أو  الوزارة  كانت  سواء  المبتعثه 

التي  الشريكة  الحكومية  المؤسسات 

كذلك  بخريجيها  وتهتم  المدرسة  تدعم 

حيث  المحلية،  الشركات  من  العديد 

استكمال  المدرسة  خريج  يستطيع 

للعلوم  الدوحة  جامعة  في  دراسته 

سابقًا«،  األطلنطي  »شمال  والتكنولوجيا 

اإلجراءات  وتتبع  التقديم  خالل  من  وذلك 

المدارس  خريجي  كحال  العادية 

برنامج  على  للحصول  العامة  الثانوية 

يمكن  كما  والبكالوريوس،  الدبلوم 

للخريج التقديم عن طريق مؤسسة قطر 

إعداد  ببرنامج  للبترول«  »قطر  للطاقة 

الفنيين. 

يدرسون  المدرسة  طالب  أن  إلى  ولفت 

وزارة  تضعها  التي  األكاديمية  المناهج 

التربية التعليم والتعليم العالي للشهادة 

التقنية  المناهج  يدرسون  كما  الثانوية، 

الدولية  المعايير  حسب  التخصصية 

المعتمدة من مؤسسة التيف األسترالية 

والتي  العالمية  والمايكروسوفت 

قبل  من  إعدادها  يتم 

ر  د ا لكو ا

وبالتشاور  بالمدرسة  المعتمدة  التقنية 

مع المؤسسات التقنية.

 التقنية للبنات 

العام  والتعليم  التربية  وزارة  وعملت  هذا 

الماضي على افتتاح مدرسة قطر التقنية 

تخصصات  بثالث  للبنات،  الثانوية 

تقنية وهي: فني مختبرات، اإللكترونيات 

واالتصاالت، تكنولوجيا المعلومات، حيث 

بالصف  دفعة  أول  استقبال  في  بدأت 

 ،2021  -  2020 األكاديمي  للعام  العاشر 

تخصص فني مختبرات، حيث تحصل 

تخرجهن  عند  التخصص  هذا  طالبات 

الثانية  التيف  شهادة  على  المدرسة  من 

المختبرية،  العينات  وقياس  أخذ  في 

وسوف تمكنهن هذه الشهادة من االلتحاق 

ت بالعمل كفنيات مختبر في  عا قطا

ة  يد عد

مثل 

ع  قطا

كما  والصناعة  والطاقة  والبيئة  الصحة 

ومتابعة  بالجامعات  االلتحاق  يمكنهن 

الهندسة  مجال  في  العليا  الدراسات 

الكيميائية.

في  المخبريات،  الفنيات  وظيفة  وتتمثل 

تأدية المهام ذات العالقة بالمختبر وتتمثل 

الفحوص  إجراء  في:  المخبرية  المهام 

المخبرية من أجل الحصول على بيانات 

العلمية،  موثوق بها ودقيقة لدعم األبحاث 

مناهج  واتباع  دقيقة  روتينية  بمهام  القيام 

النماذج  إعداد  التحاليل،  إلجراء  صارمة 

وتفسيرها  النتائج  وتسجيل  والعينات 

تركيب  تقديمها،  قبل  األحيان  بعض  في 

المختبر،  معدات  وتشغيل  وصيانة 

ضمان التجهيز التام للمختبر ووفرة الموارد 

الكمبيوتر  أجهزة  استخدام  المتعلقة، 

الرسوم  إلعداد  الحسابية  العمليات  وأداء 

التطورات  مستجدات  متابعة  البيانية، 

التقنية، وخصوصا تلك التي يمكنها توفير 

الفعالية وإجراء عمليات  الوقت وتحسين 

ذات  المحددة  الموضوعات  عن  البحث 

الصلة بالعمل المطلوب، متابعة وضمان 

تطبيق إجراءات السالمة الصارمة.

اإللكترونيات  لتخصص  وبالنسبة 

هذا  طالبات  تحصل  سوف  واالتصاالت 

المدرسة،  تخرجهن من  عند  التخصص 

في  الثانية  الهندسية  التيف  شهادة  على 

اإللكترونيات، حيث تمكنهن هذه الشهادة 

الجهات  االلتحاق بالعمل في مختلف  من 

ترتكز  التي  القطاعات  في  الصلة  ذات 

يمكنهن  كما  اإللكترونية،  األنظمة  على 

الهندسية  والكليات  بالجامعات  االلتحاق 

المختلفة )إلكترونيات وكهرباء واتصاالت( 

وظيفة  وتتمثل  وخارجها..  الدولة  داخل 

اإللكترونيات  في  المتخصصات 

وصيانة  وتشغيل  فهم  في  واالتصاالت 

والهوائية  الكهربائية  واألنظمة  األجهزة 

قراءة  عبر  باإللكترونيات،  المتعلقة 

بواسطة  اإللكترونية  الدوائر  ورسم 

الحاسب  بواسطة  وكذلك  اليد 

اللحام  مهارات  جانب  إلى  اآللي 

والمتقدم،  البسيط  اإللكتروني 

الكهربائية،  والتمديدات 

المتعلقة  واإللكترونية 

توصيل  وكذلك  باألجهزة 

اإللكترونية  اللوحات 

المتعلقة  الكوابل  وتجهيز 

واأللياف  بالشبكات 

واالتصاالت  الضوئية 

إرسال  جانب  إلى 

اإلشارات  واستقبال 

واكتشاف  والموجات 

اإللكترونية  األعطال 

وتصليحها.
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خريجوها يعملون بجميع التخصصات الفنية.. محمد البلوشي:

»قطر التقنية« رافد لسوق العمل بكوادر وطنية
}

محمد 

البلوشي 

}

إقبال كبير على االلتحاق بالمدرسة العام المقبل.. ونظرة المجتمع أصبحت إيجابية 

أكد السيد محمد البلوشي، مدير مدرسة قطر 
الثانوية التقنية للبنين، أن المدرسة تعمل 

على زيادة نسبة التقطير في المعلمين 
واإلداريين العاملين بالمدرسة، وذلك 

من منطق حث الكوادر الوطنية على 
االلتحاق بالعملية التعليمية وزيادة 

نسبة المكون الوطني في المدرسة، 
حيث بلغ عدد المعلمين القطريين 
بالمدرسة تسعة معلمين، مشيرًا 
إلى أن المدرسة تستقبل الكثير 

من طالبها بعد االنتهاء من 
الدراسة للعمل بين صفوفها 
كمعلمين وموظفين، كما 
بلغ عدد الطالب القطريين 

بالمدرسة خالل العام 
المنصرم 2021/ 2022، 408 

طالب.

 كتب            محمد الجعبري 

حوافز 
مادية للطالب.. 

وخطط للتسويق 
واالستقطاب

 قريبًا 

نستقبل
 الطالب دون 

التقيد بالمنطقة 
الجغرافية 

تسعة معلمين قطريين بالمدرسة.. 
وخطة لزيادة نسبة التقطير 
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يبلغ عددهم »62« 

قرارات قبول طلبة الدراسات العليا.. »11« أغسطسبرنامجا.. جامعة قطر:
تعلن جامعة قطر عن نتائج القبول لبرامج 

الدراسات العليا لجميع الطلبة المتقدمين 

للفصل الدراسي خريف 2022 إلكترونيا 11 

الدراسة  بداية  وستكون  المقبل  أغسطس 

القبول  تأجيل  طلب  على  والتقديم  للطلبة 

أما  أغسطس،   21 الدراسي  الفصل  في 

الموعد النهائي لتسليم النسخ األصلية من 

الجدد  الطلبة  من  المطلوبة  المستندات 

فيها  بما  القبول  إلدارة  الدوليين  والطلبة 

 31 االختبارات  ونتائج  الدرجات  كشف 

يوليو.

البرامج  من  عددا  لطالبها  الجامعة  وتتيح 

 2022 خريف  الدراسي  للفصل  األكاديمية 

مختلف  في  برنامجا   62 عددها  ويبلغ 

التخصصات والمجاالت ما بين الماجستير 

ويتم  العليا،  الدراسات  وشهادة  والدكتوراه 

قبول الطلبة في برامج الدبلوم والماجستير 

أساس  على  قطر  جامعة  في  والدكتوراه 

طلبات  تقديم  مواعيد  وتختلف  تنافسي 

البرنامج،  باختالف  ومتطلباتها  القبول 

االلتحاق  في  الراغبين  على  ويتوجب 

التأكد من استيفاء جميع متطلبات القبول 

الخاصة بكل برنامج وتقديم طلبات القبول 

وجميع المستندات المطلوبة وفقا لمواعيد 

تقبل  ولن  العليا  الدراسات  في  القبول 

الموعد  المرسلة بعد  الطلبات  جامعة قطر 

النهائي المعلن.

بالتقدم  الراغبين  جميع  على  ويتوجب 

بجامعة  العليا  الدراسات  ببرامج  للدراسة 

األساسية  المتطلبات  كافة  تجهيز  قطر 

من  القبول  إجراءات  الستكمال  والمعتمدة 

األدنى من معدل تراكمي  الحد  توفر  حيث 

وتوفر جميع المستندات الرسمية الخاصة 

بتعبئة  البدء  قبل  القياسية  باالختبارات 

على  ويجب  قطر.  بجامعة  االلتحاق  طلب 

إقامة  الذي ال يحمل رخصة  الدولي  الطالب 

قطرية سارية المفعول في دولة قطر تعبئة 

الدولي  الطالب  تأشيرة  طلب  واستكمال 

قبول  طلب  في  النظر  يتم  ولن  المستجد 

التقديم  شروط  يستوِف  لم  الذي  الطالب 

للطالب  ويمكن  طالب.  تأشيرة  طلب  على 

التقدم لاللتحاق ببرنامجين كحد أقصى، 

لكن يكون القبول في برنامج واحد فقط. وال 

بجامعة  التدريس  هيئة  ألعضاء  يسمح 

قطر برتبة أستاذ أو أعلى التقديم لاللتحاق 

من  المتاحة  العليا  الدراسات  برامج  بأحد 

قبل القسم الذي ينتمون إليه. وقد يتطلب 

من الطالب الحاصلين على شهادة جامعية 

االلتحاق  سابقة في مجال آخر غير برنامج 

حتى  التكميلية  المقررات  بعض  إكمال 

التقديم  يمكن  وال  االعتبار.  في  أخذهم  يتم 

طي  تم  الذين  للطلبة  البرنامج  لنفس 

التقديم  يمكن  أكاديمي،  لسبب  قيدهم 

لبرامج أخرى تختلف عن البرنامج السابق.

مواعيد قبول »ربيع 2023«

القبول  مواعيد  عن  الجامعة  أعلنت  كما 

للفصل  العليا  الدراسات  برامج  لجميع 

بداية  ستكون  حيث   2023 ربيع  الدراسي 

الجدد  للطلبة  اإللكتروني  الطلب  تقديم 

بالبرامج  لاللتحاق  المتقدمين  والدوليين 

تصريح  طلب  على  بالتقديم  والراغبين 

إقامة على كفالة جامعة قطر 28 أغسطس 

وتستمر لغاية 29 سبتمبر المقبل. وسيتم 

اإلعالن عن قرارات القبول 27 ديسمبر وقالت 

على  والتقديم  الدراسة  بداية  إن  الجامعة 

الدراسي  الفصل  في  القبول  تأجيل  طلب 

29 يناير.
يصنف  أنه  بالجامعة  القبول  إدارة  وأكدت 

حاليًا  هم  الذين  المتقدمين  جميع 

مسجلين  السابق  في  كانوا  أو  مسجلون 

والحاصلين  العليا  للدراسات  برنامج  في 

أنهم  األقل  على  دراسة  ساعات  ثالث  على 

طالب محولون ويجوز لهم التقدم للقبول في 

الطالب  من  للمتقدمين  ويجوز  قطر  جامعة 

فصل  خالل  للقبول  التقدم  المحولين 

المقاعد  توفر  حسب  الربيع  أو  الخريف 

طلب  تقديم  عليهم  وينبغي  الدراسية. 

إلى  تخرج  وإفادة  كامال.  مستوفى  القبول 

الجامعية  الدراسة  درجات  كشف  جانب 

متطلبات  واستيفاء  والرسمي.  النهائي 

الدرجة الجامعية والمعدل التراكمي العام 

واستيفاء  به  االلتحاق  المطلوب  للبرنامج 

اللغة  مهارات  في  قطر  جامعة  متطلبات 

صحية  شهادة  جانب  إلى  اإلنجليزية. 

القطرية  الشخصية  البطاقة  من  وصورة 

لغير  السفر  جواز  عن  وصورة  للمتقدم 

والبد  شخصيتان..  صورتان  القطريين 

كطالب  للقبول  المتقدمون  يستوفي  أن 

محولين جميع متطلبات القبول للدراسات 

بالفصل  الخاصة  قطر  جامعة  في  العليا 

فيه،  للقبول  التقدم  يتم  الذي  الدراسي 

والمستندات  المواد  جميع  تقديم  ويجب 

الموعد  قبل  القبول  طلب  مع  المطلوبة 

النهائي لتقديم الطلبات. وال يسمح للطالب 

السابقة  جامعتهم  قامت  ممن  المتقدمين 

قامت  أو  تأديبية  إلجراءات  بإخضاعهم 

بفصلهم ألسباب غير أكاديمية بالتسجيل 

كطالب محولين.

الدراسة  ساعات  تحويل  وضع  ويمكن 

تم  والتي  العليا  الدراسات  في  االعتبار  في 

الحصول عليها من جامعات معتمدة ومعترف 

بها من قبل هيئة اعتراف دولية، أو من وزارة 

البلد.  ذلك  في  يعادلها  وما  العالي  التعليم 

للتحويل  المتقدمين  الطالب  على  ويجب 

تقديم السجالت األكاديمية الرسمية مرفقًا 

عن  أوملخص  الدراسي  للمقرر  وصف  معها 

مواضيعه األساسية وذلك لجميع الساعات 

الدراسية التي سينظر فيها بصدد التحويل. 

الكفاءة  ونقاط  الدرجات  احتساب  يتم  ولن 

التي حصل عليها الطالب المتقدم للتحويل 

عملية  في  قبولها  تم  التي  المقررات  في 

الذي  التراكمي  المعدل  ضمن  التحويل 

ستعتمده جامعة قطر على أن عدد ساعات 

ستحتسب  المحولة  الدراسية  المقررات 

ضمن عدد الساعات الالزمة للتخرج.

الدوحة           $

بداية التقديم على القبول في فصل الربيع »2023«.. سبتمبر المقبل

انتهاء قيد »34« .. و»العدل« بصدد التجديد لهم

القائمة الوطنية للخبراء تضم »173«
قيد »77« خبیـرا في مـوضـوعـات المخـتبـر واألدلـة الجـنـائیـة والخدمـات الطـبیـة بـ »الداخلية«

في  المقيدين  من  خبراء   6 أن   $ علمت 

الذين  القطريين  للخبراء  الوطنية  القائمة 

أخطروا  قيدهم  على  العدل  وزارة  تشرف 

كخبراء  عملهم  أداء  عن  بتوقفهم  الوزارة 

ذلك  عن  الوزارة  وأعلنت  مختلفة  ألسباب 

ضمن جدول الخبراء، فيما انتهى تاريخ قيد 

34 خبيرا آخر وهم اآلن بصدد تجديد قيدهم 
مرة أخرى في الجدول.

هذا يصل عدد الخبراء المسجلين حاليا في 

من  يقرب  ما  العدل  وزارة  لدى  الخبراء  قوائم 

173 خبيرا تم اعتمادهم في القائمة الوطنية 
هندسيا،  خبيرا   46 بين  موزعين  للخبراء، 

و52 خبير محاسبة، و42 خبير تثمين عقارا، 

و24 خبرات متنوعة.

اإلذن  منح  تم  التي  الخبرة  مجاالت  وتشمل 

الوراثية،  بشأنها مجال البيولوجيا والبصمة 

ومجال فحص األثر والتزييف والتزوير، ومجال 

تحليل الصوتيات، ومجال التصوير الجنائي، 

والمتفجرات،  الحرائق  آثار  فحص  ومجال 

ومجال  والمخدرات،  السموم  فحص  ومجال 

ومجال  البصمات،  وإظهار  الجريمة  مسرح 

الخدمات الطبية، ومجال فحص آثار األسلحة 

واآلالت، وموضوعات المختبر الجنائي واألدلة 

الجنائية والخدمات الطبية.

هذا باإلضافة إلى قيام الوزارة مؤخرا بقيد 77 

أمام  معتمدين  خبراء  بصفتهم  آخر  خبيرا 

السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط 

 2017 لسنة   )16( رقم  القانون  في  الواردة 

بتنظيم أعمال الخبرة، وذلك لتقديم الخبرة 

واألدلة  الجنائي  المختبر  موضوعات  في 

الجنائية والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، 

العدل  وزير  سعادة  قرارات  صدور  بعد  وذلك 

المجاالت  حسب  الخبرة  بتقديم  لهم  باإلذن 

المحددة.

وتعكف وزارة العدل على إعداد وتأهيل كوادر 

على  وتعمل  متكامال،  تأهيال  وطنية  وخبرات 

لتعزيز  النادرة  الخبرات  أصحاب  استقطاب 

القضائية  الجهات  لدى  الخبرة  أعمال  كفاءة 

مختلف  في  الالزمة  الفنية  الخبرات  وتوفير 

المجاالت والتخصصات، وبما يحقق األهداف 

تحقيقها  إلى  العدل  وزارة  تسعى  التي 

القانونية بتوفير خبرات تواكب  لمنظومتنا 

في  الدولة  تشهدها  التي  الشاملة  النهضة 

ترسيخ  في  يسهم  وبما  المجاالت  كافة 

العدالة.

من  الوطني  الكادر  لتعزيز  جهودها  وضمن 

الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة 

خبراتهم،  مجاالت  وتنويع  الخبراء  أعداد 

والنادرة،  الدقيقة  الفنية  الخبرات  السيما 

الخبراء،  لجدول  نظام  استحداث  تم  حيث 

المختلفة  الخبرات  وقيد  توثيق  بهدف  وذلك 

في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم 

والتصريح  بالجداول  الخبراء  قيد  كيفية 

للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.

ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة 

متكاملة  تدريبية  برامج  خالل  من  المهنة 

أداء  قبل  المهنة  لمزاولة  المتقدمون  يتلقاها 

منتظمة  دورات  ضمن  القانونية  اليمين 

والقضائية،  القانونية  الدراسات  بمركز 

المتقدمين  تعريف  إلى  البرامج  هذه  وتهدف 

الخاصة  بالقواعد  الخبرة  أعمال  لمزاولة 

بممارسة مهنة الخبراء من خالل استعراض 

القيد  وضوابط  بشروط  الخاصة  األحكام 

القانونية  االلتزامات  وبيان  الخبراء،  بجدول 

)خبراء  الخبراء  مهنة  بممارسة  المتعلقة 

بالقواعد  واإلحاطة  اإلدارة(،  وخبراء  الجدول 

ومساءلته  الخبير  على  بالشكوى  الخاصة 

المتعلقة  القانونية  القواعد  وكذا  تأديبيا، 

القانونية  والقواعد  الخبرة،  أعمال  بتنفيذ 

المسائل  في  الخبراء  لندب  المنظمة 

قواعد  وبيان  العامة،  النيابة  من  الجنائية 

مناقشة تقرير الخبير واالعتراض عليه.

لقيد  المنظمة  األحكام  البرامج  تتناول  كما 

الخبرة،  أعمال  ممارسة  وضوابط  الخبراء 

أعمال  وتنفيذ  بأداء  الخاصة  والقواعد 

واإلجراءات  المرافعات  قانون  في  الخبرة 

الجنائية.

تنظيم  العدل  بوزارة  الخبراء  إدارة  وتتولى 

في  الفنية  الخبرات  وتوفير  الخبرة  أعمال 

مجاالت الهندسة والمحاسبة وأية مجاالت أو 

التي  األهداف  يحقق  بما  أخرى  تخصصات 

قانون  وينظم  تحقيقها.  إلى  القانون  يسعى 

الخبراء بما في  أعمال  الخبرة  أعمال  تنظيم 

ذلك شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم 

سواء  لعملهم،  ممارستهم  أثناء  والتزاماتهم 

الجهات  من  غيرها  أو  القضائية  الجهات  أمام 

تأديبيا.  مساءلتهم  وقواعد  العالقة،  ذات 

وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء تتولى اإلشراف 

وفقا  قيدهم  طلبات  في  والنظر  شؤونهم  على 

ألحكام القانون.

العدل بالنسبة للخبراء  وزارة  وتستند رؤية 

إلى تنفيذ مضامين القانون الهادفة إلى توفير 

الناجزة  العدالة  لتحقيق  المناسبة  البيئة 

الفنية  الخبرة  أعمال  وتقديم  المنشودة، 

ليس  الدولة،  مستوى  على  والمتخصصة 

الجهات  أمام  المرفوعة  الدعاوى  في  فقط 

القضائية فحسب، وإنما أمام جهات التحكيم 

الجهات  أمام  وكذلك  المختلفة،  والتحقيق 

والمؤسسات  والهيئات  واإلدارية  الحكومية 

العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات 

الجهات  من  وغيرهم  واألفراد،  والمؤسسات 

التي تحتاج إلى أعمال الخبرة.

الوزارة تعكف على تأهيل الكوادر واستقطاب الخبرات كتب         محمد أبوحجر
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بنك الدوحة يعلن نتائجه النصفية »27« الجاري
أعلن بنك الدوحة عن العزم على اإلفصاح عن البيانات المالية النصفية للفترة المنتهية 

في  30 يونيو 2022  وذلك في 27 يوليو الجاري، وحقق بنك الدوحة قفزة في أرباحه 

الصافية عن فترة الربع األول من العام الجاري بنسبة 5.6 بالمائة لتصل إلى مستوى 

401.4 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 380,187 مليون ريال لنفس الفترة من العام 
الماضي.

وبلغت ربحية السهم 0.13 ريال للربع األول من العام 2022 مقابل 0.12 ريال لذات الفترة 

من العام 2021.

بالقيمة االسمية وارتفاعا من »653.6« مليار ريال في »2021« وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي

»821.6« مليار الناتج المحلي في »2022«
الناتج  ارتفاع  الدولي  النقد  صندوق  توقع 

إلى  قطر  لدولة  اإلسمي  اإلجمالي  المحلي 

مستوى 821.6 مليار ريال )225.7 مليار دوالر 

أميركي( في عام 2022 قياسا على مستوى 

بلغ 653.6 مليار ريال في عام 2021، على أن 

يواصل الناتج المحلي زخم االرتفاع وصوال 

إلى مستوى 831.2 مليار ريال في عام 2023 

و839.8 مليار ريال بحلول عام 2024.

إلى  تشير  التقديرات  فإن  المقابل،  وفي 

للقطاع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ارتفاع 

مستوى  إلى  )الهيدروكربوني(  النفطي 

مع  مقارنة   2022 عام  في  ريال  مليار   376.1
 ،2021 عام  في  ريال  مليار   240.8 مستوى 

على أن ينخفض إلى مستوى 344.8 مليار 

2023، ثم يواصل االنخفاض  ريال في عام 

إلى مستوى 316.2 مليار ريال في عام 2023 

و305.3 مليار ريال بحلول 2024.

الناتج  فإن  الصندوق،  بيانات  وبحسب 

النفطي  غير  للقطاع  اإلجمالي  المحلي 

سيرتفع إلى مستوى بلغ 445.5 مليار ريال 

في عام 2022 مقارنة مع مستوى بلغ 412.9 

يواصل  أن  على   ،2021 عام  في  ريال  مليار 

يبلغ  مستوى  إلى  وصوال  المرتفع  مساره 

مليار  و523.7   2023 في  ريال  مليار   486.4
ريال بحلول عام 2024.

ووفقا للتقديرات، فإن صادرات قطاع الطاقة 

 108 يبلغ  قياسي  مستوى  إلى  سترتفع 

الجاري  العام  خالل  أميركي  دوالر  مليارات 

دوالر  مليار   76.5 بلغ  مستوى  مع  مقارنة 

تنخفض  أن  على   ،2021 عام  في  أميركي 

 2023 99.8 مليار دوالر في عام  إلى مستوى 

أما   .2024 عام  بحلول  دوالر  مليار  و90.9 

فتبلغ  النفط،  أسعار  متوسط  تقديرات 

 2022 عام  كامل  عن  للبرميل  دوالر   110.8
70.4 دوالر للبرميل  مقارنة مع مستوى بلغ 

متوسط  يصل  أن  على   ،2021 عام  في 

دوالر   96.1 مستوى  إلى  النفط  أسعار 

للبرميل في عام 2023 و87.2 دوالرا للبرميل 

النقد  صندوق  ويرجح   .2024 عام  بحلول 

النفطية  قطر  صادرات  استقرار  الدولي 

خالل  يوميا  برميل  ألف   550 مستوى  عند 

أما صادرات   ،2027 2022 وحتى  الفترة من 

فتصل  المسال  الطبيعي  الغاز  من  قطر 

مقارنة   2022 عام  في  طن  مليون   91.4 إلى 

مع مستوى 90.7 مليون طن في عام 2021، 

 91.8 إلى  الغاز  صادرات  تصل  أن  على 

طن  مليون  و92.1   2023 عام  في  طن  مليون 

لتوقعات  بالنسبة  أما   ،2024 عام  بحلول 

 %  3.5 فتبلغ  قطر  في  التضخم  معدالت 

وقال   .2023 عام  في   % و3.2   2022 عام  في 

قطر  لدولة  الجاري  الحساب  إن  الصندوق 

الناتج  من   %  14.7 بنسبة  فائضا  حقق 

التقديرات  وتشير   ،2021 عام  في  المحلي 

إلى  الجاري  الحساب  فائض  ارتفاع  إلى 

عام  في  المحلي  الناتج  من   %  20 مستوى 

فائضا  قطر  دولة  تحقق  أن  متوقعا   ،2022

الناتج  من   %  5.4 بنسبة  الموازنة  في 

مقارنة   2022 عام  في  اإلجمالي  المحلي 

% من الناتج المحلي   0.3 مع نسبة بلغت 

الموازنة  وحققت   .2021 عام  في  اإلجمالي 

عام  من  األول  الربع  خالل  للدولة  العامة 

مليار   13.6 بواقع  قياسيا  فائضا   2022
مليون   200 بلغ  مستوى  مع  مقارنة  ريال 

الماضي،  العام  ذاتها من  الفترة  ريال خالل 

األول  الربع  في  العامة  اإليرادات  وسجلت 

 59.4 65 مليار ريال، منها  الحالي  العام  من 

مليار ريال إيرادات من قطاعي النفط الخام 

والغاز الطبيعي، فيما بلغ إجمالي النفقات 

موزعة  ريال،  مليار   51.4 األول  الربع  خالل 

مليار   18.4 منها  رئيسية،  قطاعات   4 على 

الرئيسية  المشاريع  على  نفقات  ريال 

و16.5  واألجور  للرواتب  ريال  مليار  و15.4 

الجارية و1.1 مليار  مليار ريال للمصروفات 

ريال للنفقات الرأسمالية الثانوية. 

العامة  الموازنة  حققت   ،2021 عام  وفي 

ريال،  مليار   1.59 قدره  ماليا  فائضا  للدولة 

المحققة  الفعلية  اإليرادات  إجمالي  وزادت 

للسنة المالية 2021 بواقع 22.5 مليار ريال 

مع  مقارنة  ريال  مليار   193.6 مستوى  إلى 

171.1 مليار ريال في موازنة  إيرادات بلغت 

اإليرادات  وتتوزع   ،2020 المالية  السنة 

على   2021 موازنة  في  المحققة  الفعلية 

الربع  في  ريال  مليار   45.2 مستوى  اآلتي: 

و46.9  الثاني،  الربع  في  مليار  و50  األول، 

مليار ريال في الربع الثالث و51.5 مليار ريال 

في الربع األخير من 2021.

مستوى  الفعلية  النفقات  إجمالي  وبلغ 

المالية  السنة  خالل  ريال  مليار   191.8
الربع  في  ريال  مليار   45 على:  تتوزع   2021
األول، و46 مليار ريال في الربع الثاني، و46 

و54.8  الثالث  الربع  في  أيضا  ريال  مليار 

مليار ريال في الربع األخير من 2021، وبلغ 

الرئيسية  المشروعات  على  اإلنفاق  حجم 

15 مليار ريال  68.8 مليار ريال تتوزع على: 
الربع  في  ريال  مليار  و14.9  األول،  الربع  في 

الثاني، و16.3 مليار ريال في الربع الثالث، 

عام  من  األخير  الربع  في  ريال  مليار  و22.6 

النفط  إيرادات  إجمالي  بلغ  بينما   ،2021
 39.7 على:  تتوزع  ريال  مليار   156.3 والغاز 

مليار ريال في الربع األول، و30.7 مليار ريال 

في الربع الثاني، و41.2 مليار ريال في الربع 

األخير  الربع  في  ريال  مليار  و44.7  الثالث، 

من عام 2021.

{  صندوق النقد الدولي                                 )أ. ف. ب(

سعيد حبيب كتب

ارتـفـــاع قــيــــاســي لصـــــادرات الطـــــاقــــة إلـــــى »108« ملــــيـــارات دوالر

متــوسـط التضـخـــم »3.5 %« و»3.2 %« العــامـــيـن الحــالـــي والمــقبل

عن فترة الربع الثاني من »2022«

نمو متوقع لألرباح
الفصلية للشركات المدرجة

تماسك  أهمية  على  المالي  المحلل  وشدد 

والتي  نقطة   11700 مستويات  عند  المؤشر 

وفي  للمؤشر  العام  لألداء  مفصلية  نقطة  تعد 

اتجاهات  إلى  بالمؤشر  ستؤدي  كسرها  حال 

لم تكن متوقعة.

تعامالت  ختام  في  قطر  بورصة  مؤشر  وخسر 

 216.9 الجاري  يوليو  شهر  من  الثاني  األسبوع 

نقطة   11.867 مستوى  إلى  ليهبط  نقطة، 

بأداء  مقارنة  بالمائة   1.790 بالتالي  ويفقد 

الماضي. األسبوع 

األنباء  لوكالة  تصريح  في  حسن  وقال   

البورصة  في  التداوالت  أن  "قنا"،  القطرية 

من  الداخلية  المحفزات  تماما  تتجاهل 

تترجمه  والذي  الوطني  لالقتصاد  صالبة 

 4.9 بنحو  والمقدرة  العالية  النمو  نسب 

الحالي. العام  بالمائة خالل 

قطر  لبورصة  األسبوعي  التقرير  أشار  كما 

تعامالت  بنهاية  السوقية  القيمة  تراجع  إلى 

مقابل  ريال،  مليار   660.056 لتبلغ  األسبوع 

 672.056 البالغ  الماضي  األسبوع  مستواها 

 1.78 بنسبة  تراجعا  مسجلة  ريال،  مليار 

بالمائة.

تلقي  الخارجية  العوامل  أن  حسن  وأوضح 

قطر  بورصة  في  التعامالت  على  بظاللها 

وتوجه  الفائدة  أسعار  ارتفاع  مع  خاصة 

زيادتها  إلى  األميركي  الفيدرالي  االحتياطي 

الجاري  يوليو   27 في  القادم  اجتماعه  في 

إلى  باإلضافة  للدوالر،  ارتفاع  من  يعنيه  وما 

بدخول  تنبئ  التي  العالية  التضخم  نسب 

االقتصاد األميركي في فترة ركود.

األسهم،  تداوالت  قيمة  أن  إلى  التقرير  وأشار 

ريال،  مليون   939.667 بلغت  األسبوع  خالل 

من خالل بيع 261.041 مليون سهم، نفذت في 

38236 صفقة. أعقاب إبرام 

وبّين المحلل المالي تامر حسن، أن األسبوع 

رئيسية  قطاعات  ثالثة  تراجع  شهد  الحالي 

المخصصات  نتيجة  البنوك  قطاع  هي 

من  الوطني  قطر  بنك  اقتطعها  التي  الكبيرة 

على  تأثير  لها  كان  والتي  النصفية  أرباحه 

الصناعي  القطاع  تأثر  القطاع عامة، كما  أداء 

في  المسجلة  بالتراجعات  الكبرى  وشركاته 

والذي  العالمية  األسواق  في  النفط  أسعار 

 70 مستوى  إلى  ينخفض  أن  المتوقع  من 

مع  خاصة  القادمة  الفترة  في  للبرميل  دوالرا 

االقتصاديات  كبريات  يضرب  الذي  الركود 

العقاري. والقطاع  العالمية، 

قطر  بورصة  تحظى  الطويل  األجل  وعلى 

بحزمة من محفزات النمو اإليجابية، أبرزها: 

مستويات  حول  تدور  التي  النفط  أسعار 

والنتائج   2022 ومونديال  للبرميل  دوالرا   98
المدرجة،  القطرية  للشركات  القوية 

الواردة  األجنبية  التدفقات  عن  فضال 

الملكية  زيادة  عن  الناتجة  القطرية  لألسهم 

للدولة  العامة  الموازنة  وتحقيق  األجنبية، 

2022 فائضا قياسيا  خالل الربع األول من عام 

13.6 مليار ريال مقارنة مع مستوى بلغ  بواقع 

العام  من  ذاتها  الفترة  خالل  ريال  مليون   200
في  العامة  اإليرادات  سجلت  بينما  الماضي، 

65 مليار ريال. الربع األول من العام الحالي 

القطرية  الشركات  من  واسع  قطاع  وأقر 

ملكية  سقف  رفع  قطر  بورصة  في  المدرجة 

بالمائة   100 إلى  بالمائة   49 من  األجانب 

تدفقات  استقطاب  شأنها  من  خطوة  في 

استثمارية أجنبية واردة إلى األسهم القطرية 

دوالر(  )ملياري  قطري  ريال  مليار   7.28 بواقع 

األقل. على 

خطة  لتنفيذ  الطريق  الخطوة  هذه  وتمهد 

ناشئة  سوق  من  ترقيتها  بشأن  البورصة 

بورصة  تعتبر  حيث  متقدمة،  سوق  إلى 

األوسط  الشرق  في  ناشئة  ســوق  أكبر  قطر 

حيث  من  المنطقة  في  سوق  أكبر  وثاني 

مدرجة  أنها  كما  السوقية،  الرسملة  قيمة 

كابيتال  ستانلي  مورغان  مؤشري  في 

لألسواق  وفوتسي   MSCI الناشئة  لألسواق 

قوية  دفعة   2022 مونديال  ويمثل  الناشئة. 

بين  العام  التفاؤل  من  حالة  وسط  للبورصة 

تشير  حيث  المنطقة،  في  المستثمرين 

من  كال  أن  إلى  األميركية  بلومبرغ  وكالة 

بورصتي قطر ودبي مرشحتان لتصدر قائمة 

عام  في  مكاسب  الخليجية  األسواق  أكثر 

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

وهو   ،2022 عام  خالل  التأمين  شركات  أسهم 

الصحي  التأمين  تطبيق  يشهد  الذي  العام 

رقم  القانون  صدور  من  مستفيدة  اإللزامي 

خدمات  بتنظيم  الخاص   2021 لسنة   )22(

سيتم  والذي  الدولة  داخل  الصحية  الرعاية 

إلزامي  صحي  تأمين  نظام  تطبيق  بموجبه 

الرعاية  خدمات  يقّدم  والزائرين،  للوافدين 

خدمات  مقدمي  عبر  لهم  األساسية  الصحية 

المرافق  من  عدد  في  الصحية  الرعاية 

وفقًا  الخاص،  والقطاع  الحكومية  الصحية 

لهم.  التأمينية  التغطية  لنظام 

بإجراء  العمل  صاحب  القانون  أحكام  وتلزم 

لديه  القطريين  غير  للعاملين  صحي  تأمين 

لدى  المسّجلة  التأمين  شركات  طريق  عن 

التأمينية  التغطية  لتوفير  الصحة،  وزارة 

على  أيضًا  االلتزام  وينطبق  لهم،  األساسية 

لمن  األساسية  التغطية  لتوفير  المستقدم 

يستقدمهم.

تضطلع  سوف  الجديد  القانون  خالل  ومن 

بأدوارها  والشركات  الخاصة  المؤسسات 

الرعاية  تقديم  كلفة  بتحمل  المشاركة  في 

ستمنع  الحكومة  أن  كما  لمكفوليها،  الطبية 

ولن  اإللزامي،  الصحي  التأمين  أسعار  ارتفاع 

خارج  للتأمين  طرف  أي  باستغالل  تسمح 

اإلطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني 

أو احتيال.

{  بورصة قطر 

توقع المحلل المالي سامر حسن نمو األرباح الفصلية للشركات المدرجة عن 
فترة الربع الثاني من 2022 مع بدء موسم االفصاحات مشيرا إلى أن مؤشر 

بورصة قطر خالل األسبوع الحالي واقع تحت تأثير العوامل الخارجية.
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بالنسبة للمخازن والورش وفقا لبيانات »مناطق«

»61 %« معدل إشغال منطقة بركة العوامر اللوجستية
كشفت شركة المناطق االقتصادية »مناطق« 

منطقة  في  والورش  المخازن  من  %   61 أن 

بركة العوامر اللوجستية ما بين ُمنتجة وقيد 

المشاريع  عدد  زيادة  في  يساهم  مما  االنشاء 

وتمكين  دعم  خالل  من  والمتوسطة  الصغيرة 

بركة  منطقة  وُتعّد  القطريين.  األعمال  رواد 

الراغبة  للشركات  مثالية  اللوجستية  العوامر 

خيارات  مع  بها،  الخاصة  المنشآت  بناء  في 

بناء صاالت عرض، ومكاتب، ومساكن للعمال 

الخاص بها، فضال عن توافر مساحات متنوعة 

وتبلغ  مربع،  متر   1000 من  تبدأ  األراضي  من 

 9,381,885 العوامر  بركة  منطقة  مساحة 

للعديد  القريب  بموقعها  وتتميز  مربعا،  مترا 

من المنافذ مثل ميناء حمد ومنطقة أم الحول 

العوامر  بركة  منطقة  ُصممت  وقد  الحرة. 

عمل  ورش  أو  حديثة  مخازن  تأسيس  بهدف 

األمد  طويلة  لعقود  المحلية  السوق  تخدم 

تصل إلى 25 سنة.

قطع  من  واسعة  مجموعة  »مناطق«  وتقدم 

مواقع  ضمن  مختلفة،  مساحات  ذات  األراضي 

احتياجات  كافة  لُتالئم  مصممة  استراتيجية 

اللوجستية  أو  الصناعية  سواًء  األعمال، 

إلى  مخفض  إيجار  بسعر  التجارية  أو 

تسجيل  أبرزها:  الخدمات  من  حزمة  جانب 

وتخصيص  التراخيص  ومنحها  الشركات 

بنية  عن  فضال  البناء  رخص  وتوفير  األراضي 

وشبكة  االتصاالت  تشمل  متكاملة  تحتية 

الصرف  وخدمات  ومتكاملة  حديثة  طرق 

والكهرباء  المياه  توزيع  وشبكة  الصحي 

الخدمات  ومراكز  النقل  وسائل  على  عالوة 

كما  الصيانة،  وخدمات  الضيافة  ومرافق 

الصناعية  المنطقة  خالل  من  مناطق  توفر 

الخاصة  المميزات  من  العديد  للمستثمرين 

األعمال، حيث يحظى  وازدهار  الداعمة لنجاح 

والخدمات  المرافق  من  بالعديد  المستثمرون 

جميع  لتلبية  المستدامة  والمنافذ  الفعالة 

استثمار  فرصة  لهم  يتيح  مما  احتياجاتهم 

وتلعب  والتطوير.  اإلدارة  في  أكبر  بفعالية 

شركة مناطق دور المطّور والمشّغل الرئيسي 

في المناطق اللوجستية من خالل توفير بنية 

تحتية متكاملة ومجموعة من الخدمات تتالءم 

الظروف  لضمان  المستثمرين  احتياجات  مع 

وتسهيل  لعمالئها،  والمستدامة  المثالية 

وأيضا  المختلفة  األعمال  قطاعات  نمو  ودعم 

لخدمة  عصرية  بيئة  مناطق  شركة  توّفر 

جميع  في  والمستأجرين  المستثمرين 

مناطق  تعمل  وكذلك  اللوجستية.  المناطق 

االستشاريين  أبرز  من  واسعة  مجموعة  مع 

وبأسعار  الخدمات  أفضل  لتقديم  والمقاولين 

المشاريع.  وتطوير  إدارة  تدعم  مخّفضة 

توسيع  إلى  الرامية  المبادرة  »مناطق،  وتدعم 

في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  قاعدة 

قطر وتعزيز التنوع االقتصادي في االستثمارات 

أيضا  »مناطق«  وتوفر  المضافة،  القيمة  ذات 

متطورة،  تحتية  وبنية  ومرافق  شاملة،  حلوال 

وخدمات دعم أعمال شاملة في مناطقها. وقـد تم 

ودعم  لتشـجيع  خصيصا  »مناطـق«  تأسـيس 

المستثمرين من أصحاب المشاريع الصغيرة 

في  أعمالهم  لمزاولة  األعمال  ورواد  والمتوسطة 

متميـزة  مرافـق  مشـاريعها  تضـم  حيـث  قطر 

توافـر  مـع  المستوى،  عالمية  تحتية  وبنيـة 

وتعمل  والمشاريع،  لألعمال  اسـتثنائي  دعـم 

شركة مناطق لتكون عاماًل محفزًا للتغيير في 

دولة  اقتصاد  تنويع  هدفها  وطنية  مبادرة  إطار 

 ،2011 عام  في  »مناطق«  تأسست  وقد  قطر، 

وبناء  المناطق  إدارة  بمهمة  الشركة  وتضطلع 

البنى التحتية المتكاملة لتسهيل نمو قطاَعي 

تحقيق  في  يسهم  بما  والخدمات،  الصناعة 

إحدى  تعد  التي  االقتصادية  التنمية  أهداف 

وقد   .2030 الوطنية  قطر  لرؤية  األربع  الركائز 

أن  األول لتأسيسها  اليوم  الشركة منذ  أدركت 

إال  تتحقق  ال  المستدامة  االقتصادية  التنمية 

يتمكن  كي  الخاص،  القطاع  ازدهار  خالل  من 

باإلضافة  عالميا،  المنافسة  من  القطاع  هذا 

البعيد  المدى  على  التخطيط  ضرورة  إلى 

مثل  الوشيكة،  القادمة  المشاريع  يتجاوز  بما 

وصواًل   2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة 

إلى تأسيس صناعات ال تعتمد على النفط.

الشركة  فإن  الغاية،  هذه  نحو  وسعيًا 

بنية  إنشاء  على  اليوم  تركيزها  كل  تصب 

الصغيرة  للشركات  خاللها  من  يمكن  تحتية 

نمو  من  إليه  تصبو  ما  تحقق  أن  والمتوسطة 

هذه  تحقيق  أن  مناطق  شركة  وترى  وازدهار. 

االستدامة يتطلب ثالثة عناصر أساسية، هي: 

األعمال  ريادة  وثقافة  والخبرات،  االستثمارات، 

الالزمة. 

عاتقها  على  »مناطق«  تأخذ  المنطلق  هذا  ومن 

من  وواسعة  مختلفة  مجموعة  تأسيس 

تطوير  عبر  االقتصادية  األعمال  قطاعات 

جذب  في  االستمرار  مع  محلية  مؤسسات 

الدولية،  والشراكات  واألعمال  االستثمارات 

المستثمرين  مع  اليوم  »مناطق«  تعمل  كما 

الحاليين أو أولئك الذين يرغبون في االستثمار 

المحلي  الصعيدين  على  المستقبل  في 

لتأسيس  دولية  بوابة  تكون  بحيث  والدولي، 

تسمح  التي  البيئة  وتوفر  والشركات  األعمال 

الشركة  وتقدم  قطر.  في  واالزدهار  بالنمو  لهم 

تتضمن  وشاملة  خدمات متخصصة  لعمالئها 

سير  سهولة  لضمان  والمشاركة؛  الدعم 

التجارية، مع توفير خيارات واسعة  العمليات 

من األراضي والحلول.

$ الدوحة

شركات  لتقييم   »AirlineRatings« وتمنح 

العام«  طيران  »شركة  جائزة  الطيران 

الممارسة  ذات  الطيران  شركة  إلى 

والتي  الطيران،  قطاع  في  األفضل  العامة 

وشبكة  المنتجات،  في  باالبتكار  ُتعنى 

كما  العامة.  والسالمة  الُمثلى  الوجهات 

 AirlineRatings جوائز  جميع  منح  يتم 

إلى  استنادًا  الطيران  شركات  لتقييم 

قبل  من  وضعها  تّم  صارمة  تقييم  معايير 

قطاع  في  واسعة  خبرة  ذوي  أخصائيين 

الطيران.

ويعّد مقعد كيوسويت واحدًا من منتجات 

الحديثة  القطرية  الجوية  الخطوط 

إمكانية  للمسافرين  ويتيح  والمتطّورة، 

الدرجة  من  السفر  بتجربة  االستمتاع 

رجال  درجة  مقصورة  متن  على  األولى 

كيوسويت  مقعد  يتميز  كما  األعمال. 

يضّم  العالم  في  مقعد  أول  بأنه  أيضًا 

األعمال،  رجال  درجة  على  مزدوجًا  سريرًا 

التي  الخصوصية  حواجز  إلى  باإلضافة 

في  المسافرون  ليتمّكن  تحريكها  يمكن 

على  الحصول  من  المتجاورة  المقاعد 

جناحهم الخاص في األجواء، وهو أمٌر يعّد 

أيضًا األول من نوعه في قطاع الطيران.

وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

القطرية: »يعّد الفوز بهذه الجوائز بمثابة 

القطرية  الناقلة  التزام  على  راسخ  تأكيد 

كما  ُتضاهى.  ال  عمالء  تجربة  بتقديم 

المنتجات  أفضل  بإتاحة  هدفنا  يتمّثل 

الخطوط  حصول  فإن  لذا  والخدمات، 

الجوية القطرية على جائزة شركة طيران 

الشرق  في  طيران  شركة  وأفضل  العام 

هو  ما  أعمال،  رجال  درجة  وأفضل  األوسط 

ريادة  في  الفاعل  دورنا  على  ثابت  دليل  إال 

قطاع الطيران، وذلك في الوقت الذي يعود 

جّوًا.  للسفر  أخرى  مرة  المسافرون  فيه 

ومع تعزيز شبكة وجهاتنا لتصل إلى أكثر 

الناقلة  150 وجهة عالمية؛ فقد نشرت  من 

القطرية نتائجها المالية لهذا العام المالي، 

حققت  حيث  اإلطالق  على  األفضل  وهي 

أميركي،  دوالر  مليار   1.54 بلغت  أرباحًا 

للناقلة  القوي  األداء  على  يؤّكد  الذي  األمر 

المجاالت، فضاًل عن  القطرية في مختلف 

شعبيتها الكبيرة بين المسافرين«.

إعادة  قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة  وتواصل 

بناء شبكة وجهاتها التي تضم حاليًا أكثر 

من  المزيد  إضافة  ومع  وجهة،   150 من 

الرحالت إلى المدن الرئيسية حول العالم 

خيارات  القطرية  الجوية  الخطوط  تتيح 

من  ليتمكنوا  لمسافريها،  لها  مثيل  ال 

االستمتاع بالسفر إلى أي محكان يرغبون 

به بكّل ُيسر وسهولة. 

القطرية بمكانة  الجوية  الخطوط  وتتمتع 

قيادة  مواصلة  من  تمّكنها  وراسخة  قوية 

العالمي،  الطيران  قطاع  تعافي  مرحلة 

قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة  تسّير  حيث 

الحائز  الدولي  حمد  مطار  عبر  رحالتها 

العالم«،  في  مطار  »أفضل  جائزة  على 

سكاي  شركة  تصنيف  بحسب  وذلك 

الطيران  لشركات  العالمية  تراكس 

والمطارات. ودّشنت الناقلة الوطنية لدولة 

وجهاتها  شبكة  إلى  جديدة  وجهاٍت  قطر 

العديد  أبرمت  كما  المتنامية،  العالمية 

من الشراكات مع عدد من الشركات، بما 

في ذلك خطوط أالسكا الجوية، والخطوط 

بلو  جيت  وخطوط  األميركية،  الجوية 

تحالف  عضوية  إلى  باإلضافة  الجوية، 

الطيران العالمي oneworld، وتقديم عملة 

»أفيوس«،  الوالء  لبرنامج  جديدة  مكافآت 

العالم محّصنة  أول رحلة في  مع تشغيل 

19«. كما  بالكامل ضد فيروس »كوفيد - 

أول  القطرية  الجوية  الخطوط  أصبحت 

شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 

السالمة  تدابير  »تدقيق  في  نجوم  الـ5 

مستوى  على   19  - بكوفيد  الخاصة 

شركات الطيران« من سكاي تراكس.

وكدليل على مدى المرونة التي تتمتع بها 

التزامها  ومدى  قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة 

السفر  إمكانية  إتاحة  على  وتصميمها 

خالل  للعالم  دول  بين  المسافات  وتقريب 

السفر،  قطاع  واجهها  التي  الظروف  أحلك 

احتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة 

مؤشر  في  العالم  مستوى  على  الثانية 

 )RPKs( عائدات المسافرين لكل كيلومتر 

 %  6 بلغت  بحصة   ،2021 العام  خالل 

األرقام  بحسب  وذلك  السفر،  سوق  من 

الدولي  الجوي  النقل  اتحاد  عن  الصادرة 

الفتًا  نموًا  الشركة  حققت  كما  »إياتا«. 

بلغت  الذي   2020 بعام  مقارنًة   %  26 بلغ 

وأصبحت  فقط،   %  1 فيه  النمو  نسبة 

بعد  أيضًا  القطرية  الجوية  الخطوط 

الجائحة واحدة من أكبر شركات الطيران 

في العالم وفقًا لمؤشر عائدات المسافرين 

.)RPKs( لكل كيلومتر

كما لعبت الخطوط الجوية القطرية دورًا 

العالمية  االستجابة  جهود  خالل  محوريًا 

كانت  حيث   ،»19  - »كوفيد  لجائحة 

التي  الوحيدة  العالمية  الطيران  شركة 

انتشار  منذ  رحالتها  تسيير  واصلت 

إلى  رحالتها  حاليًا  وتسّير  الجائحة. 

أي  من  أكبر  رحالت  وعدد  أكثر  وجهات 

وحاز  المنطقة.  في  أخرى  طيران  شركة 

حمد  مطار  القطرية،  الناقلة  عمليات  مقر 

»أفضل  لقب  على  مؤخرًا   )HIA( الدولي 

مطار في العالم« للعام الثاني على التوالي، 

 في المرتبة األولى عالمًيا ضمن 
َّ

بعدما حل

العالمية  تراكس  سكاي  جوائز  حفل 

هامش  على  أقيم  والذي   ،2022 للمطارات 

الذي  العالمي  المطارات  ومؤتمر  معرض 

أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس. وتمكن 

أفضل  بلقب  االحتفاظ  من  أيًضا  المطار 

مطار في الشرق األوسط للعام الثامن على 

المطارات  تصنيفات  واستندت  التوالي. 

جوًا  المسافرين  تصويت  إلى  المترشحة 

العالم وقياس مدى رضاهم من خالل  عبر 

الرئيسي  األداء  مؤشرات  من  مؤشًرا   39
لخدمات ومنتجات المطارات مثل تسجيل 

وتحويل  القادمين  والمسافرين  الوصول 

والجوازات  واألمن  والتسوق  الرحالت 

وصاالت المغادرين. وقد حصل مطار حمد 

الدولي على المركز األول كأفضل مطار في 

العالم بعد منافسة جمعته مع 550 مطاًرا 

من المطارات العالمية األخرى.

شركة طيران العام واألفضل بالشرق األوسط ولرجال األعمال

»القطرية« تحصد »3« جوائز عالمية
إضافة حزمة جديدة من الرحالت لمدن رئيسية حول العالمالباكر: أداء قوي للناقلة الوطنية في مختلف المجاالت

{  أكبر الباكر

$ الدوحة

حصدت الخطوط الجوية القطرية مرة 
أخرى أهم األلقاب والجوائز ضمن 

 ،»AirlineRatings« حفل توزيع جوائز
حيث حصلت على جائزة »شركة 
طيران العام« المرموقة، وجائزة 
»أفضل شركة طيران في الشرق 

األوسط«، باإلضافة إلى جائزة 
»أفضل درجة رجال أعمال«. وتعّد 

هذه هي المرة الثانية على التوالي 
التي تحصل فيها الخطوط الجوية 
القطرية على الجائزة األولى ولقب 

»أفضل شركة طيران«، والمرة الرابعة 
على التوالي التي تحصل فيها على جائزة 

»أفضل درجة رجال أعمال«.

اعتبارا من »15« نوفمبر المقبل

الخطوط القطرية تسّير رحالت مباشرة إلى دوسلدورف األلمانية
رحالت  تسيير  عن  القطرية  الجوية  الخطوط  أعلنت 

 15 من  بدءا  األلمانية  دوسلدورف  مدينة  إلى  مباشرة 

في  وجهاتها  رابعة  المدينة  هذه  لتصبح   ،2022 نوفمبر 

ألمانيا.

أسبوعيا  رحلتين  قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة  وستسير 

متن  على  وذلك  دوسلدورف،  في  الجديدة  وجهتها  وإلى  من 

على  مقعدا   22 تضم  التي   787 بوينغ  طراز  من  طائرة 

درجة رجال األعمال و232 مقعدا على الدرجة السياحية.

التنفيذي  الرئيس  الباكر  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

الخطوط  القطرية:»تسير  الجوية  الخطوط  لمجموعة 

1998، ويعد  ألمانيا منذ عام  إلى  القطرية رحالتها  الجوية 

جديدا  إنجازا  دوسلدورف  مدينة  إلى  رحالتنا  تدشين 

العالم  مدن  أكثر  من  واحدة  وهي  ألمانيا  مع  عالقتنا  في 

وهولندا  بلجيكا  من  بالقرب  المدينة  تقع  حيث  حيوية، 

يضم  دولي  مركز  بأنها  العالم  أنحاء  جميع  في  وتشتهر 

أزياء ومعارض تجارية شهيرة«. معارض 

إلى  رحالتها  مؤخرا  القطرية  الجوية  الخطوط  زادت  كما 

مطار  الناقلة  تربط  حيث   ،2022 يوليو   1 منذ  فرانكفورت 

الدولي بثالث رحالت يوميا، عالوة  فرانكفورت ومطار حمد 

 11 إلى  لبرلين  رحالتها  الوطنية  الناقلة  زادت  ذلك  على 

.2022 2 أكتوبر  رحلة أسبوعيا اعتبارا من 

{  الخطوط الجوية القطرية 
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دشنتها جامعة قطر لتطوير تقنيات زراعية مبتكرة

»البحوث الزراعية«.. محطة لتعزيز االستدامة الغذائية

البحثيــة  ومراكزهــا  قطــر  جامعــة  تدعــم 

الغذائــي  األمــن  لتحقيــق  الدولــة  خطــة 

حيث  مســتدامة،  علميــة  بطــرق  والمائــي 

المتخصصــة  البحثيــة  المراكــز  تقــوم 

البحــوث  بإجــراء  المجــال  هــذا  فــي 

إليجــاد  البيانــات،  وتحليــل  وجمــع 

التنميــة  تواجــه  التــي  للتحديــات  حلــول 

وأمــن  الغــذاء  قطاعــات  فــي  المســتدامة 

البيئــة  علــى  والحفــاظ  والطاقــة  الميــاه 

الحـد  فـي  يسـاهم  بمــا  المخلفــات،  وإدارة 

مـن اآلثار الطويلـة األجـل لتغيـر المنـاخ.

وفي هذا اإلطار، أنشأت جامعة قطر محطة 

البحث  لقطاع  التابعة  الزراعية  البحوث 

تعمل  قطر  جامعة  في  العليا  والدراسات 

مبتكرة  زراعية  تقنيات  وتطوير  إيجاد  على 

الموارد  الستخدام  السبل  أفضل  لتوفير 

الطبيعية المتاحة ومواجهة تحديات زراعة 

الري  أنظمة  ذلك  في  بما  الجافة،  األراضي 

لآلفات  المتكاملة  اإلدارة  وتطبيق  المتطورة، 

كما  النبات.  أمراض  ومكافحة  الزراعية 

الزراعات  وابتكار  تطوير  إلى  المحطة  تهدف 

التي  المستدام  النمط  ذات  العضوية 

إنتاج  وتطبيق  المحاصيل،  تناوب  تتضمن 

المزارع  في  المستدام  العضوي  السماد 

والحفاظ  الزراعية  التربة  خصوبة  لزيادة 

عليها.

 60 بعد  على  الزراعية  البحوث  محطة  تقع 

كم شمال دولة قطر في روضة الفرس، حيث 

تتميز هذه المنطقة ببعدها عن المدن وعن 

التلوث البيئي، وهي ذات تربة زراعية جيدة. 

هكتار   54.3 بحوالي  المحطة  مساحة  تقدر 

419,927,60 متر مربع(،  المساحة  )إجمالي 

أي ما يوازي )452,006,07 قدم مربعة(.

رائدًا  كيانًا  تكون  أن  إلى  المحطة  وتهدف 

يعّزز االستدامة الغذائية والبيئية من خالل 

البحث العلمي والتدريب وخدمة المجتمع، 

والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 

بدعم االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي 

والنهوض  البشرية  القدرات  تهيئة  خالل  من 

ذات  المؤسسات  وخدمة  الزراعي  بالقطاع 

العالقة.

المحطة  تعمل  ذلك،  تحقيق  سبيل  وفي 

وتطبيق  الزراعية  البحوث  إجراء  على 

المتطورة،  المستدامة  التنمية  برامج 

صحة  من  والتحقق  تطوير  إلى  تهدف  كما 

المناسبة  المبتكرة  الزراعية  التقنيات 

أن يكون بمثابة مركز  القطري، على  للمناخ 

للبحوث »التدريب« خدمة المجتمع والطالب 

للممارسات  المبتكرة  المعايير  أفضل  على 

الزراعية المستدامة.

الزراعية  البحوث  بإجراء  المحطة  وتقوم 

المستدامة  التنمية  برامج  وتطبيق 

التقنيات  تطوير  إلى  تهدف  كما  المتطورة، 

الزراعية المبتكرة المناسبة للمناخ القطري 

أن تكون بمثابة  والتحّقق من صحتها، على 

المجتمع  وخدمة  والتدريب  للبحوث  مركز 

المبتكرة  المعايير  أفضل  وفق  والطالب 

من  المستدامة،  الزراعية  للممارسات 

لألبحاث  استراتيجية  برامج  إيجاد  خالل: 

الحديثة  التكنولوجيا  واستخدام  الزراعية 

عن  الزراعي  القطاع  وتطوير  لتنمية 

تتمثل  البحثية  البرامج  من  عدد  طريق 

والتقنيات  البحوث  تطوير  برنامج  في: 

وبرنامج  واألعالف،  األغذية  بإنتاج  المرتبطة 

على  بالحفاظ  المتعلقة  البحوث  تطوير 

البحوث  القطرية، وبرنامج تطوير  النباتات 

كما  النخيل،  بأبحاث  الخاصة  والتقنيات 

القدرات البشرية في  تقوم بتدريب وتأهيل 

المجال الزراعي من خالل:

استضافة  خالل  من  األكاديمي:  الدعم 

والمشاريع  الجامعة  طالب  تخرج  مشاريع 

وتنظيم  التدريس،  هيئة  ألعضاء  البحثية 

الدورات التدريبية والزيارات الميدانية.

التدريب وورش العمل: من خالل وضع برامج 

المحليين  المصلحة  ألصحاب  تدريبية 

إلقامة  المصلحة  ألصحاب  تسهيالت  وتوفير 

ورش عمل متخصصة.

المجتمع  احتياجات  تلبية  في  المساهمة 

استشارات  من  المصلحة  وأصحاب 

وتقنية،  علمية  وخدمات  توعوية  وأنشطة 

تقديم  خالل  من  أكاديمية،  خبرة  كبيت 

هذا  في  والعلمية  الفنية  االستشارات 

التوعوية  الحمالت  في  والمساهمة  المجال 

ألصحاب  التثقيفية  والبرامج  واإلرشادية 

المصلحة.

المستقبلية  الخطة  مالمح  أبرز  وعن 

من  االستفادة  فهي:  الزراعية،  للمحطة 

والتطوير  األبحاث  في  الشمسية  الطاقة 

بتطوير  الخاصة  واألبحاث  التكنولوجي، 

النخيل،  لثمار  الحصاد  بعد  وما  التعبئة 

وأبحاث علم البستنة ونباتات الزينة.

هي:  مختبرات،   5 على  المحطة  وتحتوي 

المختبر  ويعد  العامة  األبحاث  مختبر 

ويشمل  بالمحطة  واألساسي  الرئيسي 

بالبحث  المرتبطة  البحثية  األنشطة  كافة 

للباحثين  العملي  والتدريب  العلمي 

والطالب.

فيدعم  البذور  تكنولوجيا  مختبر  أما 

البحوث  وإجراء  البذور  سالالت  إنتاج  برنامج 

التقنيات  وتطوير  البذور  بفحص  المرتبطة 

البيئات شديدة  البذور مع  لتحسين تكيف 

الحرارة والملوحة.

النباتية  األنسجة  زراعة  مختبر  ويختص 

األنسجة  بزراعة  المرتبطة  األبحاث  بإجراء 

عمليا  والطالب  الباحثين  وتدريب  النباتية 

النباتية إلكثار  األنسجة  زراعة  على كيفية 

وسط  تحضير  فيه  يتم  حيث  النباتات، 

لزراعة  الستخدامه  )ميديا(  نباتي  زراعي 

مناسبة  ظروف  في  ووضعها  والبراعم  العقل 

تسمح  بحيث  وإضاءة،  ورطوبة  حرارة  من 

والبراعم،  العقل  هذه  بنمو  الظروف  هذه 

وبعد نموها يتم وضعها في التربة لتحضير 

األشتال.

النباتية،  الحيوية  التكنولوجيا  مختبر  أما 

فيعّد استخدام التقنيات الجزيئية الحيوية 

أساسًيا  أمًرا  البيولوجية  المشكالت  فهم  في 

في أعمال البحث في مجال العلوم الطبيعية 

النموذجية  األبحاث  تشمل  والزراعية، 

إجراء  يمكن  حيث  الميتاجينوميات، 

تحليل مقارن ووظيفي لمجموعات البيانات 

الجينومية والميتاجينوميكية، بما في ذلك 

مجموعات  وتحليل  الميكروبية  الوظائف 

باستخدام  والجديدة  الحالية  البيانات 

التقنيات القياسية الميدانية.

الكيميائية  التحاليل  مختبر  ويعتبر 

ضروريا لجميع الباحثين في مجاالت العلوم 

الزراعية  المجاالت  وخصوصا  الطبيعية 

المشكالت  من  العديد  حل  في  للمساهمة 

البيئية. 

مختبر  على  البحثية  المحطة  تحتوي  كما 

ألغراض  يستخدم  الذي  الجوي  الرصد 

يحتوي  حيث  الجوية،  والتنبؤات  الرصد 

لألرض  الجوي  الغالف  لمراقبة  تقنيات  على 

ودراسة  الطقس  حالة  عن  معلومات  لتوفير 

درجة  قياس  في  وظيفته  وتكمن  المناخ، 

والرطوبة،  الجوي،  والضغط  الحرارة، 

وسرعة الرياح واتجاهها، وكميات األمطار.

البيوت  على  كذلك  المحطة  وتحتوي 

وقد  زراعية،  حقول  وعّدة  المحمية  الزراعية 

أنواع  من  نوع  لزراعة  حقل  كل  خّصص 

النباتات واألشجار المختلفة.

تقع شمـال قطـر وتتميز ببعدها عن المـدن والتلـوث البيئيتهدف البتكار الزراعات العضوية ذات النمط المستدام

على شارع الشيخ سعود بن عبدالرحمن.. »أشغال«:

إغالق مروري مؤقت

أعلنت هيئة األشغال العامة »أشغال« 

على  ساعات   8 لمدة  مروري  إغالق  عن 

عبدالرحمن  بن  سعود  الشيخ  شارع 

في اتجاه تقاطع الوكرة، حيث سيتم 

الوكرة  تقاطع  باتجاه  الطريق  إغالق 

وتحويل  بوفنطاس  راس  وشارع 

الوكرة  طريق  إلى  المرورية  الحركة 

)من   2022 يوليو   15 الجمعة  اليوم 

صباحًا(   10 حتى  صباحًا   2 الساعة 

للمرور. العامة  اإلدارة  بالتنسيق مع 

إلى  يهدف  الذي  اإلغالق  فترة  وخالل 

يتعين  اإلرشادية،  اللوحات  تركيب 

شارع  من  القادمين  الطريق  رواد  على 

الشيخ سعود بن عبدالرحمن باتجاه 

تقاطع الوكرة االنعطاف يمينًا باتجاه 

طريق الوكرة أو يسارًا باتجاه الدوحة 

الموازي  الخدمات  بشارع  مرورًا 

للوصول  المرورية  اإلرشادات  واتباع 

لوجهاتهم.

الدوحة          $

الدوحة          $

دار التقويم القطري:

بدء هبوب رياح السموم على قطر
رياح  بدء  عن  القطري   التقويم  دار  أعلنت 

السموم اليوم.

أن  تويتر،  على  حسابها  عبر  وأوضحت  

رياح السموم هي رياح حاّرة شديدة جافة، 

الرمال  إثارة  في  تتسبب  الرياح  هذه  وأن 

الرؤية في كثيٍر من  واألتربة، وتتعذر معها 

خاللها  وترتفع  عليها،  تهب  التي  المناطق 

درجات الحرارة.

أشهر  من  تعتبر  السموم  أن  إلى  وأشارت 

أنواع الرياح الموسمية، كما أنها تؤثر على 

معظم مناطق شبه الجزيرة العربية، ومن 

 29 حتى  السموم  الرياح  تمتد  أن  المتوقع 

يوليو.

عنيفة  رياح  بأنها  السموم  رياح  وتعرف 

تتجاوز  قد  بالغبار،  ومليئة  وجافة  حاّرة 

درجة   129( مئوية  درجة   54 حرارتها  درجة 

فهرنهايت( وقد تنخفض الرطوبة النسبية 

فيها إلى أقل من 10 %، وسميت كذلك ألنها 

خانًقا،  تأثيًرا  والحيوان  اإلنسان  على  تؤثر 

أحرقته(،  )أي  سّمته  النبات  على  هبت  وإذا 

قد  السموم  لرياح  المفاجئة  والبداية 

تتسبب بضربة شمس لإلنسان.

   كتب          محمد أبوحجر



منذ تأسيس السلطة الفلسطينية زار خمسة رؤساء 

أميركيين فلسطين المحتلة، كلينتون، بوش االبن، 

أوباما، ترامب، والزيارة الحالية لبايدن، وكافة هذه 

الزيارات حملت كالما معسوال جميال، لكنها لم تحمل أي 

فعل إيجابي لصالح الفلسطينيين، وظلت دائما انحيازا 

استراتيجيا لصالح الكيان الصهيوني، والطريف أننا 

عندما نعيد قراءة أخبار تلك الزيارات نجد أنفسنا أمام 

مشهد ثابت يعيد تكرار نفسه كل عدة سنوات، وبشكل 

يكاد يكون حرفيا في بعض األحيان.

واليوم إذا أردنا أن نستقرأ نتائج زيارة بايدن ال بد من إعادة 

قراءة الزيارات األميركية السابقة، ذلك أن سلوك الفاعل 

السياسي في المستقبل انعكاس في الغالب لسلوكه 

في الماضي، فلقد كانت الزيارة الرئاسية األميركية 

األولى في ديسمبر عام 1998م، وتضمن برنامجها حضور 

بيل كلينتون اجتماعا للمجلس الوطني الفلسطيني، 

حيث صّوت المجتمعون على إلغاء بنود من ميثاق منظمة 

التحرير تنص على الكفاح المسلح، والعمل على إزالة 

الكيان الصهيوني، في فضيحة كبرى، لم تجِن منها 

السلطة أي شيء، بل كانت تنازال دون مقابل، سوى وعود 

زائفة كانت مجرد حقن مخدرة انتهت باغتيال عرفات، 

وتعزيز منظومة التنسيق األمني في قيادة السلطة.

علما أن ذلك التنازل لم يقابل من الكيان الصهيوني بعين 

الرضا، بل عدته محطة من محطات التنازل التي يجب 

أن تستمر تحت ضغوط االبتزاز المتواصل، حيث قال 

بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة الصهيونية آنذاك: 

إن إلغاء الميثاق غير كاٍف، وأنه البد من القيام بمواجهة 

ما أسماه المنظمات اإلرهابية، وتدمير البنى التحتية 

اإلرهابية، قاصدا بذلك فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقد حاول كلينتون إقناع نتانياهو بالموافقة على اتفاق واي 

بالنتيشن إال أنه أخفق أمام مواقف نتانياهو المتصلبة، 

والذي لم يتراجع رغم وعود الرئيس األميركي بمنح الكيان 

1.2 مليار دوالر لتلبية ما أسماه »باحتياجات إسرائيل 
األمنية«، وهكذا انتهت هذه الزيارة بتراجع فلسطيني 

واضح مقابل تصلب صهيوني كبير.

وبعد ذلك بعشر سنوات في 2008 زار جورج بوش االبن 

الكيان الصهيوني مجددا تعهده بـ»أمن إسرائيل كدولة 

يهودية« مؤكدًا أن الكيان الصهيوني والواليات المتحدة 

حليفان قويان، وأنه سيسعى لتحقيق سالم دائم في 

المنطقة، ولم يكن لتلك الزيارة أي انعكاس إيجابي على 

القضية الفلسطينية، ألنها جاءت في نهاية عهد بوش، 

قبل أشهر من اختتام دورته االنتخابية الثانية، وكانت 

في ذروة سلسلة عنيفة من العمليات العسكرية ضد 

قطاع غزة، والتي بلغت منتهاها في نهاية العام، عقب 

الزيارة بأشهر بحرب شرسة أودت بحياة ألف وخمسمئة 

فلسطيني، وهو ما تناقض بشكل جوهري مع ما تعهد 

به بوش بالتوصل لمعاهدة سالم قبل نهاية العام، حيث 

أعلن أنه واثق بأن دولة فلسطينية ستقوم، وأن االتفاق 

سيتم خالل ذلك العام 2008، وهو ما لم يجد له أي تطبيق 

واقعي حتى اللحظة.

وفي مارس 2013م كانت زيارة أوباما، التي أعلن خاللها 

وبوضوح أنه جاء لالستماع فقط، وليس إلطالق مبادرة 

سالم، مع تأكيده أن مصلحة »إسرائيل« تستوجب 

إقامة دولة فلسطينية، ولذا سيتخذ إجراءات تهدف 

لتعزيز الثقة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، دون 

أن ينسى التأكيد على عمق العالقة التي تربط بالده 

بالكيان الصهيوني، حيث أكد أن واشنطن حليف ثابت 

إلسرائيل، وأنها تشعر بالفخر لذلك.

وفي مايو 2017 كانت زيارة ترامب التي أكد فيها عزمه 

إنجاز اتفاق تسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

رغم إدراكه صعوبة األمر، ولكن حقيقة ذلك ظهرت في 

زيارته لحائط البراق، وأدائه طقوسا تلمودية هناك، كما 

ظهرت من قبل في إعالنه عن تفاصيل صفقة القرن، التي 

دعمت تعزيز االستيطان وألغت حق العودة، ورغم الضجة 

الكبيرة التي رافقت تلك الزيارة، إال أن أي شيء لم يتغير 

على األرض سوى بناء مزيد من المستوطنات، وتراجع 

آفاق أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية في الضفة استنادا 

ر به  ر به قيادة السلطة، أو تخدِّ لوهم التسوية التي ُتخدَّ

المؤمنين بمشروعها.

وأخيرا تأتي زيارة بايدن، الذي قال في مقال نشر قبل 

الزيارة بأيام إن بالده أوقفت حرب غزة خالل 11 يوما، وكان 

من الممكن أن تستمر شهورا، ما يؤكد مواقفه الداعمة 

للكيان الصهيوني، وأن زيارته لن تحمل جديدا في 

مسار التسوية، ولن تكون سوى تكرار لزيارات سابقة، 

إال أنها ستعمل بكل قوة على تسريع وتيرة اندماج الكيان 

الصهيوني في المنطقة العربية، ليس كشريك في 

عملية تسوية أو تطبيع فقط، وإنما كقائد لحلف دفاعي 

يتشكل لحماية االحتالل، وتعزيز قوته.

في ضوء السباق المحموم بين المساعي المبذولة 

من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وقرب دخول البالد 

مدار المهلة الدستورية النتخاب الرئيس العتيد 

للجمهورية تتعّدد السيناريوهات على أكثر من 

مستوى، وأكثرها تشاؤمًا تلك التي تتحدث عن عدم 

قدرة المنظومة على مواجهة االستحقاقين، وهو ما 

سيؤدي عند تسّلم الحكومة لصالحيات الرئيس إلى 

تعطيل صالحيات الرئيس والحكومة معًا، فكيف 

السبيل إلى هذه المعادلة؟ وما الذي يبررها؟

على وقع النقاش الغامض والملتبس حول أسباب 

تعثر تشكيل حكومة جديدة، تتطلع األنظار، عند 

بحثها عن األسباب الجوهرية التي حالت دون التفاهم 

على تشكيلة حكومية جديدة، إلى وضع ما يجري 

في أكثر من سياق. وطالما أن المناقشات الجارية 

في األروقة الرئاسية والصالونات المقفلة، فستبقى 

األسئلة المطروحة بال أجوبة. وإلى األسباب المتعددة، 

فإّن من بينها الحجة التي تتحدث عن الوقت القصير 

المتبقي من نهاية والية رئيس الجمهورية العماد 

ميشال عون، وعدم الحاجة إلى حكومة تدير األيام 

الفاصلة عن31 أكتوبر.

وإن كانت هناك أسباب أخرى تتصل بتوزيع 

الحقائب وإجراء مداورة محدودة كما اقترحها 

الرئيس المكّلف ورفضها رئيس الجمهورية، فإّن 

من االقتناعات التي لم تتزعزع بعد، اّن التوازنات 

التي وّفرتها التركيبة الحكومية الحالية ما زالت 

صالحة، واّن ما طرحه الرئيس المكّلف بنحو غير 

مسبوق غداة االنتهاء من استشاراته النيابية غير 

الملزمة بساعات قليلة، مّست بها وضربتها بطريقة 

جزئية. فالمداورة التي اعتمدها في شأن مصير وزراء 

الطاقة وشؤون المهجرين واالقتصاد، ضربت أكثر 

من عصفور بحجر واحد، لكن أكبرها شّكل تحّديًا 

ال يتحّمله رئيس الجمهورية ورئيس »التيار الوطني 

الحر«. وأيًا كانت الظروف المختلفة التي قادت 

إلى كل منها على حدة، فإّنها باتت محور مناقشات 

عقيمة ال يمكن ان تؤدي إلى أي مخرج إن بقيت 

المواقف المتصلبة على حالها، فهي ال تلتقي على أي 

نقطة مشتركة.

وإن بقي الوضع على حاله من المراوحة وسط غياب 

أي من الوسطاء الجّديين، فإّنه مرشح إلى مزيد من 

المراوحة في مرحلة هي األخطر، 

واألخطر من كل ذلك أن تفشل كل المساعي لتأليف 

حكومة جديدة، ويضاف إليها مسلسل الفشل في 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فتنتقل سلطاته 

إلى الحكومة سواء كانت لتصريف األعمال أو بكل 

مواصفاتها الدستورية ال فارق، وهي مرحلة تفتقد فيها 

صالحيات الرئيس والحكومة معًا، لتقع بين فكي 

أكثر من مجموعة لم تشبع بعد من نهش لبنان 

ومصالح شعبه.
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السالم المستحيل.. 
والسالم الممكن

سري القدوة

كاتب فلسطيني

ال يمكن تحقيق السالم وحكومة االحتالل 

تمارس عنصريتها وتسعى للحيلولة دون 

قيام الدولة الفلسطينية وهذا الواقع الصعب 

ال يمكن أن يستمر في ظل ممارسة العدوان 

الظالم ومشاريع االستيطان وتهويد األرض 

الفلسطينية ضاربين بعرض الحائط كل 

القرارات الدولية وما تنص عليه الشرعية 

الدولية من قوانين، وفي ظل ذلك أننا 

بحاجة ماسة لتفعيل كل اإلمكانيات واتخاذ 

الخطوات التي تؤدي إلى قيام دولة فلسطين 

وفضح ممارسات االحتالل الذي يريد 

السالم مقابل األمن فقط وال يهمهم قيام دولة 

فلسطينية.

ال بد من العمل وتقديم كل ما يمكن من أجل 

وضع حد لمخططات التصفية واالستيطان 

التي تمارسها حكومة االحتالل وكشف 

مخططاتها أمام العالم أجمع، واالحتالل ال 

يريد السالم في ظل تنامي التكتل اليمني 

المتطرف كونه يعمل بشكل همجي 

ويسيطر على مفاصل العمل السياسي 

اإلسرائيلي ويرفض االعتراف باستحقاقات 

السالم ويعمل على دعم بناء المستوطنات 

ومصادرة األراضي ويمارس االنتهاكات لحقوق 

اإلنسان الفلسطيني ويرفض إطالق سراح 

األسرى ويستمر في التنكر لحقوق الشعب 

الفلسطيني بالعودة إلى أراضيهم.

بات من المهم التدخل األميركي للحيلولة 

دون صعود اليمين المتطرف في المجتمع 

اإلسرائيلي والعمل معا لدعم عملية السالم 

المتوقفة ووضع حد لهذه المرحلة الصعبة 

والدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية 

والسعي لدعم المفاوضات وإطالق المؤتمر 

الدولي إلحياء عملية السالم ووضع حد 

الستمرار المشروع االستيطاني االستعماري 

على أرض فلسطين.

يجب أن يدرك الجميع أنه ال يوجد أي 

حل بدون أن تكون القدس عاصمة الدولة 

الفلسطينية وأن كل ممارسات االحتالل تعد 

باطلة ومرفوضة، السالم الحقيقي والممكن 

لن يتحقق إال بزوال االحتالل عن األرض 

الفلسطينية وتحرير القدس وفرض السيادة 

الفلسطينية على األقصى.

عن تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية

جورج شاهين
كاتب لبناني

سليمان سعد أبو ستة
الباحث في الشأن الفلسطيني

تتواصل جرائم االستيطان 

ومنظمات المستوطنين 

واعتداءاتهم المتواصلة تحت 

حماية حكومة االحتالل، وهذه 

الجرائم المستمرة ستكون 

نتائجها إغالق أية فرصة أمام 

الحلول السياسية للصراع. 

وقد صادرت قوات االحتالل 

مؤخرا 1480 دونما من أراضي 

جالود وقريوت جنوب نابلس، 

وترمسعيا والمغير شمال رام الله، 

لصالح االستيطان، وبناء تجمع 

استيطاني ضخم في المنطقة 

الستكمال فصل شمال الضفة 

عن وسطها وجنوبها، إضافة إلى 

اعتداءات عصابات المستوطنين 

وعناصرهم اإلرهابية ضد 

الفلسطينيين وأرضهم وأشجارهم 

وممتلكاتهم، والتي تتم بحماية 

قوات االحتالل، وآخر هذه 

االعتداءات تمثل باقتالع 400 شتلة 

زيتون في قرية دير شرف غرب 

نابلس.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين 

الفلسطينية إن إفالت إسرائيل 

من المحاسبة والعقاب 

وتعايشها مع سقف ردود الفعل 

الدولية المتدنية، خاصة تجاه 

االستيطان، وغياب اإلرادة الدولية 

لتنفيذ قرارات األمم المتحدة 

ذات الصلة، عوامل تشجع دولة 

االحتالل على التمادي في تقويض 

فرصة حل الصراع بالطرق 

السياسية السلمية التفاوضية.

واستمرارا لجرائم المستوطنين، 

فقد اقتحم العشرات منهم 

أمس المسجد األقصى المبارك 

بحراسة مشددة من شرطة 

االحتالل اإلسرائيلي، ونفذوا جوالت 

استفزازية في باحاته، وتلقوا 

شروحات عن »الهيكل المزعوم«، 

كما أدوا طقوًسا تلمودية في 

منطقة باب الرحمة، ما أثار 

استفزاز الحراس والمصلين، 

وواصلت شرطة االحتالل التضييق 

على دخول الفلسطينيين 

للمسجد األقصى، واحتجزت 

هوياتهم الشخصية.

ولعل من أسوأ الممارسات 

لالحتالل أنه يمنع أي ترميم 

في المسجد األقصى، رغم 

تساقط الحجارة من جدرانه، 

ومن المسجد القديم، وقد 

كشفت المخططات التوسعية 

والتهويدية اتجاه النية لتفريغ 

الجزء الجنوبي من مقبرة باب 

الرحمة في أقصى جنوب المصلى 

المرواني.

جرائم 
االستيطان

زيارات الرؤساء األميركيين لفلسطين المحتلة

تأثير الزيارةسياسات فصل عنصري الخسائر المقبولة
نشرت صحيفة اإلندبندنت مقاال للكاتب ريتشارد هول 

يؤكد من خالله أن الرئيس األميركي جو بايدن تجاهل 

سياسيات فصل عنصري إسرائيلية ضد الفلسطينيين، 

وذلك بالتزامن مع زيارته لمنطقة الشرق األوسط.

وقال هول، في مقال بعنوان »جو بايدن كان منتقدا بشدة 

للفصل العنصري في جنوب أفريقيا – اآلن هو متهم 

بتجاهل سياسات مماثلة في إسرائيل«، إن العديد من 

منظمات حقوق اإلنسان الرائدة في العالم اتهمت إسرائيل 

بانتهاج سياسة فصل عنصري، وهو ما تغاضى عنه بايدن 

في زيارته.

}  )اإلندبندنت(

عّلقت صحيفة هآرتس العبرية على مدى تأثير خطاب 

الرئيس األميركي جو بايدن ورئيس وزراء االحتالل 

اإلسرائيلي يائير البيد على القضية الفلسطينية. وذكرت 

في مقال لـ»نوعا لنداو« أنه جرت العادة خالل مراسم استقبال 

الرؤساء األميركيين في »إسرائيل« على مر السنين أن 

تكون مصحوبة بعدة طقوس متكررة منها التوق الحقيقي أو 

المزيف للسالم، وسواء كان الرئيس فوق المنصة هو باراك 

أوباما أو دونالد ترامب، فكلمة سالم دائما تم نثرها بسخاء في 

هذه الخطابات في كل اتجاه، حتى عندما لم يكن هناك شك 

أن األمر يتعلق ببادرة حسن نية فارغة. 

} )هآرتس(

تحت العنوان أعاله، كتب يوري أبوختين مقاال في 

صحيفة »فوينيه أوبزرينيه« الروسية حول ما يعد نصرا 

لروسيا والخسائر المقبولة بالنسبة لها، مقابل ما يريده 

الغرب ويمكنه تحمله. وجاء في المقال: العملية الروسية 

الخاصة في أوكرانيا مستمرة للشهر الخامس، ويجب أن 

يكون مفهومًا أن هناك ثالثة أطراف في النزاع في أوكرانيا، 

هي الغرب الموحد وروسيا وأوكرانيا، وكل منها يحاول 

تحقيق مصالحه. وبالنسبة للغرب، فإن انتصار روسيا 

في أوكرانيا غير مقبول، وفي أقصى حد يجب أن تخسر 

روسيا وتصبح تابعة للغرب. 
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} الدستور األردنية 

- ssabusitta1990@gmail.com

} )فوينيه أوبزرينيه(

} الجمهورية اللبنانية 
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قبل زيارته بيت لحم.. اليوم

تنديد فلسطيني بدعم بايدن لالحتالل

 20 ُقتل   - ب  ف.  أ.   - )أوكرانيا(  كييف 

على  غارات  في  أمس  األقل  على  شخصًا 

مدينة في وسط أوكرانيا، األمر الذي وصفه 

ب»العمل  زيلينسكي  فولوديمير  الرئيس 

اإلرهابي السافر«.

بعد  على  تقع  منطقة  الغارات  واستهدفت 

األمامية،  الخطوط  من  الكيلومترات  مئات 

في وقت تستضيف فيه الهاي مؤتمرًا حول 

الجرائم المرتكبة في أوكرانيا.

المؤتمر  أمام  الفيديو  عبر  مداخلة  وفي 

الدولية  الجنائية  المحكمة  تنّظمه  الذي 

دعا  وهولندا،  األوروبية  والمفوضية 

خاصة«  »محكمة  إنشاء  إلى  زيلينسكي 

الروسي على  العدوان  للتحقيق »في جرائم 

أوكرانيا«. 

التي نشرتها  الصور  أظهرت  وفي فينيتسا، 

عشرات  األوكرانية  الطوارئ  حاالت  خدمة 

الجثث المتفّحمة ومبنى من عشرة طوابق 

دّمره االنفجار والحريق الذي أعقبه.

»ثالثة  أّن  إلى  األوكراني  الجيش  وأشار 

للسيارات  موقفًا  استهدفت  صواريخ« 

الذي  المدينة  وسط  التجاري  والمبنى 

صغيرة.  وشركات  مكاتب  على  يحتوي 

الجوية  القوات  باسم  المتحدث  وأوضح 

في  غواصات  أن  إغنات  يوري  األوكرانية 

البحر األسود أطلقت هذه الصواريخ.

»كل  زيلينسكي:  قال  الغارات،  وبعد 

أطفااًل  وتقتل  مدنيين  روسيا  تقتل  يوم 

أهداف  على  الصواريخ  وتطلق  أوكرانيين، 

مدنية حيث ال يوجد شيء عسكري. ما هذا 

إذا لم يكن عماًل إرهابيًا سافرًا؟«.

أمام مؤتمر الهاي  كذلك، أشار في مداخلته 

والخارجية  العدل  وزراء  فيه  يشارك  الذي 

األوروبيون، إلى أنه »حتى هذه اللحظة قتل 

20 شخصًا من بينهم ثالثة أطفال. وُأصيب 
عدد كبير جدًا بجروح«. 

من جهته، شجب وزير الخارجية األوكراني 

الهاي،  في  الموجود  كوليبا  ديميتري 

»جريمة الحرب الروسية«. 

تحرير  رئيسة  سيمونيان  مارغريتا  وقالت 

التابعة  اإلعالمية  سيغودنيا  مجموعة 

إن  »تلغرام«،  تطبيق  عبر  الروسية،  للدولة 

الجيش الروسي أبلغها بأنه استهدف »بيت 

الضّباط، حيث كان ينتشر القوميون«.

من جهته، أكد دميتري بيسكوف المتحدث 

أن  »الكرملين«  الروسية  الرئاسة  باسم 

الحبوب  موضوع  حول  التفاوض  عملية 

مستمرة، الفتا إلى أنه »إذا كان من الضروري 

إعالن النتائج، فسيقوم العسكريون بذلك«.

»هذا  صحفي:  تصريح  في  بيسكوف  وقال 

العسكريين  اختصاص  من  الموضوع 

الروس، والتقارير حول هذا األمر تصدر عن 

الضروري  من  كان  وإذا  فقط،  العسكريين 

فسيقومون  المفاوضات،  نتائج  إعالن 

بذلك«.

{ زيلينسكي يتحدث في مؤتمر الهاي

زيلينسكي يطالب بـ »محكمة خاصة«

 في غـــارات 
ً
»20« قتيــال

علــى وســـط أوكــرانيــا

مئات  شارك  األناضول-  الله-  رام  غزة- 

الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء أمس، 

في وقفة احتجاجية تنديدا بزيارة الرئيس 

األميركي جو بايدن لمنطقة الشرق األوسط 

ودعمه إلسرائيل.

نظمتها  التي  الوقفة  في  المشاركون  ورفع 

الوطنية واإلسالمية،  للقوى  المتابعة  لجنة 

مدينة  وسط  المجهول  الجندي  ميدان  في 

غزة، الفتات كتب على بعضها: »فلسطين 

الدعم  و»نرفض  لنا«  لنهرها  بحرها  من 

األميركي لالحتالل الصهيوني«.

حركة  في  القيادي  الحية،  خليل  وقال 

»نستنكر  الوقفة:  هامش  على  »حماس«، 

كيان  مع  المفضوح  األميركي  التواطؤ 

الفصل العنصري اإلسرائيلي، الذي تناوبت 

على  المختلفة  األميركية  اإلدارات  خالله 

تمكين االحتالل الصهيوني لفلسطين«.

ال  األميركي  الرئيس  أن  »نؤكد  وأضاف: 

إال  الزيارة  هذه  خالل  جعبته  في  يحمل 

وأمنه  الصهيوني  للكيان  الالمحدود  الدعم 

الكاذبة  الوعودات  من  ورزمة  وازدهاره، 

للفلسطينيين«.

وتابع: »نؤكد لإلدارة األميركية أن انحيازها 

المستمرة  وتغطيتها  للكيان  األعمى 

وتمويلها  بل  شعبنا  بحق  جرائمه  على 

المباشر  الشريك  خانة  في  يضعها  له 

الكامل لشعبنا  والعداء  للكيان في جرائمه 

وقضيته العادلة«.

بـ»مراجعة  األميركية  اإلدارة  الحية  وطالب 

من  له  تروج  بما  وااللتزام  فورًا  سياساتها 

وأهمية  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  قيم 

عن  والكف  الدولي،  بالقانون  االلتزام 

قضايا  تجاه  بمكيالين  الكيل  سياسة 

الشعوب«.

بزيارة  الفلسطينيين  عشرات  نّدد  كما 

للمنطقة،  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 

من  استقباله  وعدم  بمقاطعته  مطالبين 

قبل القيادة الفلسطينية.

جاء ذلك خالل وقفة نظمتها لجنة التنسيق 

الفلسطينية  الفصائل  )تضم  الفصائلي 

شمالي  نابلس  مدينة  في  الرئيسية( 

الضفة.

»ال  عليها  كتب  الفتات  المشاركون  ورفع        

للسياسة األميركية«، و»ال لزيارة بايدن إلى 

فلسطين«.

لجنة  منسق  جيش،  أبو  نصر  وندد 

خالل  له  كلمة  في  الفصائلي،  التنسيق 

الوقفة، بزيارة بايدن، وقال إن »زيارة بايدن 

إلى مدينة بيت لحم غير مرحب بها، وتأتي 

المستويات  على  إسرائيل  دعم  أجل  من 

كافة على حساب الحقوق الفلسطينية«.

لم  اليوم  حتى  األميركية  »اإلدارة  وأضاف: 

عبارة  منها  نسمعه  وما  به،  وعدت  ما  تنفذ 

عن وعودات وشعارات«.

الفلسطينية  الرئاسة  جيش  أبو  وطالب 

في  بايدن  استقال  وعدم  الزيارة  بمقاطعة 

بيت لحم.

من جهة أخرى، كشف لؤي ارزيقات الناطق 

الفلسطينية،  الشرطة  باسم  الرسمي 

في  ينتشرون  أمن  عنصر   1500 أن  أمس، 

زيارة  لتأمين  الضفة،  جنوبي  لحم،  بيت 

الرئيس األميركي جو بايدن للمدينة.

إن  األناضول،  لمراسل  ارزيقات،  وأضاف 

التجهيزات  كافة  أنهت  األمنية  »األجهزة 

الرئيس  زيارة  لتأمين  والترتيبات 

األميركي«.

في  تشارك  كافة  األمنية  األجهزة  أن  وبّين 

تأمين الزيارة بـ 1500عنصر، بينهم 600 من 

جهاز الشرطة.

مركبًة   70 على  يزيد  ما  أن  ارزيقات،  وأشار 

من  وحدات  بينها  العملية،  في  تشارك 

هندسة المتفجرات.

لحم  بيت  في  الرئيسية  الطرقات  أن  وبّين 

سُتغلق لعدة ساعات، حيث سيمنع تنقل 

المركبات فيها واالصطفاف على جوانبها.

وأشار ارزيقات إلى أن كنيسة المهد سُتغلق 

زيارة  مع  تزامنًا  ساعات  لعدة  السياح  أمام 

بايدن.

األميركي  الرئيس  يصل  أن  المقرر  ومن 

من  قادمًا  رسمّي  موكب  في  لحم  بيت 

وصوله  ولدى  اليوم..  القدس  مدينة 

سُتجرى مراسم استقبال رسمية، بحسب 

الرئيس  مكتب  وزعه  الذي  الزيارة  برنامج 

وسائل  على  عباس  محمود  الفلسطيني 

االعالم.

أقدس  لحم  بيت  في  المهد  كنيسة  وتعّد 

مكان دينّي مسيحّي.

{ عشرات الفلسطينيين ينددون بزيارة بايدن

إلنهاء األزمة السياسية بالعراق

دعوات لتشكيل »حكومة انتقالية«
القوى  بعض  ترى  وكاالت-   - بغداد 

التنسيقي«،  »اإلطار  ضمن  المنضوية 

يسعى  الذي  السياسي  التحالف  وهو 

أن  العراق،  في  »توافقية«  حكومة  إلى 

وتحديدًا  الحالي،  السياسي  الوضع 

من  الصدري  التيار  انسحاب  بعد 

العملية السياسية، يستدعي التوجه 

نحو تشكيل »حكومة انتقالية« تتولى 

األجواء  وتهيئة  المهام  بعض  إدارة 

إلجراء انتخابات جديدة.

ولم تصل قوى »اإلطار التنسيقي« منذ 

تشكيل  بشأن  نتائج  إلى  تقريبًا  شهر 

الحكومة، فيما يزداد عمق الخالف بين 

األحزاب الكردية التي من المفترض أن 

تقدم على ترشيح رئيس الجمهورية.

ويرى تحالف »قوى الدولة«، الذي يضم 

العبادي  حيدر  برئاسة  النصر  ائتالف 

وتيار »الحكمة« بزعامة عمار الحكيم، 

انتقالية« سيؤدي  أن تشكيل »حكومة 

بين  التوتر  وتهدئة  األزمة،  لململة  إلى 

الصدري  والتيار  المسّلحة  الفصائل 

في  الحاكمين  والحزبين  جهة،  من 

إقليم كردستان من جهة ثانية.

»أي  أن  الدولة«  »قوى  تحالف  ويؤكد 

إلى  ستقود  خاطئة  حكم  معادلة 

تبني  أن  إلى  إشارة  في  الفوضى«، 

السياسي«،  »التوافق  حكومة  تشكيل 

إلى »محاصصة حزبية  التي تؤسس 

يعني  جديدة«،  وقومية  وطائفية 

انهيار شكل النظام الذي تأسس عقب 

االحتالل األميركي عام 2003.

»ائتالف  باسم  المتحدث  وذكر 

أن  بيان،  في  الوندي،  أحمد  النصر« 

الوطنية(  الدولة  قوى  )تحالف  »مبادرة 

لقوى  السياسية  واإلرادة  الرؤية  تمثل 

مرحلة  إدارة  منها  والهدف  التحالف، 

تأييد،  محل  حكومة  تقودها  انتقالية 

مؤكدًا  وحيادية«،  بمهنية  مهامها  تؤدي 

أن »أي معادلة حكم خاطئة ال تنسجم 

التحديات  وحجم  الواقع  تعقيدات  مع 

ستقود بالضرورة إلى الفوضى«.

الحكمة،  تيار  عضو  قال  جهته،  من 

اشتدت  »األزمة  إن  العبودي،  رحيم 

العملية  مكونات  بين  كثيرًا 

انسحاب  بعد  سيما  ال  السياسية، 

تشكيل  أراد  الذي  الصدري  التيار 

)الكتلة  عبر  الوطنية  األغلبية  حكومة 

قوى  وتمسك  وحدها،  الصدرية( 

الرافضة  بمواقفها  التنسيقي  اإلطار 

العمل  إلى  الدخول  في  الصدر  اندفاع 

غير  األطراف  بقية  وسحب  السياسي 

المشاركة إلى المعارضة«.

يعيد إحياء ذكرى االنفجار لدى اللبنانيين

حريق داخل مرفأ بيروت
بيروت  مرفأ  شهد   - ب  ف.  أ.   - بيروت 

أمس حريقًا مستمرًا منذ أيام وتدرس 

معه،  التعامل  كيفية  السلطات 

خّلفها  التي  الصدمة  جّدد  مشهد  في 

االنفجار المرّوع، وأثار خشية من انهيار 

األهراءات، قبل أسابيع من إحياء لبنان 

الذكرى السنوية الثانية للمأساة.

الشهر  مطلع  منذ  النيران  اندلعت 

من  المتصّدع  القسم  في  الحالي 

لخطر  المعرضة  الحبوب،  إهراءات 

التي  الجسيمة  األضرار  جراء  االنهيار 

مع  التخّمر  بسبب  االنفجار،  خّلفها 

مخزون  داخل  الرطوبة  نسبة  ارتفاع 

السلطات  وفق  المتبقي،  الحبوب 

وخبراء.

تضررًا  األكثر  الجزء  النيران  وحّولت 

منه  تتصاعد  فرن،  إلى  الصوامع  من 

يمكن  التي  واللهب  النيران  ألسنة 

مشرفة  بعيدة  مسافات  من  رؤيتها 

أفاد مراسلو وكالة  ما  وفق  المرفأ،  على 

فرانس برس. وفي حال لم يصار إلى 

احتمال  من  النيران  تزيد  ال  إخمادها، 

انهيار االهراءات أو ترّتب أي مخاطر على 

السالمة العامة، وفق خبراء.

أحد  شقيق  وهو  طليس،  كيان  وقال 

داخل  تواجده  خالل  االنفجار،  ضحايا 

لمسؤولين  جولة  هامش  على  المرفأ 

لوكالة  الحريق،  لتفقد  لبنانيين 

إلى  »تعيد  النيران  إن  برس  فرانس 

الرابع  التي وقعت في  المأساة  الذاكرة 

»إنه  2020.وأضاف:  أغسطس«  من 

منظر مزعج ومؤلم للغاية )..( في وقت ال 

تزال )بقايا( رفات الضحايا في المكان«.

التي  خاتشيكيان  الرا  وأوضحت 

أصيب أفراد عائلتها وتدّمر منزلها جراء 

النيران  »رؤية  لفرانس برس  االنفجار 

أعادا  مرعبان،  أمران  الدخان  وتنّشق 

إحياء الصدمة لدى عائلتي وجيراننا«. 

أغسطس  من  الرابع  في  لبنان  يحيي 

الثانية  السنوية  الذكرى  المقبل 

لالنفجار الذي تسّبب بمقتل أكثر من 

 6500 مئتي شخص وإصابة أكثر من 

واسعًا  دمارًا  وألحق  بجروح،  آخرين 

بعدد من أحياء العاصمة.

القضائية  التحقيقات  تحرز  ولم 

على  تقدم،  أي  أشهر  منذ  المعّلقة 

ضد  ودعاوى  سياسية  تدخالت  ضوء 

المحقق العدلي يرفعها تباعًا عدد من 

حاليون  نواب  بينهم  عليهم  المدعى 

ووزراء سابقون.

المتظاهرون ينسحبون 
من المباني الرئاسية بسريالنكا

كولومبو - قنا - أعلن المتظاهرون في 

سينسحبون  أنهم  أمس،  سريالنكا، 

من المباني الرئاسية التي اقتحموها، 

في  االحتجاجات  سيواصلون  لكنهم 

الشوارع حتى تحقيق مطالبهم.

المتظاهرين:  باسم  متحدثة  وقالت 

القصر  من  بسالم  »سننسحب 

ومكتب  الرئاسة  وأمانة  الرئاسي 

سنواصل  لكن  فورا،  الوزراء  رئيس 

كفاحنا«.

مقر  الغاضبون  المتظاهرون  واقتحم 

راجاباكسا  غوتابايا  الرئيس  إقامة 

الرسمي ومقر إقامة رئيس الوزراء يوم 

باإلطاحة  مطالبين  الماضي  السبت 

بهما.

السريالنكية،  السلطات  وأعلنت 

بعد  البالد  في  الطوارئ  حالة  األربعاء، 

راجابكسا  غوتابايا  الرئيس  مغادرة 

يقدم  أن  دون  المالديف،  جزر  إلى 

وتعيين  المنصب،  من  استقالته 

رئيس  ويكريمسينجه  رانيل  السيد 

الوزراء، رئيسا باإلنابة للبالد.

وتشهد سريالنكا، التي تضررت بشدة 

من جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 

أزمة  أسوأ  النفط،  أسعار  وارتفاع   »19
1948 مع  اقتصادية منذ استقاللها عام 

ومواد  الوقود  ونقص  التضخم  ارتفاع 

أساسية أخرى.

بايدن ولبيد يوقعان 
»إعالن القدس«

عدم كفاية األمن وراء 
اغتيال شينزو آبي

مخاوف من تسييس
مؤسسة النفط الليبية

رئيس الوزراء الياباني:

القدس - وكاالت- شهد اللقاء 

الثنائي بين الرئيس األميركي 

جو بايدن ورئيس وزراء االحتالل 

اإلسرائيلي يائير لبيد، أمس، 

توقيع »بيان القدس« وهو الذي 

أطلقاه على إعالن »يرسخ التعاون 

بين واشنطن وتل أبيب.

ومن بين أبرز ما تضمنه إعالن 

القدس بين الواليات المتحدة 

وإسرائيل أن »واشنطن ملتزمة 

ببناء هيكل إقليمي لتعميق 

عالقات تل أبيب وشركائها«، دون 

تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.

وجاء في »إعالن القدس« أيضا أن 

»واشنطن ملتزمة بعدم السماح 

إليران بامتالك سالح نووي«، وأنها 

»ملتزمة بأمن إسرائيل«.

وأورد أن واشنطن ملتزمة 

بمواجهة األنشطة اإليرانية، 

مؤكدة ضرورة مواجهة الحركات 

المتطرفة.

وشدد بايدن في اإلعالن على 

أن الواليات المتحدة األميركية 

تؤكد التزامها لالحتالل 

اإلسرائيلي بـ»الحفاظ على 

التفوق العسكري النوعي 

اإلسرائيلي«.

وجاء فيه أيضا أن »الهيكل 

اإلقليمي يهدف لدمج إسرائيل 

وتوسيع دائرة السالم لتشمل 

دوال عربية وإسالمية أخرى«.

وأعلن أن إدارة بايدن تؤكد 

دعمها لحل الدولتين، وأن »أمن 

إسرائيل ضروري لمصالح 

الواليات المتحدة«.

وأدان البيان الثنائي »الهجمات 

اإلرهابية التي استهدفت 

إسرائيليين في األشهر األخيرة«.

طوكيو - األناضول- ألقى رئيس 

الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، 

أمس، باللوم على »عدم كفاية 

أمن الشرطة« الذي كان وراء 

اغتيال شينزو آبي أثناء إلقاء 

خطاب في حملة االنتخابية.

وقال كيشيدا، في تصريح 

صحفي، إن المسؤولين في 

اللجنة الوطنية للسالمة العامة، 

ووكالة الشرطة الوطنية، 

يحققون في الخطأ الذي حدث 

بعدم كفاية األمن، وسيتوصلون 

إلى إجراءات، بحسب وكالة 

»أسوشيتد برس« األميركية. 

وأضاف: »أحثهم على إصالح ما 

يحتاج إلى إصالح، مع دراسة 

أمثلة في بلدان أخرى أيضًا«.

وأعلن كيشيدا أيضًا عن خطط 

إلقامة جنازة رسمية آلبي في 

وقت الحق.

كما أشاد رئيس الوزراء الياباني 

بمساهمات آبي داخل البالد، 

وفي تعزيز التحالف األمني   

لليابان مع الواليات المتحدة.

والجمعة، أعلن التليفزيون 

الرسمي الياباني وفاة آبي متأثرا 

بإصابته عقب إطالق النار عليه 

خالل إلقائه كلمة في تجمع 

انتخابي في مدينة نارا )غرب(.

       وتولى شينزو آبي منصب رئيس 

وزراء ألطول فترة في تاريخ 

اليابان، قاد خاللها إصالحات 

اقتصادية طموحة وأرسى 

عالقات دبلوماسية أساسية.

وأفادت وكالة »كيودو« المحلية 

بأن »الرجل، الذي قتل آبي 

بالرصاص، أخبر الشرطة أنه 

خطط في البداية لمهاجمة زعيم 

جماعة دينية«.

وتشير تقارير إعالمية إلى أن 

والدة القاتل تيتسويا ياماغامي 

)41 عاًما(، أفلست بسبب 

تبرعات لمجموعة دينية.

نيويورك - األناضول- دعت 

األمم المتحدة، أمس، إلى »عدم 

تسييس« مؤسسة النفط 

الليبية، مؤكدة على أهمية وجود 

مؤسسات موحدة ومستقلة 

ومستقرة في البالد.

جاء ذلك وفق فرحان حق، نائب 

المتحدث باسم األمين العام 

لألمم المتحدة، في مؤتمر 

صحفي عقده بمقر المنظمة 

الدولية في نيويورك.

ورفض رئيس مؤسسة النفط 

الليبية مصطفى صنع الله 

قرار إعفائه من منصبه الصادر 

عن حكومة الوحدة برئاسة 

عبدالحميد الدبيبة، معتبرا 

إياها »منتهية الوالية«.

وقال حق: »المستشارة الخاصة 

لألمين العام )ستيفاني ويليامز( 

على اتصال باألطراف المعنية 

حول هذا الموضوع«.

وأضاف: »من المهم أن تتواجد 

في ليبيا مؤسسات موحدة 

ومستقلة ومستقرة.

{ اشتعال النيران في مرفأ بيروت
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جرائم إسرائيلية تتصاعد

منذ  معتقلة  أبناء  لثمانية  أم  هي  الله  فرج  واألسيرة 

18 ديسمبر 2021، وتوفيت أثناء خروجها إلى ساحة 
السجن السبت.

 مؤسسات رسمية

المسؤولية  إسرائيل  الفلسطينية  الرئاسة  وحملت 

أنها  مؤكدة  الله،  فرج  األسيرة  وفاة  عن  الكاملة 

»تعرضت إلهمال طبي متعمد أدى إلى استشهادها«.

عند  بالوقوف  الدولي  المجتمع  الرئاسة  وطالبت 

تحقيق  وفتح  واإلنسانية،  الحقوقية  مسؤولياته 

الله،  فرج  األسيرة  استشهاد  حقيقة  »يكشف  دولي 

اإلسرائيلية  السجون  في  األسرى  له  يتعرض  وما 

إلى  أدى  متعمد،  طبي  وإهمال  واضطهاد  تعذيب  من 

استشهاد 230 أسيرًا وأسيرة فلسطينية«.

كما حّمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 

سلطات »االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن 

لجان  اشتية  وطالب  الله«.  فرج  األسيرة  استشهاد 

ظروف  في  تحقيق  بـ»فتح  الدولية  اإلنسان  حقوق 

استشهادها وممارسة الضغط على سلطات االحتالل 

لإلفراج عن جميع األسيرات واألسرى خاصة المرضى 

منهم واألطفال«.

والمغتربين  الخارجية  وزارة  طالبت  جانبها،  من 

بـ»فتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد األسيرة فرج 

الله«.

والمؤسسات  الدولي  المجتمع  الوزارة  ودعت 

الحقوقية والمنظمات والمجالس األممية المختصة 

إلى »تحّمل مسؤولياتهم القانونية واألخالقية تجاه ما 

واتخاذ  متعمد،  طبي  إهمال  من  األسرى  له  يتعرض 

اإلجراءات لضمان توفير الحماية لهم«.

والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  رئيس  قال  بدوره، 

أبو بكر إنه يحّمل »حكومة االحتالل  )حكومية( قدري 

عن  الكاملة  المسؤولية  السجون  وإدارة  اإلسرائيلي 

استشهاد األسيرة«.

وأضاف: »فجعنا صباح هذا اليوم بهذا الخبر الصادم 

العنصرية  الجرائم  سياق  في  يأتي  والذي   )..(

االنتقامية بحق أسرانا وأسيراتنا«.

صمته  عن  بـ»الخروج  الدولي  المجتمع  وطالب 

الصمت  هذا  أن  معتبرا  والالإنساني«،  الالأخالقي 

»يعطي لالحتالل كل المساحات الرتكاب المزيد من 

الجرائم« بحق األسرى.

والمواثيق  والمعاهدات  االتفاقيات  »كل  أن  وأشار 

الدولية لم يعد لها أي قيمة أمام ممارسات وجرائم هذا 

االحتالل«.

 فصائل فلسطينية

»المسؤولية  إسرائيل  حماس  حركة  حّملت 

واألسيرات  األسرى  ضد  المتصاعدة  جرائمها  عن 

سجونها«. في  المرضى 

واألسرى  والجرحى  الشهداء  مكتب  مسؤول  وقال 

بسبب  الله  فرج  »ارتقت  جبارين:  زاهر  بالحركة 

الحرم  قرب  اعتقالها  أثناء  الوحشي  االعتداء  آثار 

اإلهمال  ونتيجة  أشهر،  عدة  قبل  اإلبراهيمي 

منذ  لها  تعرضت  التي  الالإنسانية  والظروف  الطبي 

اعتقالها«.

من جانبها، أدانت حركة الجهاد اإلسالمي »تشديد 

التي  السيئة  للظروف  االحتالل  سجون  مصلحة 

اعتقال األسيرات«. يتم فيها 

آمنة  للحركة  النسوي  باإلطار  القيادية  قالت  فيما 

السجن  في  تقبع  وهي  ارتقت  »األسيرة  إن  حميد 

األقسى من حيث ظروف االعتقال والتضييق والقتل 

الفورة«. البطيء لألسيرات في ساحة 

الدولية  المؤسسات  »صمت  حميد  واستنكرت 

األسرى  بحق  إسرائيل  ترتكبها  التي  الجرائم  إزاء 

واألسيرات«.

إلى  الفلسطيني  والشعب  اإلسالمية  األمة  ودعت 

على  العمل  حيث  من  األولوية  األسرى  ملف  »إعطاء 

دوليا من أجل حريتهم«. والمناصرة  التحشيد 

وفي السياق، طالبت »لجان المقاومة في فلسطين« 

بـ»تحّمل  والقانونية  الحقوقية  المؤسسات 

الله«. إزاء جريمة استشهاد فرج  مسؤولياتها 

تصعيد  تستدعي  كافة  العدو  »جرائم  وأضافت: 

كل  في  الصهيوني  العدو  ومجابهة  والثورة  المقاومة 

شبر من أرض فلسطين«.

فرج  وفاة  الفلسطينية«  »األحرار  حركة  عّدت  كما 

سجل  إلى  ُتضاف  التي  الجريمة  »بمثابة  الله 

الشعب  بحق  إجراما  يمعن  الذي  األسود  االحتالل 

الفلسطيني«.

حجم  تعكس  الجريمة  »هذه  أن  وأوضحت 

كما  األسرى  بحق  ُتمارس  التي  الكبيرة  االنتهاكات 

الدولي«. أنها نتيجة حالة الصمت 

 مؤسسات حقوقية

األولية  الرواية  إن  الفلسطيني  األسير  نادي  قال 

الستشهاد األسيرة تدور حول أنها »فقدت وعيها بعد 

الوضوء، حيث قامت األسيرات بنقلها  انتهت من  أن 

فورًا إلى عيادة السجن واستشهدت فيها«.

األكبر  لألسيرة  عقدت  محكمة  »جلسة  أن  وأضاف 

حضرت  وقد  الماضي،  الثالثاء  األسيرات،  بين  سنا 

طالب  قد  محاميها  وكان  متحرك،  كرسي  على 

طبيب  على  عرضها  بضرورة  االحتالل  سجون  إدارة 

بارتفاع  الطبية  الفحوص  أثبتت  أن  بعد  مختص، 

وتراجع وضعها الصحي«. لديها  والضغط  السكري 

مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل

اسطنبول - األناضول - حّملت شخصيات حكومية ومؤسسات حقوقية 
وفصائل فلسطينية، السبت، إسرائيل المسؤولية عن وفاة األسيرة سعدية 

فرج الله داخل أحد سجونها.
جاء ذلك في بيانات إدانة صدرت عن الشخصيات والمؤسسات والفصائل، 

ووصل وكالة األناضول نسخ عنها، تعقيبا على وفاة األسيرة فرج الله )68 عاما( 
في سجن الدامون )شمال(.

االحتالل يعيد إنتاج أدواته

التنـكيـل باألســرى
في عام 1967 كان »بشير خيري« 
يخطو خطواته األولى في مهنة 

المحاماة، ولكن النكسة وما 
تبعها من احتالل إسرائيل لما 

تبقى من فلسطين لم تمهله، 
وهو الذي أعلن منذ اليوم األول 
مقاطعته العمل في المحاكم 

اإلسرائيلية التي ترفع العلم 
اإلسرائيلي، فكانت إحدى التهم 

التي وجهت إليه عند اعتقاله في 
العام التالي.

حكم عليه في حينه بالسجن 15 
عاما، رفض خاللها االعتراف أو 

التعامل مع المحاكم اإلسرائيلية، 
وهو الموقف الذي ال زال يتبناه 

حتى اآلن بعد 54 عاما، وهو 
المعتقل إداريا في سجون 

االحتالل؛ »قاطع والدي جميع 
المحاكم التي عقدت له مؤخرا، 

هو يؤمن أنها محاكم صورية وال 
جدوى منها«، وفق ما قالته ابنته 

حنين للجزيرة نت.

 ،2021 األخير كان في أكتوبر  )80 عاما(  اعتقال خيري 

مخابرات  فإن  ضده  محددة  تهمة  وجود  عدم  ورغم 

التي  اإلفراج  االحتالل أصرت على احتجازه رغم قرارات 

 6 لمدة  اإلداري  حصل عليها محاميه، وتحول لالعتقال 

أشهر.

تهمة  على  محاكمة  جلسة  له  ُحددت  بالتزامن، 

إلى  يشير  ما  وهو  القادم،  مايو  نهاية  عليه  ستعرض 

هذا  ينتهي  الذي  له  اإلداري  االعتقال  قرار  تجديد  نية 

إداريا هو »كسب وقت  إن اعتقاله  ابنته  الشهر. وتقول 

من مخابرات االحتالل حتى يتم تجهيز تهمة له«.

وحتى   1967 عام  منذ  المتتالية  اعتقاالته  خالل  خيري 

اآلن؛ اعتقل أعوام: 1968، و1988، و2003، و2011، و2021، 

الفلسطينية  الحركة  تطور  مراحل  جميع  وواكب 

اإلسرائيلية  السجون  جميع  بين  وتنقل  األسيرة، 

القديم منها وما تم استحداثه في ما بعد.

ولكن  السجون،  كل  في  أبي  »تنقل  ابنته:  وتقول 

ألنها  قلبه،  في  أثر  له  كان  الرملة  سجن  في  احتجازه 

إنه  يقول  وكان   ،1948 عام  منها  ُهّجر  التي  مدينته 

يشعر بأنه في بيته«.

محطات مفصلية 
األولى هي بداية تشكل  وإن كانت فترة اعتقال خيري 

االعتقاالت  سياسة  فإن  المنظمة،  األسيرة  الحركة 

فترة  إلى   ،1948 النكبة  قبل  ما  لسنوات  تعود 

الهبات  على  رّد  عن  عبارة  وكانت  البريطاني،  االنتداب 

ثورة  وخالل   1920 عام  الحال  هي  كما  واالضطرابات، 

1936، إذ كانت االعتقاالت بالجملة، وتميز التعامل مع 
األسرى بالعنف الشديد وسياسة اإلعدامات.

مارست   ،1948 عام  فلسطين  إسرائيل  احتالل  ومع 

اعتقاالت جماعية ارتبطت بعمليات التهجير الجماعية 

نشطاء  واستهدفت  التاريخية،  فلسطين  لسكان 

كان  من  وكل  والثوار  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 

قادًرا على حمل السالح، كما رافقتها إعدامات ميدانية، 

ومساومة على الخروج من البالد.

عمليات االعتقال في حينه كانت غير منظمة، يحتجز 

ورثتها  التي  السجون  في  صعبة  ظروف  في  األسرى 

فيها  األسرى  وعمل  البريطاني،  االنتداب  من  إسرائيل 

بالسخرة وتعرضوا للتعذيب والقتل واالغتصاب خالل 

أكثر  االعتقال  عمليات  بدت   ،1967 وفي  التحقيق. 

تنظيما من قبل إسرائيل، وفي المقابل كانت الحركة 

قوتها  مستمدة  تنظيما  أكثر  السجون  داخل  األسيرة 

التحرير  منظمة  نشأة  مع  الفلسطيني  الشارع  من 

الفلسطينية وعمليات المقاومة.

في الفترة األولى اتخذت االعتقاالت صفة الجماعية كما 

في سنة النكبة، وكانت قوات االحتالل تعتقل كل من 

تراه في شوارع الضفة الغربية والقطاع.

التعذيب  مستوى  في  ارتفاع  االعتقاالت  هذه  ورافق 

وحرمان األسرى من كل الحقوق. خيري كان من الذين 

أعقاب  آثار  تزال  و»ال  حينها،  قاس  لتعذيب  تعرضوا 

ابنته  ترويه  ما  وفق  اآلن«،  حتى  جسده  على  السجائر 

حنين.

الجماعية  وردا على هذه السياسات، برزت اإلضرابات 

أداة للرد على هذه السياسات من قبل األسرى، وسجلت 

أبرزها  و1977،   1967 بين  األعوام  خالل  إضرابات   8
لألسرى  خالله  تحقق  الذي   ،1977-1976 عام  إضراب 

للساحات،  الخروج  مدة  وزيادة  العالج،  في  حقوقهم 

وتوفير فرشة إسفنج للنوم، وتحسين نوعية الطعام، 

الكتب،  على  والحصول  )مقصف(،  »كنتين«  وفتح 

وزيادة فترة الراديو، وبعض األلعاب الرياضية.

أسرى؛  تبادل  عمليات  جرت  أيضا،  الفترة  هذه  وخالل 

الجبهة  نفذتها  التي   1985 عام  الجليل  عملية  أشهرها 

 )1155( سراح  فيها  وأطلق  العامة(  )القيادة  الشعبية 

أسيًرا.

بشير  عن  اإلفراج  المقرر  من  كان  الصفقة  هذه  خالل 

خيري، إال أنه رفض ذلك، فلم يكن قد تبقى على فترة 

حكمه الكثير، وطالب بإدراج اسم أسير من ذوي األحكام 

العالية مكانه.

»حماس« و»الجهاد«.. تحول جديد

بعد  ولكن  الصفقات،  هذه  في  األسرى  معظم  تحرر 

عادت   1987 الحجارة  انتفاضة  اندالع  ومع  عامين 

االعتقاالت من جديد، وشملت االعتقاالت ألول مرة أسرى 

من التيارات اإلسالمية )حماس والجهاد اإلسالمي(، وهو 

ما شّكل تحوال جديدا في تاريخ الحركة األسيرة.

قوة  أكثر  كانت  حينها  في  األسيرة  الحركة  أن  ورغم 

على  التضييق  يحاول  كان  االحتالل  فإن  وتنظيما، 

اإلضرابات  من  سلسلة  فكانت  اإلمكان،  قدر  األسرى 

حيث   ،1992 عام  أشهرها  الطعام،  عن  المفتوحة 

التي  األسيرة  الحركة  تاريخ  في  األشهر  اإلضراب  كان 

استطاعت خالله تحقيق كل مطالبها.

ويقول المحرر فخري البرغوثي )قضى 34 عاما متواصلة 

كثيرة  عوامل  إن  اإلضرابات(  هذه  وخاض  السجن  في 

األسرى  كل  أن  منها  اإلضراب؛  نجاح  في  سببا  كانت 

في كل السجون شاركوا فيه، كما أن الدعم الشعبي 

خارج السجن كان كبيرا.

جميع  األسيرة  الحركة  »حققت  نت:  للجزيرة  وتابع 

إدارة  كانت  حيث  السجون،  في  الحياتية  مطالبهم 

السجون تحرم األسرى من أبسط مقومات الحياة«.

سياسة  عادت   2000 عام  األقصى  انتفاضة  اندالع  ومع 

التي  االجتياحات  خالل  خاصة  الجماعية،  االعتقاالت 

شملت مدن الضفة الغربية بالكامل.

أرقام ومعطيات

إسرائيل  فإن  الفلسطيني،  األسير  نادي  وحسب 

32 أسيرة  4450 أسيرا فلسطينيا، بينهم  اآلن  تحتجز 

و160 طفال، و530 معتقاًل إداريا.

وقال النادي إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الحالي 

1500 فلسطيني، معظمهم خالل مارس ومع بداية شهر 
رمضان.

ومن بين األسرى 600 يوجدون في حالة مرضية، بينهم 

مصابون  أسيًرا  و20  مزمنة،  مرضية  حالة  في   200
حالة  أخطرها  متفاوتة،  بدرجات  وأورام  بالسرطان 

األسير ناصر أبو حميد.

من  اآلن  وحتى   1967 عام  منذ  األسرى  أعداد  وتقترب 

مليون حالة اعتقال، سقط من بينها 227 شهيدا، إضافة 

استشهدوا  الذين  المحررين  األسرى  من  المئات  إلى 

نتيجة أمراض ورثوها من السجن.

ويقضي 549 أسيرا حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة، 

المحكوم  البرغوثي،  الله  عبد  األسير  حكما  أعالهم 

بالمؤبد 67 مرة.

توقيع  قبل  المعتقلين  القدامى  األسرى  عدد  وبلغ 

اتفاقية أوسلو 25 أسيرا، أقدمهم األسيران كريم يونس 

وماهر يونس المعتقالن منذ يناير 1983، واألسير نائل 

تاريخ  في  اعتقال  فترة  أطول  يقضي  الذي  البرغوثي 

الحركة األسيرة بعد دخوله عامه 42 في السجون.

السجون في »2022«

السجون  فإن  حاليا،  األسرى  أوضاع  إلى  وبالعودة 

تعيش أوضاعا صعبة في ظل محاولة إسرائيل سحب 

خالل  من  فرضها  التي استطاعوا  األسرى  إنجازات  كل 

هذه  طوال  األسيرة  الحركة  خاضتها  التي  اإلضرابات 

وتقليص  األقسام،  في  عليهم  تضييق  من  السنوات، 

لفترات  والعزل  )الفورة(،  للساحات  الخروج  فترات 

طويلة، وتقليص مواد المقصف، في ظل رداءة الوجبات 

التي تقدم لهم، وغيرها.

األسرى  شؤون  هيئة  باسم  الناطق  يقول  ذلك،  وعن 

والمحررين حسن عبد ربه إن »أوضاع األسرى في هذه 

األسرى  سلب  يحاول  فاالحتالل  سوءا،  تزداد  المرحلة 

كل حقوقهم«.
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روسيا في أوكرانيا

إعـــادة رســـم خــرائــط النــفوذ
الماضي  فبراير  أواخر  روسيا  بدء  بعد 

خاصة  عسكرية  عملية  عليها  أطلقت  ما 

لكثيرين  مهما  اليوم  يعد  لم  أوكرانيا،  في 

الصراع  على  تطلق  التي  التسمية 

في  فهو  أوكرانيا،  في  الجاري  العسكري 

خطورة  وأشد  حدة  األكثر  األحوال  جميع 

الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  أوروبا  في 

العميقة،  التاريخية  جذوره  بسبب 

وأبعاده المختلفة، بما فيها البعد الداخلي 

األوكراني،  الروسي  والبعد  األوكراني، 

المتعلقة  األوسع  لألبعاد  باإلضافة 

عموما،  والغرب  موسكو  بين  بالعالقات 

أهميتها  في  أوكرانيا  حدود  تتجاوز  والتي 

وتداعياتها.

اللحظة  هذه  تعتبر  لروسيا،  بالنسبة 

روسيا،  مستقبل  التاريخ.  في  مفصلية 

بل مستقبل النظام العالمي على المحك. 

في  الجارية  العسكرية  العملية  ونتيجة 

لموسكو،  حاسمة  من  أكثر  هي  أوكرانيا 

وجودية،  حرب  عن  يقّل  ال  الخفي  فالبعد 

فحسب،  روسيا  وجود  أجل  من  ليس 

مكانة  وطبيعة  الوجود،  ذلك  لطبيعة  لكن 

روسيا العالمية.

عسكريا،  يكن  لم  موسكو  على  الغرب  رّد 

بل عبر حرب اقتصادية شاملة الدمار، من 

مسبوقة،  غير  مدمرة  عقوبات  حزم  خالل 

محيطها  عن  روسيا  عزل  على  والعمل 

زعزعة  بهدف  الدولي،  ونطاقها  اإلقليمي 

بعد  واالجتماعي،  السياسي  استقرارها 

شّله،  ومحاولة  الروسي  االقتصاد  ضرب 

وبالتوازي مع مسار تعزيز الدعم العسكري 

والمالي ألوكرانيا.

من  العديد  خطاب  أن  من  الرغم  وعلى 

القادة الغربيين في االتحاد األوروبي ال يزال 

في  األمن  أن  مفادها  أطروحة  على  يحتوي 

أوروبا ال يمكن أن يتم من دون روسيا، لكن 

في الواقع قد تحرك الناتو باستمرار لجعل 

والمبرر  األساسي  الهدف  موسكو  »احتواء« 

شمال  حلف  على  للحفاظ  الرئيسي 

والعشرين،  الحادي  القرن  في  األطلسي 

من  سيتبقى  ما  وضع  يتم  أنه  ويبدو 

أوكرانيا كدرع ضد »التهديد الروسي« في 

هذه الخطط والتحركات.

أوروبا  تاريخ  من  جديد  فصل  اليوم  يبدأ 

وفرص  تحديات  من  فيه  بما  الحديث، 

وخسائر،  ومكاسب  وهزائم  وانتصارات 

وهناك الكثير من األمور غير المتوقعة التي 

جهودا  الصين  ستبذل  الجميع.  تنتظر 

بناًء  االقتصادي  أمنها  لتحسين  كبيرة 

على تجربة العقوبات الغربية ضد روسيا، 

استعدادا في حال حدوث تعقيدات مماثلة 

مع الغرب، وفي الوقت نفسه، عيون بكين 

شرق  في  روسيا  تجربة  تراقب  إحداها 

أوكرانيا، ورد الفعل الغربي عليها، والعين 

األخرى تطوق تايوان.

في  الروسية  العسكرية  العملية  تثير 

مسألة  كثيرة-  أمور  بين  -من  أوكرانيا 

األطراف  ومكاسب  خسائر  مقارنة 

بينها،  والموازنة  الصراع  في  الرئيسية 

هذه  ومثل  العالميين،  الالعبين  وكذلك 

بعد  يتحقق  لم  يبدو  والتوازن  المقارنة 

بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، تستمر روسيا 

لم  وأوكرانيا  العسكرية،  عمليتها  في 

تسوية  في  البلدان  يدخل  ولم  تستسلم، 

من  يزال  ال  أنه  يعني  مما  بعد،  سياسية 

سيتمكن  مدى  أي  إلى  تحديد  الصعب 

األهداف السياسية  كل طرف من تحقيق 

األرواح  في  سواء  باهظا،  ثمنها  دفع  التي 

الجسيمة  األضرار  حيث  من  أو  البشرية 

التي لحقت باالقتصاد. الواضح حتى اآلن 

أن االتحاد األوروبي يتحمل أكثر الخسائر 

االرتباط  طبيعة  بسبب  التكاليف،  وأكبر 

مع  واالقتصادية  التجارية  العالقات  في 

استبدال  هو  الرئيسي  والتحدي  روسيا، 

النفط والغاز والمعادن الروسية في السوق 

األوروبية.

يتحمل التكتل األوروبي أيضا العبء األكبر 

في التعامل مع الالجئين األوكرانيين، وما 

وما  العسكري،  الصراع  بدايات  في  نزال 

للتغييرات  نظًرا  صعًبا  الحساب  يزال 

السريعة للوضع، لكن من الواضح بالفعل 

البعد  دخول  منذ  بالماليين.  العدد  أن 

بدأت  األوكرانية،  األزمة  على  العسكري 

للنفوذ  تتشكل  جديدة  خريطة  مالمح 

واألمن في أوروبا، والخطير فيها أنها نتيجة 

أو  اتفاقيات  وفق  وليست  عسكري،  عمل 

العسكري  البعد  هذا  أن  كما  معاهدات، 

التسلح  أهمية  حول  قديمة  أفكارا  أحيا 

وضرورة اإلنفاق العسكري، وستعمل اليوم 

على  بنشاط  األوروبي  االتحاد  دول  معظم 

الرئيس  ونجح  الدفاعي،  اإلنفاق  زيادة 

رؤساء  فيه  فشل  بما  بايدن  جو  األميركي 

وباراك  ترامب  دونالد  السابقون:  أميركا 

مساهمة  جعل  وهو  بوش،  وجورج  أوباما 

الدول األوروبية أكبر داخل الناتو.

المتحدة  الواليات  أن  األولى  للوهلة  ويبدو 

أقل  تكاليف  روسيا  مواجهة  في  تتحمل 

الرغم  على  األوروبي،  االتحاد  من  بكثير 

إلى  يؤدي  قد  الروسي  النفط  حظر  أن  من 

الوقود  أسعار  وزيادة  محلية  صعوبات 

المشاكل  لكن  األميركي،  الداخل  في 

مجاالت  في  تكمن  لواشنطن  الرئيسية 

أخرى.

المواجهة  في  الحاد  التصعيد  وسيؤدي 

آسيا  من  الموارد  تحويل  إلى  روسيا  مع 

الواليات  الهادئ، وسيتعين على  والمحيط 

في  العسكري  وجودها  زيادة  المتحدة 

أوروبا، مما يعني أن تركيز واشنطن على 

احتواء الصين آخذ في االنخفاض حاليا، 

من  أيًضا  قلقة  المتحدة  الواليات  أن  كما 

إلى  األوكرانية  األزمة  تصاعد  احتمال 

أقل  -على  هذا  وروسيا،  الناتو  بين  حرب 

تقدير- محفوف بخطر التصعيد النووي، 

موسكو،  احتواء  واشنطن  على  وسيتعين 

ولكن في نفس الوقت العمل ضمن حدود 

معينة، خشية من التصعيد أكثر.

بين  األحداث  تطور  تعقيد  خضم  وفي 

في  الصراع  إطار  في  والغرب  موسكو 

الواليات  أن  الواضح  من  وعليها،  أوكرانيا 

روسيا  الحتواء  األولوية  أعطت  المتحدة 

ذلك  وراء  أن  والمؤكد  الصين،  من  بداًل 

اعتبار  أبرزها  لعل  األسباب،  من  العديد 

الصين،  من  أضعف  روسيا  أن  واشنطن 

اقتصاديًا  أسهل،  سيكون  عليها  والضغط 

لها  يكن  لم  روسيا  أن  اعتبار  على  وتقنيًا، 

العالمي،  الدور المحوري في االقتصاد  هذا 

الذي  المعقد  االقتصادي  بالترابط  مقارنة 

بصرف  الصينية،  الغربية  العالقات  يميز 

رئيسي  كمورد  موسكو  دور  عن  النظر 

الواليات  راهنت  ربما  لذا  ألوروبا،  للطاقة 

المتحدة على أنه سيكون أقل تكلفة البدء 

الصغار  شركائها  على  للضغط  بروسيا 

أن  العتقادها  باإلضافة  عنها،  »لفصلهم« 

الحتواء  أساسي  شرط  هو  روسيا  احتواء 

الصين في نهاية المطاف.

الصعب  ومن  المبكر  من  إنه  القول  ويبقى 

ومستقبل  األمور،  تتجه  أين  إلى  التكهن 

بالنتيجة  مرتبطا  سيكون  األحداث  تطور 

العسكرية،  روسيا  لعملية  النهائية 

للغرب  الموحد  الموقف  استمرار  وكذلك 

الذي أظهره من خالل فرض حزم العقوبات 

المتتالية والسريعة على روسيا.

ساحة جديدة للمنافسة

آسيا الوسطى
في الحسابات األميركية

آسيا  دول  إلى  اليوم  واشنطن  وتنظر 

تساعد  أن  يمكن  أنها  على  الوسطى 

العقوبات  على  االلتفاف  موضوع  في  روسيا 

الغربية. ومن خالل تصريحات وتحركات 

األخيرة  األيام  في  أميركيين  مسؤولين 

وتقديم  الوسطى  آسيا  عواصم  بشأن 

وإغراءات  وعسكري  أمني  لتعاون  عروض 

المتحدة  الواليات  تحاول  اقتصادية، 

وبكين  لموسكو  مزدوجة  ضربة  توجيه 

المبكر  من  األحوال  جميع  في  ولكن  مًعا، 

فشق  الجديدة،  التفاعالت  وجهة  تحديد 

ألزمة  النهائية  بالنتائج  مرتبط  منها  كبير 

أوكرانيا.

الخارجية  وزير  نائبة  زيا  عزرا  زارت  فقد 

والديمقراطية  المدني  لألمن  األميركي 

القيرغيزية  العاصمة  اإلنسان  وحقوق 

الماضي،  أبريل  منتصف  في  )بشكيك( 

والتقت عددا من المسؤولين هناك، وأشارت 

لتوقيع  األميركي  الجانب  استعداد  إلى 

اتفاقية تعاون جديدة مع قرغيزستان.

تعزيز  تمويل  المتحدة  الواليات  وتواصل 

ويبدو  األفغانية،  الطاجيكية  الحدود 

وواشنطن  موسكو  بين  سباقا  هناك  أن 

األموال  من  مزيدا  سيخصص  من  لمعرفة 

لطاجيكستان، حيث ستقدم روسيا منحة 

الحدود  على  أمامي  موقع  لبناء  لدوشنبه 

ذكرت  ما  حسب  األفغانية،  الطاجيكية 

»آسيا بلس«، والواليات المتحدة مستعدة 

على  بها  خاص  حدودي  موقع  لبناء  أيًضا 

الحدود الطاجيكية األفغانية، وقال السفير 

مارك  جون  طاجيكستان  في  األميركي 

أكثر  ستنفق  واشنطن  إن  بوميرسهايم 

طاجيكستان  أمن  على  دوالر  مليون   60 من 

هذه  من  وكجزء  المقبلين،  العامين  في 

األميركية  الحكومة  ستزود  المساعدة 

دون  من  استطالع  بطائرات  طاجيكستان 

في  للبالد  الجوي  المجال  لمراقبة  طيار 

للدبلوماسي  ووفقا  الحدودية.  المناطق 

األميركي، فإن الواليات المتحدة خصصت 

في 30 عاًما -من التعاون- مئات الماليين من 

الدوالرات لطاجيكستان، وقال بوميرسهايم 

المانح  واشنطن  ستصبح   2022 عام  »في 

األول لطاجيكستان«.

تحّد  الوسطى  آسيا  في  دول   5 أصل  من   3
أفغانستان، إذ يبلغ طول حدود أفغانستان 

ومع  كيلومتر،   1200 طاجكستان  مع 

وأوزبكستان  كيلومتًرا،   744 تركمانستان 

مع  لقرغيزستان  حدود  وال  كيلومتًرا،   137

بينهما؛  طاجيكستان  وتقع  أفغانستان، 

ومع ذلك فإن المسافة بين إقليم بدخشان 

األفغاني ومنطقتي باتكين وتشون أالي في 

قرغيزستان هي 300 كيلومتر فقط.

المتحدة  الواليات  لتحرك  الُمعلن  الهدف 

اإلرهاب  مكافحة  هو  الوسطى  آسيا  تجاه 

أفغانستان،  من  يأتي  قد  الذي  والخطر 

روسيا  إبعاد  محاولة  سطوره  بين  ولكن 

وخلق  الخلفية،  بحدائقها  ُيعرف  كان  عّما 

حدودها  عند  لموسكو  جديدة  قلق  بؤرة 

الدول  الجنوبية بعد كسر عقود من حياد 

والسويد  البلطيق فنلندا  المطلة على بحر 

وتقديمهما طلب انضمام إلى حلف الناتو.

واالرتدادات  اآلثار  روسيا  وتخشى 

األميركي  االنسحاب  بسبب  السلبية 

غير  البلد  هذا  وتحول  أفغانستان،  من 

لجوارها  استنزاف  بؤرة  إلى  المستقر 

روسيا  تخوم  على  الوسطى  آسيا  في 

تتذرع  أن  موسكو  تريد  ال  حيث  الجنوبية، 

في  أميركية  قواعد  إلقامة  بذلك  واشنطن 

الخارجية  وزير  أكد  أن  وسبق  الدول،  تلك 

استعداد  عدم  الفروف  سيرغي  الروسي 

في  أميركيين  عسكريين  لرؤية  بالده 

من  انسحابهم  بعد  الوسطى  آسيا  دول 

بدورها  روسيا  احتفظت  أفغانستان. 

منذ  المنطقة  في  لألمن  رئيسا  ضامنا 

أوائل  في  السوفياتي  االتحاد  انهيار 

عندما  حتى  الماضي،  القرن  تسعينيات 

للصين  االقتصادي  بالتفوق  الكرملين  قبل 

بكين  استفادت  إذ  الوسطى،  آسيا  في 

بين  واالقتصادي  السياسي  الصدام  من 

بين  المتبادلة  والعقوبات  والغرب،  روسيا 

مناطق  إلى  قوة  بكل  وزحفت  الطرفين، 

يوحد  لكن  لموسكو،  التقليدية  النفوذ 

الواليات  مع  تنافسهما  وروسيا  الصين 

إلى تقليص  البلدين يهدف  المتحدة، وكال 

نفوذ واشنطن في المنطقة.

متزايد  نحو  على  الوسطى  آسيا  وتتحول 

جارتها  الصين  بين  للمنافسة  ساحة  إلى 

األميركية  المتحدة  والواليات  العمالقة، 

االنتصار  بعد  هيمنتها  تعزيز  أرادت  التي 

في الحرب الباردة وإضعاف روسيا مع انهيار 

االتحاد السوفياتي.

وفسرت نخب دول آسيا الوسطى استقاللها 

انهيار االتحاد السوفياتي بأنه استقالل  مع 

على  يعتمدون  جعلهم  ما  وهو  موسكو،  عن 

وواشنطن  بكين  األخرى،  القوى  مراكز 

إلى  وتلجأ  تناشد  أنها  إال  جزئيا،  وتركيا 

روسيا عند التهديدات القصوى، كما حدث 
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أوائل  األهلية  الحرب  في  طاجيكستان  ومع 

التسعينيات.

السياسة  في  الرعونة  أن  البعض  ويرى 

دول  ملف  إلدارة  الروسية  الخارجية 

قصر  مع  السابق،  السوفياتي  االتحاد 

الجمهوريات  لقيادة  اإلستراتيجي  النظر 

الدول  تلك  جعل  إلى  أدت  المستقلة، 

مسرحا للتنافس بين الالعبين الدوليين، 

في  الروسي  للنفوذ  كبيرة  خسارة  وإلى 

فضاء ما بعد االتحاد السوفياتي.

ورأت  السابقة  السوفياتية  الدول  اعتادت 

أن من الطبيعي أن تقدم روسيا لهم المزايا 

السياسية والتفضيالت االقتصادية مقابل 

التي  االندماج  هياكل  في  المشاركة 

االتحاد  مثل  روسيا،  رعاية  تحت  أنشئت 

معاهدة  ومنظمة  األوراسي،  االقتصادي 

الواقع، فإن أي منصة  األمن الجماعي. وفي 

تكامل في فضاء ما بعد االتحاد السوفياتي 

للترويج  األعضاء  الدول  قبل  من  ُتستخدم 

تتغير  التي  الوطنية  مصالحها  وتقديم 

اإلقليمية-الدولية  المعادالت  على  اعتماًدا 

وراء  يجري  ما  أو  منها  المعلن  سواء 

الكواليس. ويعّد السلوك الصريح لرئيس 

توكاييف،  جومارت  قاسم  كازاخستان 

واضًحا  مثااًل  أيام،  قبل  روسيا  زيارته  أثناء 

خالل  من  السابقة،  االعتبارات  على 

بسياسة  بالده  بالتزام  المتعلق  تصريحه 

العقوبات المناهضة لموسكو، والذي يضع 

موقف  في  وبالفعل  رسميا  كازاخستان 

وفًقا  أنه  ومع  لروسيا.  صديقة  غير  دولة 

أي  فإن  الروسية،  الرسمية  للتصريحات 

شّنها  التي  المختلطة  الحرب  تدعم  دولة 

صديقة،  غير  تصبح  روسيا  على  الغرب 

علًنا  بذلك  االعتراف  المتوقع  غير  من  أن  إال 

المسؤولين  قبل  من  كازاخستان  حيال 

ذلك  عن  التحدث  اعتادوا  الذين  الروس 

في  العضو  الدولة  تركيا  وحتى  بوضوح، 

في  لكييف  مؤيًدا  موقًفا  تتخذ  التي  الناتو، 

العقوبات  لنظام  دعمها  تعلن  لم  العلن، 

الغربية على روسيا.

ويأتي موقف رئيس كازاخستان هذا بعد 

األمنية  المساعدة  طلبه  على  قليلة  أشهر 

التي  الجماعي  األمن  معاهدة  منظمة  من 

بإرسالها  بسهولة  والتزمت  روسيا  تقودها 

قوات، مع انتشار االحتجاجات ووصولها إلى 

ألماتا أكبر مدن كازاخستان.

غّيرت األزمة األوكرانية كثيرا من المعادالت والتوازنات 
اإلقليمية الدولية، ودفع تطور األوضاع في أوكرانيا األنظار 

من جديد نحو الدول السوفياتية السابقة في الجوار 
األفغاني القريب في آسيا الوسطى، ال سيما بعد مضي 

أشهر قليلة على االنسحاب األميركي من أفغانستان.

باسل الحاج جاسم

كاتب في شؤون آسيا 

الوسطى والقوقاز



13السنة )27( - الجمعة 16 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 15 يوليو 2022م العدد )9811( مقال

ذكرى »15« يوليو »2016«

تركيا بحماية شعبها

تتوالى األيام والسنوات وتبقى ليلة 15 يوليو 

2016 شامخة في ذاكرة األمة التركية، فهي 
لم  ليلة  الليالي،  من  كغيرها  تكن  لم  ليلة 

يذق فيها األتراك على اختالف توجهاتهم طعم 

العالم  شهدها  ملحمة  سطروا  فقد  النوم، 

عهد  أن  القول  قبل  بالفعل  وأعلنوا  أجمع، 

االنقالبات قد وّلى بال رجعة.

بقدر  للفخر،  مدعاة  األتراك  ردة  كانت  وقد 

ما كان فعل االنقالبيين خسيسا ووضيعا، 

فقد نزلت جموع الشعب إلى الشوارع للدفاع 

عن الجمهورية والديمقراطية والحرية.

واآلن وقد مر على هذه المحاولة األثيمة ستة 

لنعيد  حدث،  ماذا  نستذكر  دعونا  أعوام، 

أن  قبل  الشعب،  هذا  عظمة  على  التأكيد 

نستخلص العبر من الحدث.

من  مارقة  مجموعة  سيطرت  وقد 

يوليو   15 الجمعة  يوم  مساء  العسكريين 

القريبة  األركان  رئاسة  مقر  على   2016
العاصمة،  وسط  »كزيالي«  ميدان  من 

أكار،  خلوصي  األركان  رئيس  واحتجزت 

ومن ثم سيطرت على مبنى مؤسسة اإلذاعة 

قراءة  على  مذيعين  وأجبرت  والتلفزيون 

بيان انقالب، تزامنا مع إغالق مجموعة أخرى 

والسلطان  البوسفور  لجسري  الجنود  من 

محمد الفاتح.

الموقف الخسيس، جاءت  وفي مقابل هذا 

أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  جسارة 

للنزول  شعبه  أبناء  ودعوته  وصموده 

رفضا  والمطارات  والميادين  الشوارع  إلى 

القوات  ومطالبته  العسكري،  لالنقالب 

بالوقوف  الشرفاء  والجنراالت  المسلحة 

من  ضميره  باع  من  أمام  وشرف  بصالبة 

الضباط اآلخرين، وقد أجهض كل ذلك هذه 

المحاولة اآلثمة في مهدها.

في  التركي  الشعب  جماهير  تتأخر  ولم 

استجابة  والمطارات  الشوارع  إلى  الخروج 

الديمقراطية  لحماية  الرئيس  لنداء 

مظاهرات  فانطلقت  االنقالب،  وإفشال 

وأنقرة ومدن  حاشدة في ميادين إسطنبول 

كما  وّلى،  قد  االنقالبات  زمن  أن  معلنة  عدة 

التفت القوى السياسية التركية المعارضة 

حول الحكومة في رفضها لالنقالب.

وبمعاونة  التركي  الشعب  نجح  وقد 

الدولة  مؤسسات  أبناء  من  المخلصين 

-خالل 15 ساعة فقط- في إجهاض محاولة 

من  مجموعة  قادتها  التي  الفاشلة  االنقالب 

»غولن«  لمنظمة  المنتسبين  الضباط 

اإلرهابية التي يتزعمها فتح الله غولن القابع 

في بنسلفانيا األميركية.

وعلى مدى أشهر، تبين كيف تغلغلت هذه 

مفاصل  من  كثير  في  اإلرهابية  الجماعة 

االنقالب  لحظة  وراء  سعيا  التركية  الدولة 

بها  النفس  ُتمّني  كانت  التي  المنشودة 

لتسيطر على الدولة أمال في تحقيق مصالح 

ضيقة للجماعة ولمن يقف وراءها.

جماعة  أن  في  تكمن  الغريبة  المفارقة  لكن 

غولن -التي خططت ونفذت محاولة االنقالب 

أنها  عقود  مدى  على  تّدعي  ظلت  الفاشلة- 

تستقي مبادئها من اإلسالم وتنشط فقط في 

تمارس  وال  واالجتماعية،  التعليمية  األمور 

السياسة، لتأتي هذه المحاولة وتفضح كل 

نواياها وخباياها الخبيثة.

وكان غريبا أيضا أن ُيسّلم ضباط وجنراالت 

عقولهم  الوطن  لهذا  الوالء  على  أقسموا 

لشخص يقيم على بعد مئات آالف األميال 

وشرعيته  وطنهم  على  باالنقالب  يأمرهم 

األبصار  تعمى  ال  »فإنها  ولكن  الدستورية، 

وقد  الصدور«،  في  التي  القلوب  تعمى  ولكن 

نال هؤالء جزاءهم وتطّهرت منهم مؤسسات 

الدولة.

االنقالبات،  من  مرارا  تركيا  عانت  وقد 

هذه  طي  في  كبيرة  أشواطا  وقطعت 

نهضتها  أخرت  التي  األليمة  الصفحات 

أي  أمام  فليس  ولذلك  وسنوات،  سنوات 

السلطة  إلى  للوصول  اتجاه  أو  تيار  أو  حزب 

إال أصوات الناخبين عبر صناديق االقتراع.

االنقالب  لمحاولة  األولى  الدقائق  فمع  ولذلك 

المسلحة  القوات  قيادة  رفضت  الفاشلة، 

التركية والغالبية العظمى من منتسبيها، 

السياسية  واألحزاب  الشخصيات  وكذلك 

االنقضاض  توجهاتها، محاولة  على اختالف 

الزمن  عليها  عفا  بطريقة  السلطة  على 

تركيا  مثل  كبيرة  لدولة  مناسبة  تعد  ولم 

نحو  زالت-  -وما  واسعة  خطوات  خطت 

والديمقراطية  والعدالة  القانون  دولة  إرساء 

لشعب يستحق -بال شك- األفضل.

االنقالبية  للمحاولة  األولى  اللحظات  ومنذ 

من  كانت  -وإن  أنها  تبين  الفاشلة،  اآلثمة 

لم  أنها  إال  لألسف-  تركية  عناصر  تنفيذ 

ودعما  وتخطيطا  تدبيرا  عليهم؛  تقتصر 

إعالميا، بل وشماتة حتى قبل أن تنجح.

الدول  بعض  تلكؤ  في  واضحا  ذلك  بدا  وقد 

محاولة  من  واضح  رافض  موقف  إعالن  في 

المحاولة،  فشل  لها  تبين  حتى  االنقالب 

دعمها  وإعالن  بها  بالتنديد  فسارعت 

أن  بعد  ولكن  والشرعية،  للديمقراطية 

ُسجل عليها هذا التأخر والتردد.

ما  اإلعالم  وسائل  أظهرت  أخرى،  دول  وفي 

دعم  من  صراحة  إعالنه  عن  ساستها  عجز 

ديمقراطية  في  وشماتة  به  وفرح  لالنقالب 

وحكومتها  رئيسها  وشرعية  تركيا 

المنتخبين.

والخارجية  الداخلية  المواقف  هذه 

استدعت محاسبة المتورطين المباشرين 

في محاولة االنقالب، وإعادة الحسابات.

ماليين  خاضها  التي  المواجهة  تقتصر  ولم 

األتراك الذين امتألت بهم شوارع الوطن ليلة 

15 يوليو 2016 فقط على أدوات االنقالب، بل 
واجهوا من يقف وراءهم إقليميا ودوليا، بعد 

أن المخطط أكبر من مجرد  أن استشعروا 

جماعة أو مجموعة تريد القفز على السلطة، 

تركيا،  تقدم  وقف  هو  الحقيقي  فالهدف 

والعودة بها إلى الوراء دولة على الهامش ال في 

على  منكفئة  رائدة،  ال  تابعة  األحداث،  قلب 

نفسها ال تلقي باال لحال محيطها وأمتها.

وشعوبه  العالم  حكومات  من  الكثير  لكن 

األوقات  هذه  في  تركيا  جانب  إلى  الحرة 

العصيبة، وال تنسى تركيا أبدا أن صاحب 

السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد 

بالرئيس  اتصل  زعيم  أول  كان  ثاني  آل 

رجب طيب أردوغان منددا بمحاولة االنقالب 

الغادرة ومؤكدا على دعمه للشرعية.

الشيخ  القطري،  الخارجية  وزير  كان  كما 

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أول مسؤول 

أردوغان  الرئيس  ويلتقي  أنقرة  يزور  عربي 

كما  االنقالب،  محاولة  عقب  يوليو   30 في 

وردت مئات الرسائل واالتصاالت من الشعب 

القطري، وهذا يثبت أن قطر صديق حقيقي 

وشقيق تركيا.

أنباء  توالى  بدء  ومع  السعودية،  وفي 

السعوديون  هرع  الغادرة  االنقالب  محاولة 

إلى المساجد مكّبرين وسائلين الله تعالى 

أن يحفظ تركيا، وهو ما تكرر في كثير من 

البالد العربية واإلسالمية، حتى إن الشعب 

السوداني -على سبيل المثال- وّزع الحلوى 

في شوارع الخرطوم وغيرها من المدن بعد 

تأكد فشل محاولة االنقالب.

واليوم -ونحن نعيش ذكرى هذه المحاولة 

بالحزن  الفرح  مشاعر  تمتزج  الغادرة- 

التركية  األسر  تستذكر  إذ  والفخر، 

وطنهم،  عن  دفاعا  ارتقوا  الذين  شهداءها 

بينما ُيسرع قطار االنطالقة التركية خطاه 

بتأمين  وخارجيا  عمالقة،  بمشاريع  داخليا 

تحالفاتها  على  والمحافظة  البالد  مصالح 

التي تنطلق من مبادئها وقيمها ومصالحها.

األولى   2016 يوليو   15 محاولة  تكن  لم  وكما 

فالمؤكد  االنقالبات،  من  طويل  سجل  في 

الخير لتركيا سيواصلون  أن من ال يريدون 

سعيهم الخبيث لوقف نهضتها وتقدمها، وقد 

يأخذ ذلك السعي شكل تحالفات مشبوهة 

تحاول  خارجية  لقوى  ترتهن  منظمات  أو 

تحجيم دور تركيا واستهداف مستقبلها.

الحميدة،  غير  المساعي  هذه  مقابل  وفي 

فيه  استيقظ  الذي  التركي  الشعب  فإن 

التي   2016 يوليو   15 محاولة  وأفشل  المارد 

شكلت اختبارا مفاجئا نجح فيه بشجاعته 

مخططات  أو  محاوالت  أي  سُيفشل  وعزمه، 

نجم  ليبقى  اختياراته  على  القفز  تحاول 

تركيا عاليا وهاديا.

تركـيا ال تنـسى أبـدا أن صاحـب السمــو أول من اتصـل بالرئــيس أردوغـــان منـــددا بمحـــاولة االنقـالب 

الشـيخ محمــد بن عبد الرحمن أول مسـؤول عربي يلتقي الرئيس أردوغان عقب المحاولة االنقالبية

د. مصطفى كوكصو 
سفير الجمهورية التركية بالدوحة

ش��ع��ب��ن��ا س��ُي��ف��ش��ل 
م�������ح�������اوالت أي 
أو مخططات تحاول 
القفز على اختياراته 
تركيا  ن��ج��م  ليبقى 
ع����ال����ي����ا وه�����ادي�����ا

اله��دف الح��ق�ي��ق���ي 
ه�����و وق����ف ت��ق��دم 
تركيا والعودة بها 
إل����ى ال��وراء دول�����ة 
ع���ل�����ى اله����ام�����ش
ال في قلب األحداث

خطوات واسعة نحو إرساء دولة القانون والعدالة والديمقراطية لشعب يستحق األفضل
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بعثة الشحانية تغادر إلى تركيا
غادرت بعثة فريق الشحانية إلى تركيا أمس إلقامة المعسكر التحضيري للموسم الجديد -2022 2023 

بمدينة يلوا، على أن يستمر المعسكر حتى 3 أغسطس المقبل، وسيتضمن برنامج الشحانية خالل 

التدريبات  بخالف  الفرق،  من  عدد  مع  المستوى  متدرجة  ودية  مباريات   3 خوض  الخارجي  معسكره 

البداية  كانت  أن  بعد  اإلعداد  من  الثانية  المرحلة  هو  الخارجي  المعسكر  ويعتبر  والبدنية..  الفنية 

منتصف يونيو على ملعب الجامعة وهي المرحلة المهمة للفريق وذلك قبل العودة إلى الدوحة للدخول 

المدرب  الفني بقيادة  الجهاز  الموسم الجديد، كما سيعمل  النهائية واألخيرة النطالق  التحضيرات  في 

اإلسباني ألفارو ميخيا على تحقيق أكبر قدر من االستفادة خالل معسكر اإلعداد حتى يكون الفريق جاهزًا 

تمامًا من جميع النواحي لتحقيق نتائج إيجابية والمرجوة بدوري الدرجة الثانية الذي سيسعى خالله 

.QNB الشحانية للتأهل لدوري نجوم

  كتب         عادل النجار

الشاطئية  اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا  واصل 

في  العالمية  األلعاب  دورة  في  الناجح  مشواره 

في  حاليا  المقامة  عشرة  الحادية  نسختها 

إلى  تأهل  حيث  األميركية،  برمنغهام  مدينة 

البطولة  منافسات  من  النهائي  نصف  الدور 

/  صفر   2 البورتوريكي  بعد فوزه على المنتخب 

بهذا  رصيده  ليرفع  الرئيسي،  الدور  ختام  في 

الثاني  المركز  بها  احتل  نقاط  أربع  إلى  الفوز 

ليتأهل  الكرواتي  المنتخب  خلف  لمجموعته 

المجموعة  أول  البرازيلي  المنتخب  لمالقاة 

األخرى في الدور نصف النهائي.

وقدم منتخبنا مستوى مميزا خالل المباراة التي 

تفوق فيها بشكل واضح، ونجح في التعامل مع 

ويمتلك  المناسب،  بالشكل  اللقاء  مجريات 

وخبرات  عالية  قدرات  ذات  عناصر  منتخبنا 

الشاطئية  اليد  عنابي  يضم  حيث  كبيرة، 

وسيد  اليافعي،  محسن  هم:  العبين  عشرة 

ومحمد  دنقير،  وأمير  مراد،  وعبدالرزاق  قناوي، 

حسن صالح، ومحمد السوسي، وهاني كاخي، 

وعلي  زكي،  أحمد  ومحمد  محمد،  ومعتصم 

أحمد.

بالدور  األولى  مباراته  في  فاز  قد  منتخبنا  وكان 

صفر،    /  2 األرجنتيني  نظيره  على  الرئيسي 

بورتوريكو  على  بفوزه  بنجاح  مشواره  وواصل 

أن  بعد  النهائي  نصف  للدور  التأهل  وضمان 

بالدور  األولى  المجموعة  في  ثانيا  حل  قد  كان 

صفر    /  2 نيوزيلندا  على  فوز  من  التمهيدي 

وخسارة أمام كرواتيا صفر /  2، لكنه حقق الهدف 

ومواصلة  النهائي  لنصف  التأهل  وهو  االساسي 

المشوار بنجاح في البطولة.

في  للفوز  الشاطئية  اليد  عنابي  ويسعى 

المباراة  نحو  المشوار  ومواصلة  النهائي  نصف 

حيث  جديد،  إنجاز  تحقيق  أجل  من  النهائية 

للمنتخب  الثالثة  هي  الحالية  المشاركة  تعد 

الوطني لليد الشاطئية بدورة األلعاب العالمية، 

التي   2013 نسخة  في  شارك  قد  كان  حيث 

ونسخة  رابعا،  فيها  وحل  كولومبيا  في  أقيمت 

فيها  وحقق  بولندا  في  أقيمت  التي   2017
نظيره  على  فوزه  بعد  البرونزية،  الميدالية 

المركزين  تحديد  مباراة  في   1  -  2 المجري 

التي  المقاومات  األدعم  ويمتلك  والرابع،  الثالث 

وتحقيق  النسخة  هذه  خالل  منافسًا  تجعله 

المزيد من اإلنجازات لليد القطرية.

حقق منتخبنا الوطني للشباب الفوز على نظيره اإلماراتي بنتيجة 74-86 

في أولى مبارياته للبطولة العربية للشباب والتي أقيمت بالصالة المغطاة 

 21 إلى   14 من  الفترة  خالل  العربية  مصر  بجمهورية  الزهور  نادي  في 

واإلمارات، والسعودية،  6 منتخبات وهي: قطر،  الجاري، بمشاركة  يوليو 

والكويت، والجزائر، باإلضافة إلى مصر )المستضيف(. ومن نتائج البطولة 

حقق المنتخب الجزائري فوزا كبيرا على نظيره الكويتى بنتيجة 44-99 

في افتتاح مباريات البطولة.

في  الكويتي  نظيره  الوطني  منتخبنا  ويواجه  اليوم  المنافسة  وتتواصل 

الـ4:00 عصر،  الـ4:00 عصًرا، ومع منتخب السعودية يوم غٍد السبت في 

أن  المقبل، على  المنتخبات على راحة سلبية يوم األحد  وتحصل جميع 

المنتخب  مع  يلتقي  حيث  المقبل،  اإلثنين  البطولة  مباريات  تستأنف 

الجزائري في الـ4:00 عصًرا.

الـ8:00  لها في  المقرر  األول بلقاء مصر  الدور  البطولة في  ويختتم مباريات 

المقبل،  األربعاء  راحة  على  المنتخبات  وتحصل  المقبل،  الثالثاء  مساء 

التمهيدي مع ثاني  وأول  التمهيدي،  رابع  التمهيدي مع  أن يلتقي ثالث  على 

التمهيدي الخميس المقبل، وتختتم البطولة يوم 21 من الشهر الجاري.

قوية  مباراة  قد  الفريق  بان  العنابي  بعثة  رئيس  الدوسري  طالل  وصرح 

برغبة  اللقاء  دخلوا  العنابي  العبي  وأن  المستحق  الفوز  على  لله  والحمد 

الفوز إلي تحقق بعد أداء قوي ونأمل في مواصلة االنتصارات والقادم سيكون 

أفضل.

منتخبنا يتطلع إلنجاز في دورة األلعاب بأميركا

عنابي الشاطئية لنصف نهائي »العالمية«

يواجه الكويتي في »عربية السلة« للشباب

العنابي يتغلب على اإلماراتي

في آخر مبارياته بمعسكره اإلسباني

القطراوي يواجه 
ليفانتي.. اليوم

الخارجي  معسكره  في  الودية  مبارياته  قطر  فريق  يختتم 

في  ليفانتي  فريق  مع  اليوم  يلتقي  حيث  إسبانيا،  في  المقام 

تجربة ودية يسعى من خاللها للوقوف على جاهزيته للموسم 

الجديد، حيث يتطلع لالستفادة من هذا اللقاء بالشكل الالزم 

المغربي  بقيادة  الفني  الجهاز  لدى  الكبيرة  الرغبة  ظل  في 

يوسف سفري في تجهيز الملك القطراوي بأفضل صورة قبل 

.QNB بداية دوري نجوم

اإلنجليزي  بورتسموث  نادي  أمام  خسر  قد  القطراوي  وكان 

معسكره  ضمن  الودية  مبارياته  ثاني  في   2  – صفر  بنتيجة 

اإلعدادي في إسبانيا، في حين كان قد تغلب على رديف نادي 

مبارياته  أولى  في   2-4 بنتيجة  اإلنجليزي  سيتي  إكستر 

الودية في معسكره اإلعدادي.

الودية  المباراة  من  كبيرة  بصورة  لالستفادة  الفريق  ويتطلع 

ومسائية  صباحية  فترتين  على  التدريبات  أن  خاصة  اليوم 

كبيرة  بصورة  القطراوي  جاهزية  رفعت  الماضية  األيام  خالل 

من  الالعبين  استفادة  على  للوقوف  فرصة  اليوم  ودية  وتبقى 

تحضيرات الفترة الماضية.

الجماهير تحمل المؤسسة تأخر التعاقدات

!..»QSL« طقطقة« علـى«

ولذلك وخوًفا من كل هذه التطورات في تقليص األندية 

واالستراتيجية كان للجمهور رأي واضح أن كل ما يحدث 

تتحمله مؤسسة دوري نجوم قطر على اعتبار أنها تملك 

الحق بخصوص لجنة المحترفين التي كونتها وأعلنت 

عنها مؤخرا.

السبب  المؤسسة  حملت  دورينا  أندية  جماهير 

أن  بعد  التأخير،  وفي  اإلخفاق  في  والمباشر  الرئيسي 

اتجهت لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد 

اكتمال  بدون  العودة  على  أغلبها  وشارفت   2023 ـ   2022
المحترفين مثل الريان والغرافة وقطر والعربي والدحيل 

الذي يحتاج لمحترف واحد فقط. 

تواجد  المعسكرات  إيجابيات  من  أن  يعرف  والجميع 

والمواطنين  المحترفين  مستوى  على  الالعبين  جميع 

برفقة الجهاز الفني حتى يكون المدرب قادرا على صناعة 

تحقيق  على  القادرة  والتشكيلة  المناسبة  التوليفة 

ذهبت  أجلها  من  والتي  الفرق  إليها  تسعى  التي  األهداف 

في  التحضيرية  الودية  والمباريات  المعسكرات  إلقامة 

بكل  يعتبر  لموسم  اإلعداد  من  األخيرة  قبل  المرحلة 

قطر  مونديال  مع  يتزامن  ألنه  استثنائيا  المقاييس 

2022، وبعد نهاية الموسم سيتم تقليص أندية الدرجة 
جعلت  المعطيات  تلك  كل  فقط..  أندية   10 إلى  األولى 

أنه من باب أولى أن يكون هناك اهتمام مضاعف وتركيز 

على المرحلة المقبلة والموسم الجديد، إلى أن اتضح أن 

إدارات األندية لها رأي آخر.

على  غرد  جاسم  خالد  المجلس  برنامج  وراعي  اإلعالمي 

االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشخصي  حسابه 

»تويتر« تغريدة وجدت الجماهير فيها فرصتها لتعبر عن 

نايمين  اللي  األندية  »إلى  جاسم:  خالد  وكتب  غضبها، 

القطري  الدوري  راح يتم تقليص عدد فرق  العسل..  في 

إلى 10 أندية ابتداء من موسم 23/ 24، يعني في فريقين 

على  اشتغلوا  الثانية..  الدرجة  لدوري  يهبطون  راح 

واختاروا  المواطنين..  في  الله  وهالله  المحترفين  ملف 

الالعبين اللي يفوزونكم، التخبط في االختيار راح يضيع 

الفريق وراح يهبط«.

وكان هناك سؤال على صفحة أخبار الكرة القطرية يقول 

على  ومتبقي  األندية  صفقات  تأخر  سبب  ما  السؤال: 

بداية الدوري أقل من 3 أسابيع؟؟، ووجد هو اآلخر إجابات 

فيها هجوم كبير على مؤسسة دوري نجوم قطر.

من  كثير  بخلي  »القرار  صفحته:  في  الرشيد  وكتب 

يعتزلون،  والمخضرمين  موهوبين  الغير  الالعبين 

عدد  في  زيادة  األنديه،  عدد  تخفيض  حال  في  مطلوب 

المباريات، تصل إلى 36 مباراة«. { من مباريات سابقة للدوري

�سعادة �ل�سيخ حمد بن �سحيم بن حمد �آل ثاين 

رئي�س نادي قطر �لريا�سي  

ونائبـــــه

�ل�سيخ �سحيم بن عبد�لعزيز �آل ثاين 

وجميع �أع�ساء �لنادي ومنت�سبيه

يتقدمون بخال�س �لعز�ء وعظيم �ملو��ساة �إىل 

 �لو�لــد

علي ربيعة عي�سى �لز�مل �لكو�ري

رئي�س �لنادي �سابقًا

بوفاة �ملغفور لها باإذن �هلل تعاىل 

زوجـــتــه
�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته 

واأن ي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

   كتب         عوض الكباشي

يظل تأخر التعاقد مع المحترفين خالل الموسم الرياضي حتى اآلن بمثابة 
إشارة قوية إلى أن الموسم سيكون فيه الكثير من المشاكل واإلخفاقات 

على مستوى النتائج والمراكز بالنسبة لبعض األندية، وارتباط األمر 
بتقليص عدد األندية إلى 10 أندية بداية من الموسم المقبل.
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وصل تركيا.. وتسلم مهامه مع مسيمير

المغربي المتقي مساعدا للمدرب روشتيه

المتقي  عبدالجبار  المغربي  المدرب  انضم 

مسيمير،  لفريق  الفني  الجهاز  ليكمل 

الوطني  للمدرب  مساعدا  مهمته  وتسلم 

المتقي  أن  المعروف  ومن  روشتيه،  مبارك 

عمل  حيث  كبيرة  كروية  بخبرة  يتمتع 

أندية  عدة  في  مدرب  ومساعد  كمدرب 

عريقة في المغرب وقطر مثل الوداد والرجاء 

ونهضة بركان ومعيذر والسد وأم صالل مما 

الجهاز  تثري  متميزة  إضافة  منه  يجعل 

والفريق.

قيادة  مهمة  روشتيه  مبارك  المدرب  ويقود 

الحالي  الرياضي  للموسم  مسيمير  فريق 

عدة  في  روشتيه  لعب  وقد  2023م،    /  2022
وقطر  والسيلية  الريان  مثل  قطرية  أندية 

ضمن  لعب  كما  والشحانية،  والمرخية 

وعمل  قبلها،  السنية  الفئات  في  المنتخب 

مسيمير  شباب  فريق  ودرب  بأسباير  مدربا 

األول  الفريق  درب  كما  مواسم،  ثالثة  لمدة 

الدرجة  بكأس  الفوز  معه  وحقق  أيضا 

الثانية بموسم 2020 /  2021م.

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  ويواصل 

الرياضي  للموسم  تحضيراته  مسيمير 

يقيمه  إعدادي  معسكر  خالل  من  الجديد 

المباريات  من  عدد  يتخلله  بتركيا  الفريق 

التحضيرية.

كتب       عوض الكباشي

العميد يخوض تجربة إعدادية يوم »17«

النعيمات ينضم لمعسكر األهلي

في بطولة األلعاب العالمية

للسنوكر  الوطني  منتخبنا  العب  تمكن 

التأهل  بطاقة  حصد  من  العبيدلي  علي 

لدور الثمانية من بطولة األلعاب العالمية، 

أالباما  بوالية  برمنجهام  مدينة  في  المقامة 

فوزه  إثر  األميركية،  المتحدة  الواليات  في 

بنتيجة  تويساب  التايالندي  الالعب  على 

)3-0( في مواجهة سيطرة فيها العب العنابي 

بالطول والعرض وتألق بشكل الفت.

وُيمثل العنابي في هذه البطولة كٌل من علي 

العبيدلي وأحمد سيف، حيث خاض أحمد 

سيف مواجهته األولى ضد الالعب البولندي 

من  متأخر  وقت  في  كواليسكي  أنتوني 

ليلة األمس الخميس، هذا وسيواجه علي 

العبيدلي نظيره األلماني أوميت ديكم اليوم 

في دور الثمانية.

وتقام بطولة األلعاب العالمية تحت إشراف 

أربعا  وتشمل  الدولية  األولمبية  اللجنة 

السنوكر،  منها  مختلفة  رياضة  وثالثين 

منافسات  لخوض  العبيدلي  وتأهل 

حصوله  بعد  األلعاب،  هذه  في  السنوكر 

على بطاقة خاصة بعد نتائجه الرائعة في 

بطولتي العالم وآسيا، خاصة في ظل تأهله 

إلى الدور ربع النهائي من بطولة آسيا.

وعلى مدار العامين الماضيين، شارك أكثر 

تأهيلية  أحداث  في  وطنيا  اتحادا   140 من 

أنفسهم  سيمثل  من  لتحديد  العالم  حول 

وبلدهم في األلعاب العالمية 2022.

سيف  وأحمد  العبيدلي  علي  ويسعى 

لتشريف الرياضة القطرية في هذا المحفل 

عن  العبيدلي  علي  وأبدى  الكبير.  الدولي 

سعادته لتحقيق الفوز في منافسات بطولة 

األلعاب العالمية والوصول لدور الثمانية في 

وجود كوكبة من نجوم اللعبة

علي العبيدلي 
يتأهل لدور الثمانية

اليوم في يوجين األميركية

برشم يدافع عن آماله في مونديال القوى

ذهبية  صاحب  على  المعقودة  اآلمال  وتبدو 

من  كبيرة  العالي  الوثب  في   2020 طوكيو 

في  به  ظفر  الذي  باللقب  االحتفاظ  أجل 

الدوحة  في  جرت  التي  األخيرة  النسخة 

أللعاب  آخر  إنجاز  ولتحقيق   ،2019 عام 

عن  غاب  قد  برشم  وكان  القطرية.  القوى 

المنافسات منذ حصوله على ذهبية أولمبياد 

جانماركو  اإليطالي  مع  مناصفة  طوكيو 

الذي  الدوحة  لقاء  في  فقط  ليظهر  تامبيري، 

الماسي،  الدوري  من  األولى  المرحلة  يعتبر 

خلف  م(  بـ)2.30  الثاني  المركز  في  فيه  حل 

الكوري الجنوبي سانجهيوك بـ)2.33 م(.

وسيشارك معتز برشم صاحب الـ31 عاما في 

العام  نسخة  للقب  حامالاً  باعتباره  يوجين 

الدولي  خليفة  ستاد  على  أقيمت  التي   2019
في الدوحة بقفزة بلغت 2.37م.

في  الذهبي  الصقر  مشاركات  وكانت 

حاملة  تكون  ما  دائما  العالمي  بطوالت 

توج  حيث  القطرية،  للرياضة  بإنجازات 

2017 في  الذهبية لنسخة  أيضا بالميدالية 

 ،2015 ا في بكين   رابعاً
َّ

لندن بعدما كان حل

دايجو  في  ا  وسابعاً  ،2013 موسكو  في  ا  وثانياً

الكورية الجنوبية عام 2011.

سهلة،  تكن  لم  للعودة  برشم  معتز  رحلة 

معكسرات  يخوض  أن  فّضل  قد  كان  حيث 

تحضيرية من أجل الوصول لكامل الجاهزية 

لبطولة العالم، بدل دخول غمار المنافسات.

الدولي  روما  لقاء  عن  الذهبي  الصقر  وغاب 

من  المخاوف  بعد  الماسي  الدوري  ضمن 

جاهزية النجم من أجل الدفاع عن لقبه بطالاً 

ر االعتذار 
َّ

ا أنه بر للعالم في يوجين، خصوصاً

آنذاك بسبب مشاكل صحية.

خارجية  معسكرات  برشم  معتز  وخاض 

في السويد وبولندا قبل أن ينتقل إلى لوس 

أنجليس في الواليات المتحدة األميركية.

حققها  م   2.43 لبرشم  وثبة  أفضل  ووصلت 

بلجيكا  في   2014 سبتمبر  من  الخامس  في 

خافيير  الكوبي  خلف  سنتيمتَرين  بفارق 

العالمي  القياسي  الرقم  صاحب  سوتومايور 

)2.45 م منذ 27 يوليو 1993(

غياب صاحب برونزية 
النسخة األخيرة

 2022 يوجين  العالم  بطولة  عن  سيغيب 

النسخة  في  البرونزية  الميدالية  صاحب 

ويتعلق  الدوحة،  في  أقيمت  التي  األخيرة 

سامبا  الرحمن  عبد  القطري  بالبطل  األمر 

المصاب.

وكان العداء القطري قد أجرى عملية جراحية 

في لندن بعد إصابة في وتر العضلة الخلفية 

تعرض لها ُقبيل المشاركة في لقاء الدوحة، 

المرحلة األولى من الدوري الماسي، في شهر 

البطولة  عن  بذلك  ليغيب  الماضي،  مايو 

السابقة  البطولة  في  ثالثا  حل  أن  بعد 

فارهولم  كارستن  النرويجي  فيها  فاز  التي 

بالميدالية الذهبية واألميركي راي بنجامين 

ل من ينزل تحت 
َّ
بالفضية، بعد أن أصبحا أو

حاجز الـ47 ثانية بعد حامل الرقم القياسي 

األميركي كيفن يانج )46.78 ث(.

مشاركة مصعب آدم وأوجونودي 
وسيمثل قطر أيضا العداء مصعب آدم الذي 

ا  ضمن التأهل للمونديال بعدما سجل توقيتاً

قدره 3.34.76 د في 4 يوليو من العام الماضي 

خالل لقاء ستوكهولم الدولي.

سباق  في  أوجونودي  فيمي  سيشارك  كما 

مرات   4 آسيا  بطل  واحتل  و200م(،  )100م 

التصنيف  في   26 المرتبة  100م  سباق  في 

للتصفيات  النهائي  الموعد  قبل  العالمي 

المؤهلة إلى بطولة العالم بعدما سجل 10.2 

ث في أولمبياد طوكيو.

بانتصار من الفئة الثالثة بمضمار التيست بفرنسا

»ِمزون« ملك الشقب ريسنغ تضاعف رصيدها
 × مونلو  )المأمون  »ِمزون«  المهرة  أكدت 

أنها  ريسنغ  الشقب  وإنتاج  ملك  ُمزون( 

بالمتابعة  وأنها جديرة  واعدة بحق  مهرة 

حيث  مستقبالاً،  السباقات  أكبر  في 

إضافة  من  مشاركاتها  ثالث  في  تمكنت 

فوزااً  يكن  ولم  لرصيدها،  الثاني  الفوز 

الثالثة  الفئة  من  انتصارااً  كان  بل  عاديااً 

حصدت  عندما  واقتداره  بجدارة  حققته 

 - العمانية  السلطانية  الخيالة  جائزة 

اإلناث  األصيلة  العربية  للخيل   3 رازيا 

على  1900م  لمسافة  سنوات   3 عمر 

مضمار التيست دو بوش بفرنسا، وذلك 

بإشراف المدربة إليزابيث برنار وبقيادة 

الخيال غاري سانشيز.

بقيادة  مسيرتها  بدأت  »ِمزون«  وكانت 

العام  هذا  مايو  شهر  في  الخيال  نفس 

في  جاءت  ثم  تولوز،  مضمار  على  بفوز 

الثانية  مشاركتها  في  الثالث  المركز 

)المرتجز( ملك وإنتاج  المهر »مراد«  خلف 

»مدرسة«  والمهر  أيضااً  ريسنغ  الشقب 

من  شوطااً  وكانت  الموري(  ريسك  )نو 

قبل  شانتيي  مضمار  على  الثانية  الفئة 

3 أسابيع.
لتواجه  المشاركة  هذه  في  وعادت 

العمرية،  فئتها  نفس  من  اإلناث 

منافساتها  على  بوضوح  تفوقها  وأثبتت 

وتهدي  الثاني،  فوزها  لتحصد  الخمس 

فاز  التي   3 رازيا  جائزة  ريسنغ  الشقب 

خالل  من  قبل  من  ريسنغ  الشقب  بها 

في  البحر(  إف  )إيه  الشام«  »ريم  المهرة 

.2019 عام 

»أو  المهرة  كانت  الشوط  انطالقة  ومع 

من  أول  بون(  دو  )سيرافان  الموري«  دوفي 

من  األولى  المراحل  في  المقدمة  شغلت 

بجوار  »ِمزون«  استقرت  بينما  الشوط، 

المنحنى  وعند  مباشرة،  خلفها  الحاجز 

تجمعت  المستقيم  المسار  إلى  المؤدي 

لألمام  »ِمزون«  فاندفعت  معااً،  المهرات 

في  المهرات  باقي  وتقود  المقدمة  لتنتزع 

المسار المستقيم، وعلى الرغم من هدوء 

وبارتياح من  أدائها بعد ذلك فقد تمكنت 

لتحرز  منافساتها  مواجهة  في  الصمود 

وجاءت  الربع.  إال  طولين  بفارق  الفوز 

زالل«  »ِمس  المهرة  الثاني  المركز  في 

)جنرال( ملك وإنتاج سمو الشيخ عبدالله 

المدرب  وبإشراف  ثاني  آل  خليفة  بن 

كليمون  الخيال  وبقيادة  غيمان  ديدييه 

وبفارق  الثالث  المركز  في  وخلفها  ميري، 

إضافي قدره رأس قصير المهرة »جاد دو 

غي  أوبير  ملك  البحر(  إف  )إيه  فوست« 

وبقيادة  غوردان  شارل  المدرب  وبإشراف 

الخيال ماكسيم فولون.

»ُمزون«  الفرس  ابنة  »ِمزون«  والمهرة 

»عامر«  الفحل  ابنة  بدورها  وهي 

)الساكبي(،  »ديغاما«  والفرس 

»مطراق«  للجواد  شقيقة  وأخت 

)عامر( ملك الشقب ريسنغ الذي 

فاز بجائزة قطر من الفئة األولى 

على  األصيلة  العربية  لألمهر 

عام  في  كلو  سان  مضمار 

2016، كما أن لدى »ديغاما« 
ولم  سنوات،   3 عمرها  ابنة 

تشارك في السباقات بعد 

»الجسرة«  المهرة  وهي 

وتتدرب  البحر(  إف  )إيه 

شارل  المدرب  بإشراف 

أيضااً ملك  غوردان، وهي 

وإنتاج الشقب ريسنغ.

 }

يزن 

النعيمات

}

أعلن النادي األهلي انضمام الالعب األردني يزن النعيمات 

لمعسكر الفريق في النمسا استعدادا للموسم الجديد، 

األهلي  لفريق  الجماعية  التدريبات  في  الالعب  وشارك 

في إطار التحضيرات تحت قيادة المدرب المونتنيغري 

نيبوشا يوفوفيتش.

نيبوشا  المدرب  منح  مباراتين  األهالوي  العميد  ولعب 

الفرصة لعدد كبير من الالعبين من أجل االستفادة 

األهلي  العبو  وقدم  التجربة،  من  الفنية 

مستوى مميزا.

األولى  التجربة  ألغى  قد  األهلي  وكان 

بسبب  التحضيري  المعسكر  في  له 

فاالزنيا  أمام  التجربة  وخاض  األمطار، 

الفرق  أقوى  من  يعتبر  الذي  األلباني 

الدوري  في  تشارك  التي  األوروبية 

األوروبي الموسم المقبل،

في  ودية  مباراة  الفريق  وسيخوض 

السابع عشر من الشهر الجاري.

بشكل  تحضيراته  الفريق  ويوالي 

يومي وفق برنامج مكثف وضعه الجهاز 

صباحية  تمارين  على  يشتمل  الفني 

ومسائية من أجل الوصول بالالعبين 

البدنية  الجاهزية  من  درجة  ألفضل 

والفنية.

كتب       عوض الكباشي

الجمعة على ملعب »هايوارد فيلد« أللعاب القوى التي ستنطلق اليوم القوى للمشاركة في بطولة العالم يستعد المنتخب القطري أللعاب 
وفيمي أوجونودي )100م و200م(، طوكيو 2020 في الوثب العالي، معتز برشم صاحب ذهبية أولمبياد وُيمثل قطر في البطولة كل من في يوجين األميركية.

وعداء المسافات المتوسطة 
األولمبي القطري معتز برشم غداة وال شك أن األنظار تتجه نحو البطل مصعب آدم علي )1500م(.

المشاركة في البطولة.

}

 معتز برشم

}

الدوحة           $
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تعزيز استخدام الدراجات التشاركية

»كايرو بايك«.. إنقاذ القاهرة من االزدحام
االستخدام  مشروع  إحياء  مصر  أعادت 

شوارع  في  الهوائية  للدراجات  التشاركي 

بالتزامن  والزحام  التلوث  أنهكها  التي  القاهرة 

المناخ  قمة  الستضافة  البالد  استعداد  مع 

)COP27( في نوفمبر المقبل.

»كايرو  اسم  يحمل  الذي  المشروع 

-حسب  يهدف  القاهرة(  )دراجات  بايك« 

التصريحات الرسمية- إلى تعزيز استخدام 

الدراجات الهوائية في القاهرة للمساعدة على 

التلوث  وخفض  المروري،  االزدحام  تخفيف 

المصنفة  العاصمة  منه  تعاني  الذي  البيئي 

ضمن أكثر مدن العالم تلوثا وازدحاما.

العاصمة  في  المحلية  السلطات  وأعلنت 

ُطرح  -الذي  المشروع  أن  أيام  قبل  المصرية 

تشغيله  المقرر  من   2017- عام  األولى  للمرة 

هذا الشهر، بدعم أممي وتمويل سويسري.

كيف يعمل المشروع؟

يقوم المشروع على نظام مشاركة الدراجات، 

من  الدراجة  باستئجار  المواطن  يقوم  حيث 

إحدى المحطات وتركها في محطة أخرى.

وسط  مناطق  في  المشروع  تطبيق  يبدأ 

 500 بعدد  والزمالك  سيتي  وغاردن  المدينة 

دراجة على مرحلتين: األولى منتصف يوليو 

والثانية منتصف سبتمبر المقبلين.

توزع الدراجات على 45 محطة تعمل بالطاقة 

بهذه  استراتيجية  أماكن  في  الشمسية 

المناطق تتكامل مع محطات المترو وخطوط 

نظام  عبر  الدراجات  تتبع  ةيتم  العام،  النقل 

التموضع العالمي »جي بي إس«.

يستطيع المستخدم الوصول إلى الدراجات 

الذكي  هاتفه  على  تطبيق  عبر  المتاحة 

واستخدامها،  الدراجة  قفل  بفتح  له  يسمح 

بأسعار تبدأ من جنيه واحد للساعة )الدوالر 

يساوي 18.7 جنيه(.

األمم  برنامج  من  بدعم  المشروع  تنفيذ  تم 

المتحدة للمستوطنات البشرية وتمويل من 

 1.4 بقيمة  السويسرية  دروسوس  مؤسسة 

مليون دوالر، ودعم فني وإشراف معهد سياسة 

النقل والتنمية.

التجمل لقمة المناخ

إطالق  تأخر  سبب  الرسمي  اإلعالن  يذكر  لم 

المشروع خالل السنوات الماضية، وتراجعه 

الدراجات  لبيع  أخرى  مشروعات  لحساب 

بواسطة الدولة.

أن  إلى  أشارت  الرسمية  التصريحات  لكن 

مصر  باستعدادات  مرتبط  المشروع  إطالق 

الستضافة مؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير 

مدينة  في  سيعقد  الذي   )COP27( المناخ 

في  األحمر  البحر  على  المطلة  الشيخ  شرم 

نوفمبر المقبل.

المشروع  تعميم  يتم  أن  المواطنون  ويأمل 

تجميلية  خطوة  يكون  وأال  واسع،  بشكل 

مؤقتة تصاحب المؤتمر ويتم إهمالها الحقا.

وكانت السلطات المصرية أطلقت عام 2019 

لتوزيع  مواطن«  لكل  »دراجة  بعنوان  مبادرة 

الجامعات  وطالب  المواطنين  على  الدراجات 

الشباب  وزارة  وقالت  مخفضة،  بأسعار 

ستشمل  األولى  المرحلة  إن  وقتها  والرياضة 

توزيع 100 ألف دراجة.

ولكن وبعد مرور نحو 3 سنوات لم يتم توزيع 

3 مراحل عبر مبادرة  9600 دراجة على  سوى 

»دراجتك صحتك«.

دراجة  ألف  توزيع  األولى  المرحلة  وشهدت 

للحصول  تقدم  الذي  العدد  أن  رغم  فقط، 

على الدراجات بلغ 53 ألف طلب حسب وزارة 

الشباب والرياضة، في حين ازدادت الطلبات 

في المراحل التالية.

عدد متواضع

بها  سيبدأ  التي  دراجة   500 أن  خبراء  ويرى 

إلحداث  محدود  عدد  بايك«  »كايرو  مشروع 

مثل  كبيرة  مدينة  في  بيئي  أو  مروري  فارق 

على  مقبوال  يكون  قد  الرقم  ولكن  القاهرة، 

نحو تجريبي، على أن يكون بداية لسلسلة 

واسعة من المراحل الالحقة.

بدول  مقارنته  تمت  إذا  العدد  ضآلة  وتظهر 

التشاركي  النقل  مشروعات  تتبنى  أخرى 

الصين  رأسها  وعلى  الهوائية،  بالدراجات 

التي ُقّدر عدد الدراجات التشاركية فيها عام 

2017 بـ30 مليون دراجة يستخدمها نحو 300 
مليون صيني.

األمان والبنية التحتية

تجاهل  المحطات،  عن  الحديث  باستثناء 

تتعلق  تفاصيل  أي  المشروع  عن  اإلعالن 

الالزمة  السالمة  وعوامل  التحتية  بالبنية 

تخصيص  رأسها  وعلى  المشروع،  لنجاح 

تركيب  أو  الدراجات  لسير  آمنة  مسارات 

لراكبي  عالمات  ووضع  مرورية  إشارات 

أو توزيع قبعات )خوذات(  الهوائية،  الدراجات 

أمان.

كبيرا  تحديا  المصرية  الشوارع  وتشكل 

لوجود  مهيأة  غير  ألنها  الدراجات  لراكبي 

لخدمة  األساس  في  ومصممة  الدراجات 

السيارات.

في  الدول  من  العديد  تجارب  إلى  وبالنظر 

بتوفير  متزايدا  اهتماما  نجد  المجال،  هذا 

ممرات خاصة للدراجات؛ ففي باريس أعلنت 

ستضيف  أنها  الماضي  العام  السلطات 

الدراجات،  ركوب  ممرات  من  كيلومترا   180

للدراجات  بالكامل  صديقة  المدينة  لتصبح 

بحلول عام 2026.

حوافز  تقديم  تركيا  أعلنت   ،2015 عام  وفي 

التي  الخدمية  المحلية  للمؤسسات  واسعة 

تقوم بإنشاء ممرات لسير الدراجات الهوائية، 

عن  واحدة  دراجة  المؤسسة  منح  يتم  حيث 

كل متر من الممرات تقوم بإنشائه.

رئة القاهرة المنهكة

المشروعات  هذه  في  التوسع  أهمية  وتبرز 

اآللية في  النقل  التي تقلل استخدام وسائل 

القاهرة  أن  إلى  بالنظر  المصرية  العاصمة 

تلوثا  العالم  مدن  أكثر  من  واحدة  تعد 

وازدحاما.

األول  المركز   2018 عام  القاهرة  واحتلت 

لتقرير  وفقا  العالم،  في  تلوثا  المدن  كأكثر 

 Eco( للطاقة  إكسبرتس«  »إيكو  شركة 

والضوء  الهواء  تلوث  يقيس  الذي   )Experts
والضوضاء في المدن حول العالم.

وأحدث التقرير الذي نشرت مجلة »فوربس« 

والقي  واسعة،  ضجة  وقتها  نتائجه   )Forbes(

انتقادات كبيرة من السلطات المصرية التي 

قالت إن التقرير يشوبه »عدد من العيوب في 

المنهجية والنتائج«.

التقرير  على  ردها  في  البيئة  وزارة  وأوضحت 

ال تتعدى  الملوثات  نسب تركيزات  أغلب  أن 

النسبة القانونية.

النسب  أن  إلى  اإلشارة  تجاهلت  الوزارة  لكن 

المعايير  أضعاف  تعادل  مصر  في  القانونية 

 14 إلى  تصل  حيث  عالميا،  بها  المسموح 

التي  الدقيقة  للجسيمات  بالنسبة  ضعفا 

يقل قطرها عن 2.5 ميكروغرام، و6.6 أضعاف 

 10 من  أقل  العالقة  للجسيمات  بالنسبة 

ميكروغرامات.

القاهرة  حققت  التالية  األعوام  في  ولكن 

بتراجع  يتعلق  ما  في  التحسن  بعض 

إيكو  تقرير  في   34 المركز  واحتلت  التلوث، 

إكسبرتس األخير لعام 2021.

وأسهمت في ذلك بشكل كبير عملية اإلغالق 

تفشي  خالل   2020 عام  بدأت  التي  الجزئي 

فيروس كورونا، الذي أدى إلى تحسن جودة 

%، بعد   36 الهواء في القاهرة الكبرى بنسبة 

وزارة  لتصريحات  وفقا  اإلغالق  من  شهرين 

البيئة المصرية وقتها.

ولعب االرتفاع المتكرر ألسعار الوقود دورا في 

عن  التخلي  إلى  المصريين  من  كثير  دفع 

استخدام السيارات الخاصة قدر المستطاع، 

بجانب التوسع في عمليات النقل الجماعي 

محطات  وزيادة  الكهربائية  الحافالت  ونشر 

الخط الثالث لمترو القاهرة.

الخبراء  ُيوصي  الجنسين،  بين  تفرقة  دون  من 

بتخصيص 30 دقيقة يوميا لركوب الدراجات الهوائية 

في الطرقات )أو الدراجات الثابتة في األماكن المغلقة، 

للبقاء  أدنى  الرياضية(، كحد  الصاالت  أو مثيالتها في 

في حالة جيدة، وجني فوائد ال يمكن إنكارها لتحسين 

لتعزيز  األهمية،  في  غاية  بمزايا  واالستمتاع  الحياة، 

الوزن،  كإنقاص  والعقلية،  الجسدية  صحتك 

وقوة  الدموية  واألوعية  القلب  صحة  على  والحفاظ 

العضالت.

إذا  ما  حالة  في  طبيبك  إلى  تتحدث  أن  يجب  بداية 

اختيار  من  وتتأكد  صحية،  ظروف  من  تعاني  كنت 

الدراجة االحترافية المناسبة لطولك وِنسب جسمك، 

التي  والمسافة  المقود،  وارتفاع  المقعد،  إمالة  فدرجة 

كلها  ظهرك؛  تقوس  مع  بالمقود  اإلمساك  من  تمكنك 

عوامل تؤثر على المناطق التي ستشعر فيها بالضغط 

يحذر  الذي  روتبيرغ  جيم  للخبير  وفقا  جسمك،  على 

من أنه »إذا لم تكن دراجتك مناسبة تماما، فستشعر 

بذلك في مؤخرتك وظهرك وركبتيك«.

على  تحتوي  مناسبة  سراويل  ارتداء  ُيفضل  أيضا، 

عظام  على  الضغط  بتخفيف  تسمح  لدنة،  ألياف 

وقفازات  الخوذة،  إلى  باإلضافة  الجلوس«؛  »منطقة 

ركوب الدراجات )لتقليل الضغط على أعصاب اليدين 

الحماية  ونظارات  التنميل(،  أو  الخدر  من  وحمايتها 

عن  البحث  محاولة  ثم  والرمال؛  والرياح  الشمس  من 

مسارات آمنة، لحماية نفسك من الحوادث المرتبطة 

بالدراجات.

هذا ما يحققه ركوب الدراجات الهوائية لجسمك

التي  التمارين  أنواع  مفاصل أكثر راحة، فعلى عكس 

تكون  قد  لدرجة  المفاصل  على  الجسم  وزن  ُتحّمل 

يمنحك  للكثيرين،  بالنسبة  أحيانا  ومدمرة  مؤلمة 

ركوب الدراجات تمرينا جيدا للقلب واألوعية الدموية، 

ويحقق نفس فوائد التمارين عالية التأثير، كالجري، 

دون الكثير من الخسائر الجسدية والمخاطر؛ وخاصة 

لدى »من يعانون من مشاكل أو التهاب في المفاصل، 

والنساء الحوامل«.

ُمتعة عقلية، حيث يوصي الخبراء بركوب الدراجات 

لتحسين  فعالة  وسيلة  باعتباره  الطلق  الهواء  في 

إطالق  خالل  من  الدماغ،  ووظائف  العقلية  الصحة 

بالتحسن  الشعور  على  تساعد  التي  المحفزات 

األدرينالين  مثل  والتوتر،  اإلجهاد  وتقليل  والرفاهية 

واإلندورفين، خاصة لدى المتقدمين في السن.

ركوب  أن  باحثون  وجد  فقد  مخاطر،  دون  سليم  قلب 

بنسبة  القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  يقلل  الدراجات 

ممتازة  رياضة  اعتباره  يمكن  لذا   ،%  50 إلى  تصل 

أو  المبالغة،  مخاطر  دون  قلبك  صحة  لتحسين 

تعريض أجزاء من جسمك للضرر. كما أظهرت دراسة 

أخرى ارتباطا بين ركوب الدراجات، وانخفاض خطر 

بنسبة  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  بسبب  الوفاة 

.% 52
ركوب  أن  ُتظهر  أبحاث  جانب  فإلى  الوزن،  في  َتحّكم 

ويساعد  الحرارية  السعرات  مئات  »يحرق  الدراجات 

وزارة الصحة  الدهون في الجسم«، توصي  في تقليل 

ركوب  -مثل  القلب  تمارين  بممارسة  األميركية 

لتحقيق  األسبوع،  في  دقيقة   300 لحوالي  الدراجات- 

التدريب،  كثافة  بشرط  الوزن،  لفقدان  فائدة  أكبر 

واتباع نظام غذائي صحي.

 2011 عام  أجريت  دراسة  أظهرت  فقد  أوسع،  رئة 

الرئة،  صحة  في  كبير  تحسن  رؤية  في  البدء  »أن 

ركوب  من  دقيقة   250 إلى   175 سوى  يستغرق  ال 

الدراجات في األسبوع«.

كوليسترول أقل، فخفض نسبة الكوليسترول لديك، 

والنوبات  الدماغية  بالسكتات  اإلصابة  خطر  يقلل 

الكوليسترول،  ارتفاع  عن  ينتجان  وكالهما  القلبية، 

وفقا لما ذكرته دراسة ُنشرت عام 2019، ووجدت صلة 

المفيد  الكوليسترول  وزيادة  الدراجات  ركوب  بين 

)HDL(، مقابل انخفاض مستوى الكوليسترول الضار 

ركوب  بين  عالقة  وجود  الباحثون  الحظ  كما   .)LDL(

الدهون  وانخفاض  ثابت،  تمرين  بنظام  الدراجات 

العمر،  في  التقدم    ألن  التوازن،  من  مزيد  الثالثية. 

وقضاء معظم الوقت في المكاتب وأمام الهواتف الذكية 

يوصي  بالتوازن؛  شعورنا  من  يقلل  والحواسيب، 

التوازن  على  تركز  التي  التمارين  بإضافة  الخبراء 

أجل  من  اليومي،  للروتين  الدراجات-  ركوب  -مثل 

تقوية واستقرار جذعك.

يحفز  يوميا  الدراجات  ركوب  أن  الباحثون  ووجد 

المناطق الحركية المسؤولة عن التوازن والتنسيق في 

الجهاز العصبي المركزي، وُينّشط القشرة الدماغية، 

من  والوقاية  بالتوازن،  لإلحساس  أساسية  كمنطقة 

أجريت  مراجعة  أظهرت  ُمستقر،  دم  ضغط  التعثر. 

عام 2019 أن ركوب الدراجات بانتظام يخفض ضغط 

الدم المرتفع بنسبة 4.3 % بعد 3 أشهر، وبنسبة 11.8 

% بعد 10 أشهر، وهو ما اعتبره الباحثون دليال على أن 
ركوب الدراجات يمكن أن يكون عالجا أساسيا لخفض 

ضغط الدم المرتفع.

على  الدراجات  ركوب  يعتمد  قوي،  ُسفلي  جسم 

العضالت وتحسين  مقاومة طبيعية تساعد في بناء 

قوة الجزء األسفل من الجسم. ولكن الباحثون أشاروا 

الدراجات يوّفر  إلى أن ركوب   2015 في مقال ُنشر عام 

ما  وهو  الجسم،  من  العلوي  للجزء  محدودا  تمرينا 

تمرينات  خالل  من  أيضا  الجزء  هذا  تقوية  يقتضي 

بدنية  لياقة  لتحقيق  المنتظمة،  األثقال  ورفع  القوة 

أفضل، وتقليل احتماالت اإلصابة.

جهاز مناعة نشط، فقد أثبت ركوب الدراجات أهميته 

يتعلق  عندما  خاصة  الصحة،  على  الحفاظ  في 

الجهاز  أمراض  مقاومة  على  القدرة  بتحسين  األمر 

19«، بعد أن  أو »كوفيد -  البرد  التنفسي، مثل نزالت 

البدني  النشاط  أن   2020 عام  ُنشرت  دراسة  وجدت 

التهابات  مكافحة  في  المناعة  جهاز  يقوي  أن  يمكن 

الجهاز التنفسي.

تشارلين  الدكتورة  تقول  أكثر،  وانتعاش  أعمق  نوم 

غامالدو المديرة بمركز جونز هوبكنز للنوم »إن هناك 

النوم بسرعة  التمرين يساعد على  أن  دليال قويا على 

أكبر ويحسن جودة النوم«.

الدراجات  ركوب  من  النوم  فوائد  حصد  أن  وُتوضح 

فلن  يوميا،  التمرين  من  دقيقة   30 سوى  يتطلب  ال 

»وال  النتائج،  لرؤية  أعواما  أو  شهورا  األمر  يستغرق 

حاجة للتدريب من أجل الماراثون للحصول على نوم 

أفضل«. حماية من مرض السكري، فقد وجدت دراسة 

أجريت على بالغين دانماركيين عام 2016 أن »ركوب 

اإلصابة  خطر  بانخفاض  مرتبط  الهوائية  الدراجات 

باحثون  نشر  كما  الثاني«،  النوع  من  السكري  بداء 

الدراجات  أن »ركوب  والتي أظهرت   2021 نتائجهم عام 

إلى  تصل  بنسبة  السكري  مرض  وفيات  من  يقلل 

فسوف  أكثر،  أو  سنوات   5 لمدة  استمر  وإذا   ،%  24
ينخفض بنسبة 35 %«.
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مع ارتفاع حدة الحرارة خالل فصل الصيف، قد 

يعاني الشخص من سلسلة أعراض قد تتفاقم 

إلى تبعات صحية خطيرة تهدد حياة الشخص 

وتؤثر على قدرته على العيش بصورة طبيعية.

بـ»اإلجهاد  ُيسمى  ما  الحاالت  تلك  بين  ومن 

ق 
ِّ

التعر أعراضها  تشمل  قد  حالة  وهو  الحراري«، 

الشديد والنبض المتسارع نتيجة الرتفاع درجة 

حرارة الجسم، وهي حالة من بين ثالث متالزمات 

المرتفعة،  للحرارة  الجسم  ض 
ُّ

بتعر مرتبطة 

وتكون  أخفها  الحرارية  التشنجات  تكون  حيث 

ضربة الشمس هي األشد.

أسباب اإلجهاد الحراري للجسم

تشمل أسباب اإلنهاك أو اإلجهاد الحراري للجسم 

عندما  خاصة  عالية،  حرارة  لدرجات  ض 
ُّ

التعر

الجو،  في  الرطوبة  نسبة  بارتفاع  ذلك  يقترن 

به  يقوم  الذي  البدني  النشاط  معدل  زيادة  مع 

الشخص.

سريع،  عالج  بدون  الحالة  لتلك  ض 
ُّ

التعر وعند 

يمكن أن يؤدي اإلنهاك الحراري إلى حدوث ضربة 

الحياة.  تهدد  قد  خطيرة  حالة  وهي  الشمس، 

من  الوقاية  يمكن  الحظ،  ولحسن  ذلك،  ومع 

اإلجهاد الحراري.

أعراض اإلجهاد الحراري

اإلجهاد  أو  اإلنهاك  وأعراض  عالمات  تظهر  قد 

الوقت، خاصة  أو بمرور  الحراري بشكل مفاجئ 

المرتفعة لساعات  الحرارة  البقاء في  مع فترات 

طويلة، وتتضمن العالمات واألعراض المحتملة 

لإلجهاد الحراري:

الجلد البارد والرطب رغم إحساس الحر.

ض للحرارة.
ُّ

القشعريرة عند التعر

ق الشديد.
ُّ

التعر

الضعف واإلجهاد العام.

الدوخة والدوار الشديد.

اإلعياء العام.

النبض الضعيف والمتسارع.

والشعور  الوقوف  عند  الدم  ضغط  انخفاض 

بالزغللة.

تشنجات العضالت وآالم الجسم.

الغثيان والقيء.

صداع وألم الرأس.

أسباب اإلصابة باإلجهاد الحراري

الجسم  حرارة  ارتفاع  عن  الحالة  تلك  تنتج 

إذ  المحيطة،  البيئة  حرارة  ارتفاع  إلى  إضافة 

الحرارة  اكتساب  تنظيم  إلى  جسمك  يحتاج 

البيئة  الحرارة( من  البارد، فقدان  الطقس  )وفي 

أساسية  حرارة  درجة  على  للحفاظ  حوله 

طبيعية، تبلغ نحو 37 درجة مئوية.

نفسه  تبريد  على  الجسم  يعمل  آلي،  وبشكل 

م  وينظِّ التعرق،  طريق  عن  الحار  الطقس  في 

ر العرق درجة حرارة الجسم. ومع ذلك، عند  تبخُّ

الجسم  إجهاد  أو  شاق  بشكل  الرياضة  ممارسة 

أقل  جسمك  يكون  والرطب،  الحار  الطقس  في 

قدرة على تبريد نفسه بكفاءة.

بتشنجات  جسمك  يصاب  قد  لذلك،  ونتيجة 

الصحية  الحاالت  أشكال  أخف  وهي  حرارية، 

عالمات  تشمل  ما  وعادًة  بالحرارة.  المرتبطة 

الشديد  التعرق  الحرارة  تقلصات  وأعراض 

واإلرهاق والعطش وتشنجات العضالت.

لكن عند تخفيف حرارة الجسم بسرعة، تزول 

اإلجهاد  حالة  تطوير  من  وتحميك  األعراض  تلك 

الحراري التي نتحدث عنها.

عن  الحرارية  التشنجات  عالج  عادًة  يمكنك 

التي  المشروبات  أو  السوائل  شرب  طريق 

درجات  في  والدخول  إلكتروليتات،  على  تحتوي 

مظلل،  أو  مكيف  مكان  مثل  برودة،  أكثر  حرارة 

والراحة والجلوس اللتقاط األنفاس.

أسباب أخرى تجعلك عرضة للخطر

الشاق،  والمجهود  الحار  الطقس  جانب  إلى 

تشمل األسباب األخرى لإلجهاد الحراري ما يلي، 

بحسب موقع Mayo Clinic للصحة والمعلومات 

الطبية:

على  الجسم  قدرة  من  يقلل  الذي  الجفاف، 

التعرق والحفاظ على درجة حرارة طبيعية.

تناول المشروبات الكحولية والغازية والكافيين، 

مما قد يؤثر على قدرة جسمك على تنظيم درجة 

حرارته.

النوعيات  خاصًة  المالبس،  ارتداء  في  المبالغة 

التي ال تسمح للعرق بالتبخر بسهولة.

عالج اإلجهاد الحراري 

حال اإلصابة به

إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص آخر، أعراض 

اإلجهاد الحراري السالف ذكرها، فمن الضروري 

راحة  على  والحصول  الحرارة  من  فورًا  الخروج 

وترطيب بارد للجسم، ويفضل أن يكون ذلك في 

غرفة مكيفة.

إذا لم تتمكن من ذلك، فحاِول العثور على أقرب 

مكان بارد ومظلل وشرب المياه.

ما  بها  الموصى  األخرى  االستراتيجيات  وتشمل 

:WebMd يلي، بحسب موقع

المشروبات  خاصًة  السوائل،  من  كثير  تناول 

عبر  الجسم  أمالح  فقد  لتعويض  الرياضية؛ 

والمشروبات  الكافيين  تجنب  )لكن  ق 
ُّ

التعر

الغازية(.

التخفف من أي مالبس ضيقة أو غير ضرورية.

أخذ حمام بارد أو استخدام كمادات المياه.

الراحة  توفير  في  اإلجراءات  هذه  فشلت  إذا 

الطبية  المساعدة  فاطلب  دقيقة،   15 بغضون 

الطارئة، ألن اإلجهاد الحراري غير المعالج يمكن 

أن يتطور إلى ضربة شمس.

اإلجهاد  أو  الحراري  اإلنهاك  من  التعافي  وبعد 

أن  المحتمل  من  المرتفعة،  الحرارة  بسبب 

يكون جسمك أكثر حساسية لدرجات الحرارة 

المرتفعة خالل األسبوع واأليام التالية.

الحار  الطقس  تجنب  األفضل  من  لذلك 

الشعور  حين  إلى  الشاقة  الرياضية  والتمارين 

العادية بدون  اآلمن استئناف أنشطتك  بأن من 

س  التنفُّ ضيق  أو  الدوار  أو  باإلعياء  اإلحساس 

والدوخة وزغللة العين.

ن المطلوب بعد تلك  وفي حال لم تشعر بالتحسُّ

المتخصص  الطبيب  باستشارة  قم  التجربة، 

ب أي مضاعفات صحية. في أقرب فرصة؛ لتجنُّ

ُتعرضك لمخاطر صحية عدة

ممارسة التمارين الرياضية في الصيف
يمكن أن تكون الحرارة المرتفعة عائقًا كبيرًا بالنسبة 

الرياضة في  إلى ممارسة  الذين يتطلعون  لألشخاص 

الصيف، وذلك ألنك إذا لم تكن حريصًا بما فيه الكفاية 

صحية  حالة  من  المعاناة  إلى  األمر  بك  ينتهي  فقد 

الشمس  ضربة  مثل  العالية،  بالحرارة  مرتبطة 

يمكن  ذلك  وكل  الشديد،  الجفاف  أو  الحراري  واإلرهاق 

يهددك  قد  وحتى  لياقتك  أهداف  عن  كثيرًا  يعيقك  أن 

بخطر الموت في أسوأ الظروف.

العملية  النصائح  بعض  لدينا  الحظ،  لحسن 

التمارين  ممارسة  على  لمساعدتك  والمحاذير 

الرياضية بأمان حتى في أشد أيام الصيف حرارة.

الحّمام الدافئ قبل أي شيء

أداء  في  والشروع  بالصيف  الرياضة  ممارسة  قبل 

أواًل  بارد  بماء  االستحمام  في  ترغب  قد  التمرينات، 

لتعديل حرارة جسمك ورفعها قدر الممكن، لكي يعمل 

درجة  خفض  محاولة  على  الداخلي  جسمك  نظام 

حرارتك.

تأكيد.  بكل  نعم،  فعاًل؟  الصيف  في  دافئ  حمام 

صحيٌح أن االستحمام بالماء البارد سوف يساعدك في 

التخلص من الشعور بسخونة جسدك بسبب تباين 

سيكون  الطويل  المدى  على  ولكن  الحرارة،  درجات 

التأثير أسوأ.

إذ إننا عندما نبلل بشرتنا بالماء البارد، فسوف يرسل 

درجة  خفض  نحاول  بأننا  الجسم  إلى  إشارة  ذلك 

حرارته، لذلك سيحاول داخليًا موازنة هذا التطابق عن 

طريق إنتاج مزيد من الحرارة.

تلك  في  الحرارة  درجة  فقدان  عدم  الجسم  وسيحاول 

المنطقة، ونتيجة لذلك، عند مغادرة الحمام، سيكون 

اإلحساس بالحرارة أعلى منه عند الدخول.

المالبس الخفيفة التي تسمح 
للجسم بالتنفس

مالبس  ارتِد  اإلمكان،  قدر  الجسم  برودة  على  للحفاظ 

وفضفاضة  للتنفس  وقابلة  الوزن  خفيفة  رياضية 

وتعكس الحرارة والضوء في اللون، ومن األفضل اختيار 

المالبس ذات الفتحات أو الشبك.

باختيار  واللياقة  للصحة   Wellnessed موقع  وينصح 

مادة  من  المصنوعة  الرياضية  التمارين  مالبس 

اصطناعية ذات خصائص »فتل« عالية.

وعلى الرغم من أن القطن بارد، فإنه بمجرد أن يصبح 

االلتصاق  إلى  يؤدي  أن  يمكن  العرق  بسبب  رطبًا 

بالجسم، ويصبح ثقياًل وغير مريح بشكل عام.

البوليستر  مثل  الفتلية،  األقمشة  فإن  المقابل،  في 

عن  بعيدًا  العرق  توجه  الرياضية،  لأللبسة  الصناعي 

الذي  األمر  باردًا،  تبخيرًا  ُيحدث  أن  يمكن  ما  بشرتك، 

يجعلك أكثر برودة وجفافًا.

ب الشمس اختيار ساعة مبكرة لتجنُّ

د موعدًا مبكرًا لجلسة التمارين الرياضية الخاصة  حدِّ

أكثر  الحرارة  درجة  تكون  الباكر  الصباح  ففي  بك، 

مثل  سطوعًا  أكثر  الشمس  أشعة  تكون  وال  برودة، 

مواقيت الظهيرة.

ساعات  بعد  الشمس  سطوع  عدم  الحظت  لو  وحتى 

جلسات  ألن  خادعًا،  األمر  يكون  فقد  المبكرة،  النهار 

التعرق في وقت متأخر بعد الظهر بالمناطق الحضرية 

يحتفظان  والخرسانة  األسفلت  ألن  ساخنة،  تظل  قد 

بالحرارة.

إلى  فتوجه  لك،  بالنسبة  متاحًا  خيارًا  هذا  كان  إذا 

المنزل،  حرارة  ب  لتجنُّ ذلك  من  بداًل  عشبية  منطقة 

وفي حال لم يكن متاحًا لك التدريب في صاالت الرياضة 

المتخصصة ذات التهوية.

حاِفظ على رطوبتك

على  تحافظ  أن  المهم  من  الحار،  الطقس  أثناء  في 

قبل  الماء  شرب  على  احرص  لذلك  جسمك،  رطوبة 

التمرين وأثناءه وبعده بكميات معتدلة.

ومن الطرق السهلة للتحقق من حصولك على ترطيب 

فعال، النظر إلى لون البول. إذا كان بولك أصفر فاتحًا 

أو عديم اللون، فمن المحتمل أنك تحافظ على ترطيب 

جسمك جيدًا. ومع ذلك، إذا كان لون بولك أصفر داكنًا 

مصابًا  تكون  أن  المحتمل  فمن  البرتقالي،  إلى  مائاًل  أو 

بالجفاف.

الطلق،  بالهواء  الصيف  في  الرياضة  ممارسة  عند 

شعرت  وإذا  دائمًا،  منك  قريبة  ماء  بزجاجة  احتفظ 

لرّش  استخدامها  أيضًا  يمكنك  الشديدة  بالحرارة 

خفض  على  لمساعدتك  جسمك؛  على  الماء  بعض 

حرارة جسمك نسبيًا.

احذر من الرطوبة المرتفعة

الرطوبة  ُتعد  المرأة،  لصحة   She Knows لموقع  وفقًا 

ألن  وذلك  المرتفعة،  الحرارة  درجة  من  أكبر  مشكلة 

الرطوبة العالية تمنع العرق من التبخر على الجسم.

العرق  كان  أو  باردًا  بك  المحيط  الهواء  يكن  لم  إذا 

حرارته،  درجة  ويخفض  جسمك  يبرد  ال  المتبخر 

الداخلية، مما قد  فسوف ترتفع درجة حرارة أعضائك 

يؤدي إلى توقفها.

ب ممارسة الرياضة في  لهذا السبب، من األفضل تجنُّ

الرطوبة  درجة  كانت  إذا  المفتوحة  باألماكن  الصيف 

80 % أو أعلى، لذا تأكد من فحص الرطوبة قبل التوجه 

واستخِدم  المكشوفة،  العامة  األماكن  في  للجري 

تطبيقات الهواتف الذكية المتخصصة في ذلك.

تأقلم تدريجيًا مع الحرارة المرتفعة

ال  هذه،  المدمجة  التبريد  أنظمة  كل  من  الرغم  على 

ض للسخونة الزائدة، خاصة عند 
ُّ

يزال بإمكاننا التعر

ممارسة الرياضة في الصيف.

من  أكبر  جسمك  ينتجها  التي  الحرارة  تكون  عندما 

درجة  ترتفع  التدريب،  خالل  من  تفقدها  التي  الحرارة 

صحية  مشاكل  إلى  يؤدي  قد  مما  الجسم،  حرارة 

والتقلصات  الحراري،  الطفح  ضمنها  من  خطيرة، 

)التي  الشمس  وضربة  الحراري،  واإلنهاك  الحرارية، 

.Cleveland Clinic يمكن أن تهدد الحياة(، وفقًا لموقع

لذلك بغض النظر عن مستوى لياقتك، يحتاج الجميع 

إلى وقت للتأقلم مع الحرارة. ُيعد عدم القيام بذلك في 

الواقع عامل خطر لإلصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة 

مثل ضعف اللياقة البدنية واإلعياء.

من  فستتمكن  تدريجيًا،  الخطوة  هذه  اتخذت  إذا 

ممارسة الرياضة في الصيف على مستوى أعلى لفترة 

أطول مع الحفاظ على درجة حرارة منخفضة للجسم 

عند ارتفاع درجة الحرارة في الجو.

للقيام بذلك، ابدأ بتمارين قصيرة للغاية، ثم قم بزيادة 

المدة والشدة تدريجيًا على مدى 10 إلى 14 يومًا أو أكثر 

حسب طاقة جسمك وقدرتك البدنية.

ال تباِلغ في الضغط على نفسك

وبينما يجب أن تدور التمارين حول دفع نفسك وزيادة 

قدرة احتمالك، من المهم أيضًا معرفة حدودك واحترام 

 Everyday Health الجسم وقدرة احتماله، وفقًا لموقع 

للصحة والمعلومات الطبية.

ف تمامًا  الغثيان، فتوقَّ أو  إذا بدأت تشعر بالدوار  مثاًل، 

وأِرح جسمك. هذا ليس النوع المعتاد من االنزعاج الذي 

تريد أن تشعر به عند ممارسة الرياضة.

وإذا شعرت بصداع قادم أو شعرت بالغثيان أو االرتباك 

بضربة  اإلصابة  لخطر  معرضًا  تكون  فقد  والدوار، 

في  للبقاء  آمنة  مدة  توجد  ال  وألنه  والجفاف..  شمس 

ل كل شخص للحرارة، من  الشمس، إذ يختلف تحمُّ

الضروري التوقف واالستماع إلى جسدك.

ف عما تفعله،  إذا شعرت بأن هناك شيئًا ما خطأ، فتوقَّ

أنفاسك،  اللتقاط  مكيفة  غرفة  في  أو  الظل  إلى  واذهب 

للخارج  تعود  أن  يمكنك  بالتحسن،  تشعر  وعندما 

وتعيد المحاولة مرة أخرى.

بينها الصداع والشعور بالدوار الشديد

أعــــــراض 
اإلجهاد الحراري



السنة )27( - الجمعة 16 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 15 يوليو 2022م العدد )9811(

3:24 ص

11:40 ص

3:04 م

6:29 م

7:59 م

sa
ad

@
al

-w
at

an
.c

om

سعد المهندي

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

النعمة خطيبًا بجامع اإلمام والقاسمي بـ »الشيوخ«

»آفات اللسان« 
عنوان خطبة الجمعة

أفالم متنوعة في قطر

»الداخلية«: وعيك يعزز أمنك

تعلن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن الداعية القطري 

فضيلة الشيخ عبدالله محمد النعمة سيكون خطيب 
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يوليو 2022م بجامع اإلمام محمد بن عبد الوهاب، بينما 

سيكون الداعية القطري فضيلة الشيخ معاذ يوسف 

القاسمي خطيبًا بجامع الشيوخ، وسوف يكون محور 

الخطبة في كال الجامعين حول »آفات اللسان«.

وتؤكد الوزارة على اإلجراءات االحترازية والوقائية من 

فيروس كورونا، لمن يحضر الخطبة في جميع الجوامع 

التي تقام فيها صالة الجمعة، عبر إبراز تطبيق احتراز 

للمنظمين قبل دخول الجامع، مع مراعاة ارتداء الكمام.

الدوحة- قنا - تعرض صاالت السينما القطرية هذا 

األسبوع مجموعة من األفالم العالمية، بالتزامن مع 

عرضها في مختلف دور العرض في أنحاء العالم، تتنوع 

بين الدراما والكوميديا واآلكشن والتشويق والرسوم 

المتحركة لألطفال والعائلة.

ومن ضمن األفالم المعروضة هذا األسبوع، فيلم 

المغامرات والرسوم المتحركة لألطفال والعائلة باوز 

أوف فيوري: ذا ليجند أوف هانك وتدور أحداثه حول 

كلب صيد صغير يجد نفسه في بلدة مليئة بالقطط، 

تحتاج إلى بطل للدفاع عنها في مواجهة مؤامرة من شرير 

قاٍس يسعى لمحو البلدة من الخريطة. وكان عليه 

تقمص دور ساموراي مخيف، في إطار مفارقة أن الجميع 

يكرهون الكالب. والفيلم من إخراج روب مينكوف ومارك 

كويتسير، وبطولة مايكل سيرا، وريكي جيرفيس، 

وجورج تاكي، وغابرييل إغليسياس، وميشيل يوه، 

وصامويل إل جاكسون.

كما تعرض صالت السينما هذا األسبوع فيلم الدراما 

والتشويق غارجي )تاميل( ويروي رحلة معلمة مدرسة 

شابة إلثبات براءة والدها بمساعدة أحد المدافعين 

عن األحداث الذي لم يدخل قاعة محكمة قط. والفيلم 

للمخرج: جوثام راماشاندران، وبطولة: ساي باالفي، 

وكالي فينكات، وجايابراكاش، وايشواريا ليكشمي.

وسيتم أيضا عرض الفيلم الهندي هيت: ذا فيرست 

كيس المصنف ضمن أفالم األكشن والتشويق، 

عن معـانـاة الشــرطي فيكــرام النفســـية مع ماضيه 

الشخصي المؤلم، ومواجهته للمخاطر في سعيه لحل 

لغز اختفاء فتاة تدعى بريثي في ظروف غامضة في 

حيدر أباد. الفيلم من إخراج سيلش كوالنو، وبطولة: 

راجكومار راو، وسانيا مالهوترا، وشانو كومار، وروهان 

سينغ.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية عدم فتح 

الروابط اإللكترونية مجهولة المصدر للوقاية من الجرائم 

اإللكترونية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه للوقاية 

من الجرائم اإللكترونية، ُينصح بأهمية التقيد بإرشادات 

السالمة ومنها عدم فتح الروابط اإللكترونية مجهولة 

المصدر وتغيير كلمة المرور بشكل دوري. وتحرص وزارة 

الداخلية على نشر الرسائل التوعوية وتقديم النصائح 

لتفادي الوقوع ضحية للجرائم اإللكترونية أو االبتزاز 

واالحتيال اإللكتروني.

نصحت بعدم التجاوب مع الرسائل مجهولة المصدر

الدوحة           $

تعرضها صاالت السينما المعرض الدولي المتخصص في الصيد والصقور.. »كتارا«:

انطالق »سهيل« بحلة جديدة.. »5« سبتمبر

الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  أعلنت 

من  السادسة  النسخة  انطالق  عن  )كتارا( 

للصيد  الدولي  كتارا  )معرض  »سهيل«  معرض 

 5 من  الفترة  خالل  الجديدة  بحلته  والصقور( 

بفتح  قامت  حيث  المقبل،  سبتمبر   10 إلى 

في  الراغبة  والجهات  للشركات  التسجيل  باب 

المشاركة. 

ومن الجدير بالذكر أن معرض »سهيل« بات منذ 

حدًثا  يشكل   2017 عام  األولى  نسخته  انطالق 

الهواية  ألصحاب  سواء  األهمية،  بالغ  سنوًيا 

التراثية أم للمهتمين في مجال تجهيزات الصيد 

الشركات  مظلته  تحت  يجمع  إذ  والصقور، 

الكبرى المتخصصة في أسلحة الصيد  الدولية 

ما  والرحالت،  والصقور  القنص  ومستلزمات 

دولًيا،  واقتصادًيا  وتراثًيا  ثقافًيا  ملتقى  يشكل 

ومحبي  للصقارين  ملتقى  أصبح  أنه  على  عالوة 

عن  فضاًل  البر،  ورحالت  القنص  وعشاق  الصيد 

وصناع  الحرفيين  أمهر  من  نخبة  استقطابه 

لوازم الصقور والصيد في العالم. 

للصيد  الدولي  لمعرضها  »كتارا«  تنظيم  ويأتي 

اهتمامها  من  انطالًقا  عام  كل  »سهيل«  والصقور 

واألجداد  اآلباء  موروث  على  بالحفاظ  المتواصل 

هذا  بات  حيث  والصقور،  الصيد  في  وتراثهم 

بين  وترابط  تواصل  حلقة  يشكل  الموعد 

المتعاقبة. األجيال 

الهواة  أمام  واسعا  المجال  سهيل  معرض  ويفتح 

مما  الخبرات،  لتبادل  والمشاركين  والمهتمين 

الشركات  قدرات  لتعزيز  مهمة  فرصة  يشكل 

في  والمتخصصة  المعرض  في  المشاركة 

ال  والرحالت،  الصقارة  ولوازم  الصيد  أسلحة 

الواسع  والدولي  المحلي  االهتمام  ظل  في  سيما 

الذي يحظى به المعرض لما يجمعه من كبرى 

استقطابه  عن  فضال  الصيد،  أسلحة  شركات 

أحدث  صناعة  في  الحرفيين  أمهر  من  لنخبة 

الصقارة. ومستلزمات  تقنيات 

يكون  الذي  الصقور  بمزاد  المعرض  ويتميز 

العام  انطالقه  وتم  المهتمين،  جميع  أمام  متاحا 

خاص  تطبيق  خالل  من  إلكترونيا  الماضي 

مجموعة  لعرض  المحمولة  الهواتف  على  ينزل 

وأداء  عالية  جودة  ذات  الصقور  أنواع  أفضل  من 

لباقة  إطالقها  جانب  إلى  هذا  الصيد،  في  متميز 

الثقافية  والفعاليات  والبرامج  المسابقات  من 

التراث  على  للمحافظة  تهدف  التي  المبتكرة 

لدى  األصيلة  بتقاليده  االهتمام  وتعزيز  وصونه 

متخصصة  أجنحة  ستضم  مثلما  األجيال، 

المعدة  الرباعي  الدفع  الصيد وسيارات  ألسلحة 

الصيد  ومعدات  والسفاري،  الصيد  لرحالت 

والتخييم، عالوة على تقديم خدمات بيطرية.

تطوره  المعرض  يواصل  أن  المقرر  ومن 

متسارعة،  بصورة  والزيادة  النمو  في  المستمر 

التي  اإلضافية  المساحات  حيث  من  سواء 

الشركات  أجنحة  كافة  لتستوعب  تخصص 

تصاميم  وفق  وتجهيزها  فيه،  المشاركة 

غاية  وجمالية  فنية  وبميزات  وجذابة  مبتكرة 

األساليب  تطوير  صعيد  على  أو  الروعة،  في 

لدى  ما  أفضل  لتقديم  والتسويقية  الترويجية 

الشركات.

الدوحة           $

الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

على  رطبا  وأحيانا  السحب  بعض  مع  حارا 

الساحل، وفي البحر يسود غبار عالق مع بعض 

متغيرة  الساحل  على  الرياح  وتكون  السحب. 

شمالية   - شرقية  شمالية  تصبح  االتجاه 

و8   4 بين  األفقية  الرؤية  مدى  ويتراوح  غربية، 

أقل على  أو  3 كيلومترات  إلى  كيلومترات، ويقل 

درجات  الرعدية.  األمطار  خالل  المناطق  بعض 

 38 والكبرى   30 الصغرى  الدوحة  في  الحرارة 

درجة مئوية.
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»6« اختراعات مبتكرة ساعدت اإلنسان

ل حياتنا
ّ

الذكاء االصطناعي يسه
ساحات  شهدت  سنة،   20 من  أكثر  منذ 

ن 
َّ
تتكه التي  األفالم  من  الكثير  السينما 

التي  االصطناعي  والذكاء  اآللة  بعصر 

وفي  حياته،  فضاءات  في  اإلنسان  ُتنافس 

يتوقع  لم  ربما  الماضية  القليلة  السنوات 

وانتشار  أشكال  تعدد  مقدار  اإلنسان 

األجهزة الذكية التي ستدخل حياتنا.

الذكاء  من  الخوف  عن  بعيدًا  ولكن 

حياتنا،  في  وتأثيره  االصطناعي 

نستعرض لكم في هذا التقرير نماذج كان 

ومساعدًا  مفيدًا  االصطناعي  الذكاء  فيها 

إلى  األطفال  مراقبة  من  لإلنسان.  جدًا 

ذوي  وتدريب  األليفة،  الحيوانات  رعاية 

عالم  في  للتفاعل  الخاصة  االحتياجات 

أصبح أكثر تفاعاًل.

 حارس شخصي

جهاز  هو  كوبو  الذكي  الطفل  مراقبة  جهاز 

لمتابعة نوم الطفل وسالمته، والذي يدعم 

خاصية  دعم  مثل  المميزات  من  العديد 

وكذلك  آمن،  نوٍم  لضمان  الطفل  مراقبة 

والتنبيه  الطفل،  تدحرج  عدم  لضمان 

الوالدين إذا حدث.

عن  للكشف  أيضًا  »كوبو«  تقنية  ُطورت 

الذكاء  طريق  عن  يدرك  والذي  الوجه 

أنفه  أو  الطفل  فم  كان  إذا  االصطناعي 

ب. مغّطى، أو إذا كان عالقًا عند التقلُّ

»الكشف  ُتدعى  أخرى  خاصية  وهناك 

الطفل  تحمي  والتي  الخطر«  منطقة  عن 

الخطر  منطقة  من  اقترب  إذا  بالتنبيه 

إذا  اآلباء  ر  يحذِّ وكذلك  سريره،  خارج 

أن  ينبغي  ال  مكاٍن  إلى  يدخل  الطفل  كان 

اآلباء  يحددها  المنطقة  وهذه  فيه،  يكون 

الجهاز.  تطبيق  باستخدام  بأنفسهم 

أميركية  شركة  من  الجهاز  هذا  ُأطلق 

شيء  كل  بدأ  حيث  االسم،  نفس  تحمل 

2017 عندما اجتمع مجموعة من اآلباء  عام 

الذكاء  مجال  في  الخبراء  من  فريق  مع 

مشترك  هدف  لتحقيق  االصطناعي؛ 

ينموا  لكي  األطفال  حماية  في  والمتمثل 

بأمان.

مع  ناجح  تجريبي  اختبار  إجراء  بعد 

6000 من اآلباء واألمهات على مدار  أكثر من 

 2019 عامين، ُأطلق كوبو عالميًا في يونيو 

تموياًل  األكثر  األطفال  مراقبة  جهاز  وأصبح 

عن  أما  الجماعي،  التمويل  تاريخ  في 

خالل  من  عليه  الحصول  فيمكن  المنتج 

موقع الشركة أو من خالل موقع أمازون.

الليلية  الرؤية  خاصية  كوبو  جهاز  يدعم 

عالية الدقة، فهو يلتقط لآلباء أفضل منظر 

س  التحسُّ أو  للتحديق  حاجة  فال  للطفل، 

في الظالم أثناء االطمئنان على األطفال في 

وقٍت متأخر من الليل!

بدقة  الدقة  عالية  الليلية  الرؤية  وتعمل 

Sony الموجود  1080 بكسل من مستشعر 
كاميرا  عدسة  عن  عبارة  وهو  الجهاز،  في 

لعرض  مصممة  احترافي  بمستوى  أمنية 

أدق التفاصيل في النهار والليل بحساسية 

الليلية  الرؤية  مشاهد  من  مرتين  أعلى 

القياسية.

التلقائي للصور،  االلتقاط  يدعم جهاز كوبو 

للطفل،  شخصي  ر 
ِّ

مصو بمثابة  يكون  فهذا 

الطفل  كان  إذا  ما  اكتشاف  للجهاز  ويمكن 

تلقائيًا  ويلتقط  ك 
َّ

يتحر أو  يبكي  أو  يبتسم 

صورة يحتفظ بها اآلباء في التطبيق.

اآلباء  يستطيع  الخاصية  هذه  طريق  وعن 

وهكذا  األولى«،  الطفل  »لحظات  توثيق 

الطفل  م  يتكلَّ التي  األولى  المرة  لون 
ِّ

يسج

فيها، أو يحبو أو يمشي ألول مرة، فهو بمثابة 

ألبوم رقمي خاص بالطفل.

 الذكاء االصطناعي

 يهتم بأسنانك!

ليس األطفال وحدهم هم من يحتاجون إلى 

بالفرشاة،  أسنانهم  تنظيف  على  التدريب 

 Oral-B iO والمداومة عليها، ففرشاة أسنان

AI هي واحدة من أدوات الذكاء االصطناعي 
ُيخِطر  ذكيًا  ضغط  مستشعر  تملك  التي 

كان  إذا   Oral-B تطبيق  عبر  المستخدم 

ينظف أسنانه بقوة أو بشكل ضعيف. 

تقنية  الجديدة  األسنان  فرشاة  تستخدم 

كيفية  على  للتدريب  االصطناعي  الذكاء 

تلك  مثالي.  بشكل  األسنان  تنظيف 

الفرشاة الذكية تخبر المستخدم أيضًا ما 

أنه  أم  فقط  أسنانه  بتنظيف  يقوم  كان  إذا 

يقوم بتنظيف اللثة أيضًا.

تشجيعًا  لمستخدميها  الفرشاة  ه 
ِّ

توج

الشاشة  على  أسنانهم  تنظيف  أثناء 

التفاعلية، كما توصي المستخدم للوصول 

المّدة  وهو  التنظيف  في  دقيقتين  إلى 

لكي  وذلك  األسنان،  لتنظيف  المثالية 

التي  المدة  معرفة  من  المستخدم  يتمكن 

بالضبط  أسنانه  تنظيف  في  استغرقها 

والمدة التي يجب أن يقضيها. 

تعمل  التي  هذه  األسنان  فرشاة  تتميز 

أوضاع  بسبعة  االصطناعي  الذكاء  بتقنية 

االتصال  للمستخدم  ويمكن  تنظيف، 

للتغيير  البلوتوث  عبر   Oral-B بتطبيق 

بين هذه الوضعيات، وتعمل رأس الفرشاة 

من  للتأكد  األبعاد  ثالثي  ع 
ُّ

التتب بتقنية 

تنظيف جميع مناطق الفم.

ُأطلق هذا المنتج في السوق من قبل شركة 

عالميًا  الرائدة  الشركة  وهي   ،Oral-B-

من  جزء  وهي  األسنان،  تنظيف  مجال  في 

.Procter & Gamble شركة

ُتنتج الشركة العديد من منتجات العناية 

والكهربائية  اليدوية  األسنان  كفرش  بالفم 

الفم  أمراض  عالج  وأجهزة  والكبار،  لألطفال 

وغيرها من المنتجات.

فيما ُقدمت تلك الفرشاة في مؤتمر صحفي 

 Procter & Gamble استضافته الشركة األم

االستهالكية  اإللكترونيات  معرض  خالل 

 .2020 يناير  في  فيغاس  الس  في   )CES(

أغسطس  بدايات  في  األسواق  في  وُأطلق 

2020 ويمكن الحصول عليها أيضًا من خالل 
موقع الشركة أو من خالل أمازون. 

لعبة »LEKA« االستثنائية 
لألطفال االستثنائيين

روبوت Leka لعبة ذكية من شركة فرنسية 

روبوت  وهو  نفسه،  االسم  تحمل  ناشئة 

في  ظهروا  الذين  أحد  يشبه  صغير  كروي 

.Star Wars فيلم

استثنائية  »لعبة  بأنها  ليكا  ُتوصف 

آلي  رفيق  فهي  االستثنائيين«،  لألطفال 

تفاعلي مخصص لألطفال ذوي االحتياجات 

الخاصة.

ممارسة  لألطفال  يمكن  الجهاز،  باستخدام 

األلعاب المصممة لتكون تعليمية باإلضافة 

تفاعلية  محادثات  في  المشاركة  إلى 

على  األطفال  هؤالء  لتدريب  مصممة 

يساعدهم  ما  والتفاعل  التواصل  مهارات 

تفاعل  وتمكين  الناس  مع  التواصل  على 

اجتماعي أكبر. 

مساعدة  في  األساسي  ليكا  هدف  يكمن 

د ومشكالت النمو  األطفال المصابين بالتوحُّ

اآلخرين  مع  والتواصل  التعلم  على  األخرى 

بشكل أفضل. 

في  الجهاز  توزيع  الشركة  تستهدف 

التي  العالجية  والمؤسسات  المدارس 

الوقت الحالي، ولذا،  التوحد في  تركز على 

مقدم  قبل  من  فيه  للتحكم  مصمم  فالجهاز 

األطفال من  أو عبر وضعه في متناول  رعاية 

من  يعانون  الذين  البالغين  -حتى  عمر  أي 

يتغّلبون  يجعلهم  ما  حدة-  أكثر  مشكالت 

ومشاكل  االجتماعية  الحواجز  على 

صعوبات التعلم. 

يواجهون  ما  غالبًا  األطفال  هؤالء  ألن  ونظرًا 

وعيش  اآلخرين  مع  التفاعل  في  صعوبة 

في  م  والتعلُّ طبيعية  اجتماعية  حياة 

 Leka مثل  األلعاب  فإن  التقليدية،  البيئات 

تساعد في العمل كوسيط. بعبارة أخرى، 

المصاب  للطفل  يمكن  صديق  روبوت  إنه 

أفضل  بشكل  معه  عالقة  تطوير  بالتوحد 

من شخص بالغ مهيب.

كلب ذكي

شركة  بواسطة   CHiP 9 تطوير  تم 

وتطوير  بحث  شركة  وهي   .WowWee
وتطوير  تصميم  على  تعمل  وتصنيع 

وتسويق وتوزيع األلعاب الروبوتية المبتكرة 

كلب  وهو  االستهالكية،  الترفيه  ومنتجات 

روبوت يعمل بالذكاء االصطناعي ويحاكي 

كلبًا حقيقيًا.

متطورة،  مستشعرات  على  الجهاز  يحتوي 

مثل  تمامًا  الجهاز  تدريب  على  القدرة  لديها 

على  أنه  على  الجهاز  ويظهر  حقيقي،  كلٍب 

م أوامر بسيطة من  دراية دائمًا، ويمكنه تعلُّ

الجلب،  لعبة  أيضًا  يلعب  وقد  مالكه،  قبل 

الكالب  كما يتبع المستخدمين حوله مثل 

الحقيقية!

العطاؤه  التقنيات  أحدث  مع  الروبوت  ُأدمج 

والتي  العمليات،  لتنفيذ  وأوسع  أكبر  قدرة 

منها  المبتكرة،  الميزات  بعض  مع  تأتي 

 )Beaconsense( تقنية زيادة الوعي بالموقف

اإلحساس  على  القدرة  تعني  والتي 

بمحيطها ومعرفة مكانها وما يتعّلق بها.

القدرة  تقنية  على  أيضًا  الجهاز  ويحتوي 

اإليماءات  على  قائمة  تفاعالت  إجراء  على 

للروبوت  تسمح  التي   )Gestures Sense(

على  القائمة  للتفاعالت  باالستجابة 

الشديدة،  الضربات  مثل  اإليماءات 

والتصفيق، واللمس وغيرها. 

معالجة  تقنية  الروبوت  هذا  يدعم  كذلك 

التي  المتقدمة  الحمراء  تحت  األشعة  رؤية 

والتفاعل  محيطه  رؤية  من  الروبوت  ن  ُتمكِّ

تقنية  الروبوت  هذا  يدعم  كما  معه، 

العجالت المغناطيسية التي تساعده على 

عبر  االتجاهات  متعددة  السريعة  الحركة 

أسطح األرضيات المختلفة.

 BLUETOOTH LOW ويدعم الجهاز تقنية

باالتصال  للروبوت  تسمح  والتي   ENERGY
بسالسة،  الذكية  األجهزة  مع  والتفاعل 

خالل  من  الروبوت  على  الحصول  ويمكن 

شرائه من موقع الشركة. 

قفاز »Gyroscopic« لمرضى 
متالزمة باركنسون

ُصمم هذا الجهاز لألشخاص الذين يعانون 

من  يعانون  الذين  باركنسون  مرض  من 

الذكي  القفاز  يعمل  إذ  اليد،  ارتعاش 

ويجعل  االرتعاش،  من  الحد  على  هذا 

م في أيديهم  مستخدميه قادرين على التحكُّ

يستخدم  أفضل..  بشكل  األشياء  وإمساك 

الذكاء  تقنية  منها  عدة  تقنيات  الجهاز  هذا 

ودفعها  اليد  حركات  لتحليل  االصطناعي 

ل من ارتعاشها. بالطريقة التي ُتقلِّ

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز قام بتصميمه 

المصممين  من  التخصصات  متعدد  فريٌق 

لشركة  التابعين  واألطباء  والمهندسين 

االستقالل  الستعادة  تهدف  التي   GyroGear
لألشخاص  الحياة  وجودة  والكرامة 

المصابين بمرض باركنسون.

مع »Perso«.. عهد جديد 
لمستحضرات التجميل

بالذكاء  يعمل  منزلي  نظام  هو   »Perso«

العناية  مجال  في  وُيستخدم  االصطناعي 

وهو  التجميل،  ومستحضرات  بالبشرة 

الذهاب  دون  لألفراد  منزلية  خدمة  م  يقدِّ ما 

لصالونات العناية بالبشرة.

-الذي  الجديد  الذكي  الجهاز  هذا  م  يقدِّ

يبلغ ارتفاعه 6.5 بوصة فقط- مجموعًة من 

تركيبات  أهّمها  للمستخدمين،  الخدمات 

والشخصية،  الفورية  بالبشرة  العناية 

صة  مخصَّ حلول  توفير  على  قادر  نظام  فهو 

جلد  تحليل  عبر  بالبشرة  للعناية 

المستخدم ومسامه، لُينتج له مستحضرًا 

خاصًا مناسبًا لطبيعة جلده.

وهي  المنتج  هذا   L›Oréal شركة  أطلقت 

شركات  أكبر  من  وتعدُّ  فرنسية  شركة 

وقد  العالم،  في  التجميل  مستحضرات 

لتشمل  المجال  هذا  في  أنشطتها  رت 
َّ

طو

مختلفة،  أغراض  تغطي  منتجات  عدة 

والحماية  بالبشرة  العناية  منتجات  فلديها 

والعطور  والمكياج  الشمس  أشعة  من 

والعناية بالشعر. 

بتقنية  اليومية  حياتنا  تأثر  أن  شّك  ال 

واقعًا،  أصبح  أمر  هو  االصطناعي  الذكاء 

على  مقتصرًا  يعد  لم  االصطناعي  بالذكاء 

البث،  وخدمات  الخرائط،  تقنية  استخدام 

ووسائل التواصل االجتماعي أو المساعدين 

بالصوت  تنشيطهم  يتم  الذين  الرقميين 

وإنما   Amazon Alexa أو   Apple Siri مثل 

ما  وهو  اإلنسان،  من  قربًا  أكثر  األمر  أصبح 

يكن  لم  الحياة  من  جديد  بشكل  يسمح 

أفالم  في  إال  به  التنبؤ  على  قادرًا  اإلنسان 

الخيال العلمي.

بتوصية من الـ »FBI« للحماية من المخترقين

كم مرة يجب إعادة 
تشغيل الراوتر؟

التعايش  يمكن  ال  اإلنترنت  شبكة  ألن 

معها وال يمكن العيش بدونها، فإن معظم 

أنشطة النهار من عمل ومشاهدة وتواصل 

فإن  ولهذا  خاللها،  من  تتم  األصدقاء  مع 

ليوم  وأساسي  ضروري  السريع  االتصال 

خاٍل من الهموم اإللكترونية.

إعادة تشغيل  أن يؤدي  ولكن مثلما يمكن 

جهاز الكمبيوتر الخاص بك في كثير من 

تشكل  أدائه،  من  االستفادة  إلى  األحيان 

التوجيه  جهاز  إعدادات  تشغيل  إعادة 

على  للحصول  جيدة  طريقة  الراوتر  أو 

اتصال أفضل.

لفصل  الالزمة  المرات  عدد  عن  أما 

رئيس  فيقول  الكهرباء،  عن  الراوتر 

شركة  في  المعلومات  تكنولوجيا  قسم 

إجابة  توجد  »ال  رورمان:  روب   CompTIA
علمية أو حاسمة لهذا السؤال«. 

 Reader›s مجلة  لموقع  رورمان  ويوضح 

األفضل  من  عام،  »بشكل   :Digest
اإلنترنت  توجيه  جهاز  تشغيل  إعادة 

تؤدي  أن  يمكن  شهرين.  كل  الرئيسي 

إصالح  إلى  التوجيه  جهاز  تشغيل  إعادة 

باإلنترنت،  االتصال  مشكالت  بعض 

باإلنترنت  اتصال  وجود  عدم  من  بدءًا 

أن  ويجب  الالسلكية،  االتصاالت  بطء  إلى 

الستكشاف  األولى  الخطوات  إحدى  تكون 

بيئة  أو  المنزل  في  وإصالحها  األخطاء 

المستهلك«.

كم مرة يجب إعادة تشغيل الراوتر؟

إعادة  إن  قال  السرعة،  جانب  وإلى 

التشغيل من الممارسات األمنية الجيدة 

الضرورية بين الحين واآلخر. وتعد فوائد 

إعادة تشغيل الراوتر ذات شقين:

أواًل: تسريع االتصال

يقوم   ،Consumer Report لموقع  ووفقًا 

مزود اإلنترنت الخاص بك بتعيين عنوان 

والذي  أجهزتك  من  جهاز  لكل  مؤقت   IP
يمكن تغييره في أي وقت. 

الراوتر  أو  التوجيه  جهاز  يلتقط  لم  فإذا 

الخاص بك هذا التغيير، يصبح االتصال 

بطيئًا، ويمكن أن يحدث الشيء نفسه إذا 

المتصلة  األجهزة  من  العديد  لديك  كان 

بجهاز الراوتر.

ثانيًا: الحماية من االختراق

في  مرة  الراوتر  تشغيل  إعادة  تساعد  ال 

تحميل  تسريع  في  شهريًا  مرة  أو  الشهر 

االتصاالت  جودة  تحسين  أو  الفيديوهات 

من  المستخدم  تحمي  بل  فقط، 

االختراقات.

في  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  ونصح 

أجهزة  أصحاب  يعيد  بأن   »FBI« أميركا 

المشاريع  وأصحاب  المنازل  في  الراوتر 

بعدما  تشغيلها،  إعادة  دوريًا  الصغيرة 

عديدة  إلكترونية  هجمات  مخترقون  نفذ 

في شتى دول العالم.

يسمى  ضار  برنامج  باستخدام 

جمع  من  المتسللون  تمكن   ،VPNFilter
حركة  ومنع  الجهاز  واستغالل  المعلومات 

التوجيه  أجهزة  جعل  مما  الشبكة،  مرور 

يؤدي  وبالتالي  للتشغيل،  قابلة  غير 

تشغيل  إعادة  إلى  الجهاز  تشغيل  إيقاف 

إعداداته وتعطيل البرامج الضارة مؤقتًا. 

 Broad Daylight ويوصي مؤسس شركة

نيك  السيبراني،  لألمن  االستشارية 

الثابتة  البرامج  على  بالحفاظ  ماريل، 

بروتوكوالت  توفر  والتي  بك،  الخاصة 

اإلدارية  والضوابط  واألمان  الشبكة 

محّدثة، لمنع مزيد من التهديدات األمنية 

وإعادة التشغيل بعد كل تحديث. 

الواضحة  العالمات  مراقبة  وتساعد 

على  بأنك  الحماية  أنظمة  من  واإلنذارات 

العالمة  وهي  لالختراق  التعرض  وشك 

الواضحة لتحديد الوقت المناسب إلعادة 

تشغيل جهاز الراوتر.



السنة )27( - الجمعة 16 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 15 يوليو 2022م العدد )9811(

sa
lm

an
al

m
al

ik
1@

ho
tm

ai
l.c

om

سلمان المالك

ببغاء يمنع عملية سرقة
حال ببغاء متكلم 

على ما يبدو دون 

تمكن لصوص من 

سرقة منزل في بلدة 

فيرنه األلمانية. 

وأعلنت الشرطة أن 

لصوصًا اقتحموا 

منزاًل عائليًا في 

البلدة الواقعة شمال 

مدينة دوسيلدورف 

في الساعات األولى من 

صباح السبت الماضي 

عن طريق كسر لوح في 

الباب.

وذكرت الشرطة في بيان 

أن اللصوص أصيبوا بالذعر 

تقريبا عندما سمعوا ببغاء 

العائلة وهو يصيح: »مرحبا. 

أنت هناك«. ثم فر اللصوص 

دون المساس بأي شيء.

كهــــف التأمــــــل

فكرة  يختار  أن  اإلنسان  على  السهل  من 

الحقيقية  الصعوبة  لكن  غيره،  عن  تميزه 

وتحويلها  تطبيقها  كيفية  في  تكمن 

دون  يحول  وابتكار  عملي  اكتشاف  إلى 

المفاضلة واالختيار.

هذا ما سعى إليه األردني سفاح الصبح )47 

عامًا(، حيث تبلورت لديه الفكرة عام 2013، 

أو  موازيًا  داخليًا  عالمًا  يخلق  أن  قرر  عندما 

كهٍف  إنشاء  عبر  الخارجي،  للعالم  بدياًل 

بأسلوٍب استثنائي.

أن  أراد  فقد  عابرة،  سفاح  فكرة  تكن  لم 

مليء  عالم  عن  بعيدًا  ذاته  يستجمع 

فيه  الرؤية  وليعيد  واآلالم،  بالتشوهات 

الجئًا  مألوفة،  غير  بطريقٍة 

بيٍت  تصميم  إلى 

تاريخي، يحتوي  للتأمل، على شكل كهٍف 

البراعة  من  بأثٍر  نفسية  تأثيراٍت  على 

التنفيذية في تنسيق الصخور.

األول  اإلنسان  بيت  بشكله  ُيحاكي  مكاٌن 

بتطويراٍت زمنية مختلفة، لتشكل نموذجًا 

الصخرية  القطع  مئات  خالل  من  فريدًا، 

قطٍع  جانب  إلى  الطبيعة  من  ُجمعت  التي 

في  الخوَض  الزائر  على  تفرض  أثرية 

خلوٍة  في  واإلبحار  وتشكيالتها  تفاصيلها 

نفسيٍة الكتشاف الذات.

الخروج عن المألوف هو ما يميز المكان، فبِه 

ومن خالله يجتمع البعدان الفني والروحي، 

واالرتياح من جهة،  النفس  إذ تستكين فيه 

وال تبرح عيون ناظريه عن االستمتاع بجمال 

تنطق  التي  صخوره،  واختيار  التصميم 

قصصًا  الحجر  فيها  ليروي  وأناقًة،  روعًة 

واطلع  المكان  زار  األناضول  مراسل  للبشر. 

على طريقة تصميمه واستمع إلى صاحبه 

واحترافية،  إتقاٍن  بكل  الوصف  أبدَع  الذي 

لسانه  على  تنساب  الكلمات  كانت  فقد 

براعته  إلى  مستندًا  تكلف،  أو  تصنع  دون 

واألدب  بالنقد  جامعي  أستاذ  فهو  باللغة، 

العربي.

»المعاناُة  بالقول:  حديثه  سفاح  استهل 

)لم  معاناة  لدي  كانت  فقد  المبدع،  زاُد 

يذكرها(، فقررت أن أنجز عماًل مميزًا، وكان 

الخيار هذا الكهف بصورته الحالية«.

 6 واستمر   ،2013 عام  العمل  »بدأ  وأضاف: 

بالمائة   90 خاللها  أنجزُت  متواصلة،  أشهر 

منه، وباقي التفاصيل استمرت 7 أعوام«.

نباتات عصر الديناصورات

جاذبية اصطناعية

مع انقراض الديناصورات الكبيرة غير الطائرة قبل 66 مليون 

سنة، اختفت الحيوانات العاشبة )آكالت العشب( الضخمة 

على األرض لمدة 25 مليون سنة الحقة.

ونظرًا ألن النباتات والحيوانات العاشبة تؤثر على بعضها 

البعض، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان لهذا 

الغياب الطويل للغاية والعودة الالحقة لما يسمى بـ »الحيوانات 

العاشبة« أي على تطور عالم النبات، وكيف حدث ذلك.

لإلجابة عن هذا السؤال، قام فريق بحث مكون من علماء في 

المركز األلماني لبحوث التنوع البيولوجي التكاملي iDiv وجامعة 

اليبزج Leipzig بتحليل األحافير وعدد من النباتات الحية إلى 

اليوم ومنها بعض أنواع النخيل.

وقد مّكنت التحليالت الجينية الباحثين من تتبع التطورات 

الخاصة بالنباتات أثناء وبعد غياب الحيوانات العمالقة آكلة 

اللحوم. وتأكد العلماء أواًل من االفتراض العلمي الشائع بأن 

الكثير من أنواع النخيل في زمن الديناصورات كانت تحمل ثمارًا 

كبيرة وكانت مغطاة بأشواك إضافة إلى أشواك على الجذوع 

واألوراق أيضًا، بحسب ما نشر موقع ساينس دايلي.

ومع ذلك، وجد فريق البحث أن »السرعة التطورية« التي نشأت 

بها أنواع النخيل الجديدة ذات الثمار الصغيرة في فترة غياب 

الحيوانات العاشبة الكبيرة قد انخفضت، في حين أن السرعة 

التطورية لتلك النباتات التي لديها ثمار كبيرة ظلت ثابتة 

تقريبًا، كما زاد حجم الثمار نفسها. ويقول العلماء إنه لهذا 

السبب كان هناك نخيل ينتج ثمارًا كبيرة حتى بعد انقراض 

الديناصورات.

كشف علماء يابانيون النقاب عن تصميم مبتكر لما يمكن 

أن تكون عليه المستعمرات البشرية على سطح القمر 

والكواكب األخرى التي يعتزم البشر بناء مستعمرات عليها.

التصميم ُأطلق عليه اسم »الزجاج« ويبلغ ارتفاع ذلك الهيكل 

الهائل نحو 1300 قدم، وتم الكشف عنه في مؤتمر صحفي 

في الخامس من يوليو عقده باحثو جامعة كيوتو وشركة 

كاجيما، وهي شركة إنشاءات مقرها طوكيو.

ُصمم الهيكل ليدور حول محوره كل 20 ثانية باستخدام 

قوة الطرد المركزي لتحقيق »الجاذبية الطبيعية«، وتتمثل 

الخطة في إنشاء »منشآت تتمتع بالجاذبية االصطناعية« ما 

يخلق ظروفًا معيشية لما هو عليه الحال على سطح األرض.

وأكد يوسوكي ياماشيكي، مدير مركز علوم الفضاء 

البشرية في جامعة كيوتو، خالل مؤتمر صحفي أنه »ال 

توجد خطة مثل تلك الخطة الحديثة لتطوير مستعمرات 

وأماكن لسكن البشر في الفضاء لدى دول أخرى«، وفًقا 

لصحيفة أساهي شيمبون اليابانية التي نقل عنها موقع 

»إنديا تايمز«. 

لكن الصحيفة قالت إن خطط بناء الهيكل الضخم بشكله 

الكامل ستستغرق ما يقرب من 100 عام، على الرغم من أن 

نسخة مبسطة من »الزجاج« يمكن أن تكون على سطح القمر 

بحلول عام 2050.

عزيمة وإصرار

بعزيمة قوية وإرادة ال مثيل لها، استطاعت الشابة السورية مايا 

غزال تحويل الصعوبات الناجمة عن ويالت الحرب في بالدها 

إلى حافز.

وتحطمت أحالم عدد من السوريين مع نشوب الحرب على 

أراضيهم قبل 11 عاًما، لكن آخرين سعوا وراء أحالمهم في شتى 

بقاع األرض، كانت من بين هؤالء مايا غزال، التي بدأت حياتها 

من جديد، ونجحت في بلوغ أهدافها، إلى حد دفع منظمات 

دولية إلى االحتفاء بها. مؤخًرا، نشرت مفوضية السامية لألمم 

المتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR(، صورة عبر صفحتها 

الرسمية بـ»فيسبوك«، تظهر فيها الالجئة مايا غزال رفقة نجم 

هوليوود توم كروز.

واحتفت المنظمة بالصورة سالفة الذكر، ومعها أعطت لمحة 

سريعة عن حياة الشابة السورية، فقالت: »االختالف الرائد 

للطيار وتوم كروز.. مايا غزال أول الجئة سورية تصبح طياًرا.. 

رسالتها: )السماء للجميع(«.

بلوغ »مايا« لهذه المرحلة جاء بعد سنوات واجهت فيها صعوبات 

عدة، لم تجد فيها بًدا سوى تجاوزها سعًيا وراء أحالمها التي 

بلغت عنان السماء، حتى باتت قادرة على التحليق فيها.

قبل 7 أعوام، اضطرت »مايا« إلى هجر بلدها األم سوريا، طاوية 

صفحة توقفت عندها أحالمها وتطلعاتها دون رجعة، إال أنها 

لم تجد حرًجا من بدء رحلتها من جديد، فور وصولها إلى 

بريطانيا.

أسماء غريبة

إن كنت في ألمانيا وسمعت البعض يعرف عن 

من  قادم  أنه  أو  الربيع«  في  »يعيش  بأنه  نفسه 

أحد  يلقيها  دعابة  هذه  أن  تظن  فال  القطة،  دماغ 

األشخاص، بل هي في الواقع أسماء مناطق في 

كما  مضحكا،  أو  غريبا  اسمها  يبدو  قد  ألمانيا 

نشر موقع بيلد دير فراو. 

السروال  وتعني   Lederhose هوزه  ليدر 

تورينغن  والية  في  منطقة  اسم  هو  الجلدي. 

أما  شخصا،   250 حوالي  فيها  ويعيش 

دماغ  وتعني   Katzenhirn هيرن  كاتسين 

بافاريا  والية  في  صغيرة  قرية  فهي  القطة، 

ويعيش بها 50 شخصا.

متحـــــف التربيـــــة

حال دخولك المكان تسافر لوهلة عبر الزمن، 

البقية  عن  تاريخها  يختلف  هنا  قطعة  فكل 

تحفة  لتتشكل  جمعتها  الجغرافيا  لكن 

تربوية نفيسة سميت »متحف التربية« الذي 

قرون،  منذ  تونس  في  التعليم  تاريخ  يروي 

الزيتوني  التربوي  للتراث  خصبة  ذاكرة  وهو 

عبر  المعرفي  وتطورها  الحديثة  والمدرسة 

العصور. يتعرف زائر المتحف على كل ما له 

عالقة بالتراث التربوي التونسي منذ استخدام 

الحروف الفينيقية عام 1101 قبل الميالد حتى 

العصر الحالي، فهو ينقسم إلى 3 أجنحة، أولها 

التونسيون  استخدمها  التي  الحروف  جناح 

منذ قرون، مثل الفينيقية والبونية واليونانية، 

وثانيها جناح التعليم الزيتوني، وثالثها جناح 

كتبا  المتحف  يضم  المعاصر.  التعليم 

عبر  أنواعها  باختالف  التعلم  وأدوات  مدرسية 

القلم  إلى  الريشة  إلى  الطين  من  العصور 

والمفكر  الكاتب  مكتب  ويتوسطه  الجاف، 

التونسي محمود المسعدي.


