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العالمية  األبحاث  مؤسسة  نقلت 

نيفيل  عن  يير«،  بيزنس  »ذا 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  بيست، 

الشركة  إن  قوله  »كيوتيرمنلز«، 

خالل  من  نموها  تعزيز  على  تركز 

استحواذات  إلنجاز  فرص  استهداف 

وتشغيل  وإدارة  استثمارات  وضخ 

السنوات  خالل  عالمية  موانئ 

أن  إلى  مشيرا  المقبلة،  الخمس 

إدارة  شركة  وهي  »كيوتيرمنلز«، 

تأسست  والتي  الموانئ،  وتشغيل 

بحصة  قطر«  »مواني  بين  كشراكة 

القطرية  المالحة  وشركة   »51%«

نجحت   ،»49%« بحصة  »مالحة« 

االستثمارية  محفظتها  تعزيز  في 

من  المزيد  إلى  وتتطلع  عالميا، 

وأوروبا  إفريقيا  في  الواعدة  الفرص 

وآسيا.

خطط  عن  بيست  وكشف 

شراكات  لعقد  »كيوتيرمنلز« 

الرئيسية  البحرية  الموانئ  لتطوير 

إفريقيا،  مثل  البلدان؛  من  حزمة  في 

المشترك  التعاون  من  يعزز  ما  وهو 

فيما  الدول،  بين  الثنائية  والعالقات 

على  منفتحة  كيوتيرمنلز  تبدو 

التعاون وعقد شراكات مع الدول التي 

التحتية  البنية  توسيع  في  ترغب 

هذه  لخدمة  واستخدامها  للموانئ 

حتى  أو  أوروبا،  أو  إفريقيا  في  البلدان 

إجراء  حاليا  يتم  أنه  إلى  الفتا  آسيا، 

مع  تنسيقية  ومشاورات  مباحثات 

في  للتعاون  المصرية  النقل  وزارة 

البحري،  والنقل  الموانئ  تطوير 

الماضية،  القليلة  السنوات  وخالل 

في  باالستثمار  اهتماًما  قطر  أبدت 

في  البحري  والنقل  الموانئ  قطاعي 

منطقة العقبة في األردن. 

»كيوتيرمنلز« تستهدف تعزيز استثماراتها خالل »5« سنوات 

استراتيجية توسعية بالموانئ العالمية
بنية تحتية 

متطورة 

للتجارة 

الدولية 

والخدمات 

اللوجستية

سعيد حبيب  كتب

قطر تدين العدوان على غزة
طالبت المجتمع الدولي بالتحرك

القانون  كلية  عميد  العمادي،  طالل  الدكتور  أكد 

في جامعة قطر، أن إجمالي المقبولين من الطالب 

خريف  الدراسي  الفصل  في  الكلية  في  الجدد 

»2022« يصل إلى »169« طالًبا وطالبة من خريجي 

لهم  متمنيا  والعلمي(،  األدبي  )بفرعيها  الثانوية 

التوفيق مع بداية العام الدراسي الجديد.

هي  قطر  جامعة  في  القانون  كلية  تعد  وأضاف: 

ذي  القانوني  للتعليم  الرئيس  الوطني  المزود 

الجودة العالية في دولة قطر، حيث تتميز بكونها 

تضم نخبة من أساتذة القانون الذين ينتمون إلى 

مدارس قانونية مختلفة، وقد بلغ عدد أعضاء هيئة 

التدريس بالكلية »85« عضًوا، وتضم نحو »2000« 

الموظفين  من  عدد  توفر  عن  فضاًل  وطالبة،  طالب 

درجات  ثالث  الكلية  وتمنح  المتميزين،  اإلداريين 

علمية؛ البكالوريوس في القانون، والماجستير في 

القانون، ودكتوراه الفلسفة في القانون، فضاًل عن 

شهادة الدراسات العليا في القانون.

عميد الكلية.. د. طالل العمادي: 

»169« طالبا جديدا في »القانون«
نيفيل بيست: فرص واعدة

في إفريقيا وأوروبا وآسيا 
بحث التعاون مع مصر

في الموانئ والنقل البحري

محمد أبوحجر كتب

تستعد منظمة علم ألجل قطر، خالل 

الدفعة  لتخريج  الجاري،  أغسطس 

التاسعة من المعلمين الذين التحقوا 

القادة  بمسار  للمنظمة  باالنتساب 

الدفعة  وتضم  الماضي،  أكتوبر  خالل 

العربية  اللغة  تخصصات  الجديدة 

والرياضيات  اإلنجليزية  واللغة 

من  العديد  خريجي  من  والعلوم 

تلتحق  حيث  المحلية،  الجامعات 

بالمدارس  للعمل  التاسعة  الدفعة 

الجديد  األكاديمي  للعام  الحكومية 

التعاون  »2022-2023«، وذلك في إطار 

التربية  ووزارة  المنظمة  بين  الوثيق 

العالي. والتعليم  والتعليم 

التدريب  المنظمة  منتسبو  وأنهى 

شهر  بداية  الصيفي  بالمعهد 

استمرت  حيث  الجاري،  أغسطس 

الصيفي  بالمعهد  التدريب  عملية 

التدريب  شملت  أسابيع،  ثمانية 

واألنشطة  القيادية  بالورش 

في  ساهمت  والتي  الختامية، 

المشاركين  ومهارات  مواهب  صقل 

المختلفة.

تعيين الخريجين باالبتدائية واإلعدادية

»علم ألجل قطر«  دفعة جديدة بـ
محمد الجعبري كتب

الفئات والبراعم »ذكورا وإناثا« 

اختبارات »جاسم 
القرآنية«.. »10« سبتمبر

لمسابقة  المنظمة  اللجنة  أعلنت 

بدء  عن  الكريم  للقرآن  جاسم  الشيخ 

والبراعم  الفئات  فرعي  في  التسجيل 

الثالثاء  يوم  من  بدءا  وإناثا(  )ذكورا 

»16« أغسطس وحتى الخميس »25« 

على  الجمعة،  يوم  عدا  أغسطس، 

سبتمبر   »10« من  االختبارات  تبدأ  أن 

بن  محمد  اإلمام  جامع  في  المقبل 

شعب  ومقر  للذكور  عبدالوهاب 

التحفيظ النسائية لإلناث.

للمسابقة  المنظمة  اللجنة  وحددت 

للمتقدمين،  التسجيل  شروط 

أو  مواطنا  المتقدم  يكون  أن  وهي: 

عن  اإلعالن  قبل  الدولة  في  مقيما 

من  صورة  وإحضار  المسابقة، 

صورة  وإحضار  الشخصية،  البطاقة 

شخصية حديثة، كما حددت شروطا 

»للمواطنين  الفئات  بفرع  خاصة 

إعادة  للمتسابق  يحق  وهي:  فقط«، 

المشاركة  أو  بها  فاز  التي  الفئة  نفس 

عن  انقطع  لمن  ويحق  أعلى،  فئة  في 

أن  فأكثر  سنوات  ثالث  المسابقة 

أعلى  من  أقل  واحدة  فئة  في  يشارك 

مستوى فاز فيه، أما بالنسبة لشروط 

شارك  لمن  يحق  ال  فهي:  البراعم  فرع 

الجزء  نفس  في  يشارك  أن  جزء  في 

الـ»5«  من  آخر  جزءا  يختار  أن  على 

سن  حددت  كما  المقررة،  أجزاء 

المتقدمين.

أكرم الفرجابي كتب

يستمر التسجيل من »16 - 25« أغسطس الجاري 
»اللجنة المشتركة«: 

بيع »393« سيارة مهملة بالمزاد
سحب »1547«.. والتخلص من »1571« 

»حكومي«  اإللكترونية  الحكومة  بوابة  استطاعت 

الماضي،  يونيو  خالل  معاملة   »158.828« إنجاز 

بزيادة قدرها »30 %« عن شهر مايو الماضي، والذي 

 »121« إنهاء  خالله  الحكومية  البوابة  استطاعت 

ألف معاملة به.

وذكر جهاز التخطيط واإلحصاء أن خدمة تجديد 

اإللكترونية  المعامالت  تصدرت  الصحية  البطاقة 

تليها  معاملة،  بـ»59354«  »حكومي«  بوابة  على 

خدمة التوثيق اإللكتروني، التي بلغ عدد معامالتها 

»44.660« معاملة، ثم خدمة التسجيل اإللكتروني 

 »32.579« عددها  بلغ  التي  الطبي،  للقومسيون 

معاملة. 

خدمة البطاقة الصحية تصدرت المعامالت

»158« ألف معاملة عبر »حكومي«

إدانتها  عن  قطر  دولة  أعربت  قنا-  الدوحة- 

اإلسرائيلي  للعدوان  الشديدين  واستنكارها 

سقوط  إلى  أدى  الذي  غزة  قطاع  على  الجديد 

تحرك  ضرورة  على  شددت  كما  وجرحى،  شهداء 

اعتداءات  لوقف  عاجل  بشكل  الدولي  المجتمع 

االحتالل المتكررة بحق المدنيين، ال سيما النساء 

بيان  في  الخارجية،  وزارة  وجددت  واألطفال. 

أمس، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية 

للشعب  المشروعة  والحقوق  الفلسطينية، 

المستقلة  دولته  وإقامة  الشقيق،  الفلسطيني 

1967، وأن تكون عاصمتها القدس  على حدود عام 

الشرقية.
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بأكثر من »3« ماليين ريال.. »اللجنة المشتركة«:

بيع »393« سيارة مهملة 
في المزاد اإللكتروني

السيارات  إلزالة  المشتركة  اللجنة  كشفت 

المهملة بوزارة البلدية، عن بيع »393« سيارة 

مهملة خالل يوليو الماضي بقيمة مالية بلغت 

الشركة  مع  بالتعاون  رياال،   »3.262.995«

اإللكتروني،  قطر«  »مزاد  لتطبيق  المالكة 

مهملة،  سيارة   »1547« سحب  إلى  باإلضافة 

بقيمة  مهملة  سيارة   »1571« من  والتخلص 

»950.500« ريال. 

وتأتي الجهود التي تقوم بها اللجنة المشتركة 

إلزالة السيارات المهملة، في إطار حرصها على 

من  التخّلص  عملية  في  تنّوع  هناك  يكون  أن 

عدد  عبر  إزالتها  يتم  التي  المهملة  السيارات 

من الوسائل الحديثة، والتي من بينها توقيع 

اتفاقية مع »مزاد قطر« الذي يستخدمه أكثر 

في  يسهم  ما  المليون،  ونصف  مليون  من 

زيادة التفاعل ورفع قيمة المزادات باستخدام 

والتسويقّية،  التكنولوجّية  التقنيات  أحدث 

في  المشتركة  اللجنة  أهداف  لتحقيق  وذلك 

والتي  التلّوث  البيئة من مصادر  الحفاظ على 

تتمثل في السيارات والمعّدات المهملة.

السيارات  إلزالة  المشتركة  اللجنة  وكانت 

لتنبيه  جديدة  آلية  عن  أعلنت  قد  المهملة، 

المهملة بضرورة تحريكها  أصحاب السيارات 

اللجنة،  طريق  عن  إزالتها  قبل  بمعرفتهم 

كون اآللية الجديدة التي بدأ تطبيُقها حاليًا، 

ألصحاب  نصية  رسائل  إرسال  في  تتمثل 

بإزالتها عبر تطبيق »مطراش  السيارات  تلك 

السيارات  إلزالة  الجديدة  الُخطة  أن  كما   ،»2

الحمالت،  أعداد  تكثيف  تتضمن  المهملة 

بحيث يتم تنفيذ ثالث حمالت في كل بلدية 

على مدار العام، بدال من حملَتين فقط، مثلما 

كان الحال على مدار األعوام الماضية.

وبموجب االتفاقية التي تم توقيعها مع شركة 

لتطبيق  المالكة  الرقمية  للتكنولوجيا  إبداع 

لتصريف  إلكتروني  مزاد  يقام  قطر«،  »مزاد 

المهملة  والقوارب  والمعدات  السيارات  وبيع 

عن طريق تطبيق »مزاد قطر« من خالل عرضها 

ممكنة  شريحة  أكبر  ومشاركة  الموقع  على 

الخاص  القطاع  مشاركة  خالل  من  لشرائها، 

المركبات  هذه  من  التخلص  عملية  في 

وبعائد مادي أفضل للدولة، انطالقا من توّجه 

الدولة لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص 

والقطاع الحكومي، ما يساهم في رفع الكفاءة 

التكنولوجيا  ودمج  الوطني  االقتصاد  وتطوير 

في المزادات.

من  التخلص  في  اآللية  هذه  وتساهم 

اإلزعاج  تسبب  التي  المهملة  السيارات 

المهملة  السيارات  أن  باعتبار  للسكان، 

مرتع  إلى  الوقت  مع  تتحول  العراء،  في 

الضالة،  والحيوانات  والحشرات  للقوارض 

كما يستسهل الكثيرون عملية إلقاء القمامة 

للنفايات،  مكبا  ذلك  بعد  لتصبح  حولها 

لينتقل التلوث البيئي من خطر حقيقي على 

ولتهديد  اإلنسان  صحة  على  لخطر  البيئة، 

في  السيارات  تلك  تتسبب  كما  لحياته، 

مواقف  واحتاللها  الحضاري،  المظهر  تشويه 

مما  منها  االستفادة  السائقين  حق  من  ُمؤقتة 

على  عثورهم  مشكلة  تفاقم  إلى  إلى  يؤدي 

مواقف لسياراتهم.

بقرار من النائب العام

منح الضبطية القضائية لـ »25« موظفا بالدولة

البلدية  وزارة  في  موظفين   5 منح  وتم 

لحماية  القضائية  الضبطية  صفة 

تم  كما  والمائية،  السمكية  الثروة 

صفة  الصحة  وزارة  موظفي  من   2 منح 

المخالفات  لضبط  القضائية  الضبطية 

تنظيم  لقانون  بالمخالفة  تقع  التي 

 18 منح  تم  كما  العالجية،  المؤسسات 

للكهرباء  القطرية  المؤسسة  في  موظفا 

الضبط  مأموري  صفة  »كهرماء«  والماء 

القضائي لضبط وإثبات المخالفات التي 

تقع بالمخالفة لقانون رقم 4 لسنة 2018 

الكهربائي  التيار  توصيل  تنظيم  بشأن 

بالمخالة  تقع  التي  والمخالفات  والماء، 

للقانون رقم 11 لسنة 1979 بشأن حماية 

المنشآت الكهربائية والمائية.

سعادة  إعطاء  على  القانون  وينص  هذا 

الوزارة  موظفي  منح  حق  العام  النائب 

المختص  الوزير  سعادة  مع  باالتفاق 

القضائي  الضبط  مأموري  صفة 

الجرائم  وإثبات  ضبط  في  للمساهمة 

المتعلقة بوظائفهم والتي تقع بالمخالفة 

المنفذة  والقرارات  القوانين  ألحكام 

التجارة  وزارة  موظفو  وسيعمل  لها. 

التي  الجرائم  إثبات  على  والصناعة 

والئحته  القانون  ألحكام  بالمخالفة  تقع 

ويكون  له.  المنفذة  والقرارات  التنفيذية 

لهم سلطة التفتيش على جميع األماكن 

كما  مخالفًا،  نشاطًا  تمارس  التي 

جميع  دخول  حق  وقت  أي  في  لهم  يكون 

ألحكام  المخالفات  بها  تقع  التي  األماكن 

بضبط  محاضر  وتحرير  التشريعات 

اإلجراءات  واتخاذ  المخالفات  هذه 

القانونية المقررة بشأنها.

مع  المنشآت  وتفتيش  دخول  ويجب 

والتشغيل  السالمة  قوانين  مراعاة 

تقارير  طلب  لهم  ويحق  المرافق،  لهذه 

المواد  من  العينات  وأخذ  األنشطة،  عن 

الناتجة  أو  المخزونة  أو  المستخدمة 

التزامه  من  للتأكد  المشروع  عن 

بالذكر  جدير  والقرارات.  باألنظمة 

القضائي  الضبط  مأموري  مهمة  تكون 

مرتكبيها،  عن  والبحث  الجرائم  تقصي 

للتحقيق  تلزم  التي  االستدالالت  وجمع 

الضبط  ولمأموري  والمحاكمة، 

بواجباتهم،  قيامهم  حالة  في  القضائي، 

السلطة  برجال  مباشرة  يستعينوا  أن 

العامة، متى اقتضى األمر ذلك.

التي  اإلجراءات  جميع  تثبت  أن  ويجب 

في  القضائي  الضبط  مأمورو  بها  يقوم 

وقت  بها  يبين  منهم  عليها  موقع  محاضر 

مع  حصولها  ومكان  اإلجراءات  اتخاذ 

توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين 

التوقيع،  مقام  البصمة  وتقوم  سمعوا، 

فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن 

التوقيع أثبت ذلك في المحضر، مع بيان 

يثبت  لم  إجراء  بأي  يعتد  وال  السبب، 

المحاضر  وترسل  المحاضر،  هذه  في 

واألشياء  األوراق  مع  العامة  النيابة  إلى 

المضبوطة. ولمأموري الضبط القضائي 

أثناء جمع االستدالالت أن يجروا المعاينة 

الالزمة وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم 

وأن  ومرتكبيها،  الجرائم  عن  معلومات 

المنسوبة  التهمة  عن  المتهم  يسألوا 

إليه. وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن 

يحضر هذه اإلجراءات كلما أمكن ذلك.

محمد أبوحجر كتب

 أصدر سعادة الدكتور 
عيسى بن سعد الجفالي 

النعيمي النائب العام 
قرارا بمنح 25 موظفا 

بالدولة من وزارة البلدية 
ووزارة الصحة والمؤسسة 

القطرية للكهرباء والماء 
»كهرماء« صفة مأموري 
الضبط القضائي، وذلك 

لضبط الجرائم والمخالفات 
التي تقع في قطاع 

كل موظف وذلك وفقا 
للقوانين.

الضبطية لـ »5« موظفين في البلدية لحماية الثروة السمكية والمائية

تعقده إدارة التنفيذ بـ »األعلى للقضاء«

بيع »60« سيارة محجوزة بالمزاد.. غدا
للقضاء،  األعلى  بالمجلس  التنفيذ  إدارة  تعقد 

عبر  سيارة   60 لبيع  إلكترونيا  مزادا  األحد،  غدا 

لعرض  المجلس  أطلقه  الذي  مزادات  تطبيق 

المميزة  واألرقام  والمعدات  والعقارات  السيارات 

من  للبيع  قضائية  دعاوى  ذمة  على  المحجوزة 

خاللها.

وتختلف أنواع السيارات وأسعارها، حيث يشهد 

المزاد بيع سيارات من نوع تويوتا وكيا ونيسان 

كما  وهوندا،  ومرسيدس  وسوزوكي  وهيونداى 

في  للراغبين  القضائي  التنفيذ  إدارة  سمحت 

السيارات من خالل  المزاد بالتعرف على  دخول 

السماح لهم بزيارة الموقع الموجود به السيارات 

بالمنطقة الصناعية، حيث يمكن للمشتركين 

التعرف عليها قبل بدء المزاد.

المشاركة  في  الراغبين  التنفيذ  إدارة  ودعت 

بالمزادات إلى التسجيل اإللكتروني باستخدام 

البطاقة الشخصية وهاتف الجوال الشخصي، 

بالمزاد،  شخص  أي  مشاركة  أن  إلى  مشيرًة 

تعتبر أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل.

وتفعيل  التسجيل  اعتماد  مدة  أن  وأوضحت 

ال  اإلدارة  وأن  أقصى،  بحد  ساعًة   24 الحساب 

المزاد  في  الُمشاركة  عدم  مسؤولية  تتحمل 

الحساب،  إنشاء  على  الموافقة  عدم  بسبب 

مؤكدًة ضرورة إيداع مبلغ تأمين عن المشاركة 

الدفع  رسوم  خصم  ويتم  لالسترداد،  قابل 

اإللكتروني من مبلغ التأمين حال االسترداد.

الخاص  الوقت  إغالق  عند  أنه  إلى  وأشارت 

إرسال  يتم  العرض،  على  الُموافقة  أو  بالمزاد 

رسائل نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد 

إلتمام عملية الدفع من خالل التطبيق، وتسجل 

رسا  الذي  الشخصية  البطاقة  صاحب  باسم 

الدفع  عملية  إنهاء  عليه  ويجب  المزاد،  عليه 

تسلم  وقت  من  ساعًة   24 أقصاها  مدة  خالل 

البيع  عملية  إلغاء  فسيتم  وإال  الموافقة،  رسالة 

ومصادرة مبلغ التأمين، وحظر الرقم الشخصي 

كما  ُمستقبلية،  مزايدة  أي  في  الدخول  من 

حسب  معروض  كل  على  إدارية  رسوم  تضاف 

السعر النهائي في المزاد. 

المزاد  يحقق  لم  حال  في  أنه  اإلدارة  وأضافت 

لقاضي  يجوز  المحددة،  التقديرية  القيمة 

لمزايدين  آخر  لوقت  البيع  تأجيل  التنفيذ 

آخرين إلى حين عدم وجود أي مزايدة فيتم إقفال 

المقدم  السعر  رفض  حال  في  أنه  كما  المزاد، 

مرة  الرقم  عرض  سيتم  األخير  المزايد  قبل  من 

أخرى في المزاد.

لطرح  مرحلية  خطة  على  التنفيذ  إدارة  وتعمل 

تنفيذية  قضايا  ذمة  على  المحجوزات  كافة 

مزادات  تطبيق  ضمن  عليها  والمزايدة  إلعالنها 

القادمة  المرحلة  ستشمل  حيث  المحاكم، 

قضايا  ذمة  على  المحجوزة  العقارات  بيع 

المميزة  السيارات  لوحات  بجانب  تنفيذية 

والمعدات، وتعتبر إجراءات إدارة التنفيذ ضمن 

تيسير  بهدف  عليها  تعمل  التي  التطوير  خطة 

والسعي  الحقوق  وحفظ  التقاضي،  إجراءات 

المبادرة  ظل  في  الناجزة  العدالة  لتحقيق 

الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.

توفر أكثر من »2000« خدمة إلكترونية

إنجاز »158« ألف معاملة عبر »حكومي«
اإللكترونية  الحكومة  بوابة  استطاعت 

خالل  معاملة   158.828 إنجاز  »حكومي« 

 30% قدرها  بزيادة   2022 الماضي  يونيو 

والذي  الماضي  مايو  شهر  عن  المائة  في 

إنهاء  خالله  الحكومية  البوابة  استطاعت 

121 ألف معاملة به.
أن  واإلحصاء  التخطيط  جهاز  وذكر 

الصحية  البطاقة  تجديد  خدمة 

على  اإللكترونية  المعامالت  تصدرت 

معاملة،   59354 بعدد  »حكومي«  بوابة 

بلغ  التي  اإللكتروني  التوثيق  خدمة  تليها 

خدمة  ثم  معاملة،   44.660 معامالتها  عدد 

التسجيل اإللكتروني للقومسيون الطبي 

التي بلغ عددها 32.579 معاملة. 

الدعاوى  طلبات  معامالت  عدد  بلغ  كما 

بلغ  حين  في  معاملة،   5939 الجنائية 

عدد معامالت افتتاح صحيفة دعوى مدني 

وصلت  كما  معاملة،   772 حوالي  وأسرة 

1856 معاملة،  معامالت ممارس طبي إلى 

 1415 نحو  العمل  تصاريح  وخدمات 

معامالت، وخدمات دفع رسوم المناقصات 

1417 معاملة.
اإللكترونية  الحكومة  بوابة  وتقدُم  هذا، 

جودة  مستويات  »حكومي«  قطر  لدولة 

الحكومية  التعامالت  في  قياسية 

حيث  الحكومية  والمعلومات  اإللكترونية 

تصل عدد الخدمات المتوفرة عبر البوابة 

2150 خدمة إلكترونية.
بسهولة  »حكومي«  بوابة  وتتميز 

للمواطنين  وتتيح  والفاعلية  االستخدام 

والزوار  األعمال  ورجال  والمقيمين 

والمعلومات  الخدمات  على  الحصول 

الحكومية بسهولة ويسر. 

الذكاء  تقنيات  الجديدة  البوابة  وتدعم 

المفتوحة،  والبيانات  االصطناعي 

اآللي  الحاسب  أجهزة  كافة  على  وتعمل 

الذكية،  والهواتف  اللوحية  واألجهزة 

األمان  من  عاليٍة  بمستوياٍت  وتتميز 

حيث  للتوسع،  وقابليتها  والخصوصية 

الخدمات  من  المزيد  إضافة  الممكن  من 

مع  للبوابة  والخصائص  والمعلومات 

حكومى  بوابة  وتمثُل  الوقت.  مرور 

الخدمات  على  للحصول  موحًدا  مركًزا 

كافة،  الحالية  الحكومية  اإللكترونية 

الجديدة  الخدمات  بعض  إلى  باإلضافة 

لألفراد  التجاري  السجل  خدمات  مثل 

والشركات وخدمات مطورة من ِقبل مواقع 

البوابة  تتضمُن  كما  أخرى.  حكومية 

المؤسسات  معظم  عن  دقيقة  معلومات 

والهيئات  الوزارات  فيها  بما  الحكومية 

البوابة  وتؤدي  المختلفة.  والمجالس 

دوًرا محورًيا بتقريب الخدمات الحكومية 

حكومة  التزام  تحقق  كما  الجمهور،  إلى 

الحديثة  التقنيات  بتبني  قطر  دولة 

والمؤسسات  الوزارات  استجابة  وتطوير 

الحكومية لخدمة أفراد المجتمع.

القادم  الجيل   - حكومي  بوابة  وتساهم 

بخصوص   2030 قطر  رؤية  تحقيق  في 

ودعم  المؤسسي  والتطوير  التحديث 

التنميــة  اســتراتيجية  تركيــز  محور 

الوطنيــة 2018-2022 الخاص بتضمـيـن 

المؤسسية  القيــم  وترســيخ  القــدرات 

المقدمة  الخدمات  بمستوى  لالرتقاء 

العمليات  كفاءة  ورفع  والشركات  لألفراد 

تكنولوجيا  وتوظيف  الحكومية  اإلدارية 

تقديم  في  فّعال  بشكل  المعلومات 

الخدمات العامة«.

بوابة  من  الجديدة  للنسخة  وأضيفت   

تهدف  التي  المتعامل  رحلة  »حكومي« 

الوصول  وتسهيل  اإلجراءات  تبسيط  إلى 

إلنجاز  الالزمة  والبيانات  المعلومات  إلى 

الرسمية،  الوثائق  واستخراج  المعامالت 

طبًقا  الخدمات  تصنيف  تم  حيث 

لمراحل الحياة المعروفة وليس فقط وفًقا 

للجهات واإلجراءات الخاصة بها.

للبوابة  األخرى  الخصائص  بين  ومن 

»بياناتي«  وخاصية  االصطناعي  الذكاء 

المتعامل  بيانات  تستعرض  التي 

بالخدمات  التنبيه  في  وتساعد  بيسر 

والخدمات  إتمامها  الواجب  والمعامالت 

الالمركزي  والتطوير  المتكاملة  الحكومية 

البيانات  قاعدة  ومركزية  للمحتوى 

والتنبيهات ورسائل النظام.

وقد شهدت حكومي في السنوات األخيرة 

نموا هائاًل في حجم االستخدام والخدمات 

وحالًيا  لمستخدميها،  تقدمها  التي 

للشركات  يمكن  خدمات  حكومي  تقدم 

إنجازها  والزوار  والمقيمين  والمواطنين 

تتضمن  الشبكة.  على  كامل  بشكل 

المرورية  المخالفات  سداد  الخدمات  تلك 

وتجديد  المرافق  استخدام  وفواتير 

البطاقات الصحية وخدمات أخرى.

دولة  في  الرقمية  الحكومة  وتهدف  هذا 

للمجتمع؛  أفضل  حياة  توفير  إلى  قطر 

على  التكنولوجيا  استخدام  إن  حيث 

حلول  تقديم  إلى  يسعى  العالم  مستوى 

التكنولوجيا  وتقدم  وأسرع.  أبسط 

للجهات الحكومية فرًصا جديدة للتواصل 

لتلبية  األعمال  وعالم  الجمهور  مع 

األدوات  توفير  عن  فضاًل  احتياجاتهم، 

لتقديم  الحكومة  موظفو  يحتاجها  التي 

خدمة متميزة ذات مستوى عالمي تتسم 

بالفعالية واالبتكار.

جديٌر بالذكر أنه قد تم تدشين النسخة 

اإللكترونية  قطر  حكومة  بوابة  من  األولى 

2008، ثم النسخة الثانية  »حكومي« عام 

عام 2010، والثالثة عام 2017 والرابعة عام 

.2022

تجديد البطاقة الصحية األكثر 
طلبا بعدد »59354« معاملة

»التوثيق اإللكتروني« بلغ عدد معامالتها »44« ألفا.. والتسجيل للقومسيون الطبي »32« ألف معاملة

$ الدوحة

رئيس المجلس العسكري 
االنتقالي التشادي يصل الدوحة

محمد  الفريق  فخامة  وصل  قنا-  الدوحة- 

إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس العسكري 

مساء  الدوحة  إلى  تشاد،  بجمهورية  االنتقالي 

أمس، في زيارة للبالد.

له  المرافق  والوفد  فخامته  استقبال  في  كان   

سعادة  الدولي،  الدوحة  مطار  وصولهم  لدى 

األمين  الحمادي،  حسن  بن  أحمد  الدكتور 

علي  الدكتور  وسعادة  الخارجية،  لوزارة  العام 

لدى  تشاد  جمهورية  سفير  إبراهيم،  صوصل 

الدولة.

أكرم الفرجابي  كتب
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تلتحق بالمدارس الحكومية للعام األكاديمي »2022 /2023«

»علم ألجل قطر«.. أغسطس الجاري دفعة جديدة بـ

نشر أول تحليل أكاديمي عن قطر والمونديال
والباحثين  للطالب  الكتاب  هذا  ويقدم 

تحليالاً  العالم  أنحاء  في  الرياضة  وعشاق 

صناعة  في  كمشارك  قطر  لدور  شامالاً 

للبطولة  استضافتها  بسبب  التاريخ 

القادمة. 

يترأس  الذي  رايش،  الدكتور  ويقول 

المبادرة البحثية متعددة السنوات  ا  أيضاً

تركز  التي  قطر  في  جورجتاون  بجامعة 

الكبرى  الرياضات  بين  الروابط  على 

»نحن  والمنطقة:  قطر  في  والتنمية 

أكاديمي  تحليل  أول  بإصدار  فخورون 

واالجتماعية  السياسية  للقضايا  شامل 

ببطولة  المحيطة  واالقتصادية  والثقافية 

األوسط  الشرق  في  األولى  العالم  كأس 

سواء من منظور وطني أو دولي«.

بول  الدكتور  المشارك  المؤلف  ويقول 

كأس  إن  القول  »يمكن  براناغان:  مايكل 

هي  قطر  في   2022 القدم  لكرة  العالم 

ا، وبالتالي  الرياضي األكثر طموحاً الحدث 

ثاقبة  نظرة  فقط  يوفر  ال  الكتاب  هذا  فإن 

االجتماعية  األهمية  عن  واضحا  وتحليال 

لكرة  العالم  كأس  لبطولة  والسياسية 

القدم التي تقام ألول مرة في الشرق األوسط، 

ا حول سياسات األحداث الكبرى  ولكن أيضاً

على نطاق أوسع«.

الدولية،  العالقات  منظور  وباستخدام 

قطر  لدوافع  عميقااً  فهمااً  المؤلفان  يقدم 

واستراتيجياتها في ممارسة الدبلوماسية 

الرياضية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية 

وأهداف السياسة الخارجية. كما يبحث 

الدولي  التدقيق  وتأثير  دوافع  في  الكتاب 

األضواء  وتسليط  قطر  دولة  واجهته  الذي 

عليها للمراقبة والمتابعة، والدور المستمر 

تلبية  في  الضخمة  الرياضية  لألحداث 

بعد  ما  إلى  الدولة  في  التنمية  طموحات 

عام 2022.

قيود  وجود  مع  أنه  المؤلفان  ذكر  وقد 

التقليدية  األدوات  استخدام  على  متزايدة 

للقوة المادية مثل االنتشار العسكري تحد 

العولمة،  عصر  في  للتطبيق  قابليتها  من 

تكن  لم  الرياضية  الدبلوماسية  قوة  فإن 

أو أهمية من أي وقت مضى.  أكثر جاذبية 

وبالنسبة لقطر، »يمكن القول إن الرياضة 

التي  الرابعة«  القوة  »نقطة  هي  العالمية 

األخرى مثل  العوامل  بها قطر، بعد  تتميز 

تصدير النفط والغاز الطبيعي )المسال(، 

الناجحة،  اإلقليمية  الوساطة  ومساعي 

واالستثمارات القطرية في شبكة الجزيرة 

اإلعالمية الدولية«.

ركز هذا الركن الرابع للتميز القطري على 

كمنصة  العالم  كأس  بطولة  استخدام 

عبر  وطنية  تجارية  عالمة  لرفع  عامة 

وتنمية  األحداث،  استضافة  ركائز:  ثالث 

االستثمارات الرياضية في الخارج، وأخيرا 

بالتميز  الدولي  االعتراف  على  الحصول 

المحلي في الرياضات العالمية. 

الحدث  »لكن  رايش:  الدكتور  وأضاف 

عامة  منصة  ا  أيضاً أصبح  العالمي 

وأصحاب  المؤثرة  الحكومية  غير  للجهات 

رسائلهم  لبث  اآلخرين  المصلحة 

مع  الدولة  مشاركة  أدت  كما  الخاصة«، 

إلى  هؤالء  المصلحة  أصحاب  بعض 

إصالحات  ذلك  في  بما  محلية،  تغييرات 

مع  التعاون  نتيجة  العمل،  قوانين  في 

لألمم  التابعة  الدولية  العمل  منظمة 

للدور  »نظرا  قائال:  وتابع  المتحدة. 

شهدت  فقد  قطر،  به  تقوم  الذي  الريادي 

وفي  مسبوقة،  غير  تغييرات  المنطقة 

يتعين  الذي  الكثير  هناك  يزال  ال  حين 

تتبع  أن  الرائع  من  فسيكون  به  القيام 

البلدان األخرى نفس خط اإلصالحات«.

ويشير الدكتور رايش إلى أنه على الرغم 

من التحديات، فقد حازت البالد على إشادة 

بهدف  تبذلها  التي  الوساطة  لجهود  دولية 

وأثبتت  النزاعات،  من  مجموعة  تسوية 

في  بالثقة  وجدير  آمن  كمستثمر  نفسها 

وعموما،  العالم.  حول  الرئيسية  األسواق 

الدولية  للمشاركة  استراتيجيتهم  فإن 

قد  الرياضية  الدبلوماسية  تشمل  التي 

آتت أكلها.

تستعد منظمة »علم ألجل 
قطر«، خالل أغسطس الجاري، 

لتخريج الدفعة التاسعة من 
المعلمين الذين التحقوا 

باالنتساب للمنظمة بمسار 
القادة خالل أكتوبر الماضي، 

تضم الدفعة الجديدة 
تخصصات اللغة العربية، 

اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، 
العلوم من خريجي العديد 

من الجامعات المحلية، حيث 
تلتحق الدفعة التاسعة من 

خريجي علم ألجل قطر للعمل 
بالمدارس الحكومية للعام 

األكاديمي الجديد 2022/ 2023، 
وذلك في إطار التعاون الوثيق 
بين المنظمة ووزارة التربية 

والتعليم والتعليم العالي.

بالمعهد  التدريب  المنظمة  منتسبو  وأنهى 

الصيفي 2022 بداية شهر أغسطس الجاري، 

بالمعهد  التدريب  عملية  استمرت  حيث 

التدريب  شملت  أسابيع،  ثمانية  الصيفي 

الختامية  واألنشطة  القيادية  بالورش 

ومهارات  مواهب  صقل  في  ساهمت  والتي 

فترة  شملت  كما  المختلفة،  المشاركين 

التدريب حضور المنتسبين ورشا متعددة 

التعليم  من  اإللكتروني  الجانب  على  ركزت 

اإللكترونيات  استغالل  طرق  وأهم  والقيادة، 

شمل  كذلك  ومبدعة،  مناسبة  بطريقة 

الكتساب  العوسج  أكاديمية  التدريب 

من  الفصل  داخل  الحياة  على  ثاقبة  نظرة 

نظر  وجهة  سماع  ومن  الفصل  زيارات  خالل 

المنتسبين من الدفعات السابقة.

القادة  االنتساب ببرنامج مسار  ومن شروط 

شهادة  على  الحصول  قطر«،  ألجل  م  »علِّ لـ 

التعليمي  المجال  غير  في  البكالوريوس 

يعادله،  ما  أو   3.0 يبلغ  تراكمي  بمعدل 

المرتبطة  المادة  لتدريس  بالتأهيل  اإلقرار 

أن  ضرورة  كذلك  الجامعية،  بشهادته 

سارية  قطرية  إقامة  حامل  المتقدم  يكون 

المفعول بتاريخ تقديم الطلب، أال يكون عمل 

العربية  اللغتين  وإجادة  قبل،  من  كمعلم 

واإلنجليزية بطالقة.

برنامج  الصيفي  المعهد  بدأ  قد  وكان 

الماضي،  يونيو  شهر  الدفعة  لهذه  تدريبه 

وهي الدفعة التي تم قبولها أكتوبر الماضي 

2021، حيث يتلقى المنتسبون التدريب من 
مدربين مختصين وتتطور مهاراتهم القيادية 

من خالل الورش الجماعية وجلسات اإلرشاد 

)مديري  خبرة  ذوي  مدربين  من  الفردية 

التدريب  المنتسبون  يتلقى  كما  البرامج(. 

مسار  رحلة  عامي  طوال  المستمر  والدعم 

القادة. يستمر المعهد الصيفي لمدة سبعة 

رحلة  من  أساسيا  جزءا  ويشكل  أسابيع 

االنتساب، وكذلك يصقل المنتسب مهاراته 

لتجربة  ليعّدهم  والقيادة  التدريس  في 

التدريس. ومن هنا، سيقومون ببناء شبكة 

التفكير  في  المتشابهين  األفراد  من  داعمة 

البرامج،  مديري  مع  قوية  رابطة  وتشكيل 

خالل  تطويرهم  دعم  في  سيستمر  الذي 

سيتم  الصيفي،  المعهد  وفي  االنتساب. 

تزويد المنتسبين بالمهارات والمعارف التي 

تعليمية  رحلة  في  للشروع  إليها  يحتاجون 

ستؤثر على 60 طالبا على األقل سنويااً.

فعقب  بالمؤسسة،  االنتساب  آليات  وعن 

الصيفي  والمعهد  التقديم  مراحل  اجتياز 

المدارس  إحدى  في  المنتسب  تعيين  يتم 

الحكومية لبدء العام األكاديمي األول، حيث 

صفوف  من  عدد  لتدريس  تعيينهم  يتم 

للعمل  واإلعدادية  االبتدائية  المرحلتين 

كما  األسبوع،  في  ساعة   18  12- بين  ما 

المعلمين  كباقي  المنتسب  معاملة  يتم 

االلتزام  بالتالي  المتوقع  ومن  الحاليين، 

ووزارة  المدرسة  وإجراءات  بسياسات 

تقوم  حيث  العالي،  والتعليم  التعليم 

م ألجل قطر« بتزويد منتسبيها  منظمة »علِّ

من  خطوة  لكل  الدعم  من  مختلفة  بأشكال 

بانتظام  زيارتهم  سيتم  وكذلك  رحلتهم. 

سيقومون  الذين  البرامج،  مديري  قبل  من 

من  وتمكينهم  التدريس  تطوير  بتوجيه 

داخل  ممكن  تأثير  أكبر  على  الحصول 

الفصول الدراسية. باإلضافة إلى الدعم الذي 

سوف يتلقونه من أقرانهم في حلقات التعّلم 

ومرشدي المنتسبين.

الرحلة،  من  األولى  السنة  من  االنتهاء  وبعد 

عودة  على  قطر  ألجل  علم  منظمة  تعمل 

المنتسبين لالنضمام إلى الدفعة الجديدة 

تسميته  يتم  فيما  الصيفي  المعهد  في 

فرصة  هذه  تكون  ولن  العائدين«،  بـ»معهد 

قّيمة للمنتسبين إلعادة التواصل مع أقرانهم 

تجاربهم  لمشاركة  فرصة  بل  فحسب، 

الشخصية مع المنتسبين الجدد أيضا.

سيكون  التعليمية،  خبرتهم  من  عام  بمرور 

إلى  لتقديمه  الكثير  المنتسبين  لدى 

التحدث  خالل  من  الجدد  المنتسبين 

وقصص  وتحدياتهم  استراتيجياتهم  عن 

الجديدة  الدفعة  ستلهم  والتي  نجاحهم، 

لالستفادة الكاملة من تجربة المعهد الصيفي 

الخاصة بهم والذي يمنحهم فرصة ومساحة 

للتفكير في عامهم األول، كما يساعدهم ذلك 

أيضا على إدراك أن العام الماضي لم يمّكنهم 

فقط من التطور كقائد في الفصل الدراسي، 

بل أعطاهم أيضا نظرة ثاقبة عن أنفسهم.

التي  المهارات  إلى  المنتسبون  سيستند 

وسوف  األولى،  السنة  في  اكتسبوها 

المهارات  يتعلمون مهارات جديدة في مجال 

الفعال، وفهم كيفية  التواصل  المهنية مثل 

تأثيرهم  لتحسين  المهارات  هذه  استخدام 

يواجهها  التي  التحديات  طالبهم.  على 

هي  تكون  لن  الثاني  عامهم  في  المنتسبون 

نفسها التي واجهوها في السنة األولى، لكن 

الفصل  في  واالبتكار  التطور  على  قدرتهم 

ستلهم طالبهم على النجاح.

المدارس  في  العمل  من  عامين  وبعد 

الفصل  إلى  المنتسبون  يعود  الحكومية، 

الدراسي بمنظور جديد في سعيهم لتعزيز 

تأثيرهم على كل طالب، حيث أتيحت لهم 

المهارات والمعرفة وتنمية المهارات القيادية 

مما  األولى،  السنة  خالل  اكتسبوها  التي 

بشكل  طالبهم  إلهام  في  يستمرون  جعلهم 

إطالق  في  يساعدونهم  إنهم  حيث  أكبر 

إمكاناتهم الكاملة، وفي عامهم الثاني يتعمق 

التي  القيادية  مناهجهم  في  المنتسبون 

الصلة  ذات  المهارات  تعليمهم  إلى  تهدف 

والقيادة  التغيير  إدارة  المهنية مثل  بالحياة 

المهارات  هذه  تساعدهم  كذلك  واالتصال، 

مسارات  من  أي  متابعة  في  جيد  بشكل 

الخريجين األربعة لدينا.

وكان معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 

كشف  قد  قطر  لجامعة  التابع  المسحية 

قبل  التعليم  عن  له،  مسحية  دراسة  في 

بين  كبيرة  فروق  عن  قطر،  في  الجامعي 

والمدارس  الحكومية  المدارس  في  الطالب 

من   %  50 يلي:  فيما  تمثلت  الخاصة 

يقولون  الحكومية  المدارس  في  الطالب 

في  الوقت«  »أغلب  بالملل  يشعرون  إنهم 

الطالب  % من   30 المدرسة، مقارنةاً بنسبة 

 %  41 نحو  أن  كما  األخرى،  المدارس  في 

 % و36  الحكومية  المدارس  في  الطالب  من 

من الطالب في المدارس األخرى إما يتفقون 

بشدة أو إلى حد ما مع حقيقة أنهم ال يبذلون 

أقصى جهدهم في الدراسة.

مؤشرات  أربعة  من  إحصاء  كشف  كما 

نحو  حماسهم  وقلة  الطالب  فتور  تعكس 

التعليم – مثل الشعور بالملل في المدرسة، 

الدراسة،  في  األقصى  الجهد  بذل  وعدم 

مواعيد  عن  والتأخر  المدرسة،  من  والغياب 

المدرسة، وأن 36 % من الطالب في المدارس 

المدارس  في  الطالب  من   % و21  الحكومية 

األخرى يعانون من فتور مزمن في الحماس 

نحو المدرسة.

منتسبو المنظمة أنهوا التدريب بالمعهد الصيفي »2022« بداية الشهر الجاريتضم تخصصات اللغة العربية واإلنجليزية والرياضيات والعلوم

{ دانييل رايش

مع اقتراب موعد كأس 
العالم لكرة القدم قطر 2022 

وتزايد اإلثارة، صدر كتاب 
جديد بعنوان »قطر وكأس 

العالم لكرة القدم 2022: 
السياسة والجدل والتغيير« 
)دار نشر بالجريف ماكميالن 
2022( نشره الدكتور دانييل 

رايش، األستاذ الزائر بجامعة 
جورجتاون في قطر - الجامعة 

الشريكة لمؤسسة قطر، 
والدكتور بول مايكل برانجان 
كبير المحاضرين في جامعة 

مانشستر متروبوليتان.

قام به باحث بجامعة جورجتاون

$ الدوحة

محمد الجعبري كتب

{ من التدريب

التدريب استمر ثمانية أسابيع شمل 
ورشا قيادية وأنشطة صفية

تعيين الخريجين باالبتدائية واإلعدادية 
للتدريس ما بين »12 - 18« ساعة أسبوعيًا

تنظيم زيارات دورية للمعلمين من قبل 
مديري البرامج لدعمهم وتطويرهم
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عميد الكلية في جامعة قطر.. د. طالل العمادي:

قبول »169« طالبا جديدا في »القانون«

»لدينا  الجامعة  لطالب  رسالته  خالل  وتابع 

أكاديمية:  أقسام  ثالثة  حالًيا  الكلية  في 

القانون  وقسم  الخاص،  القانون  قسم 

باإلضافة  القانونية،  المهارات  وقسم  العام، 

القانون  »مركز  وهو  بحثي،  مركز  إلى 

علمية  مجلة  الكلية  تصدر  كما  والتنمية«، 

للقانون،  الدولية  المجلة  هي  محكمة، 

وتنشرها دار نشر جامعة قطر.

جامعة  في  القانون  كلية  تعد  وأضاف: 

للتعليم  الرئيسي  الوطني  المزود  هي  قطر 

دولة  في  العالية  الجودة  ذي  القانوني 

من  نخبة  تضم  بكونها  تتميز  حيث  قطر؛ 

مدارس  إلى  ينتمون  الذين  القانون  أساتذة 

قانونية مختلفة، وقد بلغ عدد أعضاء هيئة 

نحو  وتضم  عضًوا،   85 بالكلية  التدريس 

عدد  توفر  عن  فضاًل  وطالبة،  طالب   2000
وتمنح  المتميزين،  اإلداريين  الموظفين  من 

البكالوريوس  علمية؛  درجات  ثالث  الكلية 

القانون،  في  والماجستير  القانون،  في 

عن  فضاًل  القانون،  في  الفلسفة  ودكتوراه 

شهادة الدراسات العليا في القانون.

وأكد أنه للبقاء على صلة بالتعليم القانوني 

نراجع  فإننا  وتحدياته،  العولمة  عصر  في 

الكلية. واستراتيجيات  خططنا  باستمرار 

واحدة  قطر  بجامعة  القانون  كلية  وتعد 

التعليم  مجال  في  الرائدة  الكليات  من 

تعليمية  برامج  وتقدم  بالدولة،  القانوني 

وصوال  والماجستير  البكالوريوس  في 

لبرنامجها الحديث الخاص بالدكتوراه في 

القانون.

وحصلت الكلية على االعتماد األكاديمي من 

حصل  كما  البريطاني،  االعتماد  مجلس 

الكلية على اعتماد  البكالوريوس في  برنامج 

والتعليم  البحث  لتقييم  األعلى  المجلس 

بفرنسا. العالي 

ضمن  قطر  بجامعة  القانون  كلية  ودخلت 

مستوى  على  قانون  كلية   250 أفضل  قائمة 

 ( العالمي  إس"   " كيو  لتصنيف  وفقا  العالم 

Quacquarelli Symonds( لتقييم الجامعات 
.2022 والبرامج األكاديمية لسنة 

فيها  تدخل  التي  األولى  المرة  هذه  وتعد 

لكليات  العالمي  التصنيف  سباق  الكلية 

قانون  كلية  أفضل  ثاني  ليضعها  القانون 

كلية   50 أفضل  وضمن  العربي  بالعالم 

قانون في قارة أسيا. ويعد مجال القانون في 

جامعة قطر من ضمن ستة مجاالت جديدة 

قبل  من   2022 سنة  في  للتقييم  خضعت 

والبرامج  الجامعات  لتصنيف  إس"  " كيو 
االكاديمية.

حزمة  على  التصنيف  هذا  ويعتمد 

جودة  لضمان  المحددة  المعايير  من 

األكاديمية  والبرامج  التعليمية  المؤسسات 

المنشور  العلمي  البحث  جودة  تشمل 

في   20 يمثل  والذي  المختلفة  الكليات  عبر 

فيما  التصنيف،  معدل  مجموع  من  المائة 

والسمعة  للتأثير  النسب  بقية  تخصص 

كل  بها  تحظى  التي  والدولية  المحلية 

كلية على حدة في أوساط أرباب األعمال من 

والمؤسسات  والخاصة،  العامة  القطاعات 

العالم. األكاديمية النظيرة حول 

قطرعن  جامعة  أعلنت  بالذكر  جدير 

لمرحلة  وطالبة  طالب   4700 حوالي  قبول 

»خريف  الدراسي  للفصل  البكالوريوس 

القطريين  الطلبة  نسبة  بلغت  إذ   ،»2022
70 % من إجمالي المتقدمين.  منهم 

مبدأ  على  قطر  جامعة  في  القبول  ويعتمد 

تحقيق  وأن  المتقدمين،  بين  المنافسة 

في  الدراسة  متطلبات  من  األدنى  الحد 

قبول  بالضرورة  يعني  ال  الثانوية  الشهادة 

الطالب في الكلية، وإنما يتم قبول الطلبة في 

االستيعابية  السعة  وفق  كل فصل دراسي 

الذين  الطلبة  وبإمكان  لكل كلية على حدة، 

الفصل  في  للقبول  فرصة  على  يحصلوا  لم 

القبول  بطلب  يتقدموا  أن   »2022 »خريف 

.2023 للفصل الدراسي القادم ربيع 

اإللكتروني التعريفي  البرنامج 
اإللكتروني  التعريفي  البرنامج  وينطلق 

من  والمحولين  المستجدين  للطلبة 

جامعات أخرى إلى جامعة قطر اعتبارًا من 

الكليات،  ولجميع  الجاري  أغسطس   11
المقبولين  الطلبة  جميع  مع  التواصل  وتم 

بالتفاصيل  اإللكتروني  بريدهم  عبر 

البرنامج  بمنصة  الخاصة  والروابط 

التعريفي. 

توفير  إلى  التعريفي  البرنامج  ويهدف 

حديثي  الطلبة  على  والجهد  الوقت 

بالخدمات  وتعريفهم  بالجامعة  االلتحاق 

ويعد  بعد،  عن  الجامعية  والسياسات 

إلزاميًا  التعريفي  البرنامج  واجتياز  حضور 

استكمال  أجل  من  الطلبة  جميع  على 

الطالب  يتمكن  لن  حيث  القبول،  إجراءات 

من  التعريفي  البرنامج  ينهوا  لم  الذين 

من  أو  الدراسية  المقّررات  في  التسجيل 

خريف  فصل  في  المحاضرات  حضور 

قبولهم،  إلغاء  عليه  سيترتب  مما   ،2022
جديد  من  للقبول  التقّدم  يستدعي  والذي 

في فصل الحق.

اإللكتروني  التعريفي  البرنامج  ويكون   

تفاعلية  إلكترونية  منصة  عن  عبارة 

الفيديوهات  من  العديد  تتضمن 

بأبرز  للتعريف  التقديمية  والعروض 

يشمل  كما  الجامعية،  المعلومات  وأهم 

الجامعي.  الحرم  في  افتراضية  جولة 

ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة الجدد 

والسياسات  واللوائح  الجامعية،  بالبيئة 

الكليات  لمختلف  المنظمة  الجامعية 

واألقسام، والخدمات المقدمة للطلبة خالل 

قطر،  جامعة  في  األكاديمية  مسيرتهم 

التي  والتعليمات  المعلومات  إلى  باإلضافة 

البوابة  واستخدام  الدخول  من  تمكنهم 

اإللكتروني،  البريد  وخدمات  اإللكترونية 

ثم  ومن  األكاديمي،  اإلرشاد  وخدمات 

وهم  الدراسية  المقررات  وتسجيل  اختيار 

أمام الشاشة بكل مرونة وسهولة. 

للفصل  الدراسة  تنطلق  وسوف  هذا 

تاريخ  في   »2022 »خريف  الدراسي 

الطالب،  لجميع  القادم  أغسطس   21
 25 وستكون نهاية الحذف واإلضافة بتاريخ 

أغسطس.

{ د. طالل العمادي

في فرعي الفئات والبراعم »ذكورا وإناثا«

اختبارات »جاسم القرآنية«.. »10« سبتمبر

شروط  للمسابقة  المنظمة  اللجنة  وحددت 

يكون  أن  وهي:  للمتقدمين،  التسجيل 

اإلعالن  قبل  الدولة  في  مقيما  أو  مواطنا  المتقدم 

البطاقة  من  صورة  وإحضار  المسابقة،  عن 

حديثة،  شخصية  صورة  وإحضار  الشخصية، 

الفئات  بفرع  خاصة  شروطا  حددت  كما 

إعادة  للمتسابق  يحق  وهي:  فقط«،  »للمواطنين 

فئة  في  المشاركة  أو  بها  فاز  التي  الفئة  نفس 

ثالث  المسابقة  عن  انقطع  لمن  ويحق  أعلى، 

من  أقل  واحدة  فئة  في  يشارك  أن  فأكثر  سنوات 

فرع  لشروط  بالنسبة  أما  فيه،  فاز  مستوى  أعلى 

البراعم فهي: ال يحق لمن شارك في جزء أن يشارك 

في نفس الجزء على أن يختار جزءا آخر من الـ»5« 

أجزاء المقررة كما حددت سن المتقدمين.

جوائز مالية 
الشيخ  لمسابقة  المنظمة  اللجنة  خصصت  وقد 

للعام  الكريم  للقرآن  ثاني  بن  محمد  بن  جاسم 

التقدير  حسب  مة 
ِّ

قي مالية  جوائز  2022م  1444هـ 
األصوات  ألصحاب  جوائز  وخصصت  فئة،  لكل 

الحسنة لجميع المشاركين. 

تطور مستمر
ثاني  جاسم بن محمد بن  الشيخ  وشهدت مسابقة 

للقرآن الكريم على مدى عمرها البالغ أكثر من 27 عاما 

تطورا مشهودا في فروعها، حيث بدأت منافساتها بفرع 

القرآن الكريم كامال فقط، لتتوسع بضمها العديد من 

الكريم  القرآن  إلى  السور  وقصار  الفاتحة  من  الفروع 

كامال، كما تتميز بتشجيع المتنافسين من الذكور 

له  لما  المتعددة،  بالقراءات  المشاركة  على  واإلناث 

القرآني  العلم  هذا  على  المحافظة  في  كبير  دور  من 

في الصدور وإثرائه في نفوس الناشئة.

فروع متعددة 
فروع  بإنشاء  كبيرا  توسعا  المسابقة  وشهدت 

المجتمع  شرائح  جميع  لمشاركة  متعددة 

الدولي  الفرع  أولها  وتالوته،  الله  كتاب  حفظ  في 

كامال  الكريم  القرآن  حفظ  فرع  ثم  األوائل(،  )أول 

فرع  ثم  وإناثا(،  ذكورا   - والمقيمين  )للمواطنين 

فئات القرآن الكريم )25 جزءا - 20 جزءا - 15 جزءا 

5 أجزاء( خاص بالمواطنين )ذكورا  10 أجزاء -   -

والمقيمين  للمواطنين  البراعم  فرع  ثم  وإناثا(، 

)ذكورا وإناثا(. 

والهيئات  المؤسسات  فرع  فهو  الخامس  الفرع  أما 

والقطاع الخاص ويشتمل على خمسة مستويات، 

الخاص  الجدد«  »المهتدين  مستوى  هي: 

بالجاليات من المقيمين في قطر، ومستوى »رتل 

ومستوى  الناشئة،  لألوساط  الموجه  وأرسل« 

»رتل« الخاص بالمدارس، ومستوى »غرد للقرآن« 

الموجه للفئات الشبابية والنسائية على »تويتر«، 

القرآن  إذاعة  مع  بالتعاون  القرآن«  »أهل  ومستوى 

لغير  فرع  فهو  السادس  للفرع  وبالنسبة  الكريم، 

دول  )في  قطر  خارج  العربية  باللغة  الناطقين 

البلقان(، كما تم إطالق فرع سابع جديد يحمل اسم 

»ويتفكرون« ألجمل تصميم وأجمل مونتاج وهو فرع 

موجه للمبدعين من المصممين والمنتجين يفتح 

آيات  معاني  لتجسيد  واإلبداع،  التفكير  آفاق  لهم 

مرئية  مقاطع  في  شرعية  بضوابط  الكريم  القرآن 

مؤثرة وتصاميم مهنية معبرة.

روح التنافس 
تنظمها  التي  القرآنية  المسابقات  وساهمت 

المحمود  التنافس  روح  إحياء  في  سنويا  الدولة 

لما  والبنات،  البنين  من  والشباب  الناشئة  بين 

أن  واآلخرة، كما  الدنيا  فيه سعادتهم وفالحهم في 

ربطهم بكتاب الله العزيز هو مصدر عزتهم وقوتهم 

على  وتشجيعهم  لهم،  الله  وتمكين  وهيبتهم 

باإلضافة  معانيه،  وتدبر  أحكامه  وتعلم  حفظه، 

إلى أن مثل هذه المسابقات تظهر الحفاوة بالقرآن 

بين  التنافس  روح  إحياء  على  وتعمل  الكريم، 

حيث  الشريفة،  الغاية  هذه  طلب  في  الحفظة 

ومكانتها  تميزها  المسابقات  هذه  مثل  تكتسب 

وهو  حوله  تدور  الذي  المضمون  من  العظيمة 

أفضل  العزيز  الله  كالم  هو  الذي  الكريم  القرآن 

الكتب السماوية وخاتمها. 

كامال  الكريم  القرآن  فرع  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

»ذكورا  الكريم  للقرآن  جاسم  الشيخ  مسابقة  في 

قيمة  حيث  من  واألكبر  أهمية  األكثر  ُيعد  وإناثا« 

تاريخ  في  واألقدم  المشاركة  وحجم  الجوائز 

المسابقة، ويضم فئة المواطنين إلى جانب فئتي 

خواص الحفاظ وعموم الحفاظ للمقيمين، إلتاحة 

وعموم  المتمرسين  القرآن  أهل  أمام  الفوز  فرصة 

الحفظة من غير المختصين.

أكد الدكتور طالل العمادي عميد كلية القانون 
في جامعة قطر أن إجمالي المقبولين من 

الطالب الجدد في الكلية في الفصل الدراسي 
خريف 2022 يصل لـ 169 طالًبا وطالبة من خريجي 

الثانوية )بفرعيها األدبي والعلمي(، متمنيا لهم 
التوفيق مع بداية العام الدراسي الجديد.

يبلغ عدد أعضاء هيئة 
التدريس   »85« عضوًا

انطالق 
البرنامج 

التعريفي 
اإللكتروني 

للطلبة 
المستجدين.. 

»11« الجاري

محمد أبوحجر كتب

{ لجان االختبارات

للقرآن  جاسم  الشيخ  لمسابقة  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
الكريم عن بدء التسجيل في فرعي الفئات والبراعم )ذكورا 
وإناثا( للعام 1444هـ 2022م، بدءا من يوم الثالثاء 18 الُمحرم 

1444هـ الموافق 16 أغسطس 2022م، وحتى الخميس 27 
يوم  عدا  2022م  أغسطس   25 الموافق  1444هـ  المحرم 
الجمعة، على أن تبدأ االختبارات من 10 سبتمبر المقبل 
في جامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب للذكور ومقر شعب 

التحفيظ النسائية لإلناث.

أكرم الفرجابي كتب

يبدأ التسجيل من »16 - 25« أغسطس الجاري

مــة حســب التقـديـــر لكــل فئــة اللجنة المنظمة: جــوائز ماليـة قيِّ

جامع اإلمام للذكور ومقر شعب التحفيظ النسائية لإلناث
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خالل خطبة الجمعة بجامع الشيوخ.. الداعية معاذ القاسمي:

صيام عاشوراء 
 من الذنوب

ً
ر سنة

ِّ
يكف

َعِن  ومسلم  البخاري  روى  الخطيب:  وقال   

َرُسوَل   
َّ

َأن َعْنُهَما،  اللُه  َرِضَي  اٍس 
َّ

َعب اْبِن 

َقِدَم الَمِديَنَة  اللِه - صلى الله عليه وسلم - 

َفَوَجَد اْلَيُهوَد ِصَياًما، َيْوَم َعاُشوَراَء، َفَقاَل َلُهْم 

»َما   :- وسلم  عليه  الله  صلى   - اللِه  َرُسوُل 

َيْوٌم  َهَذا  َفَقاُلوا:  َتُصوُموَنُه؟«  ِذي  الَّ اْلَيْوُم  َهَذا 

َق 
َّ

َوَقْوَمُه، َوَغر َأْنَجى اللُه ِفيِه ُموَسى  َعِظيٌم، 

ِفْرَعْوَن َوَقْوَمُه، َفَصاَمُه ُموَسى ُشْكًرا، َفَنْحُن 

َنُصوُمُه، َفَقاَل َرُسوُل اللِه - صلى الله عليه 

 َوَأْوَلى ِبُموَسى ِمْنُكْم«، 
ُّ

وسلم -: »َفَنْحُن َأَحق

َفَصاَمُه َرُسوُل اللِه- صلى الله عليه وسلم-، 

َوَأَمَر ِبِصَياِمِه.

 وأضاف: وَعْن َأِبي ُموَسى- رضي الله عنه-، 

َقاَل: َكاَن َأْهُل َخْيَبَر َيُصوُموَن َيْوَم َعاُشوَراَء، 

ِفيِه  ِنَساَءُهْم  َوُيْلِبُسوَن  ِعيًدا  ِخُذوَنُه  َيتَّ

صلى   - اللِه  َرُسوُل  َفَقاَل  َوَشاَرَتُهْم،  ُهْم 
َّ

ُحِلي

الله عليه وسلم -: »َفُصوُموُه َأْنُتْم«.

صوم  أن  القاسمي  معاذ  الداعية  وذكر   

ر سنًة من الذنوب، روى مسلم  عاشوراء يكفِّ

َرُسوَل   
َّ

َأن الله عنه-،  َقَتاَدَة- رضي  َأِبي  َعْن 

»ِصَياُم  قاَل:  وسلم-  عليه  الله  صلى  اللِه- 

َر  ُيَكفِّ َأْن  اللِه  َعَلى  َأْحَتِسُب  َعاُشوَراَء،  َيْوِم 

َقْبَلُه«، وكان الصحابة- رضي  ِتي  الَّ َنَة  السَّ

فيه  مون 
ِّ

ويصو يصومونه،  عنهم-  الله 

صبيانهم ليتعودوا على صيامه.

رضي  ٍذ 
ِّ

ُمَعو ِبْنِت  ِع 
ِّ

َبي
ُّ

الر َعِن  البخاري  روى   

صلى   -
ُّ

ِبي النَّ َأْرَسَل  َقاَلْت:  عنها،  الله 

ُقَرى  ِإَلى  َعاُشوَراَء  َغَداَة  وسلم-  عليه  الله 

َة 
َّ

َبِقي  
َّ

َفْلُيِتم ُمْفِطًرا،  َأْصَبَح  »َمْن  اأَلْنَصاِر: 

ويصوم  الطعام  عن  فليمسك  أي  َيْوِمِه- 

َفلَيُصْم«،  َصاِئًما،  َأْصَبَح  َوَمْن  اليوم-  بقية 

ُم ِصْبَياَنَنا، 
ِّ

ا َنُصوُمُه َبْعُد، َوُنَصو َقاَلْت: َفُكنَّ

َبَكى  َفِإَذا  الِعْهِن،  ِمَن  ْعَبَة  اللُّ َلُهُم  َوَنْجَعُل 

ى  َحتَّ َذاَك  َأْعَطْيَناُه  َعاِم  الطَّ َعَلى  َأَحُدُهْم 

َيُكوَن ِعْنَد اإِلْفَطاِر.

أن  للمسلم  يستحب  بأنه  الخطيب  ونوه   

يوم  مع  م 
َّ

المحر من  التاسع  اليوم  يصوم 

ْبِن  اللِه  َعْبِد  َعْن  مسلم  روى  عاشوراء، 

َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُهَما،  اللُه  َرِضَي  اٍس 
َّ

َعب

َبِقيُت  »َلِئْن  وسلم-:  عليه  الله  صلى  اللِه- 

أيها  وأردف:  اِسَع«،  التَّ  
َّ

أَلَُصوَمن َقاِبٍل  ِإَلى 

واحد  يوم  صيام  أن  اعلموا  المسلمون.. 

سبعين  مسيرة  النار  عن  صاحبه  يباعد 

سنة.

َسِعيٍد  َأِبي  َعْن  ومسلم  البخاري  روى   

َسِمْعُت  َقاَل:  عنه-،  الله  رضي   -
ِّ

الُخْدِري

»َمْن  َيُقوُل:  وسلم-  عليه  الله  صلى   -
َّ

ِبي النَّ

َد اللُه َوْجَهُه َعِن  َصاَم َيْوًما ِفي َسِبيِل اللِه، َبعَّ

اِر َسْبِعيَن َخِريًفا«. النَّ

يدخل  ال  باب  الجنة  في  أن  الخطيب  ولفت   

َعْن  ومسلم  البخاري  روى  الصائمون،  إال  منه 

صلى   -
ِّ

ِبي النَّ َعِن   ،- عنه  الله  رضي   - َسْهٍل 

َباًبا  ِة  الَجنَّ ِفي   
َّ

»ِإن َقاَل:  وسلم-،  عليه  الله 

َيْوَم  اِئُموَن  الصَّ ِمْنُه  َيْدُخُل  اُن، 
َّ

ي
َّ

الر َلُه  ُيَقاُل 

ُيَقاُل:  َغْيُرُهْم،  َأَحٌد  ِمْنُه  َيْدُخُل  اَل  الِقَياَمِة، 

َأَحٌد  ِمْنُه  َيْدُخُل  اَل  َفَيُقوُموَن  اِئُموَن؟  الصَّ َأْيَن 

َغْيُرُهْم، َفِإَذا َدَخُلوا ُأْغِلَق َفَلْم َيْدُخْل ِمْنُه َأَحٌد«. 

هذه  اغتنام  على  الله  عباد  يا  فلنحرص   

الله  رضى  لننال  الربانية  والمنح  الفرص 

ونبتعد عن سخطه وعقابه.

 أوضح فضيلة الداعية معاذ يوسف القاسمي خالل خطبة الجمعة التي ألقاها 
بجامع الشيوخ أن في الجنة بابا ال يدخل منه إال الصائمون، وأن صيام يوم واحد 

يباعد بين صاحبه والنار مسيرة سبعين سنة، وحث المسلمين على اغتنام 
هذه الفرص والمنح الربانية لنيل رضا الله، ورّغبهم في صيام يوم عاشوراء لما له 

ر سنًة من الذنوب.  من الفضل وعظيم األجر فصوم عاشوراء يكفِّ

$ الدوحة

م مـع عــاشـوراءباب في الجنة ال يدخل منه إال الصائمون يسـتحــب للمســلم أن يصـــوم  التاســع من المحرَّ

خالل خطبة الجمعة بجامع اإلمام.. الداعية عبدالله النعمة:

عاشوراء يوم لألجور المضاعفة

قال فضيلة الشيخ عبدالله محمد النعمة، 

بجامع  ألقاها  التي  الجمعة  خطبة  خالل 

حكمة  إن  عبدالوهاب،  بن  محمد  اإلمام 

اقتضت  عباده  على  وفضله  تعالى  الله 

على  بالفضل  األزمنة  بعض  تخصيص 

للتجارة  مواسم  وجعلها  وتشريفها،  غيرها 

فيها  تضاعف  المضاعفة  واألجور  الرابحة 

من  فاختار  العثرات،  فيها  وتقال  الحسنات 

الساعات الثلث األخير من الليل، واختار من 

األيام يوم الجمعة فجعله عيدا ألهل اإلسالم 

يدعوه  مسلم  عبد  يوافقها  ال  ساعة  وفيه 

ذنبه،  له  وغفر  مسألته  أعطاه  إال  ويسأله 

األشهر  هي  أشهر  أربعة  السنة  من  واختار 

»العمل  عنه:  الله  رضي  قتادة  قال  الحرم، 

الحرم،  األشهر  في  أجرا  أعظم  الصالح 

.»
َّ

 أعظم من الظلم فيما سواهن
َّ

والظلم فيهن

أن  إلى  العلم  أهل  ذهب  الخطيب:  وأضاف 

قال  المحّرم،  شهر  هو  الحرم  األشهر  أفضل 

السنة  افتتح  الله  »إن  البصري:  الحسن 

شهر حرام وختمها بشهر حرام، فليس شهر 

في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله 

عاشوراء  المحرم  من  واختار  م«، 
َّ

المحر من 

ولهذا  م، 
َّ

المحر شهر  من  العاشر  اليوم  وهو 

ه  اختصَّ فقد  فضل،  ولصومه  ة 
َّ

َمزي اليوم 

وفضله  سبحانه  واختاره  به  تعالى  الله 

على غيره من األيام، وحثَّ عليه رسول الله 

َك َيْخُلُق َما َيَشٓاُء 
ُّ

صلى الله عليه وسّلم )َوَرب

ِه  ٱللَّ َن  ُسْبَحٰ ٱْلِخَيَرُة  َلُهُم  َكاَن  َما  َوَيْخَتاُر 

ا ُيْشِرُكوَن(.   َعمَّ
ٰ

َلى َوَتَعٰ

في  أن  النعمة  عبدالله  الداعية  وذكر 

وهو  المحرم  الله  شهر  من  اليوم  هذا  مثل 

العاشر كتب الله النصر والغلبة لطائفة 

من المؤمنين على جند من الكافرين، فقد 

كان هالك فرعون الطاغية وجنوده، ونصر 

المحرم  من  العاشر  في  وقومه  موسى 

وغلبته،  نصره  على  لله  شكرا  فصامه 

ابن  حديث  من  مسلم  صحيح  في  جاء 

الله عنهما قال: »قدم النبي  عباس رضي 

صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود 

تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: 

نبي  الله  نجى  يوم  هذا  صالح،  يوم  هذا 

موسى،  فصامه  عدوهم  من  إسرائيل 

 بموسى منكم، فصامه وأمر 
ُّ

قال: فأنا أحق

وآيات  وموعظة  عبرة  هذا  وفي  بصيامه«، 

التاريخ،  استدعاء  إلى  تدعونا  بينات 

ثم  قبلنا،  كانوا  من  أحوال  في  والنظر 

والنظر،  االستدعاء  هذا  من  االستفادة 

في  القرآن  ذكره  من  أشهر  فرعون  فهذا 

ل  الطغيان البشري وأبدى فيه وأعاد وفصَّ

في قصته وبين عاقبته في سور عدة، هذا 

والشباب،  القوة  الله  رزقه  الطاغية  العبد 

والقصور،  والمال  والجاه،  والسلطة 

الله  نعم  يشكر  فلم  والعبيد،  والجيوش 

تعالى عليه، بل كفر بالله وأعلن جحوده 

الله  دون  من  الرب  أنه  اّدعى  ثم  لإليمان، 

األْعلى  ُكُم 
ُّ

َرب أنا  َفقاَل  َفنادى  )َفَحَشَر 

ُه َنكاَل اآلِخَرِة واأُلولى(، إنه العلو  َفأَخَذُه اللَّ

والتكبر والطغيان الذي فتك بقلب فرعون، 

خدمة  في  وسخرهم  رعيته  فاستعبد 

شهواته، وأوقع بهم ألوان الظلم واألذى.

أوصله  فرعون  علو  أن  إلى  الخطيب  ولفت 

َك ُموَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم 
ُّ

إلى الظلم )َوِإْذ َناَدى َرب

وأوصله  ُقوَن(،  َيتَّ َأال  ِفْرَعْوَن  َقْوَم  اِلِميَن  الظَّ

ِذي  )َوِفْرَعْوَن  والفساد  الطغيان  إلى  علوه 

ِفيَها  َفَأْكَثُروا  اْلِباَلِد  ِفي  َطَغْوا  ِذيَن  الَّ اأْلَْوَتاِد 

اْلَفَساَد(، وأوصله هذا العلو إلى اإلجرام فقال 

)َفٱْسَتْكَبُروْا  وملئه  فرعون  عن  سبحانه 

ْجِرِميَن( إلى أن أتى هذا اليوم  َقْوًما مُّ َوَكاُنوْا 

الله فيه فرعون وملئه حيث قال  الذي أهلك 

ِمَن  َوُكنَت  ُل 
ۡ

َقب َت 
ۡ

َعَصي َوَقۡد  َن  ـٰ َٔ
)َءاۤۡلـ عنه: 

ِلَتُكوَن  ِبَبَدِنَك  يَك 
ِّ

ُنَنج َم 
ۡ

َفٱۡلَيو ٱۡلُمۡفِسِديَن 

 
ۡ

َعن اِس  ٱلنَّ َن  مِّ َكِثيرۤا   
َّ

َوِإن َءاَيةۤ  َخۡلَفَك   
ۡ

ِلَمن

ِفُلوَن(. ـٰ ِتَنا َلَغ ـٰ َءاَي

من  القرآن  علينا  قص  لقد  الخطيب:  وقال 

كثيرة  آيات  في  وأوضح  وقومه،  فرعون  نبأ 

الطاغية  نهاية  إليه  آلت  ما  عديدة  وسور 

الحق،  في  وعلوه  استكباره  بسبب  فرعون 

التي  القلوب  ألمراض  وعالج  بيان  هذا  وفي 

العلو  أصابه  من  الناس  من  إن  العلو،  منها 

أو  مال  أو  جاه  بسبب  الحق  عن  واالستكبار 

الحق  على  أنه  ورأى  وأفسد  فظلم  منصب 

الذي ال ِمرية فيه.

علوه  سبب  يكون  من  الناس  ومن  وأردف: 

فيرفض  والعقل،  الذكاء  من  الله  أعطاه  ما 

أميز  وهو  الناس  لعموم  ألنها  الله  شريعة 

من  ومنهم  فكرا،  منهم  وأعلى  عقال  منهم 

يوصله  من  ومنهم  الكفر،  إلى  علوه  يوصله 

أن  مأمور  والعبد  الذنوب،  كبائر  إلى 

ال  حتى  قلبه  في  ويفتش  نفسه  يحاسب 

يتصف بهذه الصفة المذمومة القبيحة.

وأكد النعمة أن النبي صلى الله عليه وسلم 

هذا  صيام  على  الحرص  كل  حريصا  كان 

عباٍس  ابن  عن  الصحيحين  ففي  اليوم، 

رضي الله عنهما قال: »ما رأيت النبي صلى 

على  له  فضَّ يوم  صيام  يتحرى  عليه  الله 

اليوم يعني يوم عاشوراء وهذا  إال هذا  غيره 

الشهر يعني شهر رمضان«.

أنه  عاشوراء  يوم  صيام  فضل  في  ويكفي 

معافًا  نقيًا  فتخرج  قبله،  التي  السنة  يكفر 

أبي  عن  مسلم  روى  واآلثام،  الذنوب  من 

الله  رسول  قال  قال:  عنه،  الله  رضي  قتادة 

صلى الله عليه وسلم: »صيام يوم عاشوراء 

التي  السنة  ر  يكفِّ أن  الله  على  أحتسب 

قبله«.

التاسع  ونوه الخطيب بأنه يستحب صوم 

مع العاشر لما ثبت في صحيح مسلم عن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لئن بقيت 

 
َّ

ألصومن القادم-  العام  يعني  قابٍل-  إلى 

التاسع«، يعني يصوم التاسع مع العاشر، 

أن تصوموا هذا  الله على  فاحرصوا رحمكم 

اليوم العظيم الفضيل، لتنالوا األجر الكريم 

والثواب الجزيل، خالفوا اليهود، صوموا يوما 

فهو  الثالثة  صام  ومن  بعده،  يوما  أو  قبله 

أدنى  فهو  وحده  صامه  ومن  وأفضل،  أكمل 

مراتب الجواز.

العاشر من المحرم كتب الله فيه النصر 
للمؤمنين على جند من الكافرين

قص علينا القرآن من نبأ فرعون وقومه 
وكشف ما آلت إليه نهاية الطاغية

$ الدوحة
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وقالت المؤلفة إيمان المري إن العروض 

من  الجمهور  تجذب  أن  استطاعت 

البهجة  وأدخلت  والصغار،  الكبار  فئة 

على  البسمة  ورسمت  نفوسهم،  إلى 

وجوههم، مشيرًا إلى أن العروض كانت 

وفقنا  وقد  الجماهير،  بشهادة  جميلة 

الجهد  نتيجة  المهم  العمل  هذا  في 

العمل  فريق  قبل  من  بذل  الذي  الكبير 

بأكمله، سواء في اإلعداد للمسرحية أو 

اختيار الشخصيات أو التنظيم أو كافة 

الجوانب األخرى.

الجمهور  قبل  من  التفاعل  وحول 

من  المشارك  والفريق  العروض  مع 

في  ما  أجمل  المري:  قال  الممثلين، 

التفاعل  نظري  وجهة  من  العرض  هذا 

حيث  الحضور،  فعل  وردة  الجماهيري 

وأعطانا  ومحفزًا  إيجابيًا  التفاعل  كان 

أن  لدرجة  والثقة،  األمل  من  مزيدًا 

حضروا  األطفال  من  مجموعة  هناك 

أن  على  وأصروا  األولى  العروض  أحد 

من  الثاني  العرض  ويتابعوا  ينتظروا 

كما  بالمسرحية،  إعجابهم  شدة 

آراءهم  شاركونا  اليوم  نهاية  في  أنهم 

وانطباعاتهم اإليجابية حول العرض.

خفيفا  عمال  نقدم  أن  أردنا  وأضاف: 

التربوية،  القيم  من  مجموعة  يحمل 

الصغير،  قبل  الكبير  به  يستمتع  وأن 

للشباب  الفرصة  إتاحة  إلى  باإلضافة 

ممن عندهم رغبة التمثيل، والحمد لله 

استطعنا أن نحتضن مجموعة كبيرة 

العروض  هذه  خالل  من  الشباب  من 

بنسبة  وحظيت  اإلشادة  نالت  التي 

كبيرة جدًا من الحضور.

قال  فقد  الري،  إبراهيم  المخرج  أما 

سابقة  صحفية  تصريحات  في 

تنشيط  في  تسهم  المسرحية  إن 

المنتج  وتعزيز  السياحية  الحركة 

خالل  البالد  زوار  أمام  والفني  الثقافي 

راقيا  الحالية، بما يحقق ترفيها  الفترة 

ويقدم  األسرة،  أفراد  وجميع  لألطفال 

غنائي  استعراضي  قالب  في  العرض 

شخصية  حول  المسرحية  وتدور 

رحال »عازف األلحان« الذي يقرر السفر 

والتجوال في أرجاء المعمورة رغبة منه 

والتعرف  والقرى  المدن  استكشاف  في 

على 

هذا  ويصل  مجتمعاتها، 

بجمالها  تتميز  قرية  إلى  العازف 

أهلها في  المميزين، ويعيش  ومعمارها 

رفاهية وترف من العيش ولكن حقيقتها 

الجميل  شكلها  عكس  على  هي  التي 

ويلتقي  إليها  يدخل  حيث  تصدمه، 

بأهلها.

وأضاف: وفيما بعد يكتشف أن صورتها 

البهية ما هي إال مجرد وهم وخدعة لمن 

بسكانها  ويتفاجأ  الداخل،  من  يرها  لم 

يعيشون  كونهم  من  الرغم  على  الذين 

بداخلهم  يضمرون  أنهم  إال  رفاهية،  في 

البعض،  بعضهم  تجاه  كثيرة  شرورا 

هذا  اتهام  يتم  مشكلة  تحدث  وعندما 

تتواصل  ثم  ومن  سببها،  بأنه  الرحال 

األحداث الشيقة والممتعة.

الملتقى  قدمها  التي  الجلسات  أحدث  وفي 

»كتابي  مبادرة  من  جديدة  حلقة  ضمن 

عن  محمود  هاشم  الكاتب  تحدث  األول« 

إصدار  وظروف  الكتابة  مجال  في  بداياته 

الشاعر  الجلسة  وأدار  األول،  األدبي  عمله 

وفي  دركوشي،  آيدن  طافر  والمترجم 

بداية الجلسة قدم االستاذ دركوشي نبذة 

القارة  من  وروائي  كاتب  وهو  ضيفه  عن 

السمراء من بلد الكهرمان والمرجان والبحر 

األحمر اريتريا التي كانت مصدر الهامه في 

كتابه األول ومخطوطه األول في عالم األدب 

االصدارات  بعدها  تتالت  والتي  والثقافة 

أسمرة  وشتاء  آدال  إلى  الطريق  رواية  منها 

دار  عن  صادرة  قصصية  مجموعة  وهي 

الوطنية  اللغة  إلى  ترجمت  للنشر  روافد 

والمجموعة  البارود  عطر  االريتيرية، 

القصصية االنتحار على أنغام الموسيقى 

مسافر  النثرية  القصصية  والمجموعة 

أيلول  فجر  رواية  إلى  باالضافة  الكرة  زاده 

والعديد من القصائد المغناة.

المكانة  محمود  االستاذ  أكد  جهته  من 

الموسوم  األول  األدبي  لعمله  الكبيرة 

مسيرته  وفي  قلبه  في  آدال  إلى  بالطريق 

حيث إنه اختار هذا الموضوع وهذا العنوان 

للمواطن  بالنسبة  آدال  لرمزية  نظرا 

التي  األولى  المعركة  اسم  فهي  االريتري 

المستعمر  ضد  االريتري  الشعب  خاضها 

في  حامد..  القائد  الشهيد  البطل  بقيادة 

وهو   ،1961 العام  من  سبتمبر  من  الفاتح 

مسيرته  في  أدبية  ثورة  ميالد  تاريخ  ايضا 

ومسار حياته.

وقال إنه بدأ التخطيط لهذا المشروع األدبي 

 2017 2012 إلى أن رأى النور سنة  منذ عام 

أنه  إلى  مشيرا  أعماله،  باكورة  ليكون 

عمل على أكثر من مشروع أدبي في نفس 

إلى  الطريق  اختار  النهاية  في  لكنه  الفترة 

آدال ليكون ثمرة أولى النتاجه األدبي مؤكدا 

البارود،  عطر  كان  األول  المكتمل  عمله  أن 

الطريق  كتابة  في  وبدأ  تجميده  قرر  لكنه 

أربعة  بعد  البارود  عطر  إلى  وعاد  آدال  إلى 

تتالت  حيث  األول  عمله  صدور  من  أعوام 

األعمال واإلصدارات.

وفي سياق متصل تحدث الكاتب االريتري 

األم  وطنه  في  والثقافة  الكتابة  واقع  عن 

والذي يمتاز بتعدد الثقافات واللغات حيث 

وأن  الثقافي  بالتعدد  يتميز  مجتمع  إنها 

بينها  من  المجتمع  في  لغات  تسع  هناك 

ومتجذرة  أصيلة  لغة  وهي  العربية  اللغة 

وتماسك  قوة  عنصر  تمثل  ومازالت 

المجتمع،  هذا  من  كبيرة  لمجموعة 

المائة  في  السبعين  قرابة  يتكلمها  حيث 

ومازال  بالداخل،  المتواجدين  السكان  من 

تحظى  وهي  جدا،  كبيرا  معها  التفاعل 

سواء  االريتري  الشعب  من  كبير  باهتمام 

بالداخل أو بالشتات. 

وأوضح ان هذا التنوع الثقافي وتنوع األلسن 

الن  عليها  المحافظة  يجب  نعم،  هي 

وعبر  الثقافات  ويقرب  اإلبداع  يولد  التباين 

عن أمله من أن يستفيد بلده من هذا الثراء 

والتجانس لتطوير البلد. 

رغم  أنه  اللقاء  خالل  محمود  األستاذ  وذكر 

المواضيع  في  تختلف  أعماله  جميع  ان 

لغة  في  تتشارك  أن  إال  الكتابة  وتقنيات 

األول  عمله  إن  حيث  واحد  كتابة  وأسلوب 

في  المباشرة  الرسائل  على  يعتمد  كان 

الى  مشيرا  المؤلمة،  المسائل  مواجهة 

القارئ  يستهدف  ال  أعماله  جميع  في  أنه 

المحلي بل القارئ العربي بشكل عام.

يقدمها »ملتقى المؤلفين«

جلسات أدبية إلثراء الساحة الثقافية

{ أحدث جلسات الملتقى

{ جانب من إحدى الجلسات

يواصل الملتقى القطري للمؤلفين إثراء الحركة الثقافية في قطر عبر جلساته األدبية 
القيمة التي يحرص على تقديمها بشكل مستمر؛ ليمد متابعيه وجمهوره عبر منصات 

التواصل االجتماعي بوجبات ثقافية مميزة تضيف إليهم العلم والمعرفة.

الدوحة          $

»عازف األلحان« أمتعت الجمهور
تختتم اليوم على مسرح الدراما بـ »كتارا«.. المؤلفة إيمان المري لـ $ :

تفاعل الكبار والصغار مع المسرحية حفزنا وأكسبنا المزيد من الثقة واألمل 

العروض 

احتضنت 

مجموعة 

من الفنانين 

الشباب.. وبجهد 

الجميع حصدنا 

اإلشادة

تختتم اليوم عروض مسرحية 

األطفال »عازف األلحان« التي 

تقدمها شركة العمق لإلنتاج 

الفني على مسرح الدراما بالحي 

الثقافي »كتارا«، والمسرحية شارك 

في تأليفها كل من: إبراهيم الري، 

شيخة الزيارة، إيمان المري، مريم 

المالكي، عبدالرحمن المنصوري، 

وإخراج: إبراهيم الري، وتمثيل: 

عبدالله مبارك، خالد الحميدي، 

فيصل البلوشي، آمنة الخوري، 

العنود الخوري، أحمد ميا، مبارك 

مشعل الجاسم، عبدالله بوكربل، 

عبدالرحمن الحبابي.

كتب           محمد مطر
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منال عمر عبده 

كاتبة سودانية

»ال«

ال.. كلمة من حرفين لكنها تملك 

من القوة والتأثير مايجعلها 

كفيلة بقلب حياة كثيرين....

قد نسمعها من شريك رفعنا معه 

سقف توقعاتنا ونسمعها في فشل 

مشروع اعتقادنا ان النجاح حليفه 

ال محالة وقد نسمعها من إخفاقنا 

في الحصول على وظيفة..

على الرغم من أن البشر هم 

كائنات اجتماعية، وكلمة ال هي 

جزء ال يتجزأ من الحياة. ومع ذلك، 

يمكن ان تصبح كلمة ال مشكلة 

عندما تتردد لفترات طويلة، 

عندما تكون العالقة أمرا مهما، أو 

عندما يكون الشخص حساسا 

جدا لهذه الكلمة. الرفض من قبل 

مجموعة كاملة من الناس يمكن 

أن يكون له آثار سلبية خصوصا، 

وال سيما عندما يؤدي إلى العزلة 

االجتماعية.

تجربة الرفض يمكن أن تؤدي 

إلى عدد من اآلثار النفسية 

السلبية مثل الشعور بالوحدة، 

وتدني احترام الذات، والعدوان، 

واالكتئاب. يمكن أن يؤدي 

أيضا إلى الشعور بعدم األمان 

والحساسية الزائدة تجاه رفض 

المستقبل.

ان الرفض قد يكون مؤلما عاطفيا 

بسبب الطبيعة االجتماعية 

لإلنسان وضرورة التفاعل 

االجتماعي بين البشر أمر ضروري، 

الى أن الحاجة إلى الحب واالنتماء 

هو دافع اإلنسان األساسي. حيث 

ان كل البشر، حتى االنطوائيين 

منهم، يحتاجون إلى أن يكونوا 

قادرين على إعطاء وتلقي المودة 

لتكون صحية من الناحية 

النفسية.

ولقد أظهرت دراسات عديدة أنه 

يمكن لشحنة خفيفة من الرفض 

أن تؤثر على الناس بحيث يصبون 

غضبهم على غيرهم من األبرياء.

إن معظم الرفض الرومانسي يعود 

إلى قلة التوافق وضعف االنجذاب، 

واألنماط الحياتية المتغايرة، 

وطلب أشياء مختلفة في أوقات 

مختلفة، أو مثلها من هذه األمور 

المتبادلة. الديناميكية 

إن إلقاء اللوم على أنفسنا ومهاجمة 

قيمنا الذاتية يؤدي فقط إلى 

تعميق األلم العاطفي الذي نشعر 

به ويجعله صعب التعافي. 

ولكن قبل أن تتسرع في إلقاء 

اللوم على نفسك، ضع في عين 

االعتبار حقيقة أن مسيرة حياتنا، 

سنتعرض حتًما ألنواع كثيرة 

من الرفض، اجتماعًيا أو دراسًيا أو 

عاطفًيا أو مهنًيا.

قد يفسر بعض األشخاص 

الرفض تفسيًرا يؤثر في تقديرهم 

الذاتي وانعكاس صورتهم الذهنية 

عن أنفسهم وثقتهم بأنفسهم، 

ان الشفاء من الرفض، والشعور 

بالذنب، والفشل، وأشياء أخرى 

تؤلم كل يوم. 

قد تعتقد أن تجاوزك للرفض أمر 

مستحيل مهما حاولت وجّربت، 

لكننا نؤّكد لك أن التغّلب على 

هذه المشاعر ممكن بال شّك إن 

أنت أحسنت التعامل معها، بل قد 

يكون هذا الرفض هو الدفعة التي 

تنطلق بك إلى األمام لتحقق ما لم 

تحلم يوًما بتحقيقه! 

لحسن الحظ تلوح بشرى في 

األفق، في شكل اليقظة الذهنية، 

وهي عملية نفسية تتسم باالنتباه 

والوعي للتجربة الحالية لإلنسان، 

والتي تشمل أيضًا نهجًا ال يشمل 

الحكم على هذه المشاعر. 

تسامح مع نفسك ومع اآلخرين. 

عندما تشعر بالجرح أو اإلحباط 

بسبب التعرض للرفض، فآخر 

ما قد يخطر على بالك هو أن 

تسامح الشخص الذي تسبب 

في مشاعرك هذه. إال أن التعاطف 

مع الشخص اآلخر ومسامحته 

ومحاولة تفهم األسباب التي دفعته 

لمثل هذه القرارات، يساعدك على 

التعامل بطريقة صحيحة مع 

مشاعرك.

علينا ان نصنع من احجار الرفض 

سلما لتحقيق أحالمنا.

ومضات

د. أشرف حسين
 

الحنين
إلى الماضي

نتحدث اليوم عن قضية مهمة تعتبر من أهم القضايا في 

عصرنا الحالي، أال وهي قضية الحنين إلى الماضي، التي 

شغلت الكبير والصغير والرجال والنساء، فهي ذكريات 

أيام الصبا، ذكريات الزمن الجميل، على الرغم من التقدم 

العلمي الذي نشهده في عصرنا الحالي، إال أننا نشتاق إلى 

الماضي التليد، نترك القصور والمباني الحديثة واألبراج، 

ونجلس في الخيمة المتواضعة، ونتبادل األحاديث العذبة 

ونتسامر لياًل، ونتذكر بطوالت اآلباء واألجداد، والبيوت 

القديمة التي كنا نعيش فيها قبل هذا التطور، وكنا إذا 

مشينا من أمامها نتذكر أيام الطفولة البريئة، والجيران 

الطيبين، وكأننا أسرة واحدة، فهي أيام بركة، أيام الزمن 

الجميل، والناس الطيبين، فجميع الناس في كل زمان 

ومكان يشتاقون إلى الماضي بعبقه، ورائحته الجميلة، 

يشتاقون إلى نصائح الجد، وحكايات الجدة الممتعة، 

عندما يجتمع حولها أحفادها ويستمعون إلى قصصها 

الرائعة، حتى قبل اإلسالم بمائة وخمسين سنة كان 

عنترة بن شداد عندما يمر من أمام بيت عبلة يحيي دار 

مي * َوَعمي َصباحًا  عبلة ويقول: يا داَر َعبَلَة ِبالَجواِء َتَكلَّ

ها * َفَدٌن أِلَقِضَي  داَر َعبَلَة َوِاسَلمي، َفَوَقفُت فيها ناَقتي َوَكَأنَّ

يَت ِمن َطَلٍل َتقاَدَم َعهُدُه * َأقوى َوَأقَفَر 
ِّ

ِم،ُحي
ِّ

حاَجَة الُمَتَلو

 الَهيَثِم، أي بعد ترك عبلة الدار أصبحت مهجورة 
ِّ

َبعَد ُأم

كالصحراء، فهو يتذكر أيام الصبا، وهم يلعبون أمام 

الديار، يتذكر أيام الزمن الجميل، والناس الطيبين، 

وكذلك زهير بن أبي سلمى يقف أمام بيت محبوبته 

عشرين سنة، وهو يتذكر أيام الصبا، ويقول: وقْفُت بها 

ًة * فألًيا َعَرْفُت الّدار َبْعَد َتوهِم، أي 
َّ

من بعِد عشِريَن ِحج

أنه يقول: وقفت بدار أم أوفى بعد مضي عشرين سنة من 

بينها، وعرفت دارها بعد التوهم بمقاساة جهد ومعاناة 

مشقة، يريد أنه لم يثبتها إال بعد جهد ومشقة لبعد 

العهد بها ودروس أعالمها، فالحنين إلى الماضي سمة من 

سمات كل إنسان، ألن الماضي فيه الحب واأللفة والمودة 

والتعاون والبركة، فالجميع متحابون في الله بدون مصالح 

شخصية، الناس سواسية متواضعون بسطاء، يحب 

كل منهم اآلخر بدون مقابل، في كل حي وكل شارع وكل 

مكان يجتمع الشباب قديًما وكأنهم أسرة واحدة يأكلون مع 

بعض ويتبادلون األحاديث العذبة ويتسامرون لياًل داخل 

خيمة متواضعة، ويحكون قصص اآلباء واألجداد وبطوالتهم 

على مر التاريخ، ومن الثوابت القولية التي يرددها كثير 

من الناس أن الماضي أجمل من الحاضر وأن الناس في 

الماضي أفضل منهم في الحاضر، وأن الجار يحب لجاره ما 

يحب لنفسه، بل كان األب يسافر سنوات بعد أن يوصي 

جاره )العزيز( على العيال و)أم العيال(.

جبر
الخواطر

أنس إبراهيم معابرة

ف كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهالل بن أمية عن غزوة  تخلَّ

العسرى دون سبب وجيه، ونتج عن ذلك مقاطعة أهل المدينة لهم 

بتعاليم وتوجيهات نبوية، حتى ضاقت عليهم األرض بما رُحبت 

وضاقت عليهم أنفسهم، تماماً كما وصف القرآن الكريم حالهم في 

تلك اللحظات. وأخيرًا نزلت التوبة عليهم من السماء، وجاء كعب 

إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة مجتمعون، فلما 

أقبل إليهم كعب؛ قام اليه طلحة بن عبيد الله دون الجميع وعانقه 

مهنئاً بالتوبة، فقال كعب: »وال أنساها لطلحة«.

وخالل حادثة اإلفك، وبعد أن اعتزلت أم المؤمنين عائشة رضي الله 

عنها الناس في بيت أبيها، وكادت تموت من شدة البكاء ُحزناً على 

ما ألم بها، جاءت إليها امرأة من األنصار، فما قالت وال كلمة، ولكنها 

يق:  يقة بنت الصدِّ جلست تبكي معها قلياًل ثم غادرت، فقالت الصدِّ

»والله ال أنساها لها أبدًا«.

ال يمكن تعريف موقف طلحة من كعب إال بأنه جبر لخاطره، 

وكذلك لم يكن موقف المرأة المجهولة مع أم المؤمنين إال من باب 

جبر الخواطر.

قد يجد البعض بأن جبر الخواطر من األمور المستحب اإلتيان 

بها، كنوع من أنواع المجامالت، وتقوية الروابط اإلجتماعية فقط، 

ولكنهم ال يدركون أن جبر الخواطر له أهمية كبيرة، وحث عليه 

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

في سورة الماعون مثل واضح على ما سقته من كالم، فالذي يكذب 

بالدين هو الذي ينهر اليتيم ويطرده وال يجبر خاطره بكلمة طيبة 

أو صدقة بسيطة، والذي يكذب بالدين هو الذي ال يحرص على 

إطعام المساكين، ويطردهم دون أن يغيث أفواههم الجائعة بلقمة 

من فضل الله الكثير عليه، وحل في المرتبة الثالثة من المكذبين 

بالدين؛ المصلون الذين هم عن صالتهم ساهون.

إن أولى الناس بجبر الخواطر هم أهل البيت، اجبر خاطر زوجتك 

بكلمة طيبة بعد وجبة الطعام، حتى لو أن شيئاً فيها لم يعجبك، 

واجبر خاطر ابنك المتفوق بالثناء على جهوده في الدراسة أو 

الصالة، واجبر خاطر ابنتك الصغيرة حين حاولت أن ترسم شيئًا 

يتلخص في كلمة »أحبك يا أبي«.

والله ال أجد شخصية أسوأ من أولئك القساة غالظ القلوب الذين 

يرتدون قناع العبوس لحظة دخولهم إلى المنزل، وال يجبر خاطر 

أهل بيته بكلمة لطيفة، وال يثني على رائحة المنزل العطرة، أو 

وجبة الطعام اللذيذة، أو أخالق األبناء وتفوقهم وأدبهم.

إن جبر الخواطر على أهميته الكبيرة إال أنه ال يحتاج إلى جهود 

جبارة، وال إلى أموال ضخمة كما يعتقد البعض، فُرب بسمة 

صادقة لعامل الكافتيريا حين يوصل قهوتك إلى مكتبك كفيلة 

بجبر خاطره، وتحسين مزاجه ِطوال اليوم، وُربما صدقة بمبلغ 

بسيط في يد عامل النظافة صباحاً كفيلة بجبر خاطره، وملء 

معدته بوجبة متواضعة.

إن وجدت طفاًل صغيراً في الشارع يمكنك أن تجبر خاطره بقطعة 

حلوى، وإن قابلت في حياتك فاشاًل؛ يمكنك أن تجبر خاطره 

بكلمات التشجيع والدعم والتحفيز، وإن قابلت مظلوماً؛ اجبر 

خاطره بأن الحق ال بد وأن ينتصر في النهاية، وواسه بكلمات 

صادقة ومشاعر متعاطفة، وإن قابلت ظالماً اجبر خاطره بنصيحة 

تخوفه فيها من الظلم، وتحذره فيها من نهايته المظلمة.

إن قابلت بائعاً متجواًل اجبر خاطره بالشراء منه، وال تفاوضه في 

السعر، بل حاول أن تجمع بين الشراء والصدقة، واعتبرها جبرًا 

لخاطره..تأكد من أن »جابر الخواطر« قريب من ربه، وقريب من 

الناس، يحبهم ويحبونه، ال يجد خاطرًا مكسورًا إال جبره، ولن 

يترك ربه خاطره مكسورًا أبدًا.

في المقال اليوم نتتطرق لتعريف الحراسة 

وتمييز  القانونية،  وطبيعتها  القضائية 

والقانونية(،  )االتفاقية  القضائية  الحراسة 

القضائية،  الحراسة  شروط  هي  ما  وذكر 

القضائي،  للحارس  القانوني  والمركز 

والتكييف  القضائي،  الحارس  وتعيين 

حقوق  القضائي  للحارس  القانوني 

والمسئولية  القضائي،  الحارس  وواجبات 

المدنية للحارس القضائي.

فرض  للقضاء  القطري  المشرع  أجاز  ولقد 

تحفظي  كإجراء  القضائية  الحراسة 

والهدف منه الحفاظ على مصلحة الخصوم 

وصاحب الحق في المال المتنازع به وتكون 

يصدر  حتى  مؤقتة  القضائية  الحراسة 

المال  صاحب  تحديد  في  كلمته  القضاء 

الحراسة  بأن  معلوم  هو  وكما  به  المتنازع 

القضائية من الموضوعات العملية وتحتاج 

المشرع  تناول  وقد  اإلجراءات،  في  سرعة 

المرافعات  قانون  في  القضائية  الحراسة 

المدنية والتجارية وفي القانون المدني.

تطبيقات قضائية:

الحراسة القضائية في ضوء أحكام محكمة 

التمييز 

لقد قضت محكمة التمييز بأن:

وقتية  وسيلة  هي  القضائية  الحراسة 

عليه  المتنازع  الحق  حفظ  لغاية  تتخذ 

يناله  أن  خشية  فـيه  الفصل  يتم  حتى 

ضرر من جراء سوء التصرف فـي إدارته.

وأن انقضاء الحراسة القضائية المفروضة 

حول  النزاع  بانتهاء  منوط  المنشأة  على 

بزوال  قضاًء  أو  رضاًء  فـيها  الشركاء  حقوق 

األسباب التي دعت إلى فرضها.

القضائية هي وضع مال يقوم  الحراسة  أن 

في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت 

يتكفل  أمين  بيد  عاجل  خطر  ويتهدده 

بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه 

إلى من يثبت له الحق فيه وهو إجراء وقتي 

منها  وجوده  ويستمد  الضرورة  إليه  تدعو 

بالقانون  الحراسة  فرض  أحوال  وردت  وقد 

فيحق  الحصر  ال  التمثيل  سبيل  على 

وقائع  من  لها  تراءى  كلما  فرضها  للمحكمة 

في  نزاع  وجود  ومالبساتها  وظروفها  الدعوى 

الملكية أو وضع اليد أو اإلدارة أو غيرها مما قد 

يترتب عليه خطر تعرض حقوق الطرفين 

النزاع  هذا  يتخذ  أن  يشترط  وال  للضياع 

موضوعية  دعاوى  برفع  القضائي  الشكل 

فقد يتوافر النزاع رغم عدم وجود دعوى في 

إقامة دعوى  شأنه كما قد ينتفي حتى مع 

لخدمة  خصصت  يكون  قد  موضوعية 

لقيام  يكفي  وإنما  الحراسة  فرض  دعوى 

المستندات  النزاع ثبوت جديته من ظاهر 

استمرار  من  الخطر  وتوافر  الحال  وظروف 

األموال في يد الحائز لها.

علي الخليفي

الحراسة القضائية قانونا وقضاء
توعية قانونية

األماكن  إحدى  أمام  ابني  أنتظر  كنت 

مجموعة  مع  يخرج  فوجدته  الترفيهية 

ابني  مع  قادمون  هم  وبينما  الشباب،  من 

قام  أحدهم  بأن  تفاجأت  السيارة  لركوب 

بيده  التي  األكياس  من  مجموعة  برمي 

أحاول  كنت  وبينما  السير،  وتابع  أرضا 

آسيويا  رجال  وجدت  رماه  فيما  التمعن 

في  ورميها  األكياس  تلك  بحمل  يهم 

دفع  الذي  »ما  فتساءلت:  النفايات  حاوية 

الشاب  ودفع  األكياس  لرمي  الشاب  هذا 

اآلسيوي إلى رفعها ووضعها في الحاوية؟ إنه 

التعليم فقط ال أكثر«. 

ولكي نكون أكثر واقعية، بدأت أتابع الفرق 

في األنظمة التعليمية فوجدت أنه أمام هذه 

بدأنا  العالم  في  المتسارعة  التغييرات 

الدول،  من  العديد  في  علمية  ثورة  نشهد 

الذي  الذكي  التعليم  تجربة  أهمها  ومن 

اليابان  مدارس  إلى  بقوة  طريقه  يشق  بدأ 

يجهزون  إنهم  االبتدائية،  وكوريا  والصين 

مفيدا  متعلما،  جيال  البشر،  من  آخر  جيال 

ومثمرا، واألهم من هذا كله أنه جيل منتج. 

التصورات  تخطى  الذي  الذكي  التعليم 

ُيعنى  القريب  للمستقبل  المرسومة 

فهم  والمعارف،  المهارات  بين  ما  بالجمع 

بالطاقات  مفعما  جديدا  جيال  يجهزون 

بطريقة  المستقبل  فيه  ويستثمرون 

الماضي  بين  ما  جمعوا  لذلك  مختلفة، 

والحاضر والمستقبل من خالل بناء مناهج 

متطورة تالمس الواقع لتحويل الجيل إلى 

جيل أكثر كفاءة وفعالية. 

في  العلوم  أستاذ  الهان،  األستاذ  يقول 

أن  المعلوم  من  اليابانية:  المدارس  إحدى 

وتعليمهم  بثقافتهم  يشتهرون  اليابانيين 

وذكائهم،  وتكنولوجياتهم  وأمنهم  وصدقهم 

لنمط  الطبيعية  النتيجة  يعد  كله  وهذا 

إن  حيث  لدينا،  المعتمد  الجيد  التعليم 

تعليمنا يواكب التطورات بسرعة مذهلة، 

لذلك فإن النظام التعليمي الياباني يحمل 

بقية  عن  يميزه  ما  والفرادة  االختالف  من 

قبل  كنا  المعروفة.  التعليمية  األنظمة 

وكبير  أساسي  بشكل  نركز   2014 عام 

والتعاون  بالمواعيد  وااللتزام  النظافة  على 

السنوات  خالل  لكننا  الجماعي،  والعمل 

من  مجموعة  نصيف  بدأنا  الماضية 

على  الطالب  كتدريب  األساسية  المهارات 

األولية  المبادئ  على  وتدريبهم  الزراعة، 

الموارد  على  المحافظة  وكيفية  للصناعة، 

نجد  لذلك  الطبيعية،  أو  المالية  سواء 

البشر،  من  آخر  لجيل  أسسنا  قد  أنفسنا 

على  للمحافظة  المتطورة  المهارات  يجمع 

المتطورة  التكنولوجيا  لغة  ويتقن  حياته، 

لبناء مستقبله. 

اليابانية  المواد  تشمل  فصولنا  باتت  لقد 

االجتماعية  والدراسات  اليابانية  اللغة 

والفنون  والموسيقى  والعلوم  والرياضيات 

إلى  باإلضافة  البدنية،  والتربية  والصحة 

المنزلي،  العمل  مثل  مختلفة  فصول 

والتخطيط  والصناعي،  الزراعي  والعمل 

االستراتيجي، والمنظومة البيئية وكيفية 

المحافظة عليها، وتفعيل الكفاءات الذاتية، 

والتربية األخالقية والمواطنة. 

أن  على  االبتدائية  المراحل  خالل  وركزنا 

بالدرجات،  تقرير  بطاقة  الطالب  يتلقى  ال 

تسمى  إعالنات  لوحة  يتلقون  بل 

معلومات  ضمنها  تجد   »tsuuchihyou«

الطالب،  وكفاءات  مهارات  عن  متكاملة 

أداء  حول  مختلفة  معلومات  إلى  إضافة 

الطالب وطاقاته ومواهبه وقيمه. 

ليس هذا فحسب، بل إن اكتساب الطالب 

لتلك المهارات والكفاءات والمعارف ال يحقق 

المختلف،  الجيل  أهدافنا في بناء هذا  لنا 

أن  على  تعليمهم  خالل  جاهدين  نعمل  بل 

يكونوا مهذبين وأصحاب أخالق مميزة بكل 

حذف  على  وتدريبهم  معنى،  من  للكلمة  ما 

أو  حياتهم  من  »الفشل«  مصطلح  مفهوم 

قابل  داء  الفشل  أن  نؤمن  فنحن  فكرهم، 

للتعافي لو تمكنا من صقل قدرات الطالب. 

عالم  في  الجدية  المنعطفات  هذه  أمام 

كأولياء  علينا  يتوجب  والتعليم،  التربية 

جيل  لبناء  أيضا  نحن  نخطط  أن  أمور 

األمانة  بحمل  جدير  أبنائنا  من  جديد 

)أمانة العلم( لمستقبل أفضل وسعيد.

منى بابتي

كاتبة لبنانية

إنهم يجهزون جيال آخر من البشر همسة



الشركة  محفظة  أن  بيست  وأوضح 

تتولى  حيث  توسعا  تشهد  االستثمارية 

المرحلتين  وتشغيل  إدارة  كيوتيرمنلز 

يناير  وفي  حمد  ميناء  من  والثانية  األولى 

ميناء  أول  أنطاليا  كيوتيرمنلز  أصبح   2021
وقعت  كما  »كيوتيرمنلز«،  عليه  تستحوذ 

الشركة عقد امتياز تشغيل وإدارة وتطوير 

افتتاحه  تم  الذي  األوكراني  أوليفيا  ميناء 

عقد  بموجب   2021 ديسمبر  في  رسميا 

امتياز مدته 35 عاًما يستمر حتى عام 2056 

األوكراني  أوليفيا  ميناء  امتياز  أن  معتبرا 

استراتيجية  في  بارزة  تحول  نقطة  يمثل 

خالل  لـ»كيوتيرمنلز«  المستقبلي  التوسع 

ميناء  فإن  المقابل  وفي  القادمة.  السنوات 

 1500 نحو  يستقبل  إيطاليا  كيوتيرمنلز 

تداول  على  بالقدرة  ويتمتع  سنوية  سفينة 

لعشرين  مكافئة  وحدة  حاوية  ألف   350
السائبة  البضائع  من  طن  ماليين  و4  قدما 

والجافة.

إلى  تسعى  كيوتيرمنلز  ان  إلى  ولفت 

في  التوسع  عبر  أصولها  وتنويع  توسيع 

رأسها  وعلى  المساندة  القطاعات  من  حزمة 

تكامل  لتعزيز  البحرية  الخدمات  قطاع 

تنفيذ  خطط  ودعم  االستثمارية  محفظتها 

الموانئ  قطاع  في  الجديدة  االستحواذات 

فرص  وجود  ظل  في  وخصوصا  العالمية 

وأفريقيا  الجنوبية  وأميركا  أوروبا  في  واعدة 

التنافسية  القدرة  من  سيعزز  مما  وآسيا 

للشركة في تشغيل وإدارة الموانئ الدولية 

الخارجية، وتقليص النفقات، وإنشاء بنية 

والخدمات  الدولية  للتجارة  متطورة  تحتية 

فرص  من  يحفز  ما  وهو  اللوجستية، 

تحويل  وهو  األجل  طويل  الهدف  تحقيق 

قطاع  في  محوري  مركز  إلى  كيوتيرمنلز 

وحول  األوسط  الشرق  في  البحرية  الموانئ 

العالم مما يعزز من فرص النمو.

»كيوتيرمنلز«  خطط  عن  بيست  وكشف 

البحرية  الموانئ  لتطوير  شراكات  لعقد 

مثل  البلدان  من  حزمة  في  الرئيسية 

المشترك  التعاون  من  يعزز  ما  وهو  أفريقيا 

تبدو  فيما  الدول  بين  الثنائية  والعالقات 

وعقد  التعاون  على  منفتحة  كيوتيرمنلز 

توسيع  في  ترغب  التي  الدول  مع  شراكات 

واستخدامها  للموانئ  التحتية  البنية 

أو  أوروبا  أو  إفريقيا  في  البلدان  هذه  لخدمة 

إجراء  حاليا  يتم  انه  إلى  الفتا  آسيا  حتى 

وزارة  مع  تنسيقية  ومشاورات  مباحثات 

النقل المصرية للتعاون في تطوير الموانئ 

وقت  في  قطر  أبدت  بينما  البحري  والنقل 

قطاعي  في  باالستثمار  اهتماًما  سابق 

العقبة  منطقة  في  البحري  والنقل  الموانئ 

في األردن. 

حاليا  تباشر  »كيوتيرمنلز«  أن  وبين 

قطاع  لتطوير  متكاملة  استراتيجية  تنفيذ 

بموجب  القطرية  والموانئ  البحري  النقل 

توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

مركز  إلى  التحول  قطر  تستهدف  حيث 

اللوجستية  والخدمات  للتجارة  عالمي 

تطوير  استراتيجية  محاور  أبرز  وتتضمن 

النقل البحري: إنشاء أرصفة جديدة   بهدف 

الموانئ  في  األرصفة  أطوال  إجمالي  زيادة 

وتعميق  األمواج  حواجز  وإنشاء  البحرية 

مناولة  من  الموانئ  وتمكين  الشحن  ممرات 

ماليين األطنان من البضائع.

قامت  قطر  دولة  ان  إلى  بيست  ولفت 

العديد من  االتفاقيات مع  بتوقيع حزمة من 

والدوليين  واإلقليميين  المحليين  الالعبين 

المنطقة.  في  حمد  ميناء  مكانة  لتعزيز 

الميناء بالفعل نقلة نوعية في  فيما يحقق 

التنافسية  وتعزيز  القطري  االقتصاد  تنويع 

وإعادة  استيراد  تأمين  في  دوره  خالل  من 

ساهم  وقد  والبضائع  السلع  تصدير 

الشرق  موانئ  أكبر  أحد  وهو  حمد،  ميناء 

البحري  القطاع  تنشيط  في  األوسط، 

التحتية  البنية  لعبت  بينما  المحلي 

حمد  بميناء  الحديثة  والتقنيات  المتطورة 

مالحية  خطوط  استقطاب  في  كبيرا  دورا 

التكنولوجيا  ساهمت  وأيضا  كبرى.  دولية 

في  حمد  ميناء  في  المستخدمة  الحديثة 

مكانة  يكرس  مما  المناولة  عمليات  تسريع 

خدمات  تقديم  في  الرائدة  حمد  ميناء 

التي  الحلول  من  المزيد  وتوفير  شاملة 

بيئة  من  القصوى  االستفادة  للعمالء  تتيح 

ساهمت  وقد  لألعمال.  مثالية  تنافسية 

العالقات  جانب  إلى  المتعددة  المزايا  هذه 

لميناء  العالميين  الشركاء  مع  الوثيقة 

لدولة  التجارية  الحصة  تعزيز  في  حمد 

إلى  حمد  ميناء  تحويل  خطة  دعم  مع  قطر 

التصدير  وإعادة  لالستيراد  إقليمي  مركز 

الوقت  وفي  »الترانزيت«  العابر  والشحن 

ميناء  في  التطوير  أعمال  تتواصل  نفسه، 

الحاويات  محطة  افتتاح  شهد  الذي  حمد، 

الثانية في ديسمبر 2020. وفي هذا السياق 

 %  70 على  يزيد  ما  ان  إلى  االشارة  تجدر 

استخدامها  تم  التي  والمعدات  المواد  من 

والتجهيزات  التحتية  البنية  أعمال  في 

الحاويات  بمحطة  الخاصة  واإلنشاءات 

أحدث  وفق  قطر  في  تصنيعها  تم  الثانية 

دولة  جهود  يدعم  مما  العالمّية  المواصفات 

قطر في تعزيز توطين الصناعات والخبرات 

فضال  عالميا،  المستخدمة  والتكنولوجيا 

للعديد  التشغيلية  العمليات  توطين  عن 

القطاع  الحيوية، وخاصة في  القطاعات  من 

رؤية  تحقيق  مع  يتواكب  ما  وهو  البحري، 

بالتزامن  ذلك  ويأتي   2030 الوطنية  قطر 

االمتثال  على  »كيوتيرمنلز«  تركيز  مع 

أفضل  البيئية وتحقيق  االستدامة  لمعايير 

التصميم  مراحل  جميع  في  الممارسات 

ضوابط  وترسيخ  المستقبلية،  والعمليات 

والموثوقية  البيئية  لإلدارة  الشاملة  الجودة 

المواد  واستخدام  اإلدارية  العميات  في 

محليا.  المصنعة 

وشدد بيست على أن دولة قطر باتت مركزا 

استثماريا عالميا يجذب الشركات الدولية 

عن  فضال  حمد  ومطار  حمد  ميناء  بفضل 

مناخا  توفر  والتي  قطر   - الحرة  المناطق 

في  الراغبة  للشركات  جذابا  استثماريا 

سيجعل  ما  وهو  قطر  في  أعمالها  تأسيس 

رئيسية  دولية  استثمارية  وجهة  قطر  من 

بعد انتهاء مونديال كأس العالم 2022. من 

جهودها  بتكثيف  كيوتيرمنلز  تقوم  جهتها، 

لتوفير  الالزمة  الجدوى  دراسات  وإجراء 

المشاريع  لخدمة  متكاملة  بحرية  بيئة 

ذاته  الوقت  وفي  متطلباتها  وتلبية  الجديدة 

فإن ميناء حمد يلعب دورا أساسيا في دعم 

الشاملة  التنمية  وتحفيز  القطري  االقتصاد 

الصادرة  والبيانات  المؤشرات  تبشر  حيث 

النجاح  وتؤكد  بالخير  حمد  ميناء  عن 

مرافق  تطوير  في  قطر  حققته  الذي  الكبير 

البنية التحتية الحيوية فضاًل عن توظيف 

التكنولوجيا ودمجها في الهيكل التشغيلي، 

وتحسين مخرجات األعمال. 

إلدارة  القطرية  الشركة  ان  إلى  يشار   

حصــة  ارتفــاع  تتوقع  قطر«  »مواني  الموانئ 

األوسـط  الشــرق  تجــارة  إجمالــي  مــن  قطــر 

المقبلـة  الفتـرة  خـالل  ملحـوظ  بشـكل 

التشــغيلية  العمليــات  مـن  كبيـر  بدعـم 

مينــاء  فــي  الثانيــة  الحاويــات  محطــة  فــي 

التحتيـة  البنيـة  وبفضـل   ،»CT2« حمـد 

تتمتــع  التـي  المتقدمـة  التكنولوجيـة 

افتتــاح  رســميا  تــم  التــي  المحطــة  بهــا 

مؤخــرا.  منهــا  والثانيــة  األولــى  المرحلتيــن 

لعمليــات  األول  العــام  هــو   2021 وكان 

فــي  الثانيــة  الحاويــات  محطــة  تشــغيل 

للغايــة،  واعــدا  كان  والــذي  حمــد  مينــاء 

المرحلتيــن  تشــغيل  يســاهم  حيــث 

زيــادة  في  المحطــة  مــن  والثانيــة  األولــى 

ثالثــة  إلــى  للمينــاء  االســتيعابية  الطاقــة 

على  السـنة  فـي  نمطيـة  حاويـة  مالييـن 

انتهـاء  عنـد  حاويـة  مالييـن   5 إلى  تصـل  أن 

أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن  المراحـل.  جميـع 

حمـد  بمينـاء  الثانيـة  الحاويـات  محطـة 

للبيئـة  الصديقـة  المعـدات  مجهـزة بأحـدث 

احتياجــات  لمواكبــة  تقنيــا  والمتقدمــة 

ومتطلبــات خطــوط الشـحن العالميـة. وقد 

الرئيســية  قطــر  بوابــة  حمــد،  مينــاء  شهد 

النجاح  من  آخر  عاما  العالــم،  مــع  للتجــارة 

للحجـم  جديـدة  معاييـر  وضـع  خـالل  مـن 

2021، حيــث اســتقبل  واإلنتاجيـة فــي عــام 

 1.52 بمناولــة  وقــام  سفينة   1.750 المينــاء 

طــن  مليــون  و1.57  نمطيــة،  حاويــة  مليــون 

مــن  رأسا  و45.594  العامــة،  البضائــع  مــن 

السـيارات  مـن  وحــدة  و72.223  الماشــية 

والمعـدات خـالل العـام المنصـرم. ويسـتأثر 

مينـاء حمـد، الـذي يعـد أحـد أكبـر الموانـئ 

األســد  بنصيب  األوسـط،  الشـرق  فـي 

والموانــئ  التجــارة  حركــة  إجمالــي  مــن 

أصبـح  الفت  آخـر  تطـور  قطــر.وفـي  فــي 

بحري  مينـاء  أول   2021 فـي  حمـد  مينـاء 

بتكنولوجيــا  يعمــل  األوســط  الشــرق  فــي 

بعـد  وذلك  المتطــورة   5G الخامس  الجيل 

اسـتكمال شـركة Ooredoo المرحلـة األولـى 

الحاويـات  محطـة  فـي   5G شبكة  نشـر  مـن 

الجديـدة  التكنولوجيا  وسـتمكن  الثانيـة. 

عديـدة  وفوائـد  مزايـا  تقديـم  مـن  المينـاء 

هـذه  مـن  االسـتفادة  سـتتم  كمـا  لعمالئـه. 

فــي  بعد  عـن  التحكـم  فـي  التكنولوجيـا 

العمالقــة  والقاطرات  الرافعـات،  تشــغيل 

واألصــول  المطاطية،  العجالت  ذات 

بعد  عن  والصيانة  والتفتيش  المتصلــة 

مما  وغيرهــا  البيانــات،  بمراكز  واالتصال 

سالسة  علــى  إيجابي  بشــكل  سينعكس 

العمليـات فــي الميناء.
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»44.6« مليون أرباح »كيو إل إم« النصفية

أعلنت كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي عن البيانات المالية نصف السنوية 

44,656,254 رياال قطريا مقابل  للفتره المنتهية في  30 يونيو2022  حيث بلغ صافي الربح 

صافي الربح 55,427,251 رياال قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

   2022 يونيو   30 في  والمنتهية  السنوية  نصف  الفترة  خالل  السهم  ربحية  بلغت  كما   

العام  من  الفترة  لنفس  قطري  ريال   0.16 السهم  ربحية  مقابل  قطري  ريال   0.13 مستوى 

الذي سبقه.

تنفذها »كيوتيرمنلز« باالستحواذات واالمتيازات.. الرئيس التنفيذي نيفيل بيست:

استراتيجية قطرية للتوسع بالموانئ العالمية

{ ميناء حمد

{ كيويترمنلز أوليفيا في أوكرانيا

ميناء حمد نجح في استقطاب خطوط مالحية دولية كبرىمباحثات مع وزارة النقل المصرية بالنقل البحري

 }

نيفيل بيست

}

تعزيز تكامل المحفظة االستثمارية لدعم خطط تنفيذ استحواذات 

زيادة القدرة التنافسية في تشغيل وإدارة الموانئ الخارجية

نقلت مؤسسة األبحاث العالمية »ذا بيزنس يير« عن نيفيل 
بيست الرئيس التنفيذي لشركة كيوتيرمنلز قوله إن 

الشركة تركز على تعزيز نموها من خالل استهداف 
فرص إلنجاز استحواذات وضخ استثمارات 

والحصول على امتيازات إلدارة وتشغيل 
موانئ عالمية خالل السنوات الخمس 

المقبلة مشيرا إلى ان »كيوتيرمنلز« 
وهي شركة إدارة وتشغيل الموانئ، 

والتي تأسست كشراكة بين 
»مواني قطر« بحصة 51 % 

وشركة المالحة القطرية 
»مالحة« بحصة 49 % 

نجحت في تعزيز محفظتها 
االستثمارية عالميا وتتطلع 

إلى المزيد من الفرص.

كتب           سعيد حبيب 

{  كيوتيرمنلز أنطاليا في تركيا

فرص واعدة في أوروبا وأميركا 
الجنوبية وأفريقيا وآسيا 

شراكات لتطوير حزمة 
من الموانئ البحرية الدولية 

قطر تسعى للتحول إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية 
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الثانية شرق أوسطيا بقائمة »براند فاينانس« لألسرع نموا لعام »2022«

»القطرية« »7.28« مليار ريال قيمة العالمة التجارية لـ

وكالة  وهي  فاينانس«،  »براند  وتعتمد 

تقّيم  مستقلة  متخصصة  استشارية 

مقرا  لندن  من  وتتخذ  التجارية  العالمات 

لقيمة  تقييمها  في  صارمة  معايير  لها، 

العالمات التجارية تأخذ بعين االعتبار عددا 

العمليات  حجم  بينها:  من  المعطيات،  من 

والسمعة  الجغرافي،  واالنتشار  المالية، 

العالمة  وتصنيف  واإلقليمية،  العالمية 

للبيانات  أساسيا  مصدرا  وتعتبر  التجارية. 

على المستوى الدولي.

فإن  لـ»القطرية«  السنوي  التقرير  وبحسب   

القطرية  الجوية  للخطوط  التجارية  العالمة 

الفاخرة  والخدمات  للرقي  نموذجا  تمثل 

الرحالت  على  خدماتها  تقتصر  ال  حيث 

تجربة  لتشمل  تمتد  وانما  فحسب  الجوية 

زالت  ما  حين  وفي  متكاملة  استثنائية 

للعمالء  رئيسيين  عاملين  والثقة  السالمة 

شبكة  توسيع  أن  إال  السفر  قرار  اتخاذ  عند 

منتجاتها  وتطوير  القطرية  الخطوط  وجهات 

لتعزيز  الرئيسية  العوامل  من  يعتبران 

المالية  السنة  وخالل  التجارية  العالمة 

2022 التزمت العالمة  31 مارس  المنتهية في 

باتباع  القطرية  الجوية  للخطوط  التجارية 

خالل  من  وذلك  لالتصاالت  استراتيجي  نهج 

تحقيق  على  تركز  تفاعلية  حمالت  إطالق 

مختلف  عبر  وذلك  العمالء  وتطلعات  رغبات 

ذلك  في  بما  العالم،  أنحاء  جميع  في  قنواتها 

وسائل التواصل االجتماعي.

تطلعات المسافرين 

فإن  البيانات  على  تعتمد  شركة  وبوصفها   

ونمط  وسلوك  وآراء  بتفضيالت  االهتمام 

من  يتجزأ  ال  جزءا  تعد  المستهلك؛  حياة 

في  واالتصاالت  التسويق  استراتيجية 

كل  ساهم  كما  القطرية  الجوية  الخطوط 

والمواد  الجذاب،  اإلعالمي  المحتوى  من 

استراتيجية،  بصورة  المصممة  اإلعالمية 

حيز  في  المسافرين  تطلعات  وضع  مع 

الوعي  مدى  على  الحفاظ  في  التنفيذ؛ 

للخطوط  التجارية  بالعالمة  واالهتمام 

الجوية القطرية وقد أتاح هذا األمر للخطوط 

تعزيز  مواصلة  إمكانية  القـــطرية  الجوية 

تفاعل ومشاركة الجمهور، فضال عن تعزيز 

شبكة  عبر  التجارية،  وعالمتها  مبيعاتها 

المتنامية. العالمية  وجهاتها 

أطلقت  الماضية  المالية  السنة  وخالل 

من  سلسلة  القطرية  الجوية  الخطوط 

اإلبداعية  العالمية  والمبادرات  الحمالت 

التجارية  العالمة  تشمل  التي  المبتكرة 

واستئناف  والسالمة  والمنتجات  للناقلة 

الرعاية  وشؤون  شبكتها،  على  الوجهات 

والمبيعات التجارية العالمية.

جائزة  أخرى  مرة  القطرية  الناقلة  وحصدت 

شركة  من  العام«  في  طيران  شركة  »أفضل 

شركة  وهي  العالمية،  تراكس  سكاي 

هذا  على  حصلت  التي  الوحيدة  الطيران 

أحرزت  كما  مرات.  لست  المرموق  اللقب 

الناقلة مجموعة من الجوائز العالمية األخرى 

»تدقيق  في  نجوم   5 تصنيف  بينها  من 

على   19 بكوفيد  الخاصة  السالمة  تدابير 

من  والمطارات«  الطيران  شركات  مستوى 

من  تداوله  تم  الذي  األمر  تراكس،  سكاي 

واإلعالنات  االجتماعي  التواصل  خالل حمالت 

العمالء  شكر  على  ركزت  التي  التليفزيونية 

الذين صوتوا للناقلة الوطنية لدولة قطر.

على  القطرية  الجوية  الخطوط  حازت  كما 

البشرية«  الموارد  في  »االستثمار  جائزة 

ضمن حفل توزيع جوائز سيتريد 2021، األمر 

القطرية  الناقلة  الضوء على دعم  الذي سلط 

المستمر للعاملين في القطاع البحري خالل 

إلى  باإلضافة  كوفيد،  جائحة  انتشار  فترة 

في  للعاملين  مخصصة  صالة  أول  افتتاح 

القطاع البحري في المطارات.

شراكات الرعاية 

التي  المتعددة  الرعاية  شراكات  خالل  ومن 

القطرية  الجوية  الخطوط  واصلت  أبرمتها، 

تعزيز عالمتها التجارية من خالل بناء قواعد 

الحمالت  من  عدد  عبر  المعجبين  لجماهير 

الراعي  وبوصفها  االستثنائية  الدعائية 

2022™؛  قطر   FIFA العالم  لكأس  الرسمي 

في  القطرية  الجوية  الخطوط  شرعت 

قطر،  دولة  إلى  العالم  الستقطاب  االستعداد 

التنازلي  العد   2021 أكتوبر  شهر  في  وبدأت 

الخاصة  السفر  باقات  مبيعات  إطالق  ومع 

جابت  خاصة  رحلة  وتسيير  العالم،  بكأس 

البطولة  ستستضيف  التي  المالعب  جميع 

الثمانية؛ تمكنت الناقلة القطرية من حصد 

التواصل  وسائل  عبر  استثنائي  تفاعل 

كرة  نجم  استضافة  خالل  من  االجتماعي، 

بطولة  بكأس  الفائز  كافو،  العالمي  القدم 

واستمرت  الطائرة.  متن  على  العالم  كأس 

هذه الحملة الرقمية حتى حصلت على أكثر 

أنحاء  جميع  من  تفاعل  ماليين  تسعة  من 

العالم.

لبطولة  الرسمي  الطيران  راعي  وبوصفها 

القطرية  الناقلة  2020، استضافت  أوروبا  أمم 

 ،2021 يوليو   11 إلى  يونيو   11 من  الفترة  في 

البطولة  هذه  من  عشرة  السادسة  النسخة 

جرت  حيث  فريقا،   24 تضم  التي  الرائدة 

األوروبية  المدن  من  العديد  في  مبارياتها 

ألول مرة في تاريخ البطولة، كما استضافت 

 ،FIFA العرب  كأس  بطولة  القطرية  الناقلة 

الرسمي  الطيران  شريك  بوصفها  وذلك 

القطرية  الجوية  الخطوط  وروجت  للبطولة. 

العالم،  أنحاء  جميع  في  البطولة  لهذه 

واحتفلت بنجاحها خالل المباراة النهائية من 

خالل عرض عدد من الرسائل الرئيسية في 

استاد المباراة عبر شاشات LED، تدعو فيها 

العالم لزيارة دولة قطر لحضور بطولة كأس 

الترويج  عن  فضال   ™،2022 قطر   FIFA العالم 

لباقات السفر الخاصة بالبطولة.

باقات السفر 

أطلقت   ،2021 سبتمبر  شهر  وفي 

الخاصة  السفر  باقات  للعطالت  القطرية 

بالمشجعين، متيحة بذلك الفرص لعشاق 

المباريات  تذاكر  على  للحصول  القدم  كرة 

أرض  على  منتخباتهم  وتشجيع  للحضور 

الخطوط  احتفلت  كما  شخصيا  الملعب 

 ،2021 نوفمبر  شهر  في  القطرية  الجوية 

بالذكرى السنوية األولى لنادي الطالب التابع 

للناقلة، وذلك من خالل إطالق عروض خاصة 

للطالب في جميع أنحاء العالم. كما أطلقت 

عبر  والمبادرات  الحمالت  من  عددًا  الناقلة 

أعضاء  لشكر  االجتماعي  التواصل  وسائل 

خصومات  منحهم  خالل  من  الطالب  نادي 

خاصة وترقيات مميزة في مطار حمد الدولي.

برنامج  تجديد  تم   ،2021 نوفمبر  شهر  وفي 

الخطوط  من  لألعمال  محدودة  ال  »آفاق 

برنامج  تحسين  مع  القطرية«،  الجوية 

اآلن  يخدم  بات  الذي  الشركات  مكافآت 

جميع الشركات من عبر خمسة مستويات 

ما  بخالف  األحجام  مختلف  من  حصرية 

كان عليه األمر في السابق حيث كان يضم 

انطلقت   2022 يناير  وفي  فقط  مستويات   3

احتفاالت الخطوط الجوية القطرية بالذكرى 

لتأسيسها،  والعشرين  الخامسة  السنوية 

مبتكرة  اعالنية  حملة  إطالق  خالل  من  وذلك 

كما  التميز.  من  عام   25 بمرور  لالحتفال 

األولى  باأليام  القطرية  الناقلة  احتفت 

خالل  من  عملياتها،  وتشغيل  لتأسيسها 

 777-300 بوينغ  طراز  من  طائرتها  استالم 

القطرية  الجوية  الخطوط  بشعار  المزدانة 

القطرية  الجوية  الخطوط  وأطلقت  القديم. 

طيران  شركة  أفضل  مع  واربح  »سافر  حملة 

في العالم«، بهدف تعزيز حركة المسافرين 

عبر مطار حمد الدولي. وحققت هذه الحملة 

عوائد إيجابية للغاية، بما في ذلك العائدات 

بين  التجارية  القطاعات  مستوى  على 

الشركات والعمالء. وتم اإلعالن عن الفائزين 

بهذه الحملة عبر وسائل التواصل االجتماعي 

نيمار  العالمي  القدم  كرة  نجم  بمساعدة 

جونيور األمر الذي نال تفاعال عالميا كبيرا.

رضا العمالء 

تنتعش  لم  الماضية  المالية  السنة  وخالل 

وتنمو  القطرية  الجوية  الخطوط  مجموعة 

من  عززت  بل  فحسب،  كبير  نحو  على 

مستوى  لمعيار  وفقا  التجارية  عالمتها 

شبكة  بناء  اعادة  مع  بالتزامن  العمالء  رضا 

في  جديدة  وجهات  إطالق  خالل  من  وجهاتها، 

عن  فضال  وهراري،  أبيدجان  مثل  إفريقيا، 

أعادت  التي  الوجهات  من  العديد  استئناف 

السفر  على  القيود  تخفيف  بعد  أبوابها  فتح 

أستراليا  ذلك  في  بما  كوفيد  جائحة  بفعل 

وجنوب إفريقيا وتايالند، كما تمكنت الناقلة 

بشكل  التجارية  عالمتها  تعزيز  من  القطرية 

الرئيسية  األسواق  دعم  خالل  من  أكبر، 

النطاق.  واسعة  توعية  حمالت  بإطالق 

التي  وتلك  الجديدة  الوجهات  إلى  وباإلضافة 

الجوية  الخطوط  أبرمت  فقد  استئنافها؛  تم 

استراتيجية  تسويقية  شراكات  القطرية 

السياحة  مجالس  من  عدد  مع  رئيسية 

العالمية. ومن خالل إطالق الحمالت المتبادلة 

المتعلقة باألسواق الرئيسية، والتركيز على 

األعمال التجارية فقد تم تعزيز هذه األسواق 

الذي  األمر  واعدة  سياحية  وجهات  بوصفها 

القطرية  الناقلة  من  كل  على  بالفائدة  يعود 

والشركاء على حد سواء.

نمو قياسي 

أعلنت  قد  القطرية  الجوية  الخطوط  وكانت 

قياسيا  نموا  تحقيقها  عن   2022 يونيو  في 

في نتائجها السنوية مسجلة أرباحًا صافية 

دوالر  مليار   1.54( قطري  ريال  مليار   5.6 بلغت 

 .2022       /  2021 المالي  العام  خالل  أميركي( 

52.3 مليار ريال  إلى  العائدات  وارتفع إجمالي 

قطري )14.4 مليار دوالر أميركي( بزيادة بلغت 

من  أعلى   % و2  سنوي،  أساس  على   %  78
المستويات التي حققتها قبل انتشار جائحة 

بنسبة  الركاب  عائدات  نمت  كما  كوفيد. 

وذلك  الماضي  المالي  العام  خالل   %  210
القطرية،  الناقلة  وجهات  شبكة  نمو  بفضل 

العائدات،  ونمو  السوقية،  حصتها  وزيادة 

التوالي.  على  الثاني  المالي  للعام  وذلك 

ونقلت الخطوط الجوية القطرية 18.5 مليون 

أساس  على   %  218 بلغت  بزيادة  مسافر، 

للشحن  القطرية  حافظت  بينما   . سنوي 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التابعة  الجوي 

حيث  عالميًا،  الرائدة  مكانتها  على  القطرية 

على   ،%  25 بلغ  كبيرًا  نموًا  عائداتها  شهدت 

)عدد  الشحن  سعة  نمو  مع  سنوي  أساس 

األطنان المتاحة لكل كيلومتر( بنسبة 25 % 

سنوّيًا. كما حققت المجموعة هامش لألرباح 

واالستهالك  والضريبة  الفوائد  اقتطاع  قبل 

مليار   17.7 أي   ،%  34 بلغت  بنسبة  واإليجار 

ويعد  أميركي(.  دوالر  مليار   4.9( قطري  ريال 

هامش األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة 

العام  من  أعلى  العام  لهذا  واإليجار  واالستهالك 

 3.2( قطري  ريال  مليار   11.8 بمقدار  األسبق 

العمليات  بفضل  وذلك  أميركي(،  دوالر  مليار 

والمرونة  بالسالسة  تتسم  التي  التشغيلية 

وتلبية المتطلبات في جميع مجاالت األعمال. 

انعكاسًا  القياسية  النتائج  هذه  وتعّد 

للقرارات التي تّم اتخاذها خالل فترة انتشار 

الجائحة، بما في ذلك؛ تعزيز شبكة وجهات 

توقعات  وتقديم  الجوي،  والشحن  الركاب 

دقيقة لمستوى التعافي في السوق العالمي، 

التجاريين،  والشركاء  العمالء  والء  وتعزيز 

جانب  إلى  االستثنائية  الخدمات  إتاحة  مع 

التحكم القوي في التكاليف.

{  الخطوط الجوية القطرية 

توسـيع مسـتمر لشبـكة الوجـهات مــع تطوير المنتجات تتخطى توقعات المسافرين وتعزز القوة الناعمة للدولة 

توسيع الحصة السـوقية وزيــادة مســتويات والء العـمالءدعـم األســواق الرئيــسية بإطــالق حزمــة حمــالت توعوية

سعيد حبيب كتب

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة براند 
فاينانس العالمية ان الخطوط الجوية 

القطرية هي ثاني أسرع العالمات التجارية 
نموا في قطاع الطيران على مستوى 

الشرق األوسط لعام 2022 بنسبة نمو 
12.5 % لتصل قيمة عالمتها التجارية 

إلى ملياري دوالر )7.28 مليار ريال قطري( 
وكواحدة من الشركات البارزة في قطر 

فإن الخطوط الجوية القطري تلعب 
دوًرا كبيًرا في تعزيز القوة الناعمة لقطر 

على الصعيد العالمي. فيما تتخطى 
الخطوط القطرية حاليا توقعات 

المسافرين، بحيث إنها لم تعد شركة 
طيران فاخرة فحسب؛ بل أصبحت 

العالمة التجارية للناقلة القطرية 
مرتبطة بالسالمة والموثوقية، األمر 

الذي يلبي توقعات المسافرين.

نقلت »18.5« مليـون مســافر بنمــو »218 %« بالسـنة المــاليـــة الماضية 
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استشهاد تيسير الجعبري القائد في سرايا القدس

عدوان جديد يستهدف غزة

اإلسرائيلي  االحتالل  طائرات  شنت  وكاالت-  غزة- 

مناطق  على  مكثفة  جوية  غارات  أمس،  الحربية 

من  عدد  سقوط  إلى  أدت  غزة،  قطاع  في  مختلفة 

المنطقة  قائد  الجعبري  تيسير  بينهم  الشهداء، 

العمر  من  تبلغ  وطفلة  القدس  سرايا  في  الشمالية 

»5« أعوام وأحد مقاومي حركة الجهاد اإلسالمي وهو 

بالل نمر أبو عمشة، جراء استهداف موقع للحركة 

شمال قطاع غزة، فيما أصيب مقاوم آخر بجراح.

زياد  اإلسالمي  الجهاد  لحركة  العام  األمين  وقال 

)مع  المعركة  لهذه  حمراء  خطوط  »ال  إنه  النخالة، 

إسرائيل( وستكون تل أبيب تحت ضربات صواريخ 

الذي  للنخالة  تصريحات  في  ذلك  جاء  المقاومة«. 

لقناة  بها  أدلى  طهران،  اإليرانية  العاصمة  يزور 

سلسلة  إسرائيل  شن  عقب  الفضائية  »الميادين« 

غاراتها التي أسفرت عن »استشهاد 10 فلسطينيين 

وإصابة 75 آخرين« وفق وزارة الصحة في القطاع.

للمقاومة  اختبار  هو  »اليوم  أن  النخالة  وأضاف 

العدوان اإلسرائيلي«،  الفلسطينية في مواجهة هذا 

التوفيق  الله  ونسأل  ذاهبون  »نحن  مضيفًا 

للمجاهدين وسيقع األلم على اإلسرائيليين«.

وأردف أن »على المقاومين أن يقفوا وقفة رجل واحد 

وليس هناك خطوط حمراء لدى الجهاد اإلسالمي وال 

توقف وال وساطات«.

لحركة  المسلح  )الجناح  القدس  »سرايا  أن  وتابع 

المقاومة  فصائل  كل  مع  ستكون  اإلسالمي(  الجهاد 

موحدة في مواجهة العدوان«.

المعركة  لهذه  حمراء  خطوط  »ال  أنه  على  وشدد 

وأعلنها أمام الشعب الفلسطيني وستكون تل أبيب 

تحت ضربات صواريخ المقاومة«.

أذرعها  بكل  »المقاومة  أن  فأكدت  حماس،  أما 

المعركة  هذه  في  موحدة  وفصائلها  العسكرية 

وستقول كلمتها بكل قوة«.

هو  اإلسرائيلي  »العدو  إن  بيان،  في  الحركة  وقالت 

أن  وعليه  غزة،  في  المقاومة  على  التصعيد  بدأ  من 

إعالم عبرية،  المسؤولية«. وذكرت وسائل  يتحمل 

القبة  بطاريات  نصب  اإلسرائيلي،  الجيش  أّن 

»وسط  منطقة  في  للصواريخ،  المضادة  الحديدية 

وتل  القدس  مدينتي  تشمل  والتي  إسرائيل«، 

أبيب، تحسًبا إلطالق صواريخ من قطاع غزة.

التأهب  حالة  استمرت  التوالي،  على  الرابع  ولليوم 

إغالق  ومعها  غزة،  قطاع  حدود  على  اإلسرائيلية 

بيت  معبري  على  الحركة  أمام  بالكامل،  القطاع 

حانون )إيرز(، وكرم أبو سالم، من وإلى قطاع غزة.

ومعبر بيت حانون )إيرز( مخصص لألفراد، في حين 

يختص معبر كرم أبو سالم بإدخال البضائع.

اإلسالمي  الجهاد  حركة  في  القيادي  اعتقال  ومنذ 

الغربية،  الضفة  شمالي  في  السعدي  بسام 

بمعدل  اإلسرائيلية  األمنية  االجتماعات  تتواصل 

اجتماعين يوميا.

وأمس الجمعة، عاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير 

هيئة  بحسب  أمني،  تقييمي  اجتماع  لعقد  البيد 

البث اإلسرائيلية.

اإلسرائيلية  اإلجراءات  إلنهاء  موعد  باألفق  يلوح  وال 

التي من ناحية تضّيق على نحو مليوني فلسطيني 

في  اإلسرائيليين  آالف  يشتكي  فيما  غزة،  قطاع  في 

التجمعات اإلسرائيلية في غالف القطاع من تأثيرها 

على حياتهم اليومية. ولم يسبق إلسرائيل أن لجأت 

إلى مثل هذا النوع من العقوبات على الفلسطينيين 

االحترازية، في محيط قطاع غزة، دون  اإلجراءات  أو 

أن يكون هناك أي إطالق نار من قطاع غزة.

اإلجراءات  هذه  إلى  عمدت  إنها  إسرائيل  وتقول 

بإطالق  اإلسالمي  الجهاد  من  نشطاء  لقيام  تحسبا 

في  إسرائيليين  أو  جنود  على  غزة  قطاع  من  النار 

غالف قطاع غزة، ردا على اعتقال السعدي.

و»جيشاه- اإلنسان«  لحقوق  »أطباء  منظمة  وقالت 

تصريح  في  اإلسرائيليتان  الحقوقيتان  مسلك« 

منع  تم  التقييدات  هذه  »نتيجة  األربعاء:  مشترك، 

منذ  حانون(  )بيت  إيرز  معبر  عبر  المرور  حركة 

تمت  التي  الضرورية  للحاالت  حتى  الثالثاء،  يوم 

الموافقة على خروجها مسبًقا، بما في ذلك عشرات 

المرضى الذين يحتاجون إلى عالجات طبية عاجلة 

ومنقذة للحياة«.

{ الشهيد تيسير الجعبري

بكين تلغي عددا من اللقاءات مع واشنطن

بلينكن: المناورات الصينية تصعيد كبير
الخارجية  وزير  دان  ب-  ف.  أ.  تايبيه- 

الجمعة،  بلينكن،  أنتوني  األميركي 

المناورات العسكرية الصينية في محيط 

تايوان، معتبرا أنها »تصعيد كبير«.

مبرر«  وجود  »عدم  إلى  بلينكن  ولفت 

على  ردا  بكين  أطلقتها  التي  للتدريبات 

األميركي  النواب  مجلس  رئيسة  زيارة 

نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وأطلقت الصين خالل المناورات التي بدأت 

الجمعة  متواصلة  زالت  وما  الخميس 

صواريخ بالستية ونشرت طائرات مقاتلة 

وسفنا حربية حول تايوان.

الشعبي«  التحرير  »جيش  وأعلن 

في  مغلقة  خطر  مناطق  عدة  الصيني 

أهم  بعض  على  تطل  تايوان  محيط 

ممّرات الشحن البحري في العالم وتبعد 

فقط  كيلومترا   20 نحو  معّينة  مواقع  في 

عن سواحل الجزيرة.

ستستمر  المناورات  بأن  بكين  وذكرت 

حتى منتصف األحد، بينما أعلنت تايبيه 

»الخط  عبرت  صينية  وسفن  مقاتالت  أن 

تايوان  مضيق  عبر  يمر  الذي  األوسط« 

صباح الجمعة.

بيان:  في  التايوانية  الدفاع  وزارة  وقالت 

أجرت  عشرة،  الحادية  الساعة  »منذ 

مجموعات عدة من طائرات حربية وسفن 

مضيق  حول  تدريبات  الصينية  حربية 

تايوان وعبرت الخط األوسط للمضيق«.

رسمية  غير  حدودا  األوسط  الخط  ويمّثل 

وتمتد  كبير  حد  إلى  بها  االلتزام  يتم  لكن 

على طول منتصف المضيق الفاصل بين 

تايوان والصين.

منذ  الصينية  التوغل  عمليات  وتكررت 

أعلنت بكين في 2020 أن الحدود الرسمية 

هذه لم تعد قائمة.

بأنها  الحربية  المناورات  بكين  ووصفت 

أجرتها  التي  الزيارة  على  »ضروري«  رد 

نانسي  األميركي  النواب  مجلس  رئيسة 

فرض  قررت  كما  الجزيرة  إلى  بيلوسي 

المباشرة،  عائلتها  وعلى  عليها  عقوبات 

باإلضافة إلى إلغاء عدد من اللقاءات حول 

ملفات  بعدة  صلة  على  دفاعية  مسائل 

وزارة  وذكرت  المتحدة.  الواليات  مع 

»ستعلق  بكين  أن  الصينية  الخارجية 

حول  األميركية  الصينية  المحادثات 

التغير المناخي« وستلغي لقاء بين القادة 

منددة  أمنيين،  واجتماعين  العسكريين 

بيلوسي  أبدته  الذي  بـ»االستخفاف« 

الشديدة«  الصين  معارضة  »حيال 

لزيارتها إلى تايوان.

الجمعة،  زيارتها  عن  بيلوسي  ودافعت 

تسمح«  »لن  واشنطن  أن  إلى  مشيرة 

للصين بعزل تايوان. 

آخر  طوكيو،  في  للصحافيين  وقالت 

بها،  قامت  آسيوية  جولة  ضمن  محطة 

تهدف  »ال  الزيارة  إن  البداية«  منذ  »قلنا 

أو  القائم هنا في آسيا،  الوضع  إلى تغيير 

تغيير الوضع القائم في تايوان«. 

التايواني  الوزراء  رئيس  دعا  جهته،  من 

سو تسينغ-تشانغ حلفاء بالده للضغط 

من أجل خفض التصعيد.

أن  نتوقع  »لم  للصحافيين  وقال 

وبأن  عتبتنا  على  قّوته  الجار  يستعرض 

تعسفي  بشكل  الخطر  إلى  يعّرض 

الممرات المائية األكثر انشغاال في العالم 

عبر تدريباته العسكرية«. 

التدريبات  أن  الصيني  الجيش  وأعلن 

في  تقليديا«  صاروخيا  »هجوما  تضمنت 

المياه شرق تايوان.

الجيش  أن  الصين  أنباء  وكالة  وذكرت 

»أطلق أكثر من مائة طائرة حربية تشمل 

مقاتالت وقاذفات« . 
{ إطالق صواريخ صينية خالل المناورات الضخمة بالقرب من تايوان

»3« سفن حبوب 
تغادر أوكرانيا

اسطنبول - أ. ف. ب- أعلنت وزارة 

الدفاع التركية أن ثالث شحنات 

جديدة من الحبوب غادرت أوكرانيا 

صباح الجمعة في قافلة، في بداية 

سلسلة من الدورات المنتظمة 

إلمداد األسواق الزراعية بعد االتفاق 

الدولي الذي وقع في يوليو. 

وقالت الوزارة في بيان إن السفن 

الثالث المحملة بالذرة ستتوجه إلى 

إيرلندا وإنجلترا وتركيا. 

وتبحر هذه السفن بإشراف 

مركز التنسيق المشترك الذي 

تم إنشاؤه في اسطنبول بموجب 

شروط االتفاق الدولي الموقع في 

اسطنبول في 22 يوليو. ووقعت 

روسيا وأوكرانيا اتفاقان منفصالن، 

كما وقعت تركيا واألمم المتحدة 

باألحرف األولى اتفاقا يسمح 

بتصدير الحبوب من أوكرانيا، 

والذي أوقفته الحرب منذ 24 فبراير. 

وغادرت السفينة »نافستار« التي 

ترفع علم بنما أوديسا متوجهة إلى 

إيرلندا ومحملة بـ33 ألف طن من 

الذرة.  أما السفينة »رزجين« التي 

ترفع العلم المالطي، فأبحرت إلى 

إنجلترا من ميناء تشيرنومورسك 

محملة بـ13 ألف طن. 

وحدد مركز التنسيق ليال وجهتي 

السفينتين وهما ريغاسكيدي في 

إيرلندا وتيسبورت في إنجلترا. 

أما سفينة الشحن التركية 

»بوالرنت« التي كانت تنتظر أيًضا 

على رصيف ميناء تشيرنومورسك، 

فيفترض أن تتوجه إلى كاراسو 

الميناء التركي الواقع على البحر 

األسود، محملة بـ12 ألف طن 

من الذرة.  وقالت الوزارة إن هذه 

السفينة سيتم »فحصها من قبل 

فريق التفتيش المشترك في شمال 

اسطنبول« قبل أن تتوجه إلى 

كاراسو.

روسيا مستعدة 
لتبادل السجناء

موسكو - قنا - قال سيرغي الفروف 

وزير الخارجية الروسي، أمس، 

إن بالده مستعدة لمناقشة تبادل 

السجناء مع الواليات المتحدة من 

خالل القنوات الدبلوماسية القائمة.

وأضاف الفروف: »فيما يتعلق 

بالموضوع حول األشخاص الذين 

أدينوا في روسيا والواليات المتحدة، 

هناك قناة خاصة تم االتفاق عليها 

من قبل الرؤساء )رئيسا البلدين(، 

وبغض النظر عما سيقوله أي 

شخص أو جهة علنا، تظل هذه 

القناة هي المعنية )بهذا الموضوع(. 

نحن مستعدون لبحث هذا 

الموضوع، ولكن في إطار القناة التي 

تم االتفاق عليها بين رئيسي )روسيا 

والواليات المتحدة(«.

وكانت محكمة روسية قد 

أصدرت، الخميس، حكما على 

بريتني جرينير نجمة كرة السلة 

األميركية بالسجن تسع سنوات 

بتهم تتعلق بحيازة المخدرات، 

ويمكن أن يمهد الحكم الصادر 

ضدها الطريق اآلن لمبادلة سجناء 

بين الواليات المتحدة وروسيا قد 

تشمل الرياضية البالغة من العمر 

31 عاما وتاجر أسلحة روسي.
وندد الرئيس األميركي جو بايدن 

بالحكم، مؤكدا في بيان صدر فور 

إعالن الحكم أن »هذا غير مقبول 

وأدعو روسيا إلى إطالق سراحها 

فورا«، مؤكدا عزمه على »العمل بال 

كلل« إلعادتها إلى البالد.

إصابة »5« رجال 
شرطة عراقيين

بغداد- قنا- أصيب خمسة من عناصر 

الشرطة االتحادية بانفجار عبوة ناسفة 

جنوبي كركوك شمال العراق.

وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت 

على سيارة عسكرية تابعة للشرطة 

االتحادية قرب مدخل وادي زغيتون 

التابع لناحية الرشاد جنوبي كركوك 

شمال العراق. وأضاف أن االنفجار أدى إلى 

إصابة خمسة من الشرطة االتحادية وتم 

نقلهم إلى مستشفى قريب للعالج. وفي 

الموصل، اعتقلت قوة من استخبارات 

اللواء 30 مطلوبا بتهمة اإلرهاب. وقال مصدر 

أمني إن عملية االعتقال تمت بناًء على 

معلومات استخباراتية ومتابعة من قبل 

مفارز االستخبارات للمطلوب وأعتقل في 

منطقة كوكجلي شرق الساحل األيسر 

للموصل شمال العراق، موضحة أن هذه 

العملية هي الخامسة من نوعها تنفذها 

استخبارات اللواء خالل أقل من شهر.

عشرات اآلالف من مناصري الصدر في صالة الجمعة

بغداد.. استعراض جديد للقوة
بغداد- أ. ف. ب- شارك عشرات اآلالف من مناصري 

زعيم التيار الصدري ورجل الدين الشيعي مقتدى 

الخضراء  المنطقة  في  الجمعة  صالة  في  الصدر 

المحصنة في بغداد، في عرض جديد للقوة، على 

إجراء  طلبه  على  انفتاحهم  خصومه  إعالن  ضوء 

انتخابات مبكرة لكن بشروط.

وبعدما أنهوا صالتهم، توجه المتظاهرون إلى محيط 

الخضراء  المنطقة  في  الواقع  العراقي  البرلمان 

حكومية  مقرات  تضّم  والتي  دجلة  لنهر  المحاذية 

أسبوع  نحو  منذ  يعتصمون  حيث  ودبلوماسية، 

قّدمه  الذي  االسم  على  لالحتجاج  تظاهرات  بعد 

التنسيقي،  اإلطار  في  السياسيون  الصدر  خصوم 

لرئاسة الوزراء. 

خصومه،  على  الضغط  مستوى  من  الصدر  ورفع 

معتمدًا على قدرته على تعبئة الشارع، داعيًا إياهم 

األربعاء إلى حّل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، 

بعد أقّل من عام على االنتخابات التي حصل خاللها 

على أكبر عدد من المقاعد. 

الخميس  التنسيقي  اإلطار  في  خصومه  وأعرب 

عن انفتاحهم على دعوته إجراء انتخابات جديدة، 

االعتصام  إنهاء  مباشر  غير  بشكل  مشترطين 

وإخالء البرلمان. 

التي  الصالة  في  الجمعة  اآلالف  عشرات  وشارك 

المنطقة  في  الواقعة  االحتفاالت  ساحة  في  أقيمت 

مماثلة  صالة  من  أسابيع  ثالثة  بعد  الخضراء 

شرقي  الشعبي  الصدر  مدينة  حي  في  أجريت 

العاصمة. 

أشعة  من  مظاّلت  تحت  منهم  البعض  واحتمى 

درجة   46 تفوق  حرارة  ودرجة  الحارقة  الشمس 

مقتدى  وصور  العراقية  األعالم  رافعين  مئوية، 

إلى  يؤدي  طويل  درٍب  على  ساروا  فيما  الصدر، 

الساحة. 

»نعم  المصلون  صدح  الجمعة،  خطبة  بدء  وعند 

نعم لإلصالح«، »كال كال للفساد«. 

خطبته  في  الموسوي  مهند  الجمعة  خطيب  وقال 

اليوم،  هذا  في  الجمعة  منبر  من  »إننا  للمصلين 

وإجراء  البرلمان  حل  مطالب  مع  تضامننا  نعلن 

انتخابات مبكرة«. 
{ عشرات اآلالف يؤدون صالة الجمعة

طالبت بإغالق القضايا الفنية والقانونية

طهران: الحظر مقابل االتفاق
اسطنبول- األناضول- ذكرت وكالة »إرنا« اإليرانية، 

الجمعة، أن التوصل إلى اتفاق نووي نهائي يرتبط 

بإلغاء الحظر وإغالق القضايا الفنية والقانونية المتعلقة 

بالبرنامج.

جاء ذلك بعد يوم من إعالن البيت األبيض أن المحادثات 

النووية بين الواليات المتحدة وإيران »اكتملت تقريبا«.

وعقد نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، كبير 

المفاوضين في محادثات فيينا علي باقري كني، 

اجتماعا على انفراد مع ممثل االتحاد األوروبي إنريكي 

مورا في فندق قصر كوبورغ، حيث انطلقوا من حيث 

توقفوا في الدوحة الشهر الماضي.

وركز االجتماع على مسودة النص التي طرحها مؤخًرا 

منسق السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي جوزيب 

بوريل، باإلضافة إلى اقتراح إيران، الذي يشدد بشكل 

أساسي على إزالة العقوبات، بحسب مراسل األناضول.

كما أجرى باقري والوفد المرافق له محادثات منفصلة 

مع ممثلين من روسيا والصين.

وقال بوريل، في مقال نشرته صحيفة »فايننشال 

تايمز« البريطانية األسبوع الماضي، إنه قدم مسودة 

نص جديدة إلى األطراف في محاولة لكسر الجمود 

في إحياء االتفاق النووي، المعروف رسمًيا باسم خطة 

.)JCPOA( العمل الشاملة المشتركة

وأكد باقري كني، في تصريح خالل عطلة نهاية 

األسبوع، إن بالده استجابت لالقتراح وشاركت 

بأفكارها »من حيث الجوهر والشكل« لتمهيد الطريق 

»الستنتاجات سريعة« في محادثات فيينا.

والخميس، وصل باقري إلى فيينا، بعد ساعات من 

قوله إن »عبء )إغالق الصفقة( يقع على عاتق أولئك 

الذين انتهكوا الصفقة، وفشلوا في االبتعاد عن اإلرث 

المشؤوم«، في إشارة إلى إدارة الرئيس األميركي جو 

بايدن.

وكتب كبير المفاوضين اإليرانيين، في تغريدة عبر 

تويتر منذ يومين، أنه »يجب على الواليات المتحدة 

اغتنام الفرصة التي يوفرها سخاء شركاء خطة العمل 

المشتركة الشاملة«.

وأضاف أن »الكرة في ملعبهم إلظهار النضج والتصرف 

بمسؤولية«.

وبهذا الخصوص، قال متحدث األمن القومي بالبيت 

األبيض جون كيربي، في تصريحات صحفية 

الخميس، إن »المحادثات مع إيران بشأن التوصل 

التفاق نووي اكتملت تقريبا«، مشيرا إلى أن الوقت 

»ينفد« فيما يتعلق بالتوصل التفاق نووي مع إيران.



أتمت غزة الشهر الماضي أكثر من عقد ونصف العقد 

من الحصار. ورغم أن الحصار غير مألوف في عصرنا 

الحديث لمدن أو لمناطق تقع تحت االحتالل، اذ تعامل 

المجتمع الدولي مع فرض عقوبات أو حصاٍر أقدمت عليه 

الواليات المتحدة بمفردها أو بدعم دول حليفة لها أو بتأييد 

من األمم المتحدة، لدول كاملة السيادة اعتبرتها أميركا 

وحلفاؤها »دواًل راديكالية« مثل العراق وإيران وسورية 

والسودان وكوريا الشمالية وفنزويال وكوبا، اال أن حصار 

دولة االحتالل لغزة رفضه المجتمع الدولي باعتباره عقابًا 

جماعيًا ضد شعب محتل ال حول له وال قوة، ُحبس في 

رقعة ضيقة من األرض المسيطر عليها من جميع الجهات، 

حيث ُترجم ذلك الرفض بقرار مجلس األمن رقم 1860 

الذي دعا إسرائيل لرفع حصارها عن غزة. ولغزة وضع 

مختلف عن أي مكان آخر، قد يفسر سياسات االحتالل 

تجاهها، وهي سياسات ومواقف ليست بالجديدة، ولم 

تظهر فقط بعد حدوث االنقسام الفلسطيني وسيطرة 

حركة حماس على غزة، بل جاءت قبل ذلك بكثير. 

ويستمر االحتالل في حصار غزة، في ظل صمت العالم، 

اذ باتت المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان 

تكتفي برصد معاناة الغزيين وتدوين البيانات ونشرها، 

والتعامل مع هذا الحصار كأمر واقع، واكتفت المساعدات 

الدولية المخصصة لغزة بخفض آثار الحصار الكارثية، 

دون البحث عن حقيقة المشكلة المتمثلة باالحتالل 

الجائر الممتد منذ عقود على الفلسطينيين.

غزة، ذلك الشريط الساحلي الصغير الممتد في أقصى 

جنوب فلسطين، والتي ال تتجاوز مساحتها الحالية 

365 كيلو مترًا مربعًا، بعد أن قلص االحتالل مساحتها 
الحقيقية، والتي حددتها اتفاقية الهدنة لعام 1949 بأكثر 

من 550 كيلو مترا مربعًا، تعتبر من بين مدن المنطقة 

القديمة، التي يعود التأريخ بوجودها إلى العهد الفرعوني، 

أي منذ أكثر من 4 آالف سنة، واكُتشف العديد من اآلثار 

الرومانية فيها. وطالما كانت غزة تاريخيًا على قمة قائمة 

األحداث، بسبب موقعها المميز، اذ ُتعتبر بوابة القارة 

اآلسيوية ألفريقيا، والمنطقة الحدودية الفلسطينية 

البحرية من الجنوب. ورغم موقعها المميز والخاص، 

لم يكن ذلك هو السبب الوحيد الهتمام االحتالل بغزة، 

واستثنائها بمعاملة قاسية مقارنة مع غيرها من المناطق 

الفلسطينية، اذ كانت غزة وحتى قبل احتاللها صرح 

المقاومة والتحدي لمخططات االحتالل الصهيوني، 

األمر الذي يفسر سياساته الخاصة الموجهة إلحباطها 

وتقويض سكانها. 

تحاصر إسرائيل غزة، وتحكم سيطرتها عليها جويًا 

وبحريًا، بحكم قدراتها العسكرية والتكنولوجية، 

وبنت األسوار العازلة لحدودها البرية معها، كما تم 

إغراق األنفاق الموجودة على حدودها الجنوبية بالمياه 

لحصر الحركة في جنوب غزة أيضًا، فتحولت المدينة 

إلى سجن كبير يضم أكثر من مليوني شخص، 

تتحكم إسرائيل بتحركاتهم، حتى وإن جاء ذلك ضمن 

نطاق العالج غير المتوفر في المدينة الفقيرة. وجهت 

إسرائيل أربع حروب مدمرة ضد غزة، دمرت خاللها 

بنيتها التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي، األمر 

الذي حولها لمكان غير قابل الحتضان األحياء، حسب 

وصف مؤسسات دولية. ودمرت اقتصاد القطاع، حيث 

تشير األرقام إلى أنها عملت بشكل ممنهج إلضعاف 

غزة اقتصاديًا وبث الفقر والعوز والحاجة والتخلف في 

جنباتها. ففرضت إسرائيل قيودًا معقدة على حركة 

األفراد، والبضائع باتجاه غزة ومنها، فحصرت الحركة 

التجارية ضمن معبر حدودي واحد بعد أن كانت هناك 

أربعة معابر مختلفة قبل الحصار، وقوضت الصناعة 

وعمليات اإلنتاج، باستهداف متكرر وقصف للمصانع، 

كما قيدت الحصول على المواد الخام والماكينات وقطع 

غيارها الالزمة لإلنتاج والتصنيع، ومنعت وصولها لغزة 

بحجة أنها سلع »مزدوجة االستخدام«.

بعد خمسة عشر عامًا من الحصار في جميع مجاالت 

الحياة بدءًا بالماء والكهرباء وانتهاًء بحجر المعلومات 

والتكنولوجيا، تنتشر البطالة في غزة بنسبة 49 

%، وتخطى معدل الفقر فيها الـ 57 % وهو األعلى في 
البالد منذ ثالثة عقود. وباتت غزة مكانًا آخر غير تلك 

التي عرفناها من قبل، مزهرة مضيئة براقة، فيشعر 

المار اليوم في شوارعها بالحزن أمام مالمح دمار أربع 

حروب وفقر وألم مرسوم في العيون، وإن بقيت لمحة 

التحدي واألمل بتغير الواقع موجودة راسخة لدى 

الغزيين، تعكسها بوضوح إنجازاتهم العلمية واالبتكارية 

التي التزال تبهر العالم. إلى متى سيبقى االنقسام 

الفلسطيني مستمرًا؟ وإلى متى سيبقى عجز وسلبية 

المجتمع الدولي أمام معاناة الغزيين؟ وإلى متى ستبقى 

إسرائيل مستهترة بالعالم والعدالة، ومحتمية بحليفها 

األميركي وأتباعه من الدول الغربية؟.

خالل أغلب المواجهات السياسية منذ 2003 كانت 

األحزاب العراقية تستعمل جمهورها وسيلًة من وسائل 

الصراع السياسي، حتى جاءت انتفاضة تشرين 

)2019( وفاجأت الجميع؛ فها هو جمهور ال يخضع ألي 

تيار سياسي يخرج، من دون قيادة واضحة، ليهّدد كل 

األحزاب السياسية ويهّدد مصالحها وسلطتها.

لذلك كان من المفهوم أن تتفق كل هذه القوى 

السياسية )كانت تتصارع في ما بينها قبل وقت 

وجيز!( على اتهام التظاهرات بأنها »مؤامرة«، أو »فتنة« 

كما عّبر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، 

في وقتها، بالتوافق مع آراء لرجال في المؤسستين 

السياسية والدينية االيرانيتين اتفقوا جميعًا على أن 

خروج الشباب العراقي عاريًا إال من أعالم عراقية فتنة 

تستهدف سلطة أحزاب االسالم الشيعي في العراق.

ـ كانت تظاهرات تشرين، بحّد ذاتها، حدثًا شعبيًا 

غير مسبوق، ارتقى، حسب معّلقين، إلى مستوى 

الثورة، وأّنها تعّبر عن شيئين في وقت واحد؛ دخول 

جيل جديد من الشباب إلى النشاط السياسي، وتبلور 

الحّس الوطني العراقي، شيعيًا وسنيًا، وانتقاله إلى 

مستوى جديد، يحتاج إلى رافعة سياسية كي تحّوله 

إلى منجز على األرض.

ويحتاج هذا الحدث الثوري رافعة سياسية منّظمة، 

من داخل العملية السياسية، تركب موجة الغضب 

الشعبي وتحقق مصلحتها مع مصلحة الجمهور العام 

الراغب بالتغيير. وكان التيار الصدري مؤهاًل للقيام 

بدور الرافعة أكثر من غيره، بل ربما كان هو الرافعة 

االفتراضية الوحيدة في تلك األجواء.

ربما كان الصدر يعلم باإلمكانات الكبيرة لهذا الحراك 

الشعبي، أو يشعر بالتهديد، كما بقية األحزاب 

السياسية، في كّل األحوال فّضل، بداًل من أن يكون 

الرافعة السياسية المطلوبة، أن يستثمر الضغط 

الذي مثله الحراك الشعبي في طريقين: األول، تحقيق 

مكاسب له، بإزاحة الحكومة واحالل حكومة تمتثل الرادة 

الصدر. والثاني، حماية النظام السياسي من تهديد 

الحراك التشريني، والتحّول إلى عصا ضاربة لهذا 

النظام السياسي، وبداًل من اإلجهاز عليه، قام بانعاشه، 

ومالحقة الشباب التشريني، بل قتل بعضهم، كما 

حدث في ساحة الصدرين في النجف في فبراير 2020.

وبعد كّل هذه الدراما ما زال الصدر هو المستفيد األكبر 

من نقمة الشارع العراقي تجاه النظام السياسي، لكّن 

هذه االستفادة لن تطول، فما زال هذا الشارع نفسه غير 

قادر على فرز الصدريين عن النظام السياسي، وعلى 

الصدر والصدريين بذل جهد أكبر الستعادة ثقة الشارع 

الغاضب به، وأنه حليف مناسب للفعاليات السياسية 

والشعبية التي تسعى إلى إعادة هيكلة النظام السياسي 

في العراق، وأّن عليه التعامل مع الناقمين بعّدهم شركاًء 

له وليسوا أتباعًا.
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تسلط 
المستعمرة

حمادة فراعنة
كاتب أردني

ال يقتصر تمدد جغرافية ونفوذ وتسلط 

المستعمرة اإلسرائيلية وأدواتها على األرض، 

بل تمتد لتشمل فرض التعليمات واألوامر 

واإلجراءات االستعمارية على الفلسطينيين، 

لم يكن ذلك بقرار إعادة احتالل المدن التي 

سبق وانسحب منها، أو تراجع عنها، أو إعادة 

االنتشار خارجها، وعودة جيش االحتالل 

إلعادة سيطرته على المدن الفلسطينية منذ 

قرار شارون في 29 آذار 2002، بعد انتهاء قمة 

بيروت، وصدور المبادرة العربية وردًا عليها، 

ورفضًا لها، في حينه أعاد شارون احتالل مدن 

الضفة الفلسطينية جميعها بدون استثناء 

إلى اليوم.

لم تقتصر السيطرة االستعمارية 

اإلسرائيلية على المدن، وبقاء السلطة 

الفلسطينية، كما يصفها الرئيس أبو 

مازن »سلطة بدون سلطة«، بل تعدى ذلك 

تدريجيًا بإعادة العمل بما يسمى »اإلدارة 

المدنية« وهي الشكل المدني زورًا لالحتالل، 

فاإلدارة المدنية اإلسرائيلية هي وجه جيش 

االحتالل وأدواته كي تكون البديل العملي 

للسلطة الفلسطينية، إنها تتسلل تدريجي 

لتقويض السلطة الفلسطينية المحدودة، 

وجعلها شكاًل بال قيمة، بال وزن، بال قرار، 

تمهيدًا لمستقبل أكثر سوادًا في إنهاء 

السلطة لدى الضفة الفلسطينية، لتكون 

مقتصرة على قطاع غزة، ألن حل الدولتين 

لدى المستعمرة هي دولة فلسطين الغزاوية 

إلى جانب دولة المستعمرة الممتدة على 

كامل خريطة فلسطين باستثناء قطاع 

غزة، غير المرغوبة، غير المطلوبة، غير 

المنضوية في خريطة المستعمرة الممتدة 

من البحر المتوسط حتى نهر األردن، ويتم 

ذلك تدريجيًا، في القدس وعلى أرض الضفة 

الفلسطينية بدون قطاع غزة.

اإلدارة المدنية تسرق تدريجيًا مكانة 

السلطة الفلسطينية، ودورها وخدماتها 

وعنوان نفوذها وإدارتها، مثلما يسرق 

المستوطنون ويتمددوا تدريجيًا في سلب 

وسرقة ونهب أرض الفلسطينيين على امتداد 

خريطة وطنهم.

المستفيد من نقمة الشارع العراقي

أحمد سعداوي
كاتب عراقي

د. سنية الحسيني
كاتبة فلسطينية

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

عدوانا جديدا على قطاع غزة، بدأت 

إرهاصاته بالحصار الذي فرضته 

على القطاع منذ أربعة أيام.

 العدوان الجديد أدى إلى سقوط 

عدد من الشهداء وعشرات 

الجرحى، بينهم القائد في حركة 

الجهاد اإلسالمي تيسير الجعبري، 

وطفلة في الخامسة، مع أضرار 

مادية جسيمة، نتيجة القصف 

اإلسرائيلي، الذي ينذر بانفجار 

كبير آخر. وقد حملت حركة 

المقاومة اإلسالمية »حماس«، 

إسرائيل مسؤولية التصعيد 

في قطاع غزة، وتوعدت قوات 

االحتالل بدفع الثمن، مشيرة 

إلى أن المقاومة، بكل أذرعها 

العسكرية، وفصائلها، موحدة في 

هذه المعركة، وستقول كلمتها 

وبكل قوة، ولم يعد ممكنا القبول 

باستمرار هذا الوضع على ما هو 

عليه، كما أعلنت الحركة، التي 

لفتت إلى أن »المقاومة الباسلة 

ستدافع عن شعبنا وأهلنا في 

القطاع بكل ما تملك، وستبقى 

تالحق االحتالل وستهزمه كما 

هزمته في كل المعارك وفي كل 

الساحات«.

العدوان الجديد غير مفهوم 

بالمرة، خاصة أنه لم تسبقه 

أي هجمات فلسطينية من غزة، 

كانت تتذرع بها إسرائيل سابقا 

لتبرير اعتداءاتها، األمر الذي 

يعني أن هناك عملية مخططة 

ومعدة سلفا بهدف النيل من 

المقاومة الفلسطينية، ودفع 

الشعب الفلسطيني إلى حافة 

اليأس، لتمرير مخططات التهويد 

التي تستهدف الضفة الغربية 

المحتلة، وخاصة القدس، األمر 

الذي يفرض على المجتمع الدولي 

التحرك بقوة من أجل لجم قوات 

االحتالل ومنعها من المضي في 

حرب وحشية أخرى ضد الشعب 

الفلسطيني األعزل، إال من إيمانه 

بعدالة قضيته، ومطالبه بقيام 

دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها 

القدس الشريف.

إن ما يحدث اليوم في غزة، وما 

تتعرض له من اعتداءات، ما كان 

ليتم لوال تقاعس المجتمع الدولي 

عن ممارسة دوره، وعجزه عن 

تنفيذ القرارات التي توافق عليها 

كأساس للحل، والتي يتعين 

بموجبها قيام دولة فلسطينية 

مستقلة، واليوم على األسرة 

الدولية تسمية األشياء بمسمياتها 

الحقيقية، وإدانة العدوان 

اإلسرائيلي بصورة ال لبس فيها.

عدوان 
جديد

حصار غزة.. إلى متى؟

موقف مربكتزايد معدل الكراهية العدالة ماتت
اإلسرائيلية  لألحزاب  االنتخابية  الحمالت  انطالق  قرب  مع 

نوفمبر،  في  المقبلة  المبكرة  االنتخابات  في  المتنافسة 

الداخلية  الخالفات  رقعة  تزداد  أن  المتوقع  من  فإن 

نتائج  عنه  كشفت  ما  وهو  البينية،  االنقسامات  وتتسع 

الكراهية  معدالت  أن  أكدت  التي  األخيرة  االستطالعات 

إلى  البرلمانية  والكتل  األحزاب  قادة  من  انتقلت  والعداوات 

القواعد الشعبية.

حاول  اليوم  إسرائيل  صحيفة  في  الكاتب  شرغاي  نداف 

عن  »تعبير  إنها  بقوله  النتائج  هذه  تحليل  مقال  خالل  من 

معدالت  ارتفاع  عن  الناجمة  المبررة  غير  الكراهية  ظاهرة 

االنقسامات الداخلية بين اإلسرائيليين«. )إسرائيل اليوم(

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا لـ »إيما غراهام هاريسون« 

بعنوان »موقف مربك: طالبان غير متأكدة من كيفية الرد 

على مقتل الظواهري«.

كيفية  يدرسون  الذين  طالبان  قادة  »كبار  الكاتبة:  وتقول 

الرد على اغتيال الواليات المتحدة لزعيم القاعدة في كابل 

قبل  من  والضغط  الدولي  االعتراف  في  آمالهم  بين  عالقون 

صفوفهم«.

»كان  أفغانستان  في  الظواهري  أيمن  مقتل  أن  وترى 

أمني  وفشل  لواشنطن  اإلرهاب  لمكافحة  انقالب  بمثابة 

واستخباراتي لطالبان، كما تسبب في أزمة داخلية ودولية 

كبيرة للجماعة«. )الغارديان(

بعنوان  تقريرا  اإللكترونية  اإلندبندنت  صحيفة  نشرت 

أسر  بيروت  مرفأ  انفجار  من  عامين  بعد  ماتت:  »العدالة 

على  للعثور  المتحدة  األمم  مساعدة  تطلب  الضحايا 

إجابات«.

حدث  ما  حقيقة  عن  البحث  »محاوالت  التقرير:  ويقول 

ورقي  أثر  وجود  من  الرغم  على  هذا  وتكرارا،  مرارا  تعثرت 

دامغ يظهر أن كبار المسؤولين من سلطات المرفأ حتى 

نترات  من  القاتل  بالمخزون  علم  على  كانوا  الرئيس 

حيال  شيئا  يفعلوا  لم  لكنهم  االنفجار،  وراء  األمونيوم 

ذلك«. )اإلندبندنت(
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العربي الجديد



السنة )27( - السبت 8 من المحرم  1444هـ الموافق 6 أغسطس 2022م العدد )9833( متابعات12

زيارة بيلوسي أعادتها إلى الواجهة

قصة الحرب الصينية

تدريبات عسكرية

انتقدتها  التي  بيلوسي،  زيارة  كانت 

الرسمية،  الصينية  اإلعالم  وسائل 

الموضوع السائد على وسائل التواصل 

لرقابة  تخضع  التي  االجتماعي 

شديدة في الصين، إذ حث العديد من 

المستخدمين بكين على غزو الجزيرة 

استيائهم  عن  وأعربوا  ذلك،  على  ردًا 

لمنع  عسكري  إجراء  اتخاذ  عدم  من 

وصولها. 

بيلوسي،  وصول  من  قصير  وقت  وبعد 

تدريبات  عن  الصيني  الجيش  أعلن 

بالقرب  مشتركة  وبحرية  جوية 

صواريخ  إطالق  واختبار  تايوان،  من 

الجزيرة،  شرق  البحر  في  تقليدية 

الصينية  األنباء  وكالة  تحدثت  حيث 

تدريبات  عن  )شينخوا(  الرسمية 

الحية وتدريبات أخرى حول  بالذخيرة 

تايوان من الخميس إلى األحد.

من  غضبها  عن  الصين  أعربت  فيما 

باسم  المتحدث  وقال  الزيارة،  هذه 

بسبب  إنه  ليجيان،  تشاو  الخارجية، 

الثالث  »المسؤول  بيلوسي  وضع 

للحكومة األميركية«، فإن زيارة تايوان، 

التي تدعي الصين أنها مقاطعة خاصة 

سياسي  تأثير  إلى  »ستؤدي  بها، 

فظيع«.

من  المتحدة  الواليات  الصيُن  وحذرت 

وستدفع  المسؤولية  »ستتحمل  أنها 

الثمن«.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن زيارة 

بالسالم  كبيرًا  ضررًا  تلحق  بيلوسي 

»ولها  تايوان،  مضيق  في  واالستقرار 

السياسية  األسس  على  جسيم  تأثير 

وتنتهك  األميركية،  الصينية  للعالقات 

وسالمة  الصين  سيادة  خطير  بشكل 

أراضيها«. 

الطائرات  حلقت  بيلوسي،  وصول  قبل 

الفاصل  الخط  على  الصينية  الحربية 

الجيش  وقال  تايوان.  مضيق  بين 

قصوى،  تأهب  حالة  في  إنه  الصيني 

محددة  عسكرية  »عمليات  وسيشن 

الهدف« ردًا على زيارة بيلوسي. 

القومي  األمن  باسم  المتحدث  وقال 

بالبيت األبيض جون كيربي، الثالثاء، 

الواليات  إن  بيلوسي،  وصول  بعد 

المتحدة »لن تخيفها« تهديدات الصين 

يجعل  سبب  يوجد  ال  وإنه  خطابها،  أو 

زيارتها تتسبب في أزمة أو صراع. 

على  الزيارة  تأثير  إن  كيربي  وقال 

العالقات األميركية الصينية سيعتمد 

على تصرفات بكين في األيام واألسابيع 

المقبلة.

زيارة  بأرفع  بشدة  الصين  ونددت 

حيث  عامًا،   25 منذ  لتايوان  أميركية 

المتمتعة  بالجزيرة  بيلوسي  أشادت 

»واحد  بأنها  ووصفتها  الذاتي،  بالحكم 

من أكثر المجتمعات حرية في العالم«، 

وتعهدت بالتضامن األميركي.

وأبدت بكين غضبها من وجود بيلوسي 

إقليمًا  تعتبرها  التي  الجزيرة  في 

النشاط  من  موجة  وبدأت  منشقًا، 

العسكري في المياه المحيطة بتايوان، 

واستدعت السفير األميركي في بكين، 

وأوقفت العديد من الواردات الزراعية من 

تايوان.

وستجرى بعض التدريبات العسكرية 

المياه  داخل  المزمعة  الصينية 

مياًل،   12 تمتد  التي  لتايوان  اإلقليمية 

التايوانية،  الدفاع  وزارة  لما ذكرته  وفقًا 

وصفها  مسبوقة،  غير  خطوة  وهي 

مسؤول دفاعي كبير للصحفيين بأنها 

البحري  الحصار  مستوى  إلى  »تصل 

والجوي لتايوان«.

وتعتبر بكين تايوان جزءًا من أراضيها، 

إن  أنها تريد أن تستردها بالقوة  وتعلن 

اقتضى األمر، وقد حذرت واشنطن أكثر 

بزيارة  بيلوسي  قيام  مغبة  من  مرة  من 

ستعتبرها  إنها  قالت  والتي  الجزيرة 

استفزازًا.

حرب  من  متزايدة  عالمية  مخاوف  ومع 

من  بات  تايوان،  في  وشيكة  صينية 

الصراع  تاريخ  على  نظرة  إلقاء  المهم 

القديم بين الدولتين، والذي امتد لعقود 

أنه  يبدو  وال  والتوتر،  والقلق  القتال  من 

منتٍه في المستقبل القريب.

األهلية،  الصينية  الحرب  كانت  فقد 

القرن  من  األول  الربع  في  بدأت  التي 

وأغرب  أطول  بمثابة  العشرين، 

المنطقة  تلك  شهدتها  التي  الصراعات 

من العالم، وأفضت لتكوين جمهوريتين 

كل  القديمة،  الصين  أنقاض  على 

منهما ال تعترف باألخرى.

الوضع السياسي 

في الصين قبل اندالع الحرب

الحكم  من  عام   2000 من  أكثر  بعد 

اإلمبراطوري، تمت اإلطاحة بآخر ساللة 

حاكمة في الصين، وهي أسرة تشينغ، 

البالد  أصبحت  وبذلك   ،1912 العام  في 

جمهورية.

للجمهورية  الجديد  الرئيس  فرض 

ديكتاتورية  شيكاي،  يوان  الوليدة، 

وأعلن نفسه إمبراطورًا عليها، لكن وفاته 

السلطة  في  فراغًا  أحدثت   1916 عام 

من  المحليين  الحرب  أمراء  ن  مكَّ

السيطرة على مناطق مختلفة.

القومي  الحزب  انضم   ،1924 عام  في 

الذي   ،)KMT  - )الكومينتانغ  الصيني 

ساعد في اإلطاحة بالنظام الملكي قبل 

12 عامًا، إلى الحزب الشيوعي الصيني 
بريتانيكا  لموسوعة  وفقًا  الوليد، 

البريطانية للتاريخ.

األولى  المتحدة  الجبهة  معًا  وشكلوا 

كانوا  الذين  الحرب  أمراء  مواجهة  في 

يحاولون السيطرة على شمال الصين. 

الحليفين  من  حملة  انطلقت  وبالفعل 

باسم  ُعرفت   ،1926 عام  يوليو  في 

شيانغ  بقيادة  الشمالية«،  »الحملة 

الكومينتانغ،  حزب  من  شيك  كاي 

الُمشكل  الوطني  الثوري  والجيش 

حديثًا.

تواُصل  أثناء   ،1927 أبريل   12 في 

كاي  شيانغ  أمر  الشمالية،  الحملة 

للشيوعيين  تطهير«  بـ»حملة  شيك 

داخل  األخرى  اليسارية  والجماعات 

شنغهاي.

من  اآلالف  ُقتل  القرار  ذلك  إثر  على 

الصيني  الشيوعي  الحزب  أعضاء 

للجبهة  نهاية  مثل  مما  المجزرة،  خالل 

بين  الهوة  ووسع  األولى  المتحدة 

ظهرت  التي  األيديولوجية  الفصائل 

الكومينتانغ  حزب  داخل  بالفعل 

القومي الصيني.

فعاًل،  الحزب  انقسم  ما  وسرعان 

من  حكومة  شيك  كاي  شيانغ  وشكل 

نانجينغ  مدينة  في  الكومينتانغ  حزب 

وانغ  السياسي  واحتفظ   ،1928 عام 

جينغوي )الذي عارض مجازر شنغهاي( 

بالسيطرة على اإلدارة اليسارية لحزب 

الكومينتانغ في مدينة ووهان.

بدايات الصراع للحرب 

األهلية الصينية

عبارة  الصينية  األهلية  الحرب  كانت 

عن سلسلة من الصراعات بين الحزب 

القومية  والحكومة  الصيني  الشيوعي 

في البالد.

خاضت  أنها  على  الحرب  إلى  ُينظر 

فصلين  أو  أساسيتين،  مرحلتين 

طبيعة  عن  الحقيقيان  المعبران  هما 

عامي  بين  كان  األول  الفصل  الصراع: 

عندما  الثاني  والفصل  و1937،   1927
اندلعت الحرب ثم مرة أخرى بين عامي 

1946 و1949.
نهاية  مع  المتزامن  األخير  الفصل  هذا 

الثانية غالبًا ما ُيشار  العالمية  الحرب 

من  األخيرة  المرحلة  أنه  على  إليه 

الثورة الشيوعية الصينية.

المرحلتين،  هاتين  بين  الفترة  في  أما 

حد  إلى  العدائية  األعمال  توقفت  فقد 

حيث  و1945،   1937 عامي  بين  كبير 

مضطربًا  تحالفًا  الجانبان  شكل 

غزت  التي  اليابان،  ضد  )مؤقتًا( 

الصين وحاولت إنشاء إمبراطورية في 

العالمية  الحرب  خالل  الهادئ  المحيط 

الثانية.

الحرب األهلية األولى

»1937 - 1927« 

خاص  اهتمام  إيالء  من  الرغم  على 

 1945 عام  من  الشرسة  الحرب  لفترة 

الحرب  بدأت  لكن   ،1949 عام  إلى 

وذلك   ،1927 عام  أغسطس  في  فعليًا 

مع  الكومينتانغ  تحالف  انهيار  بعد 

خالل  الصيني  الشيوعي  الحزب 

سلسلة  واندالع  الشمالية،  الحملة 

الحضرية  الشيوعية  االنتفاضات  من 

الفاشلة.

القوة  تأسيس  تم  ذلك  وبعد 

الشيوعية بنجاح في المناطق الريفية 

استخدام  على  قادرين  مؤيدوها  وكان 

لتحييد  العصابات  حرب  تكتيكات 

القوة القومية المتفوقة.

سنوات،  ثالث  استمرت  حملة  بعد 

من  أخيرًا  شيك  كاي  شيانغ  تمكن 

السوفييتية  الصين  جمهورية  تدمير 

تونغ  ماوتسي  بزعامة  الشيوعية 

وتمكن  و1935،   1931 من  الفترة  في 

الشيوعيون من إعادة تأسيس أنفسهم 

في مدينة يانان، شمال البالد.

هدنة مضطربة للتحالف 

ضد الغزو الياباني

إال أنه سرعان ما تراجعت وتيرة الحرب 

الياباني  الغزو  بسبب  الجانبين  بين 

عام 1937، وحتى نهاية الحرب العالمية 

االلتزام  تم  إذ   ،1945 عام  في  الثانية 

حمالت  فيها  تمت  مستقرة  غير  بهدنة 

العدو  ضد  كبير  حد  إلى  منفصلة 

المشترك.

انتهاء  من  الفور  على  العنف  اندلع 

الحرب العالمية، واستؤنف على نطاق 

واسع في أبريل عام 1946، بعد أن فشل 

مارشال،  جورج  األميركي  الجنرال 

خالل  األميركي  الجيش  أركان  رئيس 

ترتيب  في  الثانية،  العالمية  الحرب 

تسوية دائمة بين الطرفين.

الصراع  من  األولى  السنة  وخالل 

القومية  القوات  حققت  المتجدد، 

إقليمية  مكاسب  عددًيا  المتفوقة 

على  السيطرة  ذلك  في  بما  كبيرة، 

العاصمة الشيوعية يانان.

وبعد ذلك، بدأت معنويات الكومينتانغ 

العمليات  أمام  االنهيار  في  القومية 

ِقَبل  من  الناجحة  العسكرية 

إدارتهم،  في  الثقة  وتراجع  الشيوعيين 

الهجوم  نجح   ،1947 عام  نهاية  وبحلول 

الشيوعي المضاد.

تأسيس جمهورية 

الصين في تايوان

1948، تم غزو منشوريا  في نوفمبر من 

رجل،  مليون  نصف  القوميون  وفقد 

إلى  لالنضمام  منهم  الكثير  وانشق 

الشيوعيين.

خسر  فقد  الوسطى،  الصين  وفي 

عام  يناير  وفي  شاندونغ،  القوميون 

1949، ُهزموا في معركة هواي هاي.
تالها  يناير،  في  بكين  مدينة  سقطت 

أبريل  في  وشنغهاي  نانجينغ  مدينتا 

من العام نفسه.

الشعبية  الصين  جمهورية  إعالن  تم 

واكتمل   ،1949 عام  أكتوبر   1 في 

الحكومة  فرت  عندما  الشيوعي  النصر 

تايوان  إلى  تشونغتشينغ  من  القومية 

الصين  جمهورية  معلنة  ديسمبر،  في 

التي اقتصرت على مدن تايوان، وبنغو، 

الجزر  من  والعديد  وماتسو  وكيموي، 

النائية.

متى ُأعلن السالم 

بين الدولتين؟

لم يتم توقيع أي معاهدة سالم أو هدنة 

الصينية  األهلية  الحرب  جانَبي  بين 

الطويلة. وسنواتها 

الصيني  الصراع  تداعيات  أفضت  وقد 

من  العسكرية  المعارك  هذه  كل  في 

 8.9 من  أكثر   ،1949 عام  إلى   1900 عام 

ليضاهي  ومدني،  جندي  بين  مليون 

رقم ضحايا صراع هذه الدولة الواحدة، 

الدول  لجميع  تقريبًا  القتلى  عدد 

الحرب  معارك  جميع  في  المشاركة 

العالمية األولى، بحسب كتاب »القرن 

الحرب  لتوثيق  الدامي«  الصيني 

هاواي  جامعة  بمكتبة  الصينية، 

األميركية.

تايوان  جزيرة  إلى  تشيانغ  هرب 

وحدد  هناك،  منافسة  حكومة  وأسس 

جمهورية  عاصمة  تايبيه  مدينة 

الصين المعروفة باسم تايوان اليوم.

تلك  من  عامًا   70 من  أكثر  بعد  لكن 

القضية  تزال  ال  الدامية،  األحداث 

جمهورية  أن  من  الرغم  على  ُمعقدة؛ 

تايوان  تعتبر  الشعبية  الصين 

استعادتها،  يجب  انفصالية  مقاطعة 

الجزيرة  في  الناس  من  العديد  فإن 

اآلن يعتبرونها دولة منفصلة ومستقلة 

إعالن  عدم  من  الرغم  على  تمامًا، 

االستقالل رسميًا أبدًا إلى يومنا هذا.

{ جنود قوميون صينيون في خندق ينتظرون الجنود الشيوعيين

{ جنود يابانيون يحتفلون باالستيالء على نانجينغ الصينية عام »1937«

{ بيلوسي في تايوان

ظهرت قضية تايوان مجددًا في صلب العالقات 

األميركية- الصينية، بعد الجدل حول زيارة رئيسة 

مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، 

التي وصلتها في تحدٍّ لتحذيرات الصين المتكررة، 

فيما قالت إنه يظهر التزام الواليات المتحدة الراسخ 

بالديمقراطية في تايوان، بينما تشتبه بكين في أن 

الرئيسة تساي تسعى من أجل االستقالل الرسمي 

لتايوان، وهو خط أحمر بالنسبة للصين. 
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برشلونة يقدم ليفاندوفسكي لجماهير النادي
قدم نادي برشلونة اإلسباني رسميا، أمس، العبه الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي لجماهير 

النادي التي توافدت بأعداد غفيرة إلى مدرجات ملعب »كامب نو«.

ودخل ليفاندوفسكي ملعب »كامب نو« رفقة الرئيس خوان البورتا وسط هتافات اآلالف من جماهير 

»البلوغرانا« المتعطشين الستعادة ناديهم هيبته األوروبية والمحلية، حيث استعرض الوافد الجديد 

مهاراته بالكرة أمام المشجعين، وتوجه لهم بالقول »أنا سعيد بوجودي هنا في النادي.. وآمل أن نعيش 

الكثير من اللحظات المميزة معا«.

أطلقها االتحاد الدولي لكرة القدم

منصة إلعادة بيع تذاكر مونديال قطر

وكشف فيفا أنه سيكون بإمكان الجماهير الراغبة 

في شراء التذاكر المعاد بيعها عبر المنصة نفسها 

وفقا  العملية،  بتلك  الخاصة  الروابط  إلى  الدخول 

لشروط بيع التذاكر التي حددها االتحاد الدولي من 

قبل، حيث ستبقى منصة إعادة البيع متاحة حتى 

16 أغسطس الجاري )الساعة الثانية عشرة ظهرا 
وسط  بتوقيت  عشرة  الحادية  الدوحة،  بتوقيت 

بيع  إلعادة  أخرى  نافذة  فتح  يتم  أن  على  أوروبا(، 

التذاكر مع اقتراب موعد البطولة خالل فترة سيتم 

المنصة  خالل  ومن  الحق،  وقت  في  عنها  اإلعالن 

الرسمية لالتحاد الدولي، الفتا إلى أن منصة إعادة 

خارج  من  للجماهير  خاصة  بوابة  تتضمن  البيع 

دولة قطر صاحبة الضيافة، وأخرى من داخلها.

صحاب  تمنح  المنصة  أن  الدولي  االتحاد  وذكر 

التذاكر )الشراة األصليين(، بما فيهم الذين اشتروا 

التذاكر،  بيع  إعادة  منصة  في  المعروضة  التذاكر 

فرصة استرداد جزء من ثمن التذاكر التي لم تعد 

أن  شريطة  ألنفسهم  استخدامها  في  رغبة  لديهم 

يتم بيع التذاكر عبر المنصة، على أن تتم عملية 

في  األصلي  المشتري  إلى  التذاكر  ثمن  إعادة 

البيع،  إعادة  نافذة  إغالق  بعد  يوما  ثالثين  غضون 

إعادة  عملية  على  المفروضة  الرسوم  خصم  وبعد 

في  التذاكر  عن  المسؤولة  الجهة  أن  مؤكدا  البيع، 

المعروضة  التذاكر  بيع  تضمن  ال  الدولي  االتحاد 

مسؤولية  تتحمل  وال  المنصة،  في  البيع  إلعادة 

المشتري  يتكبدها  التي  المصاريف  أو  التكاليف 

أو  للتذاكر من عدم تمكنه من بيع تذاكره  األصلي 

بداية  قبل  كاف  وقت  في  التذاكر  سحب  عدم  من 

له  تخول  تذكرة  على  للحصول  المعنية  المباراة 

دخول االستاد.

كما أشار إلى أنه سيكون بإمكان مشتري التذكرة 

حصل  التي  التذاكر  من  عدد  أي  عرض  األصلي 

مع  التذاكر  بيع  إعادة  منصة  في  للبيع  عليها 

الستخدامه  المخصصة  بالتذاكر  االحتفاظ 

التذكرة  مشتري  على  سيتعين  كما  الشخصي، 

في  به  الخاص  التذاكر  عرض  في  الراغب  األصلي 

التي  التذاكر  كل  يعرض  أن  البيع،  إعادة  منصة 

للضيوف  يجوز  ال  كما  المباراة،  لنفس  اشتراها 

للتذاكر،  األصلي  المشتري  دون  مباراة  أي  حضور 

وفي حال لم يتم بيع التذاكر في منصة إعادة بيع 

حضور  األصلي  التذكرة  مشتري  فيمكن  التذاكر، 

المباراة، وفي حال عرض التذكرة في منصة إعادة 

البيع فلن يكون بمقدور المشتري األصلي للتذكرة 

أو ضيفه استخدامها.

الجهة  أن  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وأوضح 

كل  أسعار  ستحدد  التذاكر  على  المسؤولة 

قد  والتي  البيع،  إعادة  منصة  في  المتاحة  التذاكر 

تكون أقل أو أكثر من أسعار التذاكر التي اشتراها 

المشتري األصلي، فيما ستفرض الجهة المسؤولة 

عن التذاكر في فيفا رسوم إعادة البيع على كل من 

من  التذاكر  ومشتري  للتذاكر  األصلي  المشتري 

منصة إعادة البيع.

زوريخ- قنا- أطلق االتحاد 
الدولي لكرة القدم فيفا منصة 

إعادة بيع تذاكر كأس العالم 
FIFA قطر 2022، وبات بإمكان 

المشجعين الذي اشتروا 
تذاكرهم عبر المنصة الرسمية 
لفيفا عرض تلك التذاكر إلعادة 

بيعها عبر الدخول إلى المنصة 
المخصصة إلعادة البيع.

وفق صحيفة AS اإلسبانية

ع���رض دوري���ن���ا األق���وى 
إلي����س����ك����و وم���ارس���ي���ل���و

كشفت صحيفة »AS« اإلسبانية عن اقتراب الثنائي إيسكو 

ومارسيلو من االنضمام لدوري نجوم QNB، حيث ذكرت 

الصحيفة في تقرير لها أمس، أن الثنائي الذي تألق بقميص 

ريال مدريد وحققوا مع الملكي كل البطوالت الممكنة في 

العالم، أصبحوا على أبواب دوري نجوم QNB في ظل وصول 

عروض مؤكدة لهما لكنهما اليزاالن يبحثان عن فرصة أخيرة 

للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لذا لم 

يحسما قرارهما بالموافقة على اللعب في دوري النجوم رغم 

أن الفرصة متاحة أمامهما في الوقت الحالي، وأيضا هناك 

عرض من الدوري األميركي.

وتحدثت الصحيفة عن كل العب بشكل خاص، حيث 

قالت عن اإلسباني إيسكو إنه قد ينتقل لصفوف إشبيلية 

لكن مشروع النادي الحالي قد يعطل انتقاله بسبب وجود 

استراتيجية لالعتماد على الالعبين الشباب، وهذا قد يدفع 

إيسكو للبحث عن دوري مختلف عن اإلسباني.

كما ذكرت AS، إن مورينيو نفسه اتصل به لينقل إليه 

شخصًيا كل االهتمام الذي كان لديه من أجل ضمه لصفوف 

روما ويبدو أن رغبة الالعب في االنضمام لصفوف منتخب 

إسبانيا من أجل المشاركة في كأس العالم 2022 سيكون 

لها دور في حسم قراره.

وفيما يتعلق بالظهير األيسر البرازيلي مارسيلو قائد ريال 

مدريد السابق، فإن الصحيفة أكدت أنه يرغب في االستمرار 

في أوروبا لكن أفضل العروض المتاحة أمامه حاليا من دوري 

نجوم QNB، وربطت بعض التقارير عن احتمالية انتقاله 

لنادي بلد الوليد خاصة أن ابنه يلعب في فريق الشباب 

بريال مدريد وقد يرغب في االستقرار العائلي في إسبانيا، 

لكن ذلك ال يعني رفضه رسميًا عرض دورينا وفق تأكيد 

الصحيفة اإلسبانية.

{  قصاصة ايسكو ومارسيلو

عادل النجار كتب

استعرض أبرز النجوم في الجولة األولى

»اآلسيوي« يسلط الضوء على دورينا

لكرة  اآلسيوي  االتحاد  سلط  قنا-  كوااللمبور- 

القدم، الضوء على منافسات الجولة االفتتاحية 

للدوري القطري »دوري نجوم قطر QNB« للموسم 

أحداثها  أبرز  مستعرضا   ،2023  -  2022 الجديد 

ووصيفه  السد  اللقب  حامل  بخسارة  المتمثلة 

الدحيل أمام المرخية والوكرة.

الذي  الخاص  تقريره  في  القاري  االتحاد  ولفت 

نشره على موقعه الرسمي تحت عنوان »حصاد 

اللقب  لحامل  أول  سقوط  القطري:  الدوري 

شهدتها  التي  المفاجئة  النتائج  إلى  والوصيف« 

المفارقات  من  إن  وقال  للدوري،  األولى  الجولة 

التي حدثت في الجولة هي تلقي السد والدحيل 

منهما،  كل  مرمى  في  أهداف  بأربعة  الخسارة 

وانتهت  تعادل  حالة  أي  الجولة  تشهد  لم  كما 

خاللها  الفرق  وسجلت  بالفوز،  الست  المباريات 

20 هدفًا بواقع 3.33 هدف في المباراة الواحدة.
ال12،  الدوري  فرق  نتائج  على  قراءة  في  وأضاف 

فريق  الثانية  الدرجة  من  الجديد  الصاعد  أن 

فريق  اللقب  بحامل  الخسارة  ألحق  المرخية 

سجلها  أهداف  بأربعة  عليه  تغلب  حينما  السد 

)50 و75(  )45+1( وأيمن حسين  بوغوطة حمرون 

وعلي المهندي )77(، مقابل ثالثة سجلها رودريغو 

كازورال  وسانتي   )37( بونجاح  وبغداد   )5( تاباتا 

أمام  الدحيل  خسر  السيناريو  وبذات   ،)2+90(

ساينزبري  ترنت  سجلها  أهداف  بأربعة  الوكرة 

)54 و90+1( وأوميد إبراهيمي  )45( وجيلسون داال 

سجلهما  هدفين  مقابل  جزاء(،  ضربة  من   65(

ومايكل  مرماه(  في  بالخطأ   15( ناجي  مراد 

بهدفين  قطر  على  العربي  فاز  كما   ،)50( أولونغا 

وإبراهيم   )70( فتحي  أحمد  سجلهما  مقابل  دون 

بهدفين  السيلية  على  الغرافة  وتغلب   ،)90( كاال 

 ،)48( سراج  وعمرو   )31( حسن  مؤيد  سجلهما 

وقاد   ،)67( مقابل هدف جاء بإمضاء مهند كاظم 

على  للفوز  األهلي  فريقه  النعيمات  يزن  األردني 

 ،)82( الدقيقة  في  سجله  رد  دون  بهدف  صالل  أم 

الشمال  فريق  العب  جدو  محمد  فعله  ما  وهو 

الذي سجل هدف الفوز الوحيد لفريقه في مرمى 

الريان عند الدقيقة )86(. وتابع في تقريره حول 

»يتصدر  الجولة،  نجوم  وأبرز  الهدافين،  ترتيب 

)المرخية(،  حسين  أيمن  العراقي  الهدافين 

واالنغولي جيسلون داال )الوكرة(، إذ سجل أيمن 

العب  داال  وجيلسون  المرخية  العب  حسين 

الوكرة هدفين ليقودا فريقيهما للفوز بنتيجتين 

كبيرتين على السد والدحيل، كما لعب األردني 

يزن النعيمات ومحمد جدو دورًا بارزًا مع فريقيهما 

األهلي والشمال وساهما في فوزهما على أم صالل 

والريان ليكون الرباعي هو األبرز في الجولة«.

أفضل  اختيار  القاري تصويتا على  االتحاد  وفتح 

من  القطري  للدوري  االفتتاحية  الجولة  في  العب 

بين نجوم الجولة األربعة )العراقي أيمن حسين 

)الوكرة(،  داال  جيسلون  االنغولي  )المرخية(، 

ويستمر  جدو(،  محمد  النعيمات،  يزن  األردني 

التصويت حتى يوم غد األحد عند الساعة 8:00 

مساء بتوقيت قطر.

ع���ن���اب���ي ال����ط����ائ����رة ي���ش���ارك
في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

الدوحة- قنا- غادرت بعثة المنتخب القطري األول للرجال للكرة 

الطائرة، أمس، إلى مدينة قونية التركية للمشاركة في منافسات 

دورة ألعاب التضامن اإلسالمي التي ستقام خالل الفترة 9 إلى 19 

أغسطس الجاري بمشاركة ما يقارب 6000 رياضي يمثلون 58 دولة.

وتعد مشاركة المنتخب في هذه الدورة إحدى برامجه االعدادية 

للمشاركة في العديد من المشاركات العالمية واإلقليمية في الفترة 

المقبلة، أبرزها مشاركته في بطولة العالم 2022 المقامة في دولتي 

بولندا وسلوفينيا نهاية شهر أغسطس الجاري.

وكان المنتخب القطري لكرة الطائرة قد شارك نهاية الشهر الماضي 

في بطولة كأس التحدي العالمية للكرة الطائرة، التي أقيمت في 

عاصمة كوريا الجنوبية سول.

كونتي:

تأثير كأس العالم »2022« ال يقلقني
أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام عن عدم قلقه من رغبة العبيه أو 

احتمالية تشتت تركيزهم خالل النصف األول من الموسم بسبب كأس العالم.

ويبدأ توتنهام حملته في الدوري اإلنجليزي الممتاز اليوم السبت بمواجهة ضيفه 

ساوثهامبتون.

بسبب  المقبلين  وديسمبر  نوفمبر  شهري  خالل  راحة  فترة  هناك  ستكون  لكن 

إقامة كأس العالم في قطر.

من  النسخة  هذه  في  الصيف  في  المعتاد  المونديال  موعد  وتغير 

لكن  قطر،  في  المرتفعة  الحرارة  درجة  بسبب  للشتاء  الصيف 

مدرب المنتخب اإليطالي السابق ال يخشى أن تؤثر البطولة 

على تركيز العبيه.

على  بالحفاظ  سيقومون  العبيه  كان  إذا  عما  وبسؤاله 

أكد  إصابات،  تلقي  من  الخوف  بسبب  أنفسهم 

كونتي »بصراحة، ال أهتم بهذا«.

وأضاف »كنت العبا. عندما تذهب لخوض مباراة 

أو  إمكانية إصابتك  الفوز بها، ال تفكر في  وتريد 

في  اللعب  وعدم  إلصابة  بالتعرض  المخاطرة 

كأس العالم«. وأضاف »بصراحة، الالعبون في 

حالة تركيز شديدة للتقدم خطوة بخطوة ولعب 

كل مباراة على حدة«.

{  كونتي

إلتمام انضمامه للعربي

اليوم الدوحة..  السومة في 
من المقرر أن يصل الدوحة اليوم 

النجم السوري عمر السومة من 

أجل االنضمام للنادي العربي 

واستكمال إجراءات التعاقدات، 

حيث سيدخل الالعب قائمة 

الفريق كمحترف آسيوي بدال 

من اإليراني مهرداد محمدي 

وفق التأكيدات بالرغم أن النادي 

العربي لم يكشف تفاصيل 

الصفقة لكن تبدو حظوظ مارك 

مونيسا في البقاء كبيرة نظرا لحاجة 

الفريق لتواجده في الدفاع على عكس الهجوم الذي يحظى 

بالعديد من الخيارات على مستوى المحترفين والمواطنين.

ومن المتوقع أن يكون السومة جاهزا للمشاركة في الديربي 

الكبير أمام العربي على إستاد لوسيل المونديالي في قمة 

.QNB األسبوع الثاني من دوري نجوم

ويتطلع العرباوية لنجاح السومة مع العربي مثلما فرض 

نفسه كأحد الهدافين المميزين الذين مروا على الكرة 

السعودية منذ انضمامه ألهلي جدة عام 2014 قادما من 

القادسية الكويتي، فقد الهداف التاريخي لألهلي والدوري 

السعودي للمحترفين برصيد 143 هدًفا في 179 لقاًء 

ويشكل انضمامه للعربي إضافة قوية في انتظار الظهور 

الرسمي بقميص األحالم.
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أرقام تتحطم ومفاجآت تتحقق وحصيلة تهديفية كبيرة في أولى جوالت الدوري

»20« افتـتاحـيــة استـثنائية
بداية مثيرة شهدتها الجولة األولى ببطولة دوري نجوم QNB في 

نسختها الجديدة مما يؤكد اننا أمام نسخة استثنائية، فقد 

سقط السد حامل اللقب وصاحب األرقام القياسية المميزة في آخر 

موسمين أمام المرخية الوافد من الدرجة الثانية، وخسر أمامه 

بأربعة أهداف مقابل ثالثة، في واحدة من أقوى مفاجآت الموسم 

الجديد، كما خسر الدحيل أمام الوكرة بأربعة أهداف مقابل اثنين، 

وكذلك ضرب رياح الشمال الريان بهدف نظيف، في حين حقق 

األهلي الفوز على أم صالل بالنتيجة نفسها هدف نظيف، وفاز العربي 

على نادي قطر بثنائية نظيفة، وفاز الغرافة على السيلية بهدفين 

لهدف.

األرقام اإلحصائية تؤكد أننا سنرى نسخة مميزة، فقد بلغ عدد 

أهداف الجولة األولى 20 هدفًا، وهي نسبة جيدة مقارنة بالجوالت 

االفتتاحية في السنوات األخيرة، فعلى الرغم من غياب العناصر 

الدولية لكننا شاهدنا معدل تهديفي مميز يصل إلى نسبة 3.3 هدف 

في كل مباراة وهي نسبة مرضية تؤكد أننا أمام بداية هجومية 

جيدة.

أبرز األرقام اإلحصائية التي يمكن الوقوف أمامها خالل الجولة األولى 

من دوري الموسم الجديد هو تمكن المرخية من إيقاف سلسلة 

الالهزيمة للسد بعد موسمين من التميز واالبداع ومعانقة الدرع، 

حيث كان السد قد توج بالدوري الموسم الماضي بانتصاره في 20 

مباراة وتعادل في مباراتين فقط، وفي الموسم الذي سبقه حقق 19 

انتصاًرا وثالث تعادالت، بدون خسارة، ليكمل بذلك سلسلة من 49 

مباراة متتالية من دون هزيمة، بدأها بفوزه على الخور في 25 يوليو 

2020، بواقع 5 مباريات في موسم 2019/ 2020، و22 مباراة في الموسم 
قبل الماضي 2020/ 2021، ومثلها في الموسم الماضي 2021/ 2022، 

لكنه خسر في أول مباراة في الدوري هذا الموسم وتوقفت أرقامه 

القياسية بعد خسارته أمام المرخية الوافد من الدرجة الثانية.

ومن المفارقات أيضا أن السد والدحيل أصحاب الدفاعات األقوى في 

المواسم السابقة هما أضعف دفاعين بعد الجولة األولى باستقبال 

كل منهما 4 أهداف، في وقت شاهدنا بصورة عامة احتساب 166 

خطأ، وتم احتساب 13 حالة تسلل، وتم اخراج البطاقات الصفراء في 

23 وبصورة عامة بداية الدوري هذا الموسم مميزة ومثيرة وتستحق 
اإلشادة بما تم تقديمه خاللها.

البداية القوية للجولة األولى وغياب التعادالت يؤكد أننا سنشاهد 

موسم قوي رغم كل التحديات، فاألندية بدأت الموسم الجديد بكل 

قوة ونتمنى أن نشهد المزيد من األرقام واإلحصائيات المميزة، مما 

يعزز من هذه البداية القوية، وخالل هذه السطور نسلط الضوء على 

أبرز أرقام الجولة االفتتاحية للدوري.

عادل النجار كتب

ــــة  ــــطــــاق ب
حـــــــمـــــــراء

تم إخراج البطاقة الحمراء مرة واحدة فقط خالل هذه الجولة وكان ذلك ضد العب 

نادي قطر سبستيان سوريا، حيث تلقى البطاقة الصفراء الثانية أمام العربي د59، 

ولم يتردد الحكم في إخراج البطاقة الحمراء لتكون بذلك أول حالة طرد في الموسم 

الجديد، وبالتالي لن يتمكن مهاجم قطر من المشاركة في الجولة القادمة بسبب 

اإليقاف وسيكون على يوسف سفري البحث عن حلول من أجل تعويض الخسارة 

األولى والطرد األول.

نـــــــفـــــــس 
الــنــتــيــجــة

حسمت مباراتان بنفس النتيجة خالل هذه الجولة، وهي هدف نظيف، 

حيث فاز الشمال على الريان واألهلي على أم صالل بهدف دون رد، في وقت 

سجلت ثالث فرق هدفين، وهي: العربي هدفين في شباك قطر، والغرافة 

هدفين في شباك السيلية، والدحيل هدفين في شباك الوكرة لكنه خسر 

برباعية.

أهدافا يسجلوا  لــم 

لم تسجل 3 فرق أهدافا خالل الجولة األولى وهي: أم 

صالل وخسر بهدف نظيف أمام األهلي، وقطر وخسر 

بهدفين أمام العربي، والريان وخسر بهدف أمام 

الشمال، في وقت وصل معدل األهداف في الجولة 

األولى إلى 3.3 هدف في كل مباراة، وهى نسبة جيدة 

بالتأكيد تعكس االداء الهجومي، وتؤكد على رغبة 

الفوز لدى معظم الفرق.

دقـــائـــق 
األهداف

تم تسجيل 4 أهداف خالل دقائق المباريات من د31 إلى د45، وكذلك تم تسجيل 4 

أهداف خالل دقائق المباريات من د46 حتى د40، وأيضا تم تسجيل 4 أهداف خالل 

دقائق المباريات من د61 حتى د75، وهو األمر الذي يعكس التوازن والقوة التي شهدتها 

المباريات خالل تلك الدقائق.

غـــــــــيـــــــــاب 
الــتــعــادالت

من أبرز النقاط اإليجابية التي تؤكد قوة بداية الدوري هذا الموسم هو غياب التعادالت، 

حيث لم نشهد أي تعادالت سواء سلبية أو إيجابية، ونأمل أن تتواصل القوة التي تلعب 

بها فرق دورينا في الجوالت القادمة حتى تستمر النتائج بنفس القوة، ففي أول 6 جوالت 

شاهدنا 6 انتصارات كانت من نصيب المرخية والوكرة والشمال والعربي واألهلي 

والغرافة.

أهداف الشوط األول
بلغ عدد األهداف التي تم تسجيلها في الشوط األول من 

مباريات الجولة االفتتاحية 6 أهداف، في حين بلغ عدد 

األهداف التي تم تسجيلها في الشوط الثاني 14 هدفا، 

وتعتبر دقائق المباريات من د 76 إلى د90 هي األعلى 

كثافة تهديفية برصيد 6 أهداف، وهو األمر الذي يعكس 

قوة المباريات في الوقت الحاسم والفترات األخيرة من 

عمر المواجهات.

المحليين أهـــداف  عــدد 
بلغ عدد أهداف الالعبين المواطنين خالل هذه 

الجولة 7 أهداف، في حين سجل مراد ناجي 

العب الوكرة بالخطأ في مرمى فريقه، في 

المقابل بلغ عدد أهداف الالعبين المحترفين 12 

هدفا، منها ثنائيتان لكل من أيمن حسين العب 

المرخية في شباك السد، وداال العب الوكرة في 

شباك الدحيل.

ركــــلــــة جـــــــزاء وحـــيـــدة
العب  تسجيل  والدحيل  الوكرة  مباراة  من  د68  شهدت 

ابراهيمي هدفا لفريقه من ركلة جزاء وهي  أميد  الوكرة 

هذه  خالل  احتسابها  تم  التي  الوحيدة  الجزائية  الركلة 

هناك  كانت  وقت  في  بنجاح،  تسجيلها  وتم  الجولة 

قرارات لتقنية الفيديو المساعد VAR في بعض الحاالت 

تميم  الريان  العب  لصالح  جزاء  ركلة  احتساب  منها 

منصور لكن تم إلغاؤه بعد العودة لمراجعة الفيديو.

ــــهــــدافــــيــــن صــــــــــراع ال
شهد صراع الهدافين إثارة مبكرة بعد أن نجح الثنائي 

أيمن حسين مهاجم المرخية وجاسينتو داال العب 

الوكرة في فرض اسميهما بقوة منذ البداية بتسجيل 

كل منهما هدفين في الجولة األولى في شباك السد 

والدحيل تواليًا، في حين سجل 15 العبا هدفا وحيدًا 

لكل منهم، في وقت سجل مراد ناجي بالخطأ في مرمى 

فريقه.

تــــنــــوع األهـــــــداف

من األمور اإليجابية التي يمكن تسليط الضوء 

عليها في الجولة االفتتاحية هي عملية تنوع 

األهداف، حيث تم تسجيل 13 هدفا من داخل 

منطقة الجزاء، في حين تم تسجيل 3 أهداف 

من خارج منطقة الجزاء وتم تسجيل 4 أهداف 

من كرات رأسية.
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غرب  بطولة  منافسات  هامش  على 

األمير  بصالة  المقامة  المجمعة  آسيا 

بإسدال  باألمس  اختتمت  التي  حمزة 

األندية  بطولة  منافسات  على  الستار 

والزوجي  الفردي  بطولة  نهاية  بعد 

والفرق.

الزيارة  خالل  المهندي  والتقى 

المال  يوسف  الله  عبد  وبصحبته 

اللجنة  بممثلي  الدولي  االتحاد  عضو 

مقدمتهم  وفي  األردنية،  األولمبية 

رئيس  نائب  حمدان  ساري  الدكتور 

اللجنة، وناصر المجالي األمين العام، 

رئيس  الزعبي  طارق  حضور  وفي 

االتحاد األردني لكرة الطاولة.

الكثير  عن  الحديث  اللقاء  خالل  وتم 

من األمور الرياضية عموما، وما يخص 

واآلسيوية  العربية  الطاولة  كرة 

تقدم  إلى  التطرق  خاص،وتم  بشكل 

بملف  الطاولة  لكرة  األردني  االتحاد 

الجمعية  اجتماع  الستضافة  الترشح 

للعبة  الدولي  لالتحاد  العمومية 

العام  من  نوفمبر  شهر  في  لها  والمقرر 

أوروبية  دول   3 تقدمت  حيث  الجاري، 

بملف  وتونس  األرجنتين  جانب  إلى 

الحدث  هذا  الستضافة  الترشح 

الكبير.

اللجنة  اهتمام  أن  المهندي على  وشدد 

بالرياضة  الكبير  األردنية  األولمبية 

حظوظها  من  يعزز  الطاولة  وكرة 

الدولي  االتحاد  عمومية  الستضافة 

تمتلك  األردن  أن  مؤكدا  للعبة، 

وتنظيم  الستضافة  المقومات  كل 

الرياضية  واألحداث  البطوالت  كافة 

التنظيمي  النجاح  ولعل  المختلفة، 

شاهد  خير  آسيا  غرب  لبطولة  الكبير 

على ذلك.

العام  األمين  المجالي  ناصر  ووجه 

الشكر  األردنية  األولمبية  للجنة 

للمهندي على دعمه ومساندته لالتحاد 

األردني للعبة وكل االتحادات العربية، 

التي  الواضحة  البصمة  إلى  مشيرا 

توليه  منذ  اآلسيوي  االتحاد  في  ظهرت 

المسؤولية في العام الماضي.

حمدان  ساري  الدكتور  حرص  فيما 

الكبير  بالعمل  الشديد  إعجابه  على 

االتحاد  مع  المهندي  به  يقوم  الذي 

والعربي  القطري  واالتحادان  الدولي، 

ثم اآلسيوي منذ سنوات طويلة مشيرا 

إلى أنه من الكوادر التي يفتخر بها كل 

عربي.

ويتولى الدكتور حمدان حاليا منصب 

األولمبية  اللجنة  رئيس  سمو  نائب 

عمان  لجامعة  ورئيسا  األردنية، 

الرياضي  لالتحاد  ورئيسا  األهلية، 

لرئيس  ونائبا  األردنية،  للجامعات 

االتحاد العربي للرياضة الجامعية.

صحفية  تصريحات  في  حمدان  وقال 

على هامش الزيارة: نعتز كثيرا بكون 

بجهد  ويقوم  -عربيا،  قطريا  المهندي 

مما  الطاولة  كرة  لعبة  لخدمة  كبير 

ودوليا  وقاريا  إقليميا  نجاحتها  يعزز 

أيضا.

قطر  حمدان:  ساري  الدكتور  وأضاف 

في  مهما  رقما  أصبحت  عام  بشكل 

كبرى  باستضافة  الرياضة  عالم 

وبعد  المختلفة،  الرياضية  األحداث 

نهائيات  ستستضيف  قليلة  أشهر 

2022 لكرة القدم،  بطولة كأس العالم 

ألول مرة في الشرق األوسط وهو حدث 

كبير واستثنائي وأعتقد أن قطر قادرة 

على إبهار العالم خالله.

في  داعمون  نحن  قائال:  حمدان  وتابع 

األردنية لكل أنشطة  األولمبية  اللجنة 

والقطري  والعربي  اآلسيوي  االتحاد 

التي  المميزة  للعالقة  ونعتز  كذلك، 

للحفاظ  ونتطلع  األشقاء  مع  تجمعنا 

قطر  ان  كما  أيضا،  وتطويرها  عليها 

تطوير  في  جدا  كبير  دور  لديها 

وفي  اآلسيوي  المستوى  على  الرياضة 

جميع الرياضات.

قام خليل بن أحمد المهندي، رئيس االتحاد 
القطري والعربي واآلسيوي النائب األول لرئيس 

االتحاد الدولي لكرة الطاولة، بزيارة خاصة إلى مقر 
اللجنة األولمبية األردنية في مدينة الحسين 

للشباب بالعاصمة األردنية عمان.

  كتب           محمد الجزار

على هامش استقبال المهندي بمقر اللجنة األولمبية األردنية.. الدكتور ساري حمدان:

قطر أصبحت »رقما مهما« في الرياضة العالمية
المهندي قدم الكثير

لكرة الطاولة اآلسيوية والعربية
طوال السنوات الماضية 

{ لقطة جماعية 

{ تبادل الدروع التذكارية 

حقق ستة انتصارات متتالية.. وفاز على البحرين وصعد لنهائي »الخليجية« 

في إنجاز جديد للرياضة القطرية وللمرة األولى

عنابي السلة يتأهل لـ »النهائيات اآلسيوية«
لكرة  للشباب  الوطني  منتخبنا  تأهل 

اآلسيوية  البطولة  نهائيات  إلى  السلة 

نهاية  بإيران  تقام  التي  السلة  لكرة 

على  تغلبه  بعد  الجاري  الشهر 

بعد   ،48  -  85 البحريني  المنتخب 

من  نجح  ومثيرة  قوية  جاءت  مباراة 

في  للشباب  الوطني  منتخبنا  خاللها 

بعد  للنهائيات  التأهل  بطاقة  خطف 

قدمها  التي  المتميزة  المستويات 

أبطال المنتخب القطري لكرة السلة.

للشباب  الوطني  منتخبنا  وتأهل 

البطولة  من  النهائية  للمباراة 

على  أمس  فوزه  بعد  الخليجية 

نهائي  نصف  في  البحريني  المنتخب 

للشباب  السلة  لكرة  الخليج  بطولة 

دولة  تستضيفها  التي  عاما   18 تحت 

اإلمارات حتى السبت المقبل والمؤهلة 

اآلسيوية،  األمم  كأس  نهائيات  إلى 

تواليا  السادس  فوزه  بعد  وذلك 

وتحقيق العالمة الكاملة.

صدارة  القطري  المنتخب  وحقق 

تحقيق  من  تمكن  أن  بعد  البطولة 

حساب  على  تواليا  الخامس  فوزه 

 )32  -  82( بنتيجة  العماني  نظيره 

في  المباراة  في  نقطة   50 وبفارق 

التي  الختامية  الجولة  مباريات  إطار 

على  الكويتي  المنتخب  فوز  شهدت 

 ،)37  -  39( بنتيجة  اإلماراتي  نظيره 

نظيره  على  السعودي  والمنتخب 

ورفع   .)63  -  71( بنتيجة  البحريني 

صدارة  في  رصيده  القطري  المنتخب 

في  نقاط   10 إلى  العام  الترتيب 

نظيره  عن  نقطة  وبفارق  األول  المركز 

الثاني،  المركز  صاحب  السعودي 

ثالثا  الكويتي  المنتخب  جاء  فيما 

8 نقاط، والمنتخب البحريني  برصيد 

لتتأهل  نقاط،   7 برصيد  رابعا 

الدور  إلى  األربعة  المنتخبات 

نصف النهائي، بينما حلت 

اإلمارات خامسة برصيد 6 نقاط وعمان 

السادسة برصيد 5 نقاط.

صباح  سعدون  منتخبنا  بعثة  ويقود 

الكواري أمين السر العام التحاد السلة، 

مدير  الدوسري  زيد  طالل  وتضم: 

إسماعيل  وأحمد  المنتخب، 

محمود اإلداري، والجهاز الفني 

بقيادة اليوناني ستافروس 

ومحمد  ميكونياتيس، 

المدرب،  مساعد  عرابي 

أحمد  هم:  العبا  و13 

وعيسى  عبدو، 

النبوي،  وعلي  العطاري، 

وعبدالله  ياسين،  وحمد 

راشد،  وعبدالله  ياسين، 

ومصطفى  ابشر،  ومحمد 

ندى، وسلطان أبوعيسى، وغسان 

رامي، ومحمد نادو، محمد هاشم، وحازم 

غازي، وعزام رامي.

بعد  متميزة  مستويات  العنابي  وقدم 

على  انتصارات  تحقيق  استطاع  أن 

واإلمارات   ،)47  -  63( بنتيجة  البحرين 

بنتيجة  والكويت   ،)45  -  63( بنتيجة 

 -  79( بنتيجة  والسعودية   ،)51  -  64(

وأخيًرا   ،32  -  82( ُعمان  سلطنة   )55
النهائي  نصف  في  البحرين  على  فاز 

تواليا،  له  السادس  الفوز  ليحقق 

خليجية  نهائي  في  مقعده  ويضمن 

لنهائيات  مباشرة  والتأهل  اليوم  السلة 

آسيا ألول مرة في تاريخه.

عوض الكباشي كتب

{ من مباراة األمس

مأدبة غداء
للوفود

أقام اتحاد اإلمارات لكرة السلة مأدبة 

غداء على شرف الوفود المشاركة 

في بطولة الخليج المؤهلة لكأس 

آسيا بحضور سعدون صباح 

الكواري رئيس بعثة منتخبنا 

الوطني، بحانب سعادة اللواء 

إسماعيل القرقاوي رئيس االتحاد، 

وأعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء 

الوفود المشاركة في البطولة 

والشركات الراعية للحدث والشركاء 

االستراتيجيين بمطعم الفنر بدبي 

{ الوفود المشاركة في البطولةفيستيفال سيتي.

ببطولة العالم أللعاب القوى للشباب

إسماعيل داؤود يتأهل
لنهائي سباق »400م حواجز«

القطري  العداء  تأهل   - قنا   - )كولمبيا(  كالي 

متر   400 سباق  نهائي  إلى  داؤود  إسماعيل 

حواجز في بطولة العالم أللعاب القوى للشباب 

وذلك  كولمبيا،  في  »كالي«  بمدينة  والمقامة 

بعد حلوله في المركز الثاني في نصف نهائي 

السباق.

توقيتا  داؤود  إسماعيل  الشاب  العداء  وسجل 

له  توقيت  أفضل  وهو  ثانية(،   49.48( قدره 

للنهائي  التأهل  بطاقة  ليحجز  الموسم،  هذا 

بجدارة، فيما لم يوفق زميله محمد عبدالرحمن 

المجموعة  في  ثامنا  حلوله  بعد  التأهل  في 

وسيخوض  ثانية(.   52.97( مسجال  الثانية 

العداء القطري نهائي السباق بحثا عن ميدالية 

عالمية.

سعدون الكواري:

فخــورون بمـــا تحـــقق
أمين  الكواري  صباح  سعدون  أعرب 

لكرة  القطري  لالتحاد  العام  السر 

بتأهل  الكبيرة  سعادته  عن  السلة 

منتخبنا الوطني للشباب لنهائيات 

على  تغلبه  بعد  السلة  لكرة  آسيا 

المنتخب البحريني وتأهله لنهائي 

كأس الخليج.

عطفا  التام  رضاه  الكواري  وأبدى 

على المستوى الذي قدمه المنتخب 

في  الفوز  وتحقيقه  البطولة  في 

إن  وقال  متتالية،  مباريات  ست 

العنابي  حققه  آلتي  النجاحات 

بل  فراغ  من  يأت  لم  البطولة  في 

والقادم  كبيرة،  جهود  بفضل  جاء 

االهتمام  ظل  في  أفضل  سيكون 

بالمراحل السنية.

الكواري  سعدون  وقدم 

منتخبنا  بعثة  رئيس 

اإلمارات  في  المتواجدة 

وجهازهم  الفريق  لالعبي  التهنئة 

إلى  بالشكر  وتوجه  واالداري  الفني 

الالعبين على ما قدموه في البطولة، 

الجهد  بنفس  االستمرار  متمنيا 

خالل  األفضل  وتقديم  والعطاء 

تنتظر  التي  المقبلة  االستحقاقات 

البطولة  من  بداية  الشاب  العنابي 

طهران  تستضيفها  التي  اآلسيوية 

نسعى  والتي  الجاري  الشهر  خالل 

ترضي  مستويات  فيها  لنقدم 

الجميع.
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إنهاء الكربون

واستقرار المناخ

البيئة  في  يتراكم  الكربون  إن  الكنر  وقال 

إلزالته،  السنين  آالف  الطبيعة  وتستغرق 

أعلى  تركيزات  نحو  يسير  العالم  وإن 

تتجاوز  الكربون  أكسيد  ثاني  من  بكثير 

يمكن  وال  البشر،  اختبره  شيء  أي  بكثير 

من  المتزايدة  الكميات  تحمل  للبشرية 

الكربون الزائد الذي يطفو في البيئة، لذلك 

يجب التخلص منه.

خالل قرنين تم ضخ مزيد من ثاني أكسيد 

في  القوية،  الدفيئة  غازات  أحد  الكربون، 

الغالف الجوي أكثر مما تستطيع الطبيعة 

فإنه  الغاز  هذا  يتراكم  فعندما  إزالته، 

يحبس الحرارة الزائدة بالقرب من سطح 

األرض، فيتسبب في االحتباس الحراري.

واآلن يوجد كثير من ثاني أكسيد الكربون 

معظم  أن  لدرجة  الجوي  الغالف  في 

االنبعاثات  إنهاء  أن  تظهر  السيناريوهات 

االستقرار  لتحقيق  كافيا  يكون  لن  وحده 

البشرية  على  يتعين  لذلك  المناخ،  في 

أيضا إزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء 

مباشرة.

تصدر  ال  االنبعاثات  أن  الكنر  وأوضح 

محطات  مثل  كبيرة،  مصادر  من  كلها 

ثاني  التقاط  فيمكن  المصانع،  أو  الطاقة 

أكسيد الكربون عند خروجه. لذلك هناك 

من  اآلخر  النصف  مع  التعامل  إلى  حاجة 

وأخذ  والطائرات  السيارات  من  االنبعاثات 

بإخراج  الغاز  فرن  قيام  أثناء  ساخن  حمام 

ثاني أكسيد الكربون، وهذا يعني سحب 

ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

طريقة األشجار الميكانيكية

يختلط  الكربون  أكسيد  ثاني  وألن 

إزالته  مكان  يهم  فال  الهواء،  في  بسرعة 

التخزين  وطريقة  العالم،  في  كان  أينما 

أكسيد  ثاني  تخزين  إن  أيضا.  مهمة 

جيدا  ليس  عام   100 أو  عاما   60 الكربون 

إلى  الكربون  هذا  كل  عاد  فإذا  يكفي،  بما 

فسيكون  اآلن،  من  عام   100 بعد  البيئة 

كل ما فعلناه هو االهتمام بأنفسنا، وعلى 

وفي  أخرى.  مرة  ذلك  اكتشاف  أحفادنا 

في  الطاقة  استهالك  ينمو  ذلك،  غضون 

العالم بنحو 2 % سنويا.

للقيام  مختبره  طريقة  الكنر  وشرح 

الهواء مباشرة، وُتسمى  الغاز من  بالتقاط 

قائال  الميكانيكية«،  »األشجار  طريقة 

من  طويلة  رأسية  أعمدة  عن  عبارة  إنها 

كيميائي،  براتنج  مغطاة  األقراص 

ونصف(،  )متر  أقدام   5 نحو  قطرها  يبلغ 

 5( بوصتين  نحو  األقراص  بين  ويفصل 

سنتيمترات(، مثل كومة من السجالت.

أسطح  تمتص  الهواء،  هبوب  وأثناء 

وبعد  الكربون،  أكسيد  ثاني  األقراص 

20 دقيقة أو نحو ذلك تمتلئ األقراص، 
األسفل.  في  برميل  في  وتغرق 

والبخار  الماء  إرسال  يتم  وبعدئذ، 

إلطالق ثاني أكسيد الكربون في بيئة 

مغلقة.

يمكن  الرطوبة،  وباستخدام 

الطاقة  استهالك  نصف  نحو  تجنب 

المتجددة  الطاقة  واستخدام 

والهواء  الماء  يتطلب  وهذا  للباقي. 

في  مثاليا  يكون  لن  لذلك  الجاف، 

طرق  أيضا  هناك  ولكن  مكان،  كل 

أخرى.

أكسيد  ثاني  تخزين  وعن 

تخلص  وإمكانية  الكربون 

قال  دائم،  نحو  على  منه  العالم 

باالستفادة  ممكن  ذلك  إن  الكنر 

وأن  حمض  أنه  حقيقة  من 

قاعدية.  الصخور  بعض 

أكسيد  ثاني  يتفاعل  وعندما 

الغنية  المعادن  مع  الكربون 

يشكل  فإنه  بالكالسيوم، 

وبتمعدن  صلبة.  كربونات 

يمكن  الكربون  أكسيد  ثاني 

محدودة  غير  كمية  تخزين 

بشكل  الكربون  من  تقريبا 

دائم.

الحاجة إلى إطار 
تنظيمي

الطاقة  وزارة  أن  ذكر الكنر 

جديدا  هدفا  حددت 

إزالة  تكاليف  لخفض 

الكربون  أكسيد  ثاني 

للطن  دوالر   100 إلى 

في  بسرعة  وتوسيعه 

الزمن.  من  عقد  غضون 

بعد  »لكن  وأضاف 

 30 التكنولوجيا  إهمال 

عاما، ال يمكننا أن نقول فقط إن هناك 

ما  وكل  ذلك  تفعل  كيف  تعرف  شركات 

أن  علينا  األمام.  إلى  دفعها  هو  فعله  علينا 

نفترض أن هذه تقنية وليدة«.

»كاليمووركس«  شركة  أن  إلى  وأشار 

تقوم  شركة  أكبر  هي   )Climeworks(

ثاني  على  المباشر  التجاري  باالستيالء 

دوالر   500 بنحو  وتبيعه  الكربون  أكسيد 

إلى ألف دوالر للطن. ووصف ذلك بأنه غال 

أن  الذي يمكن فيه للعالم  الوقت  جدا، في 

يفعل ذلك بسعر 50 دوالرا للطن.

وأوضح أن الواليات المتحدة تستهلك قرابة 

الكربون  أكسيد  ثاني  من  طن  ماليين   7
الغازية،  المشروبات  سنويا؛  التجاري 

فئ  مطا و

الحبوب،  وصوامع  الحريق، 

مسحوق  في  للتحكم  تستخدمها  التي 

الحبوب الذي يعد خطرا لقابليته لالنفجار، 

ومتوسط السعر هو 60 دوالرا إلى 150 دوالرا. 

إذن، »أقل من 100 دوالر، فلديك سوق«.

وأكد أن ما يحتاج إليه العالم حقا هو إطار 

ثاني  بإخراج  نطالب  إننا  يقول  تنظيمي 

من  السوق  تنتقل  ثم  الكربون،  أكسيد 

التقاط كيلوطن من ثاني أكسيد الكربون 

اليوم إلى التقاط غيغا طن منه. وأضاف أنه 

األحفوري،  الوقود  عن  يتخلى  عالما  يرى 

»ربما بشكل تدريجي، لكن لديه تفويض 

اللتقاط وتخزين كل ثاني أكسيد الكربون 

على 

المدى الطويل«.

شهادة حبس الكربون

يخرج  عندما  الكربون  أن  توصيته  إن  وقال 

من األرض يجب أن يقترن بإزالة متساوية؛ 

الكربون  من  واحدا  طنا  تنتج  كنت  »فإذا 

فأنت  الغاز  أو  الزيت  أو  بالفحم  المرتبط 

بحاجة إلى التخلص من طن واحد. وليس 

من الضروري أن تكون بالطن نفسه، ولكن 

تؤكد  حبس  شهادة  هناك  تكون  أن  يجب 

أنه قد تم التخلص منها، ويجب أن تستمر 

أكثر 

تم  وإذا  عام.   100 من 

التي  اللحظة  منذ  الكربون  كل  توثيق 

من  فسيكون  األرض،  من  فيها  يخرج 

الصعب خداع النظام«.

مدى  هو  الكبير  المجهول  أن  إلى  وأشار 

والمجتمع  الصناعة  دفع  صعوبة 

مضيفا  الكربون،  من  التخلص  نحو 

مثل  شركات  نرى  أن  المشجع  من  أن 

تشتري  و»سترايب«  »مايكروسوفت« 

أرصدة الكربون وشهادات إلزالة ثاني أكسيد 

ن  بو لكر ا

وترغب في دفع أسعار مرتفعة 

إلى حد ما.

قد  الجديدة  التكنولوجيا  إن  بالقول  وختم 

تستغرق عقدا أو عقدين لتحقيق اختراق، 

اقتصادية  جاذبية  هناك  كانت  إذا  ولكن 

فيمكن أن تسير األمور بسرعة، مشيرا إلى 

أن أول طائرة تجارية كانت متوفرة في عام 

1951، وبحلول عام 1965 كانت موجودة في 
كل مكان.

أشـجــــــار ميكانيكيــــــة 

المتصــاص الغــازات

لدى وزارة الطاقة األميركية هدف جديد يتمثل في زيادة االلتقاط 
المباشر لثاني أكسيد الكربون، وهي تقنية تستخدم التفاعالت 

الكيميائية اللتقاط هذا الغاز من الهواء مباشرة.
تحدث كالوس الكنر أستاذ الهندسة ومدير مركز انبعاثات 

 Arizona State( الكربون السلبية بجامعة والية أريزونا
 The( »في مقابلة له مع موقع »ذا ديلي بيست ،)University

Daily Beast( األميركي، عن هذه التقنية، وعن المقصود باإلزالة 
المباشرة للكربون، وأسباب ضرورتها.

االلتقاط المباشر لثاني أكسيد الكربون

»إم  مركز  نشر  وقد 

نجاح  مفاده  صحفيا  بيانا  اإلعالمي  تي«  آي 

مجموعة من الباحثين في ابتكار تقنية قابلة 

للتوليف إلنتاج مواد نباتية مشابهة لألخشاب 

عدد  في  الدراسة  نتائج  ونشرت  معمليا، 

 Material( »أبريل من دورية »ماتيريال توداي

.)Today
صفات  في  التحكم  على  التقنية  اعتمدت 

خاليا نبات »زينيا« )Zinnia elegans( المادية 

والميكانيكية كيميائيا، وذلك إلكسابها بعض 

صفات األخشاب، مثل الكثافة والصالبة، وهو 

إلى  الحاجة  األثاث  اع  ُصنَّ ُيَجِنب  الذي  األمر 

قطع 

يوفر  كما  الغابات،  أشجار 

الوقت المطلوب لنمو األشجار 

كي نحصل على أخشابها، وهي الفترة التي 

تمتد لعشرات السنوات.

الهــــدف ليــــس الحصــــول 
على األخشاب فحسب

الرئيسة  -المؤلفة  بكويث  أشلي  توضح 

للدراسة- الهدف من التجارب، قائلة »تكمن 

كي  النباتية  المواد  زراعة  في  الدراسة  فكرة 

تنمو بالشكل الذي يحتاج الفرد إليه تماما، 

العمليات  من  المزيد  ذلك  يتطلب  أن  دون 

الصناعية، ما َيخِفض من الطاقة المطلوبة 

الناتجة  النفايات  كمية  من  ويحد  لإلنتاج، 

عن تلك العمليات«.

الباحثون  استخدم  الهدف،  ذلك  ولتحقيق 

األبعاد  ثالثية  الحيوية  الطباعة  تقنيات 

على  والحصول  النباتية،  المواد  لتشكيل 

ال يمكن  وأشكال محددة  ذات أحجام  أجسام 

األشجار  زراعة  عبر  طبيعيا  عليها  الحصول 

التقليدية.

ورغم حداثة الفكرة والتطبيق، تشير الدراسة 

إلى إمكانية زراعة نباتات ذات صفات معدلة، 

مما ُينبئ باحتمال إنتاج مواد خشبية محددة 

الشكل والحجم يمكن االعتماد عليها مباشرة 

مثل  تصنيعية،  عمليات  ألي  الحاجة  دون 

المواد القوية الداعمة لجدران المنازل، أو مواد 

تستخدم  معينة  حرارية  خصائص  ذات 

لتدفئة البيوت.

كيف تؤثر الهرمونات على نمو الخاليا النباتية؟

تبدأ التجربة بعزل خاليا نبات »زينيا« وزرعها 

َثم نقلها  في وسط سائل لمدة يومين، ومن 

إلى وسط هالمي يحتوي على المواد الغذائية 

الالزمة لنمو النبات، ونوعين من الهرمونات.

الموجودة  الهرمونات  »تحدد  بكويث  توضح 

الخاليا  تطور  كيفية  اإلنسان  جسم  في 

واكتسابها صفات معينة تحدد نوعها ودورها. 

كذلك األمر في النباتات، إذا ما عدلنا تركيزات 

فبإمكاننا  الهالمي،  الوسط  في  الهرمونات 

الحصول على تغيرات واضحة فيما يتعلق 

بالشكل الهيكلي للنبات«.

المستوى  رفع  أن  إلى  الدراسة  أشارت  وقد 

نمو  إلى  يؤدي  الهالمي  بالوسط  الهرموني 

خاليا صغيرة ذات بنية كثيفة، وزيادة صالبة 

المواد النباتية المزروعة، باإلضافة إلى زيادة 

كمية اللجنين )Lignin( وهو ُمَرَكب يترسب 

في جدران الخاليا النباتية فُيكسبها المتانة 

ويجعلها أكثر »خشبية«.

ويضيف لويس فيالسكيز جارسيا الباحث 

المشرف على الدراسة »تساهم تلك التقنية 

في تطوير الخاليا النباتية لما يشبه الخاليا 

يستطيعون  الباحثين  أن  أي  الجذعية، 

خاليا  وتنتج  فتتطور  الخاليا  تلك  توجيه 

بالصفات التي يريدونها«.

فوائد بيئية واقتصادية

خسارة  دراستهم  بداية  الباحثون  وأوضح 

شجرة  مليار   15 من  أكثر  األرض  كوكب 

الغابات  اختفاء  العلماء  ويتوقع  سنويا، 

التام خالل الفترة ما بين 100 و200 عام جراء 

يؤثر  الذي  األمر  الممارسات،  تلك  استمرار 

لتخفيف  الدولية  المحاوالت  على  بالضرورة 

تأثير التغيرات المناخية.

وتمثل األخشاب ضرورة قصوى للعديد من 

 )Statista( الصناعات، وطبًقا لموقع ستايستا

دوالر  مليار   114.5 األثاث  مبيعات  بلغت 

بالواليات المتحدة فقط عام 2019. وقد تسهم 

التقنية الجديدة في توفير عديد المصروفات 

وسد  األخشاب،  ونقل  بتصنيع  المتعلقة 

المنتجات  الستهالك  البشرية  الحاجة 

آمنة  وسيلة  تقديم  جانب  إلى  الخشبية، 

بيئًيا إلنتاج األخشاب.

التجارب  من  المزيد  إجراء  الباحثون  ويأمل 

بصورة  فيه  والتحكم  الخلوي  التطور  لفهم 

تأثير  استكشاف  إلى  يسعون  كما  أكبر، 

المواد الكيميائية والجينية األخرى على نمو 

النباتات. ويقول جارسيا »ال يستطيع نبات 

تلك  تطبيق  أن  إال  األخشاب،  إنتاج  زينيا 

المفيدة تجاريا، مثل  األشجار  التقنية على 

التقنية-  أي  تعديلها-  يستدعي  الصنوبر، 

بما يتالءم مع نمو ذلك النوع من النباتات«.

يكلف تصنيع األثاث مبالغ طائلة 
ُتنفق على العديد من العمليات، 

منها قطع األشجار ونقلها، إلى 
جانب تكلفة تشغيل المصانع بما 

تتضمن من عمالة وآالت، ناهيك 
عن األضرار البيئية التي يتكبدها 

كوكبنا جراء تلك الممارسات. وهي 
األمور التي دفعت مجموعة من 
 )MIT( »باحثي جامعة »إم آي تي

األميركية إلى محاولة زراعة نباتات 
معمليا وتعديل صفاتها كي تمتلك 

خصائص مشابهة لألخشاب، مع 
إمكانية تعديل شكلها أيضا.

إنتاج مواد نباتية مشابهة 

زراعـــة »األثــــــــاث«لألخشاب معمليا
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تصيب األطفال وكبار السن

فطريات 
الـفـــــــم

أي  تصيب  أن  يمكن  الفطريات  أن  رغم 

أكثر  السن  وكبار  األطفال  فإن  شخص 

عرضة لها بسبب ضعف المناعة لديهم.

هذه  أسباب  التقرير  هذا  في  نستعرض 

الحالة، وأعراضها، وطرق العالج والوقاية منها.

أعراض فطريات الفم عند األطفال والكبار

العالمات  تشمل  قد   Healthline لموقع  وفقًا 

واألعراض ما يلي:

وخّديدك  لسانك  على  قشدية  بيضاء  آفات 

ولثتك  فمك  سقف  على  وأحيانًا  الداخليين، 

ولوزتيك.

الجبن  يشبه  بمظهر  قلياًل  بارزة  حبوب 

القريش.

شديدًا  يكون  قد  وجع  أو  حرقان  أو  احمرار 

يتسبب بصعوبة في األكل أو البلع.

نزيف طفيف إذا فركت الحبوب أو كشطتها.

تشقق واحمرار في زوايا فمك.

شعور قطني في فمك.

فقدان التذوق.

احمرار وتهيج وألم تحت األسنان.

تتعلق  التي  والنادرة  الشديدة  الحاالت  في 

من  المناعة  جهاز  ضعف  أو  بالسرطان  عادًة 

قد  البشرية/ اإليدز،  المناعة  نقص  فيروس 

تنتشر الفطريات إلى أسفل إلى المريء. 

أعراض التهاب الثدي بالفطريات عند األمهات 

المرضعات

باإلضافة إلى فطريات الفم البيضاء قد يواجه 

ويمكنهم نقل  الرضاعة،  األطفال صعوبة في 

العدوى إلى أمهاتهم أثناء الرضاعة الطبيعية.

قد تعاني النساء المرضعات اللواتي أصيب 

العالمات  من  بالفطريات  لديهن  الثدي 

واألعراض التالية:

بالحكة  وشعور  تشققها  أو  الحلمات  احمرار 

بشكل غير عادي

الدائرية  المنطقة  في  متقشر  أو  المع  جلد 

الداكنة حول الحلمة )الهالة(

ألم غير عادي أثناء الرضاعة أو بين الرضعات

آالم عميقة داخل الثدي

أسباب فطريات الفم

صّد  على  المناعي  جهازك  يعمل  ما  عادة 

الفيروسات  مثل  الضارة،  الغازية  الكائنات 

على  الحفاظ  مع  والفطريات،  والبكتيريا 

التوازن بين الميكروبات »الجيدة« و»السيئة« 

التي تسكن جسمك بشكل طبيعي.

لكن في بعض األحيان تفشل آليات الحماية 

ويسمح  الميكروبات  عدد  من  يزيد  ما  هذه، 

لعدوى فطريات الفم بالسيطرة.

خطر  من  تزيد  أن  يمكن  عوامل  عدة  هناك 

اإلصابة بفطريات الفم:

تحدث  أن  المرجح  من  المناعة:  ضعف 

السن  وكبار  الرضع  عند  الفم  فطريات 

يمكن  كما  المناعة،  انخفاض  بسبب 

أن تثبط  لبعض الحاالت الطبية والعالجات 

وزرع  السرطان وعالجاته  المناعة، مثل  جهاز 

جهاز  تثبط  التي  المطلوبة  واألدوية  األعضاء 

البشرية/   المناعة  نقص  وفيروس  المناعة 

اإليدز.

السكري  بداء  مصابًا  كنت  إذا  السكري:  داء 

غير المعالج أو لم تتم السيطرة على المرض 

جيدًا فقد يحتوي اللعاب على كميات كبيرة 

من السكر، ما يشجع على نمو الفطريات.

عدوى الخميرة المهبلية: التي تحدث بسبب 

نفس الفطريات التي تسبب الفطريات.

أو  بريدنيزون  مثل  األدوية: 

أو  المستنشقة  الكورتيكوستيرويدات 

بالتوازن  تخل  التي  الحيوية  المضادات 

جسمك،  في  الدقيقة  للكائنات  الطبيعي 

بفطريات  اإلصابة  خطر  من  تزيد  أن  يمكن 

الفم.

ارتداء  يؤدي  أن  يمكن  األخرى:  الفم  أمراض 

أطقم األسنان، خاصة أطقم األسنان العلوية، 

إلى  الفم  جفاف  تسبب  بحاالت  اإلصابة  أو 

اإلصابة بفطريات الفم.

عالجات فطريات الفم الطبية والمنزلية

األطفال  لدى  الفطريات  عالج  السهل  من 

تكون  قد  األعراض  لكن  األصحاء،  والبالغين 

أسوأ ويصعب عالجها لدى األشخاص الذين 

يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

األدوية  الطبيب  يصف  أن  المحتمل  ومن 

نتناولها  أن  يجب  التي  للفطريات  المضادة 

.WebMD لمدة 10-14 يومًا، وفقًا لموقع

نظرًا ألن العدوى يمكن أن تكون أحد أعراض 

الطبيب  يرغب  فقد  أخرى،  طبية  مشاكل 

الستبعاد  أخرى  اختبارات  إجراء  في  أيضًا 

ذلك.

بعض  هناك  الطبي  العالج  إلى  باإلضافة 

المنزل،  في  تجربتها  يمكنك  التي  األشياء 

والتي قد تساعد في تخفيف األعراض:

والخيط  بالفرشاة  فمك  نظافة  على  حافظ 

بانتظام.

اغسل فمك بمزيج من حوالي نصف ملعقة 

صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ.

جّرب غسل الفم بالماء الممزوج بخل التفاح 

أو بيروكسيد الهيدروجين أو عصير الليمون 

أو صودا الخبز.

الزبادي  البروبيوتيك، مثل  قد يساعد تناول 

أو الحبوب التي ُتصرف دون وصفة طبية.

طبيعية،  رضاعة  طفلك  ترضعين  كنِت  إذا 

وحافظي  الرضاعة  ضمادات  فاستخدمي 

أجزاء  أو  زجاجات  وأية  الصدر  حماالت  على 

لمضخة الثدي نظيفة.

من  فتأكد  األسنان  أطقم  ترتدي  كنت  إذا 

قبل  من  به  الموصى  النحو  على  تطهيرها 

طبيب أسنانك.

باتباع  ممكنة  الفم  فطريات  من  الوقاية 

الخطوات التالية

خطر  تقليل  في  التدابير  هذه  تساعد  قد 

اإلصابة بعدوى فطريات الفم:

على  يوميًا  مرتين  بالفرشاة  أسنانك  اغسل 

ما  حسب  أو  يوميًا،  الخيط  واستخِدم  األقل 

يوصي به طبيب األسنان.

وقم  بك  الخاصة  األسنان  أطقم  افحص 

أطقم  مالءمة  من  وتأكد  الليل.  في  بإزالتها 

تسبب  ال  وأنها  صحيح،  بشكل  األسنان 

تهيجًا.

نّظف طقم أسنانك يوميًا.

إذا  خاصة  بانتظام،  أسنانك  طبيب  راجع 

أطقم  ترتدي  أو  السكري  بداء  مصابًا  كنت 

أسنان.

كمية  من  الحد  وحاول  تأكله  لما  انتبه 

األطعمة المحتوية على السكر التي تتناولها.

الجيد في نسبة السكر  التحكم  حافظ على 

في الدم إذا كنت مصابًا بداء السكري. 

عالج جفاف الفم إن كنت تعاني منه.

ر غير طبيعي في طبقة الصوت ومستواه تغيُّ

بحة الصوت المزمنة

بشكل  تحصل  قد  الصوت  بحة  أن  ورغم 

عابر أحيانًا، فإنها إذا كانت مستمرة ألكثر 

من 10 أيام، فإنها تتطلب الكشف الطبي.

بحة  أسباب  التقرير  هذا  في  نستعرض 

التوجه  يجب  ومتى  عالجها  وطرق  الصوت 

إلى الطبيب لعالجها.

ما الذي يسبب بحة الصوت؟

تحدث البحة عمومًا بسبب تهيج أو إصابة 

في األحبال الصوتية داخل الحنجرة.

هو  الصوت  لبحة  شيوعًا  األكثر  السبب 

غالبًا  يحدث  الذي  الحاد  الحنجرة  التهاب 

العلوي  التنفسي  الجهاز  عدوى  بسبب 

شيوعًا  أقل  حاالت  وفي  عادًة(،  )الفيروسي 

بسبب اإلفراط في استخدام الصوت أو سوء 

الغناء(،  أو  الصراخ  حاالت  )مثل  استخدامه 

.Medicinenet كما يشير موقع

ما  الصوت  لبحة  األخرى  األسباب  تشمل 

يلي:

أو  الحميدة  الصوتي  الحبل  عقيدات 

األكياس أو األورام الحميدة.

شلل الحبل الصوتي.

االرتجاع المعدي المريئي.

الحساسية.

استنشاق مهيجات الجهاز التنفسي.

التدخين.

مشاكل الغدة الدرقية.

إصابة في الحنجرة/  األحبال الصوتية.

الحاالت العصبية )مثل مرض باركنسون 

والسكتات الدماغية( وسرطان الحنجرة.

كيف يتم تشخيص أسباب بحة الصوت؟

الرأس  على  البدني  الفحص  يركز 

والرقبة. في كثير من األحيان، يمكن إجراء 

التشخيص بناًء على هذا التقييم األولي.

أنبوب مرن  إدخال  الحاالت، يتم  في بعض 

في  ضوئي(  ليفي  )منظار  مضاء  طويل 

مباشرًة  الصوتية  األحبال  لتصوير  الحلق 

إذا لم يتم تحديد سبب واضح في البداية.

من  يعانون  الذين  األفراد  على  يجب  كما 

إلى   2 من  أكثر  تدوم  الصوت  في  بحة 

وأذن  أنف  طبيب  استشارة  أسابيع   3
أسباب  أي  استبعاد  أجل  من  وحنجرة 

خطيرة لحدوث بحة في الصوت.

ما هو عالج بحة الصوت؟

السبب  على  الصوت  بحة  عالج  يعتمد 

الكامن وراءها، على سبيل المثال:

عندما  الصوت  بحة  تختفي  ما  عادة 

الناجم  الحاد  الحنجرة  التهاب  يتحسن 

من  العلوي  التنفسي  الجهاز  عدوى  عن 

الجسم.  تطهر  العدوى  ألن  نفسه؛  تلقاء 

ويمكن أن يكون العالج المحافظ باستخدام 

مثبطات السعال والهواء المرطب مفيدًا.

يوصى أيضًا بإراحة الصوت لتجنب المزيد 

من تهيج أو تعب األحبال الصوتية.

من المفيد اإلقالع عن التدخين إن كان هناك 

التهاب حاد في الحلق.

بحة  من  يعانون  الذين  األفراد  على  يجب 

استخدام  في  اإلفراط  بسبب  الصوت  في 

الصوت االلتزام براحة الصوت، حيث يمكن 

نزيف  مثل  خطيرة  إصابات  تحدث  أن 

تم  إذا  الصوتية  لألحبال  الصوتي  الحبل 

استخدام الصوت بشدة أثناء نوبات التهاب 

الحنجرة الحاد.

أو  المريئي  المعدي  االرتجاع  ألدوية  يمكن 

تعالج  أن  الحساسية 

بحة الصوت إذا وجد أن أيًا 

منهما هو السبب األساسي.

في بعض الحاالت، قد تكون الجراحة 

األورام  أو  الحميدة  للعقيدات  ضرورية 

الحميدة، وتلف الحبال الصوتية وسرطان 

الحنجرة.

الصوت  بحة  من  الوقاية  يمكن  كيف 

وعالجها منزليًا؟

تجنب  يمكنك   ،Healthline لموقع  وفقًا 

بعض  في  بنفسك  وعالجها  الصوت  بحة 

الحاالت باتباع النصائح التالية:

أحبالك  يجهد  ألنه  الصراخ  تجنب 

الصوتية.

التي  المرطبة  السوائل  من  الكثير  اشرب 

تخفف أعراض البحث وترطب حلقك.

حلقك  تجفف  أن  يمكن  التي  القهوة  تجنب 

وتزيد من بحة الصوت.

إلضافة  الهواء  ترطيب  جهاز  استخدم 

للجو  الرطوبة 

وتسهيل التنفس.

خذ حمامًا ساخنًا، إذ يساعد 

مجرى  فتح  على  المتصاعد  البخار 

الهواء وزيادة الرطوبة في جهازك التنفسي.

بلل حلقك عن طريق امتصاص أقراص من 

العسل أو مواد مطرية أو مضغ العلكة. هذا 

تهدئة  في  يساعد  وقد  اللعاب  إفراز  يحفز 

حلقك.

لبحة  االحتقان  مزيالت  تستخدم  ال 

الصوت؛ ألنها يمكن أن تزيد من تهيج الحلق 

وتجفيفه.

ر غير طبيعي في طبقة الصوت ومستواه، وقد يسبب صوتًا  ة الصوت هي تغيُّ بحَّ
عميقًا أو ضعيفًا وخشنًا.

هذه الحالة الشائعة غالبًا ما تكون مصحوبة بجفاف أو حكة في الحلق. وتظهر 
هذه األعراض عادًة من مشكلة في الحبال الصوتية وقد يسببها التهاب في 

الحنجرة.

فطريات الفم هي حالة تتراكم فيها فطريات بيضاء على بطانة 

فمك، ورغم أن هذه المبيضات هي كائن حي طبيعي يعيش في 

فمك، لكن في بعض األحيان يمكن أن تتكاثر وُتسبب ظهور 

أعراض مزعجة، وقد تكون مؤشرًا لحالة صحية أخرى.
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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

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون الطقس 

على الساحل غبارا عالقا فى البداية يصبح  

حارا نهارا، ورطبا مع فرصة لسحب محلية 

وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق وسحب 

متفرقة أحيانا.

وتكون الرياح على الساحل متغيرة االتجاه في 

البداية، تصبح أغلبها شمالية شرقية، ويتراوح 

مدى الرؤية األفقية بين 4 و8 كيلومترات، 

وتكون أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 43 

والصغرى 33 درجة مئوية.

وزارة الصحة:

رفع التوعية بسرطان الدم

أكدت وزارة الصحة العامة عن إطالق حملة توعوية خالل 

شهرأغسطس التوعية بسرطان الدم، حيث ستقوم الوزارة 

خالل هذا الشهر بالتعاون مع شركائها وهم: مؤسسة حمد 

الطبية ومؤسسة الرعاية االولية وسدرة للطب والقطرية 

للسرطان على رفع مستوى الوعي بسرطان الدم وتثقيف 

الجمهور حول عوامل خطراإلصابة بهذا المرض، واألعراض، 

وأهمية الوقاية وطرق العالج، كما تشجع األشخاص على 

الخضوع لالختبار وتبني أسلوب حياة صحي لتقليل 

المخاطر. 

ويوفر قسم أمراض الدم بالمركز الوطني لعالج وأبحاث 

السرطان أعلى معايير الرعاية الطبية لمرضى سرطان 

الدم من خالل استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية 

واالعتماد على تطبيق منهجية الفريق متعدد التخصصات، 

حيث يتضمن فريق الرعاية كوادر متخصصة في األشعة 

التشخيصية والعالج اإلشعاعي والجراحة والصيدلة وعلم 

األمراض )المختبرات الطبية(.

ويشمل مصطلح سرطان الدم مجموعة من األمراض 

السرطانية الخبيثة التي تصيب الدم والنخاع العظمي 

والعقد اللمفاوية وتؤثر على إنتاج خاليا الدم ووظائفها، حيث 

تحدث اإلصابة به في أي وقت وألي شخص بغض النظر عن 

فئته العمرية.

قامت هيئة األشغال العامة بإغالق مؤقت على جزء من 

المسارات ابتداء من تقاطع شرق باتجاه التقاطع المعروف 

بتقاطع الميناء على شارع الكورنيش وابقاء الحركة المرورية 

على المسارات المتبقية مفتوحة اعتبارًا من أمس ولمدة 

أربعة أيام وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور.

يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير الكورنيش والذي يتضمن 

المشروع 7 مناطق رئيسية و6 شوارع رئيسية، بما فيها 

تطوير البنية التحتية  والساحات ومسارات المشاة 

والدراجات الهوائية، بهدف خلق بيئة صحية ومجتمعية 

ل  وثقافية تعّزز حركة المشي من خالل توفير  وسائل تنقُّ

صديقة للمشاة كمسارات ومعابر المشاة، ما ُيشجع الزّوار 

على استخدام وسائل المواصالت المختلفة واتباع نمط حياة 

صحي. 

ويتضمن المشروع تطوير ممشى الكورنيش ليشمل 

مساًرا للدراجات الهوائية وآخر للركض، يرتبط بمسار 

طريق المطار وراس  أبوعبود امتداًدا إلى طريق الوسيل، 

كما يتضمن إنشاء 4 أنفاق للمشاة، وتهدف هذه األنفاق إلى 

تعزيز حركة المشاة وربط المسارات  باألماكن المجاورة. 

كما يشمل المشروع إنشاء 3 ساحات على الكورنيش، وهي 

ساحات الدفنة والكورنيش والبدع التي ُتعّد ساحات عرض 

 مفتوحة على امتداد الكورنيش، ستتضمن أعمااًل فنّية 

عديدة.

على جزء من المسارات لمدة »4« أيام

إغالق مؤقت على الكورنيش

خالل الـ»24« ساعة األخيرة.. »الصحة«:

»7898« جرعة لقاح ألفراد المجتمع

خالل  من  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت 

اللقاح  جرعات  عدد  أن  اإللكتروني  موقعها 

التي   »19  - »كوفيد  فيروس  ضد  المعززة 

تم إعطاؤها ألفراد المجتمع بلغ »1835087« 

اللقاح  جرعات  عدد  إجمالي  أما  اآلن،  حتى 

خالل  المجتمع  ألفراد  إعطاؤها  تم  التي 

 »7898« بلغ  فقد  األخيرة  ساعة  الـ24 

جرعة.

التصدي  معركة  قطر  دولة  وتواصل 

حملة  أكبر  تنفيذ  خالل  من  للفيروس 

البالد  في  والمقيمين  للمواطنين  تلقيح 

اللقاح  جرعات  عدد  تجاوز  حيث  مجانا، 

إعطاؤها  تم  التي  كورونا  فيروس  ضد 

الدولة  في  والمقيمين  للمواطنين 

»7337459« جرعة حتى اآلن، إذ يتم تقديم 

مراكز  خالل  من  الفيروس  ضد  التطعيم 

حملة  وانطلقت  األولية.  الصحية  الرعاية 

التطعيم في قطر أواخر ديسمبر الماضي، 

أكبر  البالد  في  الصحية  السلطات  لتنفذ 

حملة وطنية في تاريخها، وفي سبيل ذلك 

وجودة  أمانا  لقاحين  أكثر  الدولة  وفرت 

لهما  الطارئ  االستخدام  تصريح  بعد 

»فايزر«  وهما  العامة،  الصحة  وزارة  من 

)Pfizer( و»مودرنا« )Moderna( بنسبة أمان 

تجاوزت الـ»90 %«. 

وزارة الصحة  أعلنتها  التي  األرقام  وتعكس 

البرنامج  حملة  سير  حول  القطرية 

الوطني للتطعيم نجاح استراتيجية دولة 

ركزت  التي  كورونا  جائحة  لمواجهة  قطر 

دون  الدولة  السكان في  على حماية جميع 

المناسبة  الطبية  الرعاية  وتقديم  تمييز، 

الرفع  في  مرنة  سياسة  واتخاذ  لهم، 

اآلثار  من  والتخفيف  للقيود،  التدريجي 

تقديم  خالل  من  واالجتماعية  االقتصادية 

المالية  والمحفزات  واإلعفاءات  الدعم 

لمختلف القطاعات االقتصادية في الدولة.

نظمتها »المرور« لرفع مستوى الثقافة لديهم

محاضرة مرورية
لمدربي تعليم القيادة

أقامت اإلدارة العامة للمرور محاضرة لمدربي تعليم القيادة 

بأكاديمية الخبرة للسياقة، بهدف تعزيز معرفتهم 

باشتراطات القيادة اآلمنة، ورفع مستوى الثقافة المرورية 

لديهم، ونقلها عبرهم للسائقين المتدربين، للحد من 

الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وجاءت المحاضرة ضمن برنامج القيادة اآلمنة الذي تنفذه 

إدارة التوعية المرورية في إطار خطتها التشغيلية السنوية 

.2022
كما عقدت إدارة التوعية المرورية سابقا محاضرة توعوية 

بمسرح اإلدارة بمدنية خليفة لعدد من سائقي توصيل 

طلبات المطاعم تطرقا إلى أبرز مسببات الحوادث المرورية 

والمخالفات األكثر شيوعا وأهمية تجنبها لتعزيز السالمة 

المرورية على الطريق.

وتدعو اإلدارة العامة للمرور جميع مرتادي الطريق إلى التقيد 

بقانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر، ال سيما داخل 

المناطق السكنية وفي الطرق السريعة، والتقيد بالسرعات 

المحددة على الطريق حفاظا على السالمة العامة.



19السنة )27( - السبت 8 من المحرم  1444هـ الموافق 6 أغسطس 2022م العدد )9833( هذا العالم

أم بـدوام كــامـل
انتشر عبر وسائل التواصل االجتماعي 

األميركية  الطقس  لمذيعة  فيديو 

طفلها  تحمل  بينما  لوبيز  إيريكا 

وظيفتها  أداء  أثناء  الهواء  على  مباشرة 

إحدى  على  الجوية  النشرة  تقديم  في 

األميركية. القنوات 

على  حسابها  عبر  لوبيز  وشاركت 

رواجًا  القى  الذي  الفيديو  »انستغرام« 

المألوف  عن  خارجًا  لكونه  كبيرًا 

ابن  أودي،  وبدا  األخبار.  نشرات  في 

الجوية  النشرة  طوال  هادئًا  المذيعة، 

واإلضاءة  حوله  من  المكان  يتأمل  بينما 

والكاميرات.

 ولم تستطع والدته أن تتجاهل وجوده 

وتطرقت  عملها  في  األولى  للمرة  معها 

أثناء  مرات  عدة  الهواء  على  لظهوره 

»اعذروني  قائلة:  الطقس  حالة  شرحها 

ولكن أودي يبدو لطيفًا للغاية«.

اليوم  أن  لزمالئها  مازحًة  لوبيز  وشرحت 

إلى  األطفال  اصطحاب  »يوم  يصادف 

الحياة  ظروف  أن  وأوضحت  العمل«، 

اضطرتها إلى القيام بذلك.

الصغير  الطفل  مع  المذيعان  وتفاعل 

االستوديو  في  معهما  تواجده  أثناء 

بينما  ومالطفته  معه  التكلم  وحاوال 

يبتسم بشدة وينظر إليهما ببراءة.

وفي هذا السياق، كشفت قناة »كي في 

إيريكا  أن  االلكتروني  يو إي« على موقعها 

ترك  في  حاسمًا  قرارًا  اتخذت  لوبيز 

الذي  الجوية  األرصاد  رئيسة  منصب 

المحطة،  في  أعوام   4 مدى  على  شغلته 

وذلك للتفرغ البنها وأسرتها.

»أنا  وداعها:  رسالة  في  لوبيز  وكتبت 

إي«  يو  في  »كي  سأغادر  ألنني  حزينة 

قريبًا. ينكسر قلبي بينما أودع المحطة 

متحمسة  أنا  أحبها،  التي  والمهنة 

أمًا بدوام  أنني سأكون  وسعيدة بإعالن 

كامل«.

قرر الشاب المصري أحمد الشوربجي 

زفافهما  حفل  إقامة  »سجى«  وعروسه 

في ملجأ إليواء الكالب.

العمر  من  البالغ  »الشوربجي«،  يملك 

والحيوانات  للكالب  ملجأ  عاما،   39
وفيه  الجيزة،  محافظة  في  المشردة 

دعا أصدقاءه ومعارفه لحفل الزفاف.

عروسه  على  »الشوربجي«  تعرف 

عملهما  بفضل  عاما،   31 سجى، 

الحيوانات،  وإيواء  إنقاذ  نشاط  في 

وسرعان ما قررا االرتباط والخطوبة. 

زفاف  حفل  إقامة  أن  العروسان  رأى 

القاعات  أو  الفنادق  أحد  في  تقليدي 

فقررا  للمال،  إهدار  بمثابة  سيكون 

عملهما،  مجال  في  المال  هذا  توجيه 

وإقامة الحفل في الملجأ.

الفكرة  هذه  إن  »الشوربجي«،  ويقول 

له  المحبين  أكثر  عن  كشفت 

بعض  تحفظ  فبينما  ولعروسه، 

بسبب  الحضور  على  المدعوين 

المكان، رحب آخرون بالفكرة.

الملجأ  في  الزفاف  حفل  أن  وأوضح 

التنظيم  واتسم  الكثير،  يكلفه  لم 

الحفل  مالبس  وكذلك  بالبساطة، 

معربا  الفستان،  أو  البدلة  سواء 

المظاهر  عن  التخلي  في  أمله  عن 

والتكاليف الباهظة في حفالت الزفاف.

حفل  بإقامة  »الشوربجي«  أراد 

الحيوانات  ملجأ  في  الزفاف 

الضوء  تسليط  المشردة 

العنف  ظاهرة  على 

الحيوانات،  ضد 

الرفق  إلى  والدعوة 

الكوكب،  بشركاء 

أنها  مؤكدا 

بريئة  كائنات 

إال  تستحق  ال 

الرأفة.

»الشوربجي«  افتتح 

وبدأ   ،2014 عام  للكالب  ملجأ 

بإيواء نحو 20 كلبا، وسرعان ما قفز 

هذا العدد إلى نحو 140 كلبا، مشيرا 

عشرات  إيوائهم  على  ينفق  أنه  إلى 

اآلالف من الجنيهات شهريا.

بطلة بدون ذراعين
ُولدت  أميركية  فتاة  كوكس،  جيسيكا 

بدون ذراعين، وتمكنت من أن تصبح أول 

العالم،  في  برجليها  الطائرة  تقود  طيار 

تتم  مشهورة،  متحدثة  إلى  تتحول  ثم 

للحديث  المحافل  أكبر  في  استضافتها 

التي  والقدرات  اإلنسانية،  تجربتها  عن 

تمتاز بها بالرغم من اختالفها.

ُولدت جيسيكا سنة 1983 في والية أريزونا 

وكانت  األميركية،  المتحدة  بالواليات 

إلى  جاءت  إذ  نادر،  خلقي  عيب  من  تعاني 

تستعمل  وكانت  ذراعين،  غير  من  الحياة 

في البداية أطرافًا اصطناعية عوض اليدين، 

لكن بفضل الدعم الكبير الذي حصلت عليه 

من  عشرة  الرابعة  بلوغها  وعند  والديها،  من 

عمرها، قررت استعمال أقدامها مكان اليدين، 

دخيل  اصطناعي  جسم  أي  عن  واالستغناء 

لمساعدتها على قضاء حاجياتها.

موقعها  في  جيسيكا  كتبته  ما  وحسب 

على  حريصين  كانا  والديها  فإن  اإللكتروني، 

خالل  من  اإلمكان،  قدر  عادية  بيئة  في  دمجها 

وليس  عادية،  حكومية  مدرسة  في  تسجيلها 

الخاصة،  االحتياجات  بذوي  خاصة  مدرسة 

فقد كانت تفعل كل ما تريده دون الشعور بأي 

اختالف مقارنة باألطفال اآلخرين.

واالتصال،  النفس  علم  كوكس  درست 

ثم   ،2005 سنة  أريزونا  جامعة  في  وتخرجت 

أنها  كما  االتصاالت،  مجال  في  تخصصت 

حصلت على رخصة قيادة تخولها قيادة السيارة، 

 25 بسرعة  المفاتيح  لوحة  في  الكتابة  وأتقنت 

أصابع  باستخدام  الواحدة  الدقيقة  في  كلمة 

رجليها.

جيسيكا  تمكنت  فقد  هنا،  تتوقف  لم  إنجازاتها 

الغوص،  في  معتمدة  شهادة  على  الحصول  من 

وتزوجت  التايكواندو،  رياضة  في  األسود  والحزام 

 ،2012 سنة  الرياضة  هذه  في  مدربها  من 

كبير  لعدد  إلهام  مصدر  هذا  كل  بعد  وأصبحت 

من الناس الذين سمعوا بقصتها.

طفلة،  كانت  عندما  بالطيران  جيسيكا  حلمت 

ألول  طارت  عندما   ،2004 سنة  حلمها  وحققت 

 ،2004 سنة  واحد  محرك  ذات  طائرة  في  مرة 

 »Able Flaght« وبعد ذلك تلقت منحة من طرف

من  سنوات  ثالث  وبعد  المجال،  في  للتدريب 

مؤهلة  وهي  طيران،  شهادة  على  حصلت  ذلك، 

ارتفاع  على  خفيفة  رياضية  طائرة  لقيادة  حاليًا 

10 آالف قدم.
طائرة  قيادتها  لجيسيكا  يمكن  التي  الطائرة 

الطيران  إدارة  طرف  من  عينت  رياضية، 

الفيدرالية على أنها طائرة خفيفة، يمكن قيادتها 

الخاص  لتصميمها  نظرًا  القدمين،  طريق  عن 

والفريد.

لألرقام  غينيس  موسوعة  كوكس  ودخلت 

العالم  في  الوحيد  الطيار  باعتبارها  القياسية، 

جائزة  إلى  إضافة  بقدميه،  الطائرة  يقود  الذي 

اإللهام للنساء األكثر طموحًا سنة 2012.

متالزمة 
»شعر الممسحة«

كأنه  شعرها  -يبدو  بريطانية  طفلة  تشخيص  تم 

ممسحة- بأنها واحد من 100 شخص فقط في العالم 

للتمشيط  القابل  غير  الشعر  »متالزمة  من  يعانون 

متالزمة  أيًضا  عليها  يطلق  التي  مسطح«  بشكل 

اختصاًرا  إليها  ويشار  المغزول«  الزجاجي  »الشعر 

.»UHS«بـ

ويتحدى  شهًرا   18 العمر  من  ديفيس  ليلى  تبلغ 

شعرها األشقر الفاتح كل محاوالت التمشيط بشكل 

مستقيم.

عاًما(،   28( ديفيس  شارلوت  األم  ذكرته  ما  وبحسب 

فإن ابنتها تم تشخيصها رسمًيا بمتالزمة UHS، وهي 

حالة تتميز بشعر جاف ومتجعد ال يمكن تمشيطه 

بشكل مسطح.

بين  غالًبا  الطفولة  مرحلة  في   UHS متالزمة  تتطور 

في  تظهر  أن  يمكن  ولكن  سنوات،   3 وسن  الرضاعة 

في  عادة  وتتحسن  عاًما،   12 سن  حتى  متأخر  وقت 

مرحلة المراهقة. 

لون  يكون  أن  إلى  به  يصابون  الذين  األطفال  ويميل 

شعرهم فاتًحا، تقول شارلوت إنه تم إطالق ألقاب على 

وألبرت  جونسون  بـ»بوريس  تشبهها  ليلى  طفلتها 

الظهور  في  بدأت  الحالة  أن  موضحة  أينشتاين«، 

بينما تقترب ليلى من عمر »سنة واحدة وبعدها بدأ 

الشعر ينمو أكثر فأكثر بهذا الشكل«.

حالة  »في  كانت  األمر  بادئ  في  أنها  األم  وأفصحت 

ويتحسن«.  سيزول  األمر  إن  القول  وواصلت  إنكار 

فخرها  عن  وأعربت 

حًقا لنجاح األطباء في 

نادر  »ألنه  التشخيص 

أن  إلى  مشيرة  للغاية«، 

تأخرها  سبب  من  جزءا 

البنتها  االختبار  إجراء  في 

شخص  مائة  هناك  أن  هو 

فقط مصابون به في العالم، 

أي  لديها  تكن  لم  فإنه  ثم  ومن 

أن  احتمال  عن  مسبقة  فكرة 

ما.  بمتالزمة  مصابة  ابنتها  تكون 

وأعربت األم شارلوت عن أملها في أن 

أن  رائع  هو  »كم  مدركة  طفلتها  تكبر 

تبدو مختلفة عن اآلخرين«. 

ووفًقا للمركز األميركي لمعلومات األمراض 

الوراثية والنادرة GARD، فإن UHS اضطراب 

نادر في جذع الشعر في فروة الرأس، وهي حالة 

القش  بلون  أو  فضي  أشقر  بشعر  عادًة  تتميز 

غير منظم يبرز من فروة الرأس وال يمكن تمشيطه 

بشكل مسطح.

المتالزمة  أن  »يبدو  أنه  األميركي  المركز  وأضاف 

توجد  ربما  ولكن  متنحية،  وراثية  ألسباب  تحدث 

حيث  سائدة،  وراثية  بطريقة  موروثة  حاالت  أيًضا 

توجد جينات أخرى تشارك في تكوين الشعر، وغالًبا 

ما تتراجع الحالة تلقائًيا في أواخر مرحل الطفولة«.

مأســاة طفل على أجهزة اإلنعاش
تشغل مأساة إنسانية الشارع البريطاني 

هذه األيام، بطلها طفل فاقد للوعي، مربوط 

ولكن  الحياة،  قيد  على  تبقيه  بأجهزة 

قرار  بسبب  لنهايتها  تصل  قد  القصة 

»قاس«.

اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  المحكمة 

طلبا  الماضي،  األربعاء  مساء  رفضت، 

 12 يبلغ  بريطاني  فتى  والدا  قدمه  عاجال 

عاما »ميت دماغيا« لعدم فصله عن أجهزة 

اإلنعاش التي تبقيه على قيد الحياة.

أحد  في  باترسبي  أرتشي  ويقبع 

في  وهو  أبريل  منذ  لندن  مستشفيات 

ميتا  األطباء  ويعتبره  غيبوبة،  حالة 

سمح  البريطاني  القضاء  وكان  دماغيا، 

عن  بفصله  يوليو  منتصف  للمستشفى 

أجهزة اإلنعاش التي تبقيه حيا.

وبول  دانس  هولي  والداه،  ويرفض 

إنهما  يقوالن  وهما  القرار،  ذلك  باترسبي، 

الممكنة  الفرص  كل  إعطاءه  يريدان 

للتعافي وإنهما رأيا عالمات على الحياة في 

عينيه.

المتتالية،  القانونية  االنتكاسات  ورغم 

الوالدان طلبات حصال من خاللها على  قّدم 

المواعيد  رغم  األخيرة  األيام  في  عدة  مهل 

القضاة  حددها  قد  كان  التي  النهائية 

لفصل الفتى عن األجهزة.

عند  للعالج  حد  وضع  مقررا  كان  وفيما 

الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش بعد قرار 

البريطانية،  العليا  المحكمة  من  جديد 

األوروبية  المحكمة  أمام  طلبا  الوالدان  قدم 

لمنع  قليلة  ساعات  قبل  اإلنسان  لحقوق 

قضت  األوروبية  المحكمة  لكن  تنفيذه. 

غير  طلبهما  بأن  الماضي،  األربعاء  مساء 

للوعي  فاقدا  أرتشي  على  وعثر   . مقبول. 

وعيه  يستعد  ولم  أبريل   7 يوم  منزله  في 

منذ ذلك الحين. وبحسب والدته، كان قد 

التواصل  مواقع  على  تحد  في  يومها  شارك 

فقدان  حتى  أنفاسه  بحبس  االجتماعي 

الوعي.

وأفادت هولي دانس وسائل إعالم أن أطباء 

وإيطاليا،  اليابان  منها  عدة  بلدان  في 

يستطيعون  إنهم  وقالوا  بها  اتصلوا 

مساعدة أرتشي على التعافي، مشيرة إلى 

أنها تدرس خيارات إلخراجه من البالد.

حــقنــة تهـــزم 
»الهلك« البرازيلي

األجسام  كمال  العب  حقن  فقد 

سيغاتو  فالدير  الشهير  البرازيلي 

زائدة  بجرعة  يبدو  ما  على  نفسه 

مستلهما  العضالت،  لتكبير  عقار  من 

ببطل كمال األجسام السابق والممثل 

في هوليود وحاكم كاليفورنيا السابق 

أرنولد شوارزينغر.

 55 العمر  من  البالغ  سيغاتو،  وكان 

لتنمية  بعقار  نفسه  يحقن  عاما، 

 ، ت لعضال ا

مدى  على 

 ، ت ا سنو

صبح  فأ

يتمتع 

ت  بعضال

كبير،  حد  إلى  يشبه  وأصبح  هائلة، 

»الهلك  أفالم  سلسلة  في  البطل 

العجيب« أو »العمالق األخضر«.

 2016 العام  في  سيغاتو  قال  و 

العجيب«  »الهلك  بـ  يلقبوني  »إنهم 

لقد  ذلك.  أحب  وأنا  و»شوارزنيغر« 

ضاعفت عضالتي ذات الرأسين لكنني 

ما زلت أريد أن أكون أكبر وأضخم«.

سيغاتو  تحذير  تم  العام،  ذلك  وفي 

العقار  من  المزيد  استخدام  أن  من 

الذي ينمي العضالت ويجعلها أكبر قد 

والبتر،  األعصاب  تلف  لخطر  يعرضه 

أنه  أوضح  البرزايلي  العمالق  أنه  غير 

وقال:  نفسه،  إلى  االنتباه  لفت  يحب 

مرتين،  أكبر  عضالتي  جعلت  »لقد 

لكني أريد المزيد«.

وفي يوم وفاته، شعر سيغاتو بتوعك 

طلبا  الجيران  أحد  إلى  واتجه 

اشتكى  حيث  للمساعدة، 

من ضيق في التنفس، 

إلى  نقله  ليتم 

حيث  المستشفى 

فقد وعيه في غرفة 

ولم  الطوارئ 

األطباء  يتمكن 

من إنقاذه.

الذي  والعقار 

مه  ستخد ا

 » لهلك ا «

أن  يمكن 

يتسبب 

الرئة  وانسداد  األعصاب  »تلف  في 

واحتشاء  الرئوي  الشريان  وانسداد 

الدماغية  والسكتة  القلب  عضلة 

والمضاعفات المعدية«.

توفي العب كمال أجسام برازيلي، يوصف بأنه 

»الهلك« أو »العمالق« البرازيلي، بعد أن حقن نفسه 

بزيت لتنمية العضالت، في عيد ميالده الخامس 
والخمسين.

زفاف في ملجأ كالب
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الحياة البرية في خطر

الحياة  أن  إلى  جديدة  دراسة  توصلت 

مما  أكبر  خطرا  تواجه  العالم  في  البرية 

اآلن. العلماء حتى  يعرفه 

 147 من  أكثر  وضع  بتقييم  العلماء  وقام 

األنواع  آالف  هناك  لكن  وحيوان،  نبات  ألف 

البيانات«  »ناقصة  بأنها  توصف  التي 

الكامل  التقييم  بإجراء  تسمح  ال  بصورة 

. عليها

في  األنواع  هذه  تضمين  يتم  لم  ولذلك 

المعرضة  أو  بالخطر  المهددة  األنواع  قائمة 

عام  كل  تحديثها  يجري  والتي  لالنقراض، 

االتحاد  قبل  من 

الطبيعة. على  للحفاظ  الدولي 

وضعها  تقييم  يتم  لم  التي  األنواع  بين  ومن 

القاتلة  الحيتان  من  نوع  كاف،  بشكل 

جنبا  المحيط  في  البارزة  األسنان  ذات 

)المدرع(  أو  أرماديللو  حيوان  مع  جنب  إلى 

من  نوع   200 من  يقرب  وما  األرجنتين  في 

العالم. أنحاء  الخفافيش في جميع 

نقص  ُيعد  الحاالت،  بعض  في  لكن 

قلة  أن  أي  الخطر  على  تدل  عالمة  البيانات 

العثور  صعوبة  في  السبب  هي  أعدادها 

الدوليين  العلماء  فريق  بحسب  عليها، 

البيئة  أحوال  بيانات  استخدموا  الذين 

ألنماط  خرائط  لرسم  البشرية  والتهديدات 

شملها  التي  األنواع  بين  االنقراض 

التقييم.

ت  ر شا أ و

مجلة  في  ُنشرت  التي  الدراسة 

العلماء  أن  إلى  بيولوجي  كوميونيكيشنز 

التي  األنواع  من  نوعا   7699 ذلك  بعد  بحثوا 

الكافي،  بالشكل  وضعها  تقييم  يتم  لم 

تواجه  منها  بالمائة   56 حوالي  أن  وقدروا 

معرضة  تجعلها  أن  المحتمل  من  ظروفا 

االنقراض. أيضا لخطر 

وتبلغ هذه النسبة حوالي ضعفي نسبة 28 

للحفاظ  الدولي  االتحاد  قدرها  التي  بالمائة 

»المهددة«. لألنواع  الطبيعة  على 

وهناك ماليين من األنواع النباتية والحيوانية 

األخرى التي لم يسبق لالتحاد الدولي للحفاظ 

العلماء  ويقدر  دراستها،  الطبيعة  على 

باالنقراض،  مهددة  منها  مليون  حوالي  أن 

منصة  عن   2019 عام  صدر  تقرير  بحسب 

لألمم  التابعة  الحكومية  والسياسات  العلوم 

وخدمات  البيولوجي  التنوع  حول  المتحدة 

النظم البيئية.

استكشاف المريخ
أعلنت وكالة الفضاء األميركية »ناسا« أن الروبوت 

الجوال »كوريوسيتي« استكشف منطقة جديدة 

على سطح المريخ، وذلك بعد عشر سنوات من 

هبوطه على سطح الكوكب األحمر.

وقالت السيدة فاليري موسيه المسؤولة عن 

الروبوت الجوال »كوريوسيتي«: إن االستنتاج 

الرئيسي الذي يمكن استخالصه من الدراسات 

التي أجراها الروبوت والذي كان أحد أهداف 

المهمة، هو أن المريخ كان صالحا للسكن لكن 

ضمن حياة بسيطة.

ويواصل الروبوت تقدمه بوتيرة أبطأ نحو واد يبلغ 

عمقه 800 متر، حيث يعتقد العلماء أن بإمكانهم 

االطالع فيه على بقايا قناة مياه.

يذكر أن الروبوت »كوريوسيتي« هبط على 

سطح المريخ في أغسطس 2012، وينجز مهام 

ضمن فترة إضافية، إذ مددت »ناسا« مهلة نشاطه 

مجددا حتى سبتمبر 2025، وخالل هذه الفترة 

التي سيمضيها الروبوت على المريخ، يتهيأ 

الستكشاف منطقة تتكون تربتها بشكل أساسي 

من الكبريتات.

البرغر يزيد خطر السكتات

سموم في القطب الجنوبي

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول البرغر يوميا قد يزيد من 

خطر اإلصابة بأمراض القلب.

ووجدت الدراسة التي أجريت على ما يقرب من 4 آالف أميركي 

من كبار السن، أن األشخاص الذين تناولوا الكثير من اللحوم 

الحمراء لديهم مخاطر متزايدة لإلصابة بأمراض القلب والسكتة 

الدماغية.

وقال الباحثون بجامعة تافتس في بوسطن، الذين أجروا 

الدراسة، إن موادا معينة تنتجها ميكروبيوم األمعاء -تريليونات 

البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي- عندما تهضم هذه 

الحمراء، فإنها البكتيريا اللحوم 

تنتج مادة كيميائية 

 )TMAO( تسمى

والتي يمكن أن تحفز 

االلتهاب وتجلط 

الدم.

وبالنسبة 

للشخص العادي، 

أشاروا إلى أن 

النتائج تؤدى إلى 

رسالة مألوفة 

وهي: الحد من استهالك اللحوم الحمراء.

ووجد الباحثون أنه كلما زاد تناول اللحوم الحمراء زاد خطر 

التعرض ألزمة قلبية أو سكتة دماغية، وفى المتوسط ارتفع 

الخطر بنسبة 22 بالمائة لكل وجبة يومية من اللحوم الحمراء، 

كان ذلك مع عوامل أخرى، مثل وزن الجسم والتدخين وعادات 

األكل األخرى، التي تم أخذها في االعتبار.

وعندما حاول الباحثون إيجاد تفسيرات محتملة، وجدوا أن 

ارتفاع نسبة السكر في الدم مسؤول جزئيا عن االرتباط بين 

اللحوم الحمراء ومشاكل القلب، كما فعلت عالمات االلتهاب العام 

في الجسم.

وتوقع الباحثون أن الحديد الموجود في اللحوم الحمراء قد يكون 

أحد األسباب وتم ربط تناول كميات كبيرة من الحديد بزيادة 

خطر اإلصابة بمرض السكري، وكان هناك أيضا تفسير ثالث: 

شكلت ثالث مواد كيميائية تنتجها بكتيريا األمعاء نحو 10 

بالمائة من االرتباط بين اللحوم الحمراء وأمراض القلب واألوعية 

الدموية، تضمنت تلك المواد الكيميائية مادة )TMAO( واثنين 

من سالئفها، والتي يتم إنتاجها جميعا عندما تكسر بكتيريا 

األمعاء L-carnitine، وهو عنصر غذائي وفير في اللحوم الحمراء.

اكتشف علماء البيئة األوروبيون في عينات ثلج وجليد القارة 

القطبية الجنوبية والتبت، ارتفاع تركيز المركبات العضوية 

المشبعة بالفلور السامة.

ويشير المكتب اإلعالمي لمعهد سياسة العلوم الخضراء 

)GSPI(، إلى أن هذا يدل على تلوث الغالف المائي في العالم 

بهذه المواد.

ويقول البروفيسور مارتن شرينغر من المعهد الفدرالي 

للتكنولوجيا في زيورخ، »إن الثبات العالي لهذه المواد واستمرار 

انتشارها في جميع أنحاء العالم سيؤدي إلى ارتفاع تركيزها 

إلى أعلى من الحد المسموح به، وقد بلغ تركيزها فعال أعلى 

من الحدود العليا المسموح بها في البيئة«، موضحا أن ما 

يسمى بالمركبات العضوية المشبعة بالفلور )PFAS( عبارة 

عن جزيئات عضوية معقدة تحتوي على عدد كبير من ذرات 

الفلور في سالسلها. وتستخدم هذه المواد على نطاق واسع 

في إنتاج التفلون، والمواد المستخدمة في التبريد، وكذلك 

البوليمرات التي تحتوي على الفلور واألصباغ وغير ذلك من 

المواد المختلفة.

وقد عمل البروفيسور شيرينغر وزمالؤه خالل سنوات عديدة 

على مراقبة كيفية انتشار هذه المواد في جميع أنحاء 

العالم، وكيف يتغير تركيزها النموذجي نحو األعلى باتجاه 

الحدود المسموح بها لـ PFAS في المسطحات المائية والتربة 

والبيئات الطبيعية األخرى.

منع حصوات 
الكلى.. بالغذاء

منع  في  يساعد  قد  غذائيا  نظاما  هناك  أن  جديدة  دراسة  كشفت 

من  يعانى  الشخص  كان  إذا  خاصة  الكلى،  بحصوات  اإلصابة 

حصوات في هذا العضو من الجسم.

الغذائي  النظام  لهذا  األساسية  الركائز  أن  إلى  الدراسة  وأشارت 

البوتاسيوم،  على  تحتوى  التي  األطعمة  من  الكثير  تناول  يشمل 

باإلضافة إلى حصص قليلة من منتجات األلبان قليلة الدسم يوميا، 

الفواكه  تناول  وكذلك  الكالسيوم،  من  يكفى  ما  على  للحصول 

والخضروات التي تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم ويجب 

تضمين الموز والبرتقال والغريب فروت والمشمش والفطر والبازالء 

والخيار والكوسا والبطيخ.

كلينك  مايو  من  باحثون  استخدم  التوصيات  هذه  إلى  وللوصول 

حصوات  مرضى  أكملها  التي  االستبيانات  من  بيانات  األميركية 

الكلى بين عامي 2009 و2018.

لديهم  كان  شخصا  لـ411  الغذائية  الوجبات  الباحثون  وقارن 

بالفعل أول حصوات في الكلى ومجموعة مراقبة من 384 فردا.

مدير  ليسكي،  جون  الدكتور  الدراسة  مؤلف  قال  ناحيته  ومن 

أربع  قليال عن  كلينك »خالل فترة تزيد  مايو  أوبراين في  من مركز 

من  يعانون  الدراسة  في  مريضا   73 كان  المتابعة،  من  سنوات 

حصوات الكلى المتكررة«.

وذكر الباحثون أنه في حين أن المرضى قد ال يكونون على استعداد 

فمن  األولى،  الكلى  حصوات  ظهور  قبل  الغذائي  نظامهم  لتعديل 

األرجح أن يفعلوا ذلك لمنع تكرارها.

مـــــــــلك 
»الكباتشينو«

يبدع الشاب اإلثيوبي آسشالو مولوكن في 

عمل تصاميم مدهشة على أكواب قهوة 

حتى  الشهيرة  و»الماكياتو«  »الكباتشينو« 

الكباتشينو« في  بات يعرف بلقب »ملك 

العاصمة  للقهوة« وسط  منطقة »مركز كاال 

المنطقة  وتشتهر  أبابا.  أديس  اإلثيوبية 

تتنافس فيما  التي  المقاهي  بالعديد من 

الزبائن. لجذب  بينها 


