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وزير الخارجية يلتقي ملك كمبوديا ويجتمع مع نظيره األميركي ووزيرة الدولة البريطانية

قطر وأميركا تبحثان التطورات

الملك  جاللة  استقبل  قنا-  بنه-  بنوم 

كمبوديا،  مملكة  ملك  سيهاموني،  نورودوم 

أمس، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل 

الخارجية.

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة  ونقل 

تحيات  المقابلة،  خالل  الخارجية،  وزير 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، إلى جاللة 

لجاللته  سموه  وتمنيات  كمبوديا،  ملك 

بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب 

كمبوديا بدوام التقدم واالزدهار.

كمبوديا،  ملك  جاللة  حمل  جانبه،  من 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة 

صاحب  حضرة  إلى  تحياته  الخارجية، 

لسموه  متمنيا  المفدى،  البالد  أمير  السمو 

قطر  ولدولة  والسعادة،  الصحة  موفور 

استمرار التقدم والتنمية واالزدهار.

عالقات  استعراض  المقابلة،  خالل  جرى، 

الصديقين،  البلدين  بين  الثنائي  التعاون 

وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجاالت.

بن  محمد  الشيخ  سعادة  واجتمع 

سعادة  مع  أمس،  ثاني،  آل  عبدالرحمن 

خارجية  وزير  بلينكن،  أنتوني  السيد 

على  وذلك  األميركية،  المتحدة  الواليات 

دول  رابطة  خارجية  وزراء  اجتماع  هامش 

في  يعقد  الذي  )آسيان(،  آسيا  شرق  جنوب 

عاصمة كمبوديا بنوم بنه.

عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى، 

وآخر  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون 

النووي،  االتفاق  محادثات  مستجدات 

باإلضافة  أفغانستان،  في  األوضاع  وتطورات 

والدولية ذات  اإلقليمية  القضايا  إلى عدد من 

االهتمام المشترك.

مباحثاته  األميركي  الخارجية  وزير  ووصف 

عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة  مع 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل 

الخارجية، بأنها دليل على الشراكة الوثيقة 

للغاية بين الواليات المتحدة وقطر، وأضاف، 

عبر حسابه الرسمي على »تويتر«: ناقشنا 

منها  والدولية؛  اإلقليمية  القضايا  من  عددا 

وتابع:  أخرى.  وقضايا  وإيران  أفغانستان 

العديد  مع  التعامل  في  لنا  شريك  قطر 

شراكة  هي  معها  وعالقاتنا  التحديات،  من 

تقدرها الواليات المتحدة بشكل كبير.

بن  محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  كما 

السيدة  سعادة  مع  ثاني  آل  عبدالرحمن 

آسيا  لشؤون  الدولة  وزيرة  ميلينج،  أماندا 

وشؤون  الخارجية  وزارة  في  األوسط  والشرق 

المتحدة،  بالمملكة  والتنمية  الكومنولث 

عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  وجرى 

باإلضافة  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون 

والدولية ذات  اإلقليمية  القضايا  إلى عدد من 

االهتمام المشترك.

بحث التعاون 
الثنائي 

والقضايا 
اإلقليمية 
والدولية 

بلينكن: 
المباحثات 
دليل على 

شراكتنا 
الوثيقة للغاية

مناقشة آخر تطورات األوضاع في أفغانستاناستعراض مستجدات محادثات االتفاق النووي

منصة التدوير توفر عمالة مدربة لديها خبرة 

مدير  المناعي،  عبدالله  ناصر  السيد  أكد 

إطالق  أن  العمل،  بوزارة  االستقدام  إدارة 

الخاص  القطاع  في  العمالة  تدوير  منصة 

وغرفة  العمل  وزارة  بين  بالتعاون  جاء 

ومدربة  مؤهلة  عمالة  توفير  بهدف  قطر، 

من  بداًل  المحلي،  السوق  في  خبرة  لديها 

عمالة  استقدام  إجراءات  في  الدخول 

جديدة.

أوضح  الجديدة،  الخدمة  تفاصيل  وعن 

تصريحات  في  المناعي  ناصر  السيد 

هذه  من  الغرض  أن   $ لـ  خاصة 

سهل  انتقال  على  العمل  هو  المنصة 

وسلس للعمالة المدربة والموجودة داخل 

انتهاء  بعد  أخرى،  عمل  أماكن  إلى  البالد 

من  العمالة  لهذه  المستقدمة  الشركات 

مشروعاتها ورغبتها في االستغناء عن تلك 

العمالة، حيث تقوم الشركة األم بالدخول 

العمالة  بيانات  وتسجيل  المنصة  على 

وتخصصاتها،  خدماتها  عن  المستغنى 

يوجد  وال  مجانية  الخدمة  أن  إلى  مشيرًا 

أي رسوم إضافية عليها.

تسهيل انتقال العمالة
ناصر المناعي لـ $: 

  كتب           محمد الجعبري 

قطر تدعو إلى تجنب 
التصعيد في تايوان

أداء قوي للبورصة

الدوحة - قنا - أعلنت 

دولة قطر أنها تتابع 

التطورات في تايوان، 

ودعت كافة األطراف إلى 

تجنب التصعيد واالستناد 

إلى الشرعية الدولية 

وقرارات األمم المتحدة، 

كما أكدت على الدور 

المحوري للواليات المتحدة 

األميركية وجمهورية 

الصين الشعبية 

الصديقتين في الحفاظ 

على األمن واالستقرار.

الدوحة- قنا- واصل 

مؤشر بورصة قطر أداءه 

اإليجابي خالل األسبوع 

األول من شهر أغسطس، 

مقارنة باألسبوع األخير 

من يوليو الماضي، 

مستفيدا من األداء 

والنتائج  االقتصادي 

التي حققتها الشركات 

المدرجة، حيث أضاف 

المؤشر إلى رصيده 

»254.590« نقطة، أي 

بنسبة نمو »1.940%«، 

ليبلغ »13.376« نقطة.

أطباء مختصون في األمراض االنتقالية: 

»جدري القردة« ال يشكل 
خطرا على األفراد في قطر 

د. المسلماني: 
شفاء المصابين 

خالل بضعة أسابيع

د. الرميحي: 
أعراض المرض 

خفيفة إلى متوسطة 

قطر ثاني أقل الدول الخليجية بالتضخم وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي

سليم  عباس  السيد  سعادة  نوه  قنا-  الدوحة- 

الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي في الجمهورية 

اللبنانية، بدعم دولة قطر المتواصل لبالده وشعبها، 

ووقوفها إلى جانبهم، وبخاصة أثناء األزمات التي يمر 

لبنان بها.

لوكالة  خاص  تصريح  في  الوزير،  سعادة  وأكد 

الذي  الدعم  هذا  كل  أن  أمس،  »قنا«  القطرية  األنباء 

يؤكد  اللبناني  الشعب  وإشادة  بتقدير  يحظى 

والشعبين  البلدين  بين  القائمة  العالقات  متانة 

الشقيقين، والتي وصفها بـ»األخوية والوثيقة«.

الدعم  واستعرض سعادته، في تصريحه، مجاالت 

القطري للبنان في العديد من المناسبات والقطاعات 

واالقتصادية  والتربوية  والتعليمية  الصحية 

واإلنسانية وغيرها، ومن ذلك دعم قطر للبنان عقب 

 ،»2020« أغسطس  في  ببروت  مرفأ  انفجار  حادثة 

مناطق  في  تربوية  منشأة   »122« لترميم  وتمويلها 

للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  بإشراف  االنفجار 

الدوحة  دعم  عن  فضال  »اليونسكو«،  والثقافة  والعلم 

المدن  إعمار  إعادة  في  قطر  ودور  اللبناني،  للجيش 

والقرى والمنازل بعد العدوان اإلسرائيلي عام »2006«، 

اللبنانية  األزمة  أنهى  الذي  الدوحة  التفاق  ورعايتها 

لسنوات عام »2008«.

وزير التربية والتعليم العالي اللبناني: 

نقــدر دعــم قطــر للبنــان
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وزير التربية والتعليم العالي اللبناني:

نقدر دعم قطر ووقوفها إلى جانب شعب لبنان
السيد  سعادة  نوه   - قنا   - الدوحة 

التربية  وزير  الحلبي  سليم  عباس 

الجمهورية  في  العالي  والتعليم 

المتواصل  قطر  دولة  بدعم  اللبنانية، 

جانبهم،  إلى  ووقوفها  وشعبها،  لبالده 

لبنان  يمر  التي  األزمات  أثناء  وبخاصة 

بها.

تصريح  في  الوزير،  سعادة  وأكد 

الدعم  لـ »قنا« أمس، أن كل هذا  خاص 

الشعب  وإشادة  بتقدير  يحظى  الذي 

القائمة  العالقات  متانة  يؤكد  اللبناني 

الشقيقين،  والشعبين  البلدين  بين 

والوثيقة«. بـ»األخوية  وصفها  والتي 

تصريحه،  في  سعادته،  واستعرض 

في  للبنان  القطري  الدعم  مجاالت 

والقطاعات  المناسبات  من  العديد 

والتربوية  والتعليمية  الصحية 

ومن  وغيرها،  واإلنسانية  واالقتصادية 

حادثة  عقب  للبنان  قطر  دعم  ذلك 

أغسطس  في  ببروت  مرفأ  انفجار 

منشأة   122 لترميم  وتمويلها   ،2020
بإشراف  االنفجار  مناطق  في  تربوية 

والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 

دعم  عن  فضال  »اليونسكو«،  والثقافة 

قطر  ودور  اللبناني،  للجيش  الدوحة 

والمنازل  والقرى  المدن  إعمار  إعادة  في 

 ،2006 عام  اإلسرائيلي  العدوان  بعد 

األزمة  أنهى  الذي  الدوحة  ورعايتها التفاق 

.2008 اللبنانية لسنوات عام 

سليم  عباس  السيد  سعادة  وأشاد 

قطر  لدولة  الدائم  بالوقوف  الحلبي 

يؤكد  ما  بالده،  جانب  إلى  الشقيقة 

حرصها على كل ما يحفظ لبنان وشعبه 

امتدادا  بها،  يمرون  ظروف  أية  وتجاوز 

المجال،  هذا  في  الحافل  قطر  لتاريخ 

الفتا إلى أنه اجتمع خالل زيارته للدوحة 

علي  بنت  بثينة  السيدة  سعادة  مع 

والتعليم  التربية  وزير  النعيمي  الجبر 

مع  واستعرض  العالي،  والتعليم 

والتعليمية  التربوية  العالقات  سعادتها 

تطويرها  وآفاق  الشقيقين  البلدين  بين 

التي  والمشكالت  والتحديات  وتعزيزها، 

انعكاسا  لبنان  في  القطاع  هذا  يواجهها 

التي يمر  والمعيشية  االقتصادية  لألزمة 

بحاجيات  يتعلق  فيما  وباألخص  بها، 

قبل  ما  والتعليم  اللبنانية  الجامعة 

الدراسية،  العودة  قرب  مع  الجامعي 

خالص  عن  متصل  سياق  في  معربا 

من  تقدمه  ظلت  لما  قطر  لدولة  الشكر 

المجاالت انطالقا من  مساعدات في هذه 

حرصها وبمنسوب عال على التعليم.

العالي  والتعليم  التربية  وزير  ذكر  كما 

اجتمع  أنه  اللبنانية  الجمهورية  في 

بن  خليفة  السيد  سعادة  مع  كذلك 

لصندوق  العام  المدير  الكواري  جاسم 

المساعدات  على  وشكره  للتنمية،  قطر 

العديد  في  للبنان  الصندوق  قدمها  التي 

في  يساهم  التي  الحيوية  المجاالت  من 

دعمها، ال سيما في اآلونة األخيرة.

عباس  السيد  سعادة  أشاد  ذلك،  إلى 

التربوية  بالمنظومة  الحلبي،  سليم 

مثال  إنها  قائال  قطر،  في  والتعليمية 

وتميزها  تطورها  أن  مؤكدا  به،  يحتذى 

والعديدة  الكبيرة  اإلنجازات  هو ما يفسر 

المستويين  على  قطر  تحققها  التي 

المحلي والخارجي.

التعليمي  النظام  هذا  »بفضل  وأضاف 

الدولة  توليه  الذي  والمتطور  الحديث 

بتوجيهات قيادتها الحكيمة كل اهتمام، 

أثمرها  التي  القطرية  النخبة  وبفضل 

والناجح،  المتميز  التعليمي  النظام  هذا 

حققت قطر إنجازات ونجاحات الفتة على 

صعيد  وعلى  الداخلية  نهضتها  صعيد 

اإلقليمية  الساحتين  في  الحيوي  دورها 

عودة  إلى  تطلعه  عن  معربا  والدولية«، 

إلى  القطريين  والمستثمرين  السياح 

لبنان للسياحة واالستثمار.

اليوم  زيارته  لدى  سعادته،  أبدى  كما 

للمدرسة اللبنانية في قطر، ارتياحه لما 

تربوية  وإنجازات  نجاحات  من  حققته 

مسيرتها،  مدى  على  مشرفة  وتعليمية 

االمتحانات  في  النجاح  نسبة  وببلوغ 

منوها  بالمائة،  مائة  األخيرة  الرسمية 

أمنائها  مجلس  بين  القائم  بالتعاون 

ومؤكدا  قطر،  في  اللبنانية  والسفارة 

العالي  والتعليم  التربية  وزارة  استعداد 

تحقيق  في  لتستمر  لدعمها  اللبنانية 

هذه النجاحات المتميزة.

لشؤون آسيا والشرق األوسط

وزير الخارجية يجتمع 
مع وزيرة الدولة البريطانية

تتصل بالعالقات الثنائية بين البلدين

ويبعث برسالة 
لنظيره السوداني المكلف

سعادة  اجتمع   - قنا   - بنه  بنوم 

الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ 

مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل 

سعادة  مع  الخارجية،  وزير  الوزراء 

الدولة  وزيرة  ميلينج،  أماندا  السيدة 

في  األوسط  والشرق  آسيا  لشؤون 

الكومنولث  وشؤون  الخارجية  وزارة 

وذلك  المتحدة،  بالمملكة  والتنمية 

خارجية  وزراء  اجتماع  هامش  على 

آسيا  شرق  جنوب  دول  رابطة 

عاصمة  في  يعقد  الذي  )آسيان( 

خالل  جرى  بنه.  بنوم  كمبوديا 

االجتماع استعراض عالقات التعاون 

إلى  باإلضافة  البلدين،  بين  الثنائي 

والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  عدد 

ذات االهتمام المشترك.

سعادة  تسلم   - قنا   - الخرطوم 

وزير  الصادق،  علي  السيد 

بجمهورية  المكلف  الخارجية 

السودان، رسالة خطية من سعادة 

آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ 

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني 

بالعالقات  تتصل  الخارجية،  وزير 

الثنائية بين البلدين وسبل دعمها 

وتطويرها.

قام بتسليم الرسالة سعادة السيد 

الكبيسي،  علي  بن  عبدالرحمن 

السودان،  لدى  قطر  دولة  سفير 

خالل اجتماعه أمس مع سعادة وزير 

الخارجية السوداني المكلف.

كأداة فعالة لألمن الجماعي

قطر تؤكد أهمية معاهدة عدم االنتشار النووي
أهمية  قطر  دولة  أكدت   - قنا   - نيويورك 

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية كأداة 

خطوات  خالل  من  الجماعي  لألمن  فعالة 

والنزيه  المتوازن  للتنفيذ  ُتتخذ  عملية 

لركائزها الثالث ودعت إلى العمل المشترك 

نحو تحقيق كامل ألهداف المعاهدة.

ألقته  الذي  قطر  دولة  بيان  في  هذا  جاء 

آل  سيف  بن  أحمد  علياء  الشيخة  سعادة 

األمم  لدولة قطر لدى  الدائم  المندوب  ثاني، 

لمؤتمر  العامة  المناقشة  في  المتحدة، 

لألطراف   2022 لعام  العاشر  االستعراض 

النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  في 

بنيويورك  المتحدة  األمم  مقر  في  المنعقد 

من 1 إلى 26 أغسطس الجاري.

في  الدائمة  المندوبة  سعادة  وأوضحت 

ينعقد  االستعراضي  المؤتمر  أن  البيان 

فاألسلحة  التعقيد،  شديد  دولي  ظرف  في 

على  تهديد  أخطر  تشكل  تزال  ال  النووية 

االنتشار  عدم  نظام  أن  كما  البشرية، 

األزمات  تؤثر  حيث  تحديات،  إلى  يتعرض 

االقتصادية  واالختالالت  المتتالية  الدولية 

العالمية بشكل سلبي على توسيع وتعزيز 

الذرية،  للطاقة  السلمية  االستخدامات 

من  تعاني  التي  النامية  الدول  في  خاصة 

مشيرة  المستدامة،  التنمية  فرص  تراجع 

للمجتمع  يؤكد  أن  للمؤتمر  يمكن  أنه  إلى 

وتنفيذ  احترام  على  التصميم  الدولي 

أهمية  وتأكيد  التعاقدية،  االلتزامات 

من  الجماعي  لألمن  فعالة  كأداة  المعاهدة 

خالل خطوات عملية ُتتخذ للتنفيذ المتوازن 

االنتشار  )عدم  الثالث  لركائزها  والنزيه 

وتعزيز  النووية  األسلحة  وإزالة  النووي 

االستخدامات  مجال  في  الدولي  التعاون 

السلمية للطاقة الذرية(.

متعدد  تفاوضي  سياق  بدء  إلى  ودعت 

تحقق  ملزمة  وثيقة  إلى  للوصول  األطراف 

من  السادسة  المادة  تضمنته  الذي  الهدف 

المعاهدة، مؤكدة أنه إلى حين الوصول إلى 

لصك  ملحة  حاجة  هناك  فإن  الهدف،  ذلك 

النووية  الدول  فيه  تتعهد  قانونا  ملزم  دولي 

بتقديم ضمانات للدول غير النووية األطراف 

األسلحة  استخدام  بعدم  المعاهدة  في 

النووية أو التهديد باستخدامها ضدها.

نظام  تعزيز  أهمية  على  سعادتها  وأكدت 

تحريف  عدم  لضمان  النووي  االنتشار  عدم 

أغراض  إلى  السلمية  النووية  األنشطة 

الدولية  الوكالة  ضمانات  نظام  وأن  أخرى، 

البروتوكول  مع  يشكل  الذرية  للطاقة 

اإلضافي، ذي الطابع الطوعي، حجر الزاوية 

عدم  مجال  في  الدولي  التحقق  لنظام 

المعاهدة،  أهداف  وتحقيق  النووي  االنتشار 

الوحيدة  الدولية  الهيئة  هي  الوكالة  وأن 

المعنية بالتحقق، وتحتاج من الجميع كل 

الدعم ألداء هذا الدور.

نظام  أن  على  نفسه  الوقت  في  وركزت 

لم  إذا  قاصرا  يبقى  الدولي  التحقق 

النووي  التسلح  سباق  لوقف  جهود  ترافقه 

إلى  وصوال  النووية  الترسانات  وتخفيض 

جادة  جهود  بذل  وأيضا  النووي،  السالح  نزع 

ودعت  المعاهدة.  عالمية  تحقيق  أجل  من 

إلى  إلى االنضمام  الدول غير األطراف  جميع 

المعاهدة بوصفها دوال غير نووية.

بن  أحمد  علياء  الشيخة  سعادة  وشددت 

سيف آل ثاني، على أن الحق في االستخدام 

للدول  أصيل  حق  هو  الذرية  للطاقة  السلمي 

الركائز  وأحد  التنمية  في  حقها  من  وجزء 

الثالث للمعاهدة، وعبرت عن تقديرها لجهود 

مساهمة  وتوسيع  تعزيز  أجل  من  الوكالة 

الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدهار في 

العالم أجمع، ودعت إلى تعزيز دور الوكالة في 

الذرية،  للطاقة  السلمية  االستخدامات  دعم 

وخاصة برنامج التعاون الفني الذي يعّد األداة 

الرئيسية للوكالة لنقل التكنولوجيا النووية 

للدول األعضاء لالستخدامات السلمية، كما 

النووية  الصناعة  في  المتقدمة  الدول  حثت 

للدول  والفنية  العلمية  المساعدة  لتقديم 

وتعاون  أكبر  دعم  إلى  تحتاج  التي  النامية 

دولي أوسع.

قطر،  دولة  بيان  في  سعادتها  وتطرقت 

 1995 لعام  االستعراضي  المؤتمر  قرار  إلى 

شددت  حيث  األوسط  بالشرق  الخاص 

التمديد  صفقة  من  يتجزأ  ال  جزء  أنه  على 

لحين  ساريا  وسيظل  للمعاهدة،  الالنهائي 

مسؤولية  وأن  أهدافه،  وتحقيق  تنفيذه 

جماعية  مسؤولية  هي  المنطقة  إنشاء 

ومنها  الدولية،  والقرارات  الوثائق  تفرضها 

قرارا مجلس األمن 487 )1981( و687 )1991(، 

إنشاء  نحو  التقدم  غياب  استمرار  أن  كما 

تهدد  جسيمة  عواقب  يحمل  المنطقة 

إلى  واإلقليمي، مشيرة  الدولي  واألمن  السلم 

تصحيح  إلى  دعا  االستعراضي  المؤتمر  أن 

المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم 

نحو إنشاء المنطقة.

ودعت جميع الدول األطراف في المعاهدة إلى 

بوثيقة  المؤتمر  يخرج  أن  أجل  من  التوافق 

نحو  المشترك  بالعمل  قدما  تدفع  ختامية 

تحقيق كامل ألهداف معاهدة عدم االنتشار 

لألسلحة النووية.

{ الشيخة علياء آل ثاني

مجلس التنسيق القطري- السعودي 
يعقد اجتماعا بالدوحة

أمس،  الدوحة،  في  عقد   - قنا   - الدوحة 

اجتماع األمانة العامة لمجلس التنسيق 

القطري - السعودي.

في  القطري،  العمل  فريق  ترأس 

بن  أحمد  الدكتور  سعادة  االجتماع، 

لوزارة  العام  األمين  الحمادي  حسن 

العمل  فريق  ترأس  فيما  الخارجية، 

السعودي سعادة السفير الدكتور سعود 

بن محمد الساطي وكيل وزارة الخارجية 

للشؤون السياسية.

جرى مناقشة عدد من النماذج االسترشادية حول بعض القوانين

»الشورى« يشارك في اجتماع برلماني عربي

الشورى،  مجلس  شارك    - قنا  الدوحة- 

للفريق  السابع  االجتماع  في  أمس، 

التنفيذية  اللجنة  من  المنبثق  القانوني 

عبر  وذلك  العربي،  البرلماني  لالتحاد 

المجلس  مثل  المرئي.   االتصال  تقنية 

في االجتماع سعادة الدكتور سلطان بن 

حسن الدوسري عضو المجلس. 

من  عدد  مناقشة  االجتماع،  خالل  جرى،   

القوانين  حول  االسترشادية  النماذج 

في  الدولية  االتفاقيات  تواكب  التي 

مجاالت البيئة والملكية الفكرية والجرائم 

االلكترونية وتقنية المعلومات.

قطر تدعو إلى تجنب التصعيد في تايوان
الدوحة- قنا -  أعلنت دولة قطر أنها تتابع 

التطورات في تايوان، ودعت كافة األطراف 

إلى  واالستناد  التصعيد  تجنب  إلى 

المتحدة  األمم  وقرارات  الدولية  الشرعية 

الهام  الدور  على  أكدت  كما  الصلة،  ذات 

األميركية،  المتحدة  للواليات  والمحوري 

وجمهورية الصين الشعبية الصديقتين 

في الحفاظ على األمن واالستقرار اإلقليمي 

والعالمي.

بيان  في  الخارجية،  وزارة  وشددت 

أمس، على موقف دولة قطر الداعم لمبدأ 

مبادئ  احترام  وضرورة  الواحدة،  الصين 

سيادة  مبدأ  فيها  بما  الدولي،  القانون 

الدول والعالقات الودية بينها.

النعمة خطيبًا بجامع اإلمام.. والقاسمي بالشيوخ

يوم عاشوراء عنوان خطبة الجمعة

 تعلن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن 

عبدالله  الشيخ  فضيلة  القطري  الداعية 

النعمة، سيكون خطيب الجمعة  محمد 

عبد  بن  محمد  اإلمام  بجامع  اليوم 

القطري  الداعية  سيكون  بينما  الوهاب، 

القاسمي  يوسف  معاذ  الشيخ  فضيلة 

يكون  وسوف  الشيوخ،  بجامع  خطيبًا 

حول  الجامعين  كال  في  الخطبة  محور 

»يوم عاشوراء«.  

الوزارة على اإلجراءات االحترازية   وتؤكد 

لمن  كورونا،  فيروس  من  والوقائية 

يحضر الخطبة في جميع الجوامع التي 

تقام فيها صالة الجمعة، عبر إبراز تطبيق 

احتراز للمنظمين قبل دخول الجامع، مع 

مراعاة ارتداء الكمامة.

{ خطبة الجمعة 5 أغسطس 

$ الدوحة

أشاد بالمنظومة التربوية التعليمية 
ووصفها بأنها سبب في اإلنجازات 

الكبيرة التي تحققها قطر
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الجريدة الرسمية تنشر قانون حماية الشهود

المواد  وجرائم  االرهابية،  والجرائم 

وجرائم  العقلية،  والمؤثرات  المخدرة 

االرهاب،  وتمويل  االموال  غسل 

والجرائم  بالبشر،  االتجار  وجرائم 

االلكترونية، وجرائم األسلحة والذخائر 

المتعلقة  والجرائم  والمتفجرات، 

بالوظيفة العامة.

من  بقرار  يجوز  أنه   4 المادة  ونصت 

المختصة  المحكمة  أو  العام  النائب 

المنصوص  حماية  تدابير  أي  اتخاذ 

طلب،  بغير  لو  القانون  في  عليها 

أو  بعينها  جريمة  في  التحقيق  لدى 

اقتصت  كلما  مرتكبيها،  محاكمة 

المادة  وتنص  ذلك،  العامة  المصلحة 

5 على انه يقدم طلب الخضوع للحماية 
طالب  من  كتاية  العمة  النيابة  إلى 

أي  من  أو  عمله  جهة  من  أو  الحماية، 

الجنائية  بالدعوى  صلة  ذات  جهة 

خالل  رفضه  أو  بقبوله  القرار  ويصدر 

دون  المدة  انقضاء  ويعتبر  اسبوع، 

أنه   6 المادة  وتنص  ضمنيا،  رفضا  رد 

يقدم  قاصرا  الحماية  طالب  كان  اذا 

أو الوصي، واذا  طلب الحماية من الولي 

أو  الولي  مع  القاصر  مصلحة  تعارضت 

اتخاذ  النيابة  تتولى  المختار،  الوصي 

من  المناسبة  الحماية  تدابير  من  أي 

تلقاء نفسها.

قبول  حالة  في  أنه   7 المادة  ونصت 

أو  العامة  للنيابة  يكون  الحماية  طلب 

أو  تدبير  اتخاذ  المختصة  المحكمة 

اخفاء  وهي  التالية  التدابير  من  اكثر 

للمشمول  الشخصية  البيانات 

بالحماية كليا أو جزئيا، واالستماع إلى 

جلسة  في  بالحماية  المشمول  اقوال 

المشمول  شهادة  وعرض  سرية، 

بالحماية أو اقواله باستخدام الوسائط 

االلكترونية أو غيرها، مع امكانية تغيير 

الوجه، وتمكين  أو إخفاء مالمح  الصوت 

المشمول بالحماية من اإلدالء بالشهادة 

على  االسئلة  تقديم  أو  الستار،  خلف 

المشمول بالحماية والرد عليها كتابة، 

بعد،  عن  االتصال  تقنية  استخدام  أو 

واألمنية  الجسدية  الحماية  وتوفير 

ووضع  بالحماية  المشمول  للشخص 

حراسة على المشمول وسكنه، وتغيير 

دائمة  أو  مؤقتة  بصورة  عمله  مكان 

تكن  لم  إذا  العمل  جهة  مع  بالتنسيق 

طرفا في الواقعة.

بيانات  ان  على  القانون  نص  كما 

يجوز  وال  سرية  بالحماية  المشمول 

المحكمة  أمام  إال  عنها  االفصاح 

الترميز  المحكمة  وعلى  المختصة، 

فيما  بالحماية  المشمول  بيانات  إلى 

يصدر من أحكام أو أوامر

تنتهي  الحماية  أن   13 المادة  ونصت 

بقرار من النيابة العامة بناء على طلب 

أو  الحماية  سبب  بزوال  أو  المشمول 

االلتزمات  أو  التدابير  مخالفته  عند 

عند  أو  قانونا،  عليها  المنصوص 

تقديم  أو  بالشهادة  االدالء  عن  امتناعه 

تقرير الخبرة.

العقوبات المقررة

ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس 

التي  وبالغرامة  سنوات   5 تجاوز  ال  مدة 

قام  من  كل  ريال  مليوني  عن  تزيد  ال 

أحد  أو  بالحماية  المشمول  بتهديد 

أو  كتابيا  التهديد  كان  سواء  أقاربه، 

شفويا أو بأي وسيلة أخرى بقصد حمل 

عن  االمتناع  عن  بالحماية  المشمول 

الشهادة أو ليشهد زورا، أو أن يمتنع عن 

وتكون  الخبرة،  تقرير  تقديم  أو  االبالغ 

تجاوز  وال  سنوات   7 الحبس  العقوبة 

وجه  بأي  تعرض  من  لكل  سنوات   10
للمشمول بالحماية بعد قيامه باالبالغ 

أو أداء الشهادة.

يعاقب  أن  على  القانون  نص  كما 

سنوات  ثالث  تجاوز  ال  مدة  بالحبس 

ريال  مليون  عن  تزيد  ال  التي  وبالغرامة 

أدلى  من  كل  العقوبتين  بإحدى  أو 

بشهادة أو قدم بالغا، أو تقرير خبرة على 

أي  على  الحصول  بقصد  الحقيقة  غير 

من تدابير الحماية.

إذا  سنوات   5 الحبس  العقوبة  وتكون 

وقع اعتداء على سالمة جسم المشمول 

إفشاء  نتيجة  اقاربه  أحد  أو  بالحماية 

هذه البيانات.

تجاوز  ال  مدة  الحبس  العقوبة  وتكون 

المؤبد،  الحبس  أو  سنوات،  عشر 

وفاة  إلى  البيانات  هذه  إنشاء  أدى  إذا 

المشمول بالحماية أو أحد أقاربه حتى 

الدرجة الثانية.

محمد أبوحجر كتب

نشرت الجريدة الرسمية 
في عددها الصادر أمس 

قانون رقم 5 لسنة 2022 
بشأن حماية المجني 

عليهم والشهود ومن 
في حكمهم، والذي نص 
في المادة الثانية على أن 

تكفل الدولة الحماية الالزمة 
للمشمولين بالحماية 
وأقاربهم حتى الدرجة 

الثانية، وأكدت المادة 3 من 
القانون أن احكامه تسري 

على المشمول بالحماية في 
الجرائم الموجهة ضد أمن 

الدولة الخارجي والداخلي،

تسري أحكامه على الجرائم 
الموجهة ضد أمن الدولة 

وجرائم المواد المخدرة 
وغسل األموال واالتجار بالبشر 

الحبس »5« سنوات 
وغرامة مليوني ريال لكل 

من قام بتهديد المشمول 
بالحماية أو أحد أقاربه

خالل يوليو الماضي

تحرير »125« مخالفة لقانون النظافة العامة

{  جهود النظافة

أسفرت جهود إدارة النظافة العامة بوزارة 

البلدية خالل يوليو الماضي، عن تحرير 

العامة،  النظافة  لقانون  مخالفة   »125«

منزلية،  )مخلفات  طنا   »126« ورفع 

مخلفات  طنا  و»50«  صلبة(  إنشائية، 

إزالة  إلى  باإلضافة  العشوائي،  الرمي 

 »134« ورفع  تالفة،  إطارات   »10,469«

 »340« وإزالة  مهملة،  إرشادية  لوحة 

حيوانات   »496« ورفع  مهملة،  سيارة 

 »1745« تنفيذ  إلى  باإلضافة  نافقة، 

طلبا خاصا بخدمة الجمهور، إلى جانب 

وغسيل  جديدة،  حاوية   »728« توفير 

»25« ألف حاوية.

ببلدية  ممثلًة  البلدية  وزارُة  وكانت 

وفريق  العامة  الرقابة  قسم  الدوحة 

الماضي،  األسبوع  مت  نظَّ قد  التوعية 

شريكًا  »كن  شعار:  تحت  توعويا  لقاًء 

وال تكن سببًا«، للتوعية بقانون النظافة 

مسؤولي  من  عدد  بحضور  العامة 

وممثلي الشركات العاملة بهذا المجال.

بقانون  التوعية  لتعزيز  اللقاء  ويهدُف 

بما   ،2017 لسنة   )18( رْقم  النظافة 

العامة  السلوكيات  تحسين  في  ُيسهم 

لدى  بالمسؤولية  الشعور  وتعزيز 

الفئة  خاصة  المجتمع،  فئات  كافة 

من  عدٌد  اللقاء  في  وشارَك  العمالية، 

الخاصة  الشركات  وممثلي  مسؤولي 

وقد  الخاصة.  الصحية  والمؤسسات 

توعوي  فيلم  عرض  اللقاء  خالل  تم 

بُمخالفات قانون النظافة.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات 

بالقوانين  ة 
َّ

والتوعوي التعريفية 

وزارة  حرص  من  انطالقا  البلدية، 

فتح  على  الدوحة  ببلدية  ممثلًة  البلدية 

والعمل  الُمجتمعي  للحوار  جديدة  آفاق 

الشراكة  بأهمية  منها  إيمانا  المشترك 

المجتمعية مع كافة مؤسسات وهيئات 

الدولة المعنية بتطوير بيئة العمل بما 

يخدم مصلحة الجميع«.

الشركاِت  البلدية  وزارة  ودعت 

توعية  ضرورة  إلى  اللقاء  في  المشاركَة 

العامة  النظافة  بقانون  لديها  العاملين 

في  ومساعدين  شركاء  يكونوا  وأن 

في  يساهم  بما  القانون  هذا  تطبيق 

العامة وبما يعزز  السلوكيات  تحسين 

فئات  كافة  لدى  بالمسؤولية  الشعور 

العمالية.  الفئة  وخاصة  المجتمع 

المعنيين  واختتم كلمته بدعوة جميع 

االهتمام  ضرورة  إلى  وأفراد  شركات  من 

في  بما  عام،  بشكل  النظافة  بقانون 

ذلك نظافة أسطح المباني، وخاصة في 

المجمعات السكنية وسكن العمال.

بإعداد  العامة  النظافة  إدارة  وتختص 

الخطط والبرامج الزمنية الالزمة لتنفيذ 

على  واإلشراف  العامة،  النظافة  أعمال 

واإلشراف  العامة،  النظافة  مشروع 

بأعمال  الخاصة  البشرية  القوى  على 

حسب  وتوزيعها  العامة،  النظافة 

واإلشراف  للتنفيذ،  الموضوعة  الخطط 

واآلليات  المركبات  تشغيل  على 

والنفايات  القمامة  بجمع  الخاصة 

وتوزيعها  صيانتها،  ومتابعة  الصلبة 

بحمالت  والقيام  العمل،  خطط  حسب 

الجهات  مع  بالتنسيق  العامة،  النظافة 

بشؤون  المواطنين  وتوعية  المختصة 

الحمالت  وتنظيم  العامة  النظافة 

مع  بالتنسيق  لذلك،  الالزمة  اإلعالمية 

المخلفات  ونقل  المختصة  الجهات 

وطمرها والتخلص منها في األماكن التي 

تحددها الجهات المختصة.

الشواطئ  بتنظيف  اإلدارة  تهتم  كما 

مخالفات  وضبط  الدولة،  في  والجزر 

الحيوانات  ورفع  بها،  العامة  النظافة 

المهملة  الحيوانات  ونقل  النافقة، 

الحيوانات  هذه  إيواء  وتنظيم  والضالة، 

في الحظائر بصورة مؤقتة ثم تسليمها 

واقتراح  بالوزارة،  المختصة  اإلدارة  إلى 

ألعمال  المنظمة  والشروط  القواعد 

أعمال  تتولى  التي  الخاصة  الشركات 

النظافة  على  واإلشراف  العامة،  النظافة 

المهملة،  المركبات  ورفع  العامة، 

واإلشراف على عقود إيجارات الحاويات، 

للمباني  الصحي  الصرف  مياه  وسحب 

غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي، 

وإجراء  المعنية،  البلدية  مع  بالتنسيق 

المختصة  األقسام  على  الفنية  الرقابة 

وتقديم  البلديات،  في  العامة  بالنظافة 

المساعدة الفنية لها، واقتراح مشروعات 

الخاصة  والنظم  التشريعية  األدوات 

بالنظافة العامة، بالتنسيق مع الجهات 

المختصة.

رفع »176« طنا من المخلفات وإزالة »340« سيارة مهملة أكرم الفرجابي كتب

تنفيذ »1745« طلبا خاصا 
بخدمة الجمهور في البلديات 

في معهد الدوحة للدراسات العليا

استقبال طالب برنامج
زمالة الدوحة للغة العربية

استقبل مركز اللغات في معهد الدوحة للدراسات 

العربية  للغة  الدوحة  العليا طالب »برنامج زمالة 

خالل  وجاهيا  سيعقد  الذي  االجتماعية«  والعلوم 

البرنامج  تنفيذ  من  سنتين  بعد  الخريف  فصل 

والصين  ألمانيا  من  الطالب  سيشارك  بعد.  عن 

قائم  مكثف  لغوي  برنامج  في  وتركيا  وهولندا 

المستوى  في  اللغوي  االنغماس  منهج  على 

من  مجموعة  جانب  إلى  العربية،  من  المتقدم 

الزمالة،  برنامج  تميز  التي  الفريدة  النشاطات 

يحظى  التي  اللغوية  الشراكة  مبادرة  مثل  من 

فيها الطالب بفرصة فريدة من التبادل الثقافي مع 

الطالب العرب من معهد الدوحة للدراسات العليا 

والرحالت  مختلفة؛  لهجات  يتحدثون  الذين 

الثقافية مثل زيارة متحف قطر الوطني ومتحف 

ومكتبة  اإلسالمي  الفن  ومتحف  الحديث  الفن 

وغيرها،  واليوغا  الطبخ  ودروس  الوطنية  قطر 

والمشاركة في النوادي الطالبية وحضور مقررات 

وفرصة  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  في 

من  كل  يعقدها  التي  الغنية  الفعاليات  حضور 

ودراسة  لألبحاث  العربي  والمركز  الدوحة  معهد 

السياسات. 

لبرنامج  الخاص  التعريفي  اليوم  وبمناسبة 

مركز  مدير  الجبالي  عالء  الدكتور  قال  الزمالة، 

للتبادل  فريًدا  منبًرا  البرنامج  هذا  »يعّد  اللغات: 

وأساتذته  المعهد  طالب  بين  والثقافي  األكاديمي 

الناطقين باللغة العربية -والقادمين من مختلف 

الناطقين  غير  من  زمالئهم  وبين  العربية-  الدول 

يتخصصون  الذين  وارثيها  من  أو  بالعربية 

بالدراسات العربية أو اإلسالمية أو ما شابهها، وهو 

الفكرية  الروابط  إنشاء  في  المعهد  رؤية  من  جزء 

وبين  المعهد  في  واألساتذة  الطالب  بين  والحوار 

المحافل العلمية والبحثية الدولية، والعمل على 

استمراريتها وتعزيزها«.

بكين  جامعة  من  تشن  شوخوي  الطالبة  وقالت 

فرصة  يتيح  ألنه  الزمالة  برنامج  اختارت  إنها 

الدراسة المشتركة مع طالب الدراسات العليا من 

كافة الدول العربية، وهذه ميزة في معهد الدوحة 

ال تتوفر في البرامج اللغوية األخرى.

أما الطالب مكسيم روزن من جامعة برلين الحرة 

فقال إنه التحق ببرنامج الزمالة بناء على ما ذكره 

الفكرية  الحياة  عن  السابقين  الطالب  من  زمالؤه 

في المعهد التي تحفز على التبادل المعرفي بين 

على  عالوة  العرب،  والطالب  أوروبا  من  القادمين 

الدروس اللغوية المكثفة التي تساعد المتعلمين 

الناطقين بغير العربية على إحراز تقّدم كبير في 

مستوى لغتهم خالل فصل دراسي واحد. 

الزمالة  برنامج  خالل  من  اللغات  مركز  ويعنى 

بتنفيذ رسالة المعهد اللغوية، واإلسهام في تعزيز 

األكاديمية  والمؤسسات  المعهد  بين  التواصل 

استخدام  في  الكفاءة  لتعزير  سعيا  الدولية، 

السياسة  وتنفيذ  للمعرفة،  لغة  العربية 

الرسمية للدولة.

بحضور مسؤولين من ديوان الخدمة المدنية

مقابالت عمل
بـ »المالية والرقابة اإلدارية«

حيث جرت المقابالت بحضور 

مسؤولين من الديوان، 

وتناولت المقابالت 

الشخصية المؤهالت 

الدراسية للشباب 

المتقدم لشغل تلك 

الوظائف، كما تناولت 

المقابالت مهارات األفراد 

وقدراتهم الشخصية 

ومدى مالئمتها للوظائف 

المطروحة.

التي  المقابالت  تلك  تأتي 

يتم إجراؤها بشكل أسبوعي مع 

بعض مؤسسات الدولة في إطار خطة 

يسعى  التي  ورؤيته  المدنية  الخدمة  ديوان 

القطري  الشباب  لتوظيف  تحقيقها  إلى 

الشهادات  وحملة  الجامعات  خريجي  من 

التي  الدولة  مؤسسات  بجميع  المتوسطة 

لديها شواغر بوظائفها.

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  يقوم  كما 

المرشحين  تدريب  على  بالعمل  الحكومي 

وطرق  الذاتية  السيرة  صياغة  مهارات  على 

تستمر  حيث  الوظيفية،  المقابالت  إجراء 

تلك الدورات التي يتم تنظيمها بشكل دوري 4 

العامة  للوظائف  المتقدمين  تهيئة  بهدف  أيام 

الجتياز المقابالت، وتمكينهم من إبراز مهاراتهم 

على  والحصول  المقابالت،  الجتياز  وقدراتهم 

وظيفة تتوافق مع المؤهل العلمي والمهارات.

البشرية  الموارد  تنمية  إدارة  وتواصل 

والتطوير  المدنية  الخدمة  بديوان  الوطنية 

المستمر  التنسيق  في  جهودها  الحكومي 

للباحثين  وظيفية  ولقاءات  مقابالت  لتنظيم 

مهارات  على  تدريبهم  مع  للعمل  المرشحين 

المقابالت  واجتياز  الذاتية  السيرة  إعداد 

الوظيفية، باإلضافة إلى متابعة حالة الطلبات 

)كوادر(  للتوظيف  الوطنية  المنصة  عبر 

الجهات  مع  بالتنسيق  بشأنها  الالزم  وإجراء 

الخدمة  ديوان  وينظم  المعنية. 

الحكومي  والتطوير  المدنية 

لقاء  أسبوع  كل  بمقره 

للمسجلين  وظيفيا 

من  كوادر  منصة  عبر 

عمل  عن  الباحثين 

للعمل  والمرشحين 

الجهات  بعض  في 

يقوم  كما  الحكومية، 

المدنية  الخدمة  ديوان 

تدريب  على  بالعمل 

مهارات  على  المرشحين 

وطرق  الذاتية  السيرة  صياغة 

حيث  الوظيفية،  المقابالت  إجراء 

أيام  أربعة  من  ألكثر  الدورات  تلك  تستمر 

وتمكينهم  المقابالت،  الجتياز  تهيئتهم  بهدف 

المقابالت،  وقدراتهم الجتياز  إبراز مهاراتهم  من 

المؤهل  مع  تتوافق  وظيفة  على  والحصول 

العلمي والمهارات.

)كوادر(  الوطنية  التوظيف  منصة  وتعتبر 

االكترونية  التوظيف  لعملية  األولى  المرحلة 

من  عمل  عن  الباحثين  تستهدف  التي 

أولى،  كمرحلة  القطريات(  وأبناء  )القطريين 

بالقطاعين  الجهات  خاللها  من  تعرض  حيث 

الوظيفية  الفرص  والخاص  الحكومي 

عمل  عن  الباحث  وتمكن  لديها،  المتاحة 

بالمنصة  خبراته  وعرض  التسجيل  من 

الوظيفة  على  والترشح  الوظائف  على  واالطالع 

عمل  عن  للباحث  تتيح  كما  المناسبة. 

إلكترونيًا،  الترشيح  طلب  مراحل  متابعة 

من  مجموعة  تتيح  المنصة  أن  إلى  إضافة 

التوجيه  خدمة  مثل  اإللكترونية  الخدمات 

آخر  جانب  من  المنصة  وتساهم  واإلرشاد. 

الوزارة  بين  إلكترونية  اإلجراءات  تسهيل  في 

وجهات التوظيف، حيث تتيح للجهات إمكانية 

طلب الوظائف ومتابعة المرشحين ومقابلتهم 

إلكترونيا.

أجرت هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية، أمس األول، مقابالت 
شخصية مع عدد من الباحثين عن عمل والمسجلين بمنصة 

»كوادر« فى وزارة المالية وهيئة الرقابة االدارية والشفافية 
ممن تنطبق عليهم شروط شغل عدد من الوظائف بالهيئة، 
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خالل االحتفال بتخريج "المجموعة الثانية".. اللواء المال:

إقبال كبير على برنامج »شرطة الغد«

الذي  البرنامج  في  المشاركون  وتلقى 

استمر لمدة أسبوعين، بدأت من تاريخ 24 

يوليو الماضي، تدريبات ميدانية عسكرية 

البدنية  اللياقة  لرفع  رياضية  وتدريبات 

وتعلم مهارات الرماية والسباحة والدفاع عن 

الترفيهية  المسابقات  جانب  إلى  النفس، 

الرياضية والمحاضرات التثقيفية.

وأكد سعادة اللواء عبد الله يوسف المال أن 

الكلية درجت ومنذ سنوات عديدة على إقامة 

الصيفية  االجازة  واستغالل  البرنامج  هذا 

العمرية  المراحل  في  الطلبة  ألبنائنا 

اإلرادة  الصغرى، ولكن ولظروف خارجة عن 

البرنامج  توقف  كورونا  جائحة  وبسبب 

الصحية  األوضاع  تحسن  وبعد  لعامين 

إقبااًل  وجد  الذي  البرنامج  استئناف  تم 

كبيرًا من الطالب، ما يدل على حرصهم في 

استغالل وقت الفراغ بما يفيدهم من جميع 

أجسامهم  لبناء  والبدنية  الدينية  النواحي 

رياضة  مثل  الرياضية  الجرعات  خالل  من 

الدفاع عن النفس والرماية.. وقد قدم أبناؤنا 

في حفل التخريج نماذج مصغرة لما تلقوه 

من تدريبات متنوعة خالل فترة البرنامج.

سعيد  فهد  المقدم/  قال  ناحيته  من 

بالكلية:  التدريب  إدارة  مدير  السبيعي 

ثانية  مجموعة  بتخريج  اليوم  »نحتفل 

في  المشاركين  من  طالب   )300( قوامها 

مساء  سعدنا  وقد  الغد،  شرطة  برنامج 

األولى،  المجموعة  بتخريج  األربعاء  أمس 

بتخريج  الكلية  تحتفل  أن  المتوقع  ومن 

مجموعة ثالثة منتصف الشهر الجاري..« 

برنامج  أن  إلى  التدريب  إدارة  مدير  ونوه 

شرطة الغد يهدف إلى تعزيز القيم واالنتماء 

وتنمية  بالنفس  الثقة  وتعزيز  للوطن 

مهارات القيادة، األمر الذي يساهم في تربية 

جيل واع ومثقف وقوي ومتحمل لمسؤولية 

وقادر  مكتسباته  عن  والذود  الوطن  خدمة 

على المشاركة في رفعته ونهضته. مضيفا 

بأن هذا البرنامج يستهدف طالب المدارس 

من عمر 9 إلى11 سنة..

»تم  قائال:  السبيعي  فهد  المقدم/  وأردف 

لتوظيف  الغد  شرطة  برنامج  تصميم 

للمستقبل  واعدادهم  منتسبيه  قدرات 

نافعين  صالحين  مواطنين  ليكونوا 

ألنفسهم ووطنهم، وذلك من خالل التدريبات 

والمحاضرات  والرياضية  العسكرية 

أن  مبينًا  ألعمارهم«،  المناسبة  التثقيفية 

على  األول  المقام  في  تعتمد  البرنامج  فكرة 

الفراغ في العطلة الصيفية  أوقات  استثمار 

بالطريقة المثلى."

وكان الحفل قد بدأ بعزف السالم الوطني، 

القاها  الحكيم  الذكر  من  عطرة  تالوة  ثم 

بعدها  الدوسري،  هذال  سعود  الطالب 

قصيدة  المري،  محمد  حمد  الطالب  ألقى 

في  الصادقة  الرغبة  عكست  شعرية، 

تم  ذلك  بعد  البرنامج،  هذا  إلى  االنضمام 

مراحل  يتضمن  تسجيلي،  فيلم  عرض 

خالد  الطالب/محمد  وقدم  الدورة،  برنامج 

اإلنسان  سماحة  تجسد  فقرة  الهاشمي 

ضيوف  مع  التعامل  كيفية  في  القطري 

الدولة في كأس العالم2022م..

الدفاع  الطالب فقرة  ثم قدمت مجموعة من 

عن النفس، بينت استفادتهم واكتسابهم 

من  نخبة  خالل  من  متنوعة  مهارات 

وتلتها  المتخصصين،  األكفاء  المدربين 

كيفية  يحاكي  لسيناريو  أخرى  فقرة 

دخلوا  اشخاص  مع  الشرطة  رجال  تعامل 

منطقة محظورة، وسيناريو آخر لمجموعة 

تدربت على مهارات القبض والسيطرة على 

مجموعة  قامت  كما  العدالة،  من  الفارين 

لرماية  عرض  بتقديم  الطالب  من  ثالثة 

ومهارة  البندقية  واستخدام  المسدس 

استخدام المرآة في الرماية..

القاها  الخريجين  بكلمة  الحفل  واختتم 

راشد  سعيد  الطالب/  زمالئه  عن  نيابة 

واالمتنان  بالشكر  تقدم  والذي  البريدي، 

لما  الشرطة  بكلية  العاملين  لجميع 

قدموه من خبرات وبذلوه من جهود مثمرة، 

وتطوير  معارفهم  تنمية  في  ساهمت 

مهاراتهم.

عن  األمور  أولياء  أعرب  آخر،  جانب  من 

ممثلة  الداخلية  لوزارة  وتقديرهم  شكرهم 

برنامجا  نظمت  التي  الشرطة  كلية  في 

متميزا، أفاد أبناءهم فائدة كبرى ستساهم 

في بناء شخصياتهم.

المقدم السبيعي: نهدف إلى تعزيز القيم واالنتماء للوطن وتعزيز الثقة بالنفستلقى المشاركون تدريبات ميدانية عسكرية ورياضية لرفع اللياقة البدنية

احتفلت كلية الشرطة صباح 
أمس الخميس، الرابع من 

شهر أغسطس الجاري بتخريج 
)المجموعة الثانية( من برنامج 

شرطة الغد والتي شارك فيها 
نحو )300( طالب، حضر الحفل، 

سعادة اللواء الدكتور/عبدالله 
يوسف المال مستشار معالي وزير 

الداخلية ونائب رئيس المجلس 
األعلى لكلية الشرطة والعميد/ 

عبد الرحمن ماجد السليطي 
مدير عام كلية الشرطة وعدد من 

مديري اإلدارات بوزارة الداخلية 
إلى جانب عدد من أولياء أمور 

الخريجين. 

أظهرتها النشرة اإلحصائية لجهاز التخطيط واإلحصاء

»193« ألف مخالفة مرورية

وفّصلت النشرة بيانات المخالفات المرورية 

تسجيل  تم  حيث  الماضي،  يونيو  لشهر 

)الرادار(،  زائدة  سرعة  137.355مخالفة 
و16583  المرورية،  للحركة  مخالفة  و13.283 

واالنتظار،  الوقوف  والتزامات  لقواعد  مخالفة 

اإلشارة  قطع  مخالفات   5315 إلى  باإلضافة 

وآالت  لإلرشادات  مخالفة  و2156  الضوئية، 

التنبيه، و1182مخالفة للوحات المعدنية.

كما أظهرت النشرة اإلحصائية تسجيل 114 

تسجيل  مخالفة  و274  »التجاوز«،  مخالفة 

وعدم تجديد االستمارة، و33 مخالفة رخص 

القيادة، و16.583 تحت بند »أخرى«.

»قضايا مرورية«
بقضايا  المتعلقة  للبيانات  بالنسبة  أما 

الحوادث  احتساب  دون  المرورية  الحوادث 

 746 عددها  إجمالي  بلغ  فقد  إصابات،  بال 

حادثا خالل يونيو الماضي بإنخفاض شهري 

اإلصابات  وسجلت  المائة.  في   9.2 بنسبة 

قضايا  من  العظمى  الغالبية  الخفيفة 

الحوادث المرورية خالل الشهر نفسه بنسبة 

92 في المائة، تليها اإلصابات البليغة بنسبة 
14 حالة  6 في المائة، أما الوفيات فقد بلغت 
إجمالي  من  فقط  المائة  في   2 وتعادل  وفاة 

قضايا الحوادث المرورية. 

قضايا  توزيع  عن  اإلحصائية  وأعلنت 

على  المناطق  بحسب  المرورية  الحوادث 

النحو التالي: 121 في مدينة خليفة، و121 في 

منطقة المطار، و134 في منطقة الريان، و121 

في منطقة المعمورة، و57 في الصناعية، و81 

في منطقة الجنوب، و97 في الشمال، و15في 

منطقة دخان.

وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، 

المركبات  هذه  مجموع  أن  النشرة  أوضحت 

بذلك  مسجلة  جديدة،  مركبة   8011 بلغ 

المائة،  في   %  22 بنسبة  شهريًا  ارتفاعا 

وارتفاعًا سنويًا قدره 53.1 في المائة.

تولي  قطر  دولة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

استشعارا  كبيرا  اهتماما  المرورية  السالمة 

البشرية  القوى  على  المحافظة  ألهمية  منها 

ال  بدونها  والتي  للدولة  االقتصادية  والموارد 

عملية  ومواكبة  والتقدم  النهوض  تستطيع 

للسالمة  لجنة  إنشئت  حيث  التطور، 

المرورية  السياسات  رسم  لتتولى  المرورية 

التشريعية  مجاالتها  شتى  في  بالدولة 

والفنية  والصحية  والتثقيفية  والتعليمية 

السالمة  معايير  أعلى  لتحقيق  والهندسية، 

المرورية.

وتدعو اإلدارة العامة للمرور سائقي المركبات 

بقواعد  االلتزام  إلى  الطرقات  ومستعملي 

األرواح  على  حفاظا  المرورية  السالمة 

الفترة  خالل  تم  أنه  خاصة  والممتلكات، 

لكاميرات  »طلع«  نظام  تفعيل  الماضية 

المخالفات  رصد  إلى  يهدف  الذي  المراقبة 

حزام  ربط  عدم  من  أنواعها  بكافة  المرورية 

القيادة  أثناء  الهاتف  في  التحدث  أو  األمان 

أو  الزائدة  الســـــرعة  أو  الخاطئ  التجاوز  أو 

الضوئية،  اإلشارة  قطــــع  أو  ببطء  السير 

خطرا  تشكل  التي  المــــخالفات  من  وغيرها 

مما  الطريق،  على  العامة  الســـــالمة  على 

يسهم بصـــــورة كبيرة في إحكام السيطـــرة 

األمنـــية داخـــــل كافة مناطق الدولة وتيسير 

مخـــالفة  أي  ورصـــــد  المرورية  الحركة 

مرورية في حينها. 

المروري  والتحقيق  الدوريات  قسم  ويواصل 

المخالفات  لضبط  التفتيشية  حملته 

الرامية  خطته  إطار  في  الجسيمة،  المرورية 

إلى الحد من الحوادث والسلوكيات المرورية 

السالمة  اشتراطات  وتعزيز  الخاطئة، 

األرواح  على  الحفاظ  بهدف  الطريق،  على 

والممتلكات.

سجلت اإلدارة العامة للمرور 193.132 ألف مخالفة مرورية خالل يونيو الماضي، مقارنة بـ238 
ألف مخالفة مرورية في مايو الماضي. وأبرزت النشرة اإلحصائية الصادرة عن جهاز التخطيط 

واإلحصاء انخفاض عدد المخالفات المرورية خالل شهر يونيو الماضي بنسبة 18.9 % على 
أساس شهري، كما أشارت أيضًا إلى انخفاضها بنسبة 6.7 % على أساس سنوي. 

محمد أبوحجر كتب

$ الدوحة

»137« ألف مخالفة سرعة 
زائدة و»5315« قطع 

إشارة ضوئية

تسجيل »746« حادثا خالل يونيو الماضي
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أكد أن منصة التدوير تهدف لالرتقاء بخدمات الوزارة.. ناصر المناعي لـ $:

تعاون بين »العمل« و »الداخلية« لتسهيل نقل العمال

أوضح  الجديدة،  الخدمة  تفاصيل  وعن 

خاصة  تصريحات  في  المناعي  نصار  السيد 

العمل  المنصة  هذه  من  الغرض  أن   $ لـ 

المدربة  للعمالة  وسلس  سهل  انتقال  على 

والموجودة داخل البالد إلى أماكن عمل أخرى 

بعد انتهاء الشركات المستقدمة لهذه العمالة 

من مشروعاتها ورغبتها في االستغناء عن تلك 

بالدخول  األم  الشركة  تقوم  حيث  العمالة، 

العمالة  بيانات  وتسجيل  المنصة  على 

وتخصصاتها،  خدماتها  عن  المستغنى 

مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة لكل الجنسيات 

المؤهالت  حملة  من  سواء  التخصصات  ولكل 

الدراسية المتوسطة والجامعية.

استقدام  في  ترغب  التي  الشركات  بأن  ونوه 

الستقدام  بطلب  بالتقدم  تقوم  العمالة،  هذه 

ويسر  بسهولة  األمور  لتتم  عليها  العمالة  تلك 

الطرفين،  كال  على  مادية  تكاليف  أي  ودون 

أي  يوجد  وال  مجانية  الخدمة  أن  إلى  مشيرًا 

رسوم إضافية على الخدمة.

تلك  إطالق  ومنذ  أنه  المناعي  ناصر  وقال 

الشركات  من  كبير  إقبال  يوجد  الخدمة 

من  الكثير  دخلت  حيث  معها،  التجاوب  في 

العمالة  بتسجيل  وقامت  الخاصة  الشركات 

التي تريد االستغناء عنها، كما قامت شركات 

خاصة أخرى بتسجيل رغبتها في نقل بعض 

المستقدمين  قبل  من  المطروحة  العمالة 

نقل  عملية  أن  على  مشددًا  األصليين، 

حيث  العامل،  بموافقة  إال  تتم  ال  العمالة 

مع  شخصية  مقابالت  بعمل  الشركات  تقوم 

العامل وطرح عليه الوظيفة والراتب وفي حالة 

رفضه ال تتم عملية النقل.

وجود  حال  في  الخدمة  عمل  آلية  وعن 

مدير  قال  وشركته،  العامل  بين  شكاوى 

دون  تتم  النقل  عملية  إن  االستقدام  إدارة 

العامل وشركته،  أي مشاكل بين  إلى  النظر 

شركته  على  العامل  نقل  يتم  إنه  إلى  الفتًا 

الجديدة مع استمرار شكاوى العامل المطالبة 

حيث  القديمة،  الشركة  من  بمستحقاته 

تعمل الخدمة على تحرير سوق العمل بدولة 

بنقل  الخاصة  اإلجراءات  سهولة  وزيادة  قطر 

االستقدامات.

وزارة  مع  بالتعاون  تعمل  العمل  وزارة  إن  وقال 

الداخلية لتسهيل إجراءات عملية نقل العمال 

عملية  تتم  بحيث  الجديدة،  الخدمة  حسب 

استخراج جميع الموافقات من جميع الجهات 

إلى  الفتًا  معوقات،  أي  وجود  ودون  سهولة  بكل 

فقط  الخاصة  للشركات  متاحة  الخدمة  ان 

وليس لألفراد.

مع  بالتعاون  دشنت  قد  العمل  وزارة  وكانت 

القطاع  في  العمالة  تدوير  منصة  قطر،  غرفة 

ومدربة  مؤهلة  عمالة  توفير  بهدف  الخاص، 

لديها خبرة في السوق المحلي بداًل من الدخول 

وذلك  جديدة،  عمالة  استقدام  إجراءات  في 

المشتركة  التنسيقية  اللجنة  اجتماع  خالل 

يمكن  حيث  قطر،  وغرفة  العمل  وزارة  بين 

للمنشآت وشركات القطاع الخاص االستفادة 

القطاع  في  العمالة  تدوير  منصة  خدمات  من 

الخاص من خالل الرابط اإللكتروني. 

وفي سياق مواز، أكدت وزارة العمل استقبالها 

شهر  خالل  جديد  استقدام  طلب   4692 نحو 

على  الموافقة  تمت  حيث  الماضي،  يوليو 

2680 طلبا، ورفض 2012 طلبا، فيما بلغ العدد 
 3422 نحو  المهنة  تعديل  لطلبات  اإلجمالي 

ورفض  طلبا   2641 على  الموافقة  تمت  طلبا، 

781 طلبا فقط.
كما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة 

منها  طلبا،   822 نحو  يوليو  شهر  خالل  للوزارة 

طلبا  و379  التصريح،  لتجديد  طلبا   287

إللغاء  طلبا  و156  جديد،  تصريح  إلصدار 

تصاريح صادرة.

وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب 

اإلحصائية  النشرة  أظهرت  العمالة،  استقدام 

جولة   34 نحو  بتنفيذ  قامت  الوزارة  أن 

عنها  أسفر  االستقدام،  مكاتب  على  تفتيشية 

توجيه تنبيهات لنحو 7 مكاتب.

النقل ال يتم إال بموافقتهم ودون أي تكاليف مادية على كال الطرفين

انتقال سلس للعمالة بعد استغناء الشركات المستقدمة لها

المنصة توفر عمالة مدربة لديها خبرة في السوق المحلي 

الخدمة متاحة لكل الجنسيات والتخصصات العلمية 

إقبال كبير 
من الشركات 

الخاصة  
على الخدمة 

الجديدة

أكد السيد ناصر عبد الله 
المناعي، مدير إدارة االستقدام 

بوزارة العمل، على أن إطالق 
منصة تدوير العمالة في 

القطاع الخاص جاء بالتعاون 
بين وزارة العمل وغرفة قطر، 

بهدف توفير عمالة مؤهلة 
ومدربة لديها خبرة في السوق 

المحلي بداًل من الدخول 
في إجراءات استقدام عمالة 

جديدة، مشيرًا إلى أن المنصة 
تأتي في إطار االرتقاء بخدمات 

الوزارة اإللكترونية وتذليل 
جميع الصعوبات التي تواجه 

سوق العمل القطري.

  كتب         محمد الجعبري 

{ ناصر المناعي

في »كيدزانيا الدوحة«.. »البلدية«:

تخصيص مركز إلعادة تدوير الورق

تدوير  بإدارة  ممثلة  البلدية،  وزارة  شاركت 

شركة  مع  بالتعاون  النفايات  ومعالجة 

كيدزانيا الدوحة، في إطالق مركز مخّصص 

لألطفال إلعادة تدوير الورق داخل »كيدزانيا 

الدوحة«.

األطفال  تثقيف  إلى  التعاون  هذا  ويهدف 

خفض  في  يساهم  ما  التدوير  إعادة  بأهمية 

حيث  البيئة،  على  الحفاظ  بهدف  النفايات 

النصر  نصر  حسن  السيد  من  كل  قام 

النفايات  إدارة تدوير ومعالجة  مساعد مدير 

المدير  جبور  فيكتور  والسيد  البلدية  بوزارة 

العام لشركة قطر للترفيه )تسالي( بتوقيع 

االتفاقية وقّص شريط االفتتاح أمام مؤسسة 

إعادة تدوير الورق.

نصر  حسن  السيد  قال  المناسبة،  وبهذه 

ومعالجة  تدوير  إدارة  مدير  مساعد  النصر، 

أن  نؤمن  نحن  البلدية:  بوزارة  النفايات 

منصة  توفر  »كيدزانيا«  مع  شراكتنا 

تثقيف  على  تقتصر  ال  فريدة  تعليمية 

األطفال عن أعمالنا فحسب، بل أيضا فرصة 

هامة لدعم رؤية قطر الوطنية من خالل زيادة 

االهتمام بالتعلم.

من جهته، قال السيد فيكتور جبور، المدير 

)تسالي(:  للترفيه  قطر  لشركة  العام 

الرائدة  التجارية  العالمة  هي  »كيدزانيا 

والترفيه،  التعليم  مجالي  في  العالم  في 

لتعليم  طريقة  أفضل  أّن  نؤمن  ونحن 

األدوار.  وتمثيل  لعب  خالل  من  هي  األطفال 

الفريد  كيدزانيا  أعمال  نموذج  خالل  ومن 

مع  التفاعل  بإمكان  سيكون  نوعه،  من 

من  معرفية  بتجارب  وتزويدهم  األطفال 

على  كبير  وبشكل  إيجابيا  تؤثر  أن  شأنها 

مستقبلهم«.

القيام  المركز  داخل  األطفال  وسيتولى 

كما  التدوير،  إعادة  اختصاصي  بدور 

إعادة  آلية  على  للتدريب  سيخضعون 

التدوير وكيفية تحويل النفايات الورقية إلى 

منتجات جديدة، ما يعزز مهاراتهم الحركية 

الورقية الخاصة  من خالل تجميع األكياس 

بنسبة  تدويرها  إعادة  باإلمكان  والتي  بهم 

100 %، وقابلة إلعادة االستخدام.

 الدوحة          $

التعاون يهدف 
إلى تثقيف 

األطفال بأهمية 
إعادة التدوير 

لخفض النفايات
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أطباء مختصون في األمراض االنتقالية:

»جدري القردة« ال يشكل خطرا على األفراد في قطر

خالل  من  االنتقالية،  األمراض  في  المختصون  األطباء  وأوضح 

تصريحات بثت عبر منصات التواصل االجتماعي لمؤسسة حمد 

الطبية، أن الوقاية من المرض تتمثل في ضرورة تجنب التالمس 

جدري  أعراض  عليهم  تظهر  الذين  األشخاص  مع  الجلد  طريق  عن 

القردة وأي نوع من أنواع الطفح الجلدي، وكذلك تجنب لمس األشياء 

القردة،  بجدري  المصاب  الشخص  قبل  من  المستخدمة  والمواد 

ة والمناشف، باإلضافة إلى غسل 
َّ

مثل مشاركة أدوات الطعام واألِسر

اليدين باستمرار باستخدام الصابون والماء أو استعمال معقم يدين 

يحتوي على الكحول. 

عالج المصابين 

لمركز  الطبي  المدير  المسلماني،  منى  الدكتورة  تتساءل  بدايًة 

الذي يمكن  األمراض االنتقالية بمؤسسة حمد الطبية، عن العالج 

يوجد  ال  بأنه  مجيبًة  القردة،  بجدري  المصابين  للمرضى  إعطاؤه 

عالج معين لجدري القردة. ونظرا لتشابه فيروس جدري القردة مع 

فيروسات الجدري، فإنه يمكن استخدام األدوية واللقاحات المطورة 

للوقاية من عدوى فيروس جدري القردة وعالجها. 

التواصل  منصات  عبر  بثت  تصريحات  في  المسلماني  د.  وقالت 

األشخاص  غالبية  يتماثل  الطبية:  حمد  لمؤسسة  االجتماعي 

المصابين بجدري القردة للشفاء بشكل كامل خالل بضعة أسابيع، 

لكن يمكن أن يصاب بعض المرضى األكثر عرضة باألعراض الحادة 

للمرض مثل األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والحوامل 

واألطفال دون »12« عاماً.

األكثر عرضة 

عرضة  األكثر  األشخاص  هم  منهم  سؤال:  على  اإلجابة  وحول 

المرض  يشكل  ال  المسلماني:  د.  تقول  القردة؟  بجدري  لإلصابة 

خطرا على األفراد في دولة قطر إال في حال السفر مؤخرا إلى إحدى 

الدول التي ينتشر فيها جدري القردة وكان هناك تالمس بينهم وبين 

القردة يعتبر  أن فيروس جدري  القردة، مبينة  المصابين بجدري 

أقل قابلية لالنتقال من من فيروسات الجهاز التنفسي مثل »كوفيد 

األفراد  على  يترتب  ماذا  يخص  .وفيما  الموسمية.  واإلنفلونزا   »19
لحماية أنفسهم من عدوى جدري القردة، تشير د. المسلماني إلى 

ضرورة تجنب التالمس عن طريق الجلد مع األشخاص الذين نظهر 

عليهم أعراض جدري القردة وأي نوع من أنواع الطفح الجلدي، وكذلك 

الشخص  قبل  من  المستخدمة  والمواد  األشياء  لمس  تجنب 

ة 
َّ

واألِسر الطعام  أدوات  مشاركة  مثل  القردة،  بجدري  المصاب 

باستخدام  باستمرار  اليدين  غسل  إلى  باإلضافة  والمناشف، 

الصابون والماء أو استعمال معقم يدين يحتوي على الكحول.

أعراض المرض 

من جانبه، يقول الدكتور حمد عيد الرميحي، مدير حماية الصحة 

ومكافحة األمراض االنتقالية بمؤسسة حمد الطبية، إن جدري القردة 

مرض فيروسي حيواني المنشأ، وهو من نفس مجموعة فيروسات 

الجدري، ويسبب في العادة أعراضا من خفيفة إلى متوسطة الحدة، 

حيث ينتقل جدري القردة إلى اإلنسان من خالل التالمس الوثيق، 

لمس  مع  أو  المصاب  الحيوان  أو  الشخص  مع  الجلد  تالمس  مثل 

ة. 
َّ

المواد الملوثة بالفيروس مثل المالبس أو أغطية األِسر

التواصل  منصات  عبر  بثت  تصريحات  في  الرميحي،  د.  وأشار 

ينتشر  القردة  جدري  أن  إلى  الطبية،  حمد  لمؤسسة  االجتماعي 

في  بدأ  ولكنه  اإلفريقية،  القارة  وغرب  وسط  في  أساسي  بشكل 

التي يستوطن فيها  الدول  العالم خارج  المألوف حول  االنتشار غير 

المرض خالل األشهر األخيرة، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية 

مؤخرا أن االنتشار الحالي للمرض يعتبر حالة طوارئ صحية عامة 

تثير قلقا دوليا وهو أعلى مستوى من التأهب الذي يتطلب التعاون 

المجموعات  وحماية  المرض  انتشار  من  للحد  الدولي  والتنسيق 

األكثر عرضة لإلصابة بالمرض، باعتبار أن المصاب يمكن أن ينقل 

المرض لآلخرين بمجرد ظهور األعراض إلى أن يتم عالج الطفح بشكل 

كامل، وتكون طبقة جديدة نظيفة من الجلد، ويستمر المرض عادة 

من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع. 

وأوضح مدير حماية الصحة ومكافحة األمراض االنتقالية بمؤسسة 

حمد الطبية أن جدري القردة يمكن أن يسبب مجموعة من العالمات 

درجة  وارتفاع  حبوب  أو  جلدي  طفح  ظهور  تتضمن  التي  واألعراض 

حرارة الجسم، باإلضافة إلى ألم في المفاصل وصداع شديد، والتهاب 

الغدد اللمفاوية، وانخفاض مستوى النشاط وكذلك آالم في الظهر، 

والتهابات  الثانوية  االلتهابات  المرض  مضاعفات  تشمل  أن  ويمكن 

الشعب الهوائية واالنتان الدموي والتهاب الدماغ وعدوى القرنية.

أكد الدكتور موسى البشير، استشاري 

غويلينة  أم  مركز  في  األسرة  طب 

الرعاية  لمؤسسة  التابع  الصحي 

الصحية األولية، أن فيتامين »د« عنصر 

ألن  صحية  عظام  لبناء  جدا  هام  غذائي 

الكالسيوم  امتصاص  يمكنه  ال  الجسم 

ن الرئيسي للعظام- إال عند وجود 
ِّ

-الُمكو

الفيتامين  هذا  فإن  وهكذا  »د«،  فيتامين 

لاللتهابات  مضادة  أخرى  خصائص  له 

وصحة  لألعصاب  والواقية  ولألكسدة 

العضالت  ووظائف  المناعي  الجهاز 

ونشاط خاليا الدماغ، علما بأنه ال يوجد 

ولكنه  طبيعًيا،  األطعمة  من  الكثير  في 

وحبوب  المعزز،  الحليب  في  متوفر 

الغذائية،  بالعناصر  المدعمة  اإلفطار 

السلمون  مثل  الدهنية،  واألسماك 

والماكريل والسردين.

أيًضا  »د«  فيتامين  الجسم  وينتج 

المباشر  الشمس  ضوُء  يعمل  عندما 

في  كيميائية  مادة  تحويل  على 

الفيتامين  من  نشط  شكل  إلى  جلدك 

فيتامين  ينقص  وقد  )كالسيفرول(، 

الشتاء،  أشهر  خالل  تماًما  ينعدم  أو  د 

من  الواقي  المستحضر  أهمية  ورغم 

أيًضا  يقلل  أن  يمكن  أنه  إال  الشمس، 

ويمكن  ألجسامنا.  د  فيتامين  إنتاج  من 

فحصه في الدم اذا رأى الطبيب ذلك.

فوائد واهمية فيتامين »د«.

من  أن  بشير  موسى  الدكتور  ويضيف 

صحة  يعزز  أنه  »د«  فيتامين  فوائد  أهم 

العظام ونقصه يسبب اإلصابة بالكساح 

العظام  هشاشة  أو  وترقق  األطفال  لدى 

لدى الكبار، كما أنه يعمل على التقليل 

فحصول  باإلنفلونز،  اإلصابة  خطر  من 

من  دولية  وحدة   »1.200« على  األطفال 

الشتاء،  فصل  في  يومًيا  د  فيتامين 

باإلنفلونزا  اإلصابة  خطر  من  يقلل  قد 

أنه  إلى  إضافة  تقريبا،   %  40 بنسبة 

من  بالسكر  اإلصابة  من  للحماية  مفيد 

النوع الثاني، وفي المقابل فإن انخفاض 

مرضى  لدى  »د«  فيتامين  مستويات 

على  سلًبا  تؤثر  أن  شأنه  من  السكري 

إفراز األنسولين وتحمل الغلوكوز.

ومن الضروري أن يحصل األطفال الرضع 

على المستويات المناسبة من فيتامين 

أجل  من  صحتهم  على  للحفاظ  »د« 

واألكزيما  بالربو  اإلصابة  من  حمايتهم 

وهو  المختلفة،  االلتهابات  من  والعديد 

ألن  سليم،  والحمل  للمرأة  مفيد  أيضا 

لدى  »د«  فيتامين  مستوى  انخفاض 

إصابتهن  خطر  من  يرفع  الحوامل 

للوالدة  والخضوع  الحمل  بتسمم 

القيصرية، واإلصابة بسكر الحمل.

للتقليل  جدا  هام  الفيتامين  هذا  أن  كما 

ويعتبر  بالسرطان،  اإلصابة  خطر  من 

خاليا  نمو  تنظيم  في  مهما  »د«  فيتامين 

الجسم والتواصل فيما بينها، وهذا يعني 

أن المستويات المناسبة من فيتامين »د« 

لها أثر على خفض خطر اإلصابة بمرض 

البحوث  بحسب  أيضا  وهو  السرطان، 

الطبية من أسباب إصابة األطفال بالكساح 

عندما يكون ناقصا في أجسامهم.

العظام  هشاشة  مسببات  من  أنه  كما 

على  يحصلون  الذين  األشخاص  عند 

القدر الكافي من فيتامين »د« والكالسيوم 

كثافة  يفقدون  ال  قد  الغذائي  النظام  في 

ويساعدهم  سريًعا،  المعدنية  العظام 

العظام،  هشاشة  من  الوقاية  على  ذلك 

كما تقل فرص إصابتهم بكسور العظام.

ِلين العظام

»د«  فيتامين  استخدام  ويمكن 

للمساعدة في عالج االضطرابات العظام 

الوراثية في وظائف الجسم الناتجة عن 

معالجة  أو  امتصاص  على  القدرة  عدم 

الدم  فوسفات  نقص  مثل  »د«،  فيتامين 

العائلي.

فيتامين  مستويات  انخفاض  ويرتبط 

لذلك  المعرفي،  باالنحدار  الدم  في  »د« 

الت غذائية تحتوي على  يجب تناول مكمِّ

فيتامين د لتعزيز الصحة المعرفية وهو 

أيضا مفيد في عالج الصدفية، من خالل 

لمستحضر  الموضعي  االستعمال 

»د«  فيتامين  مركب  على  يحتوى 

ويسمى »كالسيبوتريين«. 

السالمة واآلثار الجانبية

ويمكن القول إن فيتامين »د« يعتبر آمنا 

لكن  مناسبة،  بجرعات  تناوله  حال  في 

تناوله بكميات كبيرة في صورة مكّمالت 

غذائية يسبب أضراًرا متعددة، فاألطفال 

9 سنوات فما فوق،  الذين تبلغ أعمارهم 

والبالغون، والحوامل والمرضعات الذين 

دولية  وحدة   4000 من  أكثر  يأخذون 

يشعرون  قد  د  فيتامين  من  اليوم  في 

الغثيان والقيء وضعف الشهية وفقدان 

واالضطراب  والضعف  واإلمساك  الوزن 

عدم  ومشاكل  بالتوهان  واإلحساس 

الُكَلى  وحصوات  القلب  ضربات  انتظام 

وتلفها.

وينبغي اجتناب تناول جرعات فيتامين 

»D« مع هذا الديجوكسين المخصص 

تسبب  أن  ويمكن  القلب،  أمراض  لعالج 

فرط  د  فيتامين  من  العالية  الجرعات 

كالسيوم الدم والذي يزيد خطر مشكالت 

القلب المميتة مع الديجوكسين.

وينبغي اجتناب تناول جرعات فيتامين 

يمكن  ديلتيازيم.  الدم  ضغط  دواء  مع  د 

أن تسبب الجرعات العالية من فيتامين 

يمكن  ما  وهو  الدم،  كالسيوم  فرط   D
تناول  يؤدي  وقد  الدواء.  فاعلية  يقلل  أن 

تقليل  إلى  الوزن  لخسارة  أورليستات 

تناول  يؤدي  كما  د،  فيتامين  امتصاص 

الثيازيدية  المدرات  الدم  ضغط  أدوية 

مع فيتامين »د« إلى زيادة خطر اإلصابة 

لتناول  ويمكن  الدم،  كالسيوم  بفرط 

أن  بريدنيزون  مثل  الستيرويدات  أدوية 

وتعطيل  الكالسيوم  امتصاص  تقلل 

معالجة الجسم لفيتامين »د«.

األجل  طويل  لالستخدام  ويمكن 

المنبهة  نات 
ِّ

الُملي من  العالية  للجرعات 

وامتصاص   D فيتامين  تقلل  أن 

تناول  يتسبب  أن  ويمكن  الكالسيوم، 

جرعات عالية من هذا الفيتامين مع دواء 

ضغط الدم فيراباميل في اإلصابة بفرط 

كالسيوم الدم، كما قد يقلل من فعالية 

دواء فيراباميل.

أهمية الكالسيوم

المهمة  المعادن  من  الكالسيوم  ويعد 

وخاصة  اإلنسان  لجسم  والضرورية 

األسنان  صحة  على  والحفاظ  العظام 

واألعصاب  القلب  عمل  ولضمان 

جسم  صحيح.  بشكل  والعضالت 

اإلنسان ال يقوم بإنتاج الكالسيوم، وهذا 

عليه  الحصول  المهم  من  أنه  يعني 

أو  أساسي  بشكل  الطعام  خالل  من 

داٍع  وجود  حال  في  الغذائية  المكمالت 

على  يعمل  ال  الهضمي  الجهاز  لذلك. 

الكبير،  بالشكل  الكالسيوم  امتصاص 

من  فقط   %  20  -  15 من  يمتص  حيث 

وهنا  الطعام،  في  الموجود  الكالسيوم 

في  يساعد  الذي  د  دورفيتامين  يأتي 

تعزيز هذه العملية. ولكن في حال عدم 

مستويات  على  الغذائي  نظامك  احتواء 

جسمك  يقوم  الكالسيوم،  من  كافية 

المخزن  في  الموجود  ذاك  باستخدام 

)العظام(.

نقصه يسبب هشاشة العظام عند األطفال.. د. موسى البشير:

فيتامين »د« هام
لبناء عظام صحية

تناولـــه بكميــات كبيـــرة في صـــورة مكّمـــالت غذائيـــة يســبب أضــراًرا متعــددة
{ د. موسى البشير

يحمي األطفال من اإلصابة
بالربو واإلكزيما وااللتهابات

الدوحة           $

{ مركز األمراض االنتقالية

{ د. منى المسلماني{ د. حمد عيد الرميحي

د. الرميحي: المرض يسبب في العادة أعراضا من خفيفة إلى متوسطة الحدة

أكد عدد من األطباء المختصين في األمراض االنتقالية أن جدري 
القردة ال يشكل خطرا على األفراد في دولة قطر إال في حال السفر 

إلى إحدى الدول التي ينتشر فيها المرض وكان هناك تالمس 
بينهم وبين المصابين، منوهين بأن الفيروس يعتبر أقل 

قابلية لالنتقال من من فيروسات الجهاز التنفسي مثل »كوفيد 
19« واإلنفلونزا الموسمية.

د. المسلماني: 
يتماثل غالبية 

المصابين للشفاء 
بشكل كامل خالل 

بضعة أسابيع

  كتب           أكرم الفرجابي
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تربط بين الماضي التليد والحاضر المشرق

رحلة »فتح الخير«.. توثيق للتراث وترويج للمونديال

شهرا  تستغرق  التي  رحلتهم،  انطلقت 

ونصف الشهر، في الرابع من يوليو الماضي 

بمالطا،  مارين«  هايبر  »غراند  ميناء  من 

وركبوا البحر يجوبون موانئ إيطاليا وفرنسا 

أعينهم  نصب  إسبانيا، واضعين  إلى  وصوال 

األصيل،  القطري  البحري  بالتراث  التعريف 

قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة  والترويج 

المؤسسة  استراتيجية  من  انطالقا   ،2022
العامة للحي الثقافي »كتارا« في توثيق عالقة 

واستحضار  المجيد،  بماضيهم  األجيال 

صميم  من  كانت  التي  البحرية  الرحالت 

حياة اآلباء واألجداد ومصدر عيشهم في عصر 

الغوص بحثا عن اللؤلؤ.

الدكتور  سعادة  يقول  الرحلة  هذه  وعن 

العام  المدير  السليطي  إبراهيم  بن  خالد 

»كتارا«،  الثقافي  للحي  العامة  للمؤسسة 

الخير  فتح  رحلة  إن  »قنا«،  لـ  تصريح  في 

الخامسة أتت أكلها وحققت أكثر من هدف، 

البحري  قطر  موروث  جهة،  من  نقلت،  أنها  إذ 

وحياة األجداد في الماضي، وروجت، من جهة 

ثانية، لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 

بطريقة مثالية، الفتا إلى أن الرحلة الحالية 

هي امتداد للرحلة »الرابعة« السابقة.

فتح  رحلة  أن  إلى  السليطي  الدكتور  وأشار 

عام  انطالقتها  منذ  أرحب  آفاقا  فتحت  الخير 

الخليج،  بنادر  آنذاك  جابت  حيث   ،2012
قطر  أجيال  ربط  في  لدورها  وفية  وبقيت 

البحري  وتراثهم  العريق  بماضيهم  الشابة 

التي  الثقافية  الصالت  وعمقت  المجيد، 

الشقيقة  بالشعوب  القطري  الشعب  تربط 

جسور  بناء  في  ونجحت  والصديقة، 

التواصل الحضاري واإلنساني، وهو ما تجلى 

المحمل  واستقبال  الرحلة  احتضان  في 

إلى  استنادا  ومحطة،  ميناء  كل  عند  ورواده 

التي  والتجربة  الخبرة  من  هائل  رصيد 

اكتسبتها »كتارا« في تسييرها رحالت فتح 

الخير السابقة.

نوخذة  السادة،  محمد  السيد  أكد  بدوره، 

إدارة  أن  لـ»قنا«،  تصريحه  في  الرحلة، 

الثقافي  العامة للحي  الشواطئ بالمؤسسة 

كل  استقطاب  جاهدة  تحاول  »كتارا« 

وتفتح  البحري،  بالتراث  المتصلة  الجوانب 

رحلة  في  التسجيل  باب  السنة  أيام  طيلة 

وكلهم  »البحارة«  لليزوة  وتقدم  الخير،  فتح 

يخص  فيما  المعلومات  جميع  متطوعون، 

المحمل، ومكوناته، وأجزائه، وما يتعلق به، 

له من  وما يتعرض  الشراع وصيانته  وآليات 

عوامل سواء كانت رياحا أو أمطارا أو أمواجا.

الوسائل  اتباع  كما شدد على الحرص على 

عن  بعيدا  الصيانة،  عملية  في  التقليدية 

تقليدية  العملية  لتبقى  منها،  الحديثة 

ما  وهو  السابق،  في  كانت  كما  خالصة 

منطقة  ساكني  وخصوصا  الجمهور  يجعل 

البحر المتوسط في شقها األوروبي مستغربا، 

»بينما  ومحاملهم  مراكبهم  طوروا  قد  كونهم 

منذ  السابق  في  كانت  كما  تركناها  نحن 

ذلك  في  بما  المحمل،  صناعة  أي  )الوشر(، 

دهن المحمل«.

وكشف السادة، أنه عند انطالق هذه الرحلة، 

اعترى في الرابع  الماضي،  يوليو  من 

لكل  أن  إلى  الفتا  الخوف،  من  شيء  اليزوة 

رحلة طابعها الخاص الذي يميزها، ومشيرا 

أنه  إلى  المثال  سبيل  على  السياق  هذا  في 

أعمق  فإن  بالهند،  مومباي  لرحلة  بالنسبة 

منطقة مر بها المحمل كانت تزيد عن 6 آالف 

متر تحت سطح البحر.

وأردف قائال: »إن الموضوع ال يرتبط بمسألة 

الخوف من العمق، بل في المحمل الخشبي 

وعطب  طارئ  ألي  يتعرض  أن  يمكن  الذي 

هذا  من  أنه  مبينا  لحظة«،  أي  في  كسر  أو 

المنطلق فإن المؤسسة العامة للحي الثقافي 

لسالمة  قصوى  وأهمية  عناية  تولي  »كتارا« 

طاقم الرحلة، وأنها استعدت لهذا األمر بجدية 

من خالل االتصال الدائم بخفر السواحل لكل 

دولة أو ميناء تقترب منه فتح الخير، انطالقا 

من األولوية دوما تبقى سالمة اليزوة.

ولفت إلى أن نجاح الرحلة ال يتأّتى إال بتضافر 

جهود الجميع، والتغلب على الخوف، منوها 

إلى أن دوره كقائد لليزوة، وهو االجتماع معهم 

وتوجيههم وتنبيههم لعدد من األمور في مسار 

الرحلة من حيث إخبارهم بطولها، والتعامل 

إنهم  قال  أمور  وهي  والشراع،  الحبال  مع 

لتصبح  المسار  تقدم  مع  عليها  سيعتادون 

معتبرا  ذلك،  بعد  وسهلة  يسيرة  المسافات 

أن الصعاب التي تعرضت لها الرحلة في مياه 

األوروبي  بالشق  المتوسط  األبيض  البحر 

على  بسرعة  الرياح  اتجاه  تغير  في  تمثل 

خالف الرياح في البحر بمنطقة الخليج التي 

ال يتغير اتجاهها إال بعد يوم أو يومين.

الرحلة،  نوخذة  السادة،  محمد  السيد  وقال 

اقتراب  بمجرد  إنه  »قنا«،  لـ  تصريحه  في 

في  الموانئ  أحد  من  الخير  فتح  محمل 

بعيد  من  ويتراءى  سلفا،  المحددة  محطاته 

 see you in qatar«« الشراع الذي تزينه عبارة

رياح  وتسبقه  إال   ،»»2022 و»الوعد   ،»2022
الزوار  شفاه  على  والبسمة  والسرور،  الفرح 

صور  والتقاط  ركوبه  إلى  يتسابقون  الذين 

ومع  التقليدي،  بلباسهم  اليزوة  مع  تذكارية 

للعيان،  بارزة  أخشابه  تبدو  الذي  المحمل 

كيف  ويتساءلون  تغمرهم،  التي  والدهشة 

لهذه األلواح أن تبقى صامدة أمام أمواج البحر 

أذهانهم  في  قبل  من  ارتسمت  وقد  العاتية، 

صور السفن العمالقة التي تمت صناعتها في 

غير  العالم،  في  المتخصصة  الورش  أكبر 

الحقا  معرفتهم  هو  الدهشة  هذه  يبدد  ما  أن 

السفن(،  )صانع  القطري«  »القالف  بأصالة 

ومهارته العالية في »الوشر« )صناعة السفن(، 

قطر  بتراث  التعريف  هدفها  الرحلة  هذه  وأن 

قائد  يضيف،  الصدد  هذا  وفي  البحري. 

الزوار،  إعجاب  يثير  كان  ما  أكثر  أن  اليزوة، 

بالبحر،  الخاص  التقليدي  اليزوة  لباس  هو 

أي اإلزار والغترة و)الفانيلة( البيضاء، كما أن 

أجزاء المحمل هي أيضا كانت تلفت نظرهم 

الهدايا  توزيع  عن  فضال  اهتمامهم،  وتثير 

على الصغار والكبار بمناسبة بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022 والمقدمة من اللجنة 

مثل  »كتارا«  ومن  واإلرث  للمشاريع  العليا 

والقبعات  »رحلة«،  للبطولة  الرسمية  الكرة 

بجانب  الصلة،  ذات  والشعارات  واألقمصة 

له  أتيحت  كلما  للمحمل  الجمهور  صعود 

اليزوة،  مع  تذكارية  صور  والتقاط  الفرصة، 

الحبل«  »شد  ومنها  له  المسابقات  وإجراء 

عن  أسئلة  طرح  على  عالوة  »الهدف«،  ولعبة 

أجزاء المحمل، أو عدد المالعب التي ستقام 

عليها نهائيات المونديال، أو أسماؤها، وكذلك 

أسئلة تراثية في إطار هدف الرحلة من حيث 

التعريف بتراث دولة قطر العريق واألصيل، 

وأيضا الترويج لهذا الحدث الرياضي العالمي 

الذي تحتضنه قطر من 21 نوفمبر وحتى 18 

ديسمبر المقبلين.

يتمثل  الخير  بفتح  االحتفاء  أن  وأوضح 

به  تحظى  الذي  الحاشد  اإلقبال  في  كذلك 

عند كل ميناء من قبل سفراء وقناصل دولة 

جانب  ومن  تزورها،  التي  البلدان  في  قطر 

والمسؤولين  المدن  وعمد  المعنيين  الوزراء 

المحليين، واإلعالميين.

فتح  لرحلة  »القفال«  أن  السادة  ذكر  كما 

الخير الخامسة، ويقصد به عادة عودة سفن 

موسم  وانتهاء  الغوص  رحلة  من  الغوص 

الشهر  من  عشر  الثاني  في  سيتم  الغوص، 

سيكون  حيث  برشلونة،  بميناء  الجاري 

على  االستقبال  في  الشخصيات  من  عدد 

بينهم  من  أغسطس،  و13   12 يومي  مدى 

قطر  دولة  سفير  وسعادة  »كتارا«،  عام  مدير 

في  المحليون  والمسؤولون  إسبانيا  لدى 

مع  مدريد  العاصمة  وفي  برشلونة  مدينة 

الموجودون  القطريون  وأيضا  ووزراء،  بعض 

ومن  برشلونة،  في  الجماهير  وعموم  هناك، 

16 أغسطس  إلى أرض قطر يوم  التوجه  ثم 

وصوال لمطار حمد الدولي.

جدير بالذكر أن رحلة فتح الخير األولى دامت 

 2013 عام  نوفمبر   22 في  وانطلقت  يوما،   27
سيف  إلى  عادت  ثم  الخليج،  بنادر  باتجاه 

من  ديسمبر  من  عشر  الثامن  في  »كتارا« 

الثانية  الرحلة  انطلقت  بينما  العام،  نفس 

 2015 الخامس من أكتوبر  الهند في  باتجاه 

مرورا بوالية صور بسلطنة عمان، وعادت إلى 

للعام  نوفمبر  من  عشر  السابع  في  الدوحة 

ذاته.

فانطلقت  الخير«،  لـ»فتح  الثالثة  الرحلة  أما 

وعادت   ،2017 نوفمبر  من  عشر  السابع  في 

من  عشر  السابع  في  »كتارا«  سيف  إلى 

ديسمبر، في حين انطلقت الرحلة الرابعة، 

مضيق  من  أوروبية  دول  إلى  مرة  وألول 

في  التركية  »إسطنبول«  بمدينة  البوسفور 

هدفها  وكان   ،2019 يوليو  شهر  من  العاشر 

قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة  الترويج 

األصيل،  القطري  بالتراث  والتعريف   ،2022
السابع  في  أي  يوما   80 بعد  رحلتها  لتختتم 

والعشرين من سبتمبر 2019.

ويمتاز محمل فتح الخير بكونه من نوع »بوم 

أقدام،   110 طوله  ويبلغ  الخشبي،  سفار« 

وعرضه 27 قدما، وحمولته 200 طن، ويتألف 

من شراعين.

 2013 منذ  الخير  فتح  رحالت  في  شارك  وقد 

إلى اآلن 133 من اليزوة، مع االحتفاظ في كل 

رحلة بعنصر أو عنصرين منهم شاركوا في 

خبراتهم  من  اإلفادة  ألجل  السابقة  الرحلة 

وإكسابها للعناصر الجديدة.

د. السليطي: عمقت الصالت 
الثقافية التي تربط الشعب القطري 

بالشعوب الشقيقة والصديقة

السادة: نحرص على اتباع
الوسائل التقليدية في عملية 

الصيانة 

الدوحة- قنا- هم 
سبعة عشر يزوة 

)بحارا( قطريا، 
يقودهم النوخذة 

محمد السادة.. 
بسطوا أشرعتهم 

للريح، وتوكلوا 
على الله في »رحلة 
محمل فتح الخير 
5« التي تربط بين 

الماضي التليد 
والحاضر المشرق.

المغرب،  في  الدعوية  السلفية  عن  دراسة  ففي 

االعتدال  نحو  واضح  مسار  وجود  الباحث  يفترض 

السلفية  معها  تفاعلت  حوادث  أْملته  السلفية  عند 

براديكالية  مواَجًها  ظل  المسار  هذا  لكن  بإيجابية، 

سابقة  بعقائد  محكوًما  التغير  هذا  ظل  فقد  شديدة، 

الظواهر  تجاه  بالتصلب  المتسم  منطقها  في  وواقًعا 

الناطقين  من  كانوا  وإن  حتى  المخالفين  واألشخاص 

باسم أصوات أخرى للسلفية. 

واألمني  السياسي  األداء  العراق  حول  دراسة  وتناولت 

هذا  ضعف  جوانب  وأظهرت  الدولية،  المؤشرات  في 

تقارير  في  الواردة  المؤشرات  من  مؤشر  كل  في  األداء 

بين  األداء  فجوة  وقياس  الدولية  المؤسسات  من  عدد 

الوصفي  األسلوب  واعتمد  المتقدمة،  والدول  العراق 

التحليلي في تقييم األداء المذكور. 

الرؤى  بين  المعتقد  »حرية  عن  دراسة  وسعت 

من  العقيدة  حرية  مقاربة  إلى  والسياسية«  الفلسفية 

يحول  الذي  التعصب  لعائق  وتطرقت  مختلفة،  أوجه 

عالم  في  التعصب  نزعات  أسباب  دة  ُمحدِّ ذلك،  دون 

حديث يتصف بالتعددية، ومنطلقة من روح المجتمع 

االشتباك  وفك  التسامح،  قيم  اعتناق  في  الحديث 

تدبير  عملية  الصراع  إدارة  من  يجعل  بما  العقائدي، 

ضرورية للنزاعات القائمة على االختالف في المعتقد.

الصحافة  »دور  دارسة  تناولت  اإلعالم،  حقل  وفي 

الشورى  مجلس  انتخابات  تغطية  في  القطرية 

تحليلية  دراسة   :)2021 األول  )أكتوبر/تشرين 

وسعت  و)الشرق(«،  )الراية(  صحيفتي  من  لعينة 

عبر  لالنتخابات  اإلخبارية  التغطية  تحليل  إلى 

أبعاد  تحديد  في  تسهم  وكيفية  ية  كمِّ مؤشرات 

عن  لإلجابة  الكافية  البيانات  وتوفر  الدراسة  مشكلة 

سياسة  مميزات  على  الضوء  طت  وسلَّ تساؤالتها، 

أثناء  االنتخابات  تغطية  في  المناسبة  االتصال 

في  العام  بالرأي  المتعلقة  وتلك  االنتخابية  الحمالت 

في  االتصال  »بحوث  أخرى  دراسة  وتناولت  قطر.  

اإلعالمية  المعرفة  إثراء  في  وفاعليتها  العربي  العالم 

في  العربية  اإلسهامات  رصد  إلى  وهدفت  النظرية«، 

أهم  على  والوقوف  اإلعالمية،  المعرفة  وإثراء  التنظير 

باحثي  تواجه  التي  والنظرية  المنهجية  اإلشكاليات 

وبيان  أسبابها،  وتحليل  العربية  المنطقة  في  اإلعالم 

كيفية معالجتها أو التقليل منها.

وفي حقل »متابعات«، قدمت دراسة بعنوان »معاهدات 

السالم والتطبيع اإلبراهيمية في أحكام القانون الدولي 

السالم  معاهدة  لبنود  تحليلية  قراءة  التكافؤ«  ومبدأ 

والتطبيع اإلبراهيمية وجذور العالقة بين أطرافها، ودور 

الواليات  في  ممثاًل  التطبيع  لعملية  الرسمي  الراعي 

القانون  أحكام  منظور  من  وذلك  األميركية،  المتحدة 

فيينا  واتفاقية  المتحدة  األمم  وميثاق  العام  الدولي 

بين  والتكافؤ  المساواة  لمبدأ  ووفًقا  المعاهدات  لقانون 

الدول وأطراف المعاهدات.

وفي مجال »قراءة في كتاب«، نطالع قراءة مستفيضة 

»ست  عنوانه  الفرنسية  باللغة  حديًثا  صدر  لكتاب 

المستمرة«،  الديمقراطية  أجل  من  أطروحات 

وحي  من  أفكاره  يستقي  الكتاب  أن  المراجعة  وتؤكد 

فرنسا  تعيشها  التي  التمثيلية  الديمقراطية  أزمة 

االحتقانات  تجسدها  التي  المتعددة  بمظاهرها 

االجتماعية واالستقطابات السياسية وتنامي النزعات 

الشعبوية.

{  صورة الغالف

»الجزيرة للدراسات« 
يصـــدر مجــلــة »لبــــاب«

تركز بشكل عام على قضايا البلدان العربية

صدر عن مركز الجزيرة للدراسات العدد الخامس عشر من 
مجلة لباب، ويركز بشكل عام على قضايا البلدان العربية، 

سواء في المجال االستراتيجي أو االتصالي واإلعالمي، 
حيث تتوزع الدراسات ما بين المغرب والعراق وقطر، وما 
بين دراسات استراتيجية وإعالمية ومتابعات وقراءة في 

كتاب.
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أرباح »الدوحة للتأمين« النصفية تفوق »60« مليون ريال
في  30  المنتهية  للفترة  السنوية  نصف  المالية  البيانات  عن  للتأمين  الدوحة  شركة  أعلنت 

يونيو 2022 ، حيث بلغ صافي الربح 60,045,600 ريال قطري مقابل صافي الربح 40,456,335 

رياال قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.12 ريال قطري في 

نصف السنوية من العام  30 يونيو 2022  مقابل ربحية السهم 0.08 ريال قطري لنفس الفترة 

العام  من  األول  الربع  خالل  حققت  قد  للتأمين  الدوحة  شركة  وكانت  سبقه.  الذي  العام  من 

الجاري صافي أرباح بواقع 33,436,648 رياال قطريا مقابل صافي الربح 23,868,680 رياال قطريا 

لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

واإلحصاء  التخطيط  جهاز  أرقام  وتشير 

مستويات  قطر  في  التضخم  تسجيل  إلى 

 % و3.99  يناير  في   %  4.16 تبلغ:  مرتفعة 

في   %  4.66 مارس  في   % و4.24  فبراير  في 

يونيو،   % و5.14  مايو  في   % و5.18  أبريل 

متوسط  أن  إلى  هنا  اإلشارة  تجدر  أنه  غير 

صندوق  يتوقعه  الذي  السنوي  التضخم 

النقد يحتسب على أساس أداء العام بأكملة 

وليس نصف العام فقط.

ويتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم 

ليصل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في 

إلى 3.3 % في العام 2022 و2.3 % للعام 2023، 

فتشير  العربية  الدول  مستوى  على  أما 

معدل  ارتفاع  إلى  النقد  صندوق  توقعات 

 2022 العام  في  العربية  الدول  في  التضخم 

% المسجلة في   5.7 % مقارنة بنحو   7.5 إلى 

عام  في  طفيف  انخفاض  يليه   ،2021 العام 

2023 ليصل إلى 7 %.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع متوسط 

مســتوى  إلى  قطر  في  التضخم  معدالت 

مصرف  يقوم  فيما   ،2023 عام  في   %  3.2
لجم  صعيد  على  بتحركات  المركزي  قطر 

النقدية  أدواته  استخدام  خالل  من  التضخم 

زيادة  تمثل  حيث  الفائدة،  رفع  في  المتمثلة 

مستويات  للجم  نقدية  أداة  أبرز  الفائدة 

قطر  مصرف  قام  ومؤخرا  قطر.  في  التضخم 

برفع   2022 يوليو   28 من  اعتبارا  المركزي 

 )QCBDR( لإليداع  المصرف  فائدة  سعر 

ورفع   ،%  3 ليصبح  أساس  نقطة   75 بمقدار 

 )QCBLR( سعر فائدة اإلقراض من المصرف

 ،%  3.75 ليصبح  أساس  نقطة   50 بمقدار 

 )QCB Repo Rate( الشراء  إعادة  سعر  ورفع 

بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.25 %. 

ويشير تقرير صادر عن »كامكو انفست« إلى 

أن معدالت التضخم في دول مجلس التعاون 

نظيراتها  من  بكثير  أقل  جاءت  الخليجي 

بدعم  وذلك  والناشئة،  المتقدمة  الدول  من 

المنطقة  في  االقتصادي  النشاط  تحسن 

الخليجية، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز 

إلى إنعاش اإليرادات الحكومية لدول مجلس 

دول  قيام  من  الرغم  وعلى  الخليجي.  التعاون 

نحو  باستيراد  الخليجي  التعـــاون  مجــلس 

90 % من إمداداتها الغذائية، إال أنها نجحت في 
تجنب اضطرابات سلسلة اإلمدادات الغذائية 

المرتبط بالصراع الروسي- األوكراني بصفة 

رئيسية من خالل تنوع مصادر استيراد المواد 

تحديد  أدى  ذلك،  إلى  باإلضافة  الغذائية، 

الغذائية  المواد  أسعار  لزيادة  األعلى  السقف 

األساسية والوقود إلى حماية المستهلكين في 

الزيادات  من  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

الحادة لتلك الفئات. 

أسعار  ارتفاع  يساهم  أن  أيضًا  المتوقع  ومن 

التعاون  مجلس  دول  مساعدة  في  النفط 

قد  التي  التأثيرات  تعويض  على  الخليجي 

على  األميركية  الفائدة  سعر  رفع  عن  تنتج 

القطاعات االقتصادية غير النفطية.

المتوقع  من  الدولي،  النقد  لصندوق  ووفقًا 

دول  في  والغاز  النفط  أسعار  ارتفاع  يؤدي  أن 

تحسين  إلى  الخليجي  التعاون  مجلس 

السياسات  وتحفيز  المحلية  السيولة  وضع 

االئتمان  من  تزيد  التي  التوسعية  المالية 

المتوفر لدى القطاع الخاص.

االحتياطي  لخطوة  االستجابة  إطار  وفي 

الفائدة  سعر  برفع  األميركي  الفيدرالي 

األموال  على  أساس  نقطة   75 بمقدار  مؤخرًا 

في  المركزية  البنوك  اتبعت  الفيدرالية، 

أخرى  مرة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

برفع  الخاصة  قراراتها  في  مختلفة  مسارات 

أسعار الفائدة.

واإلمارات  السعودية  اتخذت  حين  ففي 

ورفعت  مشابهة  خطوات  وعمان  والبحرين 

سعر الفائدة بوتيرة مماثلة، لم تقم الكويت 

الفيدرالي  االحتياطي  خطى  بتتبع  وقطر 

سعر  قطر  رفعت  فقد  كاملة،  بصورة 

اإلقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس 

 75 بمقدار  الشراء  إعادة  وسعر   %  3.75 إلى 

نقطة أساس إلى 3.25 %.

في حين أن الكويت، التي تربط عملتها بسلة 

من  بداًل  المختلفة  الرئيسية  العمالت  من 

باقي  مثل  األميركي  بالدوالر  مباشرة  ربطها 

عمالت دول مجلس التعاون الخليجي، قامت 

25 نقطة أساس  برفع سعر الخصم بمقدار 

للمرة الثالثة هذا العام إلى 2.5 %.

بصفة  المتبع  النهج  اختالفات  وتعكس 

رئيسية مدى المرونة التي تتمتع بها البنوك 

المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي 

معدالت  انخفاض  بفضل  عمالتها  لدعم 

وارتفاع  عامة،  بصفة  المنطقة  في  التضخم 

المحلي،  االقتصاد  وتوجهات  النفط،  أسعار 

فضاًل عن األولويات الحكومية.

»3.3 %« متوسط التضخم المتوقع خليجيا خالل العام الجاري»المركزي« رفع أسعار الفائدة واستخدم أدواته النقدية الحتوائه 

قطر ثاني أقل الدول الخليجية بالتضخم
بمتوسط مرجح »2.5 %« في »2022« وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي

حلت دولة قطر في المرتبة الثانية خليجيا في قائمة أقل الدول بمعدالت التضخم )مؤشر أسعار المستهلك( 
خالل عام 2022 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي متقاسمة المركز ذاته مع مملكة البحرين بمتوسط 

مرجح للتضخم 3.5 %، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة األولى خليجيا في قائمة أقل الدول 
بمعدالت التضخم بمتوسط تضخم مرجح 2.5 % في عام 2022، وتقاسمت كل من: سلطنة عمان واإلمارات 
العربية المتحدة المركز الثالث خليجيا بمتوسط تضخم مرجح 3.7 %، بينما شغلت الكويت المرتبة الرابعة 

خليجيا بوصفها أعلى الدول الخليجية في تقديرات التضخم بمتوسط 4.8 %.

 تراجع متوسط معدالته محليا 
إلى »3.2 %« في عام 2023 

ارتفاع أسعار النفط  يساهم في 
تعويض تداعيات زيادة الفائدة

سعيد حبيب كتب

اإلسالمية  البنوك  أصول  وتشّكل 

أصول  إجمالي  من   %  29.23 نسبة 

بختام  البالغة  قطر  في  العاملة  البنوك 

ريال  تريليون   1.82 نحو   2022 يونيو 

النقدية  اإلحصائية  وكشفت  قطري 

المركزي  قطر  مصرف  عن  الصادرة 

اإلسالمية  المصارف  احتياطيات  أن 

بلغت 22.39 مليار ريال في يونيو 2022. 

في  العمالء  ودائع  قيمة  سجلت  بينما 

326.23 مليار ريال،  المصارف اإلسالمية 

اإلجمالية  القيمة  من   %  33.15 لتشكل 

يونيو  نهاية  قطر  بنوك  في  للودائع 

ريال. مليار   983.97 البالغة  السابق 

المصارف  في  االئتمان  قيمة  وبلغت 

 372.67 الماضي  يونيو  خالل  اإلسالمية 

30.35 % من إجمالي  مليار ريال، لتمثل 

التجارية  البنوك  في  االئتمان  حجم 

تريليون   1.23 البالغ  قطر  في  العاملة 

ريال.

في  االسالمي  التمويل  تقرير  ويشير 

المشورة  بيت  عن  الصادر  قطر  دولة 

القطاع  ان  إلى  المالية  لالستشارات 

 4 المصرفي في دولة قطر يشتمل على 

16 مصرًفا  مصارف إسالمية من مجموع 

منها 4 مصارف محلية تجارية تقليدية، 

قطر  )بنك  متخصص  ومصرف 

أجنبية  لمصارف  فروع  و7  للتنمية(، 

وجود  إلى  باإلضافة  هذا  تقليدية، 

األجنبية  البنوك  ألحد  تمثيل  مكتب 

القطرية  اإلسالمية  المصارف  وتعمل 

وخارجية  داخلية  فروع  شبكة  خالل  من 

ثالثة  ان  كما  فرًعا،   64 من  أكثر  بلغت 

أكبر  ضمن  تصنف  المصارف  هذه  من 

من  العالم  في  إسالمية  مصارف  عشرة 

مصرف  يزال  ال  حيث  األصول،  حيث 

مصرف  أكبر  رابع  اإلسالمي  قطر 

 2021 العام  في  لوحظ  كما  إسالمي، 

ليرتفع من  الريان  ارتفاع أصول مصرف 

خامس  يكون  أن  إلى  السابعة  المرتبة 

إلى  إضافة  إسالمي،  مصرف  أكبر 

أكبر  ضمن  مرة  ألول  دخان  بنك  دخول 

ثامن  بكونه  إسالمية،  مصارف  عشرة 

أكبر مصرف إسالمي من حيث األصول 

عالميا. 

في  اإلسالمي  التمويل  أصول  وقفزت 

 ،%  20 2021 بمعدل  دولة قطر في العام 

629 مليار ريال قطري )172  حيث بلغت 

المصارف  شكلت  أميركي(،  دوالر  مليار 

هذه  من   %  87 نسبته  ما  اإلسالمية 

اإلسالمية  الصكوك  شكلت  فيما  األصول 

التكافلي  التأمين  وشركات   ،%  11.6
على  المتبقية  الحصة  وتتوزع   ،%  0.8
والمؤسسات  االستثمارية  الصناديق 

وتجدر  األخرى.  اإلسالمية  المالية 

التمويل  أصول  ارتفاع  ان  إلى  اإلشارة 

العام  في  قطر  دولة  في  اإلسالمي 

زيادة  إلى  رئيسي  بشكل  يرجع   ،2021
بعد  اإلسالمية  المصارف  أصول  حجم 

بين  الناجح  االندماج  عملية  اكتمال 

التجاري  الخليج  وبنك  الريان  مصرف 

»الخليجي«.

نمت  اإلسالمية،  المصارف  قطاع  وفي 

العام  في  اإلسالمية  المصارف  أصول 

 507.4 إلى  % لتصل   12.6 2021 بنسبة 
لدى  الودائع  وقفزت  قطري،  ريال  مليار 

% مثلت   17.5 اإلسالمية بنسبة  البنوك 

 ،%  54 الخاص ما نسبته  القطاع  ودائع 

وزادت التمويالت بنسبة 8.7 % متوجهة 

الحكومي  القطاعين  نحو  أكبر  بشكل 

الشخصية،  التمويالت  ثم  والعقاري 

اإلسالمية  البنوك  إيرادات  حققت  وقد 

أرباحها  وبلغت   ،%  2.6 بمعدل  زيادة 

تقريًبا 7.5 مليار ريال قطري بنسبة نمو 

بلغت 10.7 %.

تستحوذ على حصة »29.23 %« من اإلجمالي وفق بيانات »المركزي«

شهدت أصول البنوك اإلسالمية في دولة قطر نموا ملحوظا بنهاية شهر يونيو 2022   .ووفق مسح 
مؤسسات اإليداع ) البنوك التجارية ( لشهر يونيو 2022 الصادر مؤخرا عن مصرف قطر المركزي، قّدرت 

أصول المصارف اإلسالمية بختام يونيو 2022 بنحو 543.23 مليار ريال مقابل 482.92 مليار ريال في الشهر 
ذاته من 2021.

»543.2« مليار ريال
أصول البنوك اإلسالمية

{ مصرف قطر المركزي

$ الدوحة
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»21.16« مليار ريال مكاسب البورصة في أسبوع

نتائج قوية نصفية للشركات القطرية

حققت بورصة قطر مكاسب سوقية قياسية 

رسملتها  بارتفاع  ريال  مليار   21.16 بلغت 

بنسبة 2.92 % على أساس أسبوعي لتصل 

مليار   743.301 إلى  األسبوع  تعامالت  بنهاية 

الماضي  األسبوع  بمستواها  مقارنة  ريال، 

وقع  على  وذلك  ريال  مليار   722.145 بلغ  الذي 

للشركات  القوية  السنوية  نصف  النتائج 

كبيرة،  نمو  معدالت  حققت  التي  القطرية 

عن  اإلفصاح  موسم  الشركات  تواصل  فيما 

بياناتها النصف سنوية حاليا.

اإليجابي  أداءه  قطر  بورصة  مؤشر  وواصل 

أغسطس،  شهر  من  األول  األسبوع  خالل 

الماضي،  يوليو  من  األخير  باألسبوع  مقارنة 

التي  والنتائج  االقتصادي  األداء  من  مستفيدا 

أضاف  حيث  المدرجة،  الشركات  حققتها 

أي  نقطة،   254.590 رصيده  إلى  المؤشر 

بنسبة نمو 1.940 % ليبلغ 13.376 نقطة.

وعن هذا األداء، أكد السيد زكريا عبدالعزيز، 

العناصر  من  جملة  أن  المالي،  الخبير 

تضافرت، أسهمت في إنعاش مؤشر بورصة 

قطر خالل األسبوع الجاري ورفعت مستوياته 

جني  عمليات  وجود  من  بالرغم  أعلى  إلى 

أرباح.

األنباء  لوكالة  تصريح  في  عبدالعزيز،  وقال 

للدولة  االقتصادي  األداء  إن  »قنا«،  القطرية 

لديها  التي  األساسية  الركائز  من  يعد 

حيث  البورصة،  أداء  على  مباشر  انعكاس 

نسب  القطري  االقتصاد  يحقق  أن  ينتظر 

الجاري،  العام  خالل   %  3.4 نحو  تناهز  نمو 

شهده  الذي  القوي  التحسن  من  وبدعم 

نشاط القطاع النفطي خاصة في ظل ارتفاع 

االحتياطيات  وزيادة  والغاز  النفط  أسعار 

كأس  استضافة  إلى  باإلضافة  األجنبية، 

العالم، وما يعنيه من دفع لمختلف األنشطة 

االقتصادية.

اإليجابية  األجواء  أن  المالي  المحلل  واعتبر 

األوكراني  القمح  شحن  بداية  رافقت  التي 

إلى األسواق العالمية كان لها أيضا انعكاس 

جد  النفسي  العامل  أن  اعتبار  على  إيجابي 

مهم في قرارات المستثمرين سواء المحليين 

أو األجانب، وهو ما يفسر اإلقبال على عمليات 

الشراء من قبل المحافظ المحلية واألجنبية 

خالل الفترة الماضية.

إلى  قطر  لبورصة  األسبوعي  التقرير  ولفت 

تسجيل قيمة تداوالت األسهم، خالل األسبوع 

 1.423 بيع  خالل  من  ريال،  مليار   3.666 نحو 

 13.376 إبرام  أعقاب  في  نفذت  سهم،  مليار 

عبدالعزيز  أكد  ذلك،  وبخصوص  صفقة. 

الشركات  قبل  من  المحققة  النتائج  أن 

المدرجة كان لها الدور األبرز في دعم مختلف 

والتي  الشركات  لهذه  القطاعية  المؤشرات 

خاصة  الثالث  الربع  في  تتعزز  أن  ينتظر 

سنوية  نتائج  بتحقيق  التوقعات  ظل  في 

أن  إلى  مشيرا  الشركات،  لمختلف  أفضل 

الماضية  الفترة  في  قطر  بورصة  أداء  ميز  ما 

هو رجوع أسعار أسهم عدد من الشركات إلى 

مستوياتها الطبيعية.  وتحظى بورصة قطر 

بحزمة من محفزات النمو، أبرزها أن بورصة 

عدم  حالة  ظل  في  آمنا  مالذا  تعتبر  قطر 

وهو  العالمي،  االقتصاد  تجتاح  التي  اليقين 

ما عزز من استقطابها للتدفقات االستثمارية 

العام  مطلع  منذ  وتيرتها  زادت  التي  األجنبية 

الجاري في محاولة من المحافظ والصناديق 

عبر  النمو  فرص  من  لالستفادة  األجنبية 

تشغيلية  أسهم  على  مراكز  بناء  عمليات 

وأخرى ثقيلة.

ارتفاع  المهمة:  األخرى  المحفزات  أبرز  ومن 

أسعار النفط ودورانها فوق مستوى 95 دوالرات 

للبرميل، فضال عن رفع سقف ملكية األجانب 

المدرجة  الشركات  من  واسع  قطاع  لدى 

أن  شأنها  خطوة من  وهي   ،% و100   %  49 من 

تزيد من حجم االستثمارات األجنبية الواردة 

 2022 مونديال  على  عالوة  القطرية،  لألسهم 

االقتصاد  من  لكل  قوية  دفعة  يمثل  الذي 

والبورصة القطرية.

من  حزمة  طرح  إلى  قطر  بورصة  وتسعى 

إطالق  أبرزها:  الجديدة،  المالية  األدوات 

رفع  جانب  إلى  المالية،  للمشتقات  سوق 

من  )البورصة(  القطرية  السوق  تصنيف 

المؤشرات  على  متقدمة  سوق  إلى  ناشئة 

وتحسين  المنتجات  وتنويع  العالمية 

الخدمات االستثمارية، حيث تعتبر بورصة 

األوسط  الشرق  في  ناشئة  سوق  أكبر  قطر 

حيث  من  المنطقة  في  سوق  أكبر  وثاني 

بورصة  أن  كما  السوقية،  الرسملة  قيمة 

ستانلي  مورغان  مؤشري  في  مدرجة  قطر 

ومؤشر   MSCI الناشئة  لألسواق  كابيتال 

فوتسي لألسواق الناشئة. وفي السياق ذاته، 

تدرس بورصة قطر إطالق صندوق لالستثمار 

عالمية  شركة  مع  بالتعاون   ESG المستدام 

الشركات  تشجيع  بهدف  األصول  إلدارة 

االستدامة  معايير  تعزيز  على  المدرجة 

وزيادة  والمؤسسية،  واالجتماعية  البيئية 

القطرية  للبورصة  االستثمارية  الجاذبية 

إلى  تميل  التي  األجنبية  االستثمارات  أمام 

معايير  تتبنى  التي  باألسهم  االستثمار 

االستدامة، فيما تشير البيانات المتاحة إلى 

أن نحو 30 % من إجمالي الشركات المدرجة 

االستدامة  معايير  تطبق  قطر  بورصة  في 

% منها مصنف من قبل مزودي البيانات  و43 

الشركات  من  واسع  قطاع  وأقر  العالميين.  

القطرية المدرجة في بورصة قطر رفع سقف 

ملكية األجانب من 49 % إلى 100 % في خطوة 

استثمارية  تدفقات  استقطاب  شأنها  من 

أجنبية واردة إلى األسهم القطرية بواقع 7.28 

األقل.  على  دوالر(  )ملياري  قطري  ريال  مليار 

خطة  لتنفيذ  الطريق  الخطوة  هذه  وتمهد 

ناشئة  سوق  من  ترقيتها  بشأن  البورصة 

بورصة  تعتبر  حيث  متقدمة،  سوق  إلى 

األوسط  الشرق  في  ناشئة  ســوق  أكبر  قطر 

حيث  من  المنطقة  في  سوق  أكبر  وثاني 

قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في 

لألسواق  كابيتال  ستانلي  مورغان  مؤشري 

الناشئة MSCI وفوتسي لألسواق الناشئة. 

للبورصة  قوية  دفعة   2022 مونديال  ويمثل 

بين  العام  التفاؤل  من  حالة  وسط 

تشير  حيث  المنطقة،  في  المستثمرين 

من  كال  أن  إلى  األميركية  بلومبرغ  وكالة 

بورصتي قطر ودبي مرشحتان لتصدر قائمة 

عام  في  مكاسب  الخليجية  األسواق  أكثر 

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

وهو   ،2022 عام  خالل  التأمين  شركات  أسهم 

الصحي  التأمين  تطبيق  يشهد  الذي  العام 

اإللزامي مستفيدة من صدور القانون رقم )22( 

لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية 

الصحية داخل الدولة والذي سيتم بموجبه 

للوافدين  إلزامي  صحي  تأمين  نظام  تطبيق 

الصحية  الرعاية  خدمات  يقّدم  والزائرين، 

الرعاية  خدمات  مقدمي  عبر  لهم  األساسية 

الصحية  المرافق  من  عدد  في  الصحية 

لنظام  وفقًا  الخاص،  والقطاع  الحكومية 

التغطية التأمينية لهم. 

بإجراء  العمل  صاحب  القانون  أحكام  وتلزم 

لديه  القطريين  للعاملين غير  صحي  تأمين 

لدى  المسّجلة  التأمين  شركات  طريق  عن 

التأمينية  التغطية  لتوفير  الصحة،  وزارة 

على  أيضًا  االلتزام  وينطبق  لهم،  األساسية 

لمن  األساسية  التغطية  لتوفير  المستقدم 

يستقدمهم. ومن خالل القانون الجديد سوف 

والشركات  الخاصة  المؤسسات  تضطلع 

بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم 

الحكومة  أن  كما  لمكفوليها،  الطبية  الرعاية 

الصحي  التأمين  أسعار  ارتفاع  ستمنع 

طرف  أي  باستغالل  تسمح  ولن  اإللزامي، 

تربح  مقابل  القانوني  اإلطار  خارج  للتأمين 

مادي غير قانوني أو احتيال.

{  بورصة قطر

توقعات بتحقيق نمو في النتائج الفصلية بالربع الثالث»3.66« مليار ريال حجـم السـيولة األسـبوعية المـــتداولة 
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»229.41« مليون ريال تداوالت عقارية أسبوعية
حجم  أن  العدل  وزارة  بيانات  كشفت 

تداول العقارات في عقود البيع المسجلة 

خالل  بلغ  العقاري  التسجيل  إدارة  لدى 

 28 إلى   24 من  الفترة   ( الماضي  االسبوع 

مليون   229.41 مستوى  الماضي(  يوليو 

المتداولة  العقارات  قائمة  وشملت  ريال. 

وأرض  ومساكن  فضاء  أراضي  بالبيع 

متعدد  ومبنى  االستخدام  متعددة  فضاء 

االستخدام.

وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان 

صالل  وام  والوكرة  والظعاين  والدوحة 

والخور والذخيرة والشمال.

مؤشر  تسجيل  مع  بالتزامن  ذلك  ويأتي 

مصرف  عن  الصادر  العقارات  أسعار 

بواقع  طفيـفا  ارتفاعا  المركزي  قطر 

إلى  ليصل  فصلي  أساس  على   %  0.79
مقارنة   2022 يونيو  بنهاية  نقطة   219.3
مارس  بنهاية  نقطة   217.56 مستوى  مع 

ارتفع   ،2021 وبالمقارنة مع يونيو   .2022
بنحو  القطري  العقارات  أسعار  مؤشر 

218.61 نقطة.  %، إذ كان يبلغ   0.32
وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر 

بهدف   2011 العام  منذ  العقارات  أسعار 

موثق  بشكل  العقارات  أسعار  قياس 

اإلسالمية  والمصارف  البنوك  ليمكن 

محافظ  تقييم  من  الدولة  في  العاملة 

إنذارًا  المؤشر  ويمثل  العقاري،  االئتمان 

على  تستجد  قد  متغيرات  ألي  مبكرًا 

قطاع  على  سلبًا  يؤثر  بما  العقارات  سوق 

بالعقارات  الخاص  المصرفي  االئتمان 

واإلنشاءات.

الذي  المتسارع  النمو  مع  ذلك  ويتزامن   

يشهده سوق العقارات المحلي حاليا في 

الطلب على الوحدات السكنية والتجارية 

مونديال  اقتراب  مع  الفندقية  والغرف 

الوحدات  إيجارات  ارتفعت  حيث   ،2022
الماضية،  القليلة  األشهر  في  السكنية 

كما زاد الطلب على المساحات المكتبية 

جديدة  مكاتب  بفتح  الشركات  قيام  مع 

السوق  وسجل  أنشطتها.  لتوسيع 

العام  من  األول  النصف  في  العقاري 

بقيمة  إجمالية  عقارية  تداوالت  الجاري 

بلغت نحو 11.39 مليار ريال وفقا لبيانات 

العدل  وزارة  في  العقاري  التسجيل  إدارة 

سـترات«،  »فاليو  لشركة  تقرير  ويتوقع 

األصول  تقييم  مجال  في  المتخصصة 

 15 نحو  دخول  االستشارية،  والخدمات 

العقارات  سوق  إلى  سكنية  وحدة  ألف 

أن  إلى  مشيرا   ،2022 عام  خالل  المحلي 

وحدة   4800 نحو  إنجاز  شهد   2021 عام 

من  عدد  في  سكنية  فيال  و400  سكنية 

من  القطري  بالسوق  المتنوعة  المناطق 

سكنية  فيال  و400  شقة   4380 ضمنها 

)األشهر   2021 عام  من  األخير  بالربع 

 .)2021 ديسمبر   31 في  المنتهية  الثالثة 

كبير  بدعم  العقاري  السوق  ويحظى 

على  الرأسمالي  الحكومي  اإلنفاق  من 

المدرجة  الكبرى  التنموية  المشاريع 

توفير  على  تركز  والتي  الموازنة  ضمن 

مختلف  الستكمال  الالزمة  المخصصات 

والمشاريع  الرئيسية  المشاريع 

العالم  كأس  باستضافة  المرتبطة 

المعتمد،  الزمني  البرنامج  ضمن   2022
التحتية  البنية  مشاريع  إلى  باإلضافة 

كالصحة  الرئيسية،  القطاعات  في 

المواطنين  أراضي  وتطوير  والتعليم، 

البنية  وتطوير  الغذائي  األمن  ودعم 

التحتية في المناطق الحرة واالقتصادية 

لدعم  وذلك  واللوجستية،  والصناعية 

عملية التنويع االقتصادي وتعزيز النمو. 

مع  قوية  دفعة  العقاري  السوق  وتلقى 

األجنبية  االستثمارات  من  حزمة  تدفق 

بتملك  لألجانب  السماح  إقرار  بعد 

صدور  عقب  للضوابط،  وفقا  العقارات 

 2020 لسنة   28 رقم  الوزراء  مجلس  قرار 

لغير  فيها  يجوز  التي  المناطق  بتحديد 

بها  واالنتفاع  العقارات  تملك  القطريين 

القطريين  غير  تملك  مناطق  عدد  ويبلغ 

عدد  يبلغ  بينما  مناطق،   9 للعقارات 

بالعقارات  القطريين  غير  انتفاع  مناطق 

مجموع  بذلك  ليسجل  منطقة،   16
لتملك  تخصيصها  تم  التي  المناطق 

 25 العقارات واالنتفاع بها لغير القطريين 

منطقة.

العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  ودشنت 

القطريين  غير  تملك  مكتب  خدمات 

مدينة  في  بها  واالنتفاع  للعقارات 

تملك  خدمات  لتقديم  وذلك  لوسيل، 

واحدة  نافذة  عبر  بها  واالنتفاع  العقارات 

والمتعاملين.  للمستثمرين 

البيع  متطلبات  كافة  المكتب  ويقدم 

السكنية  والوحدات  للعقارات  والشراء 

بقرار  المشمولة  المناطق  في  والمكاتب 

 ،2020 لسنة   28 رقم  الوزراء  مجلس 

لغير  فيها  يجوز  التي  المناطق  بتحديد 

بها  واالنتفاع  العقارات  تملك  القطريين 

وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم 

لها وانتفاعهم بها.

من  المستفيدين  المكتب  ويمكن 

أقل  في  الملكية  سند  على  الحصول 

نظام  خالل  من  يوفر  كما  ساعة،  من 

والعدل  الداخلية  وزارتا  استحدثته  آلي 

إصدار اإلقامة فور انتهاء إجراءات الملكية 

عقار  كان  حال  في  وذلك  االنتفاع،  أو 

التي  الفئة  ضمن  المنتفع  أو  المتملك 

ما  أي  ريال،  ألف   730 عن  قيمتها  تقل  ال 

بحيث  أميركي،  دوالر  ألف   200 يعادل 

على  الفئة  هذه  من  العقار  مالك  يحصل 

طيلة  مستقدم  بدون  وألسرته  له  إقامة 

صاحب  يحصل  كما  للعقار،  تملكه 

العقار أو المنتفع به، باإلضافة إلى اإلقامة 

الدائمة  اإلقامة  مزايا  على  وألسرته،  له 

التي تشمل الصحة والتعليم واالستثمار 

في بعض األنشطـة التجاريـة، فـي حــال 

ماليين   3 عن  تقل  ال  العقار  قيمة  كـانت 

و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دوالر.

الريان والدوحة والظعاين
األكثر نشاطا

$ الدوحة
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بعد حالة التأهب وإغالق االحتالل المنافذ لليوم الثالث

معانـــــــاة غــــــــزة تتفاقـــــم
على  الثالث  لليوم   - األناضول   - غزة 

اإلسرائيلية  السلطات  ُتحكم  التوالي، 

إغالق  خالل  من  غزة،  قطاع  على  قبضتها 

)جنوب(،  التجاري  سالم  أبو  كرم  معبري 

الخاص  )شمال(  »إيرز«  حانون  وبيت 

األفراد. بتنقل 

سلسلة  إسرائيل  اتخذت  والثالثاء، 

خشية  غزة،  قطاع  محيط  في  إجراءات 

من رد حركة الجهاد اإلسالمي على اعتقال 

بّسام السعدي، وهو من قادتها في منطقة 

االثنين. مساء  الغربية،  الضفة  شمالي 

بيان  بحسب  اإلجراءات،  تلك  بين  ومن 

صدر عن الجيش: »إغالق مناطق وطرقات 

متاخمة للسياج األمني مع القطاع، وإغالق 

القطارات  حركة  ووقف  زيكيم،  شاطئ 

معبري  وإغالق  وسديروت  عسقالن  بين 

إيرز وكرم أبو سالم التجاري«.

استمرار  أن  »حماس«  حركة  واعتبرت 

غزة  قطاع  معابر  بإغالق  إسرائيل 

»سياسة  ضمن  يأتي  حصارها  وتشديد 

ويرتقي  شعبنا،  ضد  الجماعي  العقاب 

إلى مستوى جرائم الحرب«.

إغالق  في  إسرائيل  »استمرار  أن  ويعتقد 

المعابر، يزيد من سوء الوضع االقتصادي 

البطالة«. القطاع ويرفع نسبة  في 

المركزي  الجهاز  أصدره  تقرير  وبحسب 

في  )حكومي(  الفلسطيني  لإلحصاء 

في  البطالة  نسبة  فإن   ،2021 نوفمبر 

50 بالمائة. قطاع غزة بلغت نحو 

التجارة  عام  مدير  الريش،  أبو  رامي  وقال 

الفلسطينية  االقتصاد  وزارة  في  والمعابر 

كرم  لمعبري  االحتالل  »إغالق  إن  بغزة، 

القطاع  سيكبد  حانون  وبيت  سالم  أبو 

فادحة«. خسائر  والصناعي  التجاري 

وصل  بيان  بحسب  الريش،  أبو  ويرى 

»االحتالل  أن  منه،  نسخة  األناضول 

سكان  بحق  االبتزاز  سياسة  يمارس 

وحصاره  خناقه  من  ويشدد  غزة  قطاع 

عليهم«.

رئيس  العمصي،  سامي  يرى  بدوره، 

غزة،  في  العّمال  لنقابات  العام  االتحاد 

يعد  حانون  بيت  معبر  إسرائيل  إغالق  أن 

من  حالة  خلق  بهدف  سياسًيا،  »ابتزاًزا 

الضغط المعيشي الداخلي على القطاع«.

تصريح  ألف   14 نحو  إسرائيل  وأصدرت 

يعمل  غزة،  قطاع  من  لمواطنين  عمل 

بحسب  آالف،   9 نحو  حاليا  منهم  فعليا 

العمصي.

األناضول:  لوكالة  العمصي  وقال 

»االحتالل يستخدم العمال كورقة ضغط 

يحاول من خاللها ابتزاز قطاع غزة، خاصًة 

خالل األوضاع التي تشهد توتًرا أمنًيا«.

مليوني  من  أكثر  غزة  في  ويعيش 

معيشية  أوضاعا  يعانون  فلسطيني 

متواصل  إسرائيلي  حصار  جراء  صعبة، 

.2007 للقطاع، منذ عام  {  السلطات اإلسرائيلية تحكم قبضتها على قطاع غزة

سفينة الحبوب تواصل إبحارها نحو لبنان

االحتالل يسجن محافظ القدس.. منزليا

مصرع نائبة بالكونغرس األميركي
في حادث سير

»الحشد الشعبي« يرفض
حل البرلمان العراقي

سفينة  اجتازت   - األناضول   - قلعة  جناق 

المحملة  »رازوني«  األوكرانية  الحبوب 

)الدردنيل(،  قلعة  جناق  مضيق  بالحبوب 

طرابلس  ميناء  إلى  طريقها  لتواصل 

اللبناني.

قطعت  األناضول،  مراسل  وبحسب 

ساعتين  في  قلعة  جناق  مضيق  السفينة 

ونصف الساعة، قبل أن تكمل مسيرها إلى 

وجهتها.

ومساء الثالثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية 

مضيق  مدخل  إلى  »رازوني«  سفينة  وصول 

انطالقها  بعد  إسطنبول،  في  البوسفور 

صباح اإلثنين من ميناء أوديسا األوكراني.

مضيق  في  للتفتيش  السفينة  وخضعت 

مركز  أعضاء  قبل  من  أمس،  البوسفور 

أكملت  ثم  ومن  المشترك،  التنسيق 

رحلتها.

وفي 22 يوليو الماضي، جرت في اسطنبول 

أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  برعاية 

أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  واألمين 

مبادرة  »وثيقة  توقيع  مراسم  غوتيريش 

الغذائية  والمواد  للحبوب  اآلمن  الشحن 

األوكرانية« بين تركيا وروسيا  الموانئ  من 

وأوكرانيا واألمم المتحدة.

محكمة  قضت   - األناضول   - القدس 

المنزلي  بالسجن  أمس،  إسرائيلية، 

الفلسطيني،  القدس  المفتوح على محافظ 

عدنان غيث، كمقدمة لمحاكمته.

اإلعالمي  المستشار  الرفاعي  معروف  وقال 

لمحافظ القدس، في تصريح مكتوب أرسل 

محكمة  إن  األناضول،  لوكالة  منه  نسخة 

الغربية  القدس  في  اإلسرائيلية  الصلح 

على  المنزلي  الحبس  »بفرض  قضت 

تحديد  دون  غيث،  عدنان  القدس  محافظ 

فترة زمنية«.

وأضاف أن القرار »يشير إلى سياسة جديدة 

الحبس  وهي  المحافظ،  بحق  اتخذت 

المنزلي المفتوح واإلقامة الجبرية في منزله 

عالية  مالية  غرامة  فرضها  إلى  إضافة  فقط، 

بقيمة 25 ألف شيقل «.

فإن  االحتالل  محكمة  قرار  »حسب  وتابع: 

التي  الجديدة  والتقييدات  الشروط  هذه 

تفرض على محافظ القدس، تأتي كمقدمه 

لمحاكمته«.

اإلسرائيلية  والمخابرات  الشرطة  وكانت 

سلوان  بلدة  في  منزله  من  غيث  اعتقلت  قد 

الماضي،  اإلثنين  الشرقية  بالقدس 

في  الحين  ذلك  منذ  اعتقاله  تمديد  وجرى 

الصلح  محكمة  في  عقدت  جلسات  ثالث 

اإلسرائيلية في القدس الغربية.

ولم تحدد المحكمة موعد محاكمة غيث.

وأشار الرفاعي إلى أن السلطات اإلسرائيلية 

مخالفته  »بادعاء  غيث  محاكمة  تعتزم 

القرارات العسكرية الصادرة بحقه«

واشنطن - قنا - أعلنت شرطة والية إنديانا 

والورسكي  جاكي  السيدة  أن  األميركية 

واثنين  األميركي،  الكونغرس  في  نائبة 

اصطدمت  عندما  حتفهم،  لقوا  موظفيها  من 

بسيارة  يستقلونها  كانوا  التي  السيارة 

السير  خط  من  سيرهم  خط  إلى  انحرفت 

المقابل.

في  طريق  على  تسافر  والورسكي  وكانت 

رئيسة  مع  األربعاء  أمس  ظهر  بعد  إنديانا 

 28( طومسون  إيما  مكتبها  في  االتصاالت 

بوتس  زاكري  منطقتها  مديري  وأحد  عاما(، 

)27 عاما(، حسبما ذكر مصدر أمني.

ركاب  »سيارة  أن  المأمور،  مكتب  وذكر 

لوجه«  وجها  اصطدمت  شماال  متجهة 

مقتل  عن  أسفر  مما  والورسكي،  بسيارة 

الركاب الثالثة، باإلضافة إلى سائق السيارة 

بلدة  من  بالقرب  الحادث  ووقع  األخرى، 

ناباني في شمال إنديانا.

األعالم  سينكس  إنه  األبيض  البيت  وقال 

وأصيب  شخص  قتل  كما  عليها.  حدادا 

أربعة آخرون جراء حادثة إطالق نار وقعت في 

كاليفورنيا  بوالية  أنجلوس«  »لوس  مدينة 

األميركية.

عن  نقال  أميركية،  إعالم  وسائل  وذكرت 

إطالق  حادثة  أن  قولها،  المحلية  السلطات 

من  بالقرب  الماضية،  الليلة  وقعت  النار 

»بانوراما  حي  في  مروري  حادث  بعد  شارع 

أسفر  مما  أنجلوس،  لوس  في  سيتي« 

آخرين،  أربعة  وإصابة  شخص  مقتل  عن 

مضيفة أن المشتبه به فر من مكان الحادث 

في مركبة.

النواب  مجلس  أقر  الماضي،  يوليو  وفي 

األسلحة  يحظر  قانون  مشروع  األميركي 

نار  إطالق  عمليات  سلسلة  إثر  الهجومية  

جماعية شهدتها الواليات المتحدة مؤخرا.

وسجلت مناطق كثيرة بالواليات المتحدة، 

إطالق  حوادث  األخيرة،  األسابيع  مدى  على 

نار.

رئيس  أعلن   - األناضول   - بغداد 

فالح  بالعراق  الشعبي«  »الحشد  هيئة 

الفياض، أمس، رفضه دعوة زعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر إلى حل البرلمان 

وإجراء انتخابات مبكرة.

البرلمان  حل  إلى  الصدر  دعا  واألربعاء، 

أزمة  ضمن  مبكرة  انتخابات  وإجراء 

أشهر  تسعة  منذ  مستمرة  سياسية 

حالت دون تشكيل حكومة منذ انتخابات 

10 أكتوبر 2021.
السياسية  الطبقة  فعل  ردود  وانقسمت 

مؤيد  بين  الصدر  دعوة  إزاء  العراق  في 

إلى حوار  ومعارض، وذلك في ظل دعوات 

وطني بهدف الخروج من األزمة بالبالد.

لقناة  تصريحات  في  الفياض  وأفاد 

»مقترحات  بأن  الفضائية  الجزيرة 

يمكن  األزمة  لحل  الصدري  التيار  زعيم 

مشتركة  لمواقف  للتوصل  مناقشتها 

بشأنها«.

قضية  البرلمان  حل  »مطالب  وتابع: 

كبيرة ال يمكن القبول بها عندما تطرح من 

قبل جهة واحدة«.

وأضاف: »نظام الحكم في العراق بحسب 

الدستور توافقي وال يمكن القبول بموقف 

واحد لجهة معينة«.

على  االنفتاح  الصدر  من  »طلبنا  وزاد: 

المشهد  في  موجودا  زال  ما  وهو  اآلخرين 

السياسي رغم استقالة نوابه«.

تايبيه تؤكد استهداف جزر »ماتسو« بالصواريخ

المناورات الصينية تطّوق تايوان
تايوان - بكين - وكاالت 

- أعلنت وزارة الدفاع 
التايوانية، أمس، إطالق 

الصين صاروخين باتجاه جزر 
»ماتسو« التايوانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن 
الصاروخين أطلقا حوالي 
الساعة 14:00 بالتوقيت 

المحلي )06:00 ت.غ(، 
وفق صحيفة الغارديان 

البريطانية.
وأدانت الوزارة إطالق 

الصواريخ، مؤكدة أن ذلك 
»يزعزع أمن المنطقة«.

وبدأت القوات الصينية أمس تدريبات 

واسعة  مشتركة  وبحرية  جوية 

النطاق في ست مناطق بحرية تحيط 

غير  حرب  لعبة  في  تايوان،  بجزيرة 

ضد  الرئيسي  البر  قبل  من  مسبوقة 

الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، ومن 

حتى  التدريبات  تستمر  أن  المقرر 

أفادت  ما  حسب  المقبل  األحد  ظهر 

الصينية. الدفاع  وزارة 

في  الشرقي  المسرح  قيادة  وقالت 

الصيني،  الشعبي  التحرير  جيش 

دقيقة  ضربات  نفذت  إنها  بيان،  في 

مضيق  شرق  محددة  مناطق  في 

المناورات،  من  األول  اليوم  في  تايوان 

وإن  تقليدية،  صواريخ  عدة  وأطلقت 

الهدف بدقة،  الصواريخ أصابت  جميع 

على  التدريب  مهمة  بنجاح  أنهت  وإنها 

إطالق الذخيرة الحية بالكامل، وفرض 

تلك  في  والجوية  البحرية  السيطرة 

المناطق.

تليفزيون  بثها  لقطات  وأظهرت 

صواريخ  عدة  إطالق  المركزي،  الصين 

تم  وقد  إف،  دي  طراز  من  باليستية 

البر  في  مجهولة  قواعد  من  إطالقها 

صواريخ  إطالق  تم  كما  الرئيسي، 

منطقة  من   191 إل  سي  بي  طراز  من 

تابعة  بحرية  جزيرة  وهي  تان،  بينغ 

مقابل  الشرقية  فوجيان  لمقاطعة 

ثمانية  إطالق  رصد  تم  أيضًا  تايوان. 

وقالت  ملم،   370 عيار  من  صواريخ 

إنها  رسمية  صينية  إعالم  وسائل 

 350 بعد  على  أهدافًا  تصيب  أن  يمكن 

كيلومترًا.

الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  وقال 

التدريبات  إن  في،  كه  تان  الصينية، 

بين  التواطؤ  بوضوح  »تستهدف 

وأضاف  المتحدة«.  والواليات  تايوان 

أقواله  »سيترجم  الصيني  الجيش  أن 

تايوان  بين  التواطؤ  وأن  أفعال،  إلى 

إلى  إال  يؤدي  لن  المتحدة  والواليات 

وإلحاق  إغراق تايوان في كارثة عميقة 

الجزيرة«. بسكان  جسيمة  أضرار 

البر  أن  تايبيه  أكدت  جانبها،  من 

صاروخًا   11 أطلق  للصين  الرئيسي 

شمال  المياه  على  أف،  دي  طراز  من 

ظهر  بعد  الجزيرة  وشرق  وجنوب 

من  واحد  يوم  بعد  أي  الخميس، 

النواب  مجلس  رئيسة  مغادرة 

تايوان. بيلوسي  نانسي  األميركي 

 11 إن  بيان،  في  الدفاع  وزارة  وقالت 

بين  أطلقت   DF طراز  من  صاروخًا 

عصرًا،  والرابعة  الواحدة  الساعة 

األولى  المرة  هي  هذه  أن  إلى  ولفتت 

البر  من  صواريخ  فيها  تحلق  التي 

الرئيسي فوق الجزيرة، وقالت إن وزارة 

العقالنية  غير  األعمال  تدين  الدفاع 

وإنها  اإلقليمي،  السالم  لتقويض 

وتؤكد  كثب،  عن  التدريبات  تراقب 

االستعداد  بمبدأ  ستتمسك  أنها 

للحرب دون السعي إليها، وبخيار عدم 

الخالفات. وإثارة  الصراع  تصعيد 

وإلى  التدريبات  هذه  أبعاد  وحول 

في  الصين  تذهب  أن  يمكن  حد  أي 

الدراسات  أستاذ  قال  الحرب،  لعبة 

شياو  جينان،  جامعة  في  السياسية 

الجديد«،  لـ»العربي  حديث  في  لونغ، 

هو  األول  احتماالت:  ثالثة  هناك  إن 

محيط  في  الراهن  الوضع  تثبيت 

والقطع  القوات  بقاء  أي  الجزيرة، 

المناطق  في  الصينية  البحرية 

المناورات،  إلجراء  تحديدها  تم  التي 

جميع  على  السيطرة  إحكام  وبالتالي 

واستثمار  والجوية،  البحرية  المنافذ 

مستقبلية  مفاوضات  أي  في  ذلك 

كانت  ما  إلى  األوضاع  برجوع  تطالب 

زيارة بيلوسي. عليه قبل 

فهو  لونغ،  حسب  الثاني،  االحتمال  أما 

وإنهاء  التدريبات  انتهاء  مع  التراجع 

الجزيرة،  محيط  في  الحرب  حالة 

إلى فرض عقوبات اقتصادية  والذهاب 

مستقبل  على  تؤثر  أن  شأنها  من 

وتايبيه،  بكين  بين  التعاون  عالقات 

وواشنطن. وحتى بين بكين 

في  الثالث  االحتمال  يتمثل  بينما 

اتخاذ  في  الراهن  الظرف  استغالل 

التصعيدية،  اإلجراءات  من  المزيد 

خلق  أي  الالعودة،  نقطة  إلى  وصواًل 

فيه  تستطيع  لوجستي  مناخ 

استعادة  نحو  قدما  المضي  الصين 

الدراسات  الجزيرة بالقوة. لكن أستاذ 

»نظرًا  ذلك  استبعد  السياسية 

الراهنة  المرحلة  حساسية  إلى 

الشيوعي،  الحزب  لقيادة  بالنسبة 

الوطني  مؤتمرها  لعقد  تستعد  التي 

إلى  الفتًا  المقبل«،  الخريف  في  العام 

هذا  في  بكين  مصلحة  من  ليس  أنه 

التوقيت خوض حرب قد ال تحسم في 

أيام أو حتى في أشهر.

تايوان  تعتبر  بكين  أن  إلى  يشار 

إخضاعها  يجب  منشقة  مقاطعة 

لزم  إذا  بالقوة  الرئيسي  البر  لسيطرة 

بما  العالم،  دول  معظم  أن  كما  األمر، 

تعترف  ال  المتحدة،  الواليات  ذلك  في 

وتعترف  مستقلة،  كدولة  بتايوان 

واشنطن  أن  غير  واحدة،  صين  بمبدأ 

الوضع  لتغيير  محاولة  أي  تعارض 

بالقوة. الراهن 

{ التدريبات الجوية الصينية

بيلوسي تبحث في 
سيول تصاعد تهديدات 

كوريا الشمالية
سيول - األناضول - بحثت رئيسة 

مجلس النواب األميركي نانسي 

بيلوسي، أمس، مع رئيس الجمعية 

الوطنية في كوريا الجنوبية )البرلمان( 

كيم جونغ أون تصاعد تهديدات الجارة 

الشمالية وسبل دعمهما جهود نزع سالحها 

النووي. جاء ذلك في بيان مشترك عقب 

لقائهما في العاصمة سيول.

وذكرت وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية 

أن الجانبين أعربا في البيان عن قلقهما 

إزاء الوضع الخطير لتصاعد مستوى 

التهديد القادم من كوريا الشمالية.

وجاء في البيان: »نتفق على دعم جهود 

الحكومتين لنزع السالح النووي وتحقيق 

السالم من خالل التعاون الدولي والحوارات 

الدبلوماسية«.

ودعت بيلوسي إلى توسيع العالقات بين 

واشنطن وسيول لتشمل مجاالت األمن 

الدفاعي واالقتصاد والتكنولوجيا، حسب 

البيان.

مواجهات عنيفة
مع االحتالل شمال 

الضفة الغربية
القدس المحتلة - قنا - اندلعت أمس 

مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين 

وقوات االحتالل اإلسرائيلي، بعد اقتحام 

قبر يوسف بمدينة نابلس شمال 

الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة األنباء 

الفلسطينية »وفا« بأن قوات االحتالل 

اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس 

بأكثر من 30 آلية عسكرية وتوجهت إلى 

قبر يوسف.

وتصدى عشرات الشبان لقوات االحتالل 

ورشقوها بالحجارة، فيما أطلق الجنود 

الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل 

للدموع. وانسحبت القوات اإلسرائيلية 

بعد االقتحام دون أن يسجل دخول 

مستوطنين لقبر يوسف.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات االحتالل 

اإلسرائيلي ثمانية فلسطينيين من 

مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 

المحتلة.

لّوح   - األناضول   - صفاقس 

االتحاد العام التونسي للشغل 

بالبالد(،  عمالية  نقابة  )أكبر 

في  إضراب  بتنفيذ  أمس، 

مطالب  يحمل  العام  القطاع 

اجتماعية.

عام  أمين  لسان  على  ذلك  جاء 

الطبوبي،  الدين  نور  االتحاد، 

خالل فعالية نقابية بمحافظة 

تابعها  )جنوب(  صفاقس 

مراسل األناضول.

اتحاد  بأن  الطبوبي  وأفاد 

عام  »بإضراب  سيقوم  الشغل 

والوظيفة  العام  القطاع  في  آخر 

موعده  نحدد  لم  العمومية 

باستحقاقات  للمطالبة  بعد 

اجتماعية«.

آذانا  نجد  »لم  قائال:  واستطرد 

16 يونيو  مصغية بعد إضراب 

أن  معلنا  الماضي(«،  )حزيران 

)مع  للحوار  »ممدودة  أيديهم 

الحكومة( دائما«.

لم  »الحكومة  واستدرك: 

غالء  لمعالجة  ساكنا  تحرك 

األدوية  بعض  وفقدان  األسعار 

مسؤولياتها  تحمل  وعليها   )..(

كاملة في ذلك«.

نفذ  الماضي،  يونيو   16 وفي 

في  إضرابا  الشغل  اتحاد 

تونس،  بكامل  العام  القطاع 

األوضاع  بتحسين  للمطالبة 

االجتماعية.

من  فوري  تعليق  يصدر  ولم 

أن  إال  التونسية،  السلطات 

اقتصادية  أزمة  تعاني  البالد 

جراء  حدتها  تفاقمت  ومالية 

كورونا  جائحة  تداعيات 

والحرب الروسية في أوكرانيا.

تونس.. »اتحاد الشغل« يلوح
 بتنفيذ إضراب للقطاع العام



الهجرة الجماعية الوشيكة من كيان العدو الصهيوني ليست 

بسبب العمليات الفدائية، وال »المقاومة المنبرية« للجالسين 

في مقاطعة رام الله، وال حتى هربًا من صواريخ غزة، وال 

زيادة النقمة الفلسطينية الشعبية على ممارسات االحتالل 

المتوحشة والمتصاعدة يومًا فيومًا، وال من حجم التآكل في 

ما يسّمونه األمن الشخصي للمستوطنين الصهاينة في 

فلسطين التاريخية، وال من اختالل الميزان الديموغرافي 

بين العرب واإلسرائيليين بين البحر والنهر، وال من »الحرب 

القادمة« التي أصبحت جزءًا من األدبيات المستقبلية في 

الوجدان الشعبي الصهيوني، وبالطبع هاجس المؤسسة 

العسكرية وأذرعها المختلفة، وال بسبب »وخز الضمير« الذي 

تشعر به فئة غير قليلة من سكان الكيان جّراء تحول »الدولة 

الديمقراطية« إلى نظام أبارتهايد متوحش، فيه قوانين 

مفصلة على مقاس السكان اليهود، وأخرى مختصة بالعرب، 

وال بسبب أن هذا الكيان ُمصّدر للمرتزقة والموت وأدواته 

ونظم التجسس المتطّورة إلى مختلف الدول، وال بسبب 

الفساد الذي ينخر مؤسسات »الدولة«، وال بسبب الصراع 

غير السياسي المرير بين هذه النخب، وال بسبب الفروق 

االجتماعية الكبيرة بين طبقات السكان، وزيادة الهوة بين من 

يملك ويعيش برفاه مفرط ومن يعيش حالة فقر مدقع، وال 

بسبب سيادة قيم مادية بحتة غيبت أي مشاعر إنسانية أو 

رحمة بين البشر، وال بسبب »عسكرة المجتمع« وتحويله 

إلى ترسانة أسلحة فتاكة، وال بسبب وجود هذا الكيان 

الغريب وسط بحر من العرب والمسلمين الرافضين وجوده، 

المتحينين الفرصة لالنقضاض عليه، متى ما سنحت 

الفرصة، صحيح أن كل هذه األسباب، مجتمعة أو منفردة، 

كلها أو جلها، كفيلة بتفجير »الدولة« وتآكلها، ودفع جزء كبير 

من سكانها إلى التفكير في تركها، ولكنها لم تزل غير كافية 

إلحداث هذا الشعور الوشيك، وتحوله إلى قراٍر ففعل ناجز.

الهجرة الجماعية الوشيكة التي قد تحصل قريبًا، هي لسبب 

آخر غير كل تلك األسباب، وهو ال يقّل خطورة عنها، ليس على 

حياة من يفّكر في الهجرة من الصهاينة أنفسهم، ولفهم هذه 

المسألة أكثر، أنقل هنا بعض ما تشعر به هذه الطبقة على 

لسان أحد أبرز كتابها، وهو روغل ألفر، الذي نشر في صحيفة 

هآرتس العبرية مقااًل يوم 2022/8/1 بعنوان »اليسار في 

إسرائيل بقي له عمل سياسي ناجع واحد فقط، هو الهجرة 

إلى الخارج«، قال فيه مخاطبًا ما بقي من فلول اليسار: »أنتم 

مقطوعون عن الواقع بمستويات تعّرض حياتكم للخطر. 

ألنكم تراهنون على المستقبل في إسرائيل، الذي هو ببساطة 

ليس لكم. بناًء على ذلك، أقترح عليكم، أيها اليساريون 

المصابون بالعمى، دورة مكثفة لرؤية الحقائق الواضحة. 

أنتم، أوالدكم وأحفادكم )!(، يتوقع أن تغادروا البالد بشكل 

جماعي. عليكم البدء بتنظيم أنفسكم قبل أن تضطروا إلى 

فعل ذلك وأنتم في حالة ذعر. قوى مناهضة للديمقراطية 

وظالمية، قوميون متطّرفون، عنصريون ومتدينون، الذين 

يحتقرون الليبراليين أمثالكم، ومعظمهم أكثر فقرًا منكم 

ويكرهون أموالكم، سيسيطرون على هذه البالد لسنوات 

طويلة«. ثم يضيف: »أي شيء لن يغير ذلك. ال محاكمة 

نتانياهو، وال اضطرابات أخرى في المدن المختلطة، وال موجة 

عمليات، وال أسعار السكن.. ذلك كله فقط سيعّزز الفاشية 

الصاعدة.

ترى ما الذي أوصل هذا الكاتب، ومن يمثل من قوى اليسار 

واليهودية غير الصهيونية إلى هذه النتيجة؟ إنها األرقام 

الصادمة التي أظهرها أحدث استطالع للرأي في الكيان 

الصهيوني الذي يشهد حراكًا محمومًا تمهيدًا للذهاب إلى 

انتخابات »الكنيست« في األول من نوفمبر المقبل، هذه األرقام 

تقول إن 70 % من أبناء 18 - 25 يعتبرون أنفسهم من الوسط 

- يمين ويمين، 46 % هم يمين تمامًا، 10 % فقط يعتبرون 

أنفسهم يسارًا. الشباب يعطون كتلة بنيامين نتانياهو 71 

مقعدًا. في جدول مقاعدهم الصهيونية الدينية إليتمار بن 

غفير وبتسلئيل سموتريتش هي الحزب الثاني من حيث 

حجمه، 14 مقعدًا.

أما نتانياهو العائد لقيادة الكيان الصهيوني فهو معروف 

جيدًا للقارئ العربي بكل ما تحمله شخصيته من كراهية 

للعرب، أما الملك الجديد إلسرائيل القادم من رحم تنظيم 

ف إسرائيليًا في وقت ما »إرهابيًا« فهو إيتمار  الكهانية الذي ُصنِّ

بن غفير الذي كان في الفترة التي سبقت حّل الكنيست 

»نجم« االقتحامات لألقصى واالستفزاز للعرب وحتى لليهود 

الليبراليين واليساريين، فهو يعتبر الفئتين عدوًا له، 

ولم يترك موقعًا أو فرصة )وهو عضو كنيست( إال استغلها 

للتبشير بالمعركة الكبرى بين العرب واليهود التي تمهد 

لعودة المسيح وفق معتقده، لذا هو يجتهد في فعل كل ما من 

شأنه »تسخين« األوضاع واستفزاز مشاعر العرب والمسلمين 

الدينية لتفجير المشهد لتقريب الوصول إلى »الخالص« وفق 

رؤية الصهيونية الدينية الموغلة بالتطّرف!

بقيت كلمة، ففي وقٍت ُيربي فيه الكيان »التدين« اليهودي 

والتطّرف األيديولوجي ويسّمنه وُيعلي من شأنه، ُيحاَرب 

»التدين« في بالد العرب والمسلمين، وتالحق حتى دور 

تحفيظ القرآن الكريم، وتلك مفارقة كبرى، سيدفع ثمنها 

غاليًا من يهرع لقطع صلته بشعبه وأمته ودينه ويجثو 

للتحالف مع كيان ينزلق بسرعة جنونية نحو عنصرية 

متوحشة.

قبل أقل من نصف قرن وفي منتصف سبعينيات 

القرن الماضي، كان معدل دخل المواطن الجزائري 

غير بعيد عن اإلسباني، بل إن اإلسبان قبلها وأثناء 

االستعمار الفرنسي كانوا يهاجرون كـ»حراقة« 

للجزائر بحثا عن لقمة عيش!

بعد وفاة الديكتاتور فرانكو حدث االنتقال الديمقراطي 

في إسبانيا، وبدور للجيش وجنراالته، وشهد البلد 

تطورا كبيرا جعل حجم اقتصاده مثال يقارب حجم 

اقتصاد بلد كبير وغني مثل روسيا )بكل مفارقات ذلك 

أيضا!(.. أين الجزائر اآلن وأين إسبانيا التي يهاجر 

لها الجزائريون بشكل مأساوي بقوارب الموت، ولم 

يعد األمر يتعلق فقط بشباب مغامر، إنما بشابات 

ومسنين، ومسنات، بل وحتى عائالت بأكملها 

بأطفالها، وحتى رضعها، ونساء حوامل.

إلى إسبانيا يلجأ كذلك كثير من الجزائريين ألسباب 

سياسية، بينهم الدركي السابق محمد عبد الله، 

والعسكري السابق محمد بن حليمة، »المبلغين عن 

الفساد«، كما تؤكد منظمة العفو الدولية، واللذين 

سلمتهما مدريد مؤخرا إلى الجزائر. 

محمد عبد الله تم تسلميه قبل عام، فيما تم تسليم 

بن حليمة في مارس الماضي، وسط اندالع أزمة 

ديبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا ستتصاعد بعدها 

بسبب موقف األخيرة بشأن الصحراء الغربية. 

الالفت في قضية بن حليمة أنه انتشر وبسرعة 

فيديو، بدا مسربا عن قصد، للحظة تسليمه من 

إسبانيا لعناصر شرطة في الجزائر، عبر طائرة 

خاصة.

كان واضحا أن الغرض من نشر الفيديو هو 

تقديم التسليم على أنه »إنجاز« أو رسالة تخويف 

للمعارضين، خاصة في الخارج، لكن ردود أفعال 

وتعليقات الجزائريين على مواقع التواصل االجتماعي 

ـ حتى من غير المعارضين للسلطة ـ أعطت انطباعا 

مغايرا. ويثير هذا المشهد بكل مفارقاته الكثير من 

األسف ويطرح سؤال: ماذا لو حذت الجزائر حذو 

إسبانيا، وسلكت طريق التغيير واالنتقال الديمقراطي 

ـ هل كانت الجزائر في هذا الوضع، الذي تعيشه؟ 

خاصة أن للجزائر مقومات اقتصادية أقوى حتى من 

إسبانيا التي تعتمد عليها في استيراد الغاز، وإن 

تراجعت الجزائر لمرتبة ثالث مورد إلسبانيا بعد أن 

كانت المورد التاريخي لها.

ضيعت الجزائر عقودًا من العبث منذ ستين 

سنة من االستقالل، بينها عشرية دموية حمراء 

في التسعينيات، ثم عشريتين من فساد أكبر 

تحت حكم بوتفليقة، ثم جاءت انتفاضة 22 فبراير 

الشعبية التي أطاحت به، والتي تحولت إلى حراك 

سلمي وصفته صحيفة »واشنطن بوست« بأنه 

»عالمة فارقة في تاريخ البشرية«.
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باب المغاربة
شاهد على التاريخ

 سري القدوة

كاتب فلسطيني

 باب المغاربة واحد من أشهر أبواب المسجد 

األقصى، وأقربها إلى حائط البراق، ترجع أصول 

تسميته إلى عابريه القادمين من دول المغرب 

العربي لزيارة المسجد وعرف أيضًا بأسماء 

أخرى، مثل باب حارة المغاربة والبراق والنبي 

ونرجح التقديرات أن حدث اإلسراء والمعراج 

بالمسجد األقصى المبارك تم من بوابته كما 

يعتقد بعض المؤرخين أن الخليفة عمر بن 

الخطاب )رضي الله عنه( دخل من ناحيته 

إلى األقصى أيضا بعد الفتح االسالمي للقدس 

وقد أعيد بناء باب المغاربة في عهد السلطان 

المملوكي الناصر محمد بن قالوون عام 

713هـ/1313م.
 سلطات االحتالل باتت تستهدف المسجد 

االقصى وفي تطور جديد تعمل جهات من 

مجموعات جبل الهيكل على توجيه دعوات 

تحريضية مستمرة بالغة الخطورة حيث 

تنشر تلك المجموعات عبر صفحاتها 

المسمومة على شبكة االنترنت ومواقع التواصل 

االجتماعي مخططا جديدا وخطيرا تطالب فيه 

بتوسيع باب المغاربة المصادرة مفاتيحه من 

قبل حكومة االحتالل منذ احتالل مدينة القدس 

عام 1967 وذلك لتمكين المتطرفين اليهود من 

اقتحام المسجد األقصى المبارك بأعداد أكبر،

 وتتواصل تلك السياسات في ظل التصعيد 

المستمر باألراضي الفلسطينية المحتلة ضد 

المساجد واألماكن االسالمية سواء في مدينة 

الخليل أو في القدس ناهيك عن تلك الدعوات 

المتطرفة والتي تطالب بنقل صالحيات تنظيم 

االقتحامات لمجموعة المتطرفين أنفسهم 

دون الحاجة للرجوع للشرطة، وإطالق العنان 

القتحاماتهم لفترات طويلة متواصلة دون قيود، 

مع فرض اغالق تام أمام دخول المصلين إلى 

المسجد خالل فترة االقتحامات.

 باتت هذه اإلجراءات والممارسات تشتد 

خطورة وتتصاعد يوميا وتتنامى هذه 

الدعوات التحريضية والمخططات التهويدية 

االستفزازية ضد المسجد األقصى المبارك، 

والتي أصبحت تتبع باقتحامات واسعة 

وتصرفات استفزازية من قبل هؤالء المتطرفين، 

وال يمكن استمرار الصمت والعجز وعدم التدخل 

الدولي لمواجهة هذه السياسات الخطيرة التي 

تمس المسجد االقصى وخاصة باب المغاربة.

بين الجزائر وإسبانيا.. مقارنة لها معنى

جمال الدين طالب
كاتب جزائري 

حلمي األسمر
كاتب فلسطيني

ال يزال االحتالل اإلسرائيلي يعمل 

على تمكين سياسات نظام الفصل 

العنصري »األبرتهايد« وترسيخها في 

عموم فلسطين المحتلة بشكل يغلق 

الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد 

الدولة الفلسطينية المستقلة 

المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة، 

بعاصمتها القدس الشرقية، وقد 

أكد على ذلك بيان وزارة الخارجية 

والمغتربين الفلسطينية الذي 

أكد أيضا على غياب أي أفق لحل 

القضية الفلسطينية على أساس 

»حل الدولتين« في ظل إصرار دولة 

االحتالل بحكوماتها المتعاقبة على 

فرض سيطرتها االستيطانية على 

الضفة الغربية المحتلة.

وال شك أن سياسات االحتالل 

العنصرية تحول دون أي مواقف أو 

رؤى تتعلق بالسالم على أساس حل 

الدولتين، بعد أن حولتها إلى »سراب 

وأحالم غير واقعية، يصعب تحقيقها، 

ويجعلها من قبيل االستهالك اإلعالمي 

واستخفافا بكرامة الفلسطينيين«، 

وما زالت حكومة االحتالل ترتكب 

العديد من االنتهاكات والجرائم، 

ال سيما في ظل خرقها المستمر 

والجسيم للقوانين الدولية 

واإلنسانية والتفاقيات جنيف، 

وتعميقها االنقالب على االتفاقيات 

الموقعة، واستهتارها بالشرعية 

الدولية وقراراتها. 

الضفة الغربية تشهد تسارعا غير 

مسبوق في وتيرة بناء المستوطنات 

اإلسرائيلية، وتصاعدا في ممارسة 

السياسات القمعية ضد الشعب 

الفلسطيني، حيث يعاني 

المواطنون أوضاعا معيشية صعبة 

بسبب التدمير اإلسرائيلي لمنازلهم 

ومصادرة أراضيهم، ومنعهم من 

الوصول إلى موارد المياه، في ظل 

غياب تام لردود أفعال أو قرارات دولية 

تنهي هذه الممارسات االحتاللية.

كما يتعرض المسجد األقصى 

المبارك القتحامات المستوطنين 

يوميا وتزداد كثافة تلك االقتحامات 

في األعياد والمناسبات اليهودية في 

محاولة احتاللية لفرض التقسيم 

الزماني في األقصى، وقد اقتحم 

مستوطنون أمس المسجد األقصى 

من جهة باب المغاربة وبحماية 

مشددة من قوات االحتالل، منفذين 

جوالت استفزازية في باحاته. كما 

توجد هناك دعوات من المستوطنين 

القتحام األقصى األحد المقبل، فإلى 

متى يظل المجتمع الدولي صامتا 

على جرائم االحتالل المستمرة؟

سياسات 
عنصرية

هجرة جماعية وشيكة

كوارث اقتصاديةتزايد الخالف تحمل التكاليف
تسبب  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  أن  »بلومبيرغ«  وكالة  رأت 

واالحتالل،  موسكو  بين  العالقات  في  تصدع  أسوأ  ظهور  في 

اليهودية  الوكالة  إلغالق  يستعد  الكرملين  أن  إلى  مشيرة 

بعد ثالثة عقود من العالقات الودية.

ترفع  الوكالة  إلغالق  روسيا  مساعي  أن  بلومبيرغ  وأكدت 

بشكل  انتقد  لبيد  يائير  أن  إلى  مشيرة  ذروتها،  إلى  األمور 

مباشر الغزو الروسي ألوكرانيا، لكن في األشهر التي أعقبت 

الغزو، لم يدل رئيس وزراء االحتالل السابق نفتالي بينيت 

إلى  إسرائيل  حاجة  مؤكدا  الروسي،  للرئيس  انتقاد  بأي 

عالقات قوية مع موسكو. 

} )بلومبيرغ(

قال محرر الشؤون االقتصادية في صحيفة »الغارديان« الري 

نانسي  األميركي  النواب  مجلس  رئيسة  رحلة  إن  إليوت 

على  وخيمة  عواقب  عليها  يترتب  قد  تايوان  إلى  بيلوسي 

االقتصاد العالمي، مضيفا أنه في الوقت الحالي تبدو األمور 

قابلة لالحتواء، فقد استجابت األسواق المالية بهدوء نسبي 

لزيارة بيلوسي والتدريبات العسكرية التي أمرت بها بكين 

ردا على ذلك. وأشار إلى أن الصين قد تكتفي بإظهار قوتها ردا 

بينغ  جين  شي  رئيسها  فإن  ذلك  ومع  بيلوسي،  زيارة  على 

لديه أيضا أسلحة اقتصادية ومالية تحت تصرفه وقد يلجأ 

الستخدامها. 

} )الغارديان(

»المحافظ  بموقع  له  مقال  في  باندو  دوغ  الكاتب  طرح 

حول  سؤاال   The American Conservative»األميركي

محاوالت الجمهورية األميركية المفلسة في إدارة العالم؟

األميركية  للقوات  سحبه  من  الرغم  على  المقال:  في  وجاء 

اآلن  أن بايدن يقود  إال  له،  نهاية  ال  الذي  األفغاني  المأزق  من 

حربا خطيرة بالوكالة ضد روسيا، كما أعلن عن استعداده 

فأين  بالهجوم،  إيران  ويهدد  تايوان،  حول  الصين  لمحاربة 

الكم من  الالزمة لخوض هذا  األموال  عساه سيحصل على 

النزاعات؟ 

} )موقع المحافظ األميركي(
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بيروت - أ. ف. ب - أحيا 
لبنان أمس الذكرى 

النفجار  الثانية  السنوية 
مرفأ بيروت المرّوع، فيما 

التحقيق  تعليق  يثير 
القضائي منذ أشهر غضب 

التي تنظم  الضحايا  عائالت 
مسيرات إلى موقع الكارثة 
الحقيقة. بمعرفة  مطالبة 

منظمات  وجّددت 
وعائالت ضحايا  حقوقية 

وناجون من االنفجار 
بتحقيق  مطالبتهم 

دولي مستقل في 
االنفجار الذي يعد من 

بين أكبر االنفجارات غير 
النووية في العالم، في 
وقت نّدد األمين العام 

أنطونيو  المتحدة  لألمم 
بمرور  الخميس  غوتيريش 

»من  عامين على الكارثة 
دون عدالة«.

من  الرابع  في  بيروت  مرفأ  وشهد 

أودى  ضخمًا  انفجارًا   2020 أغسطس 

بحياة أكثر من مئتي شخص وتسّبب 

بجروح،  آخرين   6500 من  أكثر  بإصابة 

من  وعدد  بالمرفأ  واسعًا  دمارًا  ملحقًا 

أحياء العاصمة.

ونظم أهالي الضحايا، الذين يخوضون 

رحلة شاقة من أجل تحقيق العدالة في 

العقاب  من  اإلفالت  ثقافة  فيه  تسود  بلد 

من  انطلقت  مسيرات  ثالث  عقود،  منذ 

ثالثة مواقع ذات رمزية في بيروت وصواًل 

مخزون  النيران  تلتهم  الذي  المرفأ،  إلى 

منذ  المتصدعة  صوامعه  في  الحبوب 

أسابيع.

ويأتي إحياء الذكرى بعد أيام من انهيار 

جزء من الصوامع الشمالية عقب حريق 

تخّمر  عن  وخبراء  مسؤولين  وفق  نجم 

وارتفاع  الرطوبة  جراء  الحبوب  مخزون 

انهيار  خطر  من  خبراء  ويحذر  الحرارة. 

الساعات  في  إضافية  ألجزاء  وشيك 

المقبلة، وتصف تاتيانا حصروتي التي 

في  االهراءات  في  الموظف  والدها  فقدت 

بأنه  الصوامع  انهيار  توقيت  االنفجار، 

»رمزي«.

»تنهار  برس:  فرانس  لوكالة  وتقول 

أدلة  أي  نملك  ال  ألننا  علينا  الصوامع 

يبذلون  بينما  جرى،  ما  حقيقة  حول 

في  التحقيقات«،  لمنع  جهدهم  قصارى 

إشارة إلى الطبقة السياسية التي تعيق 

تدخالتها في عمل المحقق العدلي مسار 

التحقيق.

مشهد  يمنح  أن  آمل  »لكنني  وتضيف: 

القتال من  إرادة  الناس  الصوامع  سقوط 

أجل العدالة والنضال معنا« لتحقيقها.

عن  السلطات،  وفق  االنفجار،  ونجم 

نيترات  من  ضخمة  كميات  تخزين 

إجراءات  دون  من  المرفأ  داخل  األمونيوم 

ُتعرف  لم  حريق  اندالع  إثر  وقاية، 

أسبابه. وتبّين الحقًا أن مسؤولين على 

مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر 

تخزين المادة ولم يحركوا ساكنًا.

كابوس

أصداؤه  وصلت  الذي  االنفجار  أحدث 

دمارًا  قبرص  جزيرة  إلى  وقوعه  لحظة 

واسع النطاق شبيها بالدمار الذي تسّببه 

الحروب والكوارث الطبيعية.

االنهيار  حّدة  من  الكارثة  وفاقمت 

المستمر  المسبوق  غير  االقتصادي 

غالبية  جعل  والذي   2019 خريف  منذ 

وسّرعت  الفقر،  خط  تحت  اللبنانيين 

صفوف  في  خصوصًا  الهجرة  وتيرة  من 

الشباب الباحثين عن بدايات جديدة.

الطبقة  »تقتلنا  حصروتي:  وتقول 

في  نمت  لم  إن   )..( يوم  كل  الحاكمة 

االفتقار  ومن  الجوع  من  نموت  االنفجار، 

ألبسط حقوق اإلنسان«.

تستعد  لم  االنفجار،  على  عامين  بعد 

بيروت عافيتها مع بنى تحتية متداعية 

ومرافق عامة عاجزة عن تقديم الخدمات 

األساسية. تغرق العاصمة لياًل في ظالم 

في  المندلعة  النيران  تثير  فيما  دامس 

خصوصًا  اللبنانيين،  خشية  اإلهراءات 

محيط  في  والقاطنون  الضحايا  عائالت 

المرفأ. 

عامًا(   51( خاتشيكيان  الرا  وتوضح 

منزلها  من  النيران  ألسنة  تشاهد  وهي 

أن  لالنفجار  وسبق  للمرفأ،  المواجه 

دمره، أّن المنظر أشبه بـ»كابوس«.

»أشعر  برس:  فرانس  لوكالة  وتقول 

الخوف  ينتابني  دائم.  بتوتر  وجيراني 

طيلة الوقت وال نتمكن من النوم« لياًل.

نتذكر في كل لحظة

الشمالية  الصوامع  من  جزء  انهيار  عند 

األحد، األكثر تضررًا من الكارثة، انبعث 

سحابة  األذهان  إلى  أعاد  وغبار  دخان 

عامين  قبل  االنفجار  خّلفها  ضخمة 

وأمكن رؤيتها من مناطق عدة.

وتوضح الرا: »الدخان ال ُيحتمل والرائحة 

إلى  تحتاج  أيام.  منذ  هناك  من  منبعثة 

قدرة خارقة للعيش عندما يتم تذكيرك 

في كل لحظة باالنفجار«.

وتوقع الخبير الفرنسي إيمانويل دوران، 

انحناء  سرعة  معدالت  يراقب  الذي 

أن  استشعار،  أجهزة  عبر  الصوامع 

تنهار كتلة من أربع صوامع بعدما باتت 

مفصولة عن بقية األجزاء.

وسبق للحكومة أن قررت في أبريل هدم 

العامة،  السالمة  على  خشية  اإلهراءات 

لكنها عّلقت تطبيقه بعد اعتراضات من 

الضحايا  أهالي  لجنة  بينها  عدة  جهات 

التي تطالب بتحويل االهراءات إلى معلم 

تخريب  وتخشى  االنفجار  على  شاهد 

موقع الجريمة.

ويؤجج تعليق التحقيق منذ نهاية 2021 

إزاء  المنقسمين بدورهم  األهالي  غضب 

عمل المحقق العدلي طارق البيطار الذي 

عليهم  ُمدعى  تباعًا  رفعها  دعاوى  يواجه 

بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.

مع  سياسيًا  انقسامًا  التحقيق  ويثير 

اعتراض قوى رئيسية على عمل البيطار 

واتهامه بـ»تسييس« الملف.

قضائي،  مصدر  وفق  البيطار،  وينتظر 

في  ليستأنف  ضده«  بالدعاوى  »البّت 

حال ردها تحقيقاته، ويتابع »استجواب 

الُمدعى عليهم« تمهيدًا لختم التحقيق.

جدد  المحلي،  التحقيق  تعّثر  مع 

الخميس  المتحدة  لألمم  العام  األمين 

وشامل  نزيه  تحقيق  »إجراء  إلى  دعوته 

عدة  دعوات  غداة  االنفجار،  في  وشفاف« 

محلية وخارجية طالبت بتحقيق دولي.

األمم  من  مستقلين  خبراء  ستة  ودعا 

المتحدة األربعاء إلى »فتح تحقيق دولي 

بال تأخير«، تزامنًا مع مطالبة 11 منظمة 

ووتش  رايتس  هيومن  بينها  حقوقية 

اإلنسان  حقوق  مجلس  الدولية  والعفو 

بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق.

رايتس  هيومن  من  مجذوب  آية  وقالت 

إن  برس  فرانس  لوكالة  ووتش 

حقوق  مجلس  بإشراف  دوليًا  »تحقيقًا 

لماليين  الوحيد  األمل  يكون  قد  اإلنسان 

رأسًا  حياتهم  انقلبت  الذين  اللبنانيين 

على عقب.. للحصول على األجوبة التي 

يستحقونها«.

مرفأ  النفجار  الثانية  الذكرى  حلول  مع   - األناضول   - بيروت 

بيروت، ال يزال الدمار والركام يحيط بميناء العاصمة عاكسا 

حجم الضربة التي تعرض هذا المرفق العام الذي طالما كان 

شريانا حيويا للبالد على مر التاريخ.

االنفجار  جراء  سقطوا  جريح  آالف  و7  ضحية   220 من  أكثر 

رابع  بأنه  وُصنف   ،2020 أغسطس   4 في  وقع  الذي  الضخم، 

أقوى انفجار بالعالم، وإلى اليوم لم تنته التحقيقات القضائية 

لمعرفة حقيقة هذا االنفجار وأسبابه.

من  واسعة  وأجزاء  المرفأ  حينه  في  طالت  هائلة  مادية  أضرار 

بيروت التي ما زالت تئن تحت وطأة االنفجار وأزمة اقتصادية 

حادة تعاني منها البالد منذ أكثر من عامين ونصف.

رقم  العنبر  في  وقع  االنفجار  فإن  رسمية،  تقديرات  وبحسب 

12 الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة »نترات األمونيوم« 
ومخزنة  السفن،  إحدى  من  مصادرة  كانت  االنفجار  شديدة 

منذ 2014.

 تأخر إعادة اإلعمار

والصعوبات  بالمرفأ  لحقت  التي  األضرار  حجم  وبسبب 

المالية المرافقة، لم يسترجع المرفأ، إلى اليوم، كامل طاقته 

في العمل، في ظل الدمار الذي طال األرصفة والمخازن وصوامع 

تخزين الحبوب.

نظرا  طاقتها،  بكامل  لتعمل  عادت  الحاويات  محطة  أن  ومع 

إلى أن نقطة االنفجار كانت بعيدة عنها نسبيا، إال أنه ال يزال 

هناك 6 رافعات معطلة من أصل 16.

 ،16 أصل  من  معطلة  أرصفة   5 يوجد  لألرصفة،  بالنسبة  أما 

المخازن  تضرر  بسبب  منعدمة  شبه  التخزينية  القدرة  فيما 

والمستودعات.

وحتى اليوم لم تنطلق إعادة اإلعمار الفعلية بعد بانتظار انتهاء 

التحقيقات القضائية، كما ال تخلو هذه الخطوة من مصاعب 

مالية واقتصادية تعاني منها البالد.

طاحنة  اقتصادية  أزمة  جراء  البالد  معاناة  من  االنفجار  وزاد 

انهيار  إلى  أدت  اليوم، حيث  2019 حتى  أواخر  تعاني منها منذ 

مالي ومعيشي، وشح بالطاقة واألدوية وسلع أساسية أخرى.

عدة  عليه  مّر  سنة،  آالف   6 بنحو  عمره  يقدر  الذي  المرفأ 

جمعية  رئيس  منيمنة،  سهيل  المؤرخ  يقول  كما  حضارات، 

الحكم  فترة  في  بدأت  الفعلية  نهضته  أن  إال  بيروت«،  »تراثنا 

العثماني لبالد الشام )1516 - 1918(.

طيلة  العثمانية  الدولة  من  جزءا  اللبنانية  المناطق  وكانت 

4 قرون قبل أن يحل االنتداب الفرنسي في المنطقة  أكثر من 

تنفيذا التفاقية »سايكس - بيكو« )1916(، ويظهر لبنان كبلد 

جديد في 1920.

وفي حديث لألناضول، يشير منيمنة إلى أنه منذ 1880م اهتم 

العثمانيون بتطوير مرفأ بيروت، ولهذه الغاية وضعوا الخطط 

الالزمة لجعله ميناء نموذجيا يربط الساحل اللبناني بشكل 

فّعال مع العالم. 

تاريخ  حول  أبحاثه  في  الصور  مئات  إلى  منيمنة  يستند 

تلك  في  حصلت  التي  المرفأ  تطوير  أعمال  بينها  ومن  بيروت، 

االستيراد  حركة  في  مهما  مركزا  بيروت  وجعلت  الحقبة 

والتصدير.

العامة  اسطنبول  مكتبة  من  منيمنة  جمعها  التي  الصور  هذه 

الحقيقية  النواة  شكل  ما  وهو  المرفأ،  تطوير  تم  كيف  توّثق 

للمرفأ الذي جعل المناطق اللبنانية متصلة بالعالم اقتصاديًا 

وسياسيًا.

أهمية استراتيجية

بيروت  لمرفأ  أن  أدركوا  العثمانيين  فإن  منيمنة،  بحسب 

وربما  االقتصادية  بالفائدة  تعود  كبرى  استراتيجية  أهمية 

بفرمان  بتطويره  قاموا  لذلك  والمنطقة،  للسلطنة  العسكرية 

من السلطان عبد الحميد الثاني. 

استمرت  للمرفأ  العثمانية  التطوير  أعمال  أن  إلى  ويشير 

وسكة  إدارية  وغرف  وأرصفة  أحواض  إنشاء  تخللها  عامين 

الحديد، وهذا ما بعث الحياة واالزدهار للعاصمة بيروت والبالد 

ككل.

عملية  قبل  أنه  الصور  خالل  من  اللبناني  المؤرخ  والحظ 

إلى  ويفتقر  فقط،  واحدا  رصيفا  يضم  المرفأ  كان  التطوير 

بعد  الدواب  على  ُتحمل  البضائع  فكانت  اإلدارية،  األبنية 

وصولها بالسفن، قبيل نقلها إلى وجهتها النهائية.

 أرصفة وأبنية وسكك حديد

لكن بعد عملية التطوير أصبح المرفأ يضم رصيفين، ومبنى 

بسكك  مربوطا  وبات  والحبوب،  للبضائع  ومخازن  للجمارك 

بين  التجارة  ازدهرت  وهكذا  والمناطق،  المدن  باقي  مع  حديد 

بيروت وأوروبا، وفق منيمنة.

ويلفت إلى أن إنشاء سكك الحديد وربطها بالمرفأ كان الغرض 

منه تسهيل وصول البضائع وتوزيعها إلى المناطق األخرى، ما 

أحدث نقلة نوعية وجعل للمرفأ مكانة هامة عالميا.

ويشير المؤرخ اللبناني إلى أن العثمانيين كانوا يطلقون على 

كبير  اهتمام  هناك  كان  ولذلك  العثماني«،  التاج  »درة  بيروت 

بهذه المدينة، وسعوا كثيرا للحفاظ عليها وتطويرها.

 كنز ثقافي

العثماني  األرشيف  من  صور  بجمع  منيمنة  يقوم   ،2016 منذ 

وليس  البحثي  المجال  في  استخدامها  بغرض  بيروت  حول 

التجاري، ويقول إن هذه الصور لها أهمية كبيرة بتوثيق حقبة 

هامة من تاريخ عاصمتنا.

ويشير إلى أن السلطان عبد الحميد الثاني، كان يولي أهمية 

أمهر  السلطنة  إلى  استقطب  لذلك  المرئي،  للتوثيق  كبيرة 

المصورين الذين استطاعوا جمع أرشيف بمئات آالف الصور، 

من بينها صور لمرفأ بيروت.

األبحاث  لمراكز  كنز  بمثابة  الصور  تلك  إن  ويضيف 

على  االطالع  لجعلها  التركية  الدولة  شاكرا  والمؤرخين، 

مكتبة  موقع  خالل  من  للجميع  متاحا  العثماني  األرشيف 

إسطنبول.

ويقول المؤرخ اللبناني إن الجمهور كان بحاجة إلى مادة توثق 

تلك الحقبة »مرئيا« وليس فقط من خالل الكتب.

ويستطرد أن جمعيته تتعاون مع مراكز أبحاث ثقافية أخرى 

لتسليط الضوء أكثر على تاريخ بيروت وتراثها.

مـــا زال الجــــرح مفتوحـــــا أكثر من »220« ضحية و»7« آالف جريح

عامان على الكارثة من دون عدالة

لبنان يحيي ذكرى انفجار المرفأ
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األهلي يقاطع االتحاد المصري..!
4 قرارات مهمة على  التي أصدرت  إدارته  الطارئ لمجلس  األهلي المصري عن نتائج االجتماع  النادي  أعلن 

رأسها المطالبة بـ »إقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها« على حد وصف البيان.

وطالب المجلس بإيقاف )محمود عاشور( حكم تقنية الفيدية )VAR( في مباراة األهلي الماضية ضد فاركو 

»لحين التحقيق معه عما بدر منه بإلغاء هدف صحيح لالعب بيرسي تاو«.

وقرر مجلس األهلي عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها االتحاد المصري لكرة القدم: كأس مصر 

والسوبر المصري، لحين تنفيذ مطالبه.

محمود  يقوم  أن  »على  اإلصابة  من  العائدين  والالعبين  بالناشئين،  الدوري  مباريات  استكمال  قرر  كما 

الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة األمور خالل الساعات القليلة القادمة«،

في »27« أغسطس الحالي

االتحاد الدولي للمالكمة العربية 
ينظم بطولة العالم للمحترفين

ينظم االتحاد الدولي للمالكمة العربية بالتعاون 

مع الجمعية الكاميرونية للعبة في 27 أغسطس 

بطولة العالم بالقاعة الرياضية بونانجو 

بمدينة دواال بمشاركة محترفين دوليين في 

رياضة المالكمة العربية برعاية مؤسسة ميس 

ميدل إست.

كما اعتمد االتحاد الدولي تنظيم بطولة العالم 

للمالكمة العربية التي ستقام في 23 مارس 

من كل عام في باكستان، وستجمع في 

نسختها األولى 30 مالكًما من مختلف دول العالم 

سيتنافسون على ألقاب عالمية في 10 أوزان 

مختلفة لمدة يومين.

جرى ذلك خالل لقاء وزيرة الشباب والرياضة 

الباكستانية فهميدة ميرزا بالدكتور الهادي 

السديري الوزير المفوض للشباب والرياضة 

بمجلس جامعة الدول العربية ورئيس االتحاد 

الدولي للمالكمة، وتم التطرق خالله إلى الجوانب 

التنظيمية للبطولة السنوية.

وبالعودة إلى بطولة العالم في الكاميرون، 

فسيمثل الدول العربية في البطولة اثنان من 

المالكمين العرب من تونس والجزائر في الوزن 

الثقيل 100 كلغ ووزن فوق الخفيف 63 كلغ. 

وفي سياق آخر، عقدت اللجنة اإلعالمية لالتحاد 

الدولي للمالكمة العربية اجتماعها األول عبر 

االتصال المرئي برئاسة مازن البريكي رئيس 

االتحاد، تناول االجتماع عددا من الموضوعات 

المدرجة على جدول األعمال، منها استعراض 

أهداف اللجنة واختصاصاتها ودورها في إبراز 

الفعاليات التي ينظمها االتحاد الدولي في 

مختلف دول العالم والمهام المتعلقة بكل عضو 

في اللجنة.

وضعه الدنماركي برايثوايت

شرط تعجيزي أمام برشلونة !

إدارة  برايثويت  مارتن  الدنماركي  برشلونة  مهاجم  وضع 

المفاوضات  ظل  في  معقدة  أزمة  أمام  الكتالوني  النادي 

الدنماركي  الدولي  وانتقل  لتسريحه.  بينهما  الجارية 

على  وقع  بينما   ،2020 عام  برشلونة  إلى  ليجانيس  من 

صحيفة  وذكرت   .2024 إلى  يمتد  بلوجرانا  مع  عقد 

االستجابة  يرفض  برايثوايت  أن  اإلسبانية  »سبورت« 

برايثوايت  أن  وأضافت  رحيله.  بشأن  برشلونة  لرغبة 

رفض كل العروض المقدمة من برشلونة، ووضع شرطا 

صعبا للرحيل. وأوضحت »برايثوايت طالب بدفع راتبه 

كاماًل عن الفترة المتبقية من عقده، في حالة إجباره على 

الخروج من النادي هذا الصيف«.

رافينيا  البرازيلي  بالجناح  هجومه  برشلونة  وعزز 

والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هذا الصيف.

المتضخمة  األجور  فاتورة  تقليص  إلى  النادي  ويحتاج 

لتسجيل صفقات جديدة قبل الموعد النهائي الذي أقرته 

رابطة الليجا، وذلك يوم 13 أغسطس الجاري.

لخوض منافسات دورة التضامن اإلسالمي

منتخب اليد يغادر إلى تركيا
األول  الوطني  منتخبنا  بعثة  أمس  غادرت 

ألعاب  دورة  في  للمشاركة  تركيا  إلى  اليد  لكرة 

التي  الخامسة  نسختها  في  اإلسالمي  التضامن 

ستقام في مدينة قونية التركية خالل الفترة بين 

9 و18 أغسطس الجاري.
وكان اتحاد اليد قد أسند مهمة قيادة العنابي في 

جوكيتش  جوران  الصربي  المدرب  إلى  البطولة 

الدحيل،  نادي  مع  كبيرة  نجاحات  حقق  الذي 

مميزة  صورة  ويقدم  النجاح  يحقق  أن  ويأمل 

لمنتخبنا.

التي  العنابي  قائمة  عن  الكشف  تم  وقد 

فاروق  هم:  العبا   16 وتضم  البطولة  ستخوض 

كولو ورشيد يوسف ونور أشرف إبراهيم ومحمد 

وعبد  صالح  نادر  وأحمد  المجيد  عبد  محمود 

هيبة  أمير  ومصطفى  الله  العبد  طارق  الرحمن 

وأمين  الجديد  أنور  وسالم  عياد  النوري  وحمدي 

نور الدين قحيص وزين الدين بومنجل وأنيس 

وأحمد  دنقير  الدين  نور  وأمير  زواوي  الرزاق  عبد 

وهاني  زكار  موفق  وأمين  المنياوي  الحميد  عبد 

مروان كاخي.

في  العنابي  اليد  كرة  مسابقة  قرعة  وأوقعت 

المجموعة األولى، إلى جانب السعودية والمغرب 

منتخبات  الثانية  المجموعة  وضمت  والعراق، 

تركيا وإيران وأذربيجان وكان المنتخب القطري 

اليد  كرة  لمسابقة  الذهبية  بالميدالية  توج  قد 

التي  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  بدورة 

أقيمت بدولة الكويت في شهر مايو الماضي.

ألعاب  دورة  في  اليد  عنابي  مشاركة  ووتواكب 

العنابي  تحضيرات  مع  اإلسالمي  التضامن 

اتحاد  كان  حيث  القادمة،  العالم  لبطولة  كذلك 

العبي  قائمة  عن  سابق  وقت  في  كشف  قد  اليد 

للمشاركة في  األول استعدادا  الوطني  المنتخب 

التي  للرجال  والعشرين  الثامنة  العالم  بطولة 

من  الفترة  خالل  والسويد  بولندا  تستضيفها 

وضمت   2023 المقبل  العام  من  يناير   29 إلى   11
القائمة 23 العبا 

لخطف بطاقة التأهل اآلسيوية لكرة السلة

العنابي يواجه البحريني
في نصف نهائي »الخليجية«

أن تمكن  البطولة بعد  القطري صدارة  المنتخب  وحقق 

نظيره  حساب  على  تواليا  الخامس  فوزه  تحقيق  من 

العماني بنتيجة )82 - 32( وبفارق 50 نقطة في المباراة 

فوز  شهدت  التي  الختامية  الجولة  مباريات  إطار  في 

 39( بنتيجة  اإلماراتي  نظيره  على  الكويتي  المنتخب 

البحريني  نظيره  على  السعودي  والمنتخب   ،)37  -

في  رصيده  القطري  المنتخب  رفع   .)63  -  71( بنتيجة 

األول  المركز  في  نقاط   10 إلى  العام  الترتيب  صدارة 

المركز  صاحب  السعودي  نظيره  عن  نقطة  وبفارق 

 8 برصيد  ثالثا  الكويتي  المنتخب  جاء  فيما  الثاني، 

نقاط،   7 برصيد  رابعا  البحريني  والمنتخب  نقاط 

النهائي،  نصف  الدور  إلى  األربعة  المنتخبات  لتتأهل 

وعمان  نقاط   6 برصيد  خامسة  اإلمارات  حلت  بينما 

السادسة برصيد 5 نقاط.

البحرين  على  انتصارات  تحقيق  من  العنابي  وتمكن 

بنتيجة )63 - 47(، واإلمارات بنتيجة )63 - 45(، والكويت 

بنتيجة )64 - 51(، والسعودية بنتيجة )79 - 55( وأخيًرا 

سلطنة ُعمان )82 - 32(.

أمين  الكواري  صباح  سعدون  منتخبنا  بعثة  ويترأس 

الدوسري  زيد  طالل  وتضم:  السلة،  التحاد  العام  السر 

اإلداري،  محمود  إسماعيل  وأحمد  المنتخب،  مدير 

والجهاز الفني بقيادة اليوناني ستافروس ميكونياتيس، 

أحمد  هم:  العبا  و13  المدرب،  مساعد  عرابي  ومحمد 

وحمد ياسين،  النبوي،  وعلي  العطاري،  وعيسى  عبدو، 

ابشر،  ومحمد  راشد،  وعبدالله  ياسين،  وعبدالله 

رامي،  وغسان  أبوعيسى،  وسلطان  ندى،  ومصطفى 

ومحمد نادو، محمد هاشم، وحازم غازي، وعزام رامي.

إلى  النهائي  نصف  الدور  مباراتي  في  الفائزان  ويتأهل 

بأن  علما  المقبل،  السبت  المقررة  النهائية  المباراة 

األمم  بطولة  نهائيات  إلى  سيتأهالن  والوصيف  البطل 

سبتمبر  شهر  نهاية  طهران  في  ستقام  التي  اآلسيوية 

المقبل. { من مباراة العنابي والبحريني

يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة اليوم مواجهة 
مهمة أمام المنتخب البحريني في نصف نهائي بطولة 

الخليج لكرة السلة للشباب تحت 18 عاما التي تستضيفها 
دولة اإلمارات حتى السبت المقبل والمؤهلة إلى نهائيات 

كأس األمم اآلسيوية، وذلك بعد فوزه الخامس تواليا 
وتحقيق العالمة الكاملة، فيما يصطدم المنتخب السعودي 

الثاني بعقبة نظيره الكويتي الثالث في مباراة ثانية.

عوض الكباشي كتب

الجماهير ترحب بالهداف على طريقتها الخاصة

السومة.. صفقة جماهيرية للعرباوية

الهاشتاق  العربي  جمهور  ودشن 

يعلن  أن  قبل  مبكر  وقت  في 

التعاقد  رسمية  بصورة  النادي 

لوسائل  استنادًا  ولكن  الالعب،  مع 

الجماهير  فإن  السعودية  اإلعالم 

العرباوية تفاعلت بصورة كبيرة مع 

خبر التعاقد نظرًا لقيمة الالعب الكبيرة 

وخبرته الواسعة وقدراته العالية.

وكشفت تقارير عن توقيع الالعب عقد انضمامه 

للعربي لمدة موسم وأن العربي يمتلك اآلن عقد 

وذكرت   ،2024 يونيو  حتى  يمتد  الذي  السومة 

اإلعارة،  سبيل  على  سينضم  الالعب  أن  تقارير 

تفاصيل  العربي  النادي  يكشف  لم  وقت  في 

الصفقة، لكن بصورة عامة هناك قبول كبير على 

يحظى  النجم  أنه  خاصة  لألحالم،  الالعب  قدوم 

بجماهيرية كبيرة في وقت وصف البعض صفقة 

المقام  في  جماهيرية  صفقة  بأنها  للعربي  انتقاله 

الكرة  ديربي  في  بظهوره  توقعات  وسط  األول، 

المونديالي  لوسيل  استاد  على  الريان  أمام  القطرية 

.QNB في الجولة الثانية من عمر دوري نجوم

العربي  مع  السومة  ينجح  أن  في  العرباوية  ويأمل 

مروا  الذين  المميزين  الهدافين  كأحد  نفسه  فرض  مثلما 

 2014 عام  جدة  ألهلي  انضمامه  منذ  السعودية  الكرة  على 

الهداف ألهلي جدة  الكويتي، فقد أصبح  القادسية  قادما من 

وهداف الدوري السعودي لمدة 3 مواسم متتالية، وحقق لقب 

الدوري السعودي في موسم 2015-2016 بعد أن كان غائبا 

عن الفريق منذ أكثر من 32 سنة، وأنهى الموسم األول له مع 

بشكل  وساهم  السعودي،  الدوري  هدافي  قمة  على  الفريق 

كبير في حصد الراقي لقب الدوري وكأس خادم الحرمين 

2015-2016، وسجل  الشريفين وكأس السوبر في موسم 

بن  محمد  األمير  كأس  دوري  في  األهلي  مع  السومة  عمر 

 2016-2015 موسم  وفي  هدفا،   22 األول  الموسم  في  سلمان 

حصد العقيد للمرة الثانية على التوالي لقب هداف الدوري 

برصيد 27 هدفا، وفي موسم 2016-2017 للمرة الثالثة على 

 24 برصيد  السعودي  الدوري  هداف  لقب  يحتل  التوالي 

مباراة   24 في  السومة  شارك  األخير  الموسم  وخالل  هدفا، 

 ،3 وصنع  أهداف   10 خاللها  سجل  السعودي،  بالدوري 

ولعب مباراتين في كأس الملك سجل خاللهما هدفا وصنع 

بمختلف  مباراة   26 عمر  لعب  الموسم  هذا  وإجماال  مثله، 

المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 4، ويعد الهداف التاريخي 

لألهلي والدوري السعودي للمحترفين برصيد 143 هدًفا في 

179 لقاًء ويشكل انضمامه للعربي إضافة قوية لألحالم.

{ عمر السومة

عادل النجار كتب

تفاعل جمهور العربي عبر منصات التواصل االجتماعي مع انتقال 
المهاجم السوري عمر السومة لصفوف األحالم قادمًا من 

أهلي جدة السعودي، حيث دشنوا هاشتاق #السومة_عرباوي 
للترحيب بالنجم الهداف الذي تألق في الدوري السعودي 

وحقق إنجازات كبيرة.
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في األسبوع األول من دوري نجوم قطر

دوري  من  األول  األسبوع  منافسات  اختتمت 

نجوم QNB للموسم 2022-2023، والذي أقيم 

على مدار ثالثة أيام، وشهد تنافسًا مثيرًا فيما 

بين الفرق على الفوز وحصد النقاط الثالث.

أي  ولم تسجل  انتصارات   6 الجولة  وشهدت 

خالل  هدفًا   20 تسجيل  وتم  تعادل،  حالة 

األكبر  النتيجة  وكانت  الست،  المباريات 

فوز الوكرة على الدحيل 4 - 2 وفوز المرخية 

األهلي  فرق  خرجت  كما   ..3 –  4 السد  على 

وشهدت  نظيفة،  بشباك  والشمال  والعربي 

نصيب  من  وحيدة  طرد  حالة  األولى  الجولة 

مهاجم نادي قطر سيبستيان سوريا.

سقوط  شهدت  األولى  الجولة 

ثالثة من كبار فرق الدوري هم 

والسد،  والدحيل  الريان 

الوحيدة  الفرق  وهي 

درع  على  حصلت  التي 

وهي  األخيرة..  العشر  السنوات  في  الدوري 

ما تعتبر مفاجأة كبيرة ومن العيار الثقيل.

لخسارته  اللقب  حامل  السد  خسر  حيث 

 47 وبعد  الدوري  في  موسمين  منذ  األولى 

المرخية  أمام  جاءت  والتي  متتالية  مباراة 

دوري  بطولة  افتتاحية  في   ،4  –  3 بنتيجة 

نجوم QNB للموسم -2022 2023.

بهدف  صالل  أم  تخطي  في  األهلي  ونجح 

نظيف وقدم عرضًا قويًا، كما واصل صاحب 

فريق  الماضي  الموسم  في  الرابع  المركز 

قطر  نادي  وتجاوز  المميزة  عروضه  العربي 

بهدفين دون رد.

مقابل  بهدفين  مثيرًا  فوزًا  الغرافة  وخطف 

الوكرة  وتغلب  السيلية،  على  هدف 

بنتيجة 4 – 2 على وصيف 

الماضي  الموسم 

في  الدحيل  فريق 

مثيرة،  مباراة 

قبل أن تختتم 

بفوز  الجولة 

وفي  الريان...  الشمال على  مثير لفريق 

لقاء أم صالل واألهلي كان التعادل سيد 

قبل  األخيرة،  الدقائق  حتى  الموقف 

الفوز  هدف  النعيمات  يزن  يخطف  أن 

في  مهمة  نقاط  ثالث  ويمنحه  لألهلي 

مسيرة الفريق هذا الموسم.

الثالثة  المباراة  وفي  العربي  حافظ 

الموسم  به  ختم  الذي  تميزه  على 

نادي  على  الفوز  وحقق  الماضي، 

مباراة  في  رد،  دون  بهدفين  قطر 

سيبستيان  قطر  العب  طرد  شهدت 

سوريا.

كما حقق الغرافة فوزًا مثيرًا بهدفين 

مقابل هدف على فريق السيلية، في 

السيما  مثيرة  أحداثًا  شهدت  مباراة 

مع نجاح الغرافة في ترجمة الفرص 

وقدم  ألهداف،  عليها  حصل  التي 

السيلية أداء جيدا في الشوط الثاني 

ولكنه لم ينجح في استغالل الفرص 

التي حصل عليها أمام المرمى.

رودريغيز 
وبراهيمي أبرز الغائبين

الريان  فريق  نجم  رودريغيز  خاميس  الكولومبي  الثنائي  يعتبر 

والجزائري ياسين براهيمي أبرز الغائبين من الجولة األولى، بجانب 

نجوم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم.

وافتقد جمهور الفهود لنجمه الجزائري ياسين براهيمي نجم الريان السابق 

يتمكن  ولم  السيلية  أمام  للعب  جاهزا  وكان  الغرافة  صفوف  إلى  انتقل  الذي 

اللحظة  وحتى  مسجال  كان  ياسين  للغرافة..  الدولية  بطاقته  وصول  لعدم 

األخيرة في قائمة الغرافة للمباراة، وأجرى عملية اإلحماء على أمل وصول البطاقة 

ووضع  استبداله  إلى  النادي  فاضطر  تصل  لم  التي 

العبا بدال منه.

النجم  األولى  الجولة  في  المشاركة  عن  وغاب 

الكولومبي خاميس رودريغيز عن مباراة فريقه الريان 

نجوم  دوري  من  األولى  الجولة  ختام  في  الشمال  أمام 

قطر.

في  إصابة  بسبب  الالعب  غياب  أن  إلى  االنباء  وتشير 

العضلة الضامة والتي تعرض لها خالل المباراة 

للفريق  التحضيرية  بالفترة  األولى  الودية 

جعل  مما  الهولندي،  روتردام  رودا  أمام 

في  به  المجازفة  عدم  ُيفضل  المدرب 

إدارة  تكشف  ولم  الشمال..  لقاء 

الغياب  أسباب  عن  رسميا  الريان 

مباريات  عن  لخاميس  المتكرر 

التي  تلك  آخرها  وكان  الفريق 

الخارجي  بالمعسكر  أقيمت 

الجديد  للموسم  التحضيري 

.2023-2022

}

براهيمي

}

أيمن وداال 
في صدارة الهدافين

المرخية  مهاجم  حسين  أيمن  الثنائي  فرض  الهدافين  سباق  وفي 

صدارة  في  البداية  منذ  بقوة  اسمهما  الوكرة  العبا  داال  وجاسينتو 

الهدافين بتسجيل كل منهما هدفين في الجولة األولى في شباك 

السد والدحيل تواليًا.. العب المرخية، العراقي أيمن حسين، 

كان الوجه األبرز، خصوًصا وأنه أسهم بتسجيل هدفين في 

لتحقيق  لألضواء  حديًثا  الصاعد  فريقه  وقاد  السد،  مرمى 

أولى المفاجآت والخروج بفوز تاريخي على السد »البطل«.

البارزين  أحد  داال،  مووندو  جاسينتو  األنغولي  كان  بينما 

ليعطي  الدحيل،  مرمى  في  هدفين  بتسجيل  أيًضا 

الوكرة فوزه الكبير على الوصيف، ما يؤشر على ضرورة 

لمتابعة  القادمة  المباريات  في  األفريقي  الهداف  متابعة 

تحركاته أمام الشباك.

 }

جيلسون داال

}

تألق عراقي
التي  النتائج  تفاوت  رغم  العراق،  منتخب  لثنائي  تألقا  الجولة  شهدت 

الرافدين«  »أسود  هداف  وأبدع  البطولة..  مراحل  بأول  فرقهم،  حققتها 

6 أهداف للعراق(، رفقة فريقه الجديد  )3 من أصل  المونديال  في تصفيات 

المرخية، حيث سجل هدفين خالل الفوز المفاجئ الذي حققوه على حساب 

حامل اللقب السد 4-3، تصدر خاللها ترتيب الهدافين، رفقة غاسينتو مووندو داال 

العب الوكرة، ليواصل الالعب ترك بصمته في دوري نجوم قطر، بعد 11 هدفا أحرزها 

الموسم الماضي مع فريقه السابق أم صالل.

 ،1-2 كما تألق مهند علي »ميمي«، هدف فريقه السيلية خالل الخسارة أمام الغرافة بنتيجة 

على استاد خليفة الدولي، حيث ارتقى الالعب لكرة ركنية، اودعها الشباك بطريقة مميزة، ليلفتت 

األنظار من جديد، بعد أن عاد من فترة غياب طويلة عن المالعب امتدت لـ6 أشهر، حيث تعرضه إلصابة 

على مستوى الرباط الصليبي للركبة، مما يمنح األمل بعودة الالعب الهداف إلى مستواه المعهود.

كتب        عوض الكباشي

التعادل »مرفوض« في المباريات الست.. وألول مرة خسارة الثالثة الكبار

أرقــام الســـد .. تتوقــف
 QNB نجوم  لدوري  الصاعد  المرخية  نجح 

سريعًا  بصمته  وضع  في  الموسم،  هذا 

حامل  على  ثالثة  مقابل  أهداف  بأربعة  بفوزه 

شهدت  مباراة  في  السد،  فريق  البطولة  لقب 

المرخية  نجاح  بعد  والندية  اإلثارة  من  الكثير 

في تحويل تأخره إلى فوز في النهاية ليحصد أول 

ثالث نقاط.

اللقب،  حامل  السد،  تعرض  الجولة،  افتتاح  وفي 

على   ،3-4 بنتيجة  المرخية  أمام  مدوية  لخسارة 

استاد خليفة. وسجل أهداف المرخية أيمن حسين 

المهندي،  وعلي  حمرون  ويوغرطة  مناسبتين،  في 

بينما سجل ثالثية السد كل من تباتا وبغداد بونجاح 

وسانتي كازوال.

وعلى الرغم من الغيابات التي ضربت السد في مباراة 

افتتاح الدوري، في ظل غياب الالعبين الدوليين أعضاء 

المنتخب القطري، إال أن الفريق بقيادة مدربه الجديد 

بهدفين  وتقدم  األجانب  بمحترفيه  لعب  خوانما 

حتى  اآلخر  تلو  الهدف  وتلقى  فجأة  انهار  لكنه  نظيفين 

مبكرًا  الخطر  ناقوس  دقت  غريبة،  برباعية  خسر 

داخل الفريق حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

{ خوانما

»3« مفاجآت تنذر بموسم استثنائي

انهيار الدحيل
الدحيل سار على درب السد وتقدم بهدف لكنه فشل 

الوضع  يبدو  لكن  أيضا،  وانهار  عليه  الحفاظ  في 

بالنسبة للدحيل مختلفا قلياًل في ظل القوة التي ظهر 

عليها الوكرة الذي يبدو أنه يخطط لمفاجأة كبرى هذا 

الموسم إذا استمر على نفس المستوى الذي قدمه في 

أولى مبارياته.

أمام  الدحيل  انهزم  التعليمية،  المدينة  ملعب  وعلى 

رباعية  سجل  حيث  مدوية،  مفاجأة  في   ،)4-2( الوكرة 

الفائز جيلسون داال هدفين، وترنت ساينسبري، وأوميد 

إبراهيمي من ركلة جزاء، فيما أحرز هدفي الدحيل، مراد 

ناجي في مرماه، ومايكل أولونغا.

التي  الرئيسية  عناصره  من  لعدد  الدحيل  أفتقد  نعم 

تتواجد مع المنتخب القطري األول لكرة القدم الذي يقيم 

معسكرا اعداديا تحضيريا لبطولة كأس العالم 2022، 

اال ان الفريق كان هو الذي تقدم وسجل أوال، ولم يحافظ 

على تقدمه.

خسارة قاتلة للريان
هزيمة  تلقى  حيث  اآلخر...  هو  سقط  الكبيرة  األسماء  أحد  الريان 

قاتلة في الدقائق األخيرة أمام الشمال، ورغم أن الريان سيطر على 

خطورة  دون  شكلية  سيطرة  كانت  أنها  إال  اللقاء،  فترات  معظم 

تنتظرها  التي  بالقوة  يظهر  لم  الفريق  أن  يعكس  ما  وهو  كبيرة، 

على  الفني  الجهاز  اعتماد  االعتبار  في  الوضع  مع  حتى  جماهيره 

ختام  وفي  الشمال  خطف  والناشئين..  الجديدة  الوجوه  من  عدد 

الجولة فوزًا مثيرًا على حساب الريان والذي جاء في الدقائق األخيرة، 

ليبرهن فريق الشمال على استعداده المميز.

أمام  مواجهته  خسر  الذي  كان،  الضحايا  آخر  الرياني  الرهيب 

األربعاء.  بينهما  أقيمت  التي  المباراة  في  رد،  دون  بهدف  الشمال 

وأحرز محمد السيد »جدو« هدف الشمال الوحيد في الدقيقة 86 من 

عمر المباراة التي أقيمت في استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

}

 أيمن 

حسين

}
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غياب المعلومة الرسمية جعلت الشائعات تحوم حوله

»إصابات خاميس«.. لغز مستمر !

راداميل  مواطنه  عنه  قال  الذي  خاميس 

الكرة  إن  الماضي،  الشهر  خالل  فالكاو 

لالعب  المتالكها  تفتخر  الكولومبية 

اسطورة  واعتبره  خاميس،  بموهبة 

أميركا  في  القدم  كرة  اساطير  من 

إال  جدا  طبيعي  األمر  هنا  إلى  الالتينية.. 

لها  تعرض  التي  المتكررة  اإلصابات  أن 

تعيقه  كانت  تقريبا،  سنتين  آخر  خالل 

فريقه  مع  سواء  لديه،  ما  أفضل  لتقديم 

قدم  الذي  اإلنجليزي  ايفرتون  السابق 

كارلو  المدرب  مع  جيدة  مستويات  معه 

أنشيلوتي رغم غيابه في مباريات كثيرة 

األسباب  من  وهي  الفريق،  صفوف  عن 

يتخلى  اإلنجليزي  الفريق  جعلت  التي 

ليتكرر  عقده،  تمديد  يحاول  ولم  عنه 

غاب  حيث  الريان  مع  السيناريو  هذا 

كثيرة  مباريات  في  الفريق  صفوف  عن 

التي  وبطولة مهمة وهي دوري ابطال آسيا 

لم يلعب فيها أي مباراة بسبب اإلصابة.

بخصوص  الرسمية  المعلومة  غياب 

غياباته المتكررة يطرح عالمات االستفهام

في  عادي  أمر  إلصابة  الالعب  تعرض 

كبيرا  جزءا  اصبحت  حيث  القدم  كرة 

موضوع  في  المالحظ  لكن  اللعبة،  من 

خاميس رودريجيز أن المعلومة الرسمية 

في  تواجده  عدم  أسباب  عن  تماما  غائبة 

في  شاهدناه  ما  وهذا  الفريق،  تشكيلة 

دوري أبطال أسيا أو خالل انطالقة الموسم 

يجعل  ما  وهذا  النجوم،  لدوري  الجديد 

أن  فبعد  وهناك،  هنا  تنتشر  التأويالت 

غيابه  بخصوص  الصمت  الريان  التزم 

في اآلسيوية ظهرت شائعات تتحدث عن 

األولى  الجولة  اللعب، وفي  عدم رغبته في 

لمدة  سيغيب  الالعب  ان  قيل  الدوري  من 

الشمال،  أمام  مشاركته  لعدم  طويلة 

حسابه  على  يرد  الالعب  جعل  ما  وهذا 

وهدد  ذلك،  ونفى  بتويتر  الشخصي 

باللجوء للمحاكم لمن نشر هذا الخبر.

لجأ  لماذا  وهي  تساؤالت  عد  نطرح  وهنا 

خاميس للرد عبر حسابه الشخصي ولم 

الشائعات  لماذا  ؟  الريان  نادي  بذلك  يقم 

تحمل  الالعب  على  هل  ؟  بالالعب  تحيط 

المسؤولية بعد إعالنه عن رغبته بالعودة 

ألحد الدوريات األوروبية ؟

إحصائيات خاميس رودريجيز 

نشرت موقع “futbol hoy” أمس أرقام عن 

رودريجيز  خاميس  الكولومبي  الالعب 

شارك  التي  المباريات  بعدد  المتعلقة 

فيها في المواسم األخيرة، حيث أكدت أن 

 39 21 مرة في آخر  الالعب تعرض إلصابة 

1232 يوم  426 يوما من أصل  شهرًا، ولعب 

بنسبة مشاركة 34.6 %.

يتعرض  الالعب  اإلحصائيات  خالل  ومن 

مباراة  آخر  تعود  فيما  أيام،   3 كل  إلصابة 

رسمية شارك فيها إلى تاريخ 5 مارس.

 38 أصل  من  مباراة   23 خاميس  ولعب 

ليج(  )البريمير  اإلنجليزي  بالدوري  مباراة 

مع ايفرتون أي غاب عن 15 مباراة.

الموسم  في  لعب  فقد  الريان  مع  أما   

مباريات،   7 عن  وغاب  مباراة   12 الماضي 

رسميا  الفريق  بصفوف  التحق  حيث 

عن  غاب  فيما  الدوري،  من  جوالت   3 بعد 

بدوري  الريان  لنادي  الست  المباريات 

الرهيب للدور  التي تأهل فيها  أبطال آسيا 

الـ16.

جماهير الريان تتفاعل 
مع الموضوع على طريقة 

جمهور»إيفرتون«

بخصوص  الرسمية  المعلومة  غياب 

خاميس  الريان  لنجم  المتكررة  الغيابات 

رودريجيز، جعل جماهير الفريق غاضبة 

البديل  البحث عن  وطالبت أكثر من مرة 

رغبته  عن  أبدى  الالعب  ان  خاصة  له، 

الصيفي  الميركاتو  خالل  المغادرة  في 

الحالي.

رد فعل جماهير الريان يذكرنا بما حدث 

التي  ايفرتون،  الالعب مع جماهير  لنفس 

طالبت إدارة النادي في موسم 2021-2020 

عن  غاب  ان  بعد  عقده،  تمديد  بعدم 

الجولة  آخر  في  اإلنجليزي  للفريق  مباراة 

مانشستر  أمام  ليج  بالبريمير  األخيرة 

نظيفة،  بخماسية  خسرها  التي  سيتي 

المباراة  اليوم  نفس  في  خاميس  وغادر 

بمنتخب  مبكرا  لاللتحاق  كولومبيا  إلى 

بالده.

{ تغريدة الالعب

الريان يواصل التزام الصمت بخصوصه.. وجماهير الفريق غاضبة

الالعب لجأ 
لحسابه 

الرسمي لنفي 
غيابه لمدة 

طويلة

وحيد بوسيوف كتب

لن يختلف اثنان على موهبة 
الكولومبي خاميس رودريجيز 

العب الريان، فهو الذي صال 
وجال في الدوري اإلسباني مع 

ريال مدريد، والدوري األلماني 
مع بايرن ميونخ، باإلضافة 

لنادي موناكو الفرنسي، دون 
أن ننسى انطالقته الحقيقية 

في القارة العجوز التي كانت 
من أبواب نادي بورتو.

منتخبنا يالقي كوريا الجنوبية.. اليوم

عنابي الشطرنج يفوز
على جيبوتي في األولمبياد

حقق منتخبنا الوطني للشطرنج انتصاره الثالث على 

حساب المنتخب الجيبوتي المصنف رقم 177 عالميًا 

بنتيجة 4/0، والمكون من علي جمعة وعبدالله حسين 

ومحمد ديما ومحمد جومانة في الجولة السادسة من 

منافسات األولمبياد العالمية المقامة في الهند بمدينة 

تشيناي في نسختها الـ44 والتي ستستمر حتى يوم 

األربعاء القادم، وقد خاض العنابي المواجهة بالرباعي 

حسين عزيز وغانم السليطي ويوسف محمد المطوع 

وريان عرفان، وكان منتخبنا قد حقق الفوز في 

مناسبتين على حساب بابوا غينيا الجديدة وبوليفيا، 

بينما تعرض للخسارة من الدنمارك وفنلندا والعراق.

وسيكون العنابي على موعد أمام مواجهة مهمة للغاية 

مع منتخب كوريا الجنوبية المصنف رقم 87 اليوم 

في الجولة السابعة ويتطلع منتخبنا لتحقيق الفوز 

الرابع في البطولة العالمية الكبرى.

من جانبه قال يوسف محمد المطوع العب منتخبنا 

الوطني المشارك في البطولة »إن المنتخب تمكن من 

تحقيق مكاسب كبيرة خالل مشاركته في األولمبياد، 

خاصة أنه واجه أبرز المنتخبات المصنفة على 

الصعيد الدولي بوجود 185 فريقا يمثلون 180 دولة، 

الفتا إلى أن المنتخب يسعى في المواجهات المقبلة 

لتحقيق نتائج جيدة، والحصول على أكبر قدر من 

النقاط التي تساعده في رفع تصنيف الالعبين، وأكد 

على ضرورة االستفادة من هذا النوع من المشاركات، 

معتبرا أنها تمثل فرصة مهمة الكتساب خبرات 

عديدة«.

وأضاف قائال »تواجدي في البطولة أمر مهم السيما 

أن لعبة الشطرنج ال تعتمد على عمر معين بل 

المشاركة مفتوحة ومتاحة، ومشاركتي مع منتخبنا 

يعتبر امر مهم بجانب أنه يمثل كنوع من الدعم 

لثنائي النشائين المتواجدين مع المنتخب خالل 

األولمبياد وهم ريان عرفان وعبدالله الحميد«.

على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية التحاد غرب آسيا

المهندي يكشف خريطة مستقبل »الطاولة اآلسيوية«

وبعد اكتمال النصاب القانوني لالجتماع، رحب طارق 

وممثلي  برؤساء  آسيا  غرب  اتحاد  رئيس  الزعبي 

لحضور  بالشكر  لهم  وتقدم  األعضاء،  االتحادات 

االجتماعات  محاضر  على  التصديق  وتم  االجتماع 

المهندي  خليل  العمومية..وألقى  للجمعية  السابقة 

كلمة مهمة خالل االجتماع كرئيس لالتحاد اآلسيوي 

كشف خاللها عن خريطة الطريق لمستقبل اللعبة، 

وأهم القرارات التي تم اتخاذها منذ توليه المهمة رسميا 

في 3 أكتوبر من العام الماضي كأول عربي يتولى هذا 

لطارق  التهنئية  المهندي  قدم  البداية،  المنصب..في 

الزعبي رئيس االتحاد األردني لكرة الطاولة ولألردن على 

النجاح الكبير لمنافسات بطولة غرب آسيا المجمعة، 

مؤكدا أن هذه النسخة كانت مميزة رغم وجود الكثير 

من اإليجابيات وبعض السلبيات، لكن الشيء الجيد 

والمميز كان التجمع الكبير للمنتخبات والفرق العربية 

وتوزيع الميداليات على كل الدول في جميع الفئات بال 

استثناء، لكنه طالب بالعمل على دخول البطولة ضمن 

التصنيف الدولي في النسخة القادمة عام 2024.

تنفيذي  مدير  بتعيين  قراره  عن  المهندي  وكشف 

جديدة  كوادر  تجهيز  على  والعمل  اآلسيوي،  لالتحاد 

للمدراء  دورة  عبر  الصفراء  القارة  في  المنصب  لهذا 

الدولتلي من  التنفيذيين في قطر حاضر فيها محمد 

االتحاد الدولي.

لتنقيح  كذلك  لجنة  تشكيل  تم  إنه  المهندي  وقال 

الدستور الخاص باالتحاد اآلسيوي برئاسة الشيخة 

حياة آل خليفة، والعمل مستمر في هذه اللجنة منذ ما 

يقارب من ثمانية أشهر عبر اجتماعات متواصلة.

كما تم تعديل نظام المسابقات في المنطقة اآلسيوية 

بالكامل وقال: »لقد سافرت إلى معظم المناطق ألكون 

ما  منذ  الزيارات  بهذه  يقوم  آسيوي  اتحاد  رئيس  أول 

لي  تصل  التي  الرود  لله  والحمد  سنة،   20 من  يقارب 

باإليجاب يوميا تسعدني وتؤكد أننا نسير في االتجاع 

الصحيح«..وأضاف: تم توقيع عقد مع االتحاد الدولي 

واالتحاد اآلسيوي في شهر مارس الماضي كان بمثابة 

انقطاعها  بعد  الدولي  االتحاد  مع  القوية  العالقة  عودة 

هذه  وتفعيل  تشغيل  ومع  سنوات،   10 من  ألكثر 

االتفاقية ستستفيد منها كل الدول اآلسيوية.

االتحاد  موقع  تدشين  عن  أيضا  المهندي  وكشف 

موقع  مع  وربطه  الماضي  األسبوع  الجديد  اآلسيوي 

كل  ومتابعة  الجميع  على  للتسهيل  الدولي  االتحاد 

األخبار والتسجيل في البطوالت بشكل سهل.

وشدد المهندي على ضرورة وجود وزرع الكوادر العربية 

المميزة في االتحادين الدولي واآلسيوي أيضا، مشيرا 

إلى أن هذه من ضمن أهدافه التي يسعى لتحقيقها، 

وكذلك استمرار الحضور العربي في لجنة الالعبين 

من  التكاتف  إلى  تحتاج  األمور  وهذه  الدولي،  باالتحاد 

الجميع والعمل على قلب رجل واحد لتستمر نجاحات 

كرة الطاولة العربية على كافة األصعدة.

{ المهندي والزعبي

تأكيد على ضرورة وجود الكوادر العربية 
في االتحادات القارية

في نوفمبر المقبل بتايالند

احتفالية استثنائية باليوبيل الفضي

وعد المهندي باحتفالية مميزة لمرور 50 سنة 

على إنشاء االتحاد اآلسيوي لكرة الطاولة يليق 

باللعبة وبتاريخها الكبير في القارة الصفراء..

على  االحتفالية  إقامة  عن  المهندي  وكشف 

للكبار  هامش منافسات بطولة كأس آسيا 

بانكوك  التايالندية  العاصمة  في  تقام  والتي 

خالل شهر نوفمبر المقبل..وقال المهندي إن 

العمل على قدم وساق منذ فترة طويلة إلقامة 

القارة  أسرة  كل  سيجمع  الذي  الحفل  هذا 

الصفراء وسيكون مميزا جدا.

{ جانب من الحضور في االجتماع

محمد الجزار كتب

ترأس خليل بن أحمد المهندي، رئيس االتحاد القطري والعربي واآلسيوي 
النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة الطاولة، اجتماع الجمعية العمومية 

العادية التحاد غرب آسيا للعبة الذي أقيم في فندق ريجينسي باالس 
بالعاصمة األردنية عمان على هامش منافسات بطولة غرب آسيا المجمعة 

التي تستمر منافساتها حتى 5 أغسطس الجاري.

{ جانب من االجتماع
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تكنولوجيا متطورة  .  1
سهلة  الرخيصة  التقنية  أن  تعلم  هل 

دول  معظم  في  اآلن  والمنتشرة  االستخدام 

قد  نقية،  شرب  مياه  على  للحصول  العالم 

تم تطويرها انطالقًا من حاجة وكالة »ناسا« 

في  المياه  لتنقية  األميركية  الفضائية 

الفضاء؟

جديدة  وسائل  عن  تبحث  الوكالة  كانت 

التي  المنتشرة  الوسائل  غير  المياه  لتنقية 

تتميز بتكلفتها العالية وصعوبة استخدامها 

الفضائية،  المركبة  مثل  صغير  حيز  في 

لذلك طورت ناسا تقنيات جديدة لم تقتصر 

بل  فحسب،  الفضاء  في  االستخدام  على 

انتشرت أيضًا في الدول التي يعاني سكانها 

أو  للشرب  نظيفة  مياه  على  الحصول  من 

الطبخ.

بفضل  أمانًا  أكثر  الطعام  أصبح  كذلك، 

تحليل  نظام  حافظ  إذ  »ناسا«،  وكالة 

 )HACCP( المخاطر ونقطة التحكم الحرجة

لصالح  »بيلسبري«  شركة  طّورته  الذي 

الوكالة، على إبقاء التلوث بعيدًا عن الطعام 

المعبأ على متن المركبات الفضائية.

وتستخدم اآلن إدارة الغذاء والدواء األميركية 

الميكروبات  إلبعاد  نفسها  التقنيات  هذه 

إلى  شحنه  قبل  الطعام  عن  الخطيرة 

المتاجر.

للخاليا  ما  توظيف  أيضًا  يحدث  قد 

المطّورة  العزل  وتكنولوجيا  الشمسية 

والوجود  الفضائية  المركبات  لصالح 

كوكبنا  حدود  خارج  المستقبلي  البشري 

كوكب  داخل  استخدامها  يتسنى  حتى 

الوقود  على  اعتمادنا  يقلل  ما  األرض، 

السلبية  التأثيرات  من  ويحد  األحفوري 

على  للحياة  الُمهّددة  المناخية  للتغيرات 

األرض. 

حل مشكالت المناخ  . 2
كانت إحدى المشكالت الُملّحة التي واجهت 

13« هي التخّوف من  رواد فضاء مهمة »أبوللو 

عن  الناتج  الكربون  أكسيد  ثاني  تراكم   
َّ

أن

إلى  يؤدي  قد  القيادة  كبسولة  في  سهم  تنفُّ

اختناقهم وموتهم.

قادرة  أنظمة  هنا، برزت ضرورة تصميم  من 

الغالف  من  الكربون  أكسيد  ثاني  إزالة  على 

عمل  ما  وهذا  الفضائية،  للمحطات  الجوي 

عليه العلماء بالفعل.

التي  نفسها  التقنية  توظيف  إعادة  ويمكن 

لتقليل   ،»13 »أبوللو  فضاء  رواد  استخدمها 

الجوي  بالغالف  حاليًا  يلحق  الذي  الضرر 

لألرض.

كوكب  على  المناخية  األوضاع  ستستمر 

لو  حتى  مقبلة  لعقود  التدهور  في  األرض 

الكربون  أكسيد  ثاني  ضخ  عن  غدًا  توقفنا 

في الغالف الجوي. ويأمل العلماء أن يتمكنوا 

لتغير  السلبية  التأثيرات  عكس  من 

من  الدفيئة  الغازات  إزالة  طريق  عن  المناخ، 

تكنولوجيا  وُتقّدم  لألرض،  الجوي  الغالف 

السبل  أفضل  بعض  الفضاء  استكشاف 

لتطوير وسائل تنفيذ هذه المهمة الضخمة.

على صعيد آخر، تتطلب المعركة العالمية 

للطقس  مستمرة  مراقبة  المناخ  تغير  ضد 

الكونية  واألحداث  المناخية  واالتجاهات 

البركانية.  االنفجارات  مثل  النطاق  واسعة 

وال يستطيع الباحثون جمع هذه البيانات إال 

باألقمار الصناعية فوق كوكبنا.

مساهمة في حل أزمة المياه  . 3
من  كثيرة  أجزاء  تعاني  للمياه،  بالنسبة 

االحترار  يؤدي  وقد  المياه.  نقص  من  العالم 

إلى  المقبلة،  العقود  مدى  على  العالمي 

فقدان كامل لمياه الشرب العذبة في جنوب 

فلوريدا. قد يصبح نقص المياه كذلك سببًا 

القريبة  العقود  في  حروب  الندالع  رئيسيًا 

كبيرة  اضطرابات  الهند  شهدت  إذ  المقبلة. 

في عام 2016، بسبب نقص المياه، وحدثت 

مظاهرات مماثلة في إيران للسبب ذاته.

إلى  بالمياه  المرتبط  األمن  انعدام  يؤدي  قد 

بينها.  وفيما  الدول  داخل  التوترات  تفاقم 

الحيوي  المورد  هذا  استخدام  أيضًا  يمكن 

الدول  بعض  تستغله  بحيث  سالحًا، 

على  السيطرة  خالل  من  أهدافها  لتحقيق 

سبل الوصول إلى المياه أو تدميرها أو إعادة 

توجيهها.

لكن، يطّور حاليًا الباحثون، الذين يصّممون 

والمنازل  الفضائية  للرحالت  مائية  أنظمة 

أخرى،  كواكب  سطح  على  للبشر  األولى 

ومعالجتها  المياه  لتنظيف  ثورية  أنظمة 

التكنولوجيا  هذه  وتمتلك  تدويرها،  وإعادة 

األنظمة  هذه  لتنفيذ  الالزمة  المستقبلية 

دعم  كيفية  في  ثورة  إحداث  على  القدرة 

الحياة على كوكب األرض عن طريق توفير 

مزيد من المياه.

حل اللغز الذي حّير البشرية  . 4
)أي  مضت  عام  ألف   250 من  يقرب  ما  منذ 

الجليدي  العصر  بداية  من  قرن  ألف  قبل 

القدامى على السهول  األخير(، جلس البشر 

نحو  أعلى  إلى  رؤوسهم  رافعين  اإلفريقية، 

الساطعة  النجوم  في  ُيحّدقون  السماء 

بسماء الليل.

هذه  ماهية  عن  منهم  كثيرون  تساءل  ربما 

النجوم وإلى أي مدى تبعد عن األرض.

اليوم، وبفضل تطور علوم الفضاء، أصبحت 

كذلك  للجميع،  متاحة  األسئلة  هذه  أجوبة 

إجابة  على  الحصول  من  جدًا  قريبون  نحن 

بال  شغلت  التي  األسئلة  أهم  من  لواحد 

البشر منذ القدم: هل نحن وحدنا في الكون؟

الفضائي  ويب  جيمس  تلسكوب  ن  سيتمكَّ

للكواكب  الجوي  الغالف  دراسة  من  قريبًا 

الغريبة بتفاصيل غير مسبوقة.

آثار  الدراسات ألول مرة عن  وقد تكشف هذه 

في  حياة  وجود  تنفي-  -أو  تؤكد  ودالالت 

عصر  باكورة  بذلك  لتنطلق  أخرى،  عوالم 

جديد من فهمنا للكون.

آفاق جديدة للجنس البشري   . 5
سواء  التهديدات،  من  العديد  األرض  تواجه 

كانت طبيعية أو من صنع اإلنسان. كذلك، 

تضرب  أن  المذنبات  أو  للكويكبات  يمكن 

كوكب األرض في أي وقت.

-مثل  األخرى  الطبيعية  الكوارث  تؤدي  وقد 

أيضًا  والزالزل-  واألعاصير  الهائلة  البراكين 

إلى إلحاق الدمار بجميع مناطق العالم. وقد 

تلك  عن  الناجمة  البيئية  التغيرات  تستمر 

الكوارث على مدى عقود.

البشري ليس   جنسنا 
َّ

إلى ذلك، فإن إضافة 

قد  الذين  السياسيين  الزعماء  من  محصنًا 

المدمرة  النووية  األسلحة  استخدام  يقررون 

في أي وقت.

التحديات  مع  التكّيف  في  الفشل  يؤدي  وقد 

جنسنا  تواجه  التي  األخرى  العالمية 

البشري -وضمن ذلك تغير المناخ العالمي- 

الكوكب  هذا  على  الحياة  تعريض  إلى 

البيولوجي  التنوع  فقدان  خالل  من  للخطر 

أو التغيرات الجيولوجية التي يفرضها تغير 

المناخ.

دائمة  بديلة  إقامة  أماكن  توفير  يعتبر  لذا، 

في  لنا  الوحيد  األمَل  الفضاء  في  للبشر 

من  البشري  جنسنا  مستقبل  حماية 

بعيد  يزال  ال  حلمًا  ذلك  يبدو  طبعًا  الدمار. 

على  نعلم  لكننا  الحالي،  الوقت  في  المنال 

في  كان  كما  مستحياًل  يعد  لم  أنه  األقل 

السابق.

نظرة مختلفة للعالم  .6
الذين  المحظوظين  أولئك  معظم  يتحدث 

الغامر  شعورهم  عن  الفضاء  إلى  سافروا 

من  بداًل  األرض«  »كوكب  إلى  باالنتماء 

في  ورد  لما  وفقًا  بعينها،  دولة  إلى  االنتماء 

موقع The Next Web الهولندي.

العالم قد يصبح مكانًا  ويجادل كثيرون بأن 

كاٍف  عدد  ُيجّرب   
َّ

أن بمجرد  تمامًا  مختلفًا 

من الناس، السيما قادة العالم، ذلك الشعور 

الذي راود سكان الفضاء.

األرض  كوكب  الشخص  يشاهد  عندما 

هذا   
َّ

أن حقيقة  الفور  على  يدرك  بعيد،  من 

البشري  الجنس  يحتضن  الذي  الكوكب 

مجرد كرة صغيرة هشة معلقة في الفضاء، 

الوطنية  الحدود  الشعور  هذا  مع  وتختفي 

التكاتف من  إرادة  وتصبح  القومية  والنزعات 

أجل حماية هذا الكوكب واضحة وضرورية.

تبلغ ميزانية وكالة 
ناسا نحو 20 مليار 
دوالر سنويًا، وهذا 

المبلغ ال يعتبر 
ضخما إذا أخذنا 

باالعتبار الفوائد 
التي يجنيها 

كوكب األرض 
من استكشاف 

الفضاء.
فضال عن أن 
استكشافنا 

للكون يعتبر 
الخطوة التالية 

في مسار 
تطور الجنس 
البشري، لهذه 
االستكشافات 

أيضًا آثار إيجابية 
تنعكس على 
حياتنا بشكل 

مباشر، إليكم 6 
من أبرزها:

منها حل مشاكل المناخ والتخلص من أزمات المياه

»6« فوائد الستكشاف الفضاء

أسرع من الصوت وأكثر هدوءًا

الوكالة  إن  قالت  إن«  إن  »سي  شبكة 

برنامج  خالل  من  بذلك  تقوم  األميركية 

 Quiet SuperSonic«لـ  –  Quesst يسمى 

من  عقود  نتيجة  وهو   »Technology
طائرة  حول  المشروع  ويتمحور  البحث، 

.X-59 جديدة تسمى

مارتن،  لوكهيد  وبناها  صممها  طائرة  وهي 

بين  تعاون  نتاج  وهي  كاليفورنيا،  في 

بعقد  وناسا،  مارتين«  »لوكهيد  شركة 

المنتظر  ومن  دوالر،  مليون   247.5 قيمته 

هذا  الحق  وقت  في  األولى  رحلتها  تنطلق  أن 

العام. 

تقريبًا،  متر   30.5 الطائرة  طول  يبلغ  فيما 

ما  فقط،  متر   8.8 حوالي  جناحيها  وطول 

يمنحها تصميمًا رفيعًا ورشيقًا.

مشروع  مدير  نيكول،  كريج  يقول  فيما 

»ستكون  ناسا:  وكالة  في   Quesst برنامج 

أكثر هدوءًا من كونكورد أو أي طائرة أسرع 

»إنها  وأضاف:  اليوم«.  موجودة  الصوت  من 

حوالي  طولها  يبلغ  للغاية  ورقيقة  طويلة 

طول  يبلغ  لكن  متر(،   30.5( قدم   100
جناحيها حوالي 29 قدمًا فقط«.

الطائرة  فإن  التطوير،  لخطة  وطبقًا 

ستحلق فوق عدد من المجمعات السكنية 

الختبار   ،2024 عام  المتحدة  الواليات  في 

والجغرافية،  الجوية  الظروف  مختلف 

ودراسة ردود أفعال الجمهور. 

في  تجربتها  تنجح  أن  ناسا  وتأمل 

من  أسرع  السفر  من  جديد  عصر  فتح 

بتجربة  الجميع  فيه  يستمتع  الصوت، 

الحاسم  الجزء  وسيبدأ  سريع،  سفر 

يتم  عندما   ،2024 عام  في  البرنامج  من 

التجريبية  الرحالت  من  سلسلة  إجراء 

ناسا  أشارت  فيما  أميركا،  في  للمواطنين 

أن التجربة ستكون ممتعة جدًا بمشاركة 

عدد من المواطنين.

تعمل وكالة الفضاء األميركية »ناسا« على تغيير لوائح الطيران 
المتعلقة بالقيود المفروضة على الطائرات القادرة على اختراق 

سرعة الصوت؛ حيث تمنع اللوائح تحليقها فوق المناطق المأهولة 
بالسكان لتجنب الضوضاء الشديدة التي تسببها، تمهيدًا منها 

إلطالق جيل جديد من الطائرات األسرع من الصوت واألكثر هدوءًا. 

جــيــل جــديـــد
مــــن الطــائـــــرات  الـنـــفــــاثـة
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أطعمة.. ما بعد الخمسين

1 - الفاصوليا والبقوليات
اإلصابة  خطر  يزداد  الخمسين  سن  من  االقتراب  مع 

إلى  الجافة  البقول  إضافة  تعد  لذلك  المزمنة،  باألمراض 

النظام الغذائي طريقة مثالية لتقليل مخاطر اإلصابة بهذه 

األمراض.

ويقول الخبراء إن تناول نصف كوب من العدس بشكل يومي يقلل 

%. وتساعد الفاصوليا   5 من احتمال ارتفاع الكوليسترول بنسبة 

بالفاصوليا  يتعلق  فيما  أما  الدم،  في  السكر  مستوى  خفض  في 

هذا  الحتواء  نظرا  استهالكها  قبل  بغسلها  ينصح  فإنه  المعلبة، 

النوع من المنتجات على كثير من الملح والمكونات غير الصحية.

2 - دقيق الشوفان 
الشوفان غني باأللياف القابلة للذوبان »بيتا غلوكان« التي تساعد 

في إزالة الكوليسترول من الجسم ومنعه من البقاء في الشرايين. 

القابلة  األلياف  من  غرامات  ثالثة  عن  يقل  ال  ما  باستهالك  وُيوصى 

 10 أو   %  5 بنسبة  الكوليسترول  لتقليل  يومي  بشكل  للذوبان 

الشوفان  يتناولون  الذين  األشخاص  أن  دراسات  أظهرت  كما   .%
بكميات كبيرة يعيشون لفترة أطول مقارنة بغيرهم.

3 - التفاح
من  غرامات  خمسة  عن  يقل  ال  ما  تفاح  حبة  كل  وتوفر 

التي  الكيرسيتين  مادة  على  التفاح  يحتوي  كما  األلياف، 

»سي«  فيتامين  عن  فضال  الدم،  ضغط  خفض  في  تساعد 

ومضادات األكسدة والبوتاسيوم.

4 - المكسرات
توصلت العديد من الدراسات إلى أن استهالك ثالثين غراما 

باألمراض  اإلصابة  خطر  من  يقلل  يوميا  المكسرات  من 

المزمنة بنسبة 28 %.

5 - الخضروات الورقية
يتضمن  الذين  األشخاص  أن  الحديثة  الدراسات  أثبتت 

نظامهم الغذائي الخضروات الورقية، مثل السبانخ والشبت 

والبقدونس، يتمتعون بقدرات معرفية أعلى بكثير مقارنة 

بأولئك الذين نادرا ما يتناولون هذه الخضروات.

6 - التوت بمختلف أنواعه
وفقا لبعض الدراسات، يعتبر التوت من المنتجات الغنية 

بالمواد التي تزيد من مستوى تدفق الدم إلى الدماغ، وتقلل 

في الوقت نفسه من االلتهابات، وتعزز قوة الذاكرة والقدرات 

باأللياف  الغنية  الفواكه  من  التوت  أن  كما  المعرفية. 

والمعادن والفيتامينات.

7 - الزبادي
بعد تجاوز سن الخمسين، يحتاج جسم المرء إلى كمية 

كافية من البروتين الذي يمكن الحصول عليه من الزبادي، 

كما يحتوي الزبادي على كثير من الكالسيوم الذي يساعد 

في تقوية العظام.

8 - الجزر
تساعد  التي  الضرورية  المنتجات  من  الخضراوات  تعتبر 

صحة  الخصوص  وجه  وعلى  الصحة،  على  الحفاظ  في 

العينين والمعدة والجلد والقلب. ويساعد الجزر في خفض 

وتعزيز  الكوليسترول،  مستوى  وتنظيم  الدم،  ضغط 

المناعة  تقوية  إلى  باإلضافة  الهضمي،  الجهاز  وظائف 

اإلصابة  خطر  من  والتقليل 

الجزر  ويتميز  باألمراض. 

نوعها،  من  فريدة  بتركيبة 

»أي/  فيتامينات  تشمل 

 »C و»سي/   »B8 و»بي8/   »A
والمعادن  واأللياف   »K /و»كي

والحديد  البوتاسيوم  مثل 

والنحاس،  والمنغنيز 

مضادات  إلى  باإلضافة 

البيتا  ذلك  في  بما  األكسدة، 

كاروتين.

9 - البنجر
من  العديد  على  البنجر  يحتوي 

»أي/  الفيتامين  مثل  الفيتامينات، 

األلياف  عن  فضال   ،»C A«و»سي/ 
مثل  والمعادن  الفوليك  وحمض 

والبوتاسيوم  والكالسيوم  المنغنيز 

والحديد، باإلضافة إلى مضادات األكسدة، 

اإلصابة  خطر  من  تقلل  أن  يمكن  التي 

الدراسات،  لبعض  ووفقا  المزمنة.  باألمراض 

على  ويعمل  البدني،  النشاط  على  البنجر  يؤثر 

تحسين وظائف المخ وخفض ضغط الدم.

10 - األفوكادو
الغذائية،  بالعناصر  الغنية  المنتجات  من  األفوكادو  يعد 

مثل النحاس والبوتاسيوم والفيتامينات، ويَؤّمن االستهالك 

المنتظم لألفوكادو الكمية الالزمة من الدهون غير المشبعة.

الذي تجاوزوا  ُينصح األشخاص  لذلك  التغييرات،  السن، طرأت على جسمه بعض  المرء في  كلما تقدم 
عقدهم الخامس بإدراج أطعمة معينة في نظامهم الغذائي لتعزيز طاقة الجسم.

الكاتبة كاتيا تكاتش األطعمة  الروسي، استعرضت  »آف بي.ري«  الذي نشره موقع  التقرير  وفي هذا 
التي يجب على األشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين تضمينها في حميتهم الغذائية:

سبر أعقد 
مشكالت المرض

نشره  الذي  الصحفي  للتقرير  ووفقا 

معهد »فرانسيس كريك« في السادس 

التعاون  هذا  فإن  الجاري،  يوليو  من 

األحياء  لعلم  فهمنا  تعزيز  إلى  يهدف 

البروتينات  تصميم  مجالي  في  خاصة 

وعلم الجينوم.

لعدة  أبرمت  التي  الشراكة-  وتشمل 

خاص  أبحاث  مختبر  إنشاء  سنوات- 

معهد  داخل  مايند  ديب  بشركة 

بين  للجمع  وذلك  كريك،  فرانسيس 

ديب  خبرة  وبين  المعهد  علماء  خبرات 

أجل  من  االصطناعي  الذكاء  في  مايند 

دراسة آليات الصحة والمرض.

وللذكاء االصطناعي اليوم تأثير مباشر 

له  أمثلة  نرى  إذ  حياتنا.؛  على  بالفعل 

في تقنيات القيادة الذاتية، وفي تعقب 

سماعات الرأس.

تعاون بين عمالقي الطب 
الحيوي والذكاء االصطناعي

وبدأت فكرة تأسيس معهد فرانسيس 

لتقرير  استجابة   ،2007 عام  كريك 

مستشار السياسات ديفيد كوكسي، 

لرئاسة  بريطانيا  ملكة  عينته  الذي 

فريق معني بتطوير العلوم البيولوجية 

الطبية في  للبحوث  وهيكلة نهج جديد 

المملكة المتحدة.

الرؤية  كانت   ،2011 صيف  وبحلول 

الفريدة  -واألسس  للمشروع  العلمية 

طراز-  أحدث  على  له  مبنى  لتصميم 

المشروع  وسمي  االكتمال.  وشك  على 

العالم  باسم  تيمنا  كريك،  فرانسيس 

بنية  فهم  في  أسهم  الذي  البريطاني 

وافتتحت   .)DNA( المزدوج«  »اللولب 

 ،2016 الملكة المعهد رسميا في نوفمبر 

ربيع  بحلول  طاقته  بكامل  العمل  وبدأ 

.2017
ويعمل المعهد- الذي يرأسه بول نيرس 

 2001- عام  نوبل  جائزة  على  الحاصل 

العقول  أفضل  جذب  على  إنشائه  منذ 

العلمية في مجال الطب الحيوي عالميا. 

وعلى الرغم من حداثته، فإن المعهد حّل 

في المركز الرابع عالميا وفقا لتصنيف 

األبحاث  لمعاهد  نيتشر«  دورية  »مؤشر 

في مجال العلوم الحيوية عام 2022.

شركة  تأسست  اآلخر،  الجانب  وعلى 

ديب مايند بصفتها شركة مستقلة عام 

وانضمت  المتحدة.  المملكة  في   2010
وتهدف   .2014 عام  غوغل  شركة  إلى 

تعلم  خوارزميات  تطوير  إلى  الشركة 

تتفوق  أو  تحاكي-  يجعلها  بشكل  اآللة 

عرف  هنا  ومن  البشري،  الذكاء  على- 

هذا المجال باسم الذكاء االصطناعي.

برامج  أحد  استطاع   ،2016 عام  ففي 

طورته  -الذي  االصطناعي  الذكاء 

باسم  والمعروف  مايند  ديب  شركة 

التغلب على لي   -)Alpha Go( »ألفا غو« 

محترفي  وأحد  الكوري  الالعب  سيدول 

اللعبة  وهي  القديمة،   )Go( »غو«  لعبة 

اللوحية األكثر تعقيدا في العالم.

الالعب  هذا  على  غو  ألفا  برنامج  وفاز 

صاحب ثاني أكثر عدد من االنتصارات 

البرنامج  وفاز  اللعبة.  هذه  في  الدولية 

واحد.  شوط  مقابل  أشواط   4 في  عليه 

الذكاء  لخبراء  صدمة  شكل  وهذا 

الذكاء  هذا  يحققه  قد  بما  االصطناعي 

في المستقبل القريب.

الذكاء االصطناعي في علوم األحياء
الرئيس  هاسابيس-  ديميس  وأدرك 

المؤسس لشركة  والشريك  التنفيذي 

الذكاء  خوارزميات  أن  مايند-  ديب 

شركته  طورتها  التي  االصطناعي 

حل  في  تسهم  قد  قدرة  لديها  أصبحت 

معرفة  وكانت  األساسية.  المشاكل 

إحدى  األبعاد  ثالثية  البروتينات  بنية 

أمام  عائقا  كانت  التي  المعضالت  هذه 

الباحثين طيلة 50 عاما.

معقدة  تقنيات  العلماء  ويستخدم 

الدقيق  الشكل  لمعرفة  للغاية  ومكلفة 

لكل بروتين داخل جسم وكيفية عمله 

خلل  بأي  خاصة  أدوية  تصميم  ثم 

الشكل  اكتشاف  أن  غير  يصيبه،  قد 

التركيبي ألحد هذه البروتينات يتطلب 

سنوات من العمل الدؤوب الشاق.

لهذه  التصدي  مايند  ديب  قررت  ولذا، 

تصميم  على  وعكفت  المشكلة. 

التعلم  يمكنها  اآللة«  »تعلم  خوارزمية 

الشكل  المعروفة  البروتينات  بنية  من 

في  قبل-  من  العلماء  اكتشفها  -التي 

التنبؤ ببنية البروتينات غير المعروفة.

عامي  الشركة  نجحت  وبالفعل، 

ذكاء  برنامج  تصميم  في  و2021   2020
فولد  »ألفا  باسم  يعرف  اصطناعي 

التنبؤ  أمكنه  الذي   )Alpha Fold2(  »2
بدقة  األبعاد  ثالثي  البروتينات  بشكل 

وكان  العلمية.  النتائج  تقارب  عالية 

هذا األمر هو أعقد ما نجحت فيه شركة 

ديب مايند على اإلطالق حتى اآلن.

شراكة تدفع بحدود العلم
ثالثي  الشكل  معرفة  وتعد 

الخلوية  باآلليات  الخاص  األبعاد 

لفهم  أساسا  وغيرها-  -كالبروتينات 

في  الزاوية  حجر  أنها  كما  وظيفتها. 

تصميم أدوية جديدة.

وفي واقع األمر، كان التحول من األلعاب 

الذي  الرئيس  السبب  هو  العلوم  إلى 

دفع هاسابيس إلى تأسيس شركته؛ 

تطوير  اآلن  الشركة  علماء  يحاول  إذ 

لفهم  االصطناعي  الذكاء  خوارزميات 

المعضالت األساسية في العلوم.

غير أن المشكالت التي تواجه عالم األحياء 

التعقيد. وعلى  زالت على قدر كبير من  ما 

التنبؤ  في   »2 فولد  »ألفا  نجاح  من  الرغم 

ببنية وحدات البروتينات المفردة، فإنها لم 

البروتينية  للمعقدات  ذاته  النجاح  تحقق 

الوحدات  هذه  من  عدد  من  تتألف  التي 

المفردة.

االصطناعي  الذكاء  علماء  تعاون  فإن  ولذا، 

مع علماء المختبرات دخل طورا جديدا من 

دورا  تلعب  التي  المعقدة  األسس  فهم  أجل 

جوهريا في الصحة والمرض.

الحديثة  الشراكة  أكدته  الذي  األمر  وهو 

والذكاء  الطبية  البحوث  عمالقي  بين 

االصطناعي؛ مما قد يعد بفتح مجال جديد 

القليلة  السنوات  في  الطبية  البحوث  في 

المقبلة.

أعلن معهد األبحاث البريطاني الشهير »فرانسيس كريك« 

)The Francis Crick Institute( إبرام شراكة مع شركة »ديب 

مايند« )Deep Mind( رائدة برمجيات الذكاء االصطناعي التي 

تتبع شركة »غوغل« )Google(. ويعد هذا التعاون هو األول 

من نوعه -واألوحد حتى اآلن- الذي تبرمه شركة »ديب مايند« 

مع معهد بحثي خارج حدود الشركة.

تعزيز فهمنا لعلم األحياء
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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(

3:00تحالف دي سي للحيوانات الخارقة

5:00المينيونز: نهوض غورو

6:45تحالف دي سي للحيوانات الخارقة

8:45بحبك

10:45التاميلية

سينما المول )2(

3:15التيلجو

6:00المالياالم

8:45المالياالم

11:00قطار فائق السرعة

سينما المول )3(

3:00التاميلية

5:45الهندية

8:30الهندية

10:45الكانادا

سينما بالزا )1(

3:00تحالف دي سي للحيوانات الخارقة

5:00التاميلية

7:45الكانادا

10:30المالياالم

سينما بالزا )2(

3:15الهندية

6:15تحالف دي سي للحيوانات الخارقة

8:15المالياالم

11:00قطار فائق السرعة

سينما بالزا )3(

3:30التاميلية

6:30المالياالم

8:30المالياالم

10:45الهندية

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

تعرضها صاالت سينما الدوحة

أفالم سينمائية متنوعة
الدوحة - قنا - تعرض صاالت سينما الدوحة هذا 

األسبوع أفالما سينمائية متنوعة بالتزامن مع عرضها 

في مختلف دور العرض في أنحاء العالم، حيث 

تتنوع بين األكشن والكوميديا، والتي يقوم ببطولتها 

مجموعة من نجوم السينما العالمية. 

ومن ضمن األفالم المعروضة هذا األسبوع، فيلم 

األكشن »بوليت تراين«، وتدور إحداثه حول 5 من 

القتلة المأجورين في رحلة على متن قطار فائق 

السرعة لتنفيذ مهمة دون معرفة أحدهم باآلخر، 

وسرعان ما يكتشف أن هناك عامال مشتركا يجمعهم 

جميعا بالمهمة المطلوب إنجازها، الفيلم من إخراج 

ديفيد ليتش، وبطولة براد بيت وجوي كينج وميراج 

جربيك.

أما بالنسبة ألفالم الكوميديا، سيتم عرض فيلم 

»إيستر سانداي«، وتتمحور أحداثه حول اجتماع 

عائلي لالحتفال بيوم الفصح يوم األحد، ويستند 

العمل إلى تجارب جو كوي الحياتية والعروض 

الكوميدية التي يشتهر بها، الفيلم من بطولة جو 

كوي وليديا جاستون وكارلي بوب، ومن إخراج جاي 

شاندراسيكار.

فيما يتواصل عرض فيلم الرسوم المتحركة »دي 

سي ليغ أوف سوبر بيتس«، المصنف ضمن أفالم 

المغامرات واألكشن، وتدور أحداث الفيلم حول 

سوبرمان بينما ينشغل في عطلته الخاصة بعيدا 

عن محاربة الجريمة، حيث يصبح على كلبه األليف 

التدخل إلنقاذ األمور وتكوين تحالف بمساعدة قطة 

تمتلك القدرة على الطيران ولديها قدرات خارقة، 

الفيلم من إخراج جاريد ستيرن وسام ليفين، وبطولة 

دواين جونسون وكيفن هارت وفانيسا باير.

ببلدية الشمال

شهدت منافسة شديدة بين المشاركين

حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية

منافسات سباحة بـ »صيفي الخور«

نفذت بلدية الشمال خالل األسبوع األول من شهر أغسطس 

الجاري حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية ضمن 

النطاق الجغرافي للبلدية، وأسفرت الحملة عن تنبيه 

بعض المنشآت الغذائية لاللتزام باالشتراطات الصحية، 

وتم إتالف حوالي كجم 250 من المكسرات نتيجة وجود 

إصابات حشرية فيها. كما تم التأكيد على العاملين في هذه 

المنشآت ضرورة اتباع أساليب التخزين والعرض السليمة 

للمواد الغذائية الجافة السائبة والمعبأة.

ضمن فعاليات النشاط الصيفي بنادي الخور الرياضي 

2022 وتحت إشراف إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة 
والشباب، نظمت اللجنة الشبابية بالنادي بطولة سباحة 

حرة بمشاركة العديد من المشاركين في النشاط الصيفي 

تحت إشراف المدرب محمد عمر يحيى إبراهيم ومحمود 

عبدالعاطي، ونالت البطولة إعجاب الجميع من خالل إقامة 

عدة سباقات في السباحة الحرة لفئات عمرية مختلفة، 

حيث شهدت البطولة منافسة شديدة بين السباحين 

بتسجيل أرقام زمنية مميزة على مستوى السباقات. 

وقال السيد سعد راشد المهندي، نائب مدير النشاط 

الصيفي بالنادي: إن مثل هذه المسابقات تعتبر من أهم 

األنشطة الصيفية في النادي لما تثيره من روح المنافسة 

والحماس لدى الشباب وتوجه طاقاتهم لما يفيدهم وينفعهم، 

وقد يكون منهم في المستقبل القريب مجموعة أبطال 

يرفعون راية قطر في المحافل الدولية والعالمية.

وصرح المهندي بأن النادي قادر على تنظيم أي بطولة في 

جميع األلعاب المختلفة، حيث يتمتع النادي بمنشآت 

لجميع األلعاب.  وفي ختام البطولة تم تتويج الفائزين 

بالجوائز المالية، وأشاد المهندي بمستوى المشاركين 

في البطولة، مشيرًا إلى أن تواصل الفعاليات هذا الموسم 

يشهد تفاعاًل كبيرًا ونجاحًا منقطع النظير وحماسًا من قبل 

الشباب المشاركين.

عبر تنظيم مباريات كرة قدم للطالب من داخل المدينة التعليمية

مبادرة طالبية بـ »جورجتاون« لتعزيز جسور التواصل
مع اقتراب موعد بدء منافسات كأس العالم لكرة 

القدم، أدى تركيز االنتباه على كرة القدم إلى نقل 

أسرة الجامعة من الفصول الدراسية إلى الملعب، 

وتعزيز  تطوير  على  للرياضة  الفريدة  القدرة  لكن 

دور  لها  كان  الحياتية  والمهارات  اإليجابية  القيم 

في  المجتمع  يكون  عندما  خصوصا  أهمية  أكثر 

أمس الحاجة إليه.

الوباء  انتشار  على  المفروضة  القيود  رفع  بدء  مع 

في خريف 2021، بادر عدد قليل من طالب جامعة 

قدم  كرة  مباريات  بتنظيم  قطر  في  جورجتاون 

المدينة  داخل  من  الطالب  من  لفرق  جماعية 

جامعة  في  الطالب  مركز  في  تقام  التعليمية 

التدريس  هيئة  أعضاء  ودعوا  خليفة  بن  حمد 

للمشاركة في إحدى البطوالت والعمل كحكام في 

المباراة النهائية.

بالنسبة للدكتور يحيى محمد، األستاذ المشارك 

في اللغة العربية، كانت المبادرة الطالبية وسيلة 

الطالب،  مع  التواصل  جسور  إلعادة  متوقعة  غير 

كرة  لفريق  دخولي  بداية  »كانت  يقول:  هذا  وعن 

مدرًبا  بصفتي  الماضي  العام  في  للرجال  القدم 

طريقة  الداخلية  المبادرة  هذه  كانت  متطوًعا، 

خارج  الطالب  مع  التواصل  جسور  لمد  رائعة 

والمرافق  بالموارد  وتذكيًرا  الدراسي،  الفصل 

من  كجزء  لدينا  المتاحة  المتميزة  الرياضية 

حاضنة  تتضمنها  التي  والتجهيزات  المرافق 

الجامعات في المدينة التعليمية«.

نادي  رئيس   ،)2024 )دفعة  مالك  أنوار  ويقول 

»التقى  قطر:  في  جورجتاون  بجامعة  القدم  كرة 

التدريس  هيئة  وأعضاء  والطالب  الموظفون 

خارج  ممتعة  أمسية  في  وشاركوا  مًعا  وعائالتهم 

كبير  بشكل  عزز  مما  الجامعي،  الحرم  أسوار 

الشعور باالنتماء للمجتمع«.

فيها  احتدمت  مباراة  أقيمت   ،2022 عام  ربيع  وفي 

المنافسة بين فريق أعضاء هيئة التدريس مقابل 

فريق الطالب وارتدى كل فريق قمصان مخصصة 

وأعضاء  والموظفين  الطالب  من  جمهور  وحضر 

هيئة التدريس وأفراد األسر الذين هتفوا تشجيعا 

ومن  الجانبية.  الخطوط  من  المفضل  لفريقهم 

وظهر  المباراة  على  الطالب  فريق  سيطر  البداية 

بنتيجة  ليفوز  التدريس  هيئة  فريق  على  تقدمه 

السنة  طالب  السيوفي،  حمزة  ويقول   .2  -  6
النهائية بتخصص االقتصاد الدولي )دفعة 2024(: 

التعامل  على  قادًرا  تكون  أن  حًقا  رائع  شعور  »إنه 

الدراسي،  الفصل  خارج  األساتذة بود وصداقة  مع 

حقا  به  شغوفون  جميًعا  نحن  شيء  في  سيما  ال 

ككرة القدم«. 

توجت هذه الفترة الدراسية من األنشطة الممتعة 

ثالث  لمدة  استمر  الذي  القدم«  كرة  بـ»مهرجان 

من  مكونة  فرق  أربعة  تنافس  شهد  والذي  ساعات 

التدريس  هيئة  أعضاء  من  واحد  وفريق  الطالب 

حقق  محتدمة،  مباريات  ست  وبعد  اللقب.  على 

الفريق بقيادة األستاذ المشارك الزائر رامون كوبو 

بقيادة  الفريق  حصل  كما  الفوز،  كانو  رييس 

األستاذ المساعد عمر خليفة على المركز الثاني.

لالعبين  هتفوا  الذين  المشجعين  بين  من  وكان 

الزائر  واألستاذ  ويلكوكس،  كاليد  الجامعة  عميد 

الكلمات  الذي يشتهر باستخدامه  ليونارد ويليامز 

قال  السياسية.  العلوم  تدريس  في  المتقاطعة 

الدكتور ويليامز: »أحببت بصدق مشاهدة طالبي 

التعليمية،  المدينة  في  القدم  كرة  يلعبون  وهم 

التدريس  هيئة  أعضاء  يقدرون  أنهم  الواضح  ومن 

والموظفين الذين يولون اهتماما كبيرا لالنضمام 

إلى هذه المناسبات المرحة«.

الخطط  إن  محمد  يحيى  الدكتور  ويقول 

لمسابقات  الفرص  ضمان  تشمل  المستقبلية 

أجندة  من  كجزء  للسيدات  القدم  كرة  وأنشطة 

ستجمع  التي  لألحداث  المنتظمة  القدم  كرة 

أسرة جورجتاون في قطر مًعا. كما ألهمت بطولة 

متنوعة  لمجموعة  خطًطا  المرتقبة  العالم  كأس 

بالقضايا  األلعاب  لربط  واألنشطة  األحداث  من 

الرئيسية في الشؤون الدولية التي يدرسها الطالب 

في الفصل.

وتلخص إنيشا شارما )دفعة 2024(، المتخصصة 

في االقتصاد الدولي ورئيسة العالقات العامة لنادي 

كرة القدم، أهمية األنشطة الجماعية التي ظهرت 

وجود  »مع  مرة:  ألول  تحدث  لظروف  استجابة 

الرغم  على  جيًدا  العثو  يكون  قد  مختلفة،  ثقافات 

من التحديات التي تفصل بيننا«.

الدوحة           $
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الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

فرصة  مع  ورطبا  نهارا،  حارا  الساحل  على 

لسحب محلية وفي عرض البحر يصاحبه غبار 

عالق وسحب متفرقة أحيانا.

في  االتجاه  متغيرة  الساحل  على  الرياح  وتكون 

البداية، تصبح أغلبها شمالية شرقية، ويتراوح 

كيلومترات،  و8   4 بين  األفقية  الرؤية  مدى 

وتكون أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 41 

والصغرى 33 درجة مئوية.

الدوحة           $



لكن  لك،  بالنسبة  الحجم  كبيرة  تبدو  وقد 

بحجم  كانت  السابقة  الكمومية  الساعات 

شاحنة أو مقطورة، أي تتسع لنحو 1500 لتر، 

المنزلية  الثالجة  الصورة،  لك  تتضح  وحتى 

 350 المتوسطة تشغل حيزا يساوي حوالي 

الكمومية  الساعات  النوع من  ظهر هذا  لترا.. 

»المعهد  من  باحثون  طور  حينما   2010 عام 

والتكنولوجيا«  للمعايير  األميركي  الوطني 

مفردة  أيونات  عن  عبارة  كان  جهازا   )NIST(

مصيدة  في  معا  محصورة  بالليزر  مبردة 

الساعة  وكانت  كهرومغناطيسية،  أيونات 

أكثر دقة 37 مرة من المعيار الدولي الحالي.

باستخدام  النوع  هذا  من  الساعات  وتعمل 

كمومية  تذبذبات  إلنتاج  دقيق  ليزر  شعاع 

بدقة  التذبذبات  هذه  قياس  ثم  الذرات،  في 

مرات  )عدد  ترددها  يكون  بينما  عالية، 

تذبذبها( مقياسا للزمن المنقضي.

الذي  التحدي  ل  تمثَّ ظهورها،  منذ  لكن 

ووزنها،  الساعة  حجم  في  أوال  العلماء  يواجه 

على  الخارجية  التأثيرات  تقليل  في  وثانيا 

الميكانيكية  االهتزازات  مثل  القياسات، 

الكهرومغناطيسي. والتداخل 

لذلك يجب أن تتم القياسات في غرف فارغة 

تماما بدون أي تدخل، وتستخدم هذه الغرف 

الحتجاز الذرات ثم تبريدها بالقرب من قيمة 

»الصفر المطلق« حتى تصل إلى حالة يمكن 

أن  الدقيقة  الكمومية  االستشعار  ألجهزة 

تتالعب بها.

الباحثون،  أظهر  الجديد،  تصميمهم  في 

برمنغهام،  لجامعة  الصحفي  البيان  حسب 

ألف   160 من  يقرب  ما  التقاط  يمكن  أنه 

أقل  في  الغرفة  داخل  البرودة  شديدة  ذرة 

يجعل  رقم  وهو  فقط،  واحدة  ثانية  من 

األرقام  من  مرة  آالف  بـ10  أدق  الساعات  هذه 

المعتمدة سابقا.

الباحثون  أكد  الجديدة،  دراستهم  وحسب 

على  تزيد  لمسافة  الساعة  نقل  بإمكانهم  أن 

إعدادها  ثم  المختبر  خارج  كيلومتر   200
لتكون  فقط-  واحد  شخص  -بواسطة 

الساعة،  ونصف  ساعة  في  للعمل  جاهزة 

خارج  الحرارة  درجات  تحمل  على  مقدرة  مع 

المختبر.

الباب  يفتح  التطورات  من  سبق  ما  كل 

لهذا  األهمية  شديدة  عملية  الستخدامات 

النوع من التكنولوجيا.

تطبيقات هائلة
الساعات  إلى  ينظر  المعاصر،  العالم  في 

الدقيقة على أنها ضرورة جوهرية في مجاالت 

جميع  في  اإلنترنت  عبر  االتصاالت  مثل 

أنحاء العالم أو أنظمة المالحة أو سوق األسهم 

حيث يمكن ألجزاء من الثانية أن تحدث أثرا 

اقتصاديا كبيرا.

األدق  الساعات  تسمح  المثال،  سبيل  على 

مزامنة  إعادة  إلى  الحاجة  بين  أطول  بفترات 

من  المختلفة  النطاقات  في  الساعات 

اإلنترنت داخل أجهزة الدولة. إلى جانب ذلك، 

لتطبيقات  المجال  الدقيقة  الساعات  تفتح 

تحديد المواقع والمالحة في المركبات ذاتية 

في  ترتكز  ألنها  أمانا؛  أكثر  تكون  كي  القيادة 

أساسها على قياس دقيق للوقت بين معايير 

مختلفة ومتداخلة على الطرقات.

كما أن هناك دورا متوقعا لساعات بهذه الدقة 

مثل  األساسية،  الفيزياء  أسئلة  معالجة  في 

الكون  في  األساسية  الثوابت  كانت  ما  إذا 

الوقت،  مع  تختلف  أنها  أم  »ثوابت«  حقا  هي 

لشكل  العلماء  قياسات  تحسين  جانب  إلى 

من  وغيرها  الجاذبية،  وتغيرات  األرض 

الدقيقة. التطبيقات 
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ثورة في عالم الفن

الرسم بمساعدة الذكاء االصطناعي
للفنانة  متطورة  خوارزميات  تتيح 

اختراع  كريسبو  صوفيا  األرجنتينية 

األميركي  يستطيع  حين  في  حشرات، 

لوحات  شخصيات  يعّدل  أن  بارات  روبي 

الفن الكالسيكي، وهما نموذجان عن الثورة 

بمساعدة  الرسم  ُيحدثها  أن  يمكن  التي 

الفنية  األعمال  في  االصطناعي  الذكاء 

البصرية، بحسب دعاة االستعانة به.

وأحد  التحف  جامع  بيلي  جيسون  ويقول 

الفنية  األعمال  مجال  في  المدونين  أشهر 

بين  بالرقص  »أشبه  األمر  إن  المشّفرة 

اإلنسان واآللة«.

الرقميين  الفنانين  هؤالء  فغالبية 

يستخدمون أجهزة حاسوب عمالقة وبرامج 

ُتعرف باسم شبكات الخصومة التوليدية.

الذكاء  خوارزميات  من  نوعان  ويتنافس 

االصطناعي يطلق عليها تسمية »الشبكات 

األكثر  الصورة  تقديم  على  العصبية« 

أواًل  البشري  الفنان  ويتولى  للفنان.  اكتماال 

اإلعدادات  ويضبط  المصدر،  صور  توفير 

التي  النتيجة  على  منها  انطالقا  للحصول 

يتوخاها.

هذه  إلى  عاما(   30( كريسبو  صوفيا  وتلجأ 

حيوانات.  تكوين  إلعادة  الخوارزميات 

في  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة  وتقول 

الهدف  إن  لشبونة،  من  بالفيديو  مقابلة 

ولكن  الحقيقية،  الطبيعة  تجنب  »ليس 

وسيط  خالل  من  الطبيعة  مع  اتصال  إقامة 

نقضي فيه الكثير من الوقت، وهو الوسيط 

الرقمي«.

الواقعية،  شديدة  حشرات كريسبو  وتبدو 

وأجنحة وأجسام تبدو  ولها قرون استشعار 

وكأن مصدرها كتاب علم الحشرات، ولكن 

أن  ويبدو  الرؤوس،  هي  كلها  ينقصها  ما 

أجسامها خضعت لطفرات جينية متعددة.

ذكاء بحاجة للتوجيه

االصطناعي  للذكاء  المذهل  التقدم  يشير 

التعلم  فيه  للحاسوب  يمكن  عالم  إلى 

واإلبداع مثل البشر، ولكن في الوقت الحالي 

إلى  بحاجة  االصطناعي  الذكاء  يزال  ال 

التوجيه، وتتطلب سلسلة حشرات صوفيا 

كثيرة  ومراجعات  كبيرا  جهدا  كريسبو 

لمطابقة النماذج التي يريدها الفنان مع تلك 

التي تنتجها الشبكات العصبية.

باريس  في  بومبيدو  متحف  أمينة  وتالحظ 

يتجزأ  ال  جزء  »الحاسوب  أن  لنغلوا  كامّي 

من العملية اإلبداعية«، لكنها ترى أن »القدرة 

كل  تجعل  ال  واقعية  صور  إنشاء  على 

شخص فنانا«، إذ إن صورا ذات نوعية فنية 

تتطلب »قدرة نقدية وابتكارية«.

وعلى غرار صوفيا كريسبو، بدأ روبي بارات 

األعمال  آالف  أدرج  إذ   ،2018 عام  قرابة  عمله 

وشرع  حاسوبه،  في  الكالسيكية  الفنية 

كان  ما  على  حصل  حتى  اآللة  مع  حوار  في 

يبحث عنه: سلسلة من التماثيل النصفية 

أسلوَبي  بين  ما  تجمع  المتبلورة،  غير 

سلفادور دالي وفرانسيس بيكون.

ال  الطريقة،  بهذه  أعمل  »عندما  ويشرح 

أنشئ صورة، بل نظاما يمكنه إعادة إنشاء 

الصور. وبطريقة ما أنشئ أداة«.

ببراعة  عاما   22 البالغ  الشاب  هذا  ويتمتع 

أعماله  أحد  وبيع  الرقمي،  الفن  في  كبيرة 

لدار »سوذبيز«  في مزاد  الماضي  في مارس 

مقابل أكثر من 700 ألف يورو.

محّوالت

ببساطة  تتميز  جديدة  خوارزميات  أن  بيد 

»المحّوالت«  تسمى  االستخدام  في  أكبر 

العالم  هذا  في  كبير  تطور  تحقيق  تكفل 

الناشئ.

وغوتييه  دوبريه  كازيل  أوغو  ويوضح 

أن  »أوبفيوس«  مجموعة  من  فيرنييه 

إمكان  المشكلة حتى اآلن كانت تتمثل في 

والمخرجات  نصوصا  المدخالت  »تكون  أن 

صورا«.

في  تكمن  األكبر  الصعوبة  وكانت 

استيعاب  على  قادرا  الحاسوب  جعل 

نصوصها  مع  الصور  من  ضخمة  كميات 

التوصيفية.

إال  الضخمة  المهمة  هذه  تحقيق  يمكن  وال 

كنموذج  كبير  بتمويل  تتمتع  بمشاريع 

»أوبن  شركة  من   )Dall-E 2(  »2 »دال-إي 

كاليفورنيا  في  الناشئة   )OpenAI( آي«  إي 

والتي تحظى بتمويل خاص من الملياردير 

 )Imagen( »إيلون ماسك، أو مشروع »إيماجن

المنافس من »غول ريسيرتش«.

يصبح  واحدة،  جملة  إلى  واستنادا 

الحاسوب بعد تزويده بكل هذه المعطيات 

تمثيالت  وإنشاء  المفاهيم  مزج  على  قادرا 

متعددة »لفجلتين على لوح التزلج« أو »رائد 

فضاء قرد«.

اختبرت  التي  كريسبو  صوفيا  وترى 

توليد  حيث  من  »األفضل  أنه   »2 »دال-إي 

هذه  أن  الخبراء  ويعتقد  عموما«.  الصور 

صناعة  في  ثورة  تحدث  أن  يمكن  البرامج 

الشبكات  وعلى  وتنقيحها.  الصور  إنشاء 

االجتماعية، يتم منذ اآلن تداول أمثلة عدة.

آي«  إي  »أوبن  تنشر  لم  المقابل،  وفي 

و»غوغل« )Google( بعد أداة المستهلك، ولم 

تطرحها في السوق بسبب ما تنطوي عليه 

من مخاطر االستخدام الضار.

أعلن فريق من »جامعة برمنغهام« البريطانية، بالتعاون 
مع مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية البريطاني، 

إنتاجهم أول ساعة كمومية صغيرة في حجمها، لدرجة 
تمّكنها من العمل في العالم الواقعي، بعد أكثر من 10 

سنوات من العمل في المختبرات.
وحسب الدراسة التي نشرها هذا الفريق في دورية 

 Quantum Science and( »كوانتم ساينس آند تكنولوجي«
Technology(، فإن الساعة الجديدة كانت بحجم »صندوق« 

يستوعب نحو 120 لترا ويزن أقل من 75 كغم.

بعد »10« سنوات من العمل

إنتاج أول ساعة كمومية

اإلبصار من خالل السمع

المحاضر  الحشاني  الرزاق  عبد  األستاذ  وقال 

الخاصة  العليا  المدرسة  في  التكنولوجي 

النظام  »إن  بتونس  والهندسة  للتكنولوجيا 

المبتكر أنجز في إطار أحد المشاريع التطبيقية 

في  الهندسة  طالب  ينجزها  التي  المدمجة 

تكون  تقنية  حلول  البتكار  النهائية،  السنوات 

ذات جدوى ولها طابع تجديد تكنولوجي«.

إنترنت  حول  البحث  فريق  رئيس  ويضيف 

الهوية  تحديد  و»تكنولوجيات  األشياء 

بموجات الراديو« )RFID( بالمدرسة »إن أغلب 

البصر  حاسة  فاقدي  تهم  التي  االبتكارات 

التي  البيضاء  العصا  تطوير  على  تتركز 

الضيق  محيطهم  على  التعرف  من  تمكنهم 

لذلك،  الواحد.  المتر  مداها  يتجاوز  وال  فقط، 

حل  إيجاد  على  العمل  هي  غايتنا  كانت 

بأكبر  التنقل  في  المكفوفين  يساعد  تقني 

توفير  خالل  من  االستقاللية،  من  ممكن  قدر 

معطيات حول األجسام المادية المحيطة به«.

-بحسب  للمشروع  األساسية  الفكرة  وكانت 

المتحدث- هي تصميم نظام يجعل هذه الفئة 

»تبصر من خالل السمع«. ويتركب هذا النظام 

اللتقاط  بكاميرات  مجهزة  ذكية  نظارة  من 

صور فيديو للمكان المحيط بالمستخدم، ثم 

تنقل  صوتية  إشارة  إلى  لتحويلها  معالجتها 

إليه عبر سماعات وتساعده على التحرك وسط 

هذا الفضاء دون مخاطر.

خوارزميات تحول الصورة إلى صوت

الفريق  واجهه  الذي  الرئيسي  التحدي  وتمثل 

إلى  الصور  محتوى  تحويل  كيفية  في 

حاليا،  متوفرة  تقنية  وهي  صوتية،  معلومات 

ومكلفة  ثقيلة  أجهزة  الستخدام  اللجوء  دون 

تقوم بالمعالجة، »فهذه العملية تتطلب موارد 

حسابية كبيرة وسرعة المعالجة حتى تكون 

ذات جدوى«، كما يقول الحشاني.

لمعالجة  الذكي  الهاتف  الفريق  استخدم 

جديدة  خوارزميات  تطوير  في  ونجح  الصور، 

يمكن  التي  األجسام  تصنيف  على  قادرة 

طبيعتها  بحسب  المحيط  في  تتواجد  أن 

ثم  شجرة..(،  سيارة،  حيوان،  )إنسان، 

إلى  حولها  البيانات  من  مجموعة  تحويل 

خآلل  المستخدم  يتلقاها  صوتية  إشارات 

ثانيتين فقط.

في  يوضع  سوارا  الذكي  النظام  تضمن  كما 

معصم المستخدم الكفيف، يعمل بالموجات 

القريبة  فوق الصوتية، للتعرف على األجسام 

تسارع  لقياس  بجهاز  مجهز  وهو  منه،  جدا 

-عند  إنذار  إرسال  من  يمّكن  اليد  حركة 

مركز  إلى  للخطر-  التعرض  أو  السقوط 

موقع  تحديد  مع  المثال،  سبيل  على  طوارئ 

الشخص.

للنظام  األولي  النموذج  اختبار  نتائج  وأظهرت 

في  أداؤه  حيث  من  مشجعة  نتائج  الجديد 

التعرف على األجسام المحيطة بالمستخدم، 

تلتقطها  التي  الصور  معالجة  خالل  من 

إلى إشارات صوتية عبر  النظارة، ثم تحويلها 

سماعات يضعها في األذن.

الباحثين  فريق  »سيعمل  ثانية،  مرحلة  وفي 

والمهندسين -قبل تسويق هذا االبتكار- على 

تطوير الخوارزميات المستخدمة للتمكن من 

التصنيفات، ومد  تغطية أكبر قدر ممكن من 

األجسام  حول  دقة  أكثر  بمعطيات  الكفيف 

بحسب  يبصر«،  كأنه  وجعله  به،  المحيطة 

الرزاق  عبد  التونسي  الباحث  يقول  ما 

الحشاني.

يذكر أن فريق البحث الذي أنجز هذا االبتكار 

رضوان  األستاذ  الحشاني،  جانب  إلى  ضّم 

مهندسين  طلبة   6 إلى  إضافة  مسعودي، 

للتكنولوجيا  الخاصة  العليا  بالمدرسة 

من  عددا  أنجز  أن  وسبق  بتونس،  والهندسة 

االبتكارات التي القت اهتماما كبيرا، من بينها 

المطاعم  في  الطعام  يوزع  روبوت  تصميم 

في  الزهايمر  مرضى  تساعد  ذكية  ومنظومة 

تناول األدوية.

ابتكر فريق من الباحثين 
والمهندسين التونسيين 

نظاما ذكيا لمساعدة 
المكفوفين على التنقل، 

عبر نظارة مجهزة بكاميرات 
تستخدم الذكاء الصناعي 

لمعالجة صور الفيديو 
وتحويلها إلى إشارات صوتية، 

وتوفر لمستخدمها بيانات 
مفصلة عن طبيعة األشياء 

التي من حوله.. ويتوقع 
الباحثون أن يوفر هذا االبتكار 

في صيغته النهائية معلومات 
دقيقة وكافية، تمّكن فئة 

المكفوفين من ممارسة 
حياتهم بصفة شبه طبيعية.

التكنولوجيا 
تساعد المكفوفين
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اكتشاف
كويكبين جديدين

الغذاء يؤثر
على صحة المفاصل

أفعى قرب مطعم

أفادت مجلة »ستايم« )STIMME( األلمانية بأن 

صحة المفاصل ال تتأثر بالوزن الزائد والسمنة 

فحسب، ولكن النظام الغذائي غير الصحيح قد 

يشكل هو اآلخر ضغطا كبيرا عليها.

وأوضح خبراء التغذية في المجلة أن النظام الغذائي 

المحتوي على الكثير من اللحوم والدقيق األبيض 

والسكر والدهون يزيد حدوث االلتهابات التي بدورها 

تسبب مشاكل في المفاصل.

وأوضحت الجمعية األلمانية للتغذية أن النظام 

الغذائي لتعزيز صحة المفاصل يعتمد على تناول 

كمية كبيرة من الخضراوات والبقوليات، مثل 

العدس والحمص، وكذلك الفواكه.

وأوصت المجلة األلمانية باالعتماد على الزيوت 

النقية عالية الجودة التي تحتوي على الكثير من 

أحماض أوميغا 3، مثل زيت بذر الكتان، أو األسماك 

كالسلمون أو الرنجة أو الماكريل.

وفي الوقت ذاته، يجب تناول اللحوم باعتدال، 

خاصة أن اللحوم الحمراء يمكن أن تزيد االلتهاب.

عثر عمال أحد فروع مطعم »ماكدونالدز« في 

بريطانيا على أفعى ضخمة أمام المطعم، ما أصاب 

رواده بحالة من الخوف والذعر.

وحسب صحيفة »الميرور« البريطانية، وجد 

العاملون بالمطعم األفعى التي يبلغ طولها حوالي 

5 أقدام مختبئة خارج المطعم، وكانت مصابة 
بجروح شديدة مما دفع عمال المطعم إلنقاذها رغم 

خطورتها.

وقام العاملون بتسليم األفعى، التي توجد عادة في 

الغابات االستوائية المطيرة في أميركا الوسطى 

والجنوبية، إلى الجمعية الملكية للرفق بالحيوان.

وقالت هانا نيكسون، المفتشة بالجمعية، إن 

»األفعى من المحتمل أن تكون من الزواحف األليفة، 

ألن هذه األنواع من الثعابين ال يعيش عادة في 

ظروف الطقس في المملكة المتحدة«.

وأضافت أنه »حين تم العثور على األفعى كانت 

مصابة بجروح جراء دخولها في صراع مع أحد الكائنات 

األخرى، لذا اضطرت لتختبئ حتى ال تتعرض للخطر 

مجددا«..وأوضحت أن العديد من مالكي الثعابين 

يخرجونها عادة في الصيف، مشددة على أنه في حين 

أن ضوء الشمس مفيد للزواحف، إال أنه يجب على 

المالكين التأكد من أن حيواناتهم آمنة.

أعلن مرصد الجبل األرجواني، التابع ألكاديمية 

العلوم الصينية، أنه تم اكتشاف كويكبين 

جديدين قريبين من األرض والتأكد منهما.

ووفقا لوكالة األنباء الصينية »شينخوا«، تم رصد 

الكويكبين، اللذين تم تحديدهما باسم 2022 

OS1 وON1 2022، ألول مرة بواسطة تلسكوب 
المرصد القريب من األرض في 23 و24 يوليو 

الماضي، وتم تأكيد اكتشافهما من قبل مركز 

Minor Planet التابع لالتحاد الفلكي الدولي.
يشار إلى أن الكويكبين المكتشفين حديثا 

ينتميان إلى مجموعة )أمور( من الكويكبات، ويقدر 

قطرهما بنحو 230 مترا وبقطر 45 مترا.

ربع قرن على تايتانيك

فيلم  عرض  إطالق  ديزني  قررت 

عاما   25 مرور  بمناسبة   Titanic
العرض  بدور  الفيلم  عرض  على 

السينمائية حول العالم.

السينمائى  العرض  دور  وستشهد 

 2023 فبراير   10 يوم  العالم  حول 

نجاحا  حقق  الذي  الفيلم  عرض 

مليون   20 من  أكثر  وجذب  كبيرا 

ملياري  إيراداته  وتجاوزت  متفرج، 

دوالر.

جيمس  المخرج  حياة  العمل  وقلب 

كابريو،  دي  ليوناردو  والنجم  كاميرون، 

أبطال  حقق  إذ  وينسلت،  كيت  والنجمة 

العمل شهرة واسعة حول العالم.

ركاب  باخرة  قصة   titanic فيلم  ويتناول 

إنجليزية عمالقة وهي أكبر باخرة نقل ركاب 

أول  وفي  الوقت  ذلك  في  بناؤها  تم  العالم  في 

إلى  لندن  من   1912 أبريل   10 في  لها  رحلة 

أربعة  وبعد  األطلسي  المحيط  عبر  نيويورك 

1912 اصطدمت  14 أبريل  أيام من انطالقها في 

الليل  منتصف  قبل  جليدي  بجبل  الباخرة 

بعد  بالكامل  غرقها  إلى  أدى  مما  بقليل، 

وأربعين دقيقة من لحظة االصطدام  ساعتين 

1912 وكان  15 أبريل  في الساعات األولى ليوم 

 706 منهم  نجا  راكبا،   2223 الباخرة  متن  على 

أشخاص فيما لقي 1517 شخصا حتفهم.

وكالة  ذكرت 

األميركية  والفضاء  الطيران 

ويب  جيمس  التلسكوب  أن  »ناسا« 

ويل  كارت  لمجرة  جديدة  صورة  أرسل  الفضائي 

500 سنة ضوئية عن  )عجلة العربة(، التي تبعد نحو 

األرض.

وتتكون المجرة من حلقتين، وهما حلقة داخلية مضيئة تحتوي 

على كمية هائلة من الغبار الساخن وحلقة ملونة محيطة بها.

وسوف  للغاية  انتقالية  مرحلة  في  المجرة  أن  الملتقطة  الصور  وتظهر 

تواصل التحول.

تحت  األشعة  ضوء  رصد  على  قدرته  خالل  من  ويب  التلسكوب  ويكشف 

الحمراء أشياء جديدة عن طبيعة مجرة كارت ويل.

العالم  في  األقوى  التلسكوب  هو  ويب  جيمس  التلسكوب  ان  إلى  اإلشارة  تجدر 

المتحدة  والواليات  أوروبا  في  فضاء  وكاالت  مشترك  نحو  على  بتصنيعه  وقامت 

قاعدة  من  ماريان  الصاروخ  متن  على  الماضي  ديسمبر   25 في  إطالقه  وتم  وكندا، 

خليفة  وهو  األوروبية  الفضاء  لوكالة  التابعة  الفضائية  المركبات  إلطالق  كورو 

التلسكوب هابل المستخدم منذ أكثر من ثالثين عاما.

صورة 
جديدة 
لمجرة 
»كارت 

ويل«

الطيور  علم  في  الباحثين  من  فريق  أصدر 

المغرب«،  »طيور  عنوان  تحت  جديدا  كتابا 

بيرجيي،  باتريك  من:  الفريق  هذا  ويتكون 

وجان  قنينبة  الجبار  عبد  تيفنو،  ميشال 

توقيع  حفل  تنظيم  وتم  هوليي،  روش 

المغربية  الجمعية  إشراف  تحت  الكتاب 

شريفة  دار  بمقهى  البرية  الحياة  لمصوري 

األدبي بمدينة مراكش.

في   )MAVA( »مافا«  مؤسسة  وساهمت 

نسا  فر

فضال  -

عن 

يد  لعد ا

الجمعيات  من 

والمغربية-  الفرنسية 

الكتاب،  هذا  تمويل  في 

مساهمة  إلى  باإلضافة 

المهتمين  األشخاص  بعض 

عبد  األستاذ  ومنهم  بالمجال 

قنينبة. الجبار 

الباحث  قنينبة  الجبار  عبد  ويقول 

حول  بالرباط  العلمي  المعهد  في 

الكتاب  ألن  »نظرا  الكتاب:  أهمية 

الطيور  توزيع  عن  دقيقة  معلومات  يقدم 

مصوري  يساعد  أن  يمكن  فإنه  وبيئاتها، 

الشباب  أو  )المحترفين  البرية  الحياة 

األكثر  الطيور  على  العثور  في  المبتدئين( 

لتصويرها. لالهتمام  إثارة 

الكتاب  هذا  إنجاز  »فكرة  أن  إلى  ويشير 

في  باريس  في  تقديمي  عرض  خالل  جاءت 

وكان  الصحراء،  طيور  حول   2018 عام  أوائل 

عن  البيانات  كل  جمع  قرروا  قد  المؤلفون 

طيور المغرب في عمل واحد«.

كلمة  في  ورد  ما  -وفق  ف  المؤلَّ هذا  ويعد 

الجبار  وعبد  بيرجيي  باتريك  من  كل 

بالمعهد  الكتاب  تقديم  حفل  خالل  قنينبة 

السنين  عشرات  ثمرة  بالرباط-  العلمي 

على  للحصول  المعهد  بهذا  العمل  من 

توظيفها  تم  التي  الكافية  المعطيات 

إلى  إضافة  الكتاب،  هذا  إلنجاز 

ومحبي  الطيور  مراقبة  هواة  تعاون 

الحياة  ومصوري  المجنحات 

البرية.

طيور 
المغرب

حفرة عمالقة

ظهور  بعد  تحقيقا  الجنوبية  بأميركا  تشيلي  في  السلطات  فتحت 

لـ30  قطرها  وصل  دائري  بشكل  الصحراء  في  غامضة  عمالقة  حفرة 

مترا وبعمق وصل لـ60 مترا.

شركة  وذكرت  البالد.  شمال  في  منجم  من  بالقرب  الحفرة  وظهرت 

لوندين للتعدين، إحدى الشركات التي تملك األرض، أنه لم يتأثر أي من 

العمال أو البنية التحتية بظهورها.

وقد تم تعليق األعمال في المنجم بشكل مؤقت بحسب شركة التعدين<


