
SATURDAY 16 JULY 2022 NO (9812)السبت 17 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 16 يوليو 2022م العدد )9812( 20

تبدأ أعمالها اليوم

صاحب السمو يشارك في قمة جدة
سموه يهنئ الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية

رسالة من سموه لرئيس جمهورية 
البرتغال تتصل بتعزيز العالقات الثنائية

السمو  صاحب  حضرة  يشارك  قنا-  الدوحة- 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

إخوانه أصحاب الجاللة والفخامة والسمو قادة دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجاللة ملك 

المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة رئيس 

رئيس  وفخامة  الشقيقة،  العربية  مصر  جمهورية 

الواليات المتحدة األميركية الصديقة، ودولة رئيس 

في  الشقيقة،  العراق  جمهورية  في  الوزراء  مجلس 

قمة جدة لألمن والتنمية، التي تعقد اليوم بمدينة 

جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

تهنئة  برقية  السمو  صاحب  بعث  آخر،  جانب  من 

أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  فخامة  أخيه  إلى 

بمناسبة  الشقيقة،  التركية  الجمهورية  رئيس 

ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية.

كما بعث سمو أمير البالد المفدى رسالة خطية إلى 

فخامة الرئيس الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا، 

بالعالقات  تتصل  البرتغال،  جمهورية  رئيس 

الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

علي  بن  سعد  السيد  سعادة  الرسالة  بتسليم  قام 

البرتغال،  المهندي، سفير دولة قطر لدى جمهورية 

خالل اجتماعه مع سعادة السيدة ماريا آميليا بايفا، 

المستشارة الدبلوماسية لرئيس البرتغال.

استبدال األجهزة 
المتضررة دون مقابل

فريق متخصص 
لتثقيف المرضى وإرشادهم

الجمعية القطرية للسكري

أجهزة فحص السكري بسعر التكلفة

كتب        محمد أبوحجر

أكدت الجمعية القطرية للسكري، عضو مؤسسة 

توفيرها  المجتمع،  وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر 

لكل  وذلك  التكلفة،  بسعر  السكر  فحص  أجهزة 

أنه  إلى  الفتة  والمقيمين،  المواطنين  من  الجمهور 

يمكن للمراجعين تبديل أي جهاز فحص به أعطال 

لدى الجمعية دون مقابل.

لديها  أن  إلى  للسكري  القطرية  الجمعية  ولفتت 

للمساعدة  الصحيين  المثقفين  من  مدربا  فريقا 

على اتباع أفضل الطرق لإلدارة الذاتية للسكري.

كتب        محمد الجعبري

قفزت بواقع »4.5« مليار ريال على أساس سنوي 

التركيز على النمو واالستدامة والحلول الرقمية

الخطوط  لمجموعة  السنوي  التقرير  أظهر 

القطرية أن عوائد المجموعة من الشحن قفزت 

بواقع »4.54« مليار ريال إلى مستوى يتجاوز »23« 

     -  2021« المالية  السنة  في  قطري  ريال  مليار 

 ،)2022 مارس   31 وحتى   2021 أبريل   1(  ،»2022
مقارنة مع مستوى بلغ »18.49« مليار ريال قطري 

خالل السنة المالية السابقة لها، )1 أبريل 2020 

وحتى 31 مارس 2021(.

الجوي«  للشحن  »القطرية  أن  التقرير  وأوضح 

واصلت  القطرية  الخطوط  لمجموعة  التابعة 

خالل  من  الرائدة  العالمية  مكانتها  ترسيخ 

المضي قدمًا والتركيز االستراتيجي على النمو 

استمرارية  ودعم  الرقمية،  والحلول  واالستدامة 

التحديات  ظل  في  العالمية  التجارة  سالسل 

المستمرة التي تواجهها األسواق. 

»23« مليارا عوائد الشحن لـ »القطرية«

كتبت       أسماء الشاديلي

وفقا لتوقعات »مواني قطر« 

ضمان انسيابية تدفق السلع والبضائع لألسواق 

»مواني  الموانئ  إلدارة  القطرية  الشركة  توقعت 

تجــارة  إجمالــي  مــن  قطــر  حصــة  ارتفــاع  قطر« 

الفتـرة  خـالل  ملحـوظ  بشـكل  األوسـط  الشــرق 

التشغيلية  العمليات  مـن  كبير  بدعم  المقبلـة، 

حمد  ميناء  فــي  الثانيــة  الحاويات  محطة  فــي 

التكنولوجيـة  التحتية  البنية  وبفضل   ،»CT2«

المتقدمة التي تتمتع بها المحطة التي تم رسميا 

افتتاح المرحلتين األولــى والثانية منهـا مؤخرا. 

وميناء  حمد  )ميناء  القطرية  الموانئ  وحققــت 

الرويس وميناء الدوحة( ارتفاعا بنسبة »9 %« في 

حجم مناولة الحاويات خالل العام »2021«، والتي 

مقارنـة  نمطيـة،  حاويــة  مليــون   »1.57« بلغــت 

بنحـو »1.44« مليـون  فـي عـام »2020«، مــع زيــادة 

والتـي  ترانزيــت،  حاويــات  فــي   »%36« بنســبة 

بلغـت »562.539« حاويـة نمطيـة«. 

ارتفاع حصة قطر التجارية بالشرق األوسط

كتب         سعيد حبيب

إزالة »2668« سيارة مهملة

$ ترصد 
جهود بلدية الدوحة

رخص بناء لـ »1330« 
مشروعا صغيرا وكبيرا

كشفت وزارة البلدية عن اإلنجازات والخدمات التي قدمتها 

بلدية الدوحة خالل العام الماضي »2021«، حيث تم إصدار 

رخص بناء لـ »1300« مشروع صغير )4 فلل أو أقل(، وكذلك 

إصدار »30« رخصة بناء لمشاريع متوسطة وكبيرة، و»856« 

إفادة شهادة تطوير عقار، و»653« شهادة إتمام بناء، و»21« 

رخصة تجديد بناء، و»30« طلب رخصة إضافة بناء.

كما قام قسم الرقابة العامة بأكثر من »26« ألف عملية 

تفتيش دوري، ووضع ملصقات على »3724« سيارة مهملة، 

وإزالة »2668« سيارة.
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تتصل بالعالقات الثنائية وسبل دعمها

صاحب السمو يبعث رسالة 
إلى رئيس البرتغال

صاحب  حضرة  بعث  قنا-  لشبونة- 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  خطية  رسالة  المفدى،  البالد  أمير 

ريبيلو  مارسيلو  الدكتور  الرئيس  فخامة 

البرتغال،  جمهورية  رئيس  سوزا،  دي 

دعمها  وسبل  الثنائية  بالعالقات  تتصل 

سعادة  الرسالة  بتسليم  قام  وتطويرها. 

سفير  المهندي،  علي  بن  سعد  السيد 

خالل  البرتغال  جمهورية  لدى  قطر  دولة 

آميليا  ماريا  السيدة  سعادة  مع  اجتماعه 

لرئيس  الدبلوماسية  المستشارة  بايفا، 

البرتغال.

بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية

صاحب السمو يهنئ الرئيس التركي
السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

الرئيس  فخامة  أخيه  إلى  تهنئة  برقية  المفدى، 

رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية 

الديمقراطية  يوم  ذكرى  بمناسبة  الشقيقة، 

والوحدة الوطنية.

نائب األمير 
يهنئ الرئيس التركي

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

التركية  الجمهورية  رئيس  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة 

الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية.

رئيس الوزراء 
يهنئ الرئيس التركي

الدوحة- قنا- بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس 

رئيس  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  الداخلية،  وزير  الوزراء 

الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية.

تم التطرق لعدد من القضايا األممية

د. المفتاح تلتقي مندوبي 
اإلمارات والعراق وليبيا

هند  الدكتورة  سعادة  التقت 

لدولة  الدائم  المندوب  المفتاح، 

لألمم  األوروبي  المقر  لدى  قطر 

زيارة  في  جنيف،  في  المتحدة 

أحمد  السفير  بسعادة  ودية، 

لدولة  الدائم  المندوب  الجرمن، 

المتحدة  العربية  اإلمارات 

الشقيقة.

الدكتورة  سعادة  التقت  كما 

الدائم  المندوب  المفتاح،  هند 

بسعادة  جنيف،  في  قطر  لدولة 

المندوب  عبيدات،  وليد  السفير 

األردنية  للمملكة  الدائم 

خالل  جرى  حيث  الهاشمية، 

من  لعدد  التطرق  اللقاءين 

القضايا ذات االهتمام المشترك.

الدكتورة  سعادة  التقت  وكذلك 

الدائم  المندوب  المفتاح،  هند 

بسعادة  جنيف،  في  قطر  لدولة 

أبو  لمياء  الدكتورة  السفيرة 

لدولة  الدائم  المندوب  سدرة، 

ليبيا الشقيقة. 

لعدد  التطرق  اللقاء  خالل  تم 

حاليا  المطروحة  المواضيع  من 

والمنظمات  المتحدة  األمم  أمام 

الدولية األخرى بجنيف.

فاطمة عبدالله  تعالى  الله  رحمة  إلى  انتقلت 

عيسى السويدان عن عمر ناهز 91 عاما.

وصلي على جثمان الفقيدة بعد صالة المغرب 

آل  جبر  بن  علي  بن  جبر  مسجد  في  أمس 

ثاني في منطقة عين خالد، ثم وارى جثمانها 

الثرى في مقبرة عين خالد.

أبناء  وحمد  مفتاح  من  كل  والدة  والفقيدة 

وسالم  وعلي  السويدان،  حسن  المرحوم 

وأحمد وجمال وعبدالله أبناء المرحوم محمد 

السويدان.

محمد  جمال  بمجلس  للرجال  العزاء  يقبل 

منزل  في  وللنساء  خالد«،  بـ»عين  السويدان 

أم  بمنطقة  السويدان  سالم  محمد  المرحوم 

السنيم.

وأسكنها  رحمته  بواسع  الفقيدة  الله  تغمد 

الصبر  وذويها  أهلها  وألهم  جناته  فسيح 

والسلوان.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

في ذمة الله

تقدم بالتهنئة لهم بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية.. وزير الخارجية:

تنمية العالقات االستراتيجية 
بين قطر وتركيا

عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة  تقدم 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل 

والتبريكات  التهاني  بأطيب  الخارجية، 

يوم  ذكرى  بمناسبة  تركيا،  لجمهورية 

الديمقراطية والوحدة الوطنية. وقال سعادته 

بأطيب  أتقدم  تويتر:  عبر  تغريدة  خالل 

التهاني والتبريكات لجمهورية تركيا الشقيقة 

والوحدة  الديمقراطية  يوم  ذكرى  بمناسبة 

الوطنية، متمنيًا المزيد من التقدم واالزدهار. 

االستراتيجية  بالعالقات  أشيد  كما  وأضاف: 

والتي  الشقيقين،  بلدينا  بين  والعميقة 

نعمل على تنميتها في شتى المجاالت.

لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التعليم

خريج مؤسسة قطر يبتكر تطبيقا

يمكن  التكنولوجيا  عبر  التعليم  توفير  إن 

التي  بالمجتمعات  للنهوض  سبياًل  يكون  أن 

وتعترضه  تحديات  فيها  التعليم  يواجه 

عثرات، ال سيما في تلك المناطق التي تنتشر 

وتتوفر  معقولة  بأسعار  اإلنترنت  خدمة  بها 

المحمول، حتى  الهاتف  بها أجهزة ذكية مثل 

رائع  مثال  وثمة  فقًرا.  األشد  األسر  أيدي  في 

التعليم  خدمة  في  التكنولوجيا  توظيف  على 

هارون  أنشأه  الذي  أباد«  »تعليم  تطبيق  وهو 

ياسين، أحد خريجي جامعة جورجتاون في 

قطر وهي جامعة شريكة لمؤسسة قطر.

أباد« باعتبارها »مدرسة  بدأت مبادرة »تعليم 

تعتمد  تعليمية  سلسلة  تبث  ُبعد«  عن 

قنوات  إحدى  عبر  المتحركة  الرسوم  على 

هذا  وبفضل  الباكستاني.  التليفزيون 

التعلم  مواصلة  من  األطفال  تمكن  التطبيق، 

مثل  لموضوعات  منازلهم  في  وهم  افتراضًيا 

اللغة اإلنجليزية أو اللغة األردية أو الرياضيات 

شهرة  انطلقت  الجائحة،  وخالل  والعلوم. 

»تعليم أباد« وذلك حينما أصبح أداة تعليمية 

أساسية لدى الطالب في باكستان. وبحسب 

الجهة الحكومية المسؤولة عن وسائل اإلعالم، 

يتابع ستة ماليين طفل البث التليفزيوني في 

كل أسبوع.

ليصبح  عروضه-  أباد«  »تعليم  ر 
َّ

طو والحًقا، 

الخاصة  للمدارس  الحياة  شريان  بمثابة 

بطريقة  واستعان  المعقولة-  األسعار  ذات 

وبعدها.  الجائحة  أثناء  في  للعمل  جديدة 

على  يهيمن  المدارس  إغالق  كان  وقت  وفي 

األحاديث المتعلقة بالجائحة، أطلق »تعليم 

أباد« منظومة رقمية شاملة تهدف إلى تمكين 

أفضل،  بطريقة  التدريس  من  المعلمين 

المدارس رقمًيا، وضمان  إلى تمكين  وكذلك 

سواء  لألطفال  التعليم  توفير  استمرارية 

في  أو  للمدارس  ذهابهم  عبر  حضورًيا  كان 

منازلهم.   

داخل الدولة وخارجها.. »االتصال الحكومي«:

قطر تدعم الشباب بآالف المشاريع والمبادرات والمنح
سّلط مكتب االتصال الحكومي، أمس، الضوء 

على جهود مؤسسات الدولة في دعم الشباب 

من خالل تنفيذ عدد من المشروعات المدرة 

للدخل وإطالق مئات المبادرات، فضاًل عن 

توفير العديد من برامج المنح الدراسية 

والقروض، وذلك احتفااًل باليوم العالمي 

لمهارات الشباب.

وقال مكتب االتصال الحكومي، أمس، عبر 

حسابه في »تويتر«: »في اليوم العالمي 

لمهارات الشباب، نحتفي بالشباب في دولة 

قطر ونقدرهم على هممهم وإبداعاتهم، كما 

أننا نفخر بدعم الشباب في المجتمعات 

المهمشة حول العالم«.

وأوضح مكتب االتصال الحكومي أنه من »أجل 

المساعدة في سد فجوات المهارات وضمان 

حصول األجيال اليافعة على فرص عادلة في 

الوظائف المطلوبة اليوم، قدمت المؤسسات 

المختلفة في دولة قطر عددًا من الحلول داخل 

الدولة وخارجها، من ضمنها«:

آالف المشاريع المدرة للدخل في عدة دول.

مئات المبادرات، مثل: - مبادرة »تمكين« وهو 

برنامج تدريبي يهدف إلى تحسين المهارات 

االجتماعية واالقتصادية لألفراد من خالل 

تدريبهم على المجاالت المختلفة في سوق 

العمل.

- مبادرة طاقات، وهي مبادرة إنسانية تهدف 

إلى خفض معدل البطالة في المجتمعات 

المهمشة.

برامج المنح الدارسية، ومنها:

- برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين 

)مؤسسة التعليم فوق الجميع(.

- منح قطر )صندوق قطر للتنمية(.

- المنح والقروض التي تمنحها مؤسسة قطر.

وأكد مكتب االتصال الحكومي أن هذه الجهود 

ساهمت في تحقيق هدف األمم المتحدة 

الرابع للتنمية المستدامة المتمثل في 

»ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل 

للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة 

للجميع«.



تقدمها عبر ستوديو »5/6«.. وزارة االتصاالت:

»13« ألف مشارك 
في ورش تطوير المهارات

العالمي  اليوم  بمناسبة  الوزارة  وقالت 

الثالث  السنوات  خالل  إنه  الشباب  لمهارات 

ألف طفل   13 أكثر من  انضمام  الماضية تم 

وشاب لورش عمل ستوديو 6/ 5، مشيرة إلى 

للمجتمع  تقدم  منصة  بمثابة  االستوديو  أن 

المعرفة  على  للحصول  الفرص  من  العديد 

وأدواتها،  التكنولوجيا  مجال  في  العملية 

والشباب  لألطفال  الفرصة  ستتاح  حيث 

المشكالت  حل  في  مهاراتهم  لتطوير 

يسهل  مما  واإلبداعي  النقدي  والتفكير 

في  للتكنولوجيا  صناعا  يصبحوا  أن  عليهم 

المستقبل.

ويهدف ستوديو 6/ 5 لتزويد األطفال والشباب 

أن  من  تمكنهم  عديدة  بفرص  قطر  في 

يصبحوا مبتكرين ومبدعين في المستقبل 

ال مجرد مستهلكين، كما يهدف ستوديو 6/ 5 

عبر  والشباب  األطفال  بقدرات  االرتقاء  إلى 

رقمية،  بيئة  في  العلمية  مهاراتهم  تطوير 

 5 /6 ستوديو  فإن  المسار  هذا  خالل  ومن 

الرقمي  التصنيع  ثقافة  نشر  إلى  يطمح 

يهدف  وكذلك  القطري،  المجتمع  في 

من  واإلبداع  الخيال  لتحفيز   5 /6 ستوديو 

في  الحديثة  التقنيات  استكشاف  خالل 

التعاون. ستوديو  بيئة حاضنة وتحث على 

أساليب  فيه  تجتمع  الذي  المكان  هو   5 /6
أجل  من  التقليدية  وغير  التقليدية  التعليم 

والشباب  لألطفال  العملية  الخبرات  تقديم 

للقيام  بالتالي  تساعدهم  والتي  قطر،  في 

النقدي،  التفكير  مهارة  األفكار،  بتطوير 

يسهل  مما  والتعاون،  المشكالت،  حل 

في  للتكنولوجيا  صّناعا  يصبحوا  أن  عليهم 

المستقبل. ويحتوي ستوديو 5/ 6 على ثالث 

بخبرات  األطفال  لتزويد  رئيسية  مناطق 

منطقة  وهي:  اعتيادية  غير  تعليمية 

الذهني  للعصف  صممت  والتي  اإلبداع 

التكنولوجي،  المجال  في  المشكالت  وحل 

البيانات  تخص  ورشا  المنطقة  هذه  توفر 

صممت  والتي  البرمجة  ومنطقة  الضخمة. 

البرمجة  في  الطالب  مهارات  لتحسين 

المبتكرة،  واأللعاب  البرامج  وتصميم 

التحكم  وحدات  برمجة  إلى  باإلضافة 

والتي  التكنولوجيا  ومنطقة  الصغيرة. 

التقنيات  على  الطالب  لتدريب  صممت 

وإنشاء  الرقمية،  التصنيع  وآالت  المختلفة 

نماذج كهربائية وميكانيكية.

يحتوي على 
ثالث مناطق 

رئيسية 
لتزويد 

األطفال 
بالخبرات 

التعليمية 

أكدت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أنه تم 
إنشاء ستوديو 5/6 ليكون بمثابة معمل تصنيع رقمي 
لالرتقاء بقدرات األطفال والشباب عبر تطوير مهاراتهم 

العلمية في بيئة العصر الرقمي.

$ تنشر جهود بلدية الدوحة    

توجيه »1119« إنذارا لسكن العمال

 1000 العمالء  خدمة  مكتب  واستقبل 

 560 ورفض  شكوى   440 إنجاز  تم  شكوى 

عقود  تسجيل  مكتب  أنجز  كما  شكوى، 

بإجمالي  عقدا   53.073 العقارات  إيجار 

رسوم محصلة 21 مليونا و770 ألف ريال. 

بالبلدية  العامة  الحدائق  قسم  نجح  كما 

األشجار  تقليم  خدمة  تقديم  في 

النظافة  قسم  وأنجز  شجرة،  لـ1853 

القوارض  لمكافحة  طلبا   19.548 العامة 

 1.113.010 بسحب  وقام  والحشرات، 

جالون من مياه األمطار.

التطوير  قسم  إلنجازات  بالنسبة  أما 

بناء  رخص  بإصدار  فقام  البناء،  ورخص 

أقل«،  أو  فلل   4« صغيرة  مشاريع  لـ1300 

وأصدر 30 رخصة بناء لمشاريع متوسطة 

تطوير  شهادة  إفادة   856 وأصدر  وكبيرة، 

عقار، و653 شهادة إتمام بناء، و21 رخصة 

إضافة  رخصة  طلب  و30  بناء،  تجديد 

مؤقتة  مكاتب  رخصة  طلب  و560  بناء، 

هدم  رخصة  طلب  و289  مشروع،  إلدارة 

مبان،  صيانة  رخصة  طلب  و520  مبان، 

رخص  طلبات  عدد  إجمالي  بذلك  ليصل 

 13.142 إلى  البلدية  أنجزتها  التي  اإلعالن 

رخصة.

من  بأكثر  البلدية  في  الرقابة  إدارة  وقامت 

وفحص  دوري،  تفتيش  عملية  ألف   36
الكورنيش،  بفرضة  سمك  كيلو  ألف   29
وإتالف 741 كيلو سمك بفرضة الكورنيش، 

وإنهاء  ومطاعم،  أغذية  محل   154 وإغالق 

محضر   298 وإحالة  صلح،  محضر   1285
ضبط لمركز الشرطة المختص، ليصل 

التي  الضبط  محاضر  عدد  إجمالي  بذلك 

تم تحريرها إلى 1500 محضر.

كما قام قسم الرقابة العامة بأكثر من 26 

ألف عملية تفتيش دوري ووضع ملصقات 

 2668 وإزالة  مهملة،  سيارة   3724 على 

محضر   1516 إحالة  وجرى  مهملة  سيارة 

بذلك  ليصل  الشرطة،  مركز  إلى  ضبط 

تم  التي  الضبط  محاضر  عدد  اجمالى 

تحريرها إلى 10.701 محضر.

جولة  بـ2206  الدولة  أمالك  وحدة  وقامت 

الضبط  محاضر  عدد  ووصل  تفتيشية، 

محضرا   55 تحويل  وتم  محضرا،   79 إلى 

للشرطة والتصالح في 27 محضرا.

إجراءات التفتيش 
على سكن العمال 

سكن  قانون  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

وفقًا  وإجراءات  خطوات  بعدة  جاء  العمال 

أولى  تبدأ  حيث  محدد،  زمني  لتسلسل 

االستدالل  إجراءات  من  بإجراء  الخطوات 

عمال  تجمعات  سكن  به  عقارًا  هناك  بأن 

كان  سواء  العائالت  سكن  مناطق  داخل 

دوري  تفتيش  أو  شكوى  طريق  عن  ذلك 

البلدية  مفتش  يبدأ  ثم  ومن  تحري،  أو 

المخالفة،  وجود  من  والتحقق  بالتثبت 

يقل  أال  المذكور  القانون  اشترط  حيث 

عدد العمال عن ثالثة وهو المقصود بلفظ 

»تجمعات« الوارد في القانون، فإن قل عدد 

يطبق  ال  واحد  سكن  في  ثالثة  عن  العمال 

عليهم القانون المذكور.

خضوع  من  المفتش  يتثبت  أن  وبعد 

ضبط  محضر  عمل  يتم  للقانون  العمال 

نصت  الذين  األشخاص  ضد  بالمخالفة 

المذكور،  القانون  من  األولى  المادة  عليهم 

في  الحق  له  من  أو  العقارات  )مالكو  وهم 

يقوم  من  أو  األعمال  وأصحاب  إدارتها 

مقامهم(.

إلى  مكتوب  إنذار  توجيه  يتم  ثم  ومن 

يكون  أن  القانون  اشترط  وقد  المخالف، 

بعلم  مصحوب  مسجل  بكتاب  اإلنذار 

بعدها  المسجل،  بالبريد  أي  الوصول 

أسباب  إلزالة  فرصة  المخالف  يمنح 

خالل  العمال  من  العقار  بإخالء  المخالفة 

30 يومًا من تاريخ تسلم اإلنذار، وخالل هذه 
الفترة يمتنع على وزارة البلدية إصدار قرار 

باإلخالء الجبري للعقار.

دون  المذكورة  يوما   30 مدة  انتهاء  وعند 

مدير  يصدر  العمال،  من  العقار  إخالء 

العقار  بإخالء  قرارًا  المختصة  البلدية 

وإنما  صدوره  فور  ينفذ  ال  القرار  هذا  إداريًا، 

من  التظلم  الشأن  صاحب  القانون  خول 

والتخطيط  البلدية  لوزير  اإلخالء  قرار 

تاريخ  من  يومًا   15 مدة  خالل  العمراني 

مسجل  بكتاب  اإلخالء  بقرار  إخطاره 

وهناك  المسجل(،  )البريد  الوصول  بعلم 

تاريخ  من  يوما   30 وهي  التظلم  لنظر  مدة 

تقديمه. فإذا رفض التظلم خالل هذه المدة 

أو انقضت المدة دون أن يبت في التظلم أو 

لم يقدم التظلم خالل الموعد المحدد، هنا 

يتم تنفيذ قرار اإلخالء الجبري للعقار هذا، 

ويالحظ أن المواعيد المنصوص عليها في 

التي  الحتمية  المواعيد  من  هي  القانون 

يجب احترامها وااللتزام بها.

محمد أبوحجر كتب

كشفت وزارة البلدية 
عن إنجازات والخدمات 

التي قدمتها بلدية 
الدوحة خالل العام 

الماضي 2021، حيث 
قامت وحدة سكن 
العمال بـ180 حملة 

تفتيشية على سكن 
العمال الموجود في 

مناطق تجمع العائالت، 
ووجهت 1119 إنذارا، وتم 

إخالء 143 عقارا طواعيا 
من قبل المخالفين، 

وإحالة 44 محضرا 
للشرطة.

القيام بـ »180« حملة تفتيشية وإخالء »143« عقارا طواعية

تسجيل »53.073« عقد إيجار بإجمالي رسوم »21« مليونا

إنجاز »19.548« 
طلبا لمكافحة 

القوارض والحشرات

إصدار رخص بناء 
لـ »1330« مشروعا 

صغيرا وكبيرا
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»7« أنواع للمساعدات المالية

الطالبية  المالية  المساعدات  خدمة  وُتعد 

إحدى الخدمات الطالبية التي توفر أنواعا 

لفئات  المالية  المساعدات  من  مختلفة 

لدعم  خصصت  الطالب  من  مختلفة 

وذلك  قطر،  جامعة  في  ونجاحهم  تمكينهم 

وفًقا لسياسات وإجراءات محددة بناء على 

واألكاديمي، وهي كالتالي:  المالي  الوضع 

والمساعدة  الشهرية،  المالية  المساعدة 

المالية الطارئة، وإعفاء كامل أو جزئي من 

رسوم المواصالت، وتسديد كامل أو جزئي 

كامل  وتسديد  الدراسية،  الرسوم  من 

الجامعي،  السكن  رسوم  من  جزئي  أو 

ماليا  المتعثرين  للطلبة  ومساعدات 

الخارجي  والتمويل  أكاديميا،  ومتفوقين 

مع  بالتعاون  المالية  المساعدات  لبرامج 

الخيرية  والجمعيات  المؤسسات  بعض 

الداعمة والشريكة.

المحققين  الجامعة  لطالب  ويمكن 

المساعدة  لخدمات  التقديم  لشروط 

وبرامج  الطارئة  والمساعدة  الشهرية 

من  المدعومة  المالية  المساعدات 

هذه  خالل  التقديم  الخارجية  المؤسسات 

الخارجية  للمؤسسات  وبالنسبة  الفترة. 

فوق  التعليم  »مؤسسة  فهي  المعنية 

التعليم  منح  برنامج  تقدم  والتي  الجميع« 

فوق الجميع لطالبات تخصصات هندسة 

 Tech 4 her« الحاسب  وعلوم  الحاسب 

بن  وحمد  جاسم  و»مؤسسة   ،»Project

برنامج  تقدم  والتي  الخيرية«  جاسم 

جامعي،  طالب  دعم  وبرنامج  مكافآت 

يقدم  الذي  االجتماعي«  نماء  و»مركز 

و»مؤسسة  جامعي،  طالب  تمكين  برنامج 

عفيف الخيرية« التي تقدم برنامج سراج.

ففي  التقديم،  شروط  الجامعة  وكشفت 

أو  قطريا  طالبا  الطلب  مقدم  كان  حال 

أبناء  أو  القطرية  السفر  وثيقة  حاملي  من 

ويرغب  القطريين،  زوجات  أو  القطريين 

المساعدات  أنواع  أحد  على  الحصول  في 

أال  يجب  الجامعة،  تقدمها  التي  المالية 

أكاديمي.  إنذار  على  الطالب  يحصل 

في  للفرد  الدخل  متوسط  يكون  وأن 

أقصى  كحد  قطري  ريال   5000 األسرة 

حالة  وفي  األمر.  ولي  راتب  إجمالي  من 

نصف  احتساب  يتم  الوالدين  كال  عمل 

بالكامل  األب  راتب  إلى  إضافة  األم  راتب 

حالة  وفي  األمر،  ولي  راتب  كمجموع 

موجود  غير  األب  أن  ثبت  بينما  األم  عمل 

راتب  نصف  احتساب  يتم  ما  لسبب 

األمر.  ولي  راتب  مجموع  باعتباره  األم 

في  منتظمًا  الطالب  يكون  أن  ويجب 

ويمكن  البكالوريوس.  بمرحلة  الدراسة 

التقديم  التأسيسي  البرنامج  لطلبة 

الطالبية  المالية  المساعدة  خدمات  على 

فصل  أول  منذ  أقصى  بحد  فصلين  لمدة 

المدة  هذه  وتشمل  الخدمة،  على  تقديم 

عن  واالنقطاع  واالعتذار  االنسحاب  فصول 

الدراسة ألي سبب.

غير  طالبا  الطلب  مقدم  كان  حالة  وفي 

لدى  يعمل  أو  عائلية  إقامة  مقيما  قطري 

إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ولديه 

منحة دراسية داخلية ويرغب في التقديم 

التي  المالية  المساعدات  أنواع  أحد  على 

معدل  يقل  أال  يجب  الجامعة،  تقدمها 

لطلبة   4.00   /  2.50 عن  التراكمي  الطالب 

الدخل  متوسط  يكون  وأن  البكالوريوس، 

كحد  قطري  ريال   2500 األسرة  في  للفرد 

أقصى من إجمالي راتب ولي األمر مخصوم 

منه إيجار السكن الشهري وفق عقد إيجار 

والبيئة.  البلدية  وزارة  من  موثق  رسمي 

وفي حالة عمل كال الوالدين يتم احتساب 

األب  راتب  إلى  إضافة  األم  راتب  نصف 

وفي  األمر،  ولي  راتب  كمجموع  بالكامل 

غير  األب  أن  ثبت  بينما  األم  عمل  حالة 

وليس  يعمل  ال  كان  أو  ما  لسبب  موجود 

احتساب  يتم  شهري  دخل  مصدر  لديه 

نصف راتب األم باعتباره مجموع راتب ولي 

في  منتظمًا  الطالب  يكون  أن  ويجب  األمر. 

ويمكن  البكالوريوس.  بمرحلة  الدراسة 

التقديم  التأسيسي  البرنامج  لطلبة 

الطالبية  المالية  المساعدة  خدمات  على 

فصل  أول  منذ  أقصى  بحد  فصلين  لمدة 

المدة  هذه  وتشمل  الخدمة،  على  تقديم 

عن  واالنقطاع  واالعتذار  االنسحاب  فصول 

الدراسة ألي سبب.

جامعة قطر تفتح باب التقديم عليها الفترة القادمة

تفتح جامعة قطر باب التقديم على المساعدات المالية 
قريبا مع انطالق الفصل الدراسي المقبل خريف 2022، 
وذلك لطلبة البكالوريوس الذين يواجهون صعوبات 

مالية في تغطية نفقاتهم التعليمية.  

تمثل إحدى 
الخدمات لدعم 
فئات مختلفة 

من الطالب

كتب        محمد أبوحجر

التمويل الخارجي 
للبرنامج 
بالتعاون 
مع بعض 

المؤسسات 
والجمعيات 

الخيرية الداعمة

وضعت خطة وطنية تقوم على سبعة مجاالت

قطر األولى عربيًا في مكافحة الخرف

علـى  الخدمـات  كافـة  تحسـين  يسـاعد  أن  المتوقـع  ومـن 

والقائميـن  بالخـرف،  المصابيـن  حيـاة  جـودة  تعزيـز 

حيث  قطـر،  دولـة  فـي  وعائالتهـم  رعايتهـم  علـى 

السـبعة  العمـل  مجـاالت  الخطـة  هـذه  تتضمـن 

رعاية  مجـاالت  تحسـين  شـأنها  من  التي 

تأثيـرًا  سـيترك  مما  الخرف،  مرضـى 

مباشـرًا على تحسـين جـودة الرعاية. 

الوطنيـة  قــطـــــر  خــطـــــة  وتــتــمــحـــــور 

السـبعة  المجـاالت  هـــــذه  حـــــول 

خطـة  فـي  عليهـا  المنصـوص 

ــي  ــة والــتـــ ــل ــام ـــ ــش ــل ال ـــ ــم ــع ال

الصحـة  منظمـة  وضعتهـا 

العالميـة للخـرف والمرصـد 

وهــي:  للخـرف،  العالمـي 

الـــــخـــــرف مـــــن أولـــــويـــــات 

التوعية  العامة،  الصحة 

بـــــــمـــــــرض الــــــخــــــرف 

وفـــهـــمـــه، الـــحـــد من 

مـــخـــاطـــر الـــخـــرف، 

الخرف  تشخيص 

على  القائمين  دعــم  والــدعــم،   الصحية  والرعاية  والــعــالج 

المتعلقة  المعلومات  أنظمة  بالخرف،  المصابين  رعاية 

بالخرف  المتعلقة  واالبتكارات  البحوث  وأخيرًا  بالمرض، 

وطرق مكافحته.

وتعتزم الدولة تنفيذ هذه الخطة على مدار أربع سنوات، 

ومالية،  بشـرية  اسـتثمارات  ذلك  على  وسـيترتب 

الحكوميـة  الـوزارات  بيـن  مشـترك  تخطيـط  عن  فضال 

الرعايـة  مجـاالت  في  العاملين  وتشـمل  المختلفـة، 

المدنـي،  العمـل  ومؤسسـات  واالجتماعية،  الصحيـة 

وأسـرهم  بالخرف  المصابين  لألشـخاص  باإلضافة 

الرئيسـي  الـدور  يتمثل  حيث  رعايتهم،  علـى  والقائمين 

مـن  التحقـق  فـي  العامـة  الصحـة  وزارة  بـه  سـتقوم  الـذي 

بهـا،  قدما  والدفـع  الخطـة  لتنفيـذ  الالزمـة  المـوارد  توفـر 

سـيتولى  كما  وجدواهـا،  لفعاليتهـا  المسـتمر  والرصـد 

مسـؤولية  تعيينهـا  سـيتم  التـي  العمـل  فـرق  مـن  عـدد 

منها  كل  ُيعنى  بحيـث  والتقييـم،  والرصـد  التنفيـذ، 

مخصصة. بمنطقة 

الصحية،  بالشيخوخة  المعني  العمل  فريق  ويتولى 

بالخرف  الخاصة  العمل  مجموعة  مع  بالتنسيق 

التنفيذ  )المرصد العالمي للخرف( مسؤولية التحقق من 

بالمرض،  المصابون  األشخاص  يشارك  كما  والدعم، 

مباشر  بشكل  أسرهم  وأفراد  رعايتهم،  على  والقائمون 

مستشار  يعنى  حيث  الخطة،  تنفيذ  مراحل  كافة  في 

بها  ويرفع  أشهر،  ستة  كل  التقييمات  بإجراء  خارجي 

التقرير الناتج عن ذلك إلى الفريق الرئيسي في المرصد 

العالمي للخرف ووزارة الصحة العامة. 

تؤكد  للخرف،  الوطنية  قطر  خطة  ألولويات  وبالنسبة 

تقوم  وهي  فترة،  قبل  إطالقها  تم  الخطة  أن  الصحة  وزارة 

وإرساء  المرضى،  لرعاية  الوطني  المسار  إرساء  على 

ميزانيه  وتخصيص  االسترشادية،  الوطنية  المبادئ 

التوعية،  نشر  إلى  الرامية  الوطنية  والحمالت  للبرامج 

للعاملين  الخرف  حول  وتدريبية  تثقيفية  برامج  ووضع 

وكذلك  واالجتماعية،  الصحية  الرعاية  قطاعي  في 

لتقييـم  التخصصـات  متعـدد  مركـز  إنشـاء  فـي  الشـروع 

من  فريقا  يضـم  مخصصـة  ميزانيـه  ذو  )مركـز  الذاكـرة 

وطب  الشـيخوخة،  طب  فـي  المتخصصيـن  األطبـاء 

لرعاية  النفسـي  الطب  وأخصائيي  العصبي،  الجهاز 

الوظيفي  والعـالج  العصبي،  النفسـي  والعلـم  المسـنين، 

االجتماعيين(. واألخصائييـن 

كما تشمل الخطة تطوير قاعدة بيانات وطنية للمرض، 

المصابين  رعاية  على  للقائمين  رابطة  إنشاء  مع 

اإلصابـة  خطـر  مـن  الحـد  برنامـج  وإطالق  بالخرف، 

مخاطـر  مـن  الحـد  اسـتراتيجيات  مـع  بالتوافـق  بالخـرف 

وجـود  علـى  والعمـل  المزمنـة،  االنتقاليـة  غيـر  األمـراض 

مجهـزة  بالمستشـفيات  الداخلي  بالقسم  وحدات 

مراكز  وإنشاء  المرضـى  مـع  التعامـل  في  ومتخصصـة 

للقائمين  دعم  خدمات  وتقديم  الخرف،  مرضى  لرعاية 

الصديقـة  البرامـج  إطالق  وكذلك  المصابين،  رعاية  على 

وما  العالميـة،  الصحة  منظمـة  مع  بالتنسـيق  للخـرف 

لكبار  بلـدًا صديقا  دولة قطـر  أعمـال لجعل  يصاحبهـا من 

السن.

إنشاء  استكمال  على  الصحة  وزارة  خطة  تركز  كما 

قانوني  السعي لوضع تشريع  الذاكرة، مع  مركز لتقييم 

بالخرف،  المصابين  األشخاص  حقوق  وحماية  لدعم 

يتم  أن  على  القيادة،  على  القدرة  لتقييم  مراكز  وإنشاء 

القيام بتصميـم وإجـراء تقييـم شـامل للشـيخوخة لكافـة 

المسـنين في مرافـق الرعايـة الصحيـة )بالتوافق مـع مبادرة 

االسـتراتيجية  ضمـن   HA - 05 الصحية  الشيخوخة 

من  الخرف  جعل  على  التركيز  مع  للصحـة(،  الوطنيـة 

المجاالت البحثية ذات األولوية في قطر.

التشـخيص المبكر وتحسـين طـرق العالج ضمن أولويات وزارة الصحةرسم الرؤية المستقبلية للخدمات المقدمة للمصابين وأسرهم

كتب         محمد الجعبري 

تعد دولـة قطر إحـدى تلك الـدول القليلـة المتقدمة والدولـة العربية الوحيدة التي وضعـت خطـة 
وطنيـة لمرض الخرف، حيث ترمـي الخطـة الوطنيـة للخـرف التي دشنتها وزارة الصحة إلـى رسـم إطـار 

الرؤيـة المسـتقبلية للخدمـات المقدمـة للمصابيـن بالخـرف وأسـرهم والقائميـن علـى رعايتهـم، وذلك 
عبـر زيـادة الوعـي العـام والمهنـي بالخـرف، والتشـديد علـى أهميـة التشـخيص والتدخـل بصـورة مبكرة، 

إلـى جانـب تحسـين الطـرق العالجيـة والرعايـة الصحيـة التاليـة للتشـخيص.
إنشاء مركز لتقييم الذاكرة ووضع تشريع لحماية حقوق المصابين
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رّشحت للفوز بجائزة أخالقنا

»نوتِربيديا«.. منصة طبية إلكترونية بالعربية

ص، من  وفي هذا اإلطار، تقول مها غسان ُحمُّ

للنهائيات  وصلوا  الذين  الثالثة  المرشحين 

شيء  كل  »بدأ  العام:  لهذا  أخالقنا  لجائزة 

أردت  عندما  بسيطة  إنستغرام  كصفحة 

تقديم أدلة علمية للناس لمحاربة األنظمة 

أكتب  أن  علي  وكان  الخاطئة،  الغذائية 

للناطقين  المحتوى  أقدم  ألنني  بالعربية 

بها، ومع ذلك كان كل منشور يستغرق عدة 

جميع  ترجمة  إلى  أضطر  كنت  ألنني  أيام، 

المصطلحات العلمية إلى اللغة العربية«.

المقاالت  استخدام  »قررت  وتابعت: 

المقاالت  ترجمة  من  بداًل  كمراجع  العربية 

أجد  لم  أنني  المفاجأة  وكانت  اإلنجليزية، 

موقًعا واحًدا يقدم مقاالت عربية في التغذية 

منصة  إنشاء  قررت  لذا  األدلة،  على  قائمة 

تقدم هذه المقاالت واألبحاث العلمية باللغة 

لدي  وكان  الفجوة،  وجدت  فقد  العربية، 

المهارات الالزمة إلصالحها، وهكذا بدأت«.

الموقع  لهذا  تأسيسها  أن  ص  ُحمُّ وأكدت 

بالواجب نحو مجتمعها،  نابع من شعورها 

ربحية،  غير  المبادرة  هذه  أن  إلى  مشيرة 

وتهدف إلى تشجيع الناس على اتباع نمط 

غذائي  نظام  أي  اتباع  وعدم  صحي،  حياة 

اآلثار  لتجنب  معروف،  أنه  لمجرد  عصري 

الصحة  تدهور  إلى  تؤدي  قد  التي  السيئة 

منّصة  »نوتِربيديا«  األحيان.  بعض  في 

العلمي  المحتوى  إلثراء  تسعى  تثقيفية 

الالزمة  المعلومات  وتوفر  العربية،  باللغة 

بالتغذية،  يتعلق  فيما  الصحي  للتثقيف 

طبية  مصادر  من  ومقاالت  معلومات  وتقدم 

تعتمد على األبحاث والدالئل العلمية.

قبل  أعلنت  قد  قطر  مؤسسة  وكانت 

القوية،  المسلمة  تطبيق  فوز  عن  فترة 

إلى  يهدف  العربية  باللغة  تطبيق  وهو 

التواصل  لوسائل  السلبي  التأثير  مواجهة 

الفتيات المسلمات وتعزيز  االجتماعي على 

من  الخامسة  بالدورة  اإلسالمية  قيمهن 

قطر،  لمؤسسة  التابعة  »أخالقنا«  جائزة 

حيث تأهلت ثالث مشاريع للمرحلة النهائية 

العام الحالي، وهي: العيادة النباتية ومركز 

التي  للقادة  قطر  أكاديمية  في  األبحاث 

تعمل على تغيير نمط استهالك االستخدام 

األخالقية،  والقيم  بالوعي  االرتقاء  خالل  من 

البحث  المشروع  هذا  مهام  تشمل  حيث 

وعلى  عليها  والتعرف  النباتات  أمراض  في 

وإجراء  المناسبة،  باألدوية  معالجتها  طرق 

بحوث تهدف إليجاد حلول مبتكرة للحد من 

الفاكهة  وإنتاج  والتلوث،  العالمي  االحترار 

في  الغذاء  استدامة  لتحقيق  والخضراوات 

زيادة  أهمية  تؤكد  رسالة  ونشر  قطر  دولة 

المساحات الخضراء في دولة قطر.

»المسلمة  تطبيق  هو  الثالث  والمشروع 

لدى  اإلسالمية  الهوية  يعزز  الذي  القوية« 

باللغة  تطبيق  وهو  المراهقات،  الفتيات 

من  الناشئات  الفتيات  يستهدف  العربية 

لتعزيز  ويهدف  فوق،  وما  سنوات   10 عمر 

الحسن،  الخلق  ونشر  اإلسالمية  الهوية 

للطالبات  الفرصة  ويتيح  المهام  وتنظيم 

بمشاركة صور هادفة ببيئة آمنة، ويشمل 

في  المسلمة  الفتاة  تحتاجه  ما  كل 

التواصل  مواقع  عن  بعيًدا  اليومية  حياتها 

واجهات  ثماني  على  يحتوي  إذ  االجتماعي، 

تدّون  أن  من  الطالبة  ويمّكن  أساسية، 

مواهبها  في  وتتفكر  نفسها،  عن  معلومات 

وهواياتها وطموحاتها، وتنظيم جداول يومية 

والذكر  الصالة  أداء  مثل  العبادات  لممارسة 

وقراءة ورد يومي من القرآن الكريم، وإمكانية 

أو  الدراسية  سواء  األسبوعية  المهام  تنظيم 

الرياضية واألنشطة األخرى، ثم  أو  العائلية 

بتقييم  الوالدين  بمشاركة  الطالبة  تقوم 

أدائها خالل اليوم عبر رموز تعبيرية.

المشاريع  على  التصويت  ويهدف  هذا 

من  العام،  هذا  الجائزة  لحصد  المقدمة 

بين  من  الفائز  المشروع  اختيار  أجل 

القيم  تتضّمن  التي  الشباب  مشروعات 

إلى  التي تهدف  اإليجابية واألخالق الحميدة 

سبيل  في  اآلخرين  وإلهام  مجتمعهم  دعم 

اإليجابية  والسلوكيات  األخالقيات  تبّني 

في حياتهم اليومية، على أن يتم اإلعالن عن 

حفل  في  التحكيم  لجنة  تقييم  بعد  الفائز 

الحق  وقت  في  أخالقنا  لجائزة  مخصص 

من هذا العام، وبدعم من مؤسسة قطر، من 

أجل توسيع نطاق األثر اإليجابي الذي يمكن 

أن يستفيد منه المجتمع.

{ المنصة اإللكترونية{ مها غسان

من االبتكارات التي كانت قد تأهلت لنهائيات النسخة 
الخامسة لجائزة أخالقنا لهذا العام المنصة اإللكترونية 
»نوتِربيديا« التي تقدم معلومات طبية وغذائية موثقة 

باللغة العربية.  فنقص المعلومات المجانية الموثقة في 
مجاالت التغذية الطبية والعالجية كالنظام الغذائي النباتي 

وتغذية الطفل وتغذية الحامل باللغة العربية دفع مها 
غسان على العمل على تلك المنصة منذ أن كانت طالبة في 
جامعة قطر خالل العام 2016، وذلك بغرض تقديم معلومات 
صحيحة موثقة بعيدًا عن األكاذيب المنتشرة في الكثير من 
الصفحات العربية على اإلنترنت نتيجة قّلة المصادر العلمية 

الموثوقة أو توفر المصادر الُمعّربة. 

مها غسان : أردت تقديم أدلة علمية لمواجهة األنظمة الغذائية الخاطئة

م��ق��اب��ل دون  أع�����ط�����ال  ب�����ه  ج����ه����از  أي  العيادات تستقبل المرضى صباح الغد دون موعدت���ب���دي���ل 

استخدام المقاالت العربية كمراجع بداًل من الترجمة لإلنجليزية

ضمن الخدمات التي تقدمها الجمعية للمرضى

»القطرية للسكري« توفر أجهزة فحص مخفضة

بالنسبة  أنه  إلى  الجمعية  وأشارت 

قبل  مسبقًا  الحجز  عليهم  للمراجعين 

المختصين  لمراجعة  للجمعية  الذهاب 

توفيرها  خالل  من  وذلك  السكري  لمرض 

خدمات الحجز المسبق االلكتروني، الفتة 

الحجز  استطاعة  عدم  حال  في  انه  إلى 

زيارة  المراجع  فيستطيع  االلكتروني، 

وحتى  صباحا   7:30 من  الجمعية  مبنى 

الخميس  إلى  األحد  من  عصرًا،   3:00
الرعاية  مختصي  مقابلة  من  ليتمكن 

مشيرة  مسبق،  موعد  دون  الصحية 

الالزمة  التحاليل  بعمل  تقوم  انها  إلى 

لمرض  تحليل  عمل  يريد  شخص  ألي 

إصابته  اكتشاف  حالة  وفى  السكري، 

لتلقي  حمد  مستشفى  إلى  تحويلهم  يتم 

أكثر  الجمعية  على  يتردد  حيث  العالج، 

من 150 شخصا يوميًا.

أن  للسكري  القطرية  الجمعية  ولفتت 

لديها فريقا مدربا من المثقفين الصحيين 

لمساعدة  الكبيرة  الخبرة  يمتلكون  ممن 

أفضل  اتباع  على  بالسكري  المشخصين 

حيث  للسكري،  الذاتية  لإلدارة  الطرق 

مع  المتابعة  السكري  مريض  يستطيع 

ماهية  حول  الفهم  من  لمزيد  الفريق  هذا 

والنظام  المنتظم  العالج  وكيفية  السكري 

المساهمة  الرياضة  وممارسة  الغذائي 

الفعالة في ضبط مستويات السكر بالدم، 

المهارات  العديد من  هذا بخالف اكتساب 

الطارئة  المشاكل  بعض  لحل  الالزمة 

التي قد تصادف المريض مثل المستويات 

المنخفضة أو المرتفعة من السكر بالدم، 

حيث يعرفه الفريق على طرق اتخاذ القرار 

المناسب لمواجهة أي تحديات.

فريق  يقدمها  التي  التعليمات  وتشمل 

والشراب،  األكل  في  الموازنة  الجمعية 

في  معينة  نوعيات  في  اإلسراف  ومخاطر 

األكل التي قد تتسبب في المرض، كذلك 

أن يقوم اإلنسان  النصائح بضرورة  تقديم 

شهر،  كل  واحدة  مرة  السكري  بفحص 

العديد  أن  إلى  اإلحصاءات  تشير  حيث 

إصابته  مدرك  غير  السكري  مرضى  من 

حالة  في  إال  إصابته  يعرف  وال  بالمرض، 

حدوث بعض المضاعفات.

الحمية  عيادة  ان  الجمعية  وأكدت 

األكل  بطرق  توعيات  تقدم  الغذائية 

ونوعياته التي تؤثر على الشخص، كذلك 

صالة لأللعاب الرياضية في حالة أن يكون 

هذه  وتعمل  بالسمنة  مصابا  المريض 

بهذا  تقوم  وهي  وزنه  تقليل  على  الصالة 

عيادة  كذلك  للغاية،  رمزية  بأسعار  الدور 

بالنسبة  السكري  بمضاعفات  للتوعية 

لألطراف العصبية الخاصة باألقدام. 

الجمعية  بدعم  قطر  مؤسسة  قامت  كما 

خاصة  للسكري  بسيارة  الماضية  الفترة 

ثالثة  بها  يوجد  السيارة  هذه  بالجمعية، 

المرض،  بفحص  خاص  قسم  أقسام: 

وتأثيره  المرض  مضاعفات  لفحص  وآخر 

بفحص  خاص  والثالث  األقدام،  على 

حاالت  وجود  حالة  وفي  العين،  شبكية 

تحتاج إلى تدخل عالجي أو جراحة، نقوم 

حمد  مستشفى  إلى  المريض  بتحويل 

السيارة  تلك  تقوم  حيث  العالج،  لتلقي 

بزيارات متعددة لمناطق خارجية كثيرة.

تقدمها  التي  الجمعية  خدمات  ومن 

األجهزة  جميع  بيع  السكري،  لمرضى 

التكلفة  بسعر  السكري  بمرضى  الخاصة 

معها،  المتعاقد  والمصانع  الشركات  من 

كبير  لعدد  تدريبية  دورات  على  والعمل 

من ممرضي التوعية وعالج المرض، حيث 

معتمدة  شهادة  على  المتدربون  يحصل 

بمرض  كاملة  ثقافة  لديه  ممرض  بأنه 

مع  الجمعية  تعاون  ناحية  ومن  السكري. 

الجمعية  تقوم  الدولة،  مؤسسات  بعض 

بطالب  خاصة  توعية  حمالت  بعمل 

المدارس، كذلك دراسة بالتعاون مع كلية 

الطالب  على  للتعرف  كورنيل«  »وايل  طب 

أنه  حيت  بالمرض،  لإلصابة  المعرضين 

النور  الدراسة  هذه  ترى  أن  المتوقع  من 

في  كبير  أثر  لها  وسيكون  المقبلة،  الفترة 

الوقاية من اإلصابة بالمرض، حيث تشير 

 1300 حوالي  هناك  أن  إلى  اإلحصائيات 

طالب مصاب بمرض السكري من المرحلة 

بالحقن  يعالج  التي  المرحلة  وهي  األولى، 

بمادة األنسولين.

وفى إطار خدماتها الدولية واإلقليمية، قامت 

الجمعية الفترة األخيرة بتنظيم النسخة 

ألطفال  »البواسل  لمخيم  عشرة  التاسعة 

المقدمة  البرامج  أهم  أحد  وهو  السكري«، 

إقليميًا.  بالسكري  المصابين  لألطفال 

من  طفل   100 حوالي  المخيم  حضر 

دولة  داخل  من  السكري  مرض  مصابي 

أفريقيا،  وشمال  األوسط  والشرق  قطر 

للسكري،  الدولي  االتحاد  منتسبي  من 

التعليم  فيها  يختلط  بيئة  في  ليجتمعوا 

والتثقيف بمختلف البرامج الترفيهية مما 

بطريقة  المرض  مع  يتعايشون  يجعلهم 

أفضل ويلتقون بغيرهم من مختلف الدول 

ممن يعانون من مرض السكري ويواجهون 

فعاليات  شملت  حيث  التحديات،  ذات 

التعايش  بطرق  توعية  حمالت  المخيم 

مع المرض، من ممارسة الرياضة وقياس 

كذلك  دورية،  بصورة  السكري  مرض 

تناسب  التي  للتغذية  الصحية  الطرق 

مرضى السكري.

{ من فعاليات الجمعية { الصالة الرياضية 

{ العيادة المتنقلة 

صالة لأللعاب الرياضية تستقبل 
مصابي السمنة لتقليل الوزن

أكدت الجمعية القطرية 
للسكري، عضو مؤسسة 

قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع، على توفيرها 

أجهزة فحص السكر 
بتخفيض كبير وذلك لكل 
الجمهور من المواطنين 
والمقيمين، الفتة إلى أنه 
يمكن للمراجعين تبديل 
أي جهاز فحص به أعطال 

لدى الجمعية القطرية 
للسكري دون مقابل، وذلك 

ضمن الخدمات التي تقدمها 
الجمعية لجميع مرضى 

السكري بدولة قطر ممن 
يحملون إقامة رسمية 

بالدولة.

محمد الجعبري كتب
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كتابه  في  وتعالى  تبارك  الله  يقول 

رقيب  لديه  إال  قول  من  يلفظ  )ما  العزيز: 

عتيد( ويقول النبي صلى الله عليه وسلم 

وأشار  هذا(  عليك  )كف  معاذ:  مخاطبا 

فقال  والسالم  الصالة  عليه  لسانه  إلى 

بما  لمؤاخذون  وإنا  الله  نبي  )يا  معاذ: 

والسالم  الصالة  عليه  فقال  به؟(  نتكلم 

معاذ،  يا  أمك  ثكلتك   ( شديد:  بخطاب 

وجوههم  على  النار  في  الناس  يكب  وهل 

إال حصائد ألسنتهم؟(.

صلى  النبي  أن  الصحيح  الحديث  وفي 

يتكلم  الرجل  )إن  قال:  وسلم  عليه  الله 

باال  لها  يلقي  ال  الله  سخط  من  بالكلمة 

يهوي بها في جهنم(.

آفات  له  اللســــان  إن  الخطــيـب  وقــال 

قد  اآلفات  هذه  في  والتساهل  كثيرة 

األليم،  والعقاب  العذاب  في  ويوقع  يؤدي 

فيما  الكالم  الله  عباد  يا  اآلفات  هـذه  ومــن 

ال يعني.

الحديث الصحيح: )من حسن  وجاء في 

اآلفة  وأما  المرء تركه ما ال يعنيه(،  إسالم 

وهو  الباطل  في  الخوض  فهي  الثانية 

الفاحشة  وإشاعة  المعاصي  في  الكالم 

الله  بّينه  أليم  عقاب  ولها  الناس  بين 

تبارك وتعالى في قوله: )إن الذين يحبون 

لهم  آمنوا  الذين  في  الفاحشة  تشيع  أن 

يعلم  والله  واآلخرة  الدنيا  في  أليم  عذاب 

وأنتم ال تعلمون(.

والشتم  السب  الله  عباد  يا  اآلفات  ومن 

واللعن فإنها من كبائر الذنوب وقال عليه 

الصالة والسالم: ) ليس المؤمن بالطعان 

وال الّلعان وال الفاحش وال البذيء(، وكذلك 

كبائر  من  وهي  الغيبة،  اآلفات  هذه  من 

أحدا  تذكر  أن  هي  فالغيبة  الذنوب 

صــفــاته  أو  دينه  في  سواء  بسوء،  غائبا 

أو  أخالقه  أو  لباسه  أو  كشكله  الجسمية 

والسالم:  الصالة  عليه  قال  وقد  ذلك،  غير 

)الغيبة ذكرك أخاك بما يكره(.

ينبغي  التي  اللسان  آفات  ومن  وأضاف:   

على المؤمن أن يبتعد عنها النميمة، وهي 

بما  الكالم  نقل  وهي  الذنوب  كبائر  من 

ذلك،  من  أكثر  أو  شخصين  بين  يفسد 

وهذا فيه وعيد شديد كما قال النبي صلى 

يدخل  )ال  الحديث:  في  وسلم  عليه  الله 

الجنة نّمام(.

وحث الخطيب كل مسلم بقوله: لنحفظ 

إلى  تجر  التي  اآلفات  هذه  من  ألسنتنا 

أن  ولنعلم  الذنوب  كبائر  وإلى  السيئات 

لسانه  من  المسلمون  سلم  من  المسلم 

السالم:  الصالة  عليه  قال  كما  ويده 

لسانه  من  المسلمون  سلم  من  )المسلم 

اآلفات  هذه  من  شيء  في  وقع  ومن  ويده(، 

تبارك  الله  إلى  بالّتوبة  وليسارع  فليبادر 

وتعالى.

أخ���اق���ه أو  ص���ف���ات���ه  أو  دي����ن����ه  ف����ي  ب����س����وء  غ���ائ���ب���ا  أح�������دا  ت����ذك����ر  أن  ه����ي  ال���غ���ي���ب���ة 

الكام 
من اآلفات 
التي تجر 

إلى السيئات 
وكبائر 
الذنوب

خال خطبة الجمعة بجامع الشيوخ.. الداعية معاذ القاسمي:

المسلم من سلم الناس من لسانه
أكد فضيلة الداعية معاذ يوسف القاسمي خالل 

خطبته التي ألقاها بجامع الشيوخ أن المسلم 

من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنه يجب 
علينا أن نتجنب آفات اللسان وخاصة النميمة، 

وأن نحفظ ألسنتنا من هذه اآلفات التي تجر إلى 
السيئات وإلى كبائر الذنوب. 

الدوحة           $

خال خطبة الجمعة بجامع اإلمام.. الداعية النعمة:

»جارحة اللسان« لها أعظم األثر في حياة المسلم

وقال الخطيب: بكلمة واحدة يدخل العبد 

التوحيد  كلمة  وهي  أال  والملة،  الدين  في 

العبد  يتبوأ  واحدة  وبكلمة  الخالص، 

مبنية  غرف  فوقها  من  غرفا  الجنة  في 

أبعد  النار  في  العبد  يزل  أخرى  وبكلمة 

كلمة  ولرب  والمغرب،  المشرق  بين  مما 

عباد  هذا  وألجل  الموارد،  صاحبها  أوردت 

حياة  في  االهتمامات  أولى  من  كان  الله 

وإطابة  الخير  من  إال  لسانه  حفظ  المسلم 

عليه  المتفق  الحديث  في  جاء  كالمه، 

)من  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  قال 

خيرا  فليقل  اآلخر  واليوم  بالله  يؤمن  كان 

حديث  من  أحمد  عند  جاء  ليصمت(،  أو 

جاء  قال:  عنه  الله  رضي  عازب  بن  البراء 

وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  إلى  أعرابي 

الجنة  يدخلني  عمل  على  دلني  فقال: 

وأمر  الظمآن  واسق  الجائع،  )أطعم  قال: 

فكف  تطق  فإن  المنكر  عن  وأنه  بالمعروف 

لسانك إال من خير(.

العبد  صالح  مدار  اللسان  وعلى  وأضاف:   

أبي  بن  يحيى  قال  فسادهما  أو  وعمله 

عرفت  إال  رجل  منطق  الله  صلح  )ما  كثير: 

رجل  منطق  فسد  وال  عمله،  سائر  في  ذلك 

قط إال عرفت ذلك في سائر عمله(.

تكن  وال  نطقت  إذا  الــكــالم  وزن 

ــــاٍد تــخــطــُب ثــــرثــــارًا فـــي كـــل ن

واحفظ لسانك واحترز من لفظِه

ويعطُب باللسان  يسَلم  فالمرء 

قد  أن  العلم  أهل  أن  إلى  النعمة  ولفت   

الكلمات  الكالم اختيار  أنه من شروط  بينوا 

والبعد  وأنفسه،  الكالم  أطايب  من  واأللفاظ 

والمنطق،  القول  في  والفحش  البذاءة  عن 

ألن الكلمة إذا خرجت من فم الرجل ملكته، 

)إن أحق ما  الله عنهما:  ابن عمر رضي  قال 

طهر الرجل لسانه(.

وأردف: وإن من الناس من يعيش صفيف 

اللسان  خبيث  الطبع،  شرس  الوجه، 

يعرف  وال  حاجز،  السوء  كالم  عن  يحجزه 

ثرثار  وفمه  مهذار  لسانه  سبيال  للحسن 

تعود على السب والشتم واللعن والفحش 

الحسنة  الطيبة  الكلمة  إن  حتى  والبذاء، 

النادر  الغريب  من  لعدت  منه  صدرت  لو 

صحيح  في  جاء  هؤالء  ولمثل  حياته،  في 

بن  الله  عبد  حديث  من  والبخاري  مسلم 

عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه 

المسلمون  سلم  من  قال:)المسلم  وسلم 

البخاري من حديث  ويده( وعن  من لسانه 

صلى  النبي  قال  عنها  الله  رضي  عائشة 

عند  الناس  شر  من  )إن  وسلم:  عليه  الله 

تركه  من  القيامة  يوم  منزلة  تعالى  الله 

الناس اتقاء فحشه(.

للكالم  أن  النعمة  عبدالله  الداعية  وأكد   

طياتها  في  تحمل  ومعاني،  دالئل  واأللفاظ 

تحمل  أو  عليها،  العبد  فيجازى  الخير 

عليها  فيجازى  والفحش  الشر  طياتها  في 

الله  مثلها  وقد  المضاعفات.  بالسيئات 

والكلمة  الطيبة  بالكلمة  تعالى  سبحانه 

اللسان  آفات  من  يصدر  ما  فكل  الخبيثة، 

صلى  النبي  عنه  قال  وسيئ،  خبيث  فهو 

الله عليه وسلم: )إن الرجل ليتكلم بالكلمة 

خريفا  سبعين  بها  يهوي  بأسا  بها  يرى  ال 

صورها  من  الترمذي،  أخرجه  النار(  في 

من  لكنها  واحدة  كلمة  تكون  فقد  الغيبة، 

البجر  بماء  مزجت  لو  والشناعة  الجرم 

الله  رضي  عائشة  قالت  لما  ولذا  لمزجته، 

وسلم  عليه  الله  صلى  الله  لرسول  عنها 

وكذا(  كذا  صفية  من  )حسبك  كلمة: 

الله  صلى  النبي  قال  قصيرة،  أنها  تعني 

عليه وسلم: )لقد قلت كلمة لو مزجت بماء 

البحر لمزجته( رواه أبو داوود والترمذي.

اللسان  آفات  من  بأن  الخطيب  ونوه   

شأنها  من  خبيثة  كلمة  وهي  النميمة، 

نارا،  طرفين  بين  وتشعل  فتنة،  تثير  أن 

همزٍة  لكِل  )ويٌل  والبغضاء،  العداوة  تورث 

وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  وقال  لمزة( 

)وأما  قال:  القبر  في  يعذب  الذي  ذلك  عن 

حديث  بالنميمة(  يمشي  فكان  اآلخر 

واإلشاعات  الكذب  اآلفات  ومن  عليه،  متفق 

الصادرة  فالكلمة  الزور  وشهادة  والبهتان 

معاذ  فِطن  وُبعدها،  أثرها  لها  اللسان  عن 

الجلل  األمر  لهذا  عنه  الله  رضي  جبل  بن 

فقال: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 

)ثكلتك  وسلم:  عليه  الله  صلى  فقال  به؟ 

النار  في  الناس  يكب  وهل  معاذ،  يا  أمك 

على وجوههم إال حصائد ألسنتهم( أخرجه 

الترمذي.

امتأل  المعاصر  واقعنا  أن  الخطيب  وذكر 

همازًا،  ومرة  لمازًا  فمرة  الباطل،  بالحديث 

بين  مفسدا  ومرة  بالباطل  مفتيًا  ومرة 

يخافون  كانوا  األمة  سلف  بينما  الناس، 

القول أكثر مما يخافون من فتنة  من فتنة 

عليه  الله  صلى  قال  والسكوت،  الصمت 

لم  فمن  تمرة  بشق  ولو  النار  )اتقوا  وسلم: 

يجد فبكلمة طيبة(.

 ينبغي اختيار الكلمات 
واأللفاظ الطيبة 

والبعد عن البذاءة والفحش

النميمة كلمة خبيثة.. من 
شأنها أن تثير فتنة وتشعل نارا

{ الشيخ عبدالله النعمة

أوضح فضيلة الداعية 
عبدالله محمد النعمة، 

خالل خطبته التي ألقاها 
بجامع اإلمام محمد بن 

عبدالوهاب، أن هناك جارحة 
لها أعظم األثر في حياة 

المسلم دينيا ودنيويا، 
ربط الله عليها الفالح، 

وعّلق عليها السعادة أو 
الشقاء، ورتب عليها الجزاء 

والعقاب، إنها جارحة 
اللسان، قال أبو حامد 

رحمه الله: اعلم أن اللسان 
من نعم الله العظيمة 

ولطائف صنعه الفريدة، 
فإنه صغر الِجرم عظيم 

اإلحسان أو الُجرم.

ال��ك��ل��م��ة ال���واح���دة ق��د يصعد ب��ه��ا ال��ع��ب��د ال��ج��ن��ة وأخ����رى ي���زل ب��ه��ا ف��ي ال��ن��ارالدوحة           $

{ الشيخ معاذ القاسمي 
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أبــــوة..!

كثيرون يرون أن األبوة تبدأ بعد أن يرزق 

الرجل باألبناء، ولكن مسؤولية األبوة 

تبدأ عندما يدق قلبك بالحب المرأة ما 

فتقرر االرتباط بها، عندها فقط تبدأ 

مسؤوليتك كأب فأنت ال تختار زوجة 

فقط وشريكة حياة، ولكن أيضا تختار 

أما ألبنائك، اختيارك مرهون بمستقبل 

جيل كامل، فاألم مدرسة تعلم وتربي 

لتخرج للمجتمع جيال مسؤوال عن 

مستقبل شعب ووطن.

دائما يلعب اآلباء دورا في حياة كل 

طفل ال يمكن ألي شخص ملؤه، ودور 

ومسؤولية اآلباء في تربية األبناء ستؤثر 

كثيرا في تشكيل شخصية الطفل، 

فدور اآلباء كدور األمهات يشكل ركيزة 

في تنمية الطفل نفسيا وعاطفيا، 

فاألطفال يتطلعون آلبائهم كونهم مثااًل 

لهم.

يسعى الطفل دائما إلى أن ينال رضى 

والده ويفخر به واألب يعزز النمو الداخلي 

للطفل، وكثير من الدراسات أظهرت 

أنه عندما يكون اآلباء حنونين وداعمين 

للطفل فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على 

النمو االجتماعي والمعرفي للطفل ويعزز 

ثقته بنفسه. 

ومن الجدير بالذكر أن دور األب ال يقتصر 

فقط على نمو الطفل النفسي والعاطفي 

بل يتعدى ذلك ليشمل عالقة الطفل 

بمن حوله، فطريقة تعامل األب مع 

الطفل ستلعب دورا مهما باختيار الطفل 

لمن حوله سواء كان صداقات، عالقات 

عمل أو زواج عندما يكبر، فنمط تعامل 

األب مع الطفل يضع حدا لتعامل الطفل 

مع اآلخرين. 

ووفقا لألكاديمية األميركية لطب 

األطفال، فإن دور ومسؤولية اآلباء في 

تربية األبناء تختلف حسب جنس 

الطفل. إن األبناء يربون اآلباء، فكل أب 

يجب أن يكون حريصا على أن يتخلى 

عن أي عادات سيئة أو تصرفات قد يراها 

ابنه فيه، فنكون حريصين على كل 

جميل يراه أبناؤنا فينا. 

وإذا تطرقنا إلى اختيار الزوجة 

المناسبة، فهي مسؤولية كبيرة تقع 

على عاتق الرجل الباحث عن زوجة 

مناسبة له، إذ يصاب في كثير من 

األحيان بالحيرة فيما يخص اختار األم 

المناسبة ألبنائه مستقباًل وشريكة 

حياته، إذ يعد اختيار الزوجة المناسبة 

من أكثر األمور التي يبحث عنها الشباب 

المقبلين على الزواج، ومن بين هذه 

النصائح نذكر: التعرف على المحيط 

األسري للزوجة، فال أحد يستطيع 

أن ينكر حقيقة أن المحيط األسري 

والعائلي الذي نشأت فيه الزوجة يؤثر 

سلبا أو إيجابا على محيطها الجديد أال 

وهو بيت الزوجية، ومن المهم معرفة 

كيف تتعامل أسرتها مع بعضهم 

البعض، اعتقاداتهم، ومبادئهم، 

وتقاليدهم إلى غير ذلك، ألن الزواج هو 

في المجمل مصاهرة بين عائلتين 

مختلفتين وليس فقط زوجين. 

اختيار المرأة الهادئة من أهم الشروط 

التي يجب أن تستوفي في شريكة 

حياتك المستقبلية صفة الهدوء 

واللطافة، امرأة متزنة تعرف متى تتكلم 

ومتى تسكت.. ليست الثرثارة وال 

الخجولة، امرأة رقيقة وتتميز بأسلوبها 

الهادئ الحنون، ألن كل زوج يتمنى أن 

يشعر بأن بيته مالذه األول واألخير، 

ويحب المرأة التي تتعامل معه في 

الظروف الصعبة بأسلوٍب راٍق وهادٍئ، 

باإلضافة إلى خلق مفاجئات ومناسبات 

سارة من حين آلخر. 

اختيار الزوجة العاقلة من أهم الشروط 

التي يجب أن تتوفر في الزوجة كذلك 

النضج الفكري، أي أن تعرف كيف 

تحافظ على أسرار بيتها وزوجها، وتحترم 

وتقدر عائلته وأن ال تكون سببا في قطع 

األرحام بين زوجها وأسرته، وتربية 

أوالدها على المحبة واالحترام وجمال 

الخلق والدين، فالمرأة سيئة الخلق 

والشرف والدين ال تصلح ألن تكون زوجة 

أو أما تربي أجيال، الجمال الخارجي 

والمال يذهبان مع مر الزمان ويتغيران 

بعكس األخالق والدين فهما يزدادان، 

األمر الذي ينعكس إيجابيا على األسرة 

بشكل عام واألبناء بشكل خاص.

إن عقلية الزوجة وبيئتها من األمور التي ال 

تقل أهمية عند اختيار المرأة المناسبة 

معرفة طريقة تفكيرها ومدى نضجها، 

ألنها في األخير سوف تكون أما ألوالدك، 

وبالتالي سوف تربيهم كما تربت هي.

ومضات

تزييف الحقائق 
على التواصل االجتماعي

نسعى في مقالنا هذا إلى تسليط بقعة ضوء على أحد 

أهم المواضيع الحساسة والمثيرة للجدل في وقتنا 

الحاضر لما لها من أهمية قصوى في واقعنا اليوم أال 

وهي مواقع التواصل ودورها في نشر األكاذيب والتزييف 

واالنحالل األخالقي.

ى انتشار تلك األمراض االجتماعية الجديدة  فقد أدَّ

يوميا وعلى مدار الساعة، وما أن تحدث كارثة في الوطن 

ر ويحلل ويفلسف على هواه  العربي إال ونجد الكل ينظِّ

ناهيك عن العنصرية المقيتة والسب والشتم ونشر 

الرذائل، وتحول خطاب الرقي بين الناس إلى خطاب 

عديم األخالق ومجرد من الدين والفضيلة.

 من كورونا انتقلنا إلى ما هو أسوأ وهي موضة الجرائم 

التي حدثت في بعض الدول العربية لتصبح حديث 

العام والخاص والصغير والكبير بعد أن أصبحت 

تطبيقات مواقع التواصل بديال لإلعالم التقليدي، 

مما أساء الكثير استخدامه في بث األكاذيب والحقد 

والتشهير والتزييف والعنصرية والتجديف بالدين 

والقائمة ال تنتهي.

مواقع التواصل التي اكتسحت العالم ودخلت البيوت 

من أوسع أبوابها حيث لم تعد هناك سيطرة على هذا 

الغول إن جاز لنا التعبير، حيث ابتلع قيمنا ومبادئنا 

وأخالقنا في غفلة منا لتبين لنا مدى االنحطاط الذي 

وصلنا له، وضعفنا أمام هذه الكوارث.

 وما زاد الطين بلة هو الدور الكبير الذي مارسته 

البروباغندا اإلعالمية في نشر الخوف والرعب وكل ما هو 

رديء مما يطرح العديد من األسئلة الشائكة لعل أبرزها: 

إلى أي مدى يمكن القول أن اإلعالم الجديد ساهم في 

نشر تلك الفوضى؟ وماهي اإلستراتيجيات التي وضعتها 

الحكومات للتصدي لهذا الفيروس األشد خطرا من أي 

فيروسات غزتنا؟ وما انعكاساته المستقبلية على واقع 

وحياة البشر؟ وكيف يصور لنا اإلعالم واقع البشر في 

عالم بشري يزداد وحشية يوما بعد يوم؟ 

 لقد عرفت البشرية في السنوات األخيرة أشكااًل كثيرة 

من فوبيا اإلعالم، إال أن طرق هذا اإلعالم الجديد، وما يمثله 

محتواها هو إعالم غير مسبوق من حيث سرعة انتشاره، 

وتنوع مصادره، وفبركة أخباره، وتباين دوافعه، وإذا 

ما تأملنا واقعنا بشكل أكثر سنجد أن مواقع التواصل 

باتت سمة من السمات التي تميز مجتمعاتنا مما ينذر 

بالخطر الكبير على مستقبل األجيال القادمة التي 

ستعيش باضطراب وقلق وخوف تهز من شخصيتة 

نتيجة هذا الضخ الكبير من مقاطع الفيديو عبر مختلف 

وسائل التواصل االجتماعي وهو ما سيؤثر وبشكل 

مباشر على المجتمعات قاطبة.

د. أشرف حسين

هل المرأة 
نصف المجتمع؟

نتحدث اليوم عن دور المرأة في بناء المجتمع، هذا 

الموضوع من أكثر الموضوعات المهمة التي شغلت 

الرأي العام، كما تعلمون أن المرأة كانت في الجاهلية 

ليس لها رأي وليس لها حقوق وكانت تعامل كالجارية، 

ولما جاء اإلسالم كرم المرأة وجعل لها حقوقا وواجبات، 

وتختار شريك حياتها، وجعل لها ميراثا قال تعالى: 

َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَيْيِن(،  ُه ِفي َأْواَلِدُكْم ِللذَّ )ُيوِصيُكُم اللَّ

قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: »النساء شقائق 

الرجال«، يعني أنهن من جنس الرجال كالنصف 

من الرجل، كونها خرجت من الرحم كما خرج هو من 

الرحم، فهن شقائق الرجال في كل األمور إال ما استثناه 

الشارع. 

إن المرأة نصف المجتمع من حيث التكوين وكل 

المجتمع من حيث التأثير في النشأة والتكوين، فهي 

األم واألخت والزوجة والجدة والمعلمة والمربية والعاملة 

والخالة والعمة. إن الشريعة اإلسالمية نظرت للمرأة 

على أنها نصف المجتمع، وكلفتها شخصيا كما كلفت 

الرجل، ولم تفرض عليها أي نوع من التبعية، وأقرت 

حقوقها المدنية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، 

مستندة في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم: »إنما النساء شقائق الرجال«، وهذا يعني أن 

المرأة قد نجحت خارج البيت وداخله، ففي البيت 

تقوم على شؤونه بتربية األوالد أحسن تربية وتعلمهم 

وتوجههم وترشدهم إلى األفضل دائًما حتى يصبحوا 

رجاال أوفياء للوطن، فهي تقدم الطبيب الذي يعالج 

المرضى والمحامي الذي يدافع عن األبرياء والمدرس 

الذي يعلم األجيال، وتقدم للوطن األبطال الذين يدافعون 

عن الوطن بأرواحهم، فاألم هي المحرك الرئيسي في 

األسرة، قال الشاعر حافظ إبراهيم: األم َمدَرَسٌة إذا 

َب اأَلعراِق 
ِّ

َأعَددَتها ** َأعَددَت َشعبًا َطي

األم مدرسة إذا أعددتها، األم هي السند والظهر وهي عماد 

األسرة، هي التي تحمل وتربي وتسهر الليالي من أجل 

أبنائها، فلوال األم لم يكن األبناء الذكور منهم واإلناث، فمن 

منا ال يعشق أمه، فكل منا إن كان بعيدا عن أمه يحن لها 

ويعود، وإن كان قريبا قام بزيارتها، أما خارج البيت فهي 

تشارك الرجل في العمل وكادت أن تتفوق عليه، وتقوم 

بعملها على أكمل وجه، فلها دور فعال في بناء المجتمع.

وأخيًرا أرى من وجهة نظري أن المرأة ليست نصف 

المجتمع بل هي المجتمع كله، فهي التي تنظم شؤون 

األسرة، وهي التي تحافظ على بيتها، وتضع األمور 

في مكانها المناسب، وتحافظ على زوجها وأوالدها من 

االنحراف، في المحرك األساسي داخل البيت وخارجه، 

لقد نجحت المرأة في إدارة شؤون حياتها، وذلك 

بالتوفيق بين بيتها وبين عملها خارج البيت، وهذا يعد 

نجاًحا ساحًقا، فهي كله المجتمع.

فوجئت منذ قرابة أسبوع بنشر مقال قديم 

2020 بعنوان »الفقر،  لي نشر في سبتمبر 

االقتصاد«، حيث نشرته جريدة  خريف 

كاتبة  باسم  موقًعا  اللبنانية«  »البناء 

العلي«.  تدعى »صباح برجس 

المقال نقل بالحرف دون إضافة ولو فاصلة. 

فقط قامت السيدة صباح بإعادة نشره من 

لم تقتبس  فهي  النهاية،  وحتى  منتصفه 

كلمة أو جملة أو عبارتين، بل نصف 

المقال.

ومن ثم لم تتأثر بفكرة المقال أو لغته أو 

النقل موجودة. عباراته بل نية 

لقد أخذت »جريدة البناء« مقالي من بداية 

الفقرة: تلك 

»هل تنصت على صومعة ناطورك فرأيته 

قلًما بطرف فمه متخياًل نفسه  يضع 

فيطاع،  يأمر  بغليونه،  “تشرتشل”  الزعيم 

فيجاب؟  ويطلب 

هل دسست نفسك بين هيامات متسول 

األرصفة تحسبه صفر  مضطجع على 

يجوب  ثريا  نفسه  يتخيل  فيما  التطلعات 

الخاص؟ تعطيه  العالم على يخته 

أداؤه  حسنة، فيشكرك برضى يتفوق 

الوارث  أداء الممثل “عبد  التمثيلي فيه على 

بامتياز؟ رومًيا  عسر” بل لتحسبنه 

المقال. نهاية  وحتى 

لقد حاولت التواصل مع »جريدة البناء« 

التي نشرت مقالي باسم السيدة »صباح 

العلي«، لكن لليوم لم يصلني أي رد من 

الجريدة والمؤسف أن السيدة صباح ليس 

لمراسلتها. للتواصل  مواقع  على  حساب  لها 

ومن ثم فمن المرجح أن تكون الجريدة قد 

المقال عمًداـ باسم مستعار. نشرت 

وفي محاوالتي للتواصل مع الجريدة 

بـ »الفيس بووك« فوجئت  على صفحتها 

والشعراء يشتكون  الكتاب  بعدد من 

البناء« من نشر  »جريدة  صفــحـــة  على 

الجريدة  موقع  على  ومقاالتهم  قصائدهم 

دون ذرة حرج.

مقالي هذا »الفقر.. خريف االقتصاد« نشر 

القطرية  الوطن  بصحيفة  وعلمي  بإذني 

2020 عام 

أعلم وأغض الطرف عن قيام العديد من 

بنشر  اإللكترونية  والمواقع  الصحف 

مقاالتي دون استئذاني ألنهم ينشرون 

مقاالتي موقعة باسمي بل ومصحوبة 

بصورتي.. فال نية للسرقة. 

أما ما قامت به الكاتبة وجريدة البناء، فهو 

عمل ال دخل له باالستنارة بفكرة مقالي 

أو التأثر بما جاء فيه، بل قرصنة فكرية 

القرصنة  رادع بمنع  األركان لغياب  مكتملة 

الفكرية.

للفيلسوف  ما حدث معي ذكرني بكلمة 

البشرية  اإلنجليزي برتراند راسل: »إن 

على مر العصور مدينة لمئات فقط من 

المبدعين«.

واألدبية  الفكرية  الفنية،  للساحة  والمراقب 

يفهم أن من الطبيعي أن يتم تداول الفنون 

واألفكار وال ضرر من االقتباسات شريطة 

ذكر المرجع أو المصدر وهو ما يعرف بالـ 

عنعنة«.

عبدالوهاب«  »محمد  الفنان  اتهم  وقديًما 

الغربية، وحين  األلحان  باقتباس بعض 

وجه له هذا االتهام صراحة من أحد 

المذيعين، كان رده أنه يملك الحق في 

اقتباس ثماني جمل موسيقية دون أن ُيعد 

ذلك سرقة.

لكن اليوم ورغم وجود فضائيات ووسائل 

إال أن المشاهد والمستمع العادي  تواصل، 

يستطيع وبسهولة أن يدرك أن هذا اللحن 

مسروق، أي مأخوذ بدون أي إضافة أو إبداع 

وبدون ذكر المصدر األصلي.

وحتى أفالم األمس والتي تعتبر من 

لم تسلم من تلك  السينما  كالسيكيات 

أن ممثلين عظاما  السرقات. لقد هالني 

أجنبية  أفالم  بتمصير  قاموا  مكانتهم  ولهم 

دون ذكر أن القصة على سبيل المثال 

 THE مأخوذة من فيلم »المتشرد« أو 

شابلن«. »لشارلي   VAGABOND
إال  الفكرية  ورغم سهولة اكتشاف السرقات 

أن األمر متكرر لعدم وجود عقوبات. 

أو يقتبس   بالنهاية، فالكاتب حين يسرق 

»العنعنة« فهو كشاب يعترف بعقمه  دون 

دون محاولة زواج الفكر من التأمل لينجب 

من بنات أفكاره من يكتبن له الخلود.

مقالي المسروق

أيمن دراوشة

ناقد أدبي أردني

منال عمر عبده
كاتبة سودانية

مما بات معروفًا للجميع تلك اآلثار السلبية 

التي ُتخلفها عملية تقسيم الفلل إلى 

عدة شقق سكنية، والتي تتمثل بسكن 

العزاب في المناطق المخصصة للعائالت، 

وما يصاحب ذلك من إزعاج لتلك األسر، أو 

مشكلة مواقف السيارات؛ حيث إن الفيال 

مصممة لتستوعب موقفا أو اثنين، وبالتالي 

تترامى سيارات ساكنيها أمام المنازل 

وتؤثر على انسيابية الحركة المرورية 

في المنطقة، ولكنني سأتحدث عن تأثير 

عملية التقسيم تلك على شبكتي الكهرباء 

والماء بشكل خاص.

تكمن المشكلة في أن بعض تلك الفلل 

مخصصة للمواطنين، معفية من رسوم 

الماء والكهرباء، ويستغل الوسيط تلك 

الميزة في الترويج لتأجير الشقق، بحيث 

إن العقد يكون شاماًل لتكاليف الكهرباء 

والماء، والتي تتراوح لألسرة المتوسطة بين 

1000 ريال شهريًا حسب االستهالك. 200 إلى 
وعندما يقطن في المنزل أربع إلى خمس 

أسر؛ ذلك يعني أن رسوم الماء والكهرباء 

قد تتراوح بين 1000 إلى 3000 ريال شهريًا 

حسب استهالك تلك األسر بين فصلي 

الصيف والشتاء، ولكن لألسف ال يتم 

تحصيل تلك المبالغ، ألن ملكية المنزل 

تعود باألصل إلى مواطن قطري والذي 

تفترض المؤسسة العامة القطرية للكهرباء 

والماء أنه يسكن بها. وإذا افترضنا وجود ما 

يقارب من 2500 فيال مقسمة في مختلف 

أنحاء الدولة فإن التكلفة المترتبة على ذلك 

قد تتراوح بين 30 إلى 90 مليون ريال سنويًا، 

كان من المفترض أن تدخل إلى خزينة 

الدولة ولكن لألسف ذهبت هباًء منثورا.

إن الحديث عن األرقام أعاله يكون في ظل 

األسعار المدعومة من ِقبل مؤسسات 

الدولة، ولكن التكلفة الحقيقية لكمية 

المياه والكهرباء الُمستهلكة قد تكون ِضعف 

تلك األرقام، أضف إلى ذلك أن عدد الفلل 

المقسمة قد يكون أكبر من الرقم الذي 

افترضته على سبيل المثال فقط.

المشكلة تتفاقم حين تدرك تلك األسر 

مجانية الكهرباء والماء، ويدعوهم ذلك إلى 

اإلسراف واالستهالك المفرط دون حسيب 

أو رقيب، وقد يصل بهم األمر إلى السفر 

لقضاء اإلجازة السنوية بينما تعمل أجهزة 

التكييف في المنزل خالل تلك الفترة، دون 

مراعاة ألي من نصائح الترشيد التي تعكف 

المؤسسة على الترويج لها بين الحين 

واآلخر.

ولقد واجهُت شخصيًا عددًا من المواقف 

التي توضح وجود تسريب للمياه من بعض 

الفلل المقسمة، األمر الذي يؤدي إلى تدفق 

المياه عبر الشوارع وشبكات التصريف، 

دون أن يتدخل أحد قاطني تلك الفلل إلصالح 

الخلل، كون تلك المياه »مجانية« حسب 

اعتقادهم.

أضْف إلى كمية االستهالك والمبالغ المترتبة 

عليها والتي ال يتم تحصيلها؛ ما يسببه ذلك 

االستخدام من احتقان في شبكات الكهرباء 

وأنابيب التصريف في بعض األماكن، إذ 

يتم بناء تلك الشبكات لتخدم بيتا تقطنه 

أسرة واحدة ذات استهالك متوسط، ولكن 

كمية الكهرباء الكبيرة المستخدمة تسبب 

أحمااًل كهربائية زائدة قد تلحق أضرارًا 

جسيمة في شبكات الكهرباء ومحوالت 

الطاقة، وكذلك بالنسبة لشبكات تصريف 

المياه العادمة ومحطات المعالجة.

قد تتم معالجة األمر من خالل متابعة 

المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 

لتلك الفلل التي يتم تقسيمها، وتقديم 

اء العدادات بحيث 
َّ

التقارير من خالل ُقر

يتم إلغاء اإلعفاء من الرسوم عنها كون من 

يقطنها ليس مواطنًا قطريًا.

يتطلب األمر كذلك تعاون الجهات المختلفة 

كوزارة الداخلية والبلديات واألشغال من 

أجل تقديم البالغات عن تلك الفلل بحيث 

يتم إلغاء اإلعفاء من أثمان الكهرباء والماء، 

والذي قد يؤدي بدوره إلى الحد من تلك 

الظاهرة التي باتت تؤرق الكثير من العائالت، 

وتتسبب بالخسائر الفادحة للدولة.

م. أنس معابرة

تقسيم الفلل وتأثيره على شبكتي الكهرباء والماء

داليا الحديدي

كاتبة مصرية

كرمة الفكر
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ــي  ــوان ـــ»م ــوي ل ــن ــس وبــحــســب الــتــقــريــر ال

باسـتمرار  اتسم   2021 الــعــام  فــإن  قــطــر«، 

علـى   )19  - )كوفيد  كورونـا  جائحـة  تأثيـر 

أقــل  بحــدة  كان  وإن  البحريــة  الصناعـة 

اســتمرار  مــن  وبالرغــم   ،2020 العــام  مــن 

الــتــحــديــــــــات الــنــاجــمــــــــة عــــــــن اضــطــــــــراب 

واصلــت  فقد  العالميــة،  التوريــد  سالســل 

تذليــل  فــي  بدورهــا  القيــام  قطــر  موانــي 

اإلمــداد  سالســل  أمــام  العقبــات  كافــة 

انســيابية  وضمــان  المحليــة  والتوريــد 

األســواق  إلــى  والســلع  البضائــع  تدفــق 

الــتــجــاريــــــــة،  مــنــافــذهــــــــا  عبــر  المحليــة 

االحتياجــات  تأميــن  فــي  بذلــك  مســاهمة 

والجــاري  القائمــة  للمشــاريع  الالزمــة 

إنجازهــا فــي مختلــف قطاعــات الدولــة.

حمد  )ميناء  القطرية  الــمــوانــئ  وحققــت 

ارتفاعــا  الــدوحــة(  وميناء  الرويس  وميناء 

مناولــة  حجــم  فــي  المائة  في   9 بنســبة 

الحاويــات خــالل العــام 2021 والتــي بلغــت 

بنحـو  مقارنـة  نمطيـة  حاويــة  مليــون   1.57
 ،2020 1.44 مليـون حاويـة نمطيـة فـي عـام 
فــي  الــمــائــة  فــي   36 بنســبة  ـــــادة  زيـــ مــع 

حاويــات ترانزيــت )إعــادة الشــحن( والتـي 

بنهايـة  نمطيـة  حاويـة   562.539 بلغـت 

البضائــع  إجمالــي  بلـغ  كمـا   .2021 العـام 

 1.63 الموانــئ  عبــر  المناولــة  العامــة 

مرتفعــة   ،2021 عــام  خــالل  طــن  مليــون 

 ،2020 عــــــــام  فــي  طــن  مليــون   1.5 مــن 

في   8.7 نســبتها  بلغــت  ســنوية  بزيــادة 

البنــاء  مــواد  حركــة  ســجلت  وقــد  المائة. 

العــام  خــالل  األخــرى  هــي  قويــا  نشــاطا 

بمناولــة  الموانــئ  قامــت  حيــث   2021
في   66 قدرهــا  بــزيــــــــادة  طنــا،   592.452
فــي  المســجلة  طــن   357000 عــن  المائة 

عــام 2020.

الموانـئ  اسـتقبلت  الســياق  نفــس  وفــي 

بزيـادة   2021 عـــــام  خـــــالل  سـفينة   3355
 ،2020 عـــــام  عـن  الــمــائــة  فــي   1.36 قــدرهـــــا 

الماشـية  مـن  رأسا   332.761 إلـى  باإلضافـة 

 19.34 بزيــادة   )RORO( مركبــة  و730.39 

في المائة علــى أســاس ســنوي.

هــو   2021 عــام  ــان  ك فقد  للتقرير  ووفــقــا 

محطــة  تشــغيل  لعمليــات  األول  العــام 

حمــد  مينــاء  فــي  الثانيــة  الــحــاويــــــــات 

والــذي كان واعــدا للغايــة، حيــث يســاهم 

األولــى والثانيــة مــن  تشــغيل المرحلتيــن 

االســتيعابية  الطاقــة  زيــادة  في  المحطــة 

إلــى ثالثــة مالييـن حاويـة نمطيـة  للمينــاء 

مالييـن   5 إلــى  تصـل  أن  على  السـنة  فـي 

حاويـة عنـد انتهـاء جميـع المراحـل.

 ومـن الجديـر بالذكـر أن محطـة الحاويـات 

بأحـدث  مجهـزة  حمـد  بمينـاء  الثانيـة 

والمتقدمــة  للبيئـة  الصديقـة  المعـدات 

ومتطلبــات  احتياجــات  لمواكبــة  تقنيــا 

العالميـة.  خطــوط الشـحن 

ومـن المتوقـع أن يشـهد القطـاع البحـري في 

 2022 فـي  القـوي  النمـو  مـن  آخـر  عامـا  قطـر 

فـي ظـل مسـاعي الجهـات المعنيـة لتعزيـز 

دور  وتعزيـز  الموانئ،  فـي  البضائـع  حركـة 

مــع  الدولــة،  فــي  البحــري  النقــل  قطــاع 

التوريـد  سالسـل  بتحسـن  التوقعــات 

العالمـي  البحـري  النقـل  قطـاع  وتعافـي 

المقبلــة. القليلــة  الفتــرة  خـالل 

بــوابــــــــة قطــر  مــيــنــــــــاء حــمــــــــد،  وقـــد شــهــد 

آخر  عاما  العالــم،  مــع  للتجــارة  الرئيســية 

من النجاح مـن خـالل وضـع معاييـر جديـدة 

2021، حيــث  للحجـم واإلنتاجيـة فــي عــام 

وقــام  سفينة   1.750 المينــاء  اســتقبل 

نمطيــة،  حاويــة  مليــون   1.52 بمناولــة 

العامــة،  البضائــع  مــن  طــن  مليــون  و1.57 

و72.223  الماشــية  مــن  رأســـا  و45.594 

خـالل  والــمــعـــــدات  الــســـــيــارات  مـن  وحــدة 

حمـد،  مينـاء  ويسـتأثر  المنصـرم.  العـام 

الشـرق  فـي  الموانـئ  أكبـر  أحـد  يعـد  الـذي 

إجمالــي  مــن  األســد  بنصيب  األوســـــط، 

حركــة التجــارة والموانــئ فــي قطــر.

حمـد  مينـاء  أصبـح  الفت  آخـر  تطـور  وفـي 

الشــرق  فــي  بحري  مينـاء  أول   2021 فـي 

الجيل  بتكنولوجيــا  يعمــل  ــط  ـــ األوســـ

بعـد  وذلــــك  ــورة  ـــ الــمــتــطـــ  5G الــخــامــس 

المرحلـة   Ooredoo شـــــركــة  اسـتكمال 

محطـة  فـي   5G شبكة  نشـر  مـن  األولـــــى 

الثانيـة.  الحاويـات 

ــن الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديـــــدة  ــك ــم ــت ـــ وس

عديـدة  وفوائـد  مزايـا  تقديـم  مـن  المينـاء 

االسـتفادة مـن هـذه  لعمالئـه.  كمـا سـتتم 

فــي  بعد  عـن  التحكـم  فـي  التكنولوجيـا 

العمالقــة  والقاطرات  الرافعـات،  تشــغيل 

واألصــــــــول  الــمــطــاطــيــة،  الــعــجــالت  ذات 

بعد  عن  والصيانة  والتفتيش  المتصلــة 

مما  وغيرهــا  البيانــات،  بمراكز  واالتصال 

سالسة  علــى  إيجابي  بشــكل  سينعكس 

العمليـات فــي الميناء.

سياحة  إن  التقرير  قــال  أخــرى  ناحية  من 

ــالت الــبــحــريــة فــي قــطــر تــوقــفــت مــع  ــرح ال

فبرايــر  بنهايــة  كورونــا  جائحــة  انتشــار 

الســفن  اســتقبال  أســتؤنف  ثــم   2020
مـع  مشـددة  ــراءات  إجـــ وسـط  السـياحية 

 2022       /  2021 السـياحي  الموسـم  انطالق 

لميناء  سفينة  أول  وصــول  شــهد  والــذي 

أن  متوقعا   2021 ديسمبر  فــي  ــة  ــدوح ال

 2022       /  2021 الســياحي  الموسم  يــكــون 

خــالل  خــاص  بشــكل  بالحيويــة  نابضــا 

قطــر  القــدم  لكــرة  العالم  كأس  منافســات 

الدوحــة  مينــاء  يخضــع  حيــث   ،2022
ســتحوله  شــاملة  تطويــر  إعــادة  لعمليــة 

الســفن  الســتقبال  رئيســي  مركــز  إلــى 

تشهد  فيما  المنطقــة  فــي  الســياحية 

جائحة كورونا انحسارا بشكل كبير.

لمينــاء  آخـــر  ناجحــا  عــامــا   2021 وكـــان 

ــب الــمــنــاولــــــــة  ـــ ــى جــانـــ ـــ الـــرويـــــــــــس. فــإلـــ

علــى  كــان  العامــة،  للبضائــع  المعتــادة 

المتزايــد  الطلــب  مــع  يتعامــل  أن  المينــاء 

األخـرى.  والســلع  الغذائيــة  المــواد  علــى 

ــا يــصـــــل إلـــــى  وقـــد اســـــتــقــبــل الــمــيــنـــــاء مـــ

فــي  بمــا   2021 العام  خـالل  سـفن   1605
والســفن  العامــة،  البضائــع  ســفن  ذلــك 

إلـى  باإلضافـة  اإلنـزال،  وسـفن  الخشــبية، 

تجــاوز  بنمـو  الماشـية  مـن  رأسا   284.289
.2020 المائة مقارنــة بالعــام  50 في 

قـام  التـي  العامــة  البضائــع  ارتفعــت  كمــا 

 20 بنحـو  العـام  خـالل  بمناولتهـا  المينـاء 

 63.770 ديسـمبر  بنهايـة  لتبلـغ  المائة  في 

فـي  الكبيـر  االرتفـاع  جانـب  إلـى  هـذا  طـنا. 

حجـم مــواد البنــاء المناولــة والــذي تجــاوز 

538.713 طــنا.  إلى  المائة ليصــل  51 في 
المناولة  أحجام  فـي  الكبيـر  النمو  ويتزامـن 

مع مساعي موانـي قطر لتعزيــز دور الميناء 

ترسيخ  خــالل  مــن  القطري  االقتصاد  فــي 

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  مساهمته 

لوزارة  االسـتراتيجية  للخطة  وفقا  للدولة 

ــث تــســعــى الــشــركــة  ــي الـــمـــواصـــالت، ح

ــل الــحــلـــــول  ــرار لــتــقــديـــــم أفــضـــ ــتــم ـــ بــاس

قويــة  إمـــــــداد  سلسـلة  ــاء  وبــنـــ لعمالئهـا 

تطلعــات  تحقيــق  مــن  تمكنهــا  ومســتقرة 

والمســتقبلية. الحاليــة  األجيــال 

وفقا لتوقعات »مواني قطر« لألداء خالل الفترة المقبلة

ارتفاع حصة قطر التجارية بالشرق األوسط
ضمان انسيابية تدفق السلع والبضائع لألسواق المحلية

»1.57« مليون حاوية عبرت الموانئ القطرية العام الماضي

قفزة »66%« في حركة مواد اإلنشاء خالل »2021«

مينـاء الرويـس اسـتقبل »1605« سـفـن و»63.770« طنا

كتب       سعيد حبيب

توقعت الشركة القطرية إلدارة الموانئ »مواني قطر« ارتفــاع حصــة قطــر مــن إجمالــي 
تجــارة الشــرق األوسـط بشـكل ملحـوظ خـالل الفتـرة المقبلـة بدعـم كبيـر مـن العمليــات 

التشــغيلية فــي محطــة الحاويــات الثانيــة فــي مينــاء حمـد »CT2«، وبفضـل البنيـة 
التحتيـة التكنولوجيـة المتقدمـة التـي تتمتــع بهــا المحطــة التــي تــم رســميا افتتــاح 

المرحلتيــن األولــى والثانيــة منهــا مؤخــرا.

عملية تطوير شاملة لميناء الدوحة 
لتحويله لمركز للسفن السياحية

ميناء حمد يتصدر المنطقة 
»5G« في استخدام تكنولوجيا

{ ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم 

»مقدام القابضة« تعلن نتائجها النصفية »28« الجاري
أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن العزم على اإلفصاح عن البيانات المالية النصف 

وكانت  الجاري  يوليو   28 في  وذلك   ، 2022 يونيو  في  30  المنتهية  للفترة  سنوية 

مجموعة مقدام القابضة قد حققت أرباًحا صافية بلغت 9.5 مليون ريال قطري للفترة 

الُمنتهية في 31 مارس 2022 مقارنًة مع 9 ماليين ريال قطري في الفترة المقابلة للعام 

للفترة  قطري  ريال   0.139 السهم  على  العائد  وبلغ   .5.4% بلغت  نمو  وبنسبة   2021
الُمنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.132 ريال قطري للفترة 

المقابلة للعام 2021.
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قفزت بواقع »4.5« مليار ريال على أساس سنوي

»23« مليارا عوائد الشحن لـ »القطرية«
الخطوط  لمجموعة  السنوي  التقرير  أظهر   

الشحن  من  المجموعة  عوائد  أن  القطرية 

مستوى  إلى  ريال  مليار   4.54 بواقع  قفزت 

السنة  في  قطري  ريال  مليار   23 يتجاوز 

وحتى   2021 أبريل   1(  2022             /  2021 المالية 

بلغ  مستوى  مع  مقارنة   )2022 مارس   31
18.49 مليار ريال قطري خالل السنة المالية 
السابقة لها )1 أبريل 2020 وحتى 31 مارس 

.)2021
الجوي  للشحن  القطرية  أن  التقرير  وأوضح 

القطرية  الخطوط  لمجموعة  التابعة 

الرائدة  العالمية  مكانتها  ترسيخ  واصلت 

خالل  من   ،2022         /2021 المالي  العام  خالل 

على  االستراتيجي  والتركيز  قدمًا  المضي 

ودعم  الرقمية،  والحلول  واالستدامة  النمو 

في  العالمية  التجارة  سالسل  استمرارية 

تواجهها  التي  المستمرة  التحديات  ظل 

للشحن  القطرية  حافظت  وقد  األسواق. 

بوصفها  الرائدة  مكانتها  على  الجوي 

العالم  في  جوي  شحن  شركة  أفضل 

المضي  مع  الماضية،  المالية  السنة  خالل 

على  االستراتيجي  تركيزها  في  قدمًا 

ودعم  الرقمي،  والتحّول  واالستدامة  النمو 

وذلك  العالمية،  التجارة  حركة  استمرارية 

التي  المستمرة  التحديات  من  الرغم  على 

وشّغلت  الجوي.  الشحن  سوق  يشهدها 

أكثر  إلى  رحالتها  الجوي  للشحن  القطرية 

وإلى  للشحن،  مخصصة  وجهة   65 من 

المساحة  ضمن  ركاب  وجهة   140 من  أكثر 

أنحاء  مختلف  في  للشحن  المخصصة 

العالم.

الذي  القوي  األداء  الشركة  واصلت  كما 

حققته خالل السنة المالية الماضية، حيث 

ذروة  في  يوميًا  شحن  رحلة   155 شّغلت 

عملياتها في شهر يونيو2021. ومع نمو قدرة 

سجلت  طنا،   272,975 إلى  لديها  الشحن 

كان  عما  بالمائة   10 قدرها  زيادة  الناقلة 

 ،2021       /2020 المالية  السنة  في  األمر  عليه 

من  طنا   3,000,961 من  أكثر  نقلت  حيث 

بذلك  مشّكلة  الجوي،  الشحن  بضائع 

السوق  من  بالمائة   7.99 قدرها  حصة 

العالمية في الفترة من 1 أبريل 2021 إلى 31 

مارس 2022.

مكانة عالمية 

من  الجوي  للشحن  القطرية  وعّززت 

األدوية  نقل  في  الرائدة  العالمية  مكانتها 

أن  بعد  سيما  ال  الطبية،  والمستلزمات 

معدات  نقل  في  كبيرة  زيادة  سجلت 

الطبية  واللوازم  الشخصية  الحماية 

الجهود  لدعم  األساسية  والمستلزمات 

العالمية لمواجهة الجائحة.

من  أكثر  نقل  في  أيضًا  الناقلة  وساهمت 

كوفيد   ( كورونا  لقاح  من  جرعة  مليون   600
كورونا،  جائحة  انتشار  فترة  خالل   )19  -

تعزيز  على  جهودها  تركيز  إلى  باإلضافة 

والمواد  األدوية  لنقل  الشهيرة  خدماتها 

بمبادرة  التزامها  مع  »فارما«،  الصيدالنية 

المبنية  الرائدة   »We Qare نهتم-  »نحن 

وهي  لالستدامة،  األساسية  الركائز  على 

البيئة والمجتمع واالقتصاد والثقافة.

القطرية  انضّمت   ،2021 يوليو  شهر  وفي 

آيرو«  »فارما.  اتحاد  إلى  الجوي  للشحن 

لألدوية  متكاملة  تبريد  سلسلة  إلتاحة 

سعيها  إطار  في  وذلك  الطبية،  والمنتجات 

أعلى  إلرساء  االتحاد  مع  التعاون  إلى 

وضمان  األدوية،  نقل  مجال  في  المعايير 

عن  الحياد  تجّنب  طريق  عن  االستدامة 

المنتجات  في  الهدر  إلى  يؤدي  الذي  النزاهة 

الطبية أو الغدائية.

من  الجوي  للشحن  القطرية  وتمّكنت 

التابع   »COVAX« ببرنامج  بالتزامها  الوفاء 

لمنظمة اليونيسيف، حيث نقلت في إطار 

جرعة  مليون   154 من  أكثر  البرنامج  هذا 

مذكرة  من  كجزء   19 كوفيد-  لقاح  من 

في  اليونيسيف  مع  أبرمتها  التي  التفاهم 

2021، والتي تقدم بموجبها  شهر فبراير عام 

سنوات،  خمس  لمدة  اللقاح  نقل  خدمات 

دعمًا لهذه القضية النبيلة.

 حزمة جوائز 

والمتنامية،  القوية  وجهاتها  شبكة  وبفضل 

مّتسق  نحو  على  العمالء  خدمة  عن  فضاًل 

القطرية  حصلت  المعايير،  ألعلى  وفقًا 

الجوائز  أهم  من  ثالٍث  على  الجوي  للشحن 

خالل  الجوي  الشحن  قطاع  في  الرئيسية 

جائزة  ذلك  في  بما   ،2021       /  2022 العام 

حفل  ضمن  للعام«  شحن  مشّغل  »أفضل 

توزيع جوائز أي تي دبليو إيرالين إندستري 

ATW ؛ وجائزة »أفضل شركة شحن جوي 
في  إنجازات  »أفضل  وجائزة  العالم«  في 

حفل  ضمن  وذلك  الجوي«  الشحن  قطاع 

جوائز وورلد إير كارغو.

بين  الماضية  المالية  السنة  شهدت  كما 

االنتهاء  2021؛  وأغسطس  فبراير  شهري 

التابعة   Web Cargo منصة  تنفيذ  من 

التي  اإللكتروني،  للحجز  فريتوس  لشركة 

تتيح إمكانية الوصول إلى قائمة األسعار في 

اإللكتروني  للحجز  ومنصة  الفعلي  الوقت 

المتحدة  والواليات  أوروبا  في  للعمالء 

ويتمّثل  العالم.  أنحاء  وبقية  األميركية 

تشجيع  في  المنّصة  هذه  من  الهدف 

إلى  الوصول  بسرعة  المتعلقة  األنشطة 

الرقمية،  المعامالت  وتطوير  السوق، 

اإللكتروني  الحجز  تسهيل  خالل  من  ليس 

االتحاد  معايير  مع  للمواءمة  وإنما  فحسب، 

مجموعة  وإتاحة  الجوي،  للنقل  الدولي 

عليها  تنطوي  التي  الجوانب  من  أخرى 

معامالت الشحن المتكاملة.

القطرية  أصبحت  فقد  للتقرير  ووفقا 

تتبنى  للشحن  ناقلة  أول  الجوي  للشحن 

للحريق  المقاومة  للحاويات  المتطّور  الحّل 

كابين،  سافران  شركة  طرحته  الذي 

من  األولى  الدفعة  تسّلمت  أن  بعد  وذلك 

سبتمبر2021.  شهر  في  الحاويات  هذه 

مدار  على  القطرية  الناقلة  وستتسلم 

 12,800 المقبلة،  الخمس  السنوات 

استالم  سيتم  للحريق،  مقاومة  حاوية 

ديسمبر  شهر  بحلول  منها  حاوية   9,000
خفيفة   AKE حاويات  محل  لتحل   ،2022
والتي  حاوية،   9,500 عددها  البالغ  الوزن 

الناقلة حاليًا. تستخدمها 

وفي نوفمبر 2021 أصبحت القطرية للشحن 

منصة  إلى  تنضم  شحن  ناقلة  أول  الجوي 

CO2NNECT التابعة لالتحاد الدولي للنقل 

أطلقت برنامجًا طوعيًا  )إياتا(، حيث  الجوي 

جديًدا للتعويض عن الكربون، وهو جزء من 

الشحن  في  باالستدامة  الخاص  برنامجها 

ذلك،  إلى  وباإلضافة  نهتم«  »نحن  الجوي 

في  زيادة  الماضية  المالية  السنة  شهدت 

خدمات الناقلة القطرية للشحن في مختلف 

تعيين  مع  الوسطى  الشرقية  أوروبا  أنحاء 

وكيل مبيعات عام جديد في بلغاريا وكرواتيا 

وجمهورية التشيك والمجر ورومانيا وصربيا 

وسلوفاكيا وسلوفينيا، باإلضافة إلى الشحن 

على  للشحن  المخصصة  المساحة  في 

طائرات الركاب إلى 140 وجهة عالمية.

من  أشهر  ستة  وبعد   2021 يناير  وفي 

المكثفة  والتدقيق  المراجعة  عمليات 

القطرية  حصلت  والمنتجات،  للعمليات 

من  اعتماد  شهادة  على  الجوي  للشحن 

 )CEIV( مركز التمّيز للمدققين المستقلين

)إياتا(  الجوي  للنقل  الدولي  لالتحاد  التابع 

وذلك  الحّية،  الحيوانات  نقل  مجال  في 

المعايير  بأعلى  والتزامها  تقّيدها  بفضل 

واألنظمة، لتصبح بذلك رابع شركة طيران 

التي  األوسط  الشرق  في  واألولى  العالم،  في 

تحصل على هذه الشهادة.

توسيع األسطول 

وكما هو الحال في األعوام السابقة، واصلت 

أسطولها  توسيع  الجوي  للشحن  القطرية 

والمتطورة  المستدامة  الشحن  من طائرات 

السنة  طوال  التكنولوجية  الناحية  من 

مارس   31 في  المنتهية  الماضية  المالية 

القطرية  طلبت   ،2022 يناير  وفي   2022
طراز  من  شحن  طائرة   50 الجوي  للشحن 

ذات  الشحن  طائرات  وهي   ،777-8 بوينغ 

 20 بقيمة  العالم،  في  األكبر  المحركين 

مليار دوالر أميركي.

كفاءة  في  بالمائة   25 بنسبة  زيادة  ومع 

الكربـــون  وانبعــــاثــات  الوقـــــود  اســـتهالك 

طائرات  ستنضم  التشغيل،  وتكاليف 

القوي  األسطول  إلى  الجديدة   777-8 بوينغ 

يــضـم  والذي  الجوي،  للشـحن  للقطــرية 

طائــرة   26 بينهـــا  من  شــحن،  طائــرة   28
من  وطائرتين   ،200F-777 بوينغ  طراز  من 

ذلك،  إلى  وباإلضافة   .747-F8 بوينغ  طراز 

حاليًا  الجوي  للشحن  القطرية  تشّغل 

 ،747-4 بوينغ  طــراز  من  شحن  طائرتي 

إيرباص  طراز  من  واحدة  شحن  وطائــرة 

 ACMI عقود  إطار  في  وذلك   ،300-A310
الطائرات. لتأجير 

ويعكس هذا االستثمار الكبير في مستقبل 

الجوي،  للشحن  القطرية  طائرات  أسطول 

يتعّلق  فيما  المستقبلية  الشركة  رؤية 

ذلك  في  بما  األخرى،  تركيزها  بمجاالت 

االستدامة والتحّول الرقمي، اللذان يعتبران 

الناقلة  لتبني  الرئيسيان  المحركان 

الجودة وإضافة قيمة  أعلى معايير  القطرية 

حقيقية إلى سوق الشحن الجوي.

خالل  الجوي  للشحن  القطرية  وستواصل 

الحثيثة  جهودها  الحالي،  المالي  العام 

الجودة  أعلى معايير  واّتباع  والدؤوبة إلرساء 

يشمل  بما  الجوي،  الشحن  قطاع  في 

لضمان  واالبتكار  واالستدامة  التكنولوجيا 

عالميًا،  لها  المشهود  عملياتها  استمرار 

والكفاءة  المطلوبة  بالسرعة  تّتسم  والتي 

العالية وخدمة العمالء الممتازة.

الخطوط القطرية 

مجموعة  واصلت  متصل  سياق  وفي 

الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة 

إلى  وثابت،  مّطرد  بشكل  العالمية  وجهاتها 

الطيران  قطاع  تعافي  مرحلة  قيادة  جانب 

ومواصلة تعزيز ثقة المسافرين في الناقلة، 

وجهاتها  شبكة  بناء  إعادة  من  تمكنت  حيث 

المالية  السنة  في  وجهة   142 إلى  لتصل 

 ،2022 مارس   31 في  المنتهية  الماضية 

إلى  الرحالت  استئناف  خالل  من  وذلك 

إلى  الرحالت  إطالق  عن  فضاًل  وجهات،  سبع 

وجهاتها  شبكة  ضمن  جديدة  وجهات  سبع 

2021 إلى  1 أبريل  العالمية. وفي الفترة من 

القطرية  الناقلة  تمّكنت   ،2022 مارس   31
من تخفيف اآلثار السلبية التي نجمت عن 

في  للشروع  الطريق  وتمهيد  كورونا  جائحة 

تعزيز  خالل  من  الجائحة  بعد  ما  مرحلة 

ومواصلة  والتكّيف،  المرونة  على  قدرتها 

أن  كما  والتعافي.  االنتعاش  عملية 

قدرتها  ُتظهر  لم  قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة 

التحّديات  مواجهة  في  التكّيف  على  الهائلة 

فحسب، بل أظهرت كذلك مرونة كبيرة في 

كما  التحّديات،  لهذه  بسرعة  االستجابة 

تشغيلية  عمليات  تبّني  إمكانية  من  عززت 

لذلك،  ونتيجًة  وصالبة.  استدامًة  أكثر 

الجوي،  للنقل  الدولي  االتحاد  وبحسب 

ثاني  القطرية  الجوية  الخطوط  أصبحت 

وخالل  عالميًا،  دولية  طيران  شركة  أكبر 

الخطوط  كانت   2022       /2021 شتاء  موسم 

في  طيران  شركة  أكبر  القطرية  الجوية 

العالم من حيث عدد المقاعد المتوفرة لكل 

على  بالمائة   70 تفوق  بنسبة  متر  كيلو 

البيانات  بحسب  وذلك   ، سنوي  أساس 

بذلك  متيحًة   ،OAG شركة  أصدرتها  التي 

كبير  عدد  إلى  السفر  إمكانية  لمسافريها 

شركة  أي  من  أكثر  العالمية،  الوجهات  من 

طيران أخرى.

 وجهات جديدة

لمجموعة  السنوي  التقرير  وبحسب 

أتاحت  فقد  القطرية  الجوية  الخطوط 

وجهات الناقلة الوطنية لدولة قطر الجديدة 

في  حضورها  زيادة  إمكانية  إفريقيا،  في 

العالمية،  وجهاتها  شبكة  وعبر  القارة  هذه 

فضاًل عن توفير خيارات سفر أفضل وأكثر 

المتنامية.  وجهاتها  شبكة  عبر  تنّوعًا 

القطرية  الجوية  الخطوط  استأنفت  كما 

ذلك:  في  بما  وجهات،  سبع  إلى  رحالتها 

األميركية،  المتحدة  الواليات  في  أتالنتا 

في  والخرطوم  الصين،  في  وهانغتشو 

العربية  اإلمارات  في  والشارقة  السودان، 

المملكة  في  المنّورة  والمدينة  المتحدة، 

العربية السعودية، ومولتان في باكستان.

في  األخرى  الطيران  شركات  غرار  وعلى 

الخطوط  واجهت  العالم،  أنحاء  جميع 

التحّديات  من  العديد  القطرية  الجوية 

كورونا،  جائحة  فرضتها  التي  التشغيلية 

اّتخاذ  من  تمّكنت  القطرية  الناقلة  أن  بيَد 

للتغّلب  الالزمة  واإلجراءات  التدابير  كافة 

نهج  اّتباع  خالل  من  التحديات،  هذه  على 

قطاعات  ُمختلف  في  وتكّيفًا  مرونة  أكثر 

وأقسام مجموعة الخطوط الجوية القطرية.
{ تطوير مستمر وتوسع باألسطول

{ القطرية للشحن الجوي

خيارات سفر أفضل 
وأكثر تنوعًا عبر شبكة 
وجهات الناقلة الوطنية 

»القطرية للشحن« تركز 
على النمو واالستدامة 

والحلول الرقمية

»50« طائرة شحن 
»بوينغ« قيد الطلب بقيمة 

تبلغ »20« مليار دوالر 

زيادة »25 %« في كفاءة استهالك الوقود وانبعاثات الكربون وتكاليف التشغيل

»القطرية« تقود مرحلة تعافي قطاع الطيران وتواصل تعزيز ثقة المسافرين 

كتبت      أسماء الشاديلي
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تاريخ تركيا بات يصنف على مرحلتين

أردوغان: »15« يوليو الرمز األول للمقاومة

بغداد- األناضول- شدد 
زعيم التيار الصدري 

السياسي العراقي 
البارز مقتدى الصدر، 

الجمعة، على ضرورة 
»حّل جميع الفصائل 
المسلحة« في البالد.

جاء ذلك في خطبة 
الجمعة التي ألقاها 

بالنيابة عنه خطيب 
الجمعة الشيخ 

محمود الجياشي 
في الصالة الموّحدة 
بمدينة الصدر، وفق 

ما نقلت وكالة األنباء 
العراقية )واع(.

إعادة  »يجب  أنه  الصدر  وأكد 

وإبعاده  الشعبي  الحشد  تنظيم 

مبينا  الخارجية«،  التدخالت  عن 

حكومة  تشكيل  يمكن  »ال  أنه 

منفلت  سالح  وجود  مع  قوية 

وميليشيات«.

السياسيين  »أغلب  وتابع: 

والمرجعية  خارجية،  توّجهاتهم 

جميع  أمام  بابها  أغلقت  العليا 

أرادوا  »إذا  وأضاف:  السياسيين«، 

االلتزام  عليهم  الحكومة  تشكيل 

خطوات  وأول  االحتالل،  بإخراج 

التوبة محاسبة فاسديهم بال تردد«.

الوزراء  رئيس  الصدر  وخاطب 

السابق نوري المالكي دون تسميته 

ال  حتى  المجّرب  تجرب  »ال  محّذرًا: 

تعاد مجزرة سبايكر«.

تنظيم  فإن  الحكومة،  وحسب 

بالرصاص  رميا  أعدم  »داعش« 

الطيران  2000 طالب في كلية  نحو 

وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية 

بمحافظة  »سبايكر«  باسم  معروفة 

على  سيطرته  عند  الدين  صالح 

2014 أثناء والية  المنطقة في يونيو 

الجمعة،  سابق  وقت  وفي  المالكي. 

بغداد  في  الصدر  مكتب  مدير  أكد 

الصالة  أن  الجابري  إبراهيم 

الموّحدة »رسالة من السيد الصدر 

وتتجاوز  اإلصالح  على  باستمراره 

القضية السياسية«.

لقناة  تصريح  في  الجابري،  وقال 

»الصالة  إن  اإلخبارية،  العراقية 

الشعب  أبناء  لوحدة  هي  الموحدة 

العراقي«.

أمر  »بعدما  الصدر  أن  إلى  وأشار 

يتصّدر  يزال  ال  النواب  باستقالة 

اإلصالح من دون تمييز بين محافظة 

وأخرى«. وبّين الجابري أن »العملية 

جرت  الموّحدة  للصالة  التنظيمية 

أن  إلى  وأشار  عالية«،  بانسيابية 

وامتّدت  مليونية،  الموّحدة  »الصالة 

من بداية شارع الفالح إلى نهايته«.

العراقي  الوزراء  رئيس  وصّرح 

الخميس،  الكاظمي،  مصطفى 

أو  أي محور  بأن بالده ليست ضمن 

تحالف في المنطقة.

وقال وفق ما نقلت عنه وكالة األنباء 

العراق  »موقف  الرسمية:  العراقية 

ثابت  الفلسطينية  القضية  من 

أي  ضمن  لسنا  ونحن  وواضح، 

محور أو تحالف في المنطقة«.

على  يحافظ  »العراق  وأضاف: 

جيرانه  مع  المتوازنة  سياسته 

مبادئه  من  منطلقًا  ومحيطه 

الوطنية واإلنسانية«.

وشدد الكاظمي على أن »العراق أواًل، 

ويحاول  وشعارنا،  سياستنا  هذه 

مخاوف  إلى  يشير  أن  البعض 

وهمية ويمنعنا من بناء عالقاتنا مع 

في  ليس  العراق  وكأنما  أشقائنا، 

قلب التاريخ وال هو ملتقى الحضارات 

منذ آالف السنين«.

موقع  »في  العراق  أن  وأردف 

أن  إال  له  يسمح  ال  استراتيجي 

يكون فعااًل وفي تكامل مع اآلخرين، 

إخوته  مع  جيدة  عالقاته  تكون  وأن 

أجل  من  وأصدقائه؛  وجيرانه 

مصلحة العراقيين«.

{ الصالة الموّحدة بمدينة الصدر

»ال يمكن تشكيل حكومة قوية مع وجود سالح منفلت«

الصدر يطالب بحل الفصائل المسلحة

وأشار إلى أن بالده وجهت الرد المناسب لخونة 

التقدم نحو  تنظيم غولن وأسيادهم من خالل 

األمام وليس االنسحاب والتراجع.

ولفت الرئيس إلى استشهاد 252 مواطنا أثناء 

مقدما  الخائنة،  »غولن«  لجماعة  تصديهم 

تعازيه لذويهم ولعموم الشعب التركي.

في  شارك  فرد  لكل  شكره  بالغ  عن  وأعرب 

أن  مضيفا  االنقالب،  لمحاولة  التصدي 

»الكلمات تعجز عن وصف أبناء الشعب الذين 

الوطن  عن  للدفاع  سدا  أجسادهم  من  جعلوا 

أدنى  دون  واألسلحة  والطائرات  الدبابات  أمام 

تردد«.

وأكد على أن أهمية هذا اليوم تتجلى في كونه 

ضد  شعبنا  خاضها  مجيدة  مقاومة  ألول  رمزا 

االنقالبات التي تعرض لها عبر التاريخ.

بالده  عن  »دافع  التركي  الشعب  أن  وأردف 

وأثبت  أسطوري،  بشكل  وديمقراطيته 

لن  تركيا  وأن  يركع  لن  أنه  والعدو  للصديق 

تخضع لألسر أبدا«.

االنقالب  محاولة  بعد  لجأت  بالده  بأن  وأفاد 

أجل  من  واإلدارية  القانونية  الطرق  لكافة 

اجتثاث جذور الخونة، واتخذت كافة التدابير 

الالزمة لعدم تكرار مثل هذا التهديد.

لشهداء  انتقمت  حكومته  أن  أردوغان  وأردف 

بذهاب  تسمح  ولم  وللمصابين،  االنقالب 

تضحيات الشعب التركي سدى.

يوما  يوليو   15 أعلنت  حكومته  إن  وقال 

للديمقراطية والوحدة الوطنية، »بهدف تخليد 

لالنقالب  التصدي  خالل  الشعبية  الملحمة 

بحروف من ذهب«.

ُيصنف  بات  التركي  التاريخ  أن  إلى  ولفت 

واإلرادة  الديمقراطية  حيث  من  مرحلتين  في 

وما  يوليو   15 قبل  ما  مرحلة  هما  الوطنية، 

بعدها.

إحياًء  اليوم،  بهذا  سنويًا  تركيا  وتحتفل 

الذي خططت  االنقالب  لذكرى إحباط محاولة 

له ونفدته عناصر من تنظيم »غولن« اإلرهابي 

في 15 يوليو 2016.

وقوبلت محاولة االنقالب الفاشلة باحتجاجات 

أجبر  ما  المدن،  معظم  في  عارمة  شعبية 

المدن  من  آلياتهم  سحب  على  االنقالبيين 

وأفشل مخططهم.

{ إحياء الذكرى السادسة إلحباط محاولة االنقالب

الصراع على »20« مقعدا في البنجاب

األولى منذ »2014«

عمران خان يراهن على االنتخابات

وفاة بريطاني في دونيتسك

الرئيس الصيني يزور شينجيانغ

الوزراء  رئيس  شعبية  تواجه  أ.ف.ب-  أباد-  إسالم 

في  اختبارا  خان  عمران  السابق  الباكستاني 

والية  مجلس  في  مقعدا   20 الختيار  فرعية  انتخابات 

البنجاب، األكبر من حيث عدد السكان.

اختبار  أنها  على  الوالية  تلك  في  لالنتخابات  وُينظر 

لالنتخابات العامة المفترض إجراؤها بحلول أكتوبر 

أنحاء  في  حملة  خاض  خان  بأن  علما  القادم،  العام 

البالد النتخابات سابقة منذ أطاحه البرلمان بحجب 

الثقة عنه في أبريل.

وشغر 20 مقعدا في البنجاب بعد أن استبعدت لجنة 

التي يتزعمها  االنتخابات أعضاء في حركة اإلنصاف 

عمران خان، بناء على طلبه بعد أن غيروا والءاتهم.

وأدى ذلك إلى تغير في حكومة الوالية التي يترأسها اآلن 

حمزة شريف، نجل رئيس الوزراء شهباز شريف.

لخان  فرصة  تقدم  االنتخابات  إن  المحللون  ويقول 

لمعرفة مدى قدرة حملته على حشد الدعم الشعبي.

لوكالة  عسكري  حسن  السياسي  المعلق  وقال 

فيزيد  معي  الشعب  سيقول  فاز  »إذا  برس:  فرانس 

خسر  وإذا  جديدة«،  انتخابات  إلجراء  الضغوط 

»سيقول خان بالتأكيد إن االنتخابات كانت مزورة«، 

أضاف عسكري.

تجمعات  إلى  الباكستانيين  آالف  خان  جذب 

انتخابية في أنحاء البالد منذ إطاحته، وألقى خطابات 

باكستان  على  ُفرضت  الحكومة  إن  فيها  قال  مطولة 

بمؤامرة بقيادة أميركية.

ارتفاع  مسؤولية  الحالية  الحكومة  يحمل  كما 

على  يتفقون  المحللين  من  العديد  أن  رغم  التضخم 

أن شريف ورث متاعب بالده االقتصادية، والتي خفت 

صندوق  مع  التفاقية  التوصل  إثر  األسبوع  هذا  حدتها 

النقد الدولي على استئناف صفقة انقاذ.

ويحتاج حزب شريف »الرابطة اإلسالمية - جناح نواز« 

التنافس  يتم  التي  العشرين  المقاعد  بنصف  للفوز 

على  السيطرة  يخسر  ال  كي  البنجاب  في  عليها 

المجلس أمام حركة اإلنصاف وحلفائها.

وقال عسكري »الرهانات مرتفعة في الجانبين«.

ستبقى  المستقبلية  السياسية  »الوجهة  أن  أضاف 

بعد  ما  فترة  في  حتى  باكستان  في  غامضة 

االنتخابات«.

االنفصالية  السلطات  أعلنت  وكاالت-  عواصم- 

بشرق  دونيتسك  منطقة  في  لموسكو  الموالية 

المعتقل  البريطاني بول يوري  وفاة  الجمعة  أوكرانيا 

لديها في 10 يوليو.

الشعبية«  دونيتسك  »جمهورية  عن  ممثلة  وكتبت 

موقع  على  موروزوفا،  داريا  واحد،  جانب  من  المعلنة 

تلغرام إن يوري »توفي في العاشر من يوليو« مضيفة 

أنه كان مصابا بداء السكري.

يعمل  كان  يوري  إن  حكومية  غير  منظمات  وتقول 

المساعدات  لتقديم  كمتطوع  اإلنساني  المجال  في 

أنه  على  يشددون  االنفصاليين  أن  غير  أوكرانيا،  في 

كان جنديا »محترفا« وخاض نزاعات في أفغانستان 

والعراق وليبيا وأوكرانيا.

الرئيس الصيني شي جينبينغ  بكين- أ.ف.ب- زار 

إقليم شينجيانغ في شمال غرب البالد، وفق ما أفادت 

الصحافة الرسمية الجمعة، في سابقة منذ عام 2014 

وقمًعا  هجمات  شهدت  لطالما  التي  المنطقة  هذه  في 

مورس باسم مكافحة اإلرهاب.

تتهم دراسات غربية بكين باعتقال أكثر من مليون من 

محلية  مسلمة  اتنية  ومجموعات  األويغور  أقلية  أفراد 

»العمل  وبفرض  تأهيل«،  إعادة  »مخيمات  في  أخرى 

القسري« و»التعقيم اإلجباري«.

»مراكز  أنها  على  »المخيمات«  هذه  الصين  تقدم 

الديني  التطرف  لمكافحة  مخصصة  مهني«  تدريب 

وتدريب السكان على مهنة ما بهدف ضمان االستقرار 

االجتماعي.

إنما تطّبق فقط  إنها ال تفرض أي تعقيم  وتقول بكين 

تكن  لم  التي  الوالدات  من  للحّد  الوطنية  السياسة 

مطّبقة بشكل كامل في شينجيانغ في السابق.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الرئيس رّحب 

المنطقة  في  المحرز  االقتصادي  االجتماعي  بالتقدم 

أثناء زيارة سّرية بدأت الثالثاء في أورومتشي، عاصمة 

اإلقليم.

العام  منذ  المنطقة  هذه  إلى  للرئيس  زيارة  أول  وهذه 

زيارته  من  األخير  اليوم  في  هجوم  وقع  عندما   ،2014
شكل بداية حملة مكافحة إرهاب واسعة النطاق.

هجوم  مع  استثنائي  بشكل  دامًيا   2014 العام  وكان 

محطة  على  وثالث  أورومتشي  في  مدنيين  على  ثان 

قطارات في كونمينغ في جنوب غرب الصين. وأسفر 

الهجومان عن عشرات القتلى وأثارا صدمة في البالد.

األويغور  واإلسالميين  االنفصاليين  السلطات  وتتهم 

بالوقوف خلف هذه الهجمات.

شي  أشاد  المنطقة،  شمال  في  الواقعة  شيهيزي  في 

لإلنتاج  شينجيانغ  شركة  بعمل  األربعاء  جينبينغ 

المتحدة  الواليات  فرضت  التي  »بينغتوان«  والبناء 

لحقوق  انتهاكات  بارتكابها  لالشتباه  عقوبات  عليها 

اإلنسان.

القريبة من  االقتصادية  المنظمة  أن هذه  واعتبر شي 

خصوًصا  والمكلّفة  النافذة  العسكرية  المؤسسة 

»تقدًما  أحرزت  الحدود،  وتأمين  الزراعي  التطوير 

كبيًرا« في مجال اإلصالحات والتنمية.

مطالب بمحاسبة 
قتلة »أبو عاقلة«

ويكرمسينجه رئيسا 
بالنيابة لسريالنكا

االتحاد األوروبي 
يستهدف الذهب الروسي

وقفة في جبل الزيتون

القدس- األناضول- نّظم فلسطينيون، 

الجمعة، وقفة في جبل الزيتون بالقدس 

الشرقية مطالبين بتحقيق »العدالة« 

للصحفية الفلسطينية-األميركية شيرين 

أبو عاقلة التي ُقتلت في مايو الماضي 

برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية.

وجرى تنظيم الوقفة على مقربة من 

مستشفى الُمّطَلع »أوغستا فكتوريا« الذي 

زاره الرئيس األميركي جو بايدن، إلعالن دعم 

شبكة مستشفيات القدس.

وقال مراسل وكالة األناضول إن المشاركين 

بالوقفة رفعوا صورة كبيرة ألبو عاقلة وطالبوا 

»بتحقيق العدالة ومحاسبة القتلة«.

وأشار إلى أن المشاركين بالوقفة َهتفوا من 

أجل »تحقيق العدالة ألبو عاقلة«. وذكر أن 

بعض المتظاهرين رفعوا العلم الفلسطيني.

وكان بعض الصحفيين الفلسطينيين 

الذين غطوا زيارة بايدن لمستشفى الُمّطَلع 

قد ارتدوا قمصانا سوداء عليها صورة أبو عاقلة 

وُكتب عليها باإلنجليزية عبارة »العدالة 

لشيرين« و»حياة الفلسطينيين مهمة«.

وسبق أن طلبت عائلة أبو عاقلة اللقاء مع 

الرئيس األميركي خالل زيارته ولكن لم يوافق 

البيت األبيض على الطلب.

وفي المقابل، فقد أجرى وزير الخارجية 

األميركي انتوني بلينكن اتصاال مع العائلة 

ودعاها للقدوم إلى واشنطن من أجل 

»الحديث عن القضية«.

وكانت وزارة الخارجية األميركية قد أعلنت 

في الرابع من يوليو الجاري نتائج تحقيق 

أجرته حول حادث مقتل »أبو عاقلة«، وجاء 

فيه أنه ال يستطيع تحديد الجهة التي 

أطلقت الرصاصة التي تسببت في مقتلها.

كولومبو - قنا - أدى رئيس وزراء سريالنكا 

رانيل ويكرمسينجه اليمين الدستورية 

كرئيس بالنيابة لسريالنكا، وذلك عقب فرار 

الرئيس السريالنكي غوتابايا راجاباكسا 

من البالد، متجها إلى جزر المالديف، ثم منها 

إلى سنغافورة.

جاء ذلك في بيان لمكتب رئاسة الوزراء، عقب 

إعالن رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردانا 

قبول استقالة راجاباكسا التي أرسلها عبر 

البريد اإللكتروني، بينما كان في رحلة هروبه 

إلى الخارج متوجها من جزر المالديف إلى 

سنغافورة.

وقال مكتب رئيس الحكومة السريالنكي إن 

رانيل ويكريمسينجه أدى اليمين كرئيس 

بالنيابة خلفا لغوتابايا راجاباكسا، ليصبح 

بذلك رئيسا موقتا للبالد بعد قبول استقالة 

غوتابايا راجاباكسا، وقبل أن ينتخب 

البرلمان رئيسا جديدا في 20 يوليو.

وأوضح مكتب ويكريميسينغه )73 عاما( في 

بيان مقتضب أنه أدى اليمين الدستورية أمام 

كبير القضاة جايانثا جاياسوريا.

من جهة أخرى، أعلن مكتب رئيس البرلمان 

ماهيندا يابا ابيواردانا أن الترشيحات 

للرئاسة ستقبل في 19 يوليو على أن يصوت 

النواب في اليوم التالي.

يشار إلى أن رئيس البرلمان السريالنكي 

أعلن في وقت سابق اليوم قبول استقالة 

الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى 

الخارج إثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته 

األسبوع الماضي.

يذكر أن االحتجاجات الشعبية التي شهدتها 

البالد خالل الفترة الماضية أجبرت الرئيس 

السريالنكي على الفرار من البالد، وذلك جراء 

األزمة االقتصادية الخانقة في البالد، حيث 

تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا 

»كوفيد - 19« وارتفاع أسعار النفط، مما أدى 

إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقاللها عام 

1948 مع ارتفاع التضخم ونقص الوقود ومواد 
أساسية أخرى.

براغ- أ.ف.ب- يعتزم االتحاد األوروبي 

استهداف صادرات الذهب الروسي في 

المجموعة المقبلة من العقوبات التي 

سيفرضها على موسكو على خلفية غزو 

أوكرانيا طبقا لما قررته دول مجموعة السبع 

في نهاية يونيو، على ما أعلن المفوض 

األوروبي ماروس سيفكوفيتش خالل اجتماع 

لوزراء الخارجية األوروبيين في براغ.

وقال سيفكوفيتش إن التكتل سيسعى 

كذلك »إلغالق سبل اإلفالت« من التدابير 

على الذين التفوا على مجموعات العقوبات 

األوروبية السابقة على روسيا.

وسبق أن فرض االتحاد األوروبي ست حزم 

من العقوبات على روسيا وضّمن آخرها حظرا 

على معظم واردات النفط الروسي. 

{ الرئيس الصيني

أنقرة- األناضول- قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تاريخ تركيا بات 
ُيصنف إلى مرحلتين من حيث الديمقراطية واإلرادة الوطنية، هما ما 

قبل يوم 15 يوليو وما بعده، في إشارة لمحاولة االنقالب الفاشلة.
وأضاف في رسالة نشرها الجمعة، بمناسبة »يوم الديمقراطية 

والوحدة الوطنية« الموافق 15 يوليو، أن أهمية هذا اليوم تتجلى 
في كونه رمزا ألول مقاومة مجيدة خاضها شعبنا ضد االنقالبات التي 

تعرض لها عبر التاريخ.



يتساءل كثيرون عما سيقوم به الرئيس األميركي، 

جو بايدن، تجاه الموضوع الفلسطيني في أثناء زيارته 

الحالية للمنطقة، وما زال مسؤولون يراهنون على إمكانية 

أن يدفع بايدن بعملية سياسية بين الفلسطينيين 

واإلسرائيليين. وكما ُيقرأ الكتاب من عنوانه، فإن نتائج 

التحقيق األميركي حول اغتيال الصحفية شيرين 

أبو عاقلة، والتي أعلنتها الخارجية األميركية، قطعت 

الشك باليقين بأن انحياز اإلدارة األميركية إلسرائيل 

مطلق، فالتقرير األميركي جزم، على عكس رأي الخبراء 

الفلسطينيين، بأن الرصاصة القاتلة مشوهة إلى درجة 

تمنع مطابقتها بالسالح المستخدم، وكان هذا رأيًا 

إسرائيليًا قبل أن يكون أميركيًا. 

ادعاء التحقيق األميركي بأن القتل إن حدث من الجانب 

اإلسرائيلي كان غير مقصود يناقض كل الوقائع المادية 

والتحقيقات الميدانية، إذ كيف يمكن اإلدعاء بأن 

القناص، أو القناصة، اإلسرائيلي الذين قتل شيرين 

أبو عاقلة فعل ذلك خطأ، مع العلم أن القاتل أطلق عشر 

رصاصات على األقل على النقطة نفسها والمكان الذي 

تجمع فيه صحفيون، بمن فيهم شيرين، وهم يرتدون زي 

الصحافة الواضح كالشمس، وأولى الرصاصات أصابت 

الصحفي علي السمودي الذي كان يقف أمام شيرين، 

والثانية اخترقت جمجمة شيرين بعد أن دخلت من 

أسفل الخوذة التي ترتديها، وهذه إصابة دقيقة ال يمكن أن 

تتم إال على يد قناص محترف، يعرف ماذا يفعل.

والشاهد أن كل عملية التحقيق األميركية أرادت إعفاء 

اإلدارة األميركية من مطالبات ربع أعضاء مجلس الشيوخ 

و54 عضوًا من الكونغرس األميركي، بالتحقيق الجدي 

في عملية االغتيال، وتبرئة الجانب اإلسرائيلي من 

جريمة القتل، واالكتفاء بنصف أسف من رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي.

ويمثل ذلك كله مؤشرًا لما هو متوقع من زيارة الرئيس 

بايدن تجاه القضية الفلسطينية، فاستراتيجية 

إدارته المعلنة تقول صراحة أن موضوع تحريك العملية 

السياسية اإلسرائيلية الفلسطينية ليس على جدول 

أعمالها. وهذه اإلدارة مثل إدارة ترامب وقبله أوباما، 

ترفض ممارسة أي ضغط على إسرائيل لوقف التوسع 

االستيطاني الجنوني الذي يدمر حرفيًا، وفي كل يوم، 

أي فرصة لما سمي »حل الدولتين«. وإذا كانت هذه 

اإلدارة عاجزة عن إجبار إسرائيل على االعتراف بجريمة 

قتل واحدة، فهل تجبرها على وقف اعتداءات جيشها، 

ومستوطنيها اليومية على الفلسطينيين والتي أودت 

بحياة 70 شهيدًا وشهيدة منذ بداية هذا العام؟!

وال يحتاج األمر إلثبات، فبايدن نفسه صرح وبلسانه أن 

هدف زيارته الرئيسي دعم إسرائيل، وحتى المطالب 

الفرعية بالمقارنة مع مطلب إنهاء االحتالل واإلستيطان، 

مثل فتح القنصلية األميركية في القدس، أو فتح مكتب 

منظمة التحرير في واشنطن، أو إزالة منظمة التحرير 

الفلسطينية من قائمة اإلرهاب األميركية، لن تحدث.

وخالصة ما سيجري حذف حقوق الشعب الفلسطيني 

ومظالمه من جدول الزيارة، وتسكين الموضوع 

الفلسطيني بمجرد لقاء بين الرئيسين األميركي 

والفلسطيني، كي يتفرغ بايدن لمهمته الرئيسية في 

دعم إسرائيل، والدفع بتكوين حلف عسكري جديد في 

 فادحًا 
ً
المنطقة. ارتكبت السلطة الفلسطينية خطأ

بتسليم رصاصة اغتيال شيرين أبو عاقلة لثالثة 

أسباب: االنحياز األميركي الذي ثبت باعتراف السلطة 

الفلسطينية نفسها، وإجراء الفحوصات في السفارة 

األميركية التي يرفض كل الفلسطينيين وجودها في 

القدس، والسماح األميركي لإلسرائيليين بأن يكونوا 

طرفًا في التحقيق، وكأن من الجائز السماح للمجرم 

بالتحقيق مع نفسه، وذلك مقابل أمل لن يتحقق، بتدخل 

سياسي أميركي إلنقاذ عملية أوسلو الغارقة في مستنقع 

االستيطان والتطرف العنصري اإلسرائيلي

وبإمكان السلطة الفلسطينية لو أرادت، بدل التعلق 

باألوهام، أن تباشر خطوات ملموسة تصوب الخلل القائم 

في ميزان القوى لمصلحة إسرائيل.

وأول هذه الخطوات التوجه نحو مصالحة فلسطينية 

داخلية حقيقية، مع كل القوى الفلسطينية، إلنهاء 

االنقسام وتوحيد الجميع في قيادة وطنية موحدة.

وبإمكانها ثانيًا أن تنفذ تهديداتها المتكررة والتي لم يعد 

أعداء الشعب الفلسطيني يأخذونها على محمل الجد، 

بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة 

منذ عام 2015، بوقف التنسيق األمني مع إسرائيل، 

والتراجع عن اإلعتراف الذي قدم لها، والتحلل من التزامات 

اتفاقيات أوسلو، التي تعفنت في األدراج اإلسرائيلية، 

ومزقتها إسرائيل مرارًا وتكرارًا.

وفي الخالصة تبني استراتيجية مقاومة وطنية كفاحية 

موحدة، بدل مواصلة التعلق بأوهام مفاوضات لن تحدث، 

وتدخل أميركي لن يتحقق.

 لم ولن تحمل زيارة الرئيس األميركي جو بايدن أي 

تطورات جديدة على صعيد القضية الفلسطينية 

التي تعاني على مدار أعوام من التهميش برغم من أن 

هذه الزيارة تعد األولى من نوعها إلى منطقة الشرق 

األوسط منذ توليه الرئاسة في يناير العام 2021 ومن 

الواضح أن القضية الفلسطينية لم تكن أساسا على 

رأس األولويات األميركية وأن زيارة بايدن إلى بيت 

لحم كانت شكلية ودبلوماسية وللتصوير واإلعالم 

فقط كونه ال يستطيع أن يأتي لدولة االحتالل دون 

أن يرى ويزور األراضي الفلسطينية من باب رفع 

العتب أوال ومن باب استغالل زيارته لدعم السياسة 

األميركية والعالقات اإلسرائيلية - العربية.

 القضايا الفلسطينية األساسية لم تكن على 

أولويات اإلدارة األميركية وبالتالي لم تأت تلك الزيارة 

بجديد ولم يتم تنفيذ أي من الوعود التي اتخذها 

بايدن، وبات هنا من الضروري أن تعمل إدارة بايدن 

على تحديد موقف وموعد جدي ومحدد إلعادة فتح 

القنصلية األميركية في القدس ومكتب منظمة 

التحرير الفلسطينية في واشنطن، والضغط لوقف 

االستيطان حتى تثبت حسن نواياها تجاه الشعب 

الفلسطيني، وكان الرئيس بايدن أكد في مواقف 

سابقة التزام بالده بحل الدولتين، وأهمية إعطاء 

أمل للشعب الفلسطيني في تحقيق السالم، وأبدى 

معارضة إدارته ألية إجراءات أحادية الجانب مثل 

االستيطان، وإجالء الفلسطينيين من بيوتهم في 

القدس الشرقية، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم 

في األقصى.

 الشعب الفلسطيني ما زال يشعر بخيبة أمل 

كبيرة جراء مرور الوقت دون وفاء اإلدارة األميركية 

بأي التزامات وعدت بها سواء خالل حملتها االنتخابية 

أو في اللقاءات واالتصاالت الثنائية مع المسؤولين 

الفلسطينيين والقادة والرؤساء العرب ومن الواضح أن 

إدارة الرئيس بايدن غير جاهزة لتقديم أي خطوات 

نحو إعادة عملية السالم، وبالتالي أقصى ما تستطيع 

فعله هو تقديم بعض المساعدات المالية أو الطلب 

من دولة االحتالل تقديم بعض التسهيالت اإلنسانية 

وخاصة في قطاع غزة.  المطلوب من اإلدارة األميركية 

طرح حل الدولتين بشكل قوي واتخاذ إجراءات على 

األرض تدعم هذا الخيار واالعتراف بالقدس الشرقية 

عاصمة للدولة الفلسطينية، وإعادة فتح القنصلية 

األميركية في القدس وأن اتخاذ إلدارة األميركية هذه 

الخطوات من شأنها أن تعطي مؤشرات قوية بأنها 

مختلفة عن سابقتها وتبرهن مصداقيتها وحياديتها 

كوسيط ما بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
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رشيد حسن

كاتب عربي

كشف الصحفي اإلسرائيلي يوسي ميلمان 

عن جريمة مروعة بشعة ارتكبها العدو 

الصهيوني في حرب يونيو 67، وتفاصيلها 

كما يرويها »ميلمان« في صحيفة »يديعوت 

أحرونوت« أن جنودا مصريين »كوماندو« 

وقعوا أسرى في أيدي العدو في منطقة 

اللطرون، بعد قتال دام مع قوات العدو 

يساندهم مستوطنون من كيبوتس 

»نحشون« الزراعي، في منطقة اللطرون 

بالقرب من القدس.

ونقل »ميلمان« عن ضابط كبير سابق 

في جيش العدو اسمه »زئيف بلوخ« من 

مستعمرة »نخشمون« أن رفات أكثر 

من »70« جنديا مصريا دفنوا في منطقة 

اللطرون، ولم يبلغ عنهم ألحد، وقال بلوخ 

إن بعضهم احترق ودفنوا في بئر، بعد أن 

حوصروا في منطقة مليئة باألشواك على 

ارتفاع متر ونصف المتر، بعد أن قام الجيش 

اإلسرائيلي بإشعال النيران فيها.

هذه الجريمة البشعة تكشف وجه إسرائيل 

العنصري الفاشي القاتل، وتكشف حقيقة 

هذا العدو الذي ال يحترم مواثيق وال قوانين، 

وال يردعه وازع أخالقي أو ديني، فقام بقتل 

األسرى، وهذه ليست المرة األولى التي 

يقترف فيها هذه الجريمة، فلقد سبق وقتل 

أسرى مصريين في عدوان 56 وعدوان 67 في 

قطاع غزة، في خان يونس ودير البلح، وفي 

سيناء على يد قوات اإلرهابي »شارون« الذي 

أمر بدفنهم أحياء! إن كشف هذه الجريمة، 

وفي هذا الوقت بالذات، إذ يسارع البعض 

إلى التطبيع مع قاتل األسرى، وقاتل األطفال 

»محمد الدرة، وأبي خضير، وإيمان حجو.. 

إلخ«، ومن يحرق المنازل على رؤوس ساكنيها 

جريمة »الدوابشة«، ما يفرض التوقف قليال، 

ومراجعة ما يقومون به، ليسألوا أنفسهم، 

هل يستحق العدو االعتراف به كدولة جارة 

بعد اقترافه كل هذه الجرائم والمجازر 

والمذابح ؟  أال تستحق هذه الجريمة الكبرى 

مساءلة العدو ومحاسبته!  بعد أن ثبت أنه 

استغل »كامب ديفيد« لفرض األمر الواقع 

فرفع وتيرة االستيطان والعدوان وحرب 

التطهير العرقية.

القضية الفلسطينية.. تهميش مستمر

 سري القدوة
كاتب فلسطيني

مصطفى البرغوثي
كاتب فلسطيني

يشارك حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى إخوانه قادة 

دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية وملك األردن والرئيس 

المصري ورئيس الواليات المتحدة 

ورئيس الوزراء العراقي في قمة 

جدة لألمن والتنمية التي تعقد 

اليوم بمدينة جدة في المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.

تنعقد هذه القمة وسط ظروف 

ومتغيرات وتحديات تواجه 

المنطقة والعالم، وتستدعي 

البحث عن حلول ألزمات بعضها 

عمره عقود، كما هو الحال 

بالنسبة للقضية الفلسطينية 

التي كانت في صلب زيارة 

الرئيس بايدن للضفة الغربية 

وقبلها تل أبيب، وسمعنا منه 

تأكيدات واضحة بدعمه حل 

الدولتين وتذكيره بأنه كان من 

الداعمين األوائل لهذا الحل.

لقد كان هذا الصراع على الدوام 

سببا في حالة عدم االستقرار في 

منطقة الشرق األوسط بأسرها، 

ناهيك عن الظلم الفادح الذي 

كابده الشعب الفلسطيني، وما 

زال، األمر الذي يستدعي إعطاء 

هذه القضية األولوية المطلقة على 

اعتبار أن إيجاد حل عادل لها سوف 

يسمح وحده بإشاعة أجواء األمن 

واالستقرار التي طال انتظارها.

إن الذين يترقبون هذه القمة الهامة 

يدركون حجم التحديات التي 

دعت إليها، كما يدركون وجود 

مصالح وأولويات مختلفة، لكن ما 

يتعين االتفاق عليه هو أن القضية 

الفلسطينية ستبقى مفتاح الحل 

لكل قضية أخرى في المنطقة، 

ومع تقديرنا لما أكده الرئيس 

األميركي حول حل الدولتين، إال أن 

المطلوب خطوات فعالة عبر الدعوة 

لمحادثات سالم تقوم على هذا 

المبدأ، وتسمح في نهاية المطاف 

بقيام دولة فلسطينية عاصمتها 

القدس الشرقية المحتلة.

في مؤتمره الصحفي مع الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس قال 

الرئيس بايدن إن على الشعب 

الفلسطيني أن يشعر باألمل حتى 

لو لم تكن هناك أرضية للنقاشات 

بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، 

وإذا كان األمر كذلك فإن على 

الواليات المتحدة إعداد األرضية 

المناسبة لمثل هذه النقاشات، 

فهي األقدر بالتأكيد على ذلك.

قمة جدة 
لألمن والتنمية

نحو مصالحة وطنية حقيقية

خطوة رمزيةتقديرات متشائمة ضربة أخرى
إن  فيه  قالت  مقاال  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  نشرت 

وصول الرئيس األميركي جو بايدن إلى إسرائيل بالطريقة 

التي يصل بها كل رئيس أميركي مع احتفاالت مبالغ فيها، 

كل هذا ليس من شأنه أن يحجب حقيقة أنه كان يفضل 

أصبحت  هذه  الروتينية  رحلته  ألن  واشنطن،  في  البقاء 

مثيرة للجدل.

وأضافت: ال يخفي اإلسرائيليون تقديراتهم المتشائمة من 

مدى نجاح بايدن في جولته هذه، خاصة أنه يرى في المقام 

األول كيف أن رفاقه الديمقراطيين والناخبين والناشطين 

يعبرون بشكل متزايد عن خيبة أملهم منه. 

}  )يديعوت أحرونوت(

كتب ميخائيل عليموف مقاال في صحيفة »موسكوفسكي 

التي  الخطوة  أهمية  حول  الروسية  كومسوموليتس« 

بجمهوريتي  باعترافها  الشمالية  كوريا  عليها  أقدمت 

التقنيات  مركز  مدير  نائب  وقال  ولوغانسك.  دونيتسك 

رمزية،  خطوة  هذه  أن  أرى  مكاركين:  أليكسي  السياسية 

أنه  درجة  إلى  سيئة  أميركا  مع  الشمالية  كوريا  فعالقات 

ففي  أميركا.  إلى  االلتفات  دون  تريد  بمن  االعتراف  يمكنها 

عهد ترامب كانت هناك مفاوضات وراهن ترامب عليها، لكنه 

على  ذلك  بعد  الرهان  يجر  ولم  االتفاق،  يمكنه  ال  أنه  أدرك 

التقارب، وما زال األمر كذلك حتى اآلن. 

} )موسكوفسكي كومسوموليتس(

نشرت صحيفة »الفاينانشيال تايمز« تقريرا حول األزمة التي 

الغزو  تواصل  ظل  في  التونسي  االقتصاد  وقعها  على  يعيش 

التي  تونس  إن  صالح  هبة  الكاتبة  وقالت  ألوكرانيا.  الروسي 

تعاني بالفعل من انخفاض مستويات المعيشة تتأثر بارتفاع 

أوكرانيا  حرب  وجهت  وقد  العالم،  في  والطاقة  الغذاء  أسعار 

ضربة قاسية لالقتصاد التونسي المتضرر بشدة من فيروس 

كورونا وكان يحتضر لسنوات قبل الوباء. 

المتكرر  النقص  من  المواطنين  بعض  شكاوى  التقرير  ورصد 

ما  األسعار،  ارتفاع  بجانب  األساسية  الغذائية  المواد  في 

أجبرهم على التوقف عن شراء اللحوم والفاكهة.

}  )الفاينانشيال تايمز(
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الرئيس الفلسطيني: فرصة الحل قد تكون متاحة اليوم فقط.. وال نعرف المستقبل

بايدن التقى عباس : نحتاج إلى أفق سياسي
الرئيس  أكد  ب-  ف.  أ.  لحم-  بيت 

الحاجة  على  أمس  بايدن  جو  األميركي 

مع  محادثات  بعد  سياسي«  »أفق  إلى 

في  عباس  محمود  الفلسطيني  الزعيم 

من  الرغم  على  المحتلة،  الغربية  الضفة 

احتماالت السالم الضعيفة.

القادة  أمس  األميركي  الرئيس  والتقى 

في  لحم  بيت  مدينة  في  الفلسطينيين 

الضفة الغربية.

الدولتين  بحل  إدارته  التزام  بايدن  وكرر 

سياسي  أفق  هناك  يكون  أن  »يجب  قائال: 

أن  أو  يراه  أن  الفلسطيني  للشعب  يمكن 

يشعر به«.

مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل  وأضاف 

عباس:  محمود  الفلسطيني  الرئيس 

يسرق  بأن  لليأس  السماح  يمكن  »ال 

المستقبل«.

االحتالل  بإنهاء  عباس  طالب  جهته،  من 

حل  تقوض  التي  األحادية  األعمال  ووقف 

الدولتين  حل  »فرصة  إن  وقال  الدولتين، 

اليوم  متاحا  يكون  قد   67 عام  حدود  على 

فقط وال نعرف المستقبل«.

االتفاقيات  »احترمنا  عباس:  وأضاف 

بمحاربة  التزمنا  الدولية،  والشرعية 

الكامل  االستعداد  على  وإننا  اإلرهاب 

إلزالة  بايدن  الرئيس  إدارة  مع  للتعاون 

عالقات  تعترض  التي  العقبات  جميع 

الفلسطيني  الجانبين  بين  قوية  ثنائية 

منظمة  برفع  وطالب  واألميركي«.. 

فتح  وإعادة  اإلرهاب  قائمة  عن  التحرير 

مكاتبها وفتح القنصلية األميركية.

إلى  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  ودعا 

الصحافية  مقتل  مالبسات  كشف 

الفلسطينية األميركية شيرين أبو عاقلة.

دوالر إضافية  200 مليون  عن  بايدن  وأعلن 

وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  لوكالة 

لالجئين الفلسطينيين )األنروا( والتي قام 

ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس 

بخفض تمويلها.

اوغستا  مستشفى  الجمعة  بايدن  وزار 

فكتوريا في القدس الشرقية التي تحتلها 

كلمة  في  وقال  إليها،  وضمتها  إسرائيل 

الفقري  العمود  هي  المستشفيات  »هذه 

الفلسطينية«،  الصحية  الرعاية  لنظام 

المتحدة ستخصص  »الواليات  أن  مؤكدا 

هذه  لدعم  إضافية  دوالر  مليون   100
المستشفيات«.

وارد  في  ليس  أنه  أعلن  بايدن  وكان 

التراجع عن قرار سلفه دونالد ترامب لجهة 

االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل. 

وتمنع إسرائيل أّي مظهر سيادي للسلطة 

الفلسطينّية في القدس الشرقّية، بما في 

ذلك رفع العلم الفلسطيني. 

ارتفعت  لحم،  بيت  إلى  الطريق  وعلى 

المنظمة  من  موقعة  كبيرة  لوحات 

»بتسليم«  الحكومية  غير  اإلسرائيلية 

هو  هذا  الرئيس،  »السيد  عليها  كتب 

إلى  إشارة  في  العنصري«،  الفصل 

األراضي  في  اإلسرائيلية  السياسة 

الفلسطينية.

صور  عليها  أخرى  لوحات  ارتفعت  كما 

الصحافية شيرين أبو عاقلة.

إسرائيل  في  وجوده  خالل  بايدن  وجّدد 

»حّل  واشنطن  دعم  تأكيد  الخميس 

جذوًرا  كالهما  يملك  لشعَبين  الدولَتين 

عميقة وقديمة في هذه األرض، ويعيشان 

جنًبا إلى جنب في سالم وأمن«. 

وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير لبيد 

من  الدولَتين  حّل  دعمه  رّدد  لطالما  الذي 

جهته، »لن أغّير موقفي«.

لدولة  ضمانة  هو  الدولَتين  »حّل  وأضاف: 

ذات  القوّية  الديموقراطّية  إسرائيل 

األغلبّية اليهودّية«. 

سالم  رسالة  معكم  »نرسل  وأضاف: 

إلى  ذلك  في  وبما  المنطقة  دول  كّل  إلى 

السالم  تريد  إسرائيل  الفلسطينّيين. 

وتؤمن بالسالم ولن نتنازل عن شبر واحد 

من أمننا«.

حل الدولتين.. الحاضر الغائبهل تستطيع جولة بايدن إحياء الفكرة؟
رام الله- األناضول- رغم تأكيد الرئيس األميركي جو 

بايدن مجددا دعمه لخيار »حل الدولتين«، إال أنه 
لم يقدم أي خطة أو مقترح لدعم هذا الخيار أو دفع 

التسوية السياسية المتوقفة منذ فترة طويلة.
كما يبدي خبراء ومحللون سياسيون تشاؤمهم 

حيال إمكانية إقدام واشنطن على ممارسة أي 
ضغوط على إسرائيل، للموافقة على إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة.
وقال بايدن، فور وصوله تل أبيب األربعاء ضمن 

جولة شرق أوسطية، إنه »سيبحث دعمه المتواصل 
لحل الدولتين، والذي يبقى من وجهة نظري 

أفضل طريق لضمان المساواة واالزدهار والسالم 
للفلسطينيين واإلسرائيليين«.

وفي مؤتمر صحفي عقده الخميس بصحبة رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية يائير البيد، كرر بايدن دعمه 

لحل الدولتين.

ترفض  إسرائيل  إن  الفلسطينيون  ويقول 

لم  الذي  الدولتين  حل  خيار  قاطع  بشكل 

توسع  ظل  في  الطاولة  على  مطروحا  يعد 

يحول  ما  وهو  الغربية،  بالضفة  االستيطان 

دون إقامة دولة فلسطينية متصلة األركان.

على  المتطرف«  »اليمين  هيمنة  أن  كما 

وعدم  إسرائيل،  في  السياسية  الحياة 

على  القدرة  عدم  جراء  السياسي  االستقرار 

أعوام،   3 نحو  منذ  مستقرة  حكومة  تشكيل 

طرح  إحياء  إعادة  للغاية  الصعب  من  يجعل 

جانب  إلى  مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة 

إسرائيل.

 ما هو حل الدولتين؟
األوسط،  الشرق  في  السالم  عملية  تعتمد 

للسالم  مدريد  مؤتمر  من  انطلقت  التي 

حيث  الدولتين،  حل  رؤية  على   ،1991 عام 

مقابل  »األرض  بشعار  العربية  الدول  نادت 

السالم«.

فلسطينية  دولة  قيام  على  الحل  رؤية  وتقوم 

عام  إسرائيل  احتلتها  التي  األراضي  على 

1967، وتضم الضفة الغربية بما فيها مدينة 
بحيث  غزة،  وقطاع  الشرقية  القدس 

تتعايش الدولتان )فلسطين وإسرائيل( 

جنبا إلى جنب بأمن وسالم.

ترفض  إسرائيل  كانت  البداية،  وفي 

سياسية  تسوية  إجراء  بشدة 

إال  الفلسطينيين،  مع  والتفاوض 

اندالع  إثر  للموافقة  اضطرت  أنها 

 ،)1994-1987( األولى  االنتفاضة 

والتي انتقلت من مظاهرات شعبية 

قوات  ضد  مسلحة  هجمات  إلى 

داخل  اإلسرائيلي  الجيش 

الضفة  أراضي 

الغربية وغزة.

 اتفاق أوسلو
التحرير  منظمة  وّقعت   ،1993 العام  وفي 

الفلسطينية اتفاق أوسلو مع إسرائيل ينص 

على إقامة حكم ذاتي فلسطيني على أراضي 

الضفة وغزة، وعلى إجراء مفاوضات سياسية 

تؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة بحلول 

عام 1999.

لكّن إسرائيل لم تلتزم باالتفاق، حيث عمدت 

إلى تكثيف االستيطان اليهودي داخل الضفة 

ومدينة القدس، وهو ما يحول فعليا دون إقامة 

دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

بتعثر  اإلسرائيلية  السياسات  وتسببت 

الذي  األمر  وهو  الجانبين،  بين  المفاوضات 

الفلسطينية  االنتفاضة  اندالع  على  ساعد 

الثانية عام 2000.

وُتشير بيانات حركة »السالم اآلن« الحقوقية 

ألف   666 نحو  وجود  إلى  اإلسرائيلية، 

مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة 

من  مرخصة  )غير  عشوائية  استيطانية 

بما  الغربية،  بالضفة  اإلسرائيلية(  الحكومة 

فيها القدس الشرقية.       

 مبادرة السالم العربية
مبادرة   2002 عام  العربية  الدول  تبنت 

بن  عبدالله  الملك  الراحل  السعودي  العاهل 

العالقات  تطبيع  تشترط  والتي  عبدالعزيز، 

حل  خيار  بتطبيق  إسرائيل  مع  الكاملة 

مستقلة  فلسطينية  دولة  وقيام  الدولتين، 

والقدس   ،1967 عام  المحتلة  الحدود  على 

رفضت  إسرائيل  لكّن  عاصمتها،  الشرقية 

المبادرة.

الرباعية  اللجنة  2003، قدمت  أبريل   30 وفي 

وروسيا  المتحدة  )الواليات  األوسط  للشرق 

خريطة  المتحدة(  واألمم  األوروبي  واالتحاد 

فلسطينية  دولة  إقامة  على  تنص  طريق 

إنهاء االنتفاضة وتجميد  2005 مقابل  بحلول 

الفلسطينية،  باألراضي  االستيطان 

قبلها  التي  الخريطة  أيضا  إسرائيل  ورفضت 

الفلسطينيون.

أخرى  جولة  فشل  وبعد   2009 يونيو  في 

رئيس  أعلن  السياسية،  المفاوضات  من 

بنيامين  آنذاك  اإلسرائيلي  الوزراء 

فلسطينية  »دولة«  إقامة  تقبله  نتانياهو 

يحدد  لم  لكّنه  إسرائيل،  جانب  إلى 

طبيعة هذه الدولة.

الضفة  في  االستيطان  نتانياهو  ودعم 

القدس،  مدينة  فيها  بما  الغربية 

اعتبره  الذي  األمر  حكمه،  فترة  طيلة 

حل  لخيار  وأدا  الفلسطينيون 

الدولتين.

االعتراف  نتانياهو  اشترط   ،2015 العام  وفي 

لقبوله  إسرائيل،  بـ»يهودية«  الفلسطيني 

ما  وهو  سالم،  التفاق  التوصل  على  التفاوض 

رفضه الفلسطينيون.

السابق  األميركي  الخارجية  وزير  وقاد 

أوباما(،  باراك  الرئيس  عهد  )في  كيري  جون 

الفلسطينيين  بين  مفاوضات  جولة  آخر 

عقب   2014 عام  وانهارت  واإلسرائيليين 

من  الرابعة  الدفعة  إطالق  إسرائيل  رفض 

البناء  في  واستمرارها  أوسلو،  قبل  ما  أسرى 

االستيطاني.

وفي ديسمبر 2016، قال كيري في تصريحات 

صحفية إن »الطريق الوحيد الممكن من أجل 

السالم هو خيار حل الدولتين«.

 صفقة القرن
في  األميركي  الرئيس  أعلن   ،2018 العام  في 

الدولتين  حل  خيار  أن  ترامب  دونالد  حينه 

واإلسرائيليين،  للفلسطينيين  خيار  أفضل 

إعالميا  المعروفة  للسالم  خطته  أن  غير 

سيطرة  إسرائيل  منحت  القرن«،  بـ»صفقة 

الفلسطينية  األراضي  على  كامل  شبه 

المحتلة عام 1967.

في  المقترحة  الفلسطينية  الدولة  وكانت 

األوصال بال  الخطة عبارة عن مناطق مقطعة 

حدود واضحة على شكل أرخبيل صغير.

الشرقي  بشطريها  بالقدس  ترامب  واعترف 

يحرم  ما  وهو  إلسرائيل،  عاصمة  والغربي 

الفلسطينيين من إقامة عاصمتهم في القدس 

الشرقية. ورفض الفلسطينيون خطة صفقة 

القرن بشدة، وهو ما تسبب بفشلها.

 مجرد شعارات
في  عوكل،  طالل  السياسي  المحلل  يرى 

حديثه لألناضول، أن تصريحات بايدن بشأن 

خيار حل الدولتين »حديث دون أي فعل على 

األرض«.

لإلسرائيليين:  يقول  بايدن  »وكأن  وأضاف: 

هو  الدولتين  حل  خيار  بأن  أنصحكم  إنني 

أفضل لكم، ولكن أنتم أعلم بمصلحتكم«.

لفتح  ُأفق  أو  خطة  أي  يقدم  لم  »بايدن  وتابع: 

على  الضغط  أو  الجانبين،  بين  مفاوضات 

إسرائيل لوقف مخططاتها«.

ُيغضب  أن  لبايدن  يمكن  »ال  عوكل:  وأكمل 

إسرائيل، وهي غير معنية بحل سياسي على 

أساس رؤية حل الدولتين«.

به  وعد  ما  ينفذ  لم  بايدن  أن  إلى  وأشار 

األميركية  القنصلية  فتح  من  الفلسطينيين 

مكتب  فتح  وإعادة  الشرقية،  القدس  في 

أنه  يعني  وهذا  بواشنطن،  التحرير  منظمة 

غير قادر على لعب دور تفاوضي.

»السالم  باتجاه  يدفع  بايدن  أن  عوكل  ويرى 

االقتصادي« من خالل »خفض التصعيد وبناء 

الثقة«.

االقتصادي«  »السالم  الفلسطينيون  ويرفض 

حياة  ظروف  تحسين  على  يعتمد  الذي 

االحتالل  بقاء  مقابل  المعيشية،  السكان 

اإلسرائيلي وعدم إقامة دولة مستقلة.

 شعارات ليس أكثر
جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  يرى 

الخليل، بالل الشوبكي، أن تصريحات بايدن 

حول حل الدولتين »شعارات ليست أكثر«.

لم  المتحدة  »الواليات  إن  لألناضول  وقال 

على  الضغط  أشكال  من  شكل  أي  تمارس 

اتفاق  حسب  التزاماتها  تنفذ  لكي  إسرائيل 

أوسلو، وخيار حل الدولتين«.

المتحدة  الواليات  أن  أعتقد  »ال  وأضاف: 

حل  لخيار  حقيقي  دعم  في  قدما  ستمضى 

الدولتين، لكنها ستعمل على تحسين الوضع 

االقتصادي والخدماتي للفلسطينيين«.

تعطي  األميركية  السياسة  هذه  أن  وأفاد 

التوسع  في  لالستمرار  الوقت  إسرائيل 

االستيطاني وقضم األرض الفلسطينية، وهو 

ما يعني فعليا »قتل خيار حل الدولتين«.

 ال مفاوضات قريبة
في  السياسية  العلوم  أستاذ  استبعد  بدوره، 

البدء  إمكانية  حرب،  جهاد  بيرزيت،  جامعة 

بمفاوضات سالم بين الجانبين الفلسطيني 

واإلسرائيلي في عهد بايدن.

وقال لوكالة األناضول إن »بايدن لم يقدم أي 

الدولتين،  حل  لتطبيق  آليات  أو  مقترحات 

يوجد  ال  عمليا:  ولكن  األفضل،  أنه  يرى  هو 

شيء«.

وأشار إلى أن »الوضع السياسي في إسرائيل 

ذات  مستقرة  حكومة  وجود  على  القدرة  وعدم 

أو  الصعب  من  يجعل  بالسالم  تؤمن  أغلبية 

من  جادة  مفاوضات  إلى  الذهاب  المستحيل 

شأنها تطبيق خيار الدولتين«.

نوفمبر  في  إسرائيل  تشهد  أن  المقرر  ومن 

الخامسة  هي  جديدة  انتخابات  جولة  القادم 

قدرة  عدم  جراء  ونصف  سنوات  ثالث  خالل 

بثقة  تحظى  حكومة  تشكيل  على  حزب  أي 

َضُعفت  الماضي،  العقد  وخالل  البرلمان.. 

لـ»حل  المؤيدة  اإلسرائيلية  األحزاب  شعبية 

قوة  المقابل  في  وتزايدت  بشدة،  الدولتين« 

األحزاب اليمينية التي ترفض مبدأ إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة.

حاليا  إسرائيل  في  اليمين  أحزاب  وتمتلك 

نحو 80 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120.

خبراء ومحللون متشائمون حيال إمكانية ضغط واشنطن على إسرائيل
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الملك التقى بايدن .. وولي العهد استقبله لدى وصوله قصر السالم

بايدن في جدة

قمة سعودية ـــ أميركية تبحث العالقات االستراتيجية

الزيارة »12« لثامن رئيس أميركي في »5« عقود

العهد  ولي  استقبال  اللقاء  وسبق 

عقب  األميركي  للرئيس  السعودي 

إلى  واصطحابه  السالم،  قصر  وصوله 

مقر عقد اللقاء مع العاهل السعودي.

محمد  األمير  بين  عمل  لقاء  عقد  كما 

توقع  تاله  مساء،  وبايدن  سلمان  بن 

السعودي  الجانبين  بين  اتفاقيات 

واألميركي..

في  بايدن  يشارك  أن  المنتظر  ومن 

في  اليوم  أميركية   - عربية  قمة 

التعاون  مجلس  قادة  يحضرها  جدة، 

ومصر  األردن  إلى  إضافة  الخليجي، 

والعراق، وهي القمة التي أكد الدكتور 

األمين  الحجرف  مبارك  فالح  نايف 

الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العام 

مشيرا  انعقادها،  أهمية  على  العربية 

ودولية  إقليمية  منصة  تمثل  أنها  إلى 

لتناول ملفات األمن وتحدياته ومجاالت 

الجهود  ولتكامل  وتطلعاتها  التنمية 

في  واالزدهار  االستقرار  تعزيز  نحو 

ما  ظل  في  السيما  والعالم،  المنطقة 

وعلى  متسارعة  تحديات  من  نشهده 

كافة المستويات والمجاالت.

التعاون  مجلس  إيمان  على  وشدد 

كركيزة  والمحوري  البناء  بدوره 

المنطقة  أساسية لألمن واالستقرار في 

وكنموذج رائد للتنمية الشاملة ومحرك 

المستقبل  نحو  وشريك  لالقتصاد 

على  وحضوره  مكانته  تعزيز  خالل  من 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

وعبر الحجرف عن تطلعه إلى أن تمثل 

قمة جدة لألمن والتنمية انطالق مرحلة 

المشترك  الفهم  على  ترتكز  جديدة 

واالستقرار  األمن  تحديات  مع  للتعامل 

مجاالت  في  للتعاون  الجماعي  والعمل 

األهداف  لتحقيق  واالزدهار  التنمية 

المشتركة وبناء المستقبل.

إن  السعودية،  عكاظ  صحيفة  وقالت 

يترقبها  األميركية   - السعودية  القمة 

على  بالغة  أهمية  من  لها  لما  العالم 

واألمنية  السياسية  المستويات 

القمة  أن  وأضافت  واالقتصادية، 

عما  كثيرًا  يختلف  بعدها  ما  سيكون 

العالم يمر بمرحلة حرجة  إن  إذ  قبلها، 

العالقات  في  التحول  مستوى  على 

التوازنات  مستوى  وعلى  الدولية 

االقتصادي  الوضع  الدولية، ناهيك عن 

على  ضاغطًا  عاماًل  يشكل  بات  الذي 

تشكيل السياسات الخارجية.

 وأضافت: عندما نتحدث عن االقتصاد 

السعودية  العربية  المملكة  ستكون 

عدة  ألسباب  المستوى،  هذا  عمق  في 

الدول  أكبر  من  السعودية  أن  منها 

أنها  كما  العالم  في  للنفط  المصدرة 

العشرين  دول  منظومة  في  عضو 

األهمية  تأتي  هنا  ومن  االقتصادية، 

المستوى  على  المملكة  لدور  المضافة 

العالمي.

الديوان  بيان  إلى  الصحيفة  وأشارت 

»بدعوة  قال  الذي  السعودي  الملكي 

بن  سلمان  الملك  من  كريمة 

الثنائية  للعالقات  عبدالعزيز، وتعزيزًا 

االستراتيجية  والشراكة  التاريخية 

العربية  المملكة  بين  المتميزة 

السعودية والواليات المتحدة، والرغبة 

المجاالت  في  تطويرها  في  المشتركة 

بايدن بزيارة  الرئيس جو  كافة، يقوم 

و16   15 يومي  السعودية  إلى  رسمية 

يوليو«.

البيان،  لهذا  أولية  قراءة  في  وأضافت: 

السياسة  مستوى  على  مسّلمات  ثمة 

تشوبها  ال  السعودية  الخارجية 

الطارئة  المواقف  تغيرها  وال  شائبة 

فالعالقة  البلدين،  بين  العالقات  في 

والواليات  المملكة  بين  التاريخية 

وثوابت  روابط  على  تقوم  المتحدة 

وأخرى،  مرحلة  بين  تتغير  ال  متينة 

خصوصًا أن هذه العالقة االستراتيجية 

وبالتالي  عقود،  مدى  على  تتغير  لم 

هذه  في  تحوالت  عن  يقال  ما  كل  فإن 

العالقة ليس إال مجرد تكهنات وأمنيات 

في توصيف هذه العالقة.

جو  األميركي  الرئيس  يدرك  وتابعت: 

السعودية  العربية  المملكة  أن  بايدن 

للمنطقة،  واستقرار  أساس  حجر 

السعودية  مع  والتنسيق  التفاهم  وأن 

المراحل،  كل  في  منها  بد  ال  ضرورة 

التعاون  مجلس  دول  مع  األمر  وكذلك 

األميركي  فالرئيس  الخليجي، 

سيحضر اجتماع دول مجلس التعاون 

الهاشمية  األردنية  والمملكة  الخليجي 

وجمهورية  العربية  مصر  وجمهورية 

العراق، بعد القمة ما يعني أن المنطقة 

بحضور  األولويات  ترتيب  إعادة  أمام 

أن  السعودية  وتدرك  الفاعلة،  الدول 

العمل الجماعي وتنسيق المواقف بين 

هذه الدول هو الطريقة األكثر نجاعة في 

تقوية التحالف االستراتيجي بين دول 

المنطقة والواليات المتحدة األميركية.

العالم  أن  وأضافت الصحيفة: صحيح 

وظهرت  الماضي  العقد  خالل  تغير 

وإرادات  المنطقة  في  جديدة  قوى 

أخذ  العالم  إن  بل  مختلفة،  سياسية 

شكاًل جديدًا أكثر وضوحًا بعد الحرب 

الذي  األمر  األوكرانية،   - الروسية 

وفهم  رسم  إعادة  بالضرورة  يستدعي 

السياسة الدولية لهذا العالم الجديد.

العمل  منطلق  من  أنه  إلى  وخلصت 

يأتي  واإلقليمي،  العربي  الجماعي 

لبحث  والعراق  واألردن  مصر  حضور 

القضايا المصيرية في المنطقة ووضع 

يتعلق  فيما  الحروف  على  النقاط 

التهديدات  ومواجهة  الجماعي  باألمن 

الجماعي  األمن  وتأسيس  المنفلتة 

والتفاهم  الجوار  حسن  قاعدة  على 

المستويات  على  واإلقليمي  الدولي 

السياسية واألمنية واالقتصادية، إذ إن 

اتجاه  في  تسير  كلها  المسارات  هذه 

اإلقليمي  واالستقرار  األمن  وهو  واحد 

والدولي.

ويغلب على الزيارات الرئاسية األميركية 

للسعودية طابع تعزيز العالقات الثنائية 

وقضايا المنطقة وأحداثها.

المحطات  أبرز  األناضول  وترصد 

الرؤساء  زيارات  في  والشخصيات 

األميركيين للسعودية خالل 48 عاما.

1 - ريتشارد نيكسون

 )زيارة واحدة( 

رئيس  أول  وهو   ،1974  -  1969 من  حكم 

 ،1974 يونيو  في  المملكة  يزور  أميركي 

بن  فيصل  بالملك  جدة  في  والتقى 

عبدالعزيز )حكم من 2 نوفمبر 1964 - 25 

مارس 1975(.

2 - جيمي كارتر 

)زيارة واحدة(

في  الرياض  وزار   ،1981  -  1977 من  حكم 

بن  خالد  الملك  واستقبله   ،1978 يناير 

عبدالعزيز )حكم من 25 مارس 1975 - 13 

يونيو 1982(.

3 - جورج بوش األب 

)3 زيارات(

 3 السعودية  وزار   ،1993  -  1989 حكم من 

مرات في 1990 و1991 و1992 والتقى بجدة 

)حكم  عبدالعزيز  بن  فهد  الملك  والرياض 

 ،)2005 1 أغسطس   - 1982 13 يونيو  من 

العراقي  الغزو  السنوات  تلك  وصادفت 

للكويت.

4 - بيل كلينتون

 )زيارة واحدة( 

مرة  المملكة  وزار   ،2001  1993- من  حكم 

واحدة في أكتوبر 1994 والتقى الملك فهد.

5 - جورج بوش االبن 

)زيارتان(

السعودية  زار   ،2009  -  2001 من  حكم 

واجتمع   2008 يناير  في  األولى  مرتين، 

بالرياض مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز 

آل سعود )حكم من 1 أغسطس 2005 - 23 

يناير 2015( وكرر الزيارة في مايو من العام 

ذاته.

6 - باراك أوباما )زيارتان(

حكم من 2009 - 2017، زار المملكة مرتين 

الملك  مع  واجتمع   ،2009 يونيو  في  األولى 

يناير  في  والثانية  بالرياض،  عبدالله 

2015 والتقى الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
مقدما العزاء له لوفاة الملك عبدالله.

7 - دونالد ترامب 

)زيارة واحدة(

رئيس  أول  وهو   ،2021  -  2017 من  حكم 

بزيارة  الخارجية  زياراته  يبدأ  أميركي 

دولة عربية أو إسالمية، عبر زيارة الرياض 

مع  جمعته  قمة  وحضر   ،2017 مايو  في 

قادة 55 دولة عربية وإسالمية.

8 - جو بايدن 

إلى  الجاري  يوليو   15 في  بايدن  جو  زيارة 

توليه  منذ  له  األولى  ستكون  السعودية، 

منصبه، يشارك خاللها في جدة قمة تضم 

قادة مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة 

إلى مصر والعراق واألردن.

وقال بايدن، السبت، في مقال رأي نشرته 

سيكون  إنه  بوست«  »واشنطن  صحيفة 

إسرائيل  من  يسافر  أميركي  رئيس  أول 

يزور  لبالده  رئيس  أول  وكذلك  جدة،  إلى 

سبتمبر   11 أحداث  منذ  األوسط  الشرق 

2001، دون مشاركة القوات األميركية في 
مهمة قتالية هناك.

وسبق أن زار بايدن السعودية مرتين حين 

كان نائبا للرئيس األميركي في عهد باراك 

أوباما، األولى عام 2011 لتقديم التعازي في 

وفاة األمير سلطان بن عبدالعزيز، والثانية 

الملك  وفاة  في  التعازي  لتقديم   2015 في 

عبدالله بن عبدالعزيز.

بالسعودية،  األميركية  السفارة  ووفق 

الدبلوماسية  العالقات  تأسست  فقد 

السفارة  1933، وفتحت  البلدين عام  بين 

وانتقلت   1944 عام  جدة  في  األميركية 

لوجود  باإلضافة   ،1984 عام  الرياض  إلى 

والظهران  جدة  من  كل  في  قنصليتين 

حاليا.

لقـاء عمـل بين األميـر محمـد بن سـلمـان وبايـدن

اسطنبول- األناضول- وصل الرئيس األميركي جو بايدن 
إلى السعودية، في أول زيارة له منذ توليه منصبه في 20 

يناير 2021، والثانية عشرة لثامن رئيس للواليات المتحدة 
خالل 5 عقود.. ومنذ 13 يوليو الجاري بدأ بايدن الرئيس رقم 

46 بتاريخ الواليات المتحدة، جولة بالمنطقة استهلها 
بزيارة إسرائيل، ليلتقي بعدها الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس بالضفة الغربية، على أن يختتمها بحضور قمة 
عربية أميركية في جدة اليوم.

جدة- وكاالت- التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود ملك المملكة العربية السعودية، أمس، الرئيس األميركي جوزيف بايدن 

الذي يزور السعودية حاليا.
جرى خالل اللقاء استعراض العالقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى 

المجاالت، وأفادت وكالة األنباء السعودية »واس« بأن الملك سلمان »التقى بايدن 
ـــدة تــــؤذن بــمــرحــلــة جــديــدة في قصر السالم بجدة، بحضور ولي العهد األمير محمد بن سلمان«. ــرف: قــمــة ج ــج ــح ال

مواجـهــة التهـديدات وتأسـيـس األمـن الجمـاعـي



ال��م��ح��ت��رف��ي��ن  ال��اع��ب��ي��ن  رأس  ع��ل��ى  وي���أت���ي 

بونجاح  بغداد  الهداف  دورينا  في  المتواجدين 

نجم الزعيم السداوي.. بجانب النجم ياسين 

الريان  للفهود قادما من  الجديد  الوافد  براهيمي 

يقضي  ال��ذي  ت��اه��رات  مهدي  المدافع  ومواطنه 

عامه الثاني مع الفهود.. وهناك الثنائي حمرون 

ال��واف��د  المرخية  ب��ن��ادي  ع��زي  وأي���وب  يوغرطة 

الجديد لدوري نجوم قطر.. والمهاجم محمد بن 

الوكرة.. والعب األهلي الجديد  يطو نجم نادي 

سفيان هني القادم من نادي الغرافة.

الرغبة  جعلت  التي  األسباب  من  الكثير  وهناك 

استجاب  في  كبيرة 

ال����اع����ب����ي����ن 

الجزائريين والتي تضاعفت منذ تتويج منتخب 

الجزائر بالكأس اإلفريقية، حيث جعل األنظار 

الذين  أك��ان  الجزائريين  الاعبين  نحو  تتجه 

الاعبين  م��ن  غيرهم  أو  التتويج  ف��ي  أس��ه��م��وا 

الجزائريين المتميزين.

وإلى جانب ذلك يعتبر نجاح الاعب الجزائري 

ف���ي ال����دوري����ات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة واح�����دا م���ن أه��م 

وهنالك  دورينا  في  نجاحه  وكذلك  األسباب.. 

الجزائريين  للمحترفين  الناجحة  النماذج 

رغبة  م��ن  زادت  أي��ض��ًا  القطرية  الماعب  ف��ي 

إمكانياتهم  من  االستفادة  في  القطرية  األندية 

خ��ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ي��ر ال��ذي 

الماعب  في  الجزائر  نجوم  يحققه 

القطرية.

براهيمي  ياسين  ه��و  الموسم  ه��ذا  ف��ي  األب���رز 

أيقونة نادي الغرافة بعدما خطف قلوب جماهير 

بإمكانياته  الماضية  المواسم  القطرية  الكرة 

الهائلة والتزامه الكبير داخل وخارج الملعب.

الغرافة  مع  بطولة  لتحقيق  براهيمي  ويسعى 

الفهود  جماهير  من  وجده  الذي  االستقبال  بعد 

ورغبته في تحقيق النجاحات.

المهاجمين  ك��ب��ي��ر  ب��ون��ج��اح،  ب��غ��داد  وه��ن��اك 

األوراق  أهم  وأحد  القطري،  ال��دوري  في  وزعيمهم 

الرابحة في صفوف الزعيم السداوي، وبوجوده 

وتتهافت  حقيقية،  هجومية  أنياب  للسد  يكون 

من  والعربية  األوروب��ي��ة  ال��ع��روض  عديد  عليه 

أجل الظفر بتوقيعه وضمه لصفوفها، ولكن 

صفوف  ف��ي  بالبقاء  متمسك  ب��ون��ج��اح 

العبي  أق��دم  من  ويعتبر  السد..  فريق 

الفريق السداوي.

 بدوره يسعى محمد بن يطو نجم 

فريقه  مع  التألق  لمواصلة  الوكرة 

ف���ي ال���م���وس���م ال���ج���دي���د خ��اص��ة 

ب��ع��دم��ا ق���دم ع��روض��ا رائ��ع��ة في 

الماضي مع فريقه وكان  الموسم 

أغلب  ف��ي  الصعبة  أرق��ام��ه  أح���د 

مع  فريقه  تواجد  مع  المباريات.. 

الغرافة  من  انتقاله  وبعد  الكبار. 

هني  سفيان  سيكون  األه��ل��ي  إل��ى 

أمام تحٍد لتحقيق كل  العميد  نجم 

النتائج اإليجابية مع فريقه الجديد من 

الغرفاوية  للجماهير  رسالة  إرسال  أجل 

التي طالبت برحيله.

السماح بالتعاقد مع العب عربي  أن قرار  ويبدو 

+ 1 العب  أج��ان��ب  3 العبين  ج��ان��ب  إل��ى  واح���د 

آسيوي، قد زاد من فرص تواجد الاعب العربي 

الجزائري.

من  الكثير  ه��ن��اك  أن  نجد  ل��س��ن��وات  ع��دن��ا  ول��و 

األسماء التي أبدعت في ماعبنا هنالك ونجحوا 

بامتياز في احترافهم بالدوري القطري على غرار 

األسطورة رابح ماجر عندما لعب مع الوكرة وقاده 

الميدان  وسط  العب  وأيضًا  كثيرة،  لنجاحات 

الذي  الشهير  الحالي  المدرب  بلماضي  جمال 

القائد  والمدافع  الغرافة،  مع  كاعب  صيته  ذاع 

مجيد بوقرة مع الدحيل »لخويا« سابقًا، والعب 

الوسط الهجومي كريم زياني مع نادي الجيش 

الذي اندمج مع لخويا »الدحيل«، والمهاجم رفيق 

مع  بلحاج  نذير  الخور،  مع  صايفي 

ال��س��ي��ل��ي��ة، وع����دالن ق��دي��ورة 

م���ع ال���غ���راف���ة.. وج��م��ال 

القطراوي، وغيرهم  بلعمري ويوسف بايلي مع 

من الاعبين.

أن  بعد  األب��رز  هي  بلحاج  نذير  تجربة  وكانت 

حقق الاعب مع السد إنجازات وبطوالت، أبرزها 

 ،2011 ال��ع��ام  ف��ي  آسيا  أب��ط��ال  ب���دوري  التتويج 

مستويات  وق��دم  السيلية  إل��ى  بعدها  لينتقل 

متميزة.. وكذلك العب المرخية الحالي حمرون 

الذي قدم هو اآلخر مستوى متميزا مع  بوغرطة 

فريق المرخية وساهم في تأهله إلى دوري نجوم 

وكذلك  السد  مع  متميًزا  ك��ان  أن  وسبق  قطر 

السابقة  المشاركات  من  وغيرها  الخريطيات 

لاعب.

وسيكون الظهور األول لنجوم الجزائر في الموسم 

إذا  وال��ت��ي  األول���ى  المواجهة  وم��ن  مثيًرا  الحالي 

أقيمت في موعدها، فستكون اإلثارة حاضرة مع 

الموافق  اإلثنين  يوم  البطولة  منافسات  انطاق 

1 أغسطس 2022، حيث سيلتقي المرخية مع 
المواجهة  وهي  الدولي،  خليفة  ملعب  في  السد 

التي تجمع بين الثاثي حمرون يوغرطة وأيوب 

عزي نجمي المرخية في مواجهة الهداف بغداد 

أم  بين  ثانية  مباراة  وفي  السد..  نجم  بونجاح 

ستكون  الجنوب..  ملعب  في  األهلي  مع  صال 

العميد  العب  هني  سفيان  لاعب  األول  الظهور 

األهاوي.

ويلعب الغرافة مع السيلية على استاد خليفة، 

في مباراة يترقبها جمهور الفهود لمشاهدة نجمها 

ياسين براهيمي في ظهوره األول وكذلك المدافع 

مهدي تاهرات، فيما تختتم الجولة بمواجهتين 

الدحيل  يلتقي  حيث  المقبل  أغسطس   3 يوم 

)ثالث  ال��وك��رة  م��ع  الماضي(  الموسم  )وص��ي��ف 

استاد  على  ال��م��اض��ي(  ال��م��وس��م  ف��ي  الترتيب 

سيكون  ال��ذي  اللقاء  وه��و  الجنوب، 

االنطاقة لمهاجم الوكرة 

محمد بن يطو.

تواصل التزايد الكبير في وجود المحترف الجزائري 
في دورينا مع التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 

2022-2023. ويتواجد في الموسم الرياضي الجديد حتى 
اآلن 7 العبين محترفين من الجزائر، وال يزال الباب مفتوحا 

لضم العبين جدد، خصــوصا أن هـناك عـددا من األندية 
ال تزال مفتوحة ولديها إمكانية إضافة العبين جدد.

»7« محترفين حتى اآلن.. 

وبونجاح وحمرون »األقدم«
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أسماء جديدة بالفرق .. 

الجزائريون يسيطرون في دورينا..!وأخرى رحلت
الدوحة         $

{ حمرون

{ أيوب 

عزي

{ ياسين براهيمي 

{ محمد بن يطو

{ مهدي 

تاهرات

{ سفيان 

هني

 }

بونجاح

}

وسائل اإلعالم األجنبية كشفت التفاصيل..

خاميس مطلوب في »3« أندية برازيلية
خاميس  الكولمبي  أن  إعامية  تقارير  ذكرت 

ثاثة  اهتمام  ومحط  مطلوب  الريان  العب  رودريغيز 

أندية برازيلية تسعى للتعاقد مع الاعب خال فترة 

التنقات الصيفية الحالية.

إلى  الرياضية  واألخبار  الصحفية  التقارير  وأشارت 

أن العب خط الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز 

الكروية بقدر ما هو  قادرا على إحياء حياته  سيكون 

الحال في ناديه المستقبلي ومع المنتخب الوطني 

الكولومبي.

وقالت التقارير: خال األشهر القليلة الماضية، ركز 

استعادة  على  مؤخرا،  عاما   31 بلغ  الذي  خاميس، 

قبل  وتمكن  البدنية  حالته  من  نسخة  أفضل 

يومين من الدخول إلى الملعب مرة أخرى مع ناديه 

حقيقة  وهي  اإلعدادي،  المعسكر  خال  من  الريان 

التي  األندية  لتلك  جيدة  أخبارا  تمثل  أن  يمكن 

تتابعه عن كثب لتوقيع محتمل. 

الريان  بدأ  سي،  جي  رودا  الهولندي  الفريق  وقبل 

الاعب  بمشاركة  الموسم  قبل  تحضيراته 

البرازيلي  بوتافاغو  كان  السابق  في  الكولمبي.. 

االهتمام بالنجم  أظهر أكبر قدر من  الذي  النادي  هو 

النادي  إلى  شخصية  أرسل  أنه  حتى  الكولمبي، 

 O صحيفة  أكدت  وكما  ذلك،  ومع  لنقله،  الريان 

آخران  كبيران  فريقان  سيتطلع  البرازيلية،   Globo
هناك إلى بدء االتصال باعب كرة القدم لتوقيعه.

المحتمل  الاعبين  قائمة  في  بإدراجه  قام  من  وأول 

الذي يحتل  النادي  وهو  أتلتيكو مينيرو،  قدومهم هو 

حاليا المركز الرابع في جدول برازيليراو وتأهل إلى 

ر  و لد ا

ليبرتادوريس.  لكأس  النهائي  ربع 

وسيتطلع الفرنسي إلى االنضمام إلى الكولومبي مع 

زميله السابق في بورتو إف سي، هالك، الذي يعتبر 

حاليا مهاجم الفريق.

الفريق الثاني الذي يدرس إمكانية ارتداء رودريغيز 

في  التاسع  الفريق  وهو  فامنغو،  هو  بألوانه 

من   16 دور  تجاوز  والذي  البرازيلي  الدوري  تصنيف 

الكولومبي  الفريق  إذالل  بعد  ليبرتادوريس  كأس 

ديبورتيس توليما بهدف 8-1 في المجموع. 

أرتورو  التشيلي  عن  مؤخرا  منغاو  وأعلن 

فيدال، صديق جيمس المخلص، كتعزيز 

جديد للفريق، وهو سبب للقوة التي يمكن 

للفريق أن يختارها روجينغرو.

أن  شأنه  من  الذي  الوحيد  الحاجز 

لعجلة  المحتمل  النقل  يفصل 

هو  الفرق  هذه  أحد  إلى  القيادة 

محاولة  في  نفسه.  خاميس 

الكولومبي،  ألخذ  األولى  بوتافوغو 

عرضه  الذي  المبلغ  الريان  قبل 

الذي  هو  الاعب  لكن  البرازيليون، 

أعطى »ال« مدوية لانتقال.

رفض  قرر  خاميس  أن  في  السبب 

يبحث  كان  أنه  هو  فوغاو  عرض 

أوروبا، وهو وضع  إلى  فقط عن مخرج 

ربما لم يتغير على مدار شهرين. حتى 

تكستور،  جواو  بوتافوغو،  مالك  نفس 

الذي  هو  رودريغيز  أن  أكد  الذي  هو 

رفض عرضه… مع أنه يحاول إثبات 

مستعد  غير  وهو  أوروبا،  في  جدارته 

الجنوبية…  أميركا  إلى  للعودة 

آخر  ونتابع  له  يقدمونه  ما  وسنرى 

التطورات.

مع  المشاركة  عن  رودريغيز  وغاب 

أبطال  دوري  منافسات  خال  الريان 

العاصمة  في  ُأقيمت  التي  آسيا 

بسبب  الرياض،  السعودية 

جاهًزا  أصبح  حالًيا  لكنه  اإلصابة 

للمشاركة في الموسم الرياضي 

الحالي.

{ خاميس 

رودريغيز

كتب         عوض الكباشي

يستضيفها االتحاد األردني

أدعم الطائرة يشارك
في البطولة الودية

الشباب  الوطني  منتخبنا  بعثة  وصلت 

في  للمشاركة  األردن  إلى  الطائرة  للكرة 

منتخبات  ستجمع  التي  الودية  البطولة 

قبل  ولبنان  وفلسطين  واألردن  قطر 

التي  آسيا  غرب  بطولة  في  المشاركة 

ستقام في 22 يوليو بالمنطقة الشرقية في 

السعودية.

األردني  االتحاد  ُينظمها  الودية  والبطولة 

الحسين  مدينة  في  الرياضة  قصر  بقاعة 

16-19 الجاري، وذلك  للشباب خال الفترة 

األربعة  المنتخبات  استعدادات  إطار  في 

لمنافسات النسخة األولى من بطولة غرب 

السعودية  الدمام  مدينة  في  المقررة  آسيا 

خال الفترة 22-30 الجاري.

ووزعت المنتخبات العشرة المشاركة في 

بطولة غرب آسيا ُمناصفة على مجموعتين 

واإلمارات  ولبنان  األردن  ااًلولى:  ضمت 

والبحرين والعراق، فيما ضمت الثانية: قطر 

والسعودية.  وفلسطين  والكويت  وسوريا 

للشباب  الوطني  منتخبنا  تشكيلة  وتضم 

الاعبين: مبارك الكواري،عبدالله النعيمي، 

يوسف  الكعبي،  محمد  النعيمي،  تميم 

حسن،  عرفان  عادل،  أحمد  الشيب، 

الشرشني،  محمد  بكري،  عبدالرحمن 

مهدي صالح، أحمد عبدالرحيم، أمين وليد، 

الجهاز  حسين ذياب، عمر ياسر، بإشراف 

مارتن  األرجنتيني  المدرب  بقيادة  الفني 

آريل لوبيز ومساعده إسماعيل الشيب.

ثورب »بطاًل« بعد »110« سنوات ..!
منافسات  في  ثورب  جيم  األميركي  الرياضي  بفوز  اعترافها  الدولية  األولمبية  اللجنة  أعلنت 

في  جرت  التي  األولمبية  األلعاب  دورة  في  أعوام،   110 قبل  حققه  قد  كان  والخماسي  العشاري 

ثورب  جيم  الجديد،  قرارها  في  اللجنة،  واعتبرت   .1912 عام  ستوكهولم  السويدية  العاصمة 

العشرين،  القرن  من  األول  النصف  في  المتحدة  بالواليات  الرياضيين  أفضل  من  يعد  الذي 

بطا في منافسات العشاري والخماسي في أولمبياد 1912، وذلك بعد أن تم إلغاء فوزه األولمبي 

آنذاك بسبب تلقيه مبلغ 25 دوالرا مقابل اللعب مع أحد الفرق المتواضعة في رياضة البيسبول، 

معتبرة أن ما أتاه هذا الرياضي ينتهك قواعد الاعبين الهواة.
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منتخبنا كتب تاريخا جديدا في أميركا

عنابي اليد الشاطئية إلى نهائي »العالمية«

اليد  لكرة  العنابي  منتخبنا  واصل 

التأهل  بعد  التاريخ  كتابة  الشاطئية 

دورة  منافسات  من  النهائية  المباراة  إلى 

الحادية  نسختها  في  العالمية  األلعاب 

برمنغهام  مدينة  في  حاليا  الجارية  عشرة 

األميركية.

الوصول  في  الشاطئية  اليد  أدعم  ونجح 

البرازيلي  المنتخب  على  فوزه  بعد  للنهائي 

وقدم  أمس،  النهائي  نصف  الدور  في   1    /  2
في  للغاية  مميزا  مستوى  منتخبنا  نجوم 

يخوض  أن  المقرر  ومن  النهائي،  نصف 

مبكر  وقت  في  النهائية  المباراة  العنابي 

اليوم أمام المنتخب الكرواتي.

ظل  في  بالتأكيد  صعبا  سيكون  النهائي 

الشاطئية  اليد  عنابي  لكن  المنافس  قوة 

للنهائي  بوصوله  التاريخ  كتابة  في  نجح 

غير  إنجاز  في  الذهب  معانقة  في  ويأمل 

أفضل  كانت  فقد  تاريخيا،  مسبوق 

والميدالية  الثالث  المركز  إنجازاته تحقيق 

أقيمت في  التي   2017 البرونزية في نسخة 

هي  الحالية  المشاركة  تعد  حيث  بولندا، 

األلعاب  بدورة  الوطني  للمنتخب  الثالثة 

نسخة  في  شارك  قد  كان  حيث  العالمية، 

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

فوزه  بعد  البرونزية،  الميدالية  فيها  وحقق 

على نظيره المجري 2 - 1 في مباراة تحديد 

المركزين الثالث والرابع، ويسعى للذهبية 

في أميركا.

أمس  النهائي  نصف  في  تألق  العنابي 

وكان المنتخب البرازيلي أنهى الشوط األول 

القطري  المنتخب  ولكن   ،18    /  21 بنتيجة 

تمكن من تعديل النتيجة في الشوط الثاني 

الذي حسمه لصالحه بنتيجة 22 /   10، ليتم 

والتي نجح  الترجيحية  الرميات  إلى  اللجوء 

تحقيق  في  خاللها  من  العنابي  المنتخب 

الفوز بواقع 8 /   6.

البحث عن الذهبية يشكل تحديا للعنابي 

الذي  الكرواتي  المنتخب  سيواجه  حيث 

تغلب على نظيره األميركي 2 /   1 في المباراة 

الثانية للدور نصف النهائي.

وبارك أحمد الشعبي رئيس االتحاد القطري 

الرياضة  عن  المسؤولين  الى  اليد  لكرة 

القطرية بشكل عام وكرة اليد بشكل خاص 

اليد  المسبوق لعنابي  اإلنجاز الجديد وغير 

االلعاب  دورة  نهائي  الى  بالتأهل  الشاطئية 

متمنيا  تاريخه،  في  االولى  للمرة  العالمية 

التوفيق لمنتخبنا في النهائي أمام المنتخب 

العالمي،  باللقب  للدوحة  والعودة  الكرواتي 

منتخبنا  حققه  ما  ان  االتحاد  رئيس  وقال 

للمرة  بالوصول  العالمية  االلعاب  دورة  في 

إنجازا  يعتبر  النهائية  المباراة  الى  االولى 

حيث  مسبوق  غير  المقاييس  بكل  كبيرا 

في  طرفا  التواجد  لمنتخبنا  يسبق  لم 

النهائي، كما ان الوصول الى النهائي سيكون 

األفضل  تقديم  أجل  من  للجميع  قويا  حافزا 

اليد  اتحاد  رئيس  وحرص  باللقب،  والعودة 

والجهازين  الالعبين  الى  الشكر  تقديم  على 

الفني واالداري على ما قدموه في البطولة من 

مستوى، مؤكدا ثقته الكبيرة فيهم من أجل 

المنافسة بقوة على اللقب العالمي.

البحث عن الذهبية أمام كرواتيا 
بعد التألق في مواجهة البرازيل

كتب            عادل النجار

يالقي السعودية في »عربية الشباب«

أدعم السلة يهزم الكويتي

لكرة  للشباب  الوطني  منتخبنا  واصل 

بعد  له  الثاني  الفوز  وحقق  تميزه  السلة 

 83 بنتيجة  الكويتي  نظيره  على  تغلبه 

العربية  للبطولة  مبارياته  ثاني  في   72  -

المغطاة  بالصالة  أقيمت  التي  للشباب 

العربية  مصر  بجمهورية  الزهور  نادي  في 

الجاري،  يوليو   21 إلى   14 من  الفترة  خالل 

الستة:  المنتخبات  البطولة  في  وتشارك 

اإلمارات  الجزائر،  قطر،  السعودية، 

البلد  مصر  منتخب  إلى  إضافة  والكويت، 

المضيف.

حقق  قد  للشباب  الوطني  منتخبنا  وكان 

المنتخب  أمام  المشوار  أول  في  الفوز 

المنتخب  فاز  البطولة  اإلماراتي.. من نتائج 

المنتخب  وحقق  السعودي،  على  المصري 

الكويتي. الجزائري فوزا على نظيره 

منتخبنا  ويواجه  اليوم  المنافسة  وتتواصل 

 4:00 الـ في  السعودي  شقيقه  الوطني 

المنتخبات  جميع  وتحصل  عصًرا، 

أن  على  األحد،  غد  يوم  سلبية  راحة  على 

المقبل،  اإلثنين  البطولة  مباريات  تستأنف 

في  الجزائري  المنتخب  مع  يلتقي  حيث 

4:00 عصًرا. الـ

األول  الدور  في  البطولة  مباريات  وتختتم 

مساء   8:00 الـ في  له  المقرر  مصر  بلقاء 

على  المنتخبات  وتحصل  المقبل،  الثالثاء 

ثالث  يلتقي  أن  على  المقبل،  األربعاء  راحة 

التمهيدي  وأول  التمهيدي،  رابع  التمهيدي مع 

المقبل،  الخميس  التمهيدي  ثاني  مع 

21 من الشهر الجاري. وتختتم البطولة يوم 

واحد  دور  من  الدوري  بنظام  البطولة  وتقام 

على أن يلتقي بعدها األول مع الرابع والثاني 

يلتقي  ثم  النهائي،  قبل  الدور  في  الثالث  مع 

النهائي. الدور  الفائزان في 

جانب  إلى  الخليجية  المنتخبات  وتخوض 

بهدف  العربية  البطولة  منافسات  منتخبنا 

المؤهلة  الخليجية  للبطولة  االستعداد 

أواخر  دبي  في  ستقام  التي  آسيا  لنهائيات 

الجاري. الشهر 

كتب            عوض الكباشي

رئيس »الشمال« يشيد بنجاح معسكر تركياوجه الشكر للقائمين عليه
السادة،  عبدالله  إبراهيم  السيد  ه 

َّ
وج

والتقدير  الشكر  الشمال  نادي  رئيس 

الفريق  معسكر  على  القائمين  للسادة 

الجمهورية  في  أقيم  الذي  القدم  لكرة  األول 

يونيو   24 من  الفترة  خالل  التركية 

الماضي وحتى 15 من شهر يوليو الحالي، 

المعسكر  إلنجاح  الكبيرة  لجهودهم  وذلك 

والتجهيز له خالل الفترة الماضية.

وقال رئيس النادي في تصريحات للموقع 

الرسمي للنادي: شكرًا لكل القائمين على 

التركية،  بالجمهورية  الفريق  معسكر 

مشعل  السيد  من  كال  بالذكر  ونخص 

السيد  وكذلك  البعثة،  رئيس  العلي 

البعثة،  رئيس  نائب  السادة  أحمد 

اإلعالمي  المسؤول  المهيزع  طه  والسيد 

أفراد  وجميع  اإلعالمية،  تغطيته  علي 

الجهاز الفني واإلداري.

الروحي  األب  نشكر  أن  نود  كما  وأضاف: 

الرئيس  السادة،  بدر  محمد  السيد 

الشرفي للنادي، وكذلك السيد علي حمد 

القدم،على  كرة  لجنة  رئيس  الكبيسي، 

النادي  رئيس  من  الدعوة  تلبيتهما 

أثناء  الفريق  لمؤازرة  المعسكر  لحضور 

فترة المعسكر.

إنني  الشمال:  نادي  رئيس  وتابع 

كنت  حيث  المعسكر  بنجاح  فخور 

األحداث  لجميع  يومي  بشكل  متابعا 

خاصة  ظروف  وبسبب  المعسكر  في 

الالعبين  بأبنائي  اللحاق  من  أتمكن  لم 

كان  مثلما  المعسكر  في  والمشاركة 

الحال في العام الماضي، وأتمنى التوفيق 

القادمة،  الرسمية  المباريات  في  للفريق 

الواقع  أرض  على  المعسكر  نتائج  ونرى 

حيث  الدوري،  في  متقدم  مركز  لتحقيق 

إمكانياتها  جميع  سخرت  النادي  إدارة  إن 

لتجهيز الالعبين وإنجاح المعسكر.

بدر  محمد  السيد  قام  أخرى،  جهة  من 

السابق،  الشمال  نادي  رئيس  السادة، 

والسيد مشعل مبارك العلي، رئيس جهاز 

الكرة بالنادي، بتكريم السيد مراد، منظم 

تقديرًا  وذلك  تركيا،  في  الشمال  معسكر 

الخروج  أجل  من  بذلها  التي  الجهود  على 

العقبات  كافة  وتذليل  ناجح،  بمعسكر 

التي واجهت البعثة.

والسيد  السادة  بدر  محمد  السيد  وقام 

مراد  السيد  بإهداء  العلي  مبارك  مشعل 

الودية  المباراة  هامش  على  النادي  درع 

{ ابراهيم عبد الله السادة األخيرة للشمال في المعسكر التركي.

الدوحة          $

تبادال الدروع.. خالل معسكر تركيا

المرخية يفوز على مسيمير
أمام  الودية  مباراته   المرخية   كسب 

إطار  في  لهدفين  أهداف  بثالثة  مسيمير 

الدرجة  لدوري  الفريقين  تحضيرات 

الثانية  الدرجة  ولدوري  للمرخية  األولى 

 ،تركيا   معسكر  ضمن  مسيمير  لفريق 

المهندي،  علي  المرخية  ثالثية  أحرز 

رائد  محمد  مسيمير  هدفي  وأحرز 

النادي  عام  مدير  وتبادل  عماد،  ومحمد 

التذكارية  الدروع  المسيفري  مسفر 

مسيمير  نادي  بعثة  رئيس  مع 

أمير. عبدالرحمن 

المرخية  فريق  اختتم  جهته،  من 

فريق  أمام  اإلعدادية  الودية  مبارياته 

الدرجة  دوري  في  الناشط  سبور  توزال 

على  المباراة  وأقيمت  التركي،  األولى 

.EDIS SPOR TCENTER مالعب

على  الفوز  حقق  المرخية  فريق  وكان 

2 - صفر  دينمو أوتو المولدوفي بنتيجة 

بالمعسكر  الفريق  وديات  ثالث  في 

التركي، سجل هدَفي المرخية الثنائي 

الجزائري أيوب عزي وحمرون يوغرطة.

وديتين  مباراتين  خسر  الفريق  وكان 

الروسي  للدوري  صاعد  فريق  أمام 

الفرق  أحد  وأمام   ، ردٍّ دون  بهدف  الممتاز 

هدف  سجل   ،1  -  2 بنتيجة  الرومانية 

حمرون  الجزائري  الوحيد  المرخية 

يوغرطة.

صباحا  تدريبا  مسيمير  فريق  وأدى 

الثانية،  الدرجة  ومساء تحضيًرا لدوري 

المباريات  من  عددا  الفريق  وسيخوض 

الفني  الجهاز  إشراف  تحت  اإلعدادية 

رشتيه  مبارك  المدرب  بقيادة  للفريق 

المدرب  انضمام  بعد  المعاون،  وجهازه 

المتقي. عبدالجبار  المغربي 

اليوم في ثاني ودياته بمعسكر النمسا

السد يواجه هاالدس المجري
واصل الفريق األول لكرة القدم بنادي السد تدريباته 

بالعاصمة  الزعيم  معسكر  خالل  وذلك  أمس، 

فيينا  النمساوية 

للموسم  استعدادًا 

 -  2022 الجديد 

.2023
الفريق  وكان 

بدأ  قد  السداوي 

في  معسكره 

الرابع  في  فيينا 

من يوليو الجاري، 

سوف  والذي 

حتى  يستمر 

من  العشرين 

نفس الشهر.

يستعد  و

السداوي  الفريق 

فريق  لمواجهة 

والتي  الثانية،  الودية  المباراة  في  المجري  هاالدس 

الرابعة  النمسا  بتوقيت  والربع  الثالثة  في  ستقام 

والربع بتوقيت قطر مساء اليوم.

حقق  قد  الزعيم  وكان 

الفوز بهدفين دون رد على 

اليثا  اندير  بروك  فريق 

المباراة  في  النمساوي 

للفريق  األولى  الودية 

الخارجي،  بالمعسكر 

الفني  الجهاز  ويكثف 

خوانما  االسباني  بقيادة 

الخططية  التدريبات 

خالل  والتكتيكية 

ليتكيف  الحالية  المرحلة 

اللعب  طريقة  مع  الالعبون 

المدرب  يختارها  التي 

الموسم  النطالق  استعدادًا 

الجديد.



لم تعد الهواتف الذكية 
مجرد وسيلة للترفيه 

أو الرفاهية بل أصبحت 
من أهم الضروريات 

األساسية في حياتنا 
اليومية فهي تحتوي 

على كمٍّ هائل من 
المعلومات والبيانات 

الشخصية والحساسة 
التي تتطلب تأمينها من 
أعين المتطفلين، وهذا 

لن يكون إال من خالل 
تنزيل أفضل برامج قفل 

 )AppLock( التطبيقات
لآليفون واألندرويد.

مرة  أي  في  تتردد  ال  ستجعلك  البرامج  هذه 

عندما  صديقك  إلى  هاتفك  إعطاء  فيها  تريد 

لسماع  أو  هاتفية  مكالمة  إلجراء  يحتاجه 

ستكون  ألنك  وهذا  آخر،  سبب  ألي  أو  أغنية 

إلى  الوصول  على  قدرته  عدم  من  متأكًدا 

مثل  الشخصية  وبياناتك  تطبيقاتك 

الواتساب ولن يرى محادثاتك،  أو  الفيسبوك 

العديد  التطبيقات  قفل  برنامج  يوفر  حيث 

أو  بالبصمة  أو  سر  بكلمة  للقفل  الطرق  من 

بالرمز.

برامج قفل
التطبيقات لآليفون

)Locker( 1 - لوكر
تأمين  من  ستتمكن  التطبيق  هذا  خالل  من 

مع  مشاركتها  تريد  ال  التي  البيانات  جميع 

اآلخرين بشكل كامل ويمكنك قفل أي تطبيق 

على  الموجودة  البيانات  أنواع  جميع  وتأمين 

هاتفك عن طريق رقم التعريف الشخصي أو 

بصمة اإلصبع.

)BioLockdown( 2 - بيو لوك داون
ويختلف  بريتش  رايان  بواسطة  إصداره  تم 

التطبيقات األخرى،  الّتطبيق كثيًرا عن  هذا 

ألنه يوفر لك ميزة قفل الّتطبيق وقفل المجلد 

في آيفون.

والتطبيقات  المفاتيح  بعمل  أيًضا  ويسمح 

استخدام  يمكنك  بمساعدته،  واإلعدادات. 

والمفاتيح  للتطبيقات  البصمة  معرف 

هذا  واجهة  أصبحت  وقد  واإلعدادات، 

التطبيق سهلة للغاية بحيث يمكن للجميع 

استخدامها بشكل مريح.

السر  وكلمة  اإلصبع  ببصمة  الدخول   -  3
)Fingerprint Login and Password(

لحماية  التطبيقات  أقفال  أفضل  أحد  هو 

استخدام  أيًضا  ويمكنك  اآليفون  بيانات 

إلى  باإلضافة  األصابع،  بصمات  مستشعر 

إدخالها  إلى  تضطر  ال  حتى  المرور  كلمة 

بشكل متكرر يمكنك استخدام هذا التطبيق 

على اآليفون واآليباد لكن ستحتاج إلى إصدار 

»آي أو إس iOS 12.0 ( »12.0( أو أحدث. ويدعم 

التطبيق 16 لغة غير اإلنجليزية.

برامج قفل
التطبيقات لألندرويد

التي  التطبيقات  قفل  برنامج  بخصوص  أما 

العديد من  أندرويد فيوجد  تعمل على نظام 

البرامج الجيدة ولكن أفضلها وأكثرها شهرة.

 )Apex Launcher( النشر  آبكس  برنامج   .1
بكلمة السر

قفل  ميزة  على  البرنامج  هذا  يحتوي  ال 

التطبيقات فحسب وإنما يحتوي أيضا على 

التطبيقات  درج  من  التطبيقات  إخفاء  ميزة 

وهي ميزة رائعة في حالة كنت ال تريد عبث 

على  تضطر  أن  دون  بتطبيقاتك  المتطفلين 

األساسية  سماته  عن  النظر  بغض  قفلها، 

التي تساعدك في تخصيص هاتفك بشكل 

رائع وتغيير األيقونات وإظهار أو إخفاء شريط 

الحالة، ولكنه يمنحك ميزة قفل التطبيقات 

لعدد كبير ومختلف من أهم وأبرز تطبيقات 

فيسبوك  رأسهم  وعلى  االجتماعي  التواصل 

والرسائل  المعرض  وتطبيق  وواتساب 

وإنستغرام وماسنجر والعديد غيرها.

يمكنك  أنه  ذلك  كل  من  األفضل  ولكن 

بعض  إخفاء  أجل  من  حتى  عليه  االعتماد 

الصور أو مقاطع الفيديو التي ال تريد ظهورها 

أنت  شديد  وباختصار  لذا  المعرض،  في 

قفل  أجل  من  آخر  تطبيق  ألي  تحتاج  لن 

آبكس  على  االعتماد  قررت  إذا  تطبيقاتك 

هو  فيه  الوحيد  السلبي  الجانب  النشر، 

المشاكل  بعض  تواجه  أن  الممكن  من  أنك 

االحتياطية  النسخ  استعادة  عملية  أثناء 

قمت  التي  والتخصيصات  اإلعدادات  من 

مشكلة  لكنها  السابقة،  المرات  في  بضبطها 

في  معالجتها  تتم  أن  المتوقع  من  فردية 

التحديثات الجديدة للتطبيق.

 Norton App( لوك  آب  نورتون  برنامج   -  2
)Lock

التعريف  عن  وغني  ضخم  اسم  هو  نورتون 

في عالم مكافحة الفيروسات وحماية األجهزة 

الضارة  البرمجيات  من  التشغيل  وأنظمة 

بتطبيقات  تؤمن  ال  كنت  إذا  ولكن  والخبيثة 

مكافحة الفيروسات، فعلى األقل أنت تحتاج 

تطبيقاتك  لقفل  لوك«  آب  »نورتون  لتطبيق 

وبشكل مجاني ودون أن تتضرر من التعامل 

مع أي إعالنات مزعجة، هناك مزايا رائعة في 

هاتفك  تأمين  على  تساعدك  التطبيق  هذا 

يمكنك  المثال  سبيل  فعلى  رائع  بشكل 

لقفل  مرور  كلمة  تعيين  بين  من  االختيار 

التطبيقات أو يمكنك اختيار تأمينها من خالل 

بصمة اإلصبع.

الصور  إخفاء  يمكنك  ذلك  إلى  باإلضافة 

ويمكنك أيضا تقييد الوصول إلى ميزة القدرة 

الهاتف،  من  التطبيقات  تثبيت  إزالة  على 

إزالة  من  شخص  أي  يتمكن  لن  أنه  بمعنى 

تثبيت تطبيق موجود على هاتفك حتى وإن 

االستثنائية  والميزة  الخطأ،  طريق  عن  كان 

عند  للمتطفلين  صورة  يلتقط  أنه  األخرى 

محاوالتهم الفاشلة أثناء فتح التطبيقات دون 

علمك وبالطبع هي ميزة رائعة -وللمتزوجين 

أن  الممكن  من  ولكنها  التحديد-  وجه  على 

ألنك  كثيرة  أخرى  حاالت  في  مفيدة  تكون 

وما  عليك  التطفل  يحاول  الذي  من  ستعرف 

الذي كان يحاول أن يعرفه بالضبط.

الب«  موبايل  دو  بي  لوك  »آب  برنامج   .3
)Applock by DoMobile Lab(

التطبيقات  قفل  برامج  أفضل  أحد  هو  هذا 

وسهل  بسيط  التطبيق  لألندرويد، 

من  كثير  على  يحتوي  ولكنه  االستخدام 

المزايا الرائعة، بطبيعة الحال ستكون قادرا 

على قفل التطبيقات التي تريدها بكلمة مرور 

قفل  يمكنك  أنه  ذلك  من  أفضل  هو  ما  ولكن 

وتعيين  فردي  بشكل  المختلفة  التطبيقات 

تطبيق،  لكل  مختلفة  فردية  مرور  كلمات 

متوفرة  غير  استثنائية  ميزة  هي  وبالطبع 

في معظم برامج قفل التطبيقات، ألنه حتى 

مرور  كلمة  معرفة  من  متطفل  أي  تمكن  وإن 

تطبيق معين، فلن يتمكن من فتح التطبيق 

اآلخر إال إذا عرف كلمة السر األخرى.

ال  اإلصدار  هذا  أن  الوحيد  السلبي  الجانب 

يتيح القدرة على قفل التطبيقات بالبصمة، 

كل  في  السر  كلمة  كتابة  تحتاج  ولألسف 

مرة تحاول فيها فتح التطبيقات المغلقة.

ولكن من الناحية اإليجابية فال يزال بإمكانك 

درج  من  التطبيقات  وأيقونات  الصور  إخفاء 

لالحتفاظ  مخفي  مجلد  وإنشاء  التطبيقات 

ذلك  كل  وفوق  المهمة،  بالبيانات  بداخله 

ألي  مختلفة  مزيفة  أيقونات  تعيين  يمكنك 

أو  الغطاء  من  نوع  توفير  أجل  من  تطبيق 

الحماية اإلضافية.
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تدوير بطاريات الليثيوم
حينما حصل عالمان أميركيان وياباني على جائزة نوبل في 

الكيمياء عن ابتكارهم لبطاريات الليثيوم أيون، كان الجميع 

يعرف طبيعة هذا النوع من البطاريات بالفعل، فهي تستخدم 

اآلن في الهواتف الذكية التي يمتلكها 6.6 مليار شخص حول 

العالم.

لكن األمر تخطى ذلك إلى الكثير من التطبيقات. فهذا النوع من 

البطاريات يستخدم في الحواسيب المحمولة، والكاميرات، 

وأجهزة استقبال الطاقة الشمسية وتخزينها، وسماعات األذن 

الطبية، ومنظم ضربات القلب.

لكن ظلت مشكلة واحدة إلى جانب مزايا الكفاءة العالية في 

الشحن وإعادة الشحن، وهي أن هذا النوع من البطاريات ما زال 

قادرا على تلويث األرض، حيث أنه غير قابل للتدوير، كما أنه 

غير آمن كليا.

يبدو أننا حاليا قد اقتربنا على الطريق لحل تلك المشكالت 

أيضا، بحسب دراسة جديدة نشرت يوم 29 يونيو في دورية 

.Nature Energy »نيتشر إنيرجي«

فقد توصل فريق من الباحثين -بقيادة علماء من جامعة 

شيكاغو األميركية إلى إلكتروليت جديد يوفر تحسينات 

كبيرة في كثافة الطاقة العالية، ويتميز بالسالمة والمرونة 

في درجات الحرارة المنخفضة، كما أن له صفة االستدامة 

البيئية، ألنه قابل للتدوير.

واإللكتروليتات هي مواد تحتوي على أيونات كيميائية حرة، 

تشكل وسطا ناقال للكهرباء، حيث تنقل الكهرباء من البطارية 

إلى الجهاز الذي تمده بالطاقة، سواء كان هاتفا نقاال أو سيارة.

تطبيقات مالحة مجانية
أوردت مجلة »تست« )Test( التابعة للهيئة األلمانية الختبار السلع 

والمنتجات أنه يمكن االعتماد على تطبيقات المالحة المجانية 

للوصول إلى الوجهات بسرعة وموثوقية؛ إذ قامت الهيئة األلمانية 

باختبار 17 تطبيقا من تطبيقات المالحة، منها 15 تطبيقا مجانيا، 

وحصلت على تقييم »جيد«، في حين نال التطبيقان المدفوعان 

تقييم »مقبول«.

وأضافت المجلة األلمانية أنها قامت باختبار 13 تطبيق مالحة 

باإلضافة إلى جهازين من أجهزة المالحة التقليدية، هما »توم 

توم غو ديسكفر Tomtom Go Discover 7( »7( و»وغارمن درايف 

 Garmin DriveSmart 65 &( »سمارت 65 أند ديجتال ترافك

Digital Traffic(، وانخفض الطلب »بشدة« على مثل هذه 
األجهزة مع االعتماد على تطبيقات المالحة على الهواتف الذكية 

والحواسيب اللوحية.

وقامت شركة »توم توم« بإطالق العديد من التطبيقات لألجهزة 

الجوالة، مثل التطبيق المدفوع »توم توم غو نافيغاشن«، الذي تفّوق 

على جميع التطبيقات المخصصة ألجهزة أندرويد، وفي المرتبة 

التالية جاء تطبيق خرائط غوغل المجاني، ثم التطبيق المدفوع 

.)Sygic GPS Navigation( »سيجك جي بي إس نافيغاشن«

وبالنسبة للتطبيقات المخصصة ألجهزة آبل »آي أو إس« )ios( جاء 

تطبيق خرائط غوغل في المركز األول، ومن بعده تطبيق خرائط 

آبل المجاني وتطبيق »سيجك جي بي إس نافيغاشن« المدفوع.

وهناك بعض التطبيقات -مثل توم توم غو نافيغاشن- تقوم 

بتخزين الخرائط على ذاكرة الجهاز الجوال، ورغم أن هذه الطريقة 

تشغل مساحة الذاكرة، فإنها توفر على المستخدم استهالك باقة 

اإلنترنت بالهاتف الذكي، التي قد تكون مكلفة في بعض األحيان.

تقودك إلى وجهتك بسرعة وموثوقية

لهواتف آيفون وأندرويد

أفضل برامج قفل التطبيقات
توفير العديد 

من الطرق 

للقفل 

بكلمة سر 

أو بالبصمة
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»3« دراسات مهمة عن أضراره

الملـــح والصحـــة
ولكن  الطب،  ممارسة  بدأت  منذ  الملح  بتجنب  أنصح  ما  وكثيًرا 

المهنية  المسؤولية  ولكن  قليلون.  نصائحي  يتقبلون  الذين 

تحتم علّي االستمرار في النصح، لعل وعسى.

المضاف  الملح  خطورة  تبين  علمية  دراسات  ثالث  حديًثا  قرأت 

إلى الطعام على الصحة، أود أن ألخصها لكم، لعلكم تستفيدون 

منها.

1. الدراسة األولى: زيادة الملح تخفض الوظيفة اإلدراكية للدماغ:
الفئران  الفئران: بعد أسابيع قليلة من تناول  تجربة علمية على 

في  انخفاض  فيها  لوحظ  )الملح(،  بالصوديوم  غنًيا  غذائًيا  نظاًما 

والذاكرة.  بالتعلم  مرتبطة  الدماغ،  في  مناطق  إلى  الدم  تدفق 

الفئران صعوبة في بناء مقّرها، وواجهت صعوبة في  فقد واجهت 

الذي  الدم  تدفق  النخفاض  المتاهات،  من  للخروج  طريقها  إيجاد 

يؤثر على اإلدراك، والذاكرة الخاصة بالمكان الذي كانت فيه.

وهناك دراسات علمية أخرى بينت أّنه يمكن الرتفاع ضغط الدم، 

اإلصابة  خطر  زيادة  الملح،  من  كبيرة  كميات  تناول  عن  الناتج 

بالسكتة الدماغية واإلصابة بالخرف.

على  )دراسة  الطعام  إلى  الملح  إضافة  عن  الثانية:  الدراسة   .2

اإلنسان(:

االرتباط بين الملح الغذائي والصحة موضوع نقاش طويل. وفي 

جديدة،  دراسة  نشرت   2022 يوليو   10 في  األوروبية  القلب  مجلة 

تم فيها ربط إضافة الملح إلى الطعام على المائدة، بزيادة مخاطر 

الوفاة المبكرة وانخفاض متوسط العمر المتوقع. 

 Biobank )من  شخص،   500.000 من  أكثر  على  الدراسة  أجريت 

يضيفون  الذين  مقارنة  على  قائمة  وهي  المتحدة(.  المملكة  في 

الملح دائًما إلى طعامهم، بالذين لم يضيفوا الملح أو أضافوه نادًرا. 

معرضون  دائًما،  الملح  يضيفون  الذين  أّن  إلى  الدراسة  فتوصلت 

فإضافة  عاًما(.   75 سن  )قبل   28٪ بنسبة  المبكر  الموت  لخطر 

الملح إلى الطعام كان مرتبًطا بانخفاض متوسط العمر المتوقع 

مقارنة بالذين ال يضيفون الملح.

اإلنسان،  دم  في  الصوديوم  ملح  مستوى  عن  الثالثة:  الدراسة   .3
قام   .2022 مارس   22 عدد  األوروبية  القلب  مجلة  في  نشرت 

تتراوح  بالغ،   15000 من  أكثر  دم  من  البيانات  بتحليل  الباحثون 

حتى  أّنه  فوجدوا  سنة.   25 لمدة  عاًما،  و66   45 بين  أعمارهم 

 146-135 140( وهو ضمن المعدل الطبيعي  المعّدل العالي )فوق 

يشكل خطورة على القلب قد يؤدي إلى فشله. فارتفاع الصوديوم 

في الدم مؤشر على الجفاف في الجسم. 

الطبية  للمختبرات  الدم  مكونات  معدالت  تحسب  )مالحظة: 

وجد  لذلك  جيدة.  بصحة  يتمتعون  الذين  األشخاص  آالف  على 

ذلك  فاعتبر   ،146-135 بين  يتراوح  اإلنسان  دم  في  الصوديوم  أن 

العلوي  المعدل  إن  اآلن تقول  الدراسة  الطبيعي. هذه  المعدل  هو 

يدل على الجفاف، فإذا استمر فهو خطر(.

في  يساعد  الجسم  في  )الماء(  الدم  رطوبة  نسبة  على  فالحفاظ 

التي  النتائج  وتشير  القلب.  بقصور  اإلصابة  خطر  انخفاض 

توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة القلب األوروبية، أن استهالك 

الجسم  وظائف  يدعم  الحياة،  طوال  السوائل  من  كافية  كميات 

في  الحادة  القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  من  ويقلل  األساسية، 

تقليل  في  يساعد  الماء  من  كافية  كمية  فشرب  المستقبل. 

المخاطر طويلة المدى لإلصابة بأمراض القلب.

للحفاظ  ضروري  الملح،  تناول  في  االعتدال  أن  الموضوع:  خالصة 

المعرضين  أولئك  وخاصة  أمراضه  وتجنب  الدماغ،  صحة  على 

السكري  مرضى  مثل  الدموية،  والدورة  القلب  بأمراض  للخطر 

وارتفاع ضغط الدم.

وختاًما وأنا أكتب لكم عن الملح، تذكرت بيًتا للشاعر عبدالرحيم 

البرعي، حفظته في أيام الصبا من والدي:

كالٌم بال نحٍو طعاٌم ِبال ملِح

َونحٌو بال شعٍر ظالٌم بال صبِح

والبرعي شاعر يمني قدير، وصوفي شهير في العصر المملوكي، 

يعرفوا  لم  عصره  في  األطباء  حتى  بالطب.  معرفة  له  ما  ولكن 

أضرار الملح. لذلك عارضت البيت قائاًل:

)كالٌم بال نحٍو طعاٌم ِبال ملٍح(

وقد قصد البرعُي ذلك بالمدِح

فلم يدِر أن الملَح للمرِء قاِتٌل

النحِو عندَي بالملِح
ُ
فال جاَز مدح 

فال تنثروا بالملِح فوَق طعاِمكم 

ِتكم يا ناُس، بادرُت بالنصِح لصحَّ

وأحسَن فيما قاَل في شطِر بيتِه:

)َونحٌو بال شعٍر ظالٌم بال صبِح(.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

منذ سنة 1970 وأنا طالب في كلية الطب 
بجامعة كولورادو األميركية، عرفت أن الملح 
يرفع ضغط الدم ويسبب مشاكل في القلب، 
فقررت خفضه في طعامي، وعدم وضعه على 

طاولة الطعام، ولم أحد عن ذلك حتى اليوم. 
وقبل حوالي عقدين تذمر أصدقائي وأصحاب 

مجلسي من قلة الملح في الطعام الذي أقدمه 
لهم، لكن سرعان ما تعودوا عليه وقبلوه. كما 

تذمروا من خبزي المشبع بالشوار )النخالة(، 
وقهوة الشعير لياًل ثم أقروهما. 

التغلب على العدوى

أغذية تقوي المناعة
التركيز على تناول بعض األطعمة وإن كان 

الفيروسية،  بالعدوى  اإلصابة  من  يحمي  ال 

المناعي  الجهاز  تقوية  في  يساهم  أنه  إال 

في  الجسم  مساعدة  وبالتالي  الجسم،  في 

التغلب على هذه العدوى.

الزنجبيل  يحتوي  والكركم:  الزنجبيل 

التي  الجنجرول  أبرزها  حارة،  مواد  على 

ومهدئا  للبكتيريا  حيويا  مضادا  تعتبر 

عدوى  معالجة  في  تساعد  لاللتهابات. 

لالتهابات  مثالية  وصفة  واألمعاء،  المعدة 

ونفس  بداياته.  في  الرشح  وضد  الخفيفة 

األسود،  والفلفل  الكركم  على  ينطبق  األمر 

والفليفلة الحارة، كما يذكر موقع »ن. د. ر« 

اإلخباري األلماني.

غنيا  بأنواعه  العدس  يعتبر  العدس: 

أجل  من  للجسم  ضروري  وهو  بالزنك، 

يتم  أن  الجيد  فمن  الخاليا،  انقسام 

أخرى  ميزة  المريضة.  الخاليا  استبدال 

أنه ال يمكن لجهاز المناعة أن ينتج أجساما 

العدس  يحتوي  الزنك.  بدون  مضادة 

الجلد  خاليا  يحمي  الذي  السيلنيوم  على 

على  يحتوي  كما  المخاطية،  واألغشية 

في  األكسجين  لنقل  الضروري  الحديد 

الدم.

غنية  كلها  والشوفان  والفطر  الكبد  لحم 

أيضا. بالسيلنيوم 

أيضا  غنية  اليقطين  وبذور  القمح  نخالة 

بالحديد والزنك.

مركب  على  يحتويان  والثوم  البصل 

قدرة  يرفع  األميني  الحمض  هذا  أليسين، 

تحمي  التي  األنزيمات  إنتاج  على  الجسم 

الخاليا من هجمات الجذور الحرة، ألن هذه 

الجذور تستطيع تدمير الخاليا.

سلطة  أيضا  )واسمه  النعجة  خس 

طعامان  الكتان  حبوب  وكذلك  الذرة( 

األلياف  وهذه  الغذائية،  باأللياف  غنيان 

وإنما  فقط،  بالشبع  إحساسا  تعطي  ال 

)الفلورا  المعوي  الجرثومي  للنبيت  مفيدة 

80 بالمائة  المعوية(، خصوصا إذا علمنا أن 

من الخاليا المناعية موجودة في األمعاء.

بفيتامين  غنيان  والبروكولي  القرنبيط 

كما  المناعة،  جهاز  لعمل  الضروري  »سي« 

وبحمض  بالحديد  غني  القرنبيط  أن 

وكالهما  ب(،  فيتامينات  أحد  )وهو  الفوليك 

فغني  البروكولي  أما  الدم،  إلنتاج  ضروري 

بالسيلنيوم.

والفجل  الكتان  وزيت  والشمر  الجزر 

المناعة  لجهاز  مفيدة  أطعمة  كلها  والزبادي 

أيضا.

المناعة  جهاز  على  تؤثر  النفسية  الحالة 

أيضا، وهذه األطعمة تحسن المزاج:

التي  »ب«  بفيتامينات  غني  الهليون: 

مثل  العصبية  النواقل  إنتاج  في  تشارك 

الموجود  الفوليك  وحمض  السيروتونين، 

في الهليون يساهم في تحسين المزاج.

الفليفلة  وأيضا  كالفلفل  الحارة  التوابل 

الجسم  ألن  المجال،  هذا  في  مفيدة  الحارة 

هرمون  من  المزيد  بضخ  معها  يتفاعل 

السعادة.

»د«  بفيتامين  غني  كالمشروم  الفطر: 

في  يساهمان  وكالهما  وبالسيلينيوم، 

تحسين المزاج.

اإلكثار  ألن  الملح،  من  االنتباه  يجب  فقط 

المناعة،  جهاز  عمل  يثبط  أن  يمكن  منه 

موقع  ينقل  كما  حديثة،  دراسة  بحسب 

»ن. د. ر«.

مادة في جسم اإلنسان تقضي على الفيروسات واألورام

تـقــدم طــبـي
تأثير  إلى  مرة  ألول  ألمان  باحثون  توصل 

المواد  إلحدى  اآلن  حتى  معروًفا  يكن  لم 

باحثين  من  مكون  قام فريق  فقد  العضوية، 

ومعهد  »توينكور«  العدوى  أبحاث  معهد  في 

والية  في  الصيدالنية  لألبحاث  »هيلمهولتز« 

العضوية  المادة  بتحليل  األلمانية  سارالند 

»حمض الستراكونيك«، والمعروفة بقدرتها 

تم  البشري.  المناعة  جهاز  تحسين  على 

نشر نتائج هذه الدراسة مؤخرًا في المجلة 

 ،»Nature Metabolism« الشهيرة  العلمية 

الطبي  األلماني  الموقع  على  وكذلك 

.»Heilpraxis«

ما هو حمض الستراكونيك؟
اإليتاكونيك  حمض  الثالث:  المواد  تتواجد 

وحمض  الميسكونيك  وحمض 

جسم  في  طبيعي  بشكل  الستراكونيك 

المشرف  الباحث  يوضح  كما  اإلنسان، 

المواد  هذه  بيسلر.  فرانك  د.  الدراسة  على 

الثالث موجودة لدى جميع الكائنات الحية. 

من  معه  الباحثين  وفريق  بيسلر  تمكن 

الغدد  في  الثالث  المواد  اكتشاف 

في  مرة  ألول  والطحال  اللمفاوية 

عام 2021.

الجهازين  كال  يلعب 

جهاز  في  رئيسيًا  دورًا 

ويوضح  المناعة. 

تبين  أنه  بيسلر 

خالل  من  لهم 

حمض  أن  البحث 

على  الستراكونيك 

الخصوص  وجه 

هائلة  إمكانات  لديه 

عقاقير  تطوير  في 

على  تعمل  جديدة 

حماية  تحسين 

وتثبيط  الخاليا 

وتقوية  الفيروسات 

جهاز المناعة.

ما دوره في 
الجسم؟

حمض  فإن  الباحثين،  فريق  بحسب 

الستراكونيك له العديد من اآلثار اإليجابية 

»لقد  بيسلر:  ويؤكد  المناعة،  جهاز  على 

اكتشفنا أن حمض الستراكونيك ينشط 

مسار إشارات مهم في جهاز المناعة«، مشيًرا 

إلى مسار »NRF2«، وهو بروتين قوي موجود 

في كل خلية من خاليا الجسم ويتحكم في 

وااللتهابات،  لألكسدة  المضادة  العمليات 

التأثيرات  من  الخاليا  تحمي  أن  يمكن  التي 

الستراكونيك  حمض  يطور  الضارة. 

المادتين  من  المرحلة  هذه  في  أقوى  تأثيرًا 

اإليتاكونيك  حمض  األخرتين:  العضويتن 

وحمض ميساكونيك.

مثبط لفيروسات اإلنفلونزا
خاليا  الباحثون  جعل  أخرى،  تجربة  في 

األنفلونزا  بفيروسات  تصاب  بشرية 

وعالجوا الخاليا بحمض الستراكونيك في 

المادة  لهذه  أن  الفريق  الحظ  الوقت.  نفس 

االلتهاب.  مسببات  تثبيط  على  هائلة  قدرة 

هذه  من في  السلسلة 

حمض  أن  تبين  أيضًا،  االختبارات 

مضادة  خصائص  له  الستراكونيك 

للفيروسات، فقد منع -بشكل كلي تقريبًا- 

من  الجسم  في  الفيروس  جزيئات  انتشار 

الخاليا المصابة.

الستراكونيك  حمض  يساعد  أن  ويمكن 

أيًضا في عالج فيروس كورونا، ويأمل بيسلر 

جديدة  عقاقير  تطوير  إمكانية  في  وفريقه 

يمكن  الستراكونيك  حمض  على  تعتمد 

الفيروسية  العدوى  حاالت  في  تساعد  أن 

الخطيرة مثل اإلنفلونزا وكورونا.

عالج تسمم الدم
حمض  استخدام  أيًضا  ويمكن 

التي  »اإلنتان«  حالة  في  الستراكونيك 

تحدث غالبًا في شكل مضاعفات للعدوى أو 

الباحثون  اكتشف  كما  العمليات.  بعد  ما 

إنتاج  يمنع  الستراكونيك  حمض  أن 

فانغ  فانغ  يقول  اإليتاكونيك.  حمض 

شين، من فريق البحث: »إن إعطاء حمض 

زيادة في  إلى  أن يؤدي  الستراكونيك يمكن 

أداء الجهاز المناعي«. ووفًقا للباحث، يمكن 

استخدام هذا بطريقة مستهدفة، على 

سبيل المثال، من أجل تقوية جهاز 

الدم  تسمم  حاالت  في  المناعة 

المتقدمة والخطيرة.

مكافحة 
السرطان

أنه  بيسلر  يؤكد 

مجموعات  »أظهرت 

بحثية أخرى أن حمض 

أن  يمكن  اإليتاكونيك 

يعزز نمو بعض األورام«. 

حمض  أن  إلى  وبالنظر 

يثبط  الستراكونيك 

اإليتاكونيك،  حمض 

جديدة  فئة  تظهر  فقد 

تعتمد  السرطان  أدوية  من 

الستراكونيك.  حمض  على 

قد  وفريقه  أنه  بيسلر  وكشف 

براءة  على  للحصول  بطلب  تقدموا 

لحمض  الطبي  لالستخدام  اختراع 

الستراكونيك.

د. حجر أحمد البنعلي

هذه المقالة صاغها الدكتور 

حجر أحمد البنعلي ألصدقائه 

في الواتس أب..ويتم نشرها 

الفائدة لتعميم 
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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

ضمن مشروع الخطة الشاملة للشحن البري

»المواصالت« تجري عددًا 
من المسوحات الميدانية

برامج وأنشطة متنوعة 
بـ »صيفي الخور«

ظهور زحل بالقرب من القمر

أعلنت وزارة المواصالت عن البدء في إجراء عدد من المسوحات 

البري  للشحن  الشاملة  الخطة  مشروع  ضمن  الميدانية 

الشركات  مع  مقابالت  إجراء  تشمل  والتي  قطر  دولة  في 

والخفيف  الثقيل  النقل  وشركات  واللوجستية  اإلنشائية 

وشركات خدمات الشحن، داعية للمشاركة في االستطالعات 

واالستبيانات.

وقالت عبر حسابها بموقع 

أن  المتوقع  من  إنه  تويتر 

هذه  على  العمل  يستمر 

نهاية  حتى  المسوحات 

وفقًا   2022 سبتمبر  شهر 

للظروف الميدانية.

المواصالت  وزارة  ودعت 

العمل  أصحاب 

في  والموظفين 

اإلنشائية  الشركات 

وشركات  واللوجستية 

النقل الثقيل والخفيف 

خدمات  وشركات 

من  الوزارة ومنتسبيها  موظفي  مع  التعاون  إلى  الشحن 

من  المطلوبة  البيانات  لجمع  الميداني  بالعمل  المختصين 

جميع أنحاء البالد.

وقالت إنه سيتم تطبيق أحكام الخصوصية المطلقة والسرية 

التامة على جميع المعلومات والبيانات، ولن يتم استخدامها إال 

أي معلومات بأي  المشروع، كما لن يتم نشر  أهداف  لتحقيق 

طريقة كانت ألي طرف ثالث.

إدارة  إشراف  وتحت   2022 الصيفي  النشاط  فعاليات  ضمن 

اللجنة  نظمت  والشباب  الرياضة  بوزارة  الشبابية  الشؤون 

شاطئية  طائرة  كرة  بطولة  الرياضي  الخور  بنادي  الشبابية 

بمشاركة عدد 5 فرق.

الشبابية  اللجنة  رئيس  المهندي  راشد  علي  قال  جانبه  ومن 

ثقافة  نشر  هو  البطولة  هذه  تنظيم  من  الهدف  إن  بالنادي 

هذه  مثل  أن  مؤكدًا  القطري  المجتمع  في  الشاطئية  األلعاب 

البطوالت فرصة لممارسة النشاط البدني للشباب، خاصة أن 

تشجيع  إلى  إضافة  المنافسة.  وليس  المشاركة  منها  الهدف 

الشباب على ممارسة الرياضة بشكل مستمر. وأكد المهندي 

في  أخرى  رياضية  بطوالت  المقبلة  األيام  في  يكون  سوف  أنه 

السباحة وكرة القدم وفي ختام البطولة كرم المهندي أصحاب 

المراكز الثالثة األولى.

ويتضمن النشاط الصيفي في نادي الخور العديد من البرامج 

والعلمية  واالجتماعية  والثقافية  الرياضية  بين  ما  واألنشطة 

وغيرها من األنشطة التي تناسب الفئات العمرية المستهدفة.

بالقرب من  القطري عن ظهور كوكب زحل  التقويم  دار  أعلنت 

األفق  أعلى  المجردة  بالعين  رؤيتهما  أمكن  حيث  أمس،  القمر 

من  قطر  دولة  لسماء  الشرقي 

بعد الساعة 9:00 مساًء بتوقيت 

قبل  وحتى  المحلي  الدوحة 

شروق الشمس.

يشار إلى أن أهمية تلك الظواهر 

فرصة  أنها  في  تكُمن  الفلكية 

ورصد  برؤية  لالستمتاع  جيدة 

مجموعتنا  كواكب  اقتران 

األوقات  في  القمر  مع  الشمسية 

الفلكية  الحسابات  أنها تؤكد مدى دقة  إلى  الُمْعَلنة، باإلضافة 

المستخدمة في حساب مدارات حركة الكواكب والنجوم. ومن 

الجدير بالذكر أن دار التقويم أعلنت سابقا عن اقتراب خمسة 

من كواكب مجموعتنا الشمسية »زحل، والمشترى، والمريخ، 

والزهرة، وعطارد« من القمر في سماء دولة قطر، ويمكن لسكان 

دولة قطر رؤية ورصد الكواكب الخمسة.

أمكن رؤيتهما في سماء قطر

الدوحة           $

نظم بطولة كرة طائرة شاطئية تشمل »9« موانئ في ثالث دول أوروبية.. »كتارا«:

انطالق رحلة فتح الخير إلى إيطاليا
كشفت المؤسسة العامة للحي 

الثقافي »كتارا«، أمس، عن انطالق 
رحلة فتح الخير الخامسة بقيادة 

د السادة. النوخذة محمَّ
وقالت »كتارا« إن الرحلة انطلقت 
في أوائل الشهر الجاري في جولة 

بحرية تشمل 9 موانئ في ثالث دول 
أوروبية تطل على سواحل البحر 

األبيض المتوسط، ابتداًء من ميناء 
جزيرة مالطا في اتجاه صقلية وروما 
وجنوة بإيطاليا، لتنتقل بعدها إلى 
موناكو ونيس وكان ومرسيليا في 
فرنسا، وصوًل إلى محطتها األخيرة 

في برشلونة بإسبانيا.

»كتارا«  جهود  إطار  في   5 الخير  فتح  رحلة  وتأتي 

بين  والمعرفي  الثقافي  التبادل  في  المتواصلة 

ودول  جهة،  من  العربي  الخليج  ومنطقة  قطر 

البحر األبيض المتوسط من جهة أخرى، بقصد 

كجسر  القطري  البحري  بالتراث  التعريف 

الترويج  جانب  إلى  الشعوب،  بين  للتواصل 

وإطالع   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة 

المكثفة  االستعدادات  على  أوروبا  دول  جمهور 

والمنشآت  العالمية  البطولة  الستضافة 

المونديالية  واالستادات  الضخمة  الرياضية 

العرس  لهذا  قطر  دولة  أقامتها  التي  العمالقة 

العالمي االستثنائي.

الجاري  يوليو  شهر  مطلع  في  الرحلة  وبدأت 

كافة  واكتمال  الصيانة  أعمال  من  االنتهاء  بعد 

صيانة  تشمل  التي  والمستلزمات  التجهيزات 

محمل  لجسم  والسفلية  العلوية  األجزاء  جميع 

إلى  داخله،  إلى  المياه  لتسّرب  منًعا  الخير  فتح 

الربط بين أخشاب  جانب تبديل كافة مسامير 

السفينة التي تبلغ نحو 5000 مسمار ربط.

ومن الجدير بالذكر أن »كتارا« كانت قد أطلقت 

الرحلة   2013 نوفمبر  من  والعشرين  الثاني  في 

الخليج  دول  إلى  قطر  من  الخير  لفتح  األولى 

النوخذة  يقودهم  بحارا   44 متنها  وعلى  العربي، 

المحمل  طاف  حيث  الكعبي،  عيسى  بن  حسن 

العربي،  الخليج  دول  من  دول  خمس  في  بنادر 

في  وتشارك  قطر  إلى  لتعود  يوما   27 واستمرت 

احتفاالت اليوم الوطني للدولة.

شاطئ  من  فأبحرت   ،2 الخير  فتح  رحلة  أما 

بقيادة   2015 عام  أكتوبر   5 في  الهند  إلى  كتارا 

رحالها  وحطت  الكعبي،  عيسى  حسن  النوخذة 

إلى  لتعود  أكتوبر،   24 في  مومباي  ميناء  في 

رحلة  أبحرت  فيما   ،2015 نوفمبر   17 في  كتارا 

الكويت  دولة  إلى  كتارا  شاطئ  من   3 الخير  فتح 

2017، وعلى متنها  17 نوفمبر  وسلطنة عمان يوم 

16 بحارا يقودهم النوخذة القطري الشاب محمد 
حاملة  تاريخية  رحلة  في  وذلك  السادة،  يوسف 

الوحدة  ومجسدة  والسالم  المحبة  رسالة  معها 

الثقافية والترابط التراثي البحري، لتعود يوم 17 

2017، بينما أبحرت رحلة فتح الخير 4  ديسمبر 

من مضيق البوسفور بإسطنبول في العاشر من 

اليونان  وموانئ  سواحل  وشملت   ،2019 يوليو 

)نوخذة   16 وألبانيا وكرواتيا ومالطا، وشارك فيها 

من  )أكثر  كيلومتر   7500 مسارها  وبلغ  ويزوة(، 

4000 ميل بحري(.

الدوحة           $

إدارة األرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا  توقعت 

مع  غائما  يصبح  رطبا  وأحيانا  السحب  بعض  مع 

البحر  وفي  الساحل،  على  خفيفة  ألمطار  فرصة 

يسود غبار عالق مع بعض السحب. 

تصبح  االتجاه  متغيرة  الساحل  على  الرياح  وتكون 

مدى  ويتراوح  غربية،  شمالية   - شرقية  شمالية 

 3 إلى  ويقل  كيلومترات،  و8   4 بين  األفقية  الرؤية 

كيلومترات أو أقل على بعض المناطق خالل األمطار 

 33 الصغرى  الدوحة  في  الحرارة  درجات  الرعدية.  

والكبرى 39 درجة مئوية.
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أطول امرأة 
تستعد 

لـ »غينيس«
تستعد التركية ُرميسا غلغي إلجراء أول 

رحلة لها إلى الواليات المتحدة للمشاركة 

في فعالية موسوعة »غينيس« لألرقام 

القياسية.

طول ُرميسا، المقيمة في والية قره 

بوك شمالي تركيا، يبلغ مترين و15 

سنتيمتًرا، وهي مصابة بمتالزمة »ويفر« 

)تجعل الجسم ينمو بسرعة أكبر من 

المعتاد(.

وسبق أن دخلت ُرميسا موسوعة 

»غينيس« لألرقام القياسية بصفتها »أطول 

امرأة في العالم« عامي 2014 و2021.

وأوضحت رميسا، في بيان أمس األول 

الخميس، أنها ستذهب إلى سان 

فرانسيسكو في سبتمبر المقبل 

للمشاركة في فعالية تنظمها موسوعة 

»غينيس« لألرقام القياسية.

وأعربت عن شكرها للخطوط الجوية 

التركية لتقديمها الدعم الالزم 

لها خالل رحلتها وتوفيرها 

لكرسي نقال ومرافق 

في سفرها للواليات 

المتحدة.

مصابو متالزمة داون في »يد الرحمة«
العراقي حسام اإليزرجاوي، شاب ثالثيني، 

عند  بغداد  العاصمة  أطراف  يسكن 

الخدمات،  ألبسط  تفتقر  نائية  منطقة 

لكنها لم تنزع عنه اإلرادة في تحويل منزله 

االحتياجات  ذوي  لرعاية  دار  إلى  المتواضع 

الخاصة من مصابي متالزمة داون.

مع  تعلق  حكاية  حسام  الشاب  وتربط 

مصابي متالزمة داون منذ سنوات حين 

االحتياجات  ذوي  من  بصبي  تعلق 

الخاصة، كان يتردد عليه باستمرار 

للحالقة  محاًل  يدير  كان  حين 

الرجالية.

تأخذ  العالقة  بدأت  فشيئا  وشيئًا 

بالنمو واالتساع بعد أن عمد حسام 

إلى  معه  واصطحابه  رعايته  على 

الرعاية  أنواع  مختلف  وتقديم  الدار 

والمساعدة له.

قد  الصبي  »ذلك  إن  يقول،  ذلك  وعن 

زادني من التعلق بتلك الشريحة حتى 

أن  الزواج  بعد  الله  إلى  ابتهلت  قد  أنني 

داون  متالزمة  مصابي  من  بمولود  يرزقني 

بابني  رزقت  حين  لدعائي  استجاب  وقد 

البكر رضا«.

ويواصل حديثه: »أصيب الطبيب بالذهول 

عندما وجدني فرحًا حين أخبرني بأن ولدي 

مصاب بمتالزمة داون حتى ظن أني أصبت 

بانهيار عصبي نتيجة الصدمة«.

فيما بعد عمد حسام إلى تحويل جزء من 

داره لمركز رعاية واحتضان ألبناء المنطقة 

داون  متالزمة  مصابي  من  المجاورة  والمدن 

دون أي مقابل مادي.

عليها  أطلق  التي  »الدار  أن  حسام  يؤكد 

خدمة  توفر  الرحمة  يد  معهد  تسمية 

يتم  حيث  المصابين  لألطفال  التعليم 

وكتابتها  الحروف  نطق  على  تدريبهم 

كلمات  شكل  على  إلخراجها  محاوالت  مع 

وجمل«.

احتضنتهم  الذين  »بعض  أن  إلى  ويلفت 

تعلم  من  كبير  جهد  وبعد  تمكنوا  الدار 

الحروف حتى أن فيهم من بات اليوم يكتب 

الدروس من بينها  بأريحية مفردات بعض 

)بابا( و)دادا( وغيرها من الكلمات«.

طفاًل   24 نحو  اآلن  حسام  منزل  ويؤوي   

التفرغ  وبشأن  داون.  متالزمة  مصابي  من 

»عملي  يقول:  لرعايتهم  الكافي  والوقت 

الغياب  أحيانًا  يفرض  الشرطة  سلك  في 

الطويل ولكن لست بمفردي فهنالك زوجتي 

بمتالزمة  المصابين  غير  أبنائي  من  و2 

داون، وهم من يؤدون تلك المهمة بداًل عني«.

شقيقتان ليبيتان.. 
لقاء بعد سنوات من الفراق

طويلتين  أذنين  ذو  صغير  ماعز  أصبح 

التواصل  وسائل  على  نجمًا  للغاية 

مالكه  يّدعي  إذ  باكستان،  في  االجتماعي 

موجودًا  يكون  ال  قد  قياسيًا  رقمًا  كسر  أنه 

»سيمبا«  الماعز  يعيش  األساس..  في 

ُولد  حيث  كراتشي،  في  مدللة  حياة  اآلن 

الشهر الماضي بأذنين طويلتين نمتا مّذاك 

ليصل طولهما إلى 54 سنتيمترًا.

ناريجو  حسن  محمد  المربي  ويقول 

لألرقام  غينيس  بموسوعة  اتصل  إنه 

القياسية لمعرفة ما إذا كان باإلمكان إدخال 

»أطول  فئة  وجود  عدم  رغم  إليها،  الحيوان 

موقع  على  الراهن  الوقت  في  ماعز«  أذَني 

المنظمة اإللكتروني.

إلى   10 بعد  »بالكاد  بفخر  ناريجو  وروى 

يظهر  )الحيوان(  بدأ  والدته،  من  يومًا   12
وفاز  والعالمية  المحلية  اإلعالم  وسائل  في 

بمسابقة جمالية«.

محبوبًا  أصبح  يومًا،   30 »بعد  وأضاف: 

لدرجة أن شخصية مشهورة ستحتاج إلى 

25 إلى 30 عامًا لتحقيق الشهرة نفسها«.
أن ناريجو  آذان »سيمبا« ممدودتان لدرجة 

اضطر إلى ثنيهما على ظهره لمنع الحيوان 

الصغير من الدوس عليهما.

الحيوان  يتمكن  حتى  حزامًا  صمم  كما 

الصغير من وضع أذنيه حول رقبته.

ويبدي ناريجو بعض القلق بشأن االهتمام 

ذلك  في  بما  »سيمبا«،  عليه  يحصل  الذي 

إلى  يلجأ  وهو  المنافسين.  المربين  من 

للماعز  للحماية  طلبًا  والتقاليد  الصلوات 

الصغير.

للترويج  »سيمبا«  رعاية  اآلن  يعتزم  وهو 

لباكستان كدولة رئيسية في قطاع تربية 

الماعز.

»سعدية« حكم فلسطينية في المالعب العالمية
من  األصل(  )فلسطينية  سعدية  هبة 

على  حاصلة  دمشق،  مدينة  مواليد 

للمعلمات،  الرياضية  التربية  شهادة 

القدم  لكرة  التحكيم  في  مشوارها  بدأت 

لدوري الرجال عام 2010.

مجال  في  نفسها  إثبات  على  إصرارها   

حكم  أول  لتكون  أوصلها  التحكيم 

المنتخبات  أهم  بين  تحكم  فلسطينية 

للرجال  عاًما   21 تحت  للفئة  العالمية 

والنساء. 

وعن بدايتها مع احتراف التحكيم الدولي 

أحب  صغري  »منذ  تقول:  القدم،  لكرة 

كرة القدم، وحينما ُعرض علّي أن أكون 

لحظة،  أتردد  لم  اللعبة  هذه  في  حكًما 

في  أصبحت  حتى  وتدّربُت  ثابرُت  بل 

لني لمنافسة الرجال«.  مستوى عاٍل أهَّ

وتضيف: »مشواري في التحكيم لم يكن 

مستحيل  شيء  ال  أن  أؤمن  ولكن  سهاًل، 

في  وصعوبات،  عثرات  بدون  حلًما  وال 

في  التدرب  في  صعوبة  وجدت  البداية 

مالعب كرة القدم برفقة الحكام الرجال، 

مكاًنا  الشعبية  األحياء  من  اتخذت  لذا 

ا لي«.
ًّ

تدريبي

سوريا،  في  األحداث  تصاعد  وبعد   

اضطرت سعدية إلى الهجرة لكي تكمل 

حيث  ا، 
ًّ

دولي حكًما  تكون  أن  في  حلمها 

تمّكنت من الوصول إلى ماليزيا.

تحديات  واجهت  أنها  سعدية  ُتبّين   

كبيرة في ماليزيا بدًءا من اللغة، ونمط 

ا عّما كانت 
ًّ

المعيشة الذي يختلف كلي

الظروف  كل  ت  تحدَّ سوريا،  في  عليه 

االتحاد  إلى  وصلت  حتى 

الماليزي لكرة القدم.

خضعت  أنها  وتوضح   

اختبارات  لعدة 

إثبات  فيها  حاولت 

مدار  على  نفسها 

ثالث سنوات، قبل أن 

تضطر إلى الهجرة إلى 

السويد وفيها كان األمر 

أكثر تعقيًدا.

أّن  األكبر  »التحدي   

أوروبي  بلد  السويد 

من  آِت  ولم 

خلفية 

حاجًزا  كان  الثقافة  فاختالف  أوروبية، 

كبيًرا أمامي ألن أكمل في التحكيم،

عن  تعيقني  عقبة  أجعلها  لم  ولكن   

إلى  والوصول  حلمي  إكمال 

هدفي، وبذلُت مجهوًدا أضعاف 

ما يبذله المواطن السويدي، 

الوصول  استطعت  حتى 

المستويات  أعلى  إلى 

السويد«،  في  التحكيمية 

تقول سعدية.

من  سنوات  ست  وبعد   

احترفت  التحكيم،  دراسة 

2016م  عام  في  التحكيم 

الشارة  على  وحصلت 

 2017 عام  وفي  الدولية، 

النخبة  دخلت 

مباريات  في  تحكم  وأصبحت  اآلسيوية 

منها  عاًما،   21 دون  للرجال  القدم  كرة 

كوريا  بين  النهائي  نصف  مباراة 

واليابان. 

في  حّققتها  التي  اإلنجازات  أهم  وعن   

التحكيم الدولي، تذكر أنها كانت حكًما 

ا في مباراة نصف النهائي في كأس 
ًّ

دولي

عاًما،   16 تحت  بتايالند  للسيدات  آسيا 

 2018 التالي  العام  وفي   ،2017 عام  في 

حّكمت في كأس آسيا للسيدات باألردن 

في  ا 
ًّ

احتياطي مساعًدا  حكًما  وكنت 

النهائية بين أستراليا واليابان.  المباراة 

حكًما  كانت  أنها  إلى  سعدية  وتشير 

والصين  اليابان  بين  النهائية  بالمباراة 

إندونيسيا،  في  اآلسيوية  األلعاب  في 

نهائي  النصف  مباراة  حّكمت   2019 وفي 

بين  والنهائي  »آسيان«،  بطولة  في 

حّكمت  ذاته  العام  وفي  وفيتنام،  تايالند 

 19 نهائيات كأس آسيا للسيدات تحت 

عملت   2020 عام  في  تايالند.  في  عاًما 

النهائية  الذهاب  مباراة  تحكيم  على 

أستراليا،  في  طوكيو  ألولمبياد  المؤهلة 

بمصر،  العرب  كأس  نهائي   2021 وفي 

آسيا  كأس  نهائي  حّكمت   2022 وفي 

شهر  في  سعدية  وسُتشارك  بالهند، 

مباريات  تحكيم  في  المقبل  أغسطس 

 20 بطولة كأس العالم للسيدات تحت 

عاًما، والتي تستضيفها كوستاريكا.

»فنان الخردة«
استطاع المصري إبراهيم صالح تطويع الخردة لتشكيل مجسمات 

فنية عمالقة حتى عرف باسم »فنان الخردة«.

والعمالق  الفرعوني  إلى تمثال حورس  النيل  من أسد كوبري قصر 

»كينج كونج«، يركز إبراهيم في أعماله على القيمة الفنية والحفاظ 

على البيئة بإعادة تدوير المخلفات.

ورغم  طفولته،  منذ  النحت  بفن  ولعه  صالح  إبراهيم  اكتشف 

بعمل  موهبته  تنمية  في  نجح  لكنه  متوسط،  مؤهل  على  حصوله 

منحوتات من اإلسمنت والجبس والصخور الصناعية.

بعد ذلك، تحول الشاب البالغ 29 عاًما لعمل مجسمات من الخامات 

السيارات  وإطارات  القديمة  والتروس  الحديد  خردة  مثل  الصلبة، 

»الكاوتش«، وطوعها لعمل مجسمات تعكس الهوية المصرية.

مجسم أسد كوبري قصر النيل أحدث أعمال إبراهيم من الخردة، 

9 ساعات يومًيا، وهذا  يوًما فقط، بمعدل   30 »العمل استغرق  وهذا 

وقت قياسي، مع خصم 4 أيام لجمع الخامات«.

أصعب  الخامات  »تجميع  يقول:  تواجهه،  التي  الصعوبات  وعن 

مرحلة، فبعد تحديد نوع الخامة المستخدمة، تأتي مرحلة البحث 

كميات  ويتطلب  طوياًل  وقًتا  يستغرق  وهذا  المخلفات،  وتجميع 

كبيرة من الخردة«.

يبلغ ارتفاع مجسم األسد 3.5 متر، وعرض قاعدته 3 أمتار، ويزن نحو 

والرولمان  الجنازير  التروس  نصف طن، وهو مصنوع من »مخلفات 

بلي«، مشيرا إلى تثبيته في استراحة على طريق مصر اإلسكندرية 

الصحراوي.

إبراهيم،  من  طوياًل  وقًتا  يستغرق  كان  الحجم  بهذا  مجسم  بناء 

مع  لكن   ،4 أو  شهور   3 في  المجسم  أعمل  ممكن  »كان  ويقول: 

الممارسة واإلقبال نجحت في تقليص المدة، واآلن ال يتجاوز أي عمل 

30 يوًما إلنهائه«.
في نهاية 2021، نجح إبراهيم في عمل مجسم غوريال »كينج كونج« 

باستخدام إطارات السيارات، ويقول: »استخدمت في المجسم 200 

من  بالكامل  دهب  مدينة  تنظيف  في  ساهمت  الكمية  وهذه  إطار، 

الكاوتش«.

ماعز سّميع

ليبيتين،  شقيقتين  شمل  اجتمع 

من  عامًا   94 بعد  الماضي،  األربعاء 

اإليطالي  االحتالل  حقبة  خالل  االفتراق 

الله  عبد  السعد  أم  فالسيدة  للبالد. 

محمد الطبولي الورفلي تقيم مع عائلتها 

شرق  جنوب  الواقعة  وليد  بني  بلدة  في 

قد  وكانت  طرابلس،  الليبية  العاصمة 

من  الهروب  أثناء  فاطمة  شقيقتها  فقدت 

عشرينيات  أواخر  في  اإليطالية  القوات 

القرن الماضي.

أملها  قط  السعد  أم  تفقد  لم  ذلك،  ومع 

تكللت  حتى  شقيقتها،  على  العثور  في 

بعد  األسبوع  هذا  بالنجاح  مساعيها 

لقاء  في  بشقيقتها،  شملها  اجتماع 

وُعقد  الفرح،  بدموع  األعين  فيه  امتألت 

الصغيرة  جالو  بلدة  في  به  االحتفال 

تعيش  حيث  ليبيا،  شرق  في  الواقعة 

فاطمة.

أن  منذ  أختها  الشقيقتين  من  أي  تَر  لم 

مضى  وقد  صغيرتين  فتاتين  كانتا 

على ذلك قرابة قرن من الزمان، ومن 

مناسبة  الشمل  اجتماع  كان  ثم 

ورفلة  عشائر  من  باالحتفال  جديرة 

والمجابرة في جالو.

إعالم  لوسائل  السعد  أم  قالت  فيما 

بأن  طويل  زمن  منذ  ُأخبرت  إنها  محلية 

شقيقتها ُتوفيت في منطقة فزان جنوب 

الفرار  أثناء  وأنها لقيت حتفها في  البالد، 

فإنها  ذلك  ومع  اإليطالي،  االحتالل  من 

شملها  اجتماع  في  قط  األمل  تقطع  لم 

بأختها فاطمة مرة أخرى.

أم  كانت  الشقيقتين  اجتماع  وقبل 

تزوجت  فاطمة  بأن  سمعت  قد  السعد 

فسألت  المجابرة،  قبيلة  من  برجٍل 

من  أخبارها  وتلمست  مكانها  عن 

جهات اتصال وأفراد من القبيلة 

اجتماع  أوان  جاء  حتى 

الشمل.
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سلمان المالك

انطالق عروض »قرطاج«

في  بقرطاج  الروماني  المسرح  مدارج  اهتّزت 

بآالف  الخميس،  مساء  تونس،  العاصمة 

»عشاق  عرض  حضروا  الذين  الجماهير 

56 لمهرجان قرطاج  الدنيا« في افتتاح الدورة 

الدولي.

عبدالحميد  التونسي  للمخرج  العرض 

والشعبي،  المسرحّي  ويمزج بين  بوشناق، 

تسعينيات  إلى  بالجمهور  يعود  حيث 

القرن الماضي والفن الشعبي الّذي مّيز تلك 

الفترة.

الشعبي  للفنان  أغنياٍت  العرض  وقّدم 

الهادي حبوبة، مثل »ناري على الزينة ياما ما 

جاتش اليوم«.

سمير  الشعبي،  الفنان  أّدى  حين  في 

ميمتي  »يا  المعروفة  أغنيته  الوصيف، 

غادرت  التي  باألم  تتغّنى  التي  الغالية« 

الدنيا.

الفرزيط،  صالح  الشعبي  المطرب  وأّدى 

تحكي  التي  البراني«  يا  روح  »قالولي  أغنية 

قصة اإلقصاء االجتماعي في عالقة الزواج.

تتناول  تمثيلية  لقطات  العرض  وتخلل 

أوضاع الفنانين الشعبيين وتناقضاتها.

مثل  فنانون،  الموسيقي  بالعرض  وشارك 

الحناشي  وعبدالوهاب  بوشناق  لطفي 

مدير  قال  الجاري،  يوليو   6 وفي  وغيرهما. 

بالمائة   45« إن  الفرجاني،  كمال  المهرجان 

من العروض ُخّصص للفنانين التونسيين، 

للعروض  منها  بالمائة   30 خّصص  فيما 

عروضًا  ستكون  بالمائة  و25  العربية، 

مؤتمر  في  الفرجاني  وأوضح  أجنبية«. 

 33 سينّظم  »المهرجان  أن  صحفي 

تونسيًا  حفاًل   15 منها  عرضًا، 

و10 حفالت عربية و8 من دول 

أجنبية«.

»آيس كريم«.. ال يذوب

تعرضت شركة آيس كريم صينية فاخرة النتقادات 

شديدة عقب انتشار مقطع فيديو بشكل واسع ُيظهر 

مثلجات باهظة الثمن ال يبدو أنها تذوب عند تعرضها 

لمصدر حرارة. وفي الفيديو، الذي شوهد حتى اآلن 

الصيني  الويب  موقع  على  مرة  مليون   500 من  أكثر 

الشهير Weibo، يضع شخص والعة قرب المثلجات 

باهظة الثمن التي يبدو أنها ال تذوب، وفقا لصحيفة 

الشركة  وأثارت   .South China Morning Post
الجدل في وقت سابق 

هذا  من 

في  تذوب  ال  منتجاتها  أن  عن  الكشف  بعد  األسبوع، 

درجات الحرارة العالية أو عند تعرضها للنار مما أثار 

وأظهرت  منتجاتها.  في  موجود  هو  ما  حول  تساؤالت 

كريم  اآليس  أن  اإلنترنت  رواد  تداولها  فيديو  مقاطع 

ال يذوب عندما اختبره أحد مستخدمي اإلنترنت عن 

الدخان ظهر  أن  التقرير  وذكر  منه،  حرق جزء  طريق 

في الفيديو بعد أن المس اآليس كريم النار وفاحت 

آخر  مقطع  في  أنه  كما  المحترق.  الطعام  رائحة 

ويتحول  يذوب  أن  من  بدال  لزجا  كريم  اآليس  ظل 

كريم  اآليس  يفعل  كما  سائل،  إلى 

غرفة  في  وضع  عندما  العادي، 

 31 حرارتها  درجة  تبلغ 

بعد  مئوية  درجة 

 50 من  أكثر 

دقيقة.

ساعة هتلر.. بالمزاد

حيوانات برية للتصدير

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن تقديرات دار مزادات في 

الواليات المتحدة تشير إلى أن ساعة نادرة ألدولف هتلر زعيم 

النازية سُتباع بمبلٍغ يتراوح بين مليوني دوالر وأربعة ماليين 

دوالر. ولفتت دار »مزادات اإلسكندر التاريخية« بوالية ماريالند 

األميركية إلى أن المزاد يمكن أن يصل بسعر الساعة إلى 4 

ماليين دوالر، 

بينما قال مدير 

الشركة بيل 

باناغوبولوس: 

»يبدو المنشأ هنا 

مؤكدًا بشدة«.

ُيذكر أن جنود 

فرقة دبابات 

فرنسية اجتاحوا 

المنزل الصيفي 

ألدولف هتلر في 

بافاريا شهر مايو عام 1945، باإلضافة إلى منزٍل نموذجي كان يقع 

على جبل مجاور، وشبكة من األنفاق وغرف التخزين.

بعد االجتياح، قرر الجنود البحث عن تذكارات بعد أن وجدوا 

المنطقة مهجورًة بالكامل، وحينها عثر الرقيب روبرت مينوت على 

ساعة هتلر، وفقًا لدار مزادات في ماريالند.

وُصِنَعت الساعة بواسطة أندريس هوبر من ميونيخ بحيث 

تدور حول نفسها داخل اإلطار، لتكشف في الجهة المقابلة عن 

األحرف األولى من اسم أدولف هتلر، مع شعار الصليب المعقوف 

النازي، ونسر النازية.

بينما ُنِقَشت عدة تواريخ حول الشعار ومن بينها تاريخ ميالد 

هتلر، مما ُيشير إلى حصوله عليها عام 1933.

وأوضح باناغوبولوس أن الجندي مينوت، الذي خدم في الفرقة 

الثانية المدرعة، باع الساعة ألحد أقاربه. وظلت مملوكًة للعائلة 

حتى ثالث سنوات مضت، عندما تواصل معه أحد أحفاده 

وطلب بيعها. وقدم الحفيد »إشعار تجنيد مينوت وجميع أوراقه 

العسكرية. وال شك في أنه كان هناك«.

ومع ذلك شكك باناغوبولوس في أن هتلر ارتدى الساعة كثيرًا. 

وأوضح: »كان هتلر شخصًا متواضعًا فيما يتعلق باألثاث 

والمجوهرات، رغم غروره الكبير. وليست هناك صور له وهو 

يرتدي ساعة. لكن هذا ال يعني أنه لم يرتدها في المناسبات 

الخاصة«.

تنقل يسينيا تالفيرا بعناية ضفدعًا صغيرًا إلى وعاء بالستيكي 

يحوي ثقوبًا صغيرة واسفنجة رطبة بعدما كان نائمًا بجانب 

نبتة، إذ ُيجّهز أكثر من 2600 حيوان الجتياز رحلة طويلة من 

نيكاراغوا إلى الواليات المتحدة حيث ُتباع لتربيتها داخل 

المنازل. وفيما ُأخذت أسالفها من غابات أميركا الوسطى 

االستوائية، ُترّبى الضفادع والثعابين والعناكب والسحالي 

والسالحف لتتولى تصديرها »إكزوتيك فونا«، وهي شركة 

تقول إنها »مزرعة للحيوانات« )زو فارم( وتقع في إحدى ضواحي 

العاصمة ماناغوا. ومنذ 15 سنة، تربي »إكزوتيك فونا« بموجب 

ترخيص حصلت عليه من الحكومة 18 نوعًا من الحيوانات 

البرية لتصديرها إلى الواليات المتحدة وكندا وآسيا.

وتقول تاالفيرا التي تدير المؤسسة إلى جانب زوجها ادواردو 

الكايو لوكالة فرانس برس إّن الطلب على هذه الحيوانات مرتفع 

»من جانب أشخاص يرغبون في تربية حيوانات غير الكالب 

والقطط المألوفة«.

وتعمل تاالفيرا وفريقها بجهد لتجهيز آخر دفعة من الحيوانات 

طلبتها شركة من ميامي وتشمل 1200 حيوان من نوع ضفدع 

الشجر أحمر العينين وضفدع الزجاج باإلضافة إلى 290 من 

السحالي من نوع »كومون باسيليسك« و»بيشيت« و800 

عنكبوت من بينها عناكب الرتيالء و350 ثعبانًا من نوع أصلة 

عاصرة.

وتوضع الحيوانات في أوعية تحوي فتحات صغيرة تتيح لها 

التنفس، فيما ُتنقل الثعابين إلى أكياس من القماش قبل 

وضعها في صناديق خشبية مكتوب عليها »حيوانات حية«، إذ 

ستخضع لمعاينة من أحد مفتشي وزارة الصحة.

وال تتعرض الحيوانات للتخدير. وتقول تاالفيرا »تستطيع أن 

تتحمل رحالت تمتد إلى 24 ساعة وحتى ثالثة أيام« من دون أن 

تتناول الطعام.

وتنتقل الشحنة إلى مطار ماناغوا الدولي عبر إحدى الشاحنات، 

وبعد خضوعها للتفتيش الجمركي تغادر في اليوم التالي في 

رحلة تجارية إلى ميامي.

وتشجع وزارة البيئة في نيكاراغوا تربية الحيوانات البرية، إذ 

تستضيف دورات تدريبية ومؤتمرات لتشجيع السكان البالغ 

عددهم 6,5 مليون نسمة على الدخول في هذا المجال المربح.

وتشير الحكومة إلى أن نحو 40 ألف أسرة في نيكاراغوا، وهي 

إحدى أكثر دول أميركا الالتينية فقرًا، تعمل في مشاريع مماثلة.

احذفه اآلن!
حول  المستخدمين  لمليارات  عاجلة  تحذيرات  آب«  »واتس  أرسل 

تطبيق »أندرويد« خطير يمكنه سرقة معلومات حساسة منهم.

كاثكارت،  ويل  آب«،  »واتس  رئيس  وضع  »تويتر«،  على  موضوع  وفي 

بالبرامج  مليء  »أندرويد«  تطبيق  بشأن  تأهب  حالة  في  المستخدمين 

 .»HeyMods« يسمى  مطور  من  وهو   ،»Hey WhatsApp« يسمى  الضارة 

مصمم  البداية،  في  ضار  غير  يبدو  قد  الذي  التطبيق،  هذا  إن  كاثكارت  وقال 

لسرقة البيانات الشخصية الحساسة المخزنة على هواتف »أندرويد«.

 Google«وعثر على التطبيق خارج متجر »غوغل بالي«، ولكن لحسن الحظ يمكن لـ

»واتس  من  والمزيفة  الضارة  اإلصدارات  هذه  وتعطيل  اكتشاف  اآلن   »Play Protect
البرنامج  هذا  إيقاف  على  معا  للعمل  آب«  و»واتس  »غوغل«  تعاون  بعد  ذلك  ويأتي  آب«. 

الخطير في مساراته.

مياه طبيعية 
تشق الصخور

تركيا،  شرقي  تونجلي  والية  في  الطبيعية  للمياه  »مونزور«  ينابيع  تجذب 

عشاق المناظر الخالبة بين الجبال شديدة االنحدار.

آالف  تستضيف  »أوفاجق«  قضاء  في  الواقعة  الينابيع  إن  األناضول  مراسل  وقال 

السياح المحليين واألجانب على مدار العام.

سطح  عن  متر   1500 ارتفاع  على  جباله  بين  الطبيعية  الينابيع  أوفاجق  ويحتضن 

البحر، وسط اهتمام كبير من السلطات المحلية.

وتتدفق المياه في جميع الفصول من بين الصخور، لتشكل شالالت متفاوتة الحجم، وتحيط 

بها أزهار طبيعية بشتى األلوان.

العيــن.. والقلــب
كشفت 

دراســـــــــــة 

جـــــــديـــــــدة، 

أجــــراهــــا عــدد 

مـــن الــبــاحــثــيــن 

مــــن مــســتــشــفــى 

للعين  نـــيـــويـــورك 

ــت  ــاون م ـــي  ف واألذن 

المرضى  أن  سيناي، 

الـــذيـــن يــعــانــون من 

ــــل مــــعــــيــــن مــن  ــــك ش

ــي  ــع ــق ــب الـــتـــنـــكـــس ال

ــر  ــم ــع ــال الـــمـــرتـــبـــط ب

الــمــســبــب   ،)AMD(

لــلــعــمــى، مــعــرضــون 

لخطر  كبير  بشكل 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والسكتة الدماغية.

كلية  في  العيون  وجراحة  طب  أستاذ  سميث،  ثيودور  الدكتور  وقال 

الطب في إيكان بماونت سيناي: »على مدى العقود الثالثة الماضية، 

اقترح الباحثون وجود ارتباط بين التنكس البقعي المرتبط بالعمر 

بيانات  هناك  تكن  لــم  ولكن  الــدمــويــة،  واألوعــيــة  القلب  وأمـــراض 

نوعين  على  »ركزنا  مضيفا  اآلن«،  حتى  األمر  هذا  حول  قاطعة 

خالل  من  بالعمر  المرتبط  البقعي  التنكس  من  مختلفين 

التصوير المتقدم للشبكية، واكتشفنا أن شكال واحدا فقط 

رواسب  مع  وهو  بالعمر،  المرتبط  البقعي  التنكس  من 

وثيقا  ارتباطا  مرتبط  الشبكية،  تحت   Drusenoid
والشكل  الخطورة،  عالية  الدموية  األوعية  بأمراض 

اآلخر، المعروف باسم Drusen، ليس كذلك«.

بالعمر  المرتبط  البقعي  التنكس  ويعد 

لضعف  الرئيسي  السبب   )AMD(

األشخاص  لدى  والعمى  البصر 

الذين تزيد أعمارهم عن 

وهو  عاما،   65

نــــاتــــج 

عــــــــــــــن 

تـــــــــلـــــــــف 

الـــمـــنـــطـــقـــة 

الــــمــــركــــزيــــة 

لــــلــــشــــبــــكــــيــــة 

البقعة،  المسماة 

ــة  ــؤول ــس ــم وهــــي ال

عــن الــقــراءة وقــيــادة 

الــــــرؤيــــــة. وُيـــطـــلـــق 

ــى أحــــد األشـــكـــال  عــل

للتنكس  الرئيسية 

الــبــقــعــي الــمــرتــبــط 

ـــــم  ـــــر، اس ـــــم ـــــع ـــــال ب

حــيــث   ،Drusen
تـــتـــشـــكـــل رواســــــب 

الصفراء  الكوليسترول 

العين  شبكية  تحرم  أن  ويمكن  الشبكية.  تحت  طبقة  في  الصغيرة 

من الدم واألكسجين، ما يؤدي إلى فقدان البصر، ويمكن إبطاء تكوين 

Drusen عن طريق مكمالت الفيتامينات المناسبة.
التنكس  من  يعانون  مريضا   126 الدراسة  خالل  الباحثون  وحلل 

المقطعي  التصوير  بــاســتــخــدام  بالعمر،  المرتبط  البقعي 

البصري )OCT(، وهو نظام تصوير متقدم يوفر مسحا مقطعيا 

عالي الدقة لشبكية العين.

ومن بين المرضى الخاضعين للدراسة، 62 مريضا مصابا 

بـ  مصابا  مريضا  و64  الشبكية،  تحت   Drusenoid بـ 

.Drusen
وأبلغ 51 من إجمالي 126 مريضا )40 بالمائة( عن 

أو  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  إصابتهم 

سكتة دماغية سابقة، وكان معظم هؤالء 

من  يعانون  بالمائة(   66( المرضى 

مع  االنتباه  نقص  اضطراب 

فرط النشاط.


