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دعم إضافي للشركات الصغيرة والمتوسطة

تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات

فرص استثمارية وتجارية جديدة

صاحب السمو يجري اتصاال بالرئيس المصري .. استعراض العالقات الثنائية وتطورات الوضع في غزة

»4.9« مليون ريال أرباح »داللة القابضة«أربــــاح »فــودافــون« النصــفـيـة تـقـفـــز »61.3%« إلـى »216« مـلـيـــونــًا

توقيع مذكرة تفاهم مع »االتصال الحكومي« 

»سناب« في قطر مكتب لـ
تلبية 

احتياجات 
المستخدمين 
ودعم الشركاء 

المحليين

الهالل األحمر القطري 

استجابة عاجلة إلغاثة غزة

 »1.1« مليون دوالر لالحتياجات األساسية

ت���ش���م���ل س����ن����غ����اف����ورة وم����ال����ي����زي����ا وف����ي����ت����ن����ام وك�����وري�����ا

جولة آسيوية لوزير الخارجية
الشيخ  سعادة  بدأ  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

آسيوية،  جولة  أمس،  الخارجية، 

وفيتنام  وماليزيا  سنغافورة  تشمل 

وكوريا يلتقي فيها بنظرائه وعدد من 

ورجال  المستوى  رفيعي  المسؤولين 

األعمال في هذه الدول. وقال الدكتور 

مستشار  األنصاري  محمد  بن  ماجد 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

لوزارة  الرسمي  المتحدث  الخارجية 

األنباء  لوكالة  تصريح  في  الخارجية 

ستركز  الجولة  إن  »قنا«،  القطرية 

على تعزيز العالقات الثنائية مع دول 

القارة اآلسيوية في عدد من المجاالت 

والتجارة  كاالستثمار  الحيوية 

والطاقة، كما سيتم التطرق لعدد من 

القضايا اإلقليمية والدولية.

»األناضول«: نجاح جديد لقطر 
في دبلوماسية الوساطة

»القدس العربي«: قطر اخترقت 
واحدة من أصعب األزمات

»اتفاقية الدوحة« تقدير عالمي لـ
فقي يثمن 

جهود 
صاحب 
السمو 

على رعاية 
المفاوضات 

التشادية 

الخارجية 
األميركية: 

نقر بدور 
قطر 

ونشيد 
بتوقيع 
االتفاقية

صاحب السمو يستقبل رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي تقديرا لجهود سموه في تعزيز العمل المشترك

صاحب السمو يتسلم 
قالدة السياحة العربية

السمو  صاحب  حضرة  تسلم  قنا-  الدوحة- 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

الطبقة  من  العربية  السياحة  قالدة  المفدى، 

للسياحة،  العربية  المنظمة  من  الممتازة 

تعزيز  في  الرائدة  سموه  لجهود  تقديرا  وذلك 

مختلف  في  المشترك  العربي  العمل  وتنمية 

قطر  دولة  ودور  السياحة،  السيما  القطاعات 

البارز فيه.

المفدى  األمير  سمو  استقبال  خالل  ذلك  جرى 

لسعادة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس 

المنظمة العربية للسياحة والوفد المرافق له، 

في مكتبه بالديوان األميري صباح أمس.

تعزيز العالقات 

الثنائية 

في المجاالت 

ال�ح�ي�وي�ة

ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  التقى 

سناب  شركة  بممثلي  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

» Snap Inc«  بمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم مع مكتب االتصال 

الحكومي، الفتتاح مكتب لها في الدوحة، بهدف توسيع حضورها في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

لدعم  الرامية  » سناب«   جهود  إطار  في  المكتب  هذا  افتتاح  ويأتي 

مجتمعها النشط والشركات المحلية في قطر، ومنحهم فرصا قيمة 

الشركات  مع  كثب  عن  بالعمل  التزامها  يعكس  مثلما  للتواصل، 

المشهد  تطوير  عجلة  دفع  في  ومساهمتها  المحليين،  وشركائها 

الرقمي بالدولة.

الدوحة           $
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نائب األمير 
يهنئ رئيسة سنغافورة

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

سنغافورة،  جمهورية  رئيسة  يعقوب  حليمة  الرئيسة  فخامة  إلى  تهنئة، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها.

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره السنغافوري

الدوحة - قنا - بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس 

لونغ  هسين  لي  السيد  دولة  إلى  تهنئة،  برقية  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 

رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها

صاحب السمو يهنئ رئيسة سنغافورة
السمو  صاحب  حضرة  بعث   - قنا   - الدوحة 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

فخــامــــة  إلــــى  تهـــــنــئـة،  برقيــة  المــفــدى، 

جمهورية  رئيسة  يعقوب  حليمة  الرئيسة 

الوطني  اليوم  ذكرى  بمناسبة  سنغافورة، 

لبالدها.

طالبان قطريان يصنعان بطارية عالية الكفاءة
باستخدام مواد مبتكرة ضمن مسابقة بجامعة قطر

صاحب السمو والرئيس المصري يناقشان تطورات الوضع في غزة
سموه أجرى اتصاال هاتفيا مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

قطريان  طالبان  نجح  قنا-  الدوحة- 

مادة  باستخدام  بطارية  صناعة  في 

مركبة مدعمة بالفضة كمادة جديدة 

وذلك  الليثيوم«،  أيونات  »بطاريات  في 

لتعزيز  الوطني  البرنامج  إطار  في 

البحث العلمي الذي يعد أحد البرامج 

في  البحث  لتشجيع  الجامعية 

أوساط الطلبة واليافعين في الجامعة 

سيما  ال  بالدولة،  الثانوية  والمدارس 

تمثل  التي  البحثية  المجاالت  في 

األولويات البحثية الوطنية.

بالمركز  الفائزان  الطالبان  وكان 

الرميحي  صقر  البرنامج،  في  األول 

جاسم  مدرسة  من  المهندي  وعيسى 

شاركا  قد  للبنين،  الثانوية  حمد  بن 

مادة  »استخدام  حول  بحثي  بمشروع 

مدعمة    /Ti3C2-MXene / من  مركبة 

»بطاريات  في  جديدة  كمادة  بالفضة 

الليثيوم«. أيونات 

الدكتور  قال  التتويج،  هذا  وعن 

المواد  مركز  في  الباحث  عبدالشكور 

المشروع  على  والمشرف  المتقدمة، 

مركبات  استخدام  هو  »المقترح 

التيتانيوم المطعمة بالفضة،  كربيد 

أيونات  لبطاريات  جديدة  أنود  كمواد 

تخزين  مجال  في  وعادة  الليثيوم، 

الكاثود  من  البطاريات  تتكون  الطاقة 

)الوسط(«،  واإللكتروليت  واألنود 

مهم  البطارية  من  جزء  »كل  أن  مبينا 

على  الباحثون  يحرص  السبب  ولهذا 

القطب  لتطوير  جديدة  مواد  إيجاد 

أنها    /MXene / مادة  وأثبتت  الموجب، 

مادة رائعة بتطبيقاتها العديدة، ولهذا 

استخدمنا هذه المادة والفضة لصنع 

الليثيوم  لبطاريات  جديدة  أنود  مادة 

جيد  بشكل  الجديدة  المادة  وعملت 

وكفاية  أداء  تحسين  في  للغاية 

البطارية«.

يعد  الحاضر،  الوقت  في  أنه  وأوضح 

أكثر  والبطاريات  الطاقة  تخزين 

الطاقة  أزمة  الموضوعات تحديا إلدارة 

أيونات  بطاريات  فإن  ولذا  العالم،  في 

إدارة  في  كبيرة  مساهمة  لها  الليثيوم 

النوع  هذا  استخدام  وتم  الطاقة، 

للسيارات  تجاريا  البطاريات  من 

" تسال"   شركة  في  الكهربائية 

السيارات  لصناعة  أخرى  وشركات 

الكهربائية.

تقديرا لجهود سموه في تعزيز وتنمية العمل العربي المشترك

صاحب السمو يتسلم قالدة السياحة العربية

الدوحة- قنا- تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ 

قالدة  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

السياحة العربية من الطبقة الممتازة من المنظمة 

سموه  لجهود  تقديرا  وذلك  للسياحة،  العربية 

الرائدة في تعزيز وتنمية العمل العربي المشترك 

في مختلف القطاعات ال سيما السياحة، ودور دولة 

سمو  استقبال  خالل  ذلك  جرى  فيه.  البارز  قطر 

األمير المفدى لسعادة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد 

رئيس المنظمة العربية للسياحة والوفد المرافق 

له، في مكتبه بالديوان األميري صباح أمس. 

كما استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

مكتبه  في  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

السيد  سعادة  أمس،  صباح  األميري  بالديوان 

االتحاد  مفوضية  رئيس  محمد  فقي  موسى 

اإلفريقي، بمناسبة زيارته للبالد.

التعاون  عالقات  استعراض  المقابلة،  خالل  جرى 

بين دولة قطر واالتحاد اإلفريقي في شتى المجاالت.

فقي  موسى  السيد  سعادة  أعرب  اإلطار  هذا  وفي 

عن شكره وتقديره لسمو األمير المفدى على جهود 

التشادية،  السالم  مفاوضات  رعاية  في  قطر  دولة 

للسالم  الدوحة  اتفاقية  وبتوقيع  بنجاحها  مشيدا 

في تشاد، ومؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة في طريق 

إحالل السالم في تشاد عبر الحوار الوطني الشامل 

المرتقب.

موسى فقي يثني على جهود قطر 
في رعاية مفاوضات السالم التشادية

اس����ت����ع����راض ع�����الق�����ات ال����ت����ع����اون ب���ي���ن دول��������ة ق���ط���ر واالت������ح������اد اإلف���ري���ق���ي

تشمل سنغافورة وماليزيا وفيتنام وكوريا.. د. ماجد األنصاري:

وزير الخارجية يبدأ جولة آسيوية
عبد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  بدأ   - قنا   - الدوحة 

الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الخارجية، أمس، جولة آسيوية تشمل سنغافورة 

وماليزيا وفيتنام وكوريا يلتقي فيها بنظرائه وعدد 

من المسؤولين رفيعي المستوى ورجال األعمال في 

هذه الدول.

األنصاري مستشار  الدكتور ماجد بن محمد  وقال 

الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

تصريح  في  الخارجية  لوزارة  الرسمي  المتحدث 

العالقات  تعزيز  على  ستركز  الجولة  إن  /قنا/،  لـ 

من  عدد  في  اآلسيوية  القارة  دول  مع  الثنائية 

والطاقة،  والتجارة  كاالستثمار  الحيوية  المجاالت 

اإلقليمية  القضايا  من  لعدد  التطرق  سيتم  كما 

العمل  لتعزيز  التعاون  سبل  وبحث  والدولية 

رئيس  نائب  سعادة  وكان  لحلها.  المشترك 

دولة  وفد  ترأس  قد  الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس 

جنوب  دول  لرابطة  الـ/55/  الدورة  افتتاح  في  قطر 

بنوم  الكمبودية  العاصمة  في  /آسيان/  آسيا  شرق 

الصداقة  لمعاهدة  قطر  دولة  انضمت  حيث  بنه، 

والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وأضاف األنصاري: إن هذه الجولة وما ستتضمنه من 

مباحثات واتفاقيات تعكس المكانة االستراتيجية 

والرغبة  القطرية  الخارجية  السياسة  في  آلسيا 

أن  السيما  الثنائية،  العالقات  لتعزيز  المشتركة 

في  قطر  لدولة  األول  الشريك  تعد  اآلسيوية  القارة 

سوق الطاقة.

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  أجرى  قنا-  الدوحة- 

اتصاال  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

الرئيس  فخامة  أخيه  مع  أمس،  مساء  هاتفيا، 

العربية  مصر  جمهورية  رئيس  السيسي  عبدالفتاح 

العالقات  استعراض  االتصال  خالل  جرى  الشقيقة. 

الكفيلة  والسبل  الشقيقين  البلدين  بين  الثنائية 

بدعمها وتطويرها، إضافة إلى آخر مستجدات األوضاع 

اإلقليمية والدولية، ال سيما تطورات الوضع في غزة.

رئيس المجلس العسكري 
التشادي يغادر الدوحة

الدوحة- قنا- غادر فخامة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس 

صباح  الدوحة  تشاد،  بجمهورية  االنتقالي  العسكري  المجلس 

امس، بعد زيارة للبالد. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق له 

بن  أحمد  الدكتور  سعادة  الدولي،  الدوحة  مطار  مغادرته  لدى 

الدكتور  وسعادة  الخارجية،  لوزارة  العام  األمين  الحمادي  حسن 

علي صوصل إبراهيم سفير جمهورية تشاد لدى الدولة.

قائد الحرس األميري يجتمع 
مع الملحق العسكري العماني

بن  هزاع  الركن  الفريق  اجتمع   - قنا   - الدوحة 

أمس،  األميري،  الحرس  قائد  الشهواني،  خليل 

سيف  راشد  يوسف  )جوي(  الركن  العقيد  مع 

سلطنة  بسفارة  العسكري  الملحق  الجهوري، 

عمان الشقيقة لدى الدولة.

من  عدد  مناقشة  االجتماع،  خالل  جرى 

وسبل  المشترك،  االهتمام  ذات  الموضوعات 

دعمها وتعزيزها.

قطر تشارك في حفل تنصيب رئيس كولومبيا
بوغوتا - قنا - 

شاركت دولة 

قطر في حفل 

تنصيب فخامة 

الرئيس غوستافو 

فرانسيسكو بيترو 

رئيسا لجمهورية 

كولومبيا.

مثل دولة قطر في 

حفل التنصيب، 

سعادة السيد 

أحمد بن محمد 

الدهيمي سفير 

دولة قطر )غير 

مقيم( لدى 

كولومبيا.

استعراض سبل تطوير العالقات 
الثنائية بين البلدين الشقيقين



والعربية  العالمية  العربية  اإلعالم  وسائل  اهتمت  قنا-  الدوحة- 

الدوحة  »اتفاقية  على  الدوحة،  في  التشادية،  األطراف  توقيع  بشأن 

الحوار  في  العسكرية  السياسية  الحركات  ومشاركة  للسالم 

وذلك  قطر،  دولة  رعاية  تحت  تشاد«،  في  السيادي  الشامل  الوطني 

تتويجا للمفاوضات التي استضافتها خالل األشهر الخمسة الماضية 

بمشاركة إقليمية ودولية.

وركزت تغطية وسائل اإلعالم المختلفة على أهمية محادثات الدوحة 

طويلة،  عقود  مدى  على  تشاد  عاشتها  التي  الحرب  حالة  إنهاء  في 

لهذا  التوصل  في  القطرية  الوساطة  دور  إلى  الصدد  هذا  في  مشيرة 

االتفاق.

تحالف  منسق  ديغاديمباي  محمد  عن  تشاد«  »تليفزيون  نقل  فقد 

جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق اإلنسان في تشاد قوله 

إن »الشعب التشادي برمته سعيد بما أسفرت عنه محادثات الدوحة 

والحركات  التشادية  السلطات  بين  السالم  التفاقية  توقيع  من 

تشخص  كانت  العالم  أنظار  أن  خاصة  العسكرية،  السياسية 

بشدة إلى الدوحة وكل ما يحدث فيها من مشاورات«.

لتشاد  كبيرا  حدثا  مثلت  االتفاقية  »تلك  أن  ديغاديمباي  وأضاف 

المسلحة  الحركات  تستجيب  مرة  فألول  بأكملها،  األمة  ولتاريخ 

تنمية  في  والمشاركة  السالح  عن  التخلي  لتقرر  الصلح،  لمساعي 

البلد ولعب دور سياسي مهم، باعتبار أن محادثات الدوحة أتت لتنهي 

حالة الحرب التي عاشها البلد على مدى عقود طويلة«.

جمعيات  لتحالف  العام  األمين  هارون  القادر  عبد  أشاد  جانبه  من 

للتلفزيون  حديث  في  المواطنين،  خدمة  أجل  من  المدني  المجتمع 

التشادي، باتفاقية السالم الموقعة بالعاصمة القطرية الدوحة، قائال 

»إن كافة أطياف المجتمع المدني تثمن هذه الخطوة المباركة التي 

جمعت بين كافة الفرقاء التشاديين بالعاصمة الدوحة، الذين قرروا 

التخلي عن خالفاتهم والمضي قدما نحو إحالل السالم ومبادئ العيش 

المشترك التي حلم بها الشعب التشادي منذ سنوات طويلة«.

التشادية  للسلطات  الحسنة  النوايا  بفضل  أنه  هارون  واعتبر 

إليه  يتطلع  كان  الذي  الحلم،  هذا  تحقيق  تم  القطرية  والوساطة 

الشعب التشادي من أجل العيش في أمن وسالم واستقرار.

تقرير  في  لألنباء  »رويترز«  وكالة  ذكرت  العالمي،  الصعيد  وعلى 

مطول، أن القاعة التي حضرت فيها الوفود مراسم التوقيع في العاصمة 

المعارضة  أطراف  موافقة  لدى  بالتصفيق  ضجت  الدوحة  القطرية 

التشادية على وقف إطالق النار والمشاركة في حوار وطني، قال قادة 

تشاد: إنه قد يمهد الطريق إلجراء انتخابات في البالد، مشيرة إلى أن 

قطر، وهي حليفة للواليات المتحدة في الخليج، سهلت المفاوضات.

الخارجية  الشؤون  وزير  زين  محمد  شريف  عن  »رويترز«  ونقلت 

تصريحه  تشاد،  في  بالخارج  والتشاديين  اإلفريقي  والتكامل 

للصحفيين عن اعتقاده بأن االتفاق سيؤدي إلى سالم دائم في تشاد.

من جانبها أوردت وكالة األنباء الفرنسية »أ ف ب« نبأ توقيع االتفاق، 

المتحدة  لألمم  العام  األمين  غوتيريش  أنطونيو  وصف  إلى  الفتة 

االتفاق، الذي يفترض أن يفتح الطريق أمام عودة السلطات المدنية، 

وذلك في فيديو بث خالل  التشادي«،  بأنه »لحظة أساسية للشعب 

مراسم التوقيع في الدوحة.

اإلفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس  فكي  موسى  عن  الوكالة  ونقلت 

سمحت  أنها  معتبرا  »شاقة«،  بأنها  وصفها  التي  بالمحادثات  إشادته 

بـ»تخطي االنقسامات«.

قوله  التشادية  التفاوض  أطراف  قادة  أحد  عن  ب«  ف.  »أ.  نقلت  كما 

انطالقة  يشكل  الموقعة  المجموعات  من  الكبير  العدد  »هذا  إن 

بن  محمد  الشيخ  سعادة  إعالن  إلى  مشيرة  الوطني«،  للحوار  جيدة 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن 

أن االتفاق يهدف إلى إحالل »سالم يكون بديال لحرب استمرت سنوات 

طويلة«.

من جهتها قالت وكالة األنباء األلمانية »د ب أ« في تغطيتها، إن األطراف 

للسالم  الدوحة  اتفاقية  على  القطرية  العاصمة  في  وقعت  التشادية 

الوطني  الحوار  في  العسكرية  السياسية  الحركات  ومشاركة 

تتويجا  وذلك  قطر،  دولة  رعاية  تحت  تشاد،  في  السيادي  الشامل 

الماضية  الخمسة  األشهر  خالل  استضافتها  التي  للمفاوضات 

بمشاركة إقليمية ودولية.

وذكرت الوكالة، أن االتفاق يمهد لبدء انعقاد الحوار الوطني الشامل 

يهدف  الذي  إنجامينا،  التشادية  العاصمة  في  تشاد  في  والسيادي 

لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وزير  الوزراء  رئيس  نائب  سعادة  بتصريحات  الوكالة  واهتمت 

الخارجية، في كلمة قطر بحفل توقيع االتفاقية، مشيرة إلى دعوته 

على  والتركيز  وآالمه،  الماضي  تجاوز  إلى  التشادية  األطراف  جميع 

المستقبل وآماله.

رعاية  أن  تغطيتها،  في  التركية  »األناضول«  وكالة  ذكرت  حين  في 

اإلقليمي  دورها  من  انطالقا  يأتي  التشادية  األطراف  لتوقيع  الدوحة 

والدولي الفاعل.

جديد  نجاح  تشاد  سالم  »اتفاقية  إن  مطول  تقرير  في  الوكالة  وقالت 

لقطر في دبلوماسية الوساطة«، مضيفة أنه »يوما بعد آخر، تبرز قطر 

كمركز لحل النزاعات اإلقليمية والدولية عبر »دبلوماسية الوساطة«، 

من خالل جمع الفرقاء إلى طاولة المفاوضات وتذليل العقبات وتوقيع 

يخدم  بما  واالستقرار  السالم  وإحالل  الصراعات  إلنهاء  تمهد  اتفاقيات 

التنمية«.

األطراف  بتوقيع  والعالمية  العربية  اإلعالم  وسائل  اهتمام  سياق  وفي 

رعاية  تحت  للسالم«،  الدوحة  »اتفاقية  على  الدوحة،  في  التشادية، 

توقيع  عن  تقريرا   »RFI« الدولية  فرنسا  إذاعة  موقع  نشر  قطر،  دولة 

5 أشهر من المفاوضات التي أشرفت عليها  االتفاق، جاء فيه أنه »بعد 

والمجموعات  السلطات  بين  السالم  اتفاق  على  التوقيع  تم  قطر، 

السياسية العسكرية«، الفتا إلى أن »توقيع االتفاق من شأنه أن يفتح 

الباب أمام مرحلة جديدة، فهدف المجلس العسكري االنتقالي يتمثل 

في بدء الحوار الوطني الشامل يوم 20 أغسطس مع القوى السياسية 

العسكرية الموقعة عليه، باإلضافة إلى الطبقة السياسية ومنظمات 

المجتمع المدني«.

لمراسلها  تقرير  في  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  ذكرت  جانبها  من 

40 جماعة معارضة  بشرق إفريقيا، أن الحكومة التشادية وأكثر من 

وقعوا اتفاقا لوقف إطالق النار يوم اإلثنين في قطر بعد خمسة أشهر 

لمحادثات  الطريق  »يمهد  االتفاق  توقيع  أن  معتبرة  المفاوضات،  من 

مصالحة في وقت الحق من هذا الشهر، حيث تسعى الدولة الواقعة 

في وسط إفريقيا إلى مخرج من مرحلة انتقالية سياسية مضطربة«.

أما عربيا، فقد اهتمت »وكالة األنباء السعودية« بخبر االتفاق، مشيرة 

إلى »توقيع األطراف التشادية في العاصمة القطرية »اتفاقية الدوحة 

الحوار  في  العسكرية  السياسية  الحركات  بمشاركة  للسالم« 

التي  قطر،  دولة  رعاية  تحت  تشاد،  في  السيادي  الشامل  الوطني 

الخمسة  األشهر  خالل  استضافتها  التي  للمفاوضات  تتويجا  جاءت 

المصالحة  لتحقيق  وتهدف  ودولية،  إقليمية  بمشاركة  الماضية 

الوطنية الشاملة.

بدورها نقلت »وكالة األنباء العمانية« تأكيد المتحدث باسم خدمة 

العمل الخارجي األوروبي في بروكسل، على أن اتفاق الدوحة للسالم 

الذي وقع في الدوحة هو خطوة مهمة في عملية االنتقال، مشيرة إلى 

تهنئة االتحاد األوروبي جميع الموقعين، داعيا الجماعات السياسية 

والعسكرية التي لم تنضم بعد إلى االتفاقية على القيام بذلك.
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بين األطراف التشادية

اهتمام إعالمي واسع بتوقيع »اتفاقية الدوحة للسالم«
الدبلوماسية القطرية لعبت دورا حيويا خلف الكواليس لتقريب وجهات النظرركز على أهمية محادثات الدوحة في إنهاء حالة الحرب
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البرامج ركزت على تكوين قيادات شبابية

اختتام النشاط الصيفي في أكاديمية برزان

اختتم مركز شباب برزان فعاليات النشاط الصيفي 

بدأ  حيث  الشبابية،  للقيادات  برزان  ألكاديمية 

وحجز  إلكترونيا  التسجيل  باب  فتح  عن  اإلعالن 

مقعد في أكاديمية برزان للقيادات الشبابية، حيث 

بلغ التسجيل أكثر من 1300 ما بين شباب وفتيات، 

في  األولية  حسب  الطلبات  استقبال  تم  حيث 

التسجيل نظرا لصعوبة استقبال هذا العدد الكبير 

بالمركز وانحصر العدد النهائي بمشاركة 620 منهم 

220 فئة المرحلة االبتدائية و150 طالبًا من المرحلة 
اإلعدادية والثانوية، فيما وصل عدد المنتسبات في 

النشاط  في  ويشارك   ..250 إلى  برزان  فتيات  قسم 

)أوالد وفتيات( من سن 7سنوات إلى 18 سنة.

من جهته قال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن سعود 

بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مركز شباب 

العام  هذا  برزان  في  الصيفي  النشاط  إن  برزان 

وبناء  شبابية  قيادات  بتكوين  تهتم  برامج  تضمن 

ومشاريع  ثقافية  وأنشطة  وإمتاع  بإبداع  المهارات 

قيمية وأخالقية وألعاب حركية وترفيهية وتعليمية 

مهارات  تنمي  أن  شأنها  من  وتحديات  ومسابقات 

مدارس  وكذلك  الفكري  جانبه  وتنشط  المشارك 

جانب  إلى  والسباحة  القدم  كرة  مهارات  لتعليم 

مجموعة  إلى  ميدانية  وزيارات  ومعسكرات  رحالت 

من المصانع والمؤسسات الحكومية.

بن  سعود  بن  عبدالعزيز  الشيخ  سعادة  وأوضح 

عبدالرحمن آل ثاني أن برزان سيسعى إلى اعتماد 

أساليب وطرق ومناهج تعليمية وتربوية حديثة من 

برزان  أكاديمية  وإثراء  تطوير  في  تساهم  أن  شأنها 

من  نخبة  تكوين  إلى  باإلضافة  الشبابية  للقيادات 

المشرفين والمدربين الذين سيديرون األكاديمية، 

حيث ستكون االنطالقة الفعلية لألكاديمية مع بداية 

لبناء  إلنجاحها  جميعا  وسنعمل  المقبلة،  السنة 

جيل من القيادات الشبابية.

إنشاء  إلى  والبرامج  األنشطة  هذه  كل  وتهدف 

قيادات شبابية وتساهم في تكوينهم ثقافيًا وأخالقيًا 

واجتماعيًا ورياضيًا ولقد كانت الزيارات المبرمجة 

مدروسة  زيارات  لألكاديمية  النشاط  فترة  خالل 

وممنهجة من شأنها أن تنمي الزاد المعرفي للمشارك 

مثل زيارة إلى مركز األبحاث المائية ومصنع بلدنا 

وبورصة قطر ومؤسسة كهرماء ومكتبة قطر الوطنية 

ومركز الجزيرة لإلعالم، إلى جانب أن هناك تعاونا مع 

شرطة األحداث من خالل البرنامج الصيفي التوعوي 

)صيفنا آمن 6( وتعاونا مع بلدية أم صالل قسم الرقابة 

الصحية الذي قدم للمشاركين والمشاركات دورات 

توعوية حول الغذاء اآلمن، كذلك كانت لنا مشاركة 

خالل  من  المنشطات  لمكافحة  قطر  مؤسسة  مع 

مخاطر  حول  تثقيفية  توعوية  محاضرات  تقديم 

مشروبات الطاقة وقوانين مكافحة المنشطات.

بن  عبدالعزيز  الشيخ  سعادة  حرص  ولقد 

أن  آل ثاني رئيس مركز شباب برزان  عبدالرحمن 

تكون جميع األنشطة والبرامج المقدمة للمشاركين 

يدفع  احترافي  علمي  منهج  على  تقوم  وأن  تفاعلية 

الذي  األمر  مهاراته..  وتنمية  اإلبداع  إلى  بالمشارك 

مع  اإليجابي  المشاركين  تفاعل  خالل  من  لوحظ 

األنشطة والبرامج المقدمة وحرصهم على القيام بها 

بكل شغف.

الشبابية  للقيادات  برزان  أكاديمية  وتعتبر 

عبدالعزيز  الشيخ  سعادة  أسسه  وضع  مشروعا 

بن عبدالرحمن آل ثاني ينطلق من رؤية تتمثل في 

إنجاز قيمي... ثقافي... برياده وإبداع وإامتاع، وقيم: 

الواحد،  الفريق  وروح  واإلمتاع،  اإلبداع  حول  تتمحور 

التحدي، االحترافية، وأما األهداف فهي: بناء مجتمع 

بروح  الثقافية..  الصدارة  متكامل،  احترافي  ثقافي 

وخدمة  عالمية،  وبمنهجية  قطرية  وهوية  قيمية 

مجتمعية بمنظور أخالقي متكامل.

{  الشيخ عبدالعزيز بن سعود 

$ الدوحة

قدمت عددا من اإلرشادات لتعزيز السالمة

المرور توعي الجاليات بمخالفات المشاة

العامة  باإلدارة  المرورية  التوعية  إدارة  نظمت 

توعوية  محاضرة  أمس،  مساء  للمرور، 

للجالية الفلبينية، وذلك في إطار الجهود التي 

بين  المرورية  السالمة  مستوى  لرفع  تبذلها 

بهدف  المجتمع  أفراد  كافة 

المرورية  الحوادث  من  الحد 

وفيات  من  عنها  ينجم  وما 

وإصابات بليغة.

حقوق  المحاضرة  تناولت 

وتقديم  المشاة،  وواجبات 

حول  شاملة  شروحات 

المتعلقة  المخالفات 

المرور  قانون  في  بالمشاة 

نهر  في  السير  ومخاطر 

األماكن  في  أو  الطريق 

لسير  المخصصة 

اإلشارة  واتباع  الدراجات 

تقديم  تم  كما  بالمشاة،  الخاصة  الضوئية 

تعزيز  شأنها  من  التي  اإلرشادات  من  عدد 

الدهس  حوادث  وتجنب  المشاة  سالمة 

للطريق،  العشوائي  العبور  عن  الناتجة 

للعبور،  المناسب  المكان  في  الوقوف  ومنها: 

بعد  على  من  السيارات  لحركة  والنظر 

في  العبور  ثم  ومن  الطريق،  خلو  من  والتأكد 

فاتحة  أزياء  ارتداء  وضرورة  مستقيم.  خط 

لألطفال  واالنتباه  الليل،  خالل  عاكسة  أو 

الطريق  بعبور  لهم  السماح  وعدم  المرافقين 

بدون رفقة.

قائدي  واجبات  إلى  المحاضرة  وتطرقت 

المشاة  حقوق  احترام  وأهمية  المركبات 

المزدحمة  الشوارع  في  والحذر  الحيطة  وأخذ 

والمدارس  المستشفيات  من  وبالقرب 

تجاوز  وعدم  السكنية،  والمناطق  والمساجد 

دعت  كما  المشاة،  ممرات  عند  المركبات 

استخدام  إلى  المحاضرة 

في  العام  النقل  وسائل 

الحد  في  للمساهمة  الدولة 

والحوادث  االزدحام  من 

المرورية.

عقدت  السياق  ذات  وفي 

توعوية  محاضرة  اإلدارة 

األوردو.  بإذاعة  للجاليات 

المحاضرات  هذه  وتأتي 

)سالمة  برنامج  ضمن 

النقل( وفي  المشاة ووسائل 

التشغيلية  الخطة  إطار 

التوعية  إلدارة  السنوية 

سالمة  تعزيز  إلى  يهدف  والذي  المرورية، 

المشاة، والحد من حوادث الدهس، وتشجيع 

النقل  وسائل  استخدام  على  المجتمع  أفراد 

العام.

مرتادي  جميع  للمرور  العامة  اإلدارة  وتدعو 

وتوخي  المرور،  بقانون  التقيد  إلى  الطريق 

المناطق  داخل  سيما  ال  والحذر،  الحيطة 

والتقيد  السريعة،  الطرق  وفي  السكنية، 

حفاظا  الطريق،  على  المحددة  بالسرعات 

على السالمة العامة.

معالي رئيس الوزراء يلتقي بممثلي الشركة 

»االتصال الحكومي« يوقع مذكرة تفاهم مع شركة »سناب«
التقى معالي الشيخ خالد 
بن خليفة بن عبدالعزيز 

آل ثاني، رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية، 
بممثلي شركة سناب 

" Snap Inc"  بمناسبة 
التوقيع على مذكرة 

تفاهم مع مكتب االتصال 
الحكومي، الفتتاح 

مكتب لها في الدوحة، 
بهدف توسيع حضورها 

في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا.

جهود  إطار  في  المكتب  هذا  افتتاح  ويأتي 

النشط  مجتمعها  لدعم  الرامية  " سناب"  
ومنحهم  قطر،  في  المحلية  والشركات 

يعكس  مثلما  للتواصل،  قيمة  فرصا 

الشركات  مع  كثب  عن  بالعمل  التزامها 

وشركائها المحليين، ومساهمتها في دفع 

عجلة تطوير المشهد الرقمي بالدولة.

ويشهد مجتمع مطوري المحتوى في قطر 

الماضيين،  العامين  خالل  كبيرا  نموا 

حيث برز العديد من المطورين المحليين 

والمقيمين العرب في قطر، وترى شركة 

فرصة  الدوحة  في  مكتبها  أن  " سناب"  
المحتوى  مطوري  منظومة  لدعم  كبيرة 

أعمالهم  على  الضوء  وتسليط  قطر،  في 

وابتكاراتهم المتميزة.

وعن مذكرة التفاهم، قال سعادة الشيخ 

ثاني  آل  جبر  بن  منصور  بن  جاسم 

»تحتل  الحكومي،  االتصال  مكتب  مدير 

دولة قطر اليوم مكانة بارزة في المنطقة 

فهي  األصعدة،  من  العديد  على  والعالم 

األعمال  ورواد  الشركات  لكبرى  موطن 

الرقمي،  المحتوى  وصانعو  والمبدعين، 

مبينا  استثناء«،  ليسوا  والمبدعون 

الرؤية  ثمرة  هو  ذلك  أن  في  شك  »ال  أنه 

ما  دائما  التي  الدولة  لقيادة  الحكيمة 

توجه بتوفير منظومة جاذبة، ويسعدنا 

» سناب«   شركة  بتأسيس  نرحب  أن 

إثراء  في  لتساهم  دولتنا  في  لها  حضورا 

هنا،  المحتوى  صناعة  مشهد  وتنوع 

ولتنضم إلى مصاف الشركات العالمية 

لتوسعة  مقرا  الدوحة  اختارت  التي 

أعمالها في المنطقة«.

فريجة،  حسين  السيد  أفاد  جهته،  ومن 

في    "Snap Inc " لشركة  العام  المدير 

 Snapchat »تطبيق  بأن  األوسط،  الشرق 

بين  مرتفعة  تفاعل  بنسبة  يتمتع 

اإلعالن  ويسرني  قطر،  في  مستخدميه 

ليساهم  الدوحة  في  مكتبنا  افتتاح  عن 

الشرق  منطقة  في  حضورنا  بتوسيع 

»ال  أنه  مضيفا  إفريقيا«،  وشمال  األوسط 

على  داللة  تمثل  الخطوة  هذه  أن  شك 

دعمنا المتواصل لتطوير المشهد الرقمي 

المتنامي في قطر«.

وأكد أن المكتب سيتيح للشركة تقديم 

  "Snapchat " لمجتمع  الخدمات  أفضل 

ومطوري  مستخدمين  من  المحلي 

في  واالستثمار  والشركاء،  المحتوى 

المزيد  لتوفير  المطورين  مع  شراكات 

الرقمي  التحول  عجلة  ودفع  الفرص  من 

لشركة  القيادة  فريق  أن  مبينا  قطر،  في 

األوسط  الشرق  منطقة  في    "Snap Inc "
إدارة  على  سيشرف  إفريقيا،  وشمال 

المكتب، ويعتزم توظيف فريق عمل إلدارة 

العمليات المحلية.

$ الدوحة

$ الدوحة

سيمكن المكتب الشركة من 
تلبية احتياجات المستخدمين 

ودعم شركائها المحليين

{ معالي رئيس الوزراء  يلتقي بممثلي شركة سناب
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في متاحف قطر.. الشيخة المياسة بنت حمد:

إضافة »40« عملاً لبرنامج الفن العام
في إطار مبادرة قطر ُتبدع 

-الحركة الثقافية الوطنية التي 
تستمر على مدار العام وترعى 

وتروج وتحتفي بتنوع األنشطة 
الثقافية في قطر- أعلنت 

متاحف قطر أمس عن برنامج 
ألعمال الفن العام الجديدة التي 

تم التكليف بتصميمها لفنانين 
قطريين وإقليميين وعالميين 
يتم تقديم أعمالهم في الدوحة 

ومختلف أنحاء الدولة.

ستتحول  المقبلة،  األسابيع  مدى  وعلى 

إلى  الصحراء  من  البالد  في  العامة  األماكن 

متحف  إلى  الحيوي  الموقع  ذي  واقف  سوق 

من  أكثر  يضم  الطلق  الهواء  في  مفتوح  فني 

100 عمل للفن العام، وسُتعرض هذه األعمال 
مليون   1.5 الـ  وزوارها  الدولة  لسكان  الفنية 

في  للمشاركة  الدوحة  إلى  قدومهم  المتوقع 

كأس العالم FIFA قطر 2022. 

حمد  بنت  المياسة  الشيخة  سعادة  وقالت 

أمناء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  خليفة  بن 

فنًيا  عماًل   40 إضافة  »ُتعد  قطر:  متاحف 

بارزًة  عالمًة  الخريف  هذا  جديًدا  رئيسًيا 

ُيعد  قطر.  متاحف  في  العام  الفن  لبرنامج 

الثقافي  التبادل  مظاهر  أبرز  من  العام  الفن 

من  لفنانين  أعماًل  ُنقدم  حيث  لدينا، 

الثقافية،  والخلفيات  الجنسيات  مختلف 

أينما  تجربتكم  إلثراء  موجود  العام  فالفن 

في  مطار  أفضل  إلى  وصولكم  من  توجهتم، 

حي  كل  إلى  الدولي،  حمد  مطار  العالم، 

من  األعمال  هذه  وتختلف  البالد.  أحياء  من 

مجموعة  وتشمل  وشكلها،  حجمها  حيث 

واسعة من الموضوعات، ولكن كل ذلك يعزز 

الجمهور،  من  قرًبا  أكثر  الفن  لجعل  مهمتنا 

والحتفال  فيه  المشاركة  على  وتشجيعهم 

واألهم  اآلخرين.  ثقافات  واحتضان  بتراثنا، 

فنانين  دعوة  جرى  أنه  هو  كله  ذلك  من 

القارات،  كل  يمثلون  العالم،  بقاع  كل  من 

في  منضمين  الفني  إبداعهم  عن  للتعبير 

ذلك إلى مجتمعنا المتنوع أصاًل. إن التزامنا 

قطر،  أنحاء  جميع  في  واضح  العام  بالفن 

بهذه  المحليون  السكان  ُيرحب  أن  ونأمل 

سيعيشها  التي  التجارب  تثري  وأن  األعمال 

في  استقبالهم  نتوقع  الذين  الزوار  ماليين 

الدوحة هذا العام«. 

في  مختلفة  جهات  مع  قطر  متاحف  وتعمل 

بما  قطر،  في  العام  الفن  برنامج  على  الدولة 

العليا  واللجنة  الدولي،  حمد  مطار  ذلك  في 

العامة  األشغال  وهيئة  واإلرث،  للمشاريع 

)أشغال( لعرض األعمال الفنية في مجموعة 

المكتظة  العامة  األماكن  من  متنوعة 

المتوقعة  غير  العامة  والفضاءات  بالناس 

بما  وإسعادهم  المارة  لمفاجأة  والُمصممة 

في ذلك الحدائق، ومناطق التسوق، والمرافق 

الدولي  حمد  ومطار  والرياضية،  التعليمية 

ومحطات المترو، باإلضافة إلى المالعب التي 

ستستضيف مباريات كأس العالم. 

آل  أحمد  الرحمن  عبد  المهندس  وقال   

متاحف  في  العام  الفن  إدارة  مدير  إسحاق، 

قطر: »الدوحة وجهة نابضة بالحياة، وإضافة 

ُيحول  العام  للفن  جديًدا  عماًل   40 من  أكثر 

ديناميكية،  حضرية  لوحة  إلى  المدينة 

إلهام  ومصدر  الموسم  حديث  يجعلها  ما 

للجمهور من كافة األعمار. 

قطر،  متاحف  في  العام  الفن  برنامج  ُيعد 

في  الفن  بأن  تذكير  بمثابة  غيره،  من  أكثر 

المتاحف  على  يقتصر  ول  حولنا،  مكان  كل 

والحتفاء  به  الستمتاع  ويمكن  والمعارض، 

أو  المدرسة  أو  للعمل  ذاهًبا  كنت  سواء  به 

الصحراء أو الشاطئ«. 

منطقة  ومن  القطريين  الفنانين  من  ونذكر 

الذين  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

العام:  الفن  برنامج  في  أعمالهم  سُتعرض 

وشوق  البحراني،  وأحمد  عابدين،  عادل 

المالك،  وسلمان  المفتاح،  وشعاع  المانع، 

ومنيرة القديري، وفرج دهام، وسيمون فتال. 

اليومية،  وبهدف جعل الفن جزًءا من الحياة 

في  الدول  أولى  من  واحدة  قطر  أصبحت 

للفن  شاماًل  برنامًجا  أنشأت  التي  الخليج 

البرنامج  نما  اآلن  وحتى  المعاصر،  العام 

70 عماًل فنًيا ألكثر من  ليشمل ما يقرب من 

األوسط  الشرق  ومنطقة  قطر،  من  فناًنا   60
أبرز  وتشمل  العالم.  وحول  أفريقيا،  وشمال 

األعمال الحالية »7« في حديقة متحف الفن 

في  غرب-شرق«    / و»شرق-غرب  اإلسالمي 

 )2021( و»صقر«  سيرا،  لـريتشارد  زكريت 

الدولي،  حمد  مطار  في  كالسن  توم  للفنان 

الخاطر  غادة  للفنانة  نافعة«  ضارة  و»ُرّب 

نومان  بروس  الفنان  وعمل  مطافئ،  في 

نفق  حفرة،  عمود،  )خندق،  عنوان«  »بدون 

وحجرة( في M7، و»راية المجد« للفنان أحمد 

ودمية  الوطني،  قطر  متحف  في  البحراني 

في  فيشر  أورس  للفنان  المصباح«  »الدّب 

الثالثة«  غاندي  و»قردة  الدولي،  حمد  مطار 

كتارا،  الثقافي  الحي  في  غوبتا  لـسوبود 

قطر  مركز  في  بورجوا  لويز  للفنانة  و»ماما« 

المعجزة«  و»الرحلة  للمؤتمرات،  الوطني 

لداميان هيرست أمام سدرة للطب، و»مقعد« 

لسلوى روضة شقير في حديقة متحف الفن 

العزاوي  لـضياء  الطائر«  و»الرجل  اإلسالمي، 

في مطار حمد الدولي، وغيرها الكثير.

قطر تتحول إلى متحف فني في الهواء الطلـق

عرض األعمال الفنية في 
الحدائق ومناطق التسوق 

والمرافق التعليمية 
والرياضية ومطار حمد 

ومحطات المترو

الدوحة           $
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أطلق استجابة إنسانية عاجلة إلغاثة ضحايا العدوان.. »الهالل القطري«:

»4« ماليين ريال لمساعدة متضرري غزة

ومنذ اللحظات األولى لبدء العدوان، بادر 

الهالل األحمر القطري إلى تفعيل مركز 

الطوارئ  حاالت  في  المعلومات  إدارة 

أجل  من  الدوحة  في  الرئيسي  بالمقر 

متابعة تطورات الوضع اإلنساني ورصد 

بأول،  أواًل  اإلنساني  التدخل  احتياجات 

قطاع  في  التمثيلي  مكتبه  يعمل  كما 

بشكل  والتنسيق  التواصل  على  غزة 

مستمر مع الجهات اإلنسانية الشريكة 

األحمر  الهالل  رأسها  وعلى  هناك، 

الفلسطيني واالتحاد الدولي لجمعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر.

كذلك  القطري  األحمر  الهالل  وقام 

دوالر  مليون   1.1 مبلغ  بتخصيص 

4 ماليين ريال  )أي ما يزيد عن  أميركي 

لألزمة  مبدئية  كاستجابة  قطري( 

حيث  العدوان،  سببها  التي  اإلنسانية 

سيتم توفير أهم االحتياجات األساسية 

إجمالي  لصالح  الراهن  الوقت  في 

األشد  المدنيين  من  مستفيدًا   60,250
خالل  من  وذلك  العدوان،  من  تضررًا 

في  الميدانية  لفرقه  السريع  التحرك 

الجوانب التالية:

 30,000 لصالح  غذائية  سالت  توزيع 

شخص بتكلفة قدرها 1,400,894 ريااًل 

قطريًا.

الدعم العاجل لمستشفيات قطاع غزة 

 20,000 إلى  يصل  ما  خدمة  أجل  من 

 1,530,904 قدرها  بتكلفة  شخص 

رياالت قطرية.

تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي 

لفائدة  المتضررة  المائية  والمنشآت 

10,000 شخص بتكلفة قدرها 570,556 
ريااًل قطريًا.

المتضررة  األسر  مساكن  ترميم 

قدرها  وبتكلفة  مستفيدًا   250 بإجمالي 

732,236 ريااًل قطريًا.
األحمر  الهالل  أصدر  السياق،  هذا  في 

القطري بيانًا رسميًا يستنكر فيه ببالغ 

الذي  المتواصل  القصف  االستنكار 

تعرض له قطاع غزة على مدار عدة أيام، 

للمناطق  المباشر  االستهداف  خالل  من 

بغارات  المدنية  والمنشآت  السكنية 

عشرات  سقوط  في  تسببت  جوية 

سكان  من  الجرحى  ومئات  الضحايا 

مصادر  وفقد  منازلهم  وتهدم  القطاع، 

إلى  جديدة  معاناة  لتضاف  أرزاقهم، 

بفعل  سنوات  منذ  الممتدة  معاناتهم 

معظم  المعابر  وإغالق  الخانق  الحصار 

أوقات السنة.

وإزاء هذا العدوان السافر على المدنيين 

الهالل  فإن  منازلهم،  داخل  المسالمين 

األحمر القطري بصفته منظمة إنسانية 

للصليب  الدولية  الحركة  في  عضوة 

والمعنية  األحمر،  والهالل  األحمر 

والتخفيف  الضعفاء  أرواح  بحماية 

العمل  هذا  بشدة  يدين  معاناتهم،  من 

صارخًا  خرقًا  يعد  الذي  المشين، 

اإلنساني  الدولي  القانون  مبادئ  لكل 

كافة  مع  يتنافى  كما  اإلنسان،  وحقوق 

واألخالقية  الدولية  واألعراف  المواثيق 

والدينية. إذ تنص المادة 3 المشتركة 

 1949 لعام  األربع  جنيف  اتفاقيات  من 

حماية  على  اإلضافيين  وبروتوكوليها 

الحرب،  وقت  في  المدنيين  األشخاص 

والسالمة  الحياة  على  االعتداء  وحظر 

باألشخاص  يتعلق  فيما  البدنية 

الذين ال يشتركون مباشرًة في األعمال 

العدائية.

ونوه الهالل األحمر القطري في بيانه إلى 

أن عدم احترام هذه األحكام يعد انتهاكًا 

واألخالقي  القانوني  لاللتزام  جسيمًا 

اإلنسانية.  الحياة  وحماية  باحترام 

ألي  التام  رفضه  على  مجددًا  يؤكد  كما 

أعمال عدائية ُترتكب في حق المدنيين 

ذات  وفي  والطبية.  اإلغاثية  والكوادر 

التعازي  بخالص  يتقدم  فإنه  الوقت، 

والمتضررين،  الضحايا  أهالي  إلى 

الجميع  التزام  ضرورة  على  مؤكدًا 

باحترام أحكام اتفاقيات جنيف األربعة 

والمعاملة  اإلنساني  الدولي  والقانون 

اإلنسانية للمدنيين في مناطق النزاع.

 توفير االحتياجات األساسية لـ»60« ألف 

مستفيد من المدنيين األشد تضررًا

أطلقته »قطر الخيرية« في سوريا

تنفيذ مشروع »االعتماد على الذات«
أساس  على  المشروع  صمم  وقد 

التعافي  قطاع  بين  مشترك 

وقـــــطاع  العيش  وسبل  المبكر 

مرونـــة  لزيادة  الغذائي،  األمن 

والتعافي  المتضررة  المجتـمعات 

المتكاملة  األنشـطة  خالل  من  المبكر 

غرب  شمال  في  مختارة  مناطق  في 

سوريا. 

استراتيجية  ضمن  المشروع  ويأتي 

2021م  االحتياجات واالستجابة لعام 

متكاملة  خدمة  لتقديم  ويسعى 

خالل  من  المستهدفة  للمجتمعات 

مستوى  على  للتدخل  متكامل  نهج 

والنتائج  والمخرجات  األنشطة 

وسبل  الغذائي  األمن  قطاعي  في 

المبكر. واإلنعاش  العيش 

على  االعتماد  »دعم  مشروع  ويهدف 

لألفراد  عمل  فرص  خلق  إلى  الذات« 

الشمال  في  األزمة  من  المتضررين 

الصغيرة  األعمال  وتوسيع  السوري 

خالل  من  المحلية  األسواق  وإنعاش 

في  القيمة  سلسلة  دعم  مع  التكامل 

)الدانا  المستهدفة  المناطق  من  كل 

في  والراعي  وعفرين  إدلب  بمحافظة 

حلب(.  محافظة 

أنشطته  كافة  بأن  المشروع  ويمتاز 

دعم  في  وتتمثل  للبيئة  صديقة 

عبر  والصيفية  المروية  الزراعات 

الري  قنوات  في  المياه  ضخ  إعادة 

الخضراء. المساحات  وزيادة 

المشروع  أنشطة 

أربع  على  المشروع  ويشتمل 

إعادة  وهي:  رئيسية،  أنشطة 

عفرين  في  ري  محطتي  تأهيل 

وصول  لضمان  كيلومترا   40 بطول 

هكتار   2000 لحوالي  الري  خدمات 

فرص  وتأمين  الزراعية  األراضي  من 

المنطقة  في  عامال   50 لنحو  عمل 

تصنيع  ورش   3 وإقامة  المستفيدة، 

أغذية متوسطة الحجم، في كل من 

مدينه عفرين والدانا والراعي، والتي 

مع  مستفيدا   165 لـ عمل  فرص  توفر 

واحدة  لمرة  بتكلفة  ورشة  كل  دعم 

والمعدات  اإلنشاء  من  كال  )تشمل 

والمصروفات  الخام  والمواد 

أشهر(.  4 لمدة  التشغيلية 

توزيع  النشاط  يشمل  كما 

مزارع   200 على  الزراعية  المدخالت 

الراعي،  عفرين،  الدانا،  مناطق  في 

الري  كوقود  قسائم  عدة  توزيع  عبر 

الخضار  بذار  وقسائم  التكميلي، 

والمبيدات  واألسمدة  الصيفية، 

أنابيب  وقسائم  أنواعها،  بمختلف 

بالتنقيط. الري 

دعم  أيضا  المشروع  أنشطة  ومن 

الصغيرة  األعمال  أصحاب  من   114
الصغيرة  أعمالهم  نطاق  لتوسيع 

األعمال  ورش  أدوات  بمنحهم  وذلك 

إدارة  في  قدراتهم  وبناء  الصغيرة، 

من  ساعة   30 خالل  من  األعمال  تلك 

توجيهية  زيارات   6 وترتيب  التدريب 

ويستفيد  المشروع،  فترة  خالل 

المحالت  أصحاب  النشاط  هذا  من 

اللذين  السوقين  في  التجارية 

في  مؤخرا  الخيرية  قطر  أنشأتهما 

الدانا  39 محاًل(، وفي  الراعي)  منطقة 

)50 متجرًا (، و25 مستفيدا من خارج 

الخيرية  قطر  أن  يذكر  السوق. 

مشاريع  من  العديد  بتنفيذ  قامت 

السوري  الداخل  في  الغذائي  األمن 

كالقمح  القيمة،  بسالسل  الخاصة 

الحيوانية،  والثروة  والخضار 

الصغيرة  المنح  أنشطة  إلى  إضافة 

والمنشآت  للصوامع  التأهيل  وإعادة 

الزراعية.

في إطار دعم وتعزيز األمن 
الغذائي وسبل العيش، 

شرعت قطر الخيرية 
بتمويل من صندوق 

التمويل اإلنساني »األوتشا« 
في تنفيذ مشروع »دعم 

االعتماد على الذات« 
للسكان المتأثرين باألزمة 

في الشمال السوري، 
بهدف تحسين الخدمات 
االجتماعية واالقتصادية 

الخاصة بهم، وينتظر 
اكتمال المشروع في يناير 

من العام المقبل 2023، 
ليستفيد منه حوالي 3000 

مستفيد.

أطلق الهالل األحمر 
القطري استجابة إنسانية 

عاجلة للعدوان األخير 
الذي تعرض له قطاع 

غزة وأدى إلى استشهاد 
41 شخصًا، بينهم نساء 

وأطفال، وجرح 311 آخرين 
جراء الغارات والقصف 

الجوي بحسب آخر 
البيانات الصادرة عن وزارة 

الصحة الفلسطينية.

 شراكة استراتيجية في خدمة المجتمع

اتـفـاقـيـــة تـعــــــاون
بين »كروه« و»قطر الخيرية«

اتفاقية  )كروه(  مواصالت  شركة  وقعت 

مشاريعها  لدعم  الخيرية  قطر  مع  تعاون 

في  خبراتها  من  واالستفادة  اإلنسانية، 

في  التطوعي  للعمل  مؤهلة  كوادر  توفير 

إطار  في  وذلك  )كروه(،  مواصالت  شركة 

المسؤولية المجتمعية للشركة.

شراكة  بناء  إلى  االتفاقية  وتهدف 

لخدمة  الطرفين  بين  استراتيجية 

ثقافة  وتعزيز  اإلنساني،  والعمل  المجتمع 

العمل التطوعي.

)كروه(  مواصالت  شركة  عن  االتفاقية  وقع 

الرئيس  العبيدلي،  حسن  أحمد  السيد/ 

قطر  عن  وقعها  فيما  للعمليات،  التنفيذي 

الفهيدة،  راشد  فيصل  السيد/  الخيرية 

البرامج  لقطاع  التنفيذي  الرئيس  مساعد 

وتنمية المجتمع.

من  للعديد  تتويجًا  االتفاقية  توقيع  ويأتي 

شركة  بين  المشترك  التعاون  مبادرات 

مدار  على  الخيرية  وقطر  )كروه(  مواصالت 

السابقة، وبداية لمرحلة جديدة  السنوات 

صرح  المناسبة  وبهذه  التعاون.  لزيادة 

الرئيس  القحطاني،  سعد  فهد  السيد/ 

قائاًل:  )كروه(  مواصالت  لشركة  التنفيذي 

المبادرات  من  عدد  التعاون  هذا  »سيدعم 

المشتركة لخدمة المجتمع. ونحن نثمن 

أفضل  انتقاء  في  الخيرية  قطر  خبرات 

فريق  لتشكيل  المتطوعين  من  الكوادر 

)كروه(  مواصالت  شركة  جهود  لدعم  عمل 

المقبلة.  الكبرى  الرياضية  األحداث  خالل 

وسنعمل معًا لضمان تقديم صورة مشرفة 

تليق بدولة قطر أمام العالم أجمع«.

أحمد  يوسف  السيد/  قال  جانبه  ومن 

الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: 

شركة  مع  اتفاقية  بتوقيع  جدًا  »سعداء 

مواصالت  شركة  بحجم  كبيرة  وطنية 

لتعاون  امتدادًا  تعتبر  والتي  )كروه(، 

تعّمق  أن  آملين  الطرفين،  بين  متواصل 

كّما  التعاون  هذا  حجم  من  االتفاقية  هذه 

ونوعا في الفترة القادمة«.

مع  ينسجم  التعاون  هذا  أن  وأضاف 

ثقافة  نشر  في  الخيرية  قطر  اهتمامات 

المجتمع  فئات  ودمج  التطوعي  العمل 

بالعمل التطوعي لخدمة المجتمع المحلي 

بصفة  اإلنساني  والعمل  خاصة  بصفة 

تأتي  االتفاقية  هذه  أن  إلى  مشيرًا  عامة، 

يد  مّد  على  الخيرية  قطر  حرص  إطار  في 

الجهات داخل  إلى كافة  التعاون والشراكة 

الدولة.

{  صورة جماعية 

{  توقيع االتفاقية 

يستمر حتى »17« أغسطس

»الدعوة« تطلق برنامج 
الدورات العلمية الصيفية

بوزارة  الديني  واإلرشاد  الدعوة  إدارة  أطلقت 

األوقاف والشؤون اإلسالمية مطلع األسبوع الجاري 

يقدمه  الذي  الصيفية  العلمية  الدورات  برنامج 

على  ويشتمل  القطريين،  الدعاة  من  نخبة 

إقامة يومين علمّيين ودورتين في مداخل العلوم 

شهر  من  عشر  السابع  حتى  ويستمر  الشرعية 

أغسطس.

الصيفية-  العلمية  الدورات  برنامج  ويهدف 

بإدارة  الديني  اإلرشاد  قسم  عليه  يشرف  الذي 

الدعوة- إلى استثمار اإلجازة الصيفية في النافع 

في  المنهجية  العلمية  الدروس  وإحياء  والمفيد 

المساجد، والمساهمة في تعليم عموم الجمهور 

مقدمات ومفاتيح العلوم الشرعية التي من شأنها 

تعزيز تحصين المجتمع من الفتن والشبهات.

الدعاة  من  مختارة  نخبة  البرنامج  ويقدم 

والمشايخ القطريين، حيث يقدم كل من فضيلة 

الشيخ الدكتور محمد الساعي وفضيلة الشيخ 

 ، األولى   الدورة  إبراهيم  يسري  محمد  الدكتور 

المسجد كل  الثانية بنفس  الدورة  بينما يقدم 

المري  عبيد  تركي  الدكتور  الشيخ  فضيلة  من 

وفضيلة الشيخ محمد محمود المحمود  .

وقد أقيم اليوم العلمي األول يوم السبت الماضي 

خالله  التميمي  عبدالله  الشيخ  فضيلة  وتناول 

شرح الوصية الكبرى البن تيمية. 



تشهد خدمات الجراحة 
بمؤسسة حمد الطبية 

تطورات عالجية متالحقة في 
السنوات األخيرة على صعيد 

التطور النوعي في إجراء 
الجراحات وأعدادها، حيث تصل 
نسبة اإلشغال بمركز الجراحة 
التخصصي إلى »90 %« تقريبًا، 
وفي بعض األوقات تصل إلى 

 .»% 100«

كما أن زيادة السعة االستيعابية ال تقتصر 

أيضا  تشمل  بل  فقط  األسرة  توفير  على 

اتباعه،  يتم  الذي  والعلمي  التقني  المنهج 

أحدث  من  االستفادة  للمرضى  يتيح  مما 

الجراحية،  والخدمات  والمرافق  التقنيات 

إلى  المريض  لقدوم  حاجة  هناك  تعد  لم  إذ 

بيوم  الجراحة  إجراء  قبل  المستشفى 

اليوم  في  يأتي  حاليا  المريض  لكن  مثال، 

ليلة  وفر  ما  وهو  الجراحة،  إلجراء  المحدد 

في  ذلك  يصُب  وبالطبع  بالمستشفى، 

القدرة االستيعابية للمركز.

الجراحة التخصصي
التخصصي  الجراحة  مركز  ويضُم 

طابق  كل  المرضى  لخدمة  طوابق   »5«

مخصص لمجال من المجاالت الجراحية، 

آلية  وتنظيم  األداء  تحسين  إطار  في  وذلك 

الجراحية  العمليات  إجراء  أن  كما  العمل، 

يتم وفق بروتوكوالت طبية عالمية تميزت 

وجود  ظل  في  الطبية،  حمد  مؤسسة  بها 

في  المتعددة  الطبية  الفرق  بين  تعاون 

التي  الجراحية  العمليات  من  العديد 

حيث  ما،  حد  إلى  صعبة  أو  نوعية  تعتبر 

 »37« حوالي  العام  حمد  مستشفى  يضم 

بمركز  غرفة   »20« منها  عمليات،  غرفة 

هجين،  عمليات  غرف  و»3«  العمليات، 

والحاالت  الدقيقة  بالعمليات  خاصة  وهي 

رنين  أشعة  بها  يتواجد  التي  الصعبة 

ما  وغالبًا  مقطعية،  وأشعة  مغناطيسي 

األعصاب،  لجراحات  مخصصة  تكون 

بمركز  عمليات  غرفة   »14« إلى  باإلضافة 

العمليات  أن  باعتبار  اليومية،  الرعاية 

حمد  مستشفى  على  تقتصر  ال  الجراحية 

الجراحة،  مركز  وبالتحديد  فقط  العام 

بالمستشفى  عمليات  غرف   »6« هناك  لكن 

حزم  بمستشفى  غرف  و»6«  الكوبي 

الخور  مستشفى  في  غرف  و»4«  مبيريك 

و»6« غرف في مستشفى الوكرة.

جراحات الروبوت
أيضا  الطبية  حمد  مؤسسة  وشهدت 

بالروبوت،  الجراحات  إلجراء  الفتا  تطورا 

الجراحية  العمليات  عدد  ارتفَع  حيث 

 »200« إلى  الشهر  في  جراحات   »10« من 

علما  اإلحصائيات،  آخر  بحسب  جراحة 

الوصول  من  الجراحين  يمّكُن  الروبوت  بأن 

يصعب  اإلنسان  جسم  في  صعبة  ألماكن 

الوصول إليها من خالل العمليات الجراحية 

عيادات  هناك  أن  إلى  باإلضافة  العادية، 

خارجية للجراحة يصل عددها إلى حوالي 

التخصصات  من  العديد  في  عيادة   »24«

مثل جراحة الوجه والرقبة وجراحة القولون 

وجراحة  الغدد  وجراحة  الثدي  وجراحة 

والقنوات  الكبد  وجراحة  الهضمي  الجهاز 

األعضاء  زراعة  جراحة  وعيادة  المرارية، 

يوفر  كما  التجميلية،  الجراحة  وعيادة 

الصحية  الرعاية  خدمات  الجراحة  قسم 

واالستشارات والخدمات الجراحية للحاالت 

وذلك  مسبقًا  المجدولة  والحاالت  الطارئة 

التخصصية  الجراحية  المجاالت  في 

خدماته  القسم  ويقدم  الثانوية،  والمجاالت 

التخصصات  في  الجنسين  من  للمرضى 

األنف  جراحة  العامة،  الجراحة  التالية: 

واألذن والحنجرة، جراحة العيون، الجراحة 

جراحة  العظام،  جراحة  التجميلية، 

المسالك البولية، كما يلتزم قسم الجراحة 

من  واسعة  مجموعة  ويقدم  بالتميز، 

واألطباء  للمرضى  الجودة  عالية  الخدمات 

الذين يقومون بإحالتهم للقسم.

يذكر أن مؤسسة حمد الطبية تعد المزود 

الصحية  الرعاية  لخدمات  الرئيسي 

وأحد  قطر  في  والمتخصصة  الطارئة 

الشرق  في  المستشفيات  نظم  أبرز 

منذ  جهودها  المؤسسة  وتكرس  األوسط، 

توفير  سبيل  في  الزمن  من  عقود  أربعة 

لكافة  وفعالة  وحانية  آمنة  رعاية  أفضل 

المرضى، كما تدير المؤسسة اثني عشر 

مستشفيات  تسعة  منها  مستشفى، 

عامة،  مستشفيات  وثالثة  تخصصية، 

اإلسعاف  خدمات  تدير  ذلك  إلى  باإلضافة 

المنزلية  الصحية  الرعاية  وخدمات 

مع  وتتعاون  المطولة،  الرعاية  ومرافق 

داخل  المستويات  أعلى  على  شركاء  عدة 

وايل  طب  كلية  مثل  وخارجها،  قطر  دولة 

الرعاية  تطوير  ومعهد  قطر،  في  كورنيل 

»بارتنرز  ومؤسسة  األميركي،  الصحية 

وتعد  بوسطن،  في  األميركية،  هيلثكير« 

كذلك أول منظومة مستشفيات في الشرق 

المؤسسي  االعتماد  على  تحصل  األوسط 

الطبي  للتعليم  األميركي  المجلس  من 

تميز  يعكس  والذي   ،)ACGME-I( العالي 

خريجي  تدريب  طريقة  في  المؤسسة 

كليات الطب من خالل برامج تدريب أطباء 

وبرامج  المقيمين  األطباء  وبرامج  االمتياز 

الزمالة.
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»بريد قطر« تطلق طابع 
الملصق الرسمي لكأس العالم

للخدمات  القطرية  الشركة  أعلنت 

البريدية عن إطالق طابع الملصق الرسمي 

 ،»2022 »قطر  فيفا  العالم  كأس  لبطولة 

بعد تدشين الملصق الرسمي للبطولة في 

مطار حمد الدولي 15 يونيو 2022.

الخامس  اإلصدار  هو  الطابع  هذا  ويعتبر 

وذلك ضمن  اإلصدارات  ضمن سلسلة من 

االتفاقية الموقعة بين »بريد قطر« واالتحاد 

الدولي لكرة القدم )الفيفا( التي بموجبها تم 

تعيين »بريد قطر« كمزود حصري لطوابع 

بتوثيق  قطر«  »بريد  يقوم  حيث  البطولة، 

التي تقوم  الفعاليات واالستعدادات  جميع 

من  القادمة  البطولة  إلستضافة  قطر  بها 

خالل تصاميم مميزة، يمثل فيها كل طابع 

الثقافة الفريدة لدولة قطر التي تستضيف 

مباريات كأس العالم فيفا ألول مرة في دولة 

عربية.

بن  فالح  السيد  قال  المناسبة،  وبهذه 

اإلدارة  مجلس  رئيس  النعيمي،  محمد 

نقدم  أن  »يسعدنا  المنتدب:  والعضو 

للعالم مجموعة الطوابع الخاصة بملصق 

كأس العالم فيفا قطر 2022، هذه التحفة 

المميزة والمصممة بشكل فريد مستوحى 

من تراثنا القطري األصيل وثقافتنا الغنية، 

ما زلنا فخورين بالتعاون مع االتحاد الدولي 

للمشاريع  العليا  واللجنة  فيفا  القدم  لكرة 

إصدارات  من  السلسلة  هذه  إلطالق  واألرث 

لتوثيق  قطر  بريد  خطة  ضمن  الطوابع 

جميع األحداث والمناسبات واالستعدادات 

الرياضي  الحدث  باستضافة  المتعلقة 

قطر  العالم  كأس  بطولة  واألهم،  األبرز 

للجمهور  الطوابع  بيع  يتم  2022«..وسوف 
أولى حيث  15 رياال قطريا كمرحلة  مقابل 

اإلصدار  هذا  من  المطبوعة  الكمية  بلغت 

20000 نسخة، و3000 مغلف إلصدار اليوم 
مجلد  و2000  بريدية  بطاقة  و3000  األول، 

لكبار الشخصيات.

»20« ألف نسخة

$ الدوحة

فــي »كتـــارا«

افتتاح معرض كنوز من التراث
افتتحت المؤسسة العامة 
للحي الثقافي كتارا معرض 

»كنوز من التراث« لمجموعة 
متحف عبدالله الغانم، 

وذلك بحضور سعادة الوالد 
الشيخ خالد بن حمد آل 

ثاني وسعادة الشيخ فيصل 
بن قاسم آل ثاني وسعادة 

األستاذ الدكتور خالد بن 
إبراهيم السليطي مدير عام 

المؤسسة العامة للحي 
الثقافي كتارا وعدد من 

أصحاب السعادة الشيوخ 
والسفراء والمهتمين.

األستاذ  سعادة  قال  المناسبة،  وبهذه 

السليطي  إبراهيم  بن  خالد  الدكتور 

للحي  العامة  المؤسسة  عام  مدير 

بأن  سعداء  نحن  كتارا:  الثقافي 

هذا  كتارا  الثقافي  الحي  يحتضن 

ثقافيا  إرثا  يقدم  الذي  الثري  المعرض 

وخليجيا  قطريا  فقط  ليس  عريقا 

المعروضات  فكل  أيضا  إنسانيا  وإنما 

تواصل  إلى  ترمز  تقديمها  تّم  التي 

باإلضافة  والغرب.  الشرق  بين  ثقافي 

التي  الجميلة  الفنية  النوافذ  إلى 

فترات  ضمن  اإلبداع  على  يفتحها 

خامات  على  وباالعتماد  سابقة  زمنية 

والزجاج  والنحاس  كالخشب  مختلفة 

واللباس. 

للحي  العامة  المؤسسة   
َّ

أن مضيفا 

إحياء  على  تحرص  كتارا  الثقافي 

ما  خالل  من  سواء  القطري  التراث 

تراثية  ومهرجانات  فعاليات  من  تقدمه 

الجهات  التعاون مع  أو من خالل  متنوعة 

المتاحف  ومنها  والخاصة  الحكومية 

في  كبير  بدور  تقوم  التي  الخاصة 

توثيق  في  الدولة  جهود  معاضدة 

على  الحفاظ  بأهمية  الوعي  ونشر 

للهوية  أساسي  كمكون  الثقافي  التراث 

بابا  تفتح  أنها  كما  للشعوب.  الثقافية 

في  العلمي  البحث  على  للتشجيع 

الحظناه  ما  وهذا  المقتنيات.  مجال 

وأهميتها  المعروضات  تنوع  من  اليوم 

العالي  الحضور  لهذا  واستقطابها 

والرفيع. 

غانم  شاهين  الله  عبد  قال  جانبه  من 

المتحف:  صاحب  المعاضيد  الغانم 

قطعة   60 على  يزيد  ما  يضم  المعرض 

موجودة  قطعة   500 أصل  من  فنية 

استخدمت  منها   % و80  المتحف،  في 

هذه  ان  إلى  وأشار  والخليج،  قطر  في 

المشاركة ليست األولى في كتارا حيث 

ان المتحف شارك في 6 نسخ في مهرجان 

والنسختين  التقليدية  للمحامل  كتارا 

األولى من مهرجان حالل قطر.

عدد  إلى  المعرض  ينقسم  وأضاف: 

الهندي  األثاث  يضم  قسم  األقسام،  من 

التي  والبنادق  األسلحة  وقسم  واألوروبي 

كانت تستخدم في قطر سابقا، وقسم 

والزجاج، وبعض  المنحوتات الخزفية، 

القطرية  واألزياء  التقليدية،  الحلي 

السجاد،  من  مجموعة  إلى  باإلضافة 

وتعود معظم هذه التحف إلى منتصف 

عشر  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين 

المعارض  من  العديد  المتحف  وينظم 

 500 حوالي  المتحف  ويضم  السنوية 

الله  عبد  أن  بالذكر  جدير  قطعة، 

مهتم  المعاضيد  الغانم  غانم  شاهين 

وقد  العربي  والخليج  القطري  بالتراث 

الغانم  فريج  في  خاًصا  متحًفا  أنشأ 

للتراث  مكرًسا  عصري  قطري  بطابع 

وتضم  والحاضر  الماضي  في  القطري 

يتعلق  ما  كل  الله  عبد  مجموعة 

القديم  القطري  بالتراث 

الغانم  عبدالله  مجموعة  تضم  كما 

العديد من النوادر واهمها: بندقية بارود 

تعود للشيخ ثاني بن جاسم بن محمد 

للمؤسس  الثالث  االبن  وهو  ثاني  آل 

األثاث  قطع  النوادر  ومن  جاسم  الشيخ 

ألثرياء  خصيصا  صنع  الذي  الهندي 

يفتح  المعرض  فإن  ولإلشارة  الخليج، 

من   18 مبنى   2 قاعة  في  للزوار  أبوابه 

10مساًء. 10صباحا وحتى  الساعة 

الغانم: يضم ما يزيد على »60« قطعة 
فنية و»80 %« منها استخدمت في قطر

$ الدوحة

نسبة اإلشغال تصل لـ »90 %« بمؤسسة حمد الطبية

زيادة الطاقة االستيعابية للخدمات الجراحية
   كتب           أكرم الفرجابي 



تجربة قيادة َمَكان الجديدة.. مزيد من القوة مع تعزيز اإلطاللة الرياضية
تحديث شامل لسيارة SUV الرياضية المدمجة من بورشه

بكثري  �أكرب  بقوة   GTS ومَكان   S ومَكان  مَكان  طرازات  متتاز 

�ل�سيارة  �عتالء  على  يوؤكد  مما  �ل�سابق،  باجليل  مقارنة 

ل�سد�رة فئة �سيار�ت SUV �ملدجمة. ويعترب طر�ز GTS الطراز 

�لطر�ز  على  يتفوق  حيث  َمَكان،  طر�ز�ت  جمموعة  بني  �لأقوى 

يولد  حيث  مرتي(،  ح�سان   60( كيلوو�ت   44 مبقد�ر  �ل�سابق 

زمن  يقلل  مما  مرتي(،  ح�سان   440( كيلوو�ت   324 حمركه 

4،3 ثانية، فيما  100 كم/�ساعة �إىل  �لت�سارع من �ل�سكون �إىل 

ت�سل �سرعته �لق�سوى �إىل 272 كم/�ساعة.

قوة األداء
�لأ�سطو�نات مع �ساحن �لتوربو  ميثل �ملحرك �جلديد رباعي 

�لقلب �لناب�ض للطر�ز �لأ�سا�سي من �سيارة َمَكان، و�لذي يولد 

هذ�  ويت�سارع  مرتي(.  ح�سان   265( كيلوو�ت   195 تبلغ  قوة 

�لطر�ز من �ل�سكون �إىل 100 كم/�ساعة يف 6،2 ثانية، بينما 

تبلغ �سرعته �لق�سوى 232 كم/�ساعة. كما مت حت�سني �أد�ء 

�سيارة َمَكان S �جلديدة ب�سكل �أكرب بف�سل حمرك V6 �سعة 

 20 �لآن مبقد�ر  و�لذي ز�دت قوته  �ملزدوج،  �لتوربو  2،9 لرت مع 
 380( 280 كيلوو�ت  )26 ح�سان مرتي(، حيث يولد  كيلوو�ت 

�ل�سكون  من  �لت�سارع  على  �ل�سيارة  لي�ساعد  مرتي(،  ح�سان 

�سرعتها  تبلغ  فيما  ثانية،   4،6 يف  كم/�ساعة   100 �إىل 

جمهزة  �لطر�ز�ت  جميع  وتاأتي  كم/�ساعة.   259 �لق�سوى 

�سرعات  ب�سبع  بور�سه  من  �لقاب�ض  ثنائي  �حلركة  بناقل 

ونظام �لتحكم بال�سحب من بور�سه للدفع �لرباعي كتجهيز 

�أ�سا�سي.

جمالية التصميم
جديد  بت�سميم  �خلارج  من  �جلديدة  َمَكان  �سيارة  تتميز 

تربز  �خلارجي  �ل�سيارة  بلون  جمالية  مل�سة  مع  للمقدمة 

عر�سها، بينما ُيطلى هذ� �جلزء من مقدمة طر�ز GTS باللون 

نظام  مع   LED بتقنية  �لأمامية  �مل�سابيح  و�أ�سبحت  �لأ�سود. 

بت�سميم  �خلارجية  و�ملر�يا  بور�سه  من  �لديناميكي  �لإ�ساءة 

�لطر�ز�ت  جميع  يف  �لأ�سا�سية  �لتجهيز�ت  من   Sport Design
�جلديدة مع م�ستت �لهو�ء �لأنيق يف �جلزء �خللفي.

�لتعليق  لنظام  و��سعًا  نطاقًا  �جلديدة  مَكان  طر�ز�ت  وتوفر 

بف�سل �ل�سا�سيه �ملطور، مما يو�زن بني �أق�سى درجات �لر�حة 

و�لأد�ء �لديناميكي لل�سيارة �لريا�سية. كما يعزز هذ� �ل�سا�سيه 

يف  فيها  �لتحكم  ودقة  �ل�سيارة  ��ستجابة  �سرعة  من  �ملتطور 

�ل�سائق  مينح  حيث  �لطريق،  وظروف  �لقيادة  مو�قف  خمتلف 

��ستجابة �أف�سل عرب عجلة �لقيادة.

و�أزرق  ميتاليك  بابايا  لوين  ت�سمل  لونًا   14 بـ  �ل�سيارة  وتتوفر 

بايثون  �أخ�سر  لون  �إىل  �إ�سافة  �جلديدين،  ميتاليك  جنتيان 

بور�سه  ق�سم  ويعزز   .GTS Sport جمموعة  مع   GTS لطراز 

حرية   »Exclusive Manufaktur« �لطلب  ح�سب  للت�سنيع 

عرب  مالكها  ملتطلبات  وفقًا  حدود  بال  َمَكان  �سيارة  ت�سميم 

 Paint To �ملخ�س�سة  �لألو�ن  وبرنامج  �لفردية  �لألو�ن  خيار�ت 

للعجالت  جديدة  ت�ساميم  �سبعة  �إ�سافة  متت  كما   .Sample
 19 بقيا�ض  تبد�أ  �لتي  �حلالية  �ملجموعة  �إىل  �أكرب  بقيا�ض 

بو�سة  و21   S َمَكان  ل�سيارة  بو�سة  و20  َمَكان،  ل�سيارة  بو�سة 

.GTS ل�سيارة َمَكان

الديناميكية المعاصرة واألناقة
و�لأناقة،  �ملعا�سرة  �لديناميكية  بني  �ملطورة  �ملق�سورة  وجتمع 

�لدقة  عالية  �لت�سالت  لإد�رة  بور�سه  نظام  �سا�سة  وتت�سمن 

قيا�ض 10،9 بو�سة تعمل باللم�ض. وميكن �لتحكم يف �لعديد 

من وظائف هذ� �لنظام عرب �لأو�مر �ل�سوتية �أو عن طريق �لأ�سطح 

�لتي تعمل باللم�ض �لتي حتل حمل �لأزر�ر. كما تاأتي جمهزة 

�لوظائف  متعددة  �جلديدة  �لريا�سية   GT �لقيادة  بعجلة 

�مل�ستخدمة يف �سيارة 911. ومن �لتجهيز�ت �لختيارية �ملتوفرة 

لل�سيارة جمموعة فر�ض �ملقاعد �مل�سنوع من �جللد مع �لدرز�ت 

�أو كر�يون، و�لتي متثل  �أو بابايا  �أزرق جنتيان  �ملتباينة باللون 

�إ�سافة جديدة لألو�ن �ملق�سورة.

بف�سل  �لفاخرة   SUV فئة  يف  قويًا  مناف�سًا  مَكان  �سيارة  تظل 

هذه �لتح�سينات �جلديدة. وتعليقًا على جناحها، قال �سلمان 

جا�سم �لدروي�ض: »تتز�يد �سعبية �سيارة مَكان مبرور �لوقت، 

و�لأد�ء  �ل�ستخد�مات  تعدد  على  �لأ�سو�ق  يف  جناحها  ويرتكز 

ز ل�سيار�ت بور�سه �لذي ي�ستند �إىل خربة �أكرث من  �لفائق �ملميِّ

70 عامًا يف ت�سنيع �ل�سيار�ت �لريا�سية �لر�ئدة«.

الدوحة،  بورشه  مركز  نظم 
شركة الُبراق للسيارات ذ.م.م 
جيل  ألحدث  قيادة  تجربة 
تأتي  التي  مَكان  سيارة  من 
تعزيز  مع  أحدث  بتصميم 
من  المزيد  وإضافة  األداء 
لمجموعة  الجديدة  األلوان 
مَكان  تضم  التي  الطرازات 

.GTS ومَكان   S ومَكان 
الثالث  السيارة  مَكان  وتعتبر 
في  بورشه  من  مبيعًا  أكثر 
الطرازات  هذه  وتتميز  قطر، 
الرياضية  بالسمات  الجديدة 
هذه  ضمن  لبورشه  الفريدة 

الفئة شديدة التنافسية .



السنة )27( - األربعاء 12 من المحرم  1444هـ الموافق 10 أغسطس 2022م العدد )9837(

»31.3« مليون أرباح »السالم« النصفية
أعلنت شركة السالم العالمية عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية 

في  30 يونيو 2022،  حيث بلغ صافي الربح 31,343,690 رياال قطريا مقابل صافي 

الربح 32,383,379 رياال قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كما بلغت ربحية السهم 0.027 ريال قطري عن فترة النصف األول من العام 2022 

مقابل ربحية السهم 0.028 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

عبر حزمة من اإلعفاءات بموجب تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

دعم الشركات الصغيرة بالمناقصات الحكومية

هذه  أبرز  من  أن  أمس  عقدته  صحفي  مؤتمر  خالل  الوزارة،  وذكرت 

إجمالي  تعني:  التي  المحلية  للقيمة  تعريف  إضافة  التعديالت 

الدولة  داخل  الخدمة  مقدم  أو  المورد  أو  المقاول  ينفقها  التي  المبالغ 

لتحفيز  الوطنية  البشرية  الموارد  أو  الخدمات  أو  األعمال  لتطوير 

اإلنتاجية في االقتصاد المحلي.

العقود  عن  شهادة  خالل  من  تحدد  المحلية  القيمة  أن  إلى  ولفتت 

المنفذة سابقا، أو الخطة التي يقدمها المناقص ضمن عطائه يوضح 

بها المبلغ المستهدف للقيمة المحلية من قيمة التعاقد.

عملية  في  قياس  كأداة  المحلية  القيمة  اعتماد  تم  أنه  وبينت 

انتقلت  بحيث  الشركات،  على  المناقصات  ترسية  عند  المفاضلة 

من مجرد مشروع أو مبادرة ذات حيز محدد إلى واقع اتضحت معالمه 

المشاريع  أهم  يعتبر  والذي  الالئحة  على  التعديالت  هذه  خالل  من 

تهدف  والتي  الدولة،  مشتريات  على  لتطبيقها  الدولة  تتبناها  التي 

خلق  خالل  من  قطر  دولة  داخل  االقتصادية  القيمة  على  الحفاظ  إلى 

عالية  جديدة  أعمال  إتاحة  إلى  باإلضافة  جديدة،  استثمارية  فرص 

المستوى في القطاع الخاص.

األعمال  ألصحاب  قيمة  تجارية  فرصا  المحلية  القيمة  ستوفر  كما 

إلقامة  يخططون  الذين  المستثمرين  الستقطاب  أو  المحليين 

أعمالهم في الدولة. وقالت وزارة المالية إن التعديالت المذكورة على 

الصغيرة  للشركات  الدعم  من  مزيدا  أضفت  التنفيذية  الالئحة 

على  المواد  بعض  إضافة  خالل  من  الصغر،  ومتناهية  والمتوسطة 

الالئحة ومنها:

التي تقل قيمتها  المناقصات  - إعفاء الشركات متناهية الصغر في 

عن مليون ريال من تقديم التأمين االبتدائي والنهائي.

- إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قيمة 

وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال.

- إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم 

للتصنيف. المقرر 

- إتاحة المناقصات التي تقل عن )5( خمسة ماليين ريال، للشركات 

الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعها.

بالجهات  المشتريات  وتسريع  تطوير  التعديالت  تضمنت  كما 

الحكومية من خالل إدخال مدد زمنية محددة لتنظيم إجراءات الطرح 

تتجاوز  ال  مدة  خالل  العقد  وتوقيع  عمل،  يوم   60 خالل  البت  وحتى 

النهائي،  التأمين  المتعاقد  تقديم  تاريخ  من  عمل  يوم  عشرين 

ال تجاوز تسعين يوم عمل  العقد خالل مدة  البدء في تنفيذ  وكذلك 

من تاريخ توقيعه.

عليها  المنصوص  اإلجراءات  مدد  تقييد  أن  إلى  الوزارة  وأشارت 

المناقصات  كفاءة  ورفع  اإلجراءات  تسريع  إلى  يهدف  بالالئحة 

اإلجراءات  فترة  طول  بها  يتسبب  خسائر  أي  الشركات  تكبد  وعدم 

السابقة.

لدعم  قطر  لدولة  المستمرة  الجهود  ضمن  التعديالت  هذه  وتأتي 

التوجه  زيادة  مع  النفطية  غير  القطاعات  في  االقتصادية  األنشطة 

من  كبيرة  مجموعة  تنفيذ  في  الخاص  القطاع  دور  تعزيز  نحو 

المشاريع التنموية من خالل القيمة المحلية، وذلك في إطار التنمية 

وإتاحة  سنوات،  عدة  منذ  الدولة  تشهدها  التي  الشاملة  االقتصادية 

الصغيرة  الشركات  مشاركة  ودعم  الخاص  القطاع  أمام  الفرص 

تعديالت  إجراء  خالل  من  بفاعلية  الصغر  ومتناهية  والمتوسطة 

تشريعية لتشجيع القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

»تحفيز«  برنامج   2021 الماضي  العام  خالل  المالية  وزارة  وأطلقت 

للقيمة  قطر  برنامج  هي:  أساسية  ركائز  ثالث  على  المشتمل 

والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  تنمية  وتعزيز   ،)QICV( المحلية 

للقطاع  العامة  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  والحوكمة   ،)SMEs(

برنامج  يستهدف  حيث   2030 قطر  لرؤية  تحقيقا   ،)ESG( المالي 

االقتصادي،  النمو  في  المهم  ودوره  الخاص  القطاع  تنمية  »تحفيز« 

ومساهمته في اقتصاد مستدام من خالل اإلنتاج وخلق فرص العمل 

والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي اإلجمالي.

{  جانب من المؤتمر الصحفي لوزارة المالية 

تسريع المشتريات الحكومية عبر تحديد سقف زمني »60« يوما اعتماد القيمة المحلية في المفاضلة عند ترسية المناقصات

فرص استثمارية وتجارية 
جديدة ودعم إضافي 
للقطاع غير النفطي

تعديالت تشريعية لتوسيع 
مشاركة القطاع الخاص 

بالمشاريع التنموية

أسماء الشاديلي كتبت

بمناسبة قرار مجلس الوزراء رقم )11( 
لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام 
الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم 
المناقصات والمزايدات رقم )24( 

لسنة 2015، عقدت وزارة المالية، أمس 
مؤتمرا صحفيا سلطت فيه الضوء 

على التعديالت المذكورة.
} تصوير: عباس علي

يعمل بٔاحد المنازل في منطقة مشيرب

»التجارة« تخالف
متجرا بدون ترخيص

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة 

تفتيشية مشتركة على متجر يعمل دون ترخيص تجاري 

بأحد المنازل في منطقة مشيرب، وهو ما ُيعد مخالفًا للمادة 

رقم )6( من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن تحرير مخالفة بحق المتجر 

لقيامه بعرض وبيع منتجات وسلع مقلدة على عالمات تجارية 

عالمية في منصات التواصل اإلجتماعي دون الحصول على 

ترخيص بذلك، كما تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تجاه 

المخالفين. 

وتأتي هذه الحمالت التفتيشية في إطار جهود وزارة التجارة 

والصناعة الرامية لمراقبة األسواق واألنشطة التجارية بالدولة 

وضبط األسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة 

والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، علمًا بأن 

مخالفة القانون رقم )8( لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك 

تتراوح عقوباته ما بين اإلغالق اإلداري والغرامات المالية التي 

تتراوح ما بين ثالثة آالف وتصل إلى مليون ريال.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من 

يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 

لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والئحته التنفيذية. 

هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حمالتها التفتيشية لضبط 

الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات 

الوزارية إلى الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة 

بشأنهم.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على اإلبالغ عن 

أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية: مركز 

االتصال أو حسابات الوزارة على منصات التواصل االجتماعي.

{  وزارة التجارة والصناعة

لتطوير الخدمات القانونية

»قطر للمال« يوقع مذكرة تفاهم مع مركز أستانا

على  الطرفان  سيعمل  المذكرة،  وبحسب 

أخالقيات  بشأن  المعلومات  تبادل  تسهيل 

التعاون  وتوطيد  المهني،  والتدريب  العمل 

بينهما وخلق فرص جديدة للتفاعل والتبادل 

المهني بين مجتمعي األعمال القانونيين في 

كال المركزين.

السيد  وقعها  التي  االتفاقية،  هذه  تهدف  كما 

التنفيذي  الرئيس  نائب  الطويل  ناصر 

في  القانونية  للشؤون  التنفيذي  والرئيس 

مركز قطر للمال والسيد نورزهان كوسباييف 

نائب رئيس مجلس إدارة مركز أستانا المالي 

والبّناء  المنظم  الحوار  تشجيع  إلى  الدولي، 

حول تنظيم عمل المحامين األجانب في كال 

في  الممارسات  أفضل  وتبادل  المركزين، 

القائمة  العقبات  وتحديد  القانوني،  المجال 

بين  المتبادل  والتفاهم  التعاون  وتعزيز 

الجانبين.

وتعليقًا على توقيع المذكرة، قال السيد ناصر 

والرئيس  التنفيذي  الرئيس  نائب  الطويل، 

قطر  مركز  لدى  القانونية  للشؤون  التنفيذي 

المذكرة  هذه  بتوقيع  جدًا  »سعداء  للمال: 

ستكون  التي  الدولي  المالي  أستانا  مركز  مع 

الخدمات  تطوير  سبيل  في  مهمة  انطالقة 

القانونية وتعزيزها في كال المركزين. نحن 

غنية  منصة  ستوفر  الفرصة  هذه  بأن  نؤمن 

في  الشابة  المواهب  ورعاية  المعارف  لتبادل 

مجتمع األعمال القانوني وتنميتها. كما يؤكد 

هذا التعاون على أهمية الدور الذي يؤديه مركز 

التنمية  في  رئيسي  كمساهم  للمال  قطر 

من  قطر  دولة  في  واالقتصادية  االجتماعية 

المنطقة  في  المحلية  المواهب  دعم  خالل 

وتطويرها«.

نورزهان  السيد  صّرح  جانبه،  من 

كوسباييف، نائب رئيس مجلس إدارة مركز 

أستانا المالي الدولي، قائاًل: »يسعدنا جدًا أن 

نتعرف أكثر على الخبرة التي يمتلكها مركز 

الخدمات  سوق  تنظيم  مجال  في  للمال  قطر 

القانونية، فقد قمنا مؤخرًا بوضع نظام جديد 

لتنظيم مهنة المحاماة والقانون بمركز أستانا 

إفساح  على  حريصون  ونحن  الدولي،  المالي 

قطر  في  القانونية  الشركات  أمام  المجال 

وكازاخستان للعمل معًا وتبادل الخبرات في 

كال المركزين الماليين«.

داخل  لينشط  للمال  قطر  مركز  وتأسس 

الدولة ويقع تحديدًا في مدينة الدوحة، حيث 

يوفر منصة أعماٍل متميزة للشركات الراغبة 

أو  قطر  في  أنشطتها  ومزاولة  التأسيس  في 

قطر  مركز  يتمتع  كما  عام.  بوجٍه  المنطقة 

ونظام  خاص  وتنظيمي  قانوني  بإطار  للمال 

الملكية  تجيز  راسخة  أعمال  وبيئة  ضريبي 

وترحيل   %  100 إلى  تصل  بنسبة  األجنبية 

األرباح بنسبة 100 % وضريبة على الشركات 

األرباح  على   %  10 بنسبة  تنافسي  بمعدل 

من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال 

بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء 

كانت قطرية أو دولية.

{  خالل توقيع مذكرة التفاهم

$ الدوحة

وّقع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية 
الرائدة في الشرق األوسط، مذكرة تفاهم مع مركز أستانا 

المالي الدولي تهدف إلى إقامة تعاون مشترك لتطوير 
الخدمات القانونية في كال المركزين وتعزيزها.

تستهدف طرح أسهمها لالكتتاب

»جهاز قطر« مستثمر 
استراتيجي في »بورشة«

وكاالت - $  ــ قالت وكالة بلومبرغ األميركية إن جهاز 

قطر لالستثمار، صندوق الثروة السيادية لدولة قطر، 

سيصبح مستثمرا استراتيجيا في »بورشة« شركة 

السيارات الفاخرة العالمية التي تسعى إلى تأمين 

استثمارات رئيسية من بعض أكبر صناديق الثروة 

السيادية في الشرق األوسط، وتتطلع شركة صناعة 

السيارات الرياضية الشهيرة إلى إتمام واحدة من أكبر 

الطروحات »االكتتابات« في أوروبا، رغم الرياح المعاكسة 

في السوق والمخاوف بشأن التقييم.

ويبلغ حجم أصول جهاز قطر لالستثمار مستوى 450 مليار 

دوالر ما يوازي 199 % من الناتج المحلي اإلجمالي لدولة 

قطر، ويمتلك جهاز قطر لالستثمار حصصًا في أيقونات 

استثمارية عالمية، أبرزها هارودز وناطحة السحاب شارد 

األطول أوروبيًا، إلى جانب حصة 17 % في شركة فولكس 

فاغن األلمانية للسيارات، وحصة تبلغ 9 % في شركة 

غلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع األولية 

والتعدين. 

كما يملك الجهاز أكثـر من 6 % من أسـهم بنك باركليز، 

و22 % من شـركة سينسبري، وكذلك افتتح جهاز قطر 

لالستثمار مكتبا في نيويورك عام 2015 ووضع خططًا 

الستثمار 35 مليار دوالر في الواليات المتحدة األميركية، وقد 

استحوذ الجهاز على نحو 10 % من شركة »إمباير استيت 

ريالتي تراست« المالكة لمبنى »إمباير استيت« الشهير في 

عام 2016، فضاًل عن »ميراماكس« و»روسنفت«. 

ويملك الجهاز 8.3 % في شركة »بروكفيلد بروبيرتي« 

وحصة 4.6 % من شركة النفط العالمية رويال داتش شل 

إلى جانب »غروفنر هاوس« وحصة في كٍل من بنك أوف 

أميركا وتوتال وشركة المجوهرات األميركية »تيفاني« 

وغيرها من االستثمارات المتنوعة عالميا.
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بنسبة نمو »1 %« على أساس سنوي

»بروة« تربح »537« مليونا بالنصف األول

تعيين موزة السليطي رئيسا تنفيذيا للشركة

»داللة القابضة« »4.94« مليون األرباح النصفية لـ

وهي  العقارية،  بروة  مجموعة  أعلنت   

الرائدة  واالستثمارية  العقارية  الشركة 

المالية  نتائجها  عن  والمنطقة،  قطر  في 

عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. 

صافية  أرباح  تحقيق  النتائج  أظهرت  وقد 

قدرها  األم  الشركة  مساهمي  على  عائدة 

 %  1 537 مليون ريال قطري وبزيادة قدرها 
 .2021 العام  من  المقارنة  بالفترة  مقارنة 

للمجموعة  الموجودات  إجمالي  بلغ  وقد 

بلغ  كما  قطري  ريال  مليار   39.2 قيمة 

الشركة  مساهمي  ملكية  حقوق  إجمالي 

األم قيمة 20.7 مليار ريال قطري.

في  الفترة  خالل  المجموعة  نجحت  وقد 

بيع حصصها في شركة مجموعة االمتياز 

توقيع  في  نجحت  وأيضًا  االستثمارية، 

السكنية  الوحدات  كامل  تأجير  عقد 

الجنوب  وبراحة  مدينتنا  مشروعي  في 

واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  لصالح 

6 أشهر، وهو ما سوف يدعم الموقف  لمدة 

النقدي للمجموعة وإيراداتها التشغيلية.

تنمية  في  المجموعة  لنجاح  ونتيجة 

على  تساعد  متوازنة  عقارية  محفظة 

ظل  في  وخاصة  السوق  تقلبات  مواجهة 

تأثيرات جائحة كورونا، فقد حققت بروة 

بقيمة  مرتفعا  تشغيلية  إيرادات  مستوى 

تأجير  كإيرادات  قطري  ريال  مليون   800
للمجموعة  النقدي  الموقف  يدعم  ما  وهو 

إلى  للمجموعة  النقدي  الرصيد  ليصل 

1.1 مليار ريال قطري، وذلك سوف يساعد 
ويدعم  بالتزاماتها  الوفاء  في  المجموعة 

خطط التطوير والنمو. 

التطوير  أعمال  في  المجموعة  وتستمر 

التي  الجديدة،  المشاريع  من  العديد  في 

اإليرادات  حجم  نمو  في  تسهم  سوف 

النمو  وتعزيز  للشركة،  التشغيلية 

بها،  الُمساهمين  لعائدات  الُمستدام 

مدينة  مشروع  من  الثالثة  المرحلة  ومنها: 

أرض  على  المشروع  يقع  حيث  المواتر، 

وتتضمن  مربع،  متر  ألف   418 بمساحة 

120 معرض وهايبر ماركت  المرحلة  هذه 

لبيع  ومركز  السيارات  لخدمات  ومراكز 

قطع غيار السيارات وصالة عرض إلحدى 

المرحلة  هذه  وتعتبر  السيارات.  وكاالت 

من  والثانية  األولى  للمرحلتين  امتدادًا 

المشروع.

اتفاقية  توقيع  تم   ،2020 عام  وخالل   

الحزمة   – قطر  مدارس  مشروع  تطوير 

بنظام  تنفيذه  يتم  مشروع  كأول  األولى، 

والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكة 

تطويره  من  االنتهاء  المتوقع  من  والذي 

 ،2020 عام  خالل  تم  كما  العام.  هذا  خالل 

مشروع  من  كل  في  اإلنشاء  أعمال  إطالق 

سكنية،  كمدينة  المخصص  مدينُتنا 

مدينة  وهي  الجنوب،  براحة  ومشروع 

المشروعين  كال  ويقع  للعمال،  سكنية 

الوكرة،  لبلدية  الجغرافي  النطاق  ضمن 

مستويات  من  المشروعان  يعزز  وسوف 

قطر،  دولة  حكومة  مع  الشراكة  دعم 

المشروعين  من  االستفادة  سيتم  حيث 

لفعاليات  التنظيمية  الخطط  ضمن 

من  االنتهاء  المتوقع  ومن  العالم.  كأس 

هذا  خالل  المشروعين  تطوير  أعمال 

العام. وفي الوقت ذاته تواصل بروة دراسة 

لديها،  المتاح  الفضاء  األراضي  مخزون 

متضمنة  لها،  األمثل  االستخدام  لتحدد 

لوسيل  مدينة  في  الموجودة  األراضي 

قطر،  دولة  في  أخرى  استراتيجية  ومواقع 

المالي  المركز  دعم  على  يساعد  بما 

العائدات  تنمية  في  ويسهم  للمجموعة 

المستدامة.

الدولية  باستثماراتها  يتعلق  وفيما 

أداء  بتقييم  بانتظام  بروة  تقوم  والمالية، 

هذه االستثمارات وصياغة االستراتيجيات 

اتضح  ما  وهو  عوائدها،  لتعزيز  المناسبة 

خالل العام في بيع حصة بروة في شركة 

المدرجة  اإلستثمارية  االمتياز  مجموعة 

المجموعة  وتحرص  الكويت  بورصة  في 

دائمًا على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة 

المشاريع  من  المزيد  لتطوير  قطر،  دولة 

العقارية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات 

قطر  رؤية  مع  يتسق  بما  العقاري،  السوق 

استراتيجية  ويدعم   ،2030 الوطنية 

مكانتها  ويرسخ  للشركة  المستدام  النمو 

التطوير  مجال  في  رائدة  وطنية  كشركة 

العقاري.

موافقة  عن  القابضة  داللة  شركة  وأعلنت   

موزة  السيدة  تعيين  على  اإلدارة  مجلس 

الرئيس  منصب  في  السليطي  محمد 

التنفيذي لشركة داللة للوساطة واالستثمار 

القابضة اعتبارا من 14/   08/   2022.

تشغل  السليطي  موزة  السيدة  وكانت 

التخطيط  إدارة  مدير  منصب  سابقا 

والتأمينات  للتقاعد  العامة  بالهيئة  والجودة 

عملت  كما   ،2009 عام  منذ  االجتماعية 

من  الفترة  خالل  المحاسبة  بديوان  سابقا 

ذلك  إلى  باإلضافة   ،2009 عام  وحتى   1993

شركة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  شغلت 

عضوية  إلى  باإلضافة   ،2011 عام  منذ  داللة 

مجلس إدارة بنك دخان.

على  حاصلة  السليطي  موزة  والسيدة 

والمالية  المصرفية  العلوم  في  الماجستير 

المتحدة  بالمملكة  سالفورد  جامعة  من 

واإلدارة  االقتصاد  في  علوم  وبكالوريوس 

)تخصص محاسبة( من جامعة قطر.

كما استعرض مجلس اإلدارة نتائج مشروع 

داللة  شركة  تنفذه  الذي  بيتك«  »استثمر 

التابعة  الشركات  احدى  وهي  العقارية 

تشجيع  إلى  يهدف  والذي  القابضة  لداللة 

والمقيمين،  القطريين  من  العقارات  مالك 

ضمن  المتنوعة  عقاراتهم  عرض  على 

خالل  البالد  لزوار  المتوفرة  السكن  خيارات 

هذا  أواخر  المرتقب   2022 قطر  مونديال 

العام.

 ويستهدف المشروع صغار المستثمرين في 

الفرصة  ومنحهم  بالدولة،  العقاري  المجال 

لتحقيق أفضل استفادة من تنظيم البطولة 

في  مرة  ألول  تقام  والتي  الضخمة،  العالمية 

استثمر  مشروع  يرمي  كما  العربي،  الوطن 

بيتك إلى إتاحة الفرصة للشباب القطريين 

ضمن فريق العمل، ومنحهم الفرصة لكسب 

العقاري  المجال  في  الخبرات  من  المزيد 

وإدارة األمالك.

واالستثمار  للوساطة  داللة  شركة  وتباشر 

ادائها  لتطوير  استراتيجية  تنفيذ  القابضة 

بهدف ضمان استدامة النمو وكانت شركة 

داللة للوساطة واالستثمار القابضة علما بأن 

الشركة حققت خالل الفترة المنتهية في 30 

حيث  ارباحها  في  قياسيا  نموا   2022 مارس 

تضاعف  عن  الفصلية  البيانات  كشفت 

أرباح الشركة بنحو 4 مرات خالل الربع األول 

من عام 2022 ، لتصل إلى 18,26 مليون ريال 

مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي 

أظهرت  وقد  ريال،  مليون   3,8 بلغت  التي 

اإلعالن  تم  التي  للشركة  المالية  البيانات 

إلى  ليصل  السهم  على  العائد  ارتفاع  عنها 

0.064 ريال مقارنة بالعائد لنفس الفترة من 
العام الماضي والذي بلغ 0.014 ريال قطري.

للوساطة  داللة  شركة  أنشئت  وقد 

وفي   ،2005 مايو  في  القابضة  واالستثمار 

سبتمبر من نفس العام أصبحت أول شركة 

في  تدرج  مصرفية  غير  واستثمارية  مالية 

بورصة قطر، بعد ذلك أنشأت شركة داللة 

وداللة  للوساطة  داللة  شركتي  القابضة 

داللة  واستطاعت  اإلسالمية،  للوساطة 

المستثمرين  بثقة  الفوز  قياسي  وقت  في 

المحلين واألجانب على السواء بفضل خبرة 

مجال  وفي  السوق  في  المتفوقة  الشركة 

 2010 الوساطة المالية واالستثمار، وفي عام 

تعمل  التي  العقارية  داللة  شركة  أطلقت 

األمالك  وإدارة  العقارية  الوساطة  مجال  في 

واالستثمار العقاري والتثمين العقاري.

{ مدينة مواتر أحد أبرز مشاريع بروة

{ جانب من مشروع بروة البراحة

{ داللة القابضة

{ موزة محمد السليطي

{ بروة العقارية تواصل النمو

إجمالي الموجودات »39.2« مليار ريال و»20.7« مليار حقوق الملكية 

تنمية محفظة عقارية متوازنة لتعزيز مواجهة تقلبات السوق

إنجاز تطوير الحزمة األولى لـ»مدارس قطر« خالل »2022« 

دراسة آليات االستفادة من مخزون األراضي لتحديد االستخدام األمثل 

نمو اإليرادات التشغيلية بدعم من صفقة االمتياز وتأجير مدينتنا وبراحة الجنوب

استراتيجية للتطوير لضمان استدامة النمواستعراض تطورات مشروع »استثمر بيتك«

أعلنت شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة عن نتائج مجلس اإلدارة المنعقد 
مساء أمس بمقر شركة داللة وعبر تطبيق ZOOM حيث ترأس االجتماع السيد عبدالله 

جاسم الدرويش رئيس مجلس إدارة داللة القابضة.
هذا وقد أعلنت شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة عن البيانات المالية نصف 

السنوية للفترة المنتهية في  30 يونيو 2022   حيث بلغ صافي الربح 4,943,000 ريال 
قطري مقابل صافي الربح 9,894,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 

كما بلغت ربحية السهم 0.018 ريال قطري في نصف السنوية من العام  30 يونيو2022   
مقابل ربحية السهم 0.036 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

الدوحة          $

الدوحة          $ تنفيذ المرحلة الثالثة من مدينة 
المواتر على مساحة »418« ألف متر
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إلى »216« مليون ريال

أرباح »فودافون« النصفية تقفز »61.3 %«

المالية  نتائجها  قطر  فودافون  أعلنت 

العام  من  األول  النصف  فترة  عن  الموحدة 

 30 في  المنتهية  أشهر  )الستة  الجاري 

يونيو 2022 ( مع تحّسن ملحوظ في جميع 

حققت  حيث  الرئيسية.  األداء  مؤشرات 

فودافون قطر أرباحًا صافية نصف سنوية 

بارتفاع  قطري،  ريال  مليون   216 بلغت 

من  نفسها  بالفترة  مقارنة   %  61.3 وقدره 

العام السابق، وُيعزى ذلك بشكل أساسي 

التمويل  احتساب  قبل  األرباح  نمو  إلى 

والضرائب واالستهالك واإلطفاء.

 %  23.5 بنسبة  اإليرادات  إجمالي  وارتفع 

السابق  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة 

وُيعزى  1.44 مليار ريال قطري،  إلى  ليصل 

خاص  بشكل  أساسي  بشكل  ذلك 

االشتراك  خدمات  ايرادات  في  النمو  إلى 

الشهري ومسبقة الدفع والبرودباند الثابت 

والخدمات  األشياء  وانترنت  )جيجاهوم(، 

المشاريع.  ايرادات  إلى  باالضافة  المدارة 

كما نمت إيرادات الخدمات بنسبة 14.1 % 

لتصل إلى 1.23 مليار ريال قطري.

تكاليف  احتساب  قبل  األرباح  وبلغت 

واإلطفاء  واالستهالك  والضرائب  التمويل 

تحسنًا  محققة  قطري،  ريال  مليون   590
قويًا بنسبة 25.2 % مقارنة بالفترة نفسها 

بشكل  ذلك  وُيعزى  السابق.  العام  من 

الخدمات  إيرادات  ارتفاع  إلى  أساسي 

برنامج  تطبيق  في  الفعالة  والمواصلة 

الشركة.  تعتمده  الذي  التكلفة  تحسين 

قبل  األرباح  هامش  سجل  لذلك،  ونتيجًة 

والضرائب  التمويل  تكاليف  احتساب 

 0.5 بمعدل  ارتفاعًا  واإلطفاء  واالستهالك 

نقطة مئوية ليصل إلى 41.1 %. وتجاوزت 

قاعدة عمالء الهاتف الجوال المليونّي عميل 

وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 17.6 % مقارنة 

بالفترة نفسها من العام السابق.

من  شاملة  مجموعة  قطر  فودافون  وتوفر 

الصوتي،  االتصال  فيها  بما  الخدمات 

وخدمات  واالنترنت،  النصية،  والرسائل 

وخدمات  األشياء  وانترنت  الثابت،  الهاتف 

والخدمات  المعلومات  تكنولوجيا  إدارة 

على  والشركات  األفراد  للعمالء  المدارة 

عملياتها  الشركة  بدأت  وقد  سواء.  حد 

التجارية عام 2009.

وتعد فودافون قطر محفًزا رئيسًيا لالبتكار 

حيث إنها من أوائل مشغلي خدمات الجيل 

في  التجاري  المستوى  على   5G الخامس 

منتجات  مجموعة  إلى  باإلضافة  العالم، 

 5G الخامس  الجيل  شبكة  وخدمات 

وتعتبر  للعمالء  توفرها  التي  الواسعة 

الذي  السريع  التقدم  ثمرة  االنجازات  هذه 

الجيل  شبكة  نشر  في  الشركة  أحرزته 

منذ  قطر  أنحاء  كافة  في   5G الخامس 

تشغيلها للمرة األولى في أغسطس 2018.

نمو  تسريع  إلى  الشركة  وتسعى 

وهي  الثابتة،  لخدماتها  التحتية  البنية 

وأنظمة  األساسية  التحتية  البنية  توفر 

االتصاالت للعديد من المشاريع المهمة في 

بنية  بتطوير  التزامها  من  وانطالقا  الدولة. 

تحتية رقمية من شأنها المساهمة في نمو 

تتعدى  الطويل،  المدى  على  قطر  وازدهار 

إطار  المجتمع  مع  قطر  فودافون  عالقة 

في  المساهمة  إلى  والخدمات  المنتجات 

تحسين وتطوير جودة الحياة فيها. وعلى 

 على تكريس 
ّ
مر السنين، عملت الشركة 

وتسهيل  لتعزيز  االجتماعية  استثماراتها 

قطر   ٍ في  المجتمع  افراد  بين  التواصل 

ودعم سعيهم نحو مستقبل أفضل، وذلك 

من خالل بنائها لمجتمع رقمي يعمل على 

كافة  واحتضان  الوطني  االقتصاد  تقوية 

أعضاء المجتمع من دون أن يأتي ذلك على 

حساب االستدامة وسالمة البيئة العامة.

في  متجذرة  رؤية  قطر  فودافون  وتتبنى   ّ

صلب رسالتها، وتتمثل في ربط أفكار اليوم 

بتكنولوجيا المستقبل عبر االبتكار الرقمي 

للعمالء في  األول  الخيار  وبأن تكون  الرائد، 

أما  الرقمية.  والخدمات  االتصاالت  مجال 

شعار العالمة التجارية لفودافون قطر مًعا 

نستطيع، فهو يظهر كيف للتكنولوجيا ان 

تتحد مع العنصر البشري لتوفير الفرص 

والتغلب على التحديات المجتمعية.

من  شاملة  مجموعة  قطر  فودافون  وتوفر 

لشبكة  التحتية  البنية  وتتسع  الخدمات 

المواقع  لتغطي  المتطورة  قطر«  »فودافون 

الرئيسية في الدولة عبر األلياف الضوئية، 

جانب  إلى   .5G الخامس  الجيل  وشبكة 

مما  النطاق،  واسع  رقمي  بيئي  نظام 

سيسهم في استمرار النمو واالزدهار لدولة 

في  رؤيتها  قطر«  »فودافون  وترسخ  قطر. 

المستقبل  بتكنولوجيا  اليوم  أفكار  ربط 

تكون  وبأن  الرائد،  الرقمي  االبتكار  عبر 

االتصاالت  مجال  في  للعمالء  األول  الخيار 

والخدمات الرقمية.

{  فودافون قطر

»1.23« مليـار إيــرادات الخــدمــات بنســبــة نمـو »14.1 %« ارتفـاع إجـمـالي اإليــرادات »23.5 %« إلى »1.44« مليـار ريال 

قـاعــدة عــمـالء الهــاتــــف الجــــوال تتـــجـاوز »2« مليـون

$ كتب

تمتلك »1700« غرفة فندقية ومحفظتها االستثمارية تواصل النمو تتمتـع بحضــور قـوي في أوروبا عبر »3« فنادق فاخرة 

إحدى شركات

»ضيافتنا للفنادق« تحقق عوائد مستقرة الخطوط الجوية القطرية

ينضّم  فندق  أول  الدوحة  في  روتانا  أوريكس  فندق  ويعّد 

الخطوط  وتمتلكه  ضيافتنا،  لفنادق  االستثمارية  للمحفظة 

فنادق  قبل  من  تشغيله  وتّم   ،2010 عام  منذ  القطرية  الجوية 

اليوم  »ضيافتنا«  وتمتلك   ،2020 عام  منتصف  حتى  روتانا 

أربع  1,000 موظف في  1,700 غرفة فندقية، وتشّغل أكثر من 
دول حول العالم. 

كما تمتلك ضيافتنا في دولة قطر كل من فندق حياة ريجنسي 

أوريكس، وفندق أوريكس المطار في مطار حمد الدولي. وحصد 

عن  فاخر«  أعمال  فندق  »أفضل  جائزة  روتانا  أوريكس  فندق 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وذلك خالل حفل توزيع 

جوائز الفنادق العالمية الفاخرة عام 2019، ومن ثّم انضّم فندق 

العالمية  حياة  فنادق  محفظة  إلى  أوريكس  ريجنسي  حياة 

الفاخرة في أغسطس 2020. 

وهو يعتبر أول فندق من عالمة حياة ريجنسي التجارية في قطر 

وثالث فندق من مجموعة حياة العالمية للفنادق في الدولة، وفي 

الدولي،  حمد  مطار  في  المطار  أوريكس  فندق  افُتتح   2014 عام 

حفل  خالل  مطار«  فندق  »أفضل  بجائزة  للفوز  ترشيحه  وتّم 

توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2020.

وفندق  أوريكس  ريجنسي  حياة  فندق  تبّنى   ،2020 عام  وفي 

أوريكس المطار برنامج »قطر نظيفة«، وهي مبادرة أطلقها جهاز 

قطر للسياحة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في قطر. وفي 

خالل  المطار  أوريكس  فندق  حقق  باالستدامة،  التزامه  إطار 

المواد  إزالة  خالل  من  بارًزا  إنجاًزا   2022    /2021 المالي  العام 

البالستيكية الموجودة في غرف الفندق بالكامل.

امتالكها  خالل  من  أوروبا  في  قوي  بحضور  »ضيافتنا«  وتتمتع 

2014 على فندق  لثالثة فنادق فاخرة، حيث استحوذت في عام 

في  لندن  بمدينة  هيثرو  لندن  مطار  في  سكايالين  شيراتون 

ضمن  من  واحد  لقب  على  الفندق  هذا  وحاز  المتحدة.  المملكة 

أفضل 25 فندق لالجتماعات في المملكة المتحدة في عام 2018 

والفعاليات  االجتماعات  في  المتخصصة   CVENT شركة  من 

»المفتاح  شهادة  على  حاز  كما  الضيافة،  إدارة  وتكنولوجيا 

السياحية  للمنشآت  منحها  يتّم  التي  كي«  -جرين  األخضر 

صديقة البيئة.

إدنبره  نوفوتيل  فندق  على   2015 عام  في  ضيافتنا  واستحوذت 

بارك في المملكة المتحدة؛ باإلضافة إلىاستحواذها على فندق 

حضور  من  بذلك  معززًة   2016 عام  في  سويسرا  في  مرموق 

مجموعة الخطوط الجوية القطرية في القارة األوروبية.

جائحة  انتشار  نتيجة  بالغ  بشكل  لندن  مدينة  وتأثرت 

كورونا، مما أسفر عن عمليات إغالق متعددة للبالد، ونقص في 

البالد،  واجهتها  التي  التوظيف  تحّديات  جّراء  الموظفين  أعداد 

وتحويل  التعافي،  من  تمّكنت  المتحدة  المملكة  فنادق  أن  بيد 

الخسارة إلى أرباح، وذلك من خالل نسبة إشغال للفنادق بلغت 

ساهم  كما   .2022 مارس  و31   2021 أبريل   1 بين  بالمائة   50
االنتعاش الكبير في اسكتلندا في دعم اإليرادات واألرباح الكبيرة 

خالل صيف عام 2021. 

واستمرت المحفظة االستثمارية لفنادق ضيافتنا بالنمو، حيث 

شيراتون  فندق  على   2017 لعام  أكتوبر  شهر  في  استحوذت 

ملبورن في أستراليا، لتوّسع من عمليات قسم الضيافة التابع 

لمجموعة الخطوط الجوية القطرية على المستوى الدولي.

ألقت بظاللها   »19  - أن جائحة كورونا »كوفيد  الرغم من  وعلى 

نسبة  على  سلبًا  انعكس  مما  واألعمال،  السياحة  قطاع  على 

ضيافتنا  فنادق  أن  إال  عالميًا؛  الضيافة  وقطاع  الفنادق  إشغال 

واصلت عملياتها ولعبت دوًرا محوّريًا في دعم األبطال العاملين 

في الصفوف األولى والسلطات المحلّية أثناء مكافحتهم لكوفيد 

.19 -

والتزامها  عالمية،  جوائز  على  الحائزة  خدماتها  لجودة  ونظًرا 

وثيق  بشكل  العمل  ضيافتنا  واصلت  بالتمّيز؛  المتواصل 

التعافي  خطة  لوضع  المعنية  والجهات  الفنادق  مشّغلي  مع 

تمّكنها  ريادية  مكانة  ستتبّوأ  أنها  من  ثقة  على  لتكون  للقطاع، 

من االزدهار والتّألق عندما يفتح العالم أبوابه للسفر مّرة أخرى 

بها  تّتسم  التي  الرائدة  المكانة  هذه  وانعكست  كامل.  بشكل 

دون   2021 عام  خالل  ثابتة  نقدية  عائدات  خالل  من  ضيافتنا، 

لها  تعرض  التي  الخسائر  لدعم  النقدي  الضخ  إلى  الحاجة 

القطاع عام 2020.

أسماء الشاديلي كتبت

{   فندق حياة ريجنسي أوريكس الدوحة

سلطت الخطوط الجوية القطرية الضوء 
على محفظتها الفندقية المتمثلة في 

شركة ضيافتنا للفنادق التي تأسست عام 
2010، وهي إحدى الشركات المملوكة 

بالكامل لمجموعة الخطوط الجوية 
القطرية. وتمتلك »ضيافتنا« رؤية ترتكز 

على امتالك فنادق ذات تصنيف أربع 
وخمس نجوم في األسواق الرئيسية 

وذلك بصورة تستكمل استراتيجية 
النمو العالمية للخطوط الجوية 

القطرية وتطّورها في المستقبل، كما 
تمتلك »ضيافتنا« محفظة متنوعة من 
الفنادق لتقّدم بذلك خدمات استثنائية 

متكاملة للمسافرين، سواء كان ذلك في 
األجواء أو عند وصولهم إلى وجهاتهم 

النهائية.
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لجنة أممية تدعو
إلى رفع الحصار عن غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي 
بالوقوف ضد انتهاكات االحتالل 

قتلى في هجوم مسلح في بوركينا فاسو

نيويورك - األناضول - دعت لجنة أممية، أمس، إلى 

الرفع الفوري للحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة الذي 

دخل عامه الـ15، وإنهاء ممارسات العقاب الجماعي ضد 

الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة األمم المتحدة المعنية 

بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

ودعا البيان الذي وزعته اللجنة األممية علي الصحفيين، إلي 

التنفيذ الفوري لحل الدولتين )الفلسطينية واإلسرائيلية(، 

وضمان المساءلة فيما يخص انتهاكات إسرائيل للقانون 

اإلنساني الدولي في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في 

ذلك أثناء العمليات العسكرية األخيرة في القطاع.

وأدان البيان التصعيد الخطير للعنف بين إسرائيل ومقاتلي 

حركة الجهاد اإلسالمي الذي بدأ في 5 أغسطس في أعقاب 

الغارات الجوية اإلسرائيلية، والهجمات المدفعية على 

مناطق مكتظة بالسكان والتي أودت بحياة 44 فلسطينيا، 

من بينهم 4 نساء و15 طفال.

ورحب باتفاق وقف إطالق النار الذي أعلن عنه مساء األحد، 

وأثنى على دور مصر في الوساطة وتهدئة الوضع، داعيا 

جميع األطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس 

لحماية المدنيين ومنع المزيد من اإلصابات.

وأضاف البيان: »ندعو إلى الرفع الفوري للحصار عن غزة، 

الذي دخل عامه الخامس عشر، وإلى بدء المفاوضات التي 

تؤدي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية 

وتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات األمم المتحدة 

والقانون الدولي«.

وتوقفت مفاوضات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية منذ 

أبريل 2014 لعدة أسباب، بينها رفض إسرائيل إطالق سراح 

معتقلين قدامى، ووقف االستيطان.

رام الله- قنا- طالبت الرئاسة الفلسطينية، أمس، المجتمع 

الدولي بالخروج عن صمته، والوقوف بحزم ضد سياسة الكيان 

اإلسرائيلي وانتهاكاته ضد الفلسطينيين وخروقاته للقوانين 

الدولية واإلنسانية.

واعتبر نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة 

الفلسطينية، في بيان، أن حكومة االحتالل غير معنية 

بتحقيق الهدوء واالستقرار، وتعمل على استباحة الدم 

الفلسطيني واستغالله لتحقيق مكاسب في السياسة 

الداخلية، منددا باالغتياالت التي نفذتها القوات اإلسرائيلية 

في وقت سابق اليوم بمدينة »نابلس«، وأسفرت عن استشهاد 

ثالثة فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين.

وحذر من أن »استمرار العدوان اإلسرائيلي سيشعل المنطقة، 

وسيلحق دمارا ال يمكن ألحد تحمل نتائجه الخطيرة«، داعيا 

الجانب األميركي إلى تحميل الكيان اإلسرائيلي مسؤولية 

هذا التصعيد الدموي الذي يذهب ضحيته العشرات من أبناء 

الشعب الفلسطيني.

واستشهد ثالثة فلسطينيين وأصيب 40 آخرون بينهم أربعة 

بحالة حرجة عقب اقتحام قوات االحتالل في وقت سابق مدينة 

»نابلس« بالضفة الغربية المحتلة.

واغادوغو- قنا- قتل ما ال يقل عن عشرة مدنيين، وأصيب 

آخرون في هجوم مسلح استهدف منطقة »سيما« شمالي 

بوركينا فاسو.

وذكرت السلطات المحلية، في بيان أمس، أن منطقة »سيما« 

الواقعة في محافظة »ياتنغا« تعرضت لهجوم من قبل 

مسلحين، ما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 10 مدنيين، بينهم 

أربعة متطوعين في األمن، مشيرة إلى تسجيل إصابات، لكن 

دون تحديد عددهم.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بأن »عددا من المتطوعين 

في األمن قتلوا أثناء صدهم للهجوم فيما اليزال آخرون في عداد 

المفقودين«.

وأنشأت بوركينا فاسو مجموعة »المتطوعين للدفاع عن 

الوطن« في ديسمبر 2019، وهي عبارة عن مساعدين مدنيين 

يعملون مع القوات المسلحة في مهام المراقبة وتقديم الحماية 

للسكان، بعد فترة تدريبية عسكرية لمدة 14 يوما، لكن غالبا 

ما يتم استهدافهم من الجماعات المسلحة.

ومنذ 2012، تتعرض بوركينا فاسو لهجمات تشنها جماعات 

مسلحة تتخذ من المناطق الشمالية لمالي مواقع لها، حيث 

يمكنها االختباء من غارات الطائرات الحربية ومن الهجومات 

البرية لقوات الجيش واألمن.

في عدوان جديد لالحتالل في نابلس

»4« شهداء فلسطينيين في الضفة

أربعة  استشهد   - وكاالت   - المحتلة  القدس 

آخرين  عشرات  وأصيب  أمس،  فلسطينيين، 

مدينة  في  اإلسرائيلي  لالحتالل  عدوان  جراء 

نابلس والخليل ومناطق أخرى من الضفة.

الفلسطينية إن ثالثة شبان  وقالت وزارة الصحة 

استشهدوا، وهم إبراهيم النابلسي وإسالم صبوح 

في  رابع  فتى  استشهد  فيما  طه،  جمال  وحسين 

وقت الحق بمدنية الخليل.

 69 مع  تعاملت  إنها  االحمر  الهالل  جمعية  وقالت 

الخطر،  بحالة  منهم   7 الحي  بالرصاص  إصابة 

خالل العدوان اإلسرائيلي على نابلس.

مؤمن  الفتى  استشهاد  عن  الصحة  وزارة  وأعلنت 

)16 عاما( متأثرا بإصابته برصاص  ياسين جابر 

قوات االحتالل اإلسرائيلي في الخليل.

برصاصة  أصيب  جابر  الفتى  أن  الوزارة  وذكرت 

وصل  وقد  قلبه،  اخترقت  المتفجر  النوع  من 

قلبه  وكان  للغاية  حرجة  حالة  في  المستشفى 

العمليات،  لغرف  وإدخاله  إنعاشه  وتم  متوقفا 

حيث أعلن األطباء عن استشهاده.

من  أن  األقصى  شهداء  كتائب  أعلنت  جهتها،  من 

النابلسي قائد الكتائب  بين الشهداء هو إبراهيم 

في نابلس ورفيقه إسالم صبوح.

واقتحمت قوات االحتالل مدينة نابلس من محاور 

مقاومين.  مع  عنيفة  اشتباكات  وسط  عدة، 

فيه  يتحصن  منزال  االحتالل  قوات  وحاصرت 

عدة  قذائف  وأطلقت  النابلسي  إبراهيم  المطارد 

عليه.

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  باسم  المتحدث  وقال 

إن »القوات ووحدة اليمام الخاصة تحاصران منزل 

إطالق  تبادل  وهناك  نابلس،  في  المطلوبين  أحد 

نار«.

األقصى  شهداء  كتائب  النابلسي  إبراهيم  قاد 

في  ونشط  نابلس،  في  »فتح«  لحركة  التابعة 

اسمه  االحتالل  جيش  وأدرج  الشعبية،  المقاومة 

على الئحة المطلوبين.

وقبل  اغتيال،  محاولتي  من  النابلسي  ونجا 

محاولة  من  الفرار  من  النابلسي  تمكن  أسبوعين 

قوات االحتالل اغتياله.

وتزعم قوات االحتالل أن النابلسي كان يقف وراء 

حواجز  على  نار  إطالق  عمليات  عشرات  تنفيذ 

عسكرية ومستوطنات.

أمس،  فلسطينيين،   7 ُأصيب  أخرى  جهة  من 

بحالة  أحدهم  اإلسرائيلي،  الجيش  برصاص 

أنحاء  في  اندلعت  مواجهات  خالل  جدا،  خطيرة 

متفرقة من الضفة الغربية.

الفلسطينية في بيان وصل  وزارة الصحة  وقالت 

وكالة األناضول، إن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات 

)وسط(،  الله  رام  مدينة  في  الحي  بالرصاص 

والخليل )جنوب(.

حرجة  المصابين  أحد  حالة  أن  إلى  وأشارت 

لغرفة  وُأدخل  الصدر،  في  ُأصيب  حيث  للغاية، 

العمليات في مستشفى الخليل الحكومي.

الفلسطينيين  اندلعت بين  قد  وكانت مواجهات 

متفرقة  مواقع  في  اإلسرائيلي،  والجيش 

 3 مقتل  على  احتجاجا  الغربية،  الضفة  من 

الناشط  بينهم  نابلس،  مدينة  في  فلسطينيين 

إبراهيم النابلسي.

عيان،  شهود  عن  األناضول  وكالة  مراسل  ونقل 

مدينتي  مدخل  على  اندلعت  مواجهات  إن  قولهم 

مسيرة  عقب  )وسط(،  الشمالي  والبيرة  الله  رام 

جامعات،  وطلبة  الفلسطينيين،  عشرات  نّظمها 

تنديدا بمقتل الفلسطينيين الثالثة.

اإلسرائيلي  الجيش  استخدم  الشهود،  ووفق 

الغاز  وقنابل  والمطاطي،  الحي،  الرصاص 

المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

اإلسرائيلية  القوات  الشبان  رشق  بدورهم، 

مطاطية،  إطارات  في  النار  وأشعلوا  بالحجارة، 

بحسب مراسل األناضول.

واندلعت مواجهات مماثلة في حي باب الزاوية في 

الغربي  المدخل  وعلى  )جنوب(،  الخليل  مدينة 

الجنوبي  والمدخل  )شمال(،  طولكرم  لمدينة 

لنابلس )شمال(.

وعّم اإلضراب العام والتجاري، أمس، غالبية مدن 

الفلسطينيين  أرواح  على  حدادا  الغربية،  الضفة 

الثالثة.

الدولي  األمن  مجلس  رئيس  ل  حمَّ جهته  من 

السفير الصيني تشانغ جيون، أمس، إسرائيل 

مسؤولية إعادة إعمار ما دمرته غاراتها الجوية على 

قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة باالحتالل.

جاء ذلك في تصريحات أدلي بها السفير الصيني 

بنيويورك،  المتحدة  األمم  مقر  في  للصحفيين 

وفق مراسل األناضول.

واألحد، توصلت مصر إلى اتفاق لوقف إطالق النار 

وإسرائيل،  غزة  في  اإلسالمي  الجهاد  حركة  بين 

عسكرية،  مواجهة  من  أيام  ثالثة  بذلك  منهيًة 

 15 بينهم  فلسطينيا،   45 استشهاد  عن  أسفرت 

بجراح  آخرين   360 وإصابة  سيدات،  و4  طفال 

مختلفة، إضافة إلى دمار مادي.

إمكانية  بشأن  الصحفيين  أسئلة  على  وردا 

دمرته  ما  إعمار  إعادة  مسؤولية  إسرائيل  تحميل 

بالده  تتولى  الذي  جيون  قال  القطاع،  على  غاراتها 

للشهر  األمن  مجلس  ألعمال  الدورية  الرئاسة 

على  المحافظة  للغاية  المهم  »من  الجاري: 

استقرار الوضع في غزة ومنع أي تصعيد للتوتر«.

القوة  باعتبارها  إسرائيل  »بالطبع  وأضاف: 

المسؤولية  كل  تتحمل  باالحتالل  القائمة 

على  »ولكن  واستدرك:  هناك«،  بالوضع  لالعتناء 

الدولي،  للمجتمع  وبالنسبة  البعيد،  المدى 

إلى  النظر  إلى  بحاجة  أننا  هو  قلقنا  يثير  ما  فإن 

الوضع بشكل شامل وأن نجد حال عادال ومستداما 

)فلسطينية  الدولتين  حل  مبدأ  على  قائما 

هذا  وجود  عدم  في  أنه  من  وحذر  وإسرائيلية(«. 

الحل »فإن الوضع سيعود إلى ما كان عليه خالل 

األيام القليلة الماضية«.

{ مواجهات بين الفلسطينيين والجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية

مليون دوالر خسائر الزراعة
 بسبب »العدوان« على غزة

غزة - األناضول - كشفت وزارة الزراعة 

الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، أن قيمة 

الخسائر األولية لـ»العدوان« اإلسرائيلي 

األخير على قطاع غزة، واستمر 3 أيام، بلغت 

مليون دوالر.

وقالت الوزارة في بيان وصل األناضول 

نسخة منه: »تشير اإلحصائيات األولية 

إلى أن قيمة األضرار الزراعية التي سببها 

العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، 

بلغ ما يقارب مليون دوالر«.

وأضافت »أن األضرار لحقت في جميع 

القطاعات الزراعية بشكل مباشر أو غير 

مباشر«.

ولفتت إلى أن »األضرار التي أصابت القطاع 

الزراعي بلغت 600 ألف دوالر، فيما خسائر 

اإلنتاج النباتي 300 ألف دوالر، وخسائر 

اإلنتاج الحيواني 150 ألف دوالر، وقطاع 

المياه واألراضي 150 ألف دوالر«.

وزارة الدفاع الروسية:

مقتل عشرات العسكريين األوكرانيين
الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت   - قنا   - موسكو 

األوكرانيين،  الجنود  عشرات  مقتل  أمس، 

خالل  دونيتسك  منطقة  في  آخرين  وإصابة 

الـ24 ساعة الماضية.

البحرية  قواتها  إن  بيان،  في  الوزارة،  وقالت 

من  بالقرب  كبيرا  ذخيرة  مستودع  قصفت 

تم  حيث  تشيركاسي،  بمنطقة  أومان  قرية 

راجمات  ألنظمة  صاروخ   300 من  أكثر  تدمير 

الصواريخ هيمارس ما أسفر عن مقتل وإصابة 

جرى  أنه  إلى  مشيرة  ومقاتال،  عسكريا   340
لمدافع  الذخيرة  من  كبيرة  كمية  تدمير  أيضا 

طراز  من  طائرة  وإسقاط  األميركية،  الهاوتزر 

ميغ29- تابعة لسالح الجو األوكراني.

العملياتي  الطيران  قوات  أن  البيان  وتابع 

والمدفعية  الصواريخ  وقوات  والتكتيكي 

على  عسكرية  منشآت  قصفت  الروسية، 

الـ24  خالل  تم  حيث  األوكرانية،  األراضي 

التالية:  األهداف  قصف  الماضية  ساعة 

سيفيرسك  قرى  مناطق  في  للقيادة  موقعين 

في  للذخيرة  مستودعات  و3  وأوتشيرتينو، 

نيكوالييف  بمنطقة  جوفتنيفويه  قرى  مناطق 

األفراد  تمركز  مواقع  وكذلك  وأوسوكوروفكا، 

والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة 

األوكرانية في 123 منطقة.

مدفعية  بطاريتي  تدمير  تم  أنه  البيان  وأوضح 

ذلك  في  بما  األوكرانية،  للقوات  تابعة 

قرية  من  بالقرب  األميركية،  هاوتزر  مدافع 

فيسيولويه.

عملية  أطلقت  قد  كانت  روسيا  أن  إلى  يشار 

جارتها  ضد  الماضي  فبراير   24 في  عسكرية 

القوميين  واجتثاث  أوكرانيا بهدف نزع سالحها 

كييف  لكن  بـ»الخطيرين«،  تصفهم  الذين 

الهدف  ذريعة  مجرد  العملية  إن  يقوالن  والغرب 

منها االستيالء على األراضي األوكرانية.

االتحاد األوروبي يدعو إلى رد سريع 
على مقترحاته بشأن »النووي اإليراني«

أمس،  األوروبي،  االتحاد  دعا  قنا-  بروكسل- 

على  »سريع«  رد  تقديم  إلى  وواشنطن  طهران 

 2015 في  المبرم  االتفاق  إنقاذ  بشأن  مقترحاته 

بشأن البرنامج النووي إليران.

باسم  المتحدث  ستانو  بيتر  السيد  وشدد 

في  االتحاد،  في  الخارجية  السياسة  مسؤول 

مجال  أي  هناك  يعد  »لم  أنه  على  تصريحات، 

اتخاذ  يتم  أن  ضرورة  إلى  الفتا  للمفاوضات«، 

النهائي  النص  حول  عاجل  بشكل  القرار 

المعروض على األطراف المعنية.

السياسة  مسؤول  بوريل  جوزيب  السيد  وكان 

أعلن  قد  األوروبي،  االتحاد  في  الخارجية 

النووي  االتفاق  إلنقاذ  نص  طرح  عن  -اإلثنين- 

قرار  التخاذ  المعنية  العواصم  أمام  اإليراني 

سياسي بشأنه، فيما أكدت الخارجية اإليرانية 

بدورها تقديم رد مبدئي على نص االتحاد.

وألمانيا  وفرنسا  والصين  بريطانيا  واستأنفت 

المتحدة  الواليات  إلى  إضافة  وروسيا،  وإيران 

الملف  بشأن  المحادثات  مباشر،  غير  بشكل 

توقف  بعد  الماضي  األسبوع  اإليراني  النووي 

ألشهر.

وقد بدأت المفاوضات، التي أشرف على تنسيقها 

النووي  االتفاق  إحياء  بهدف  األوروبي،  االتحاد 

المشترك«  الشامل  العمل  بـ»خطة  المعروف 

مارس  في  تتوقف  أن  قبل  الماضي  أبريل  في 

الماضي..وأتاح االتفاق النووي اإليراني المبرم في 

العام 2015، رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض 

النووية وضمان سلمية برنامجها غير  أنشطتها 

في  منه  أحاديا  انسحبت  المتحدة  الواليات  أن 

على  اقتصادية  عقوبات  فرض  وأعادت   2018
إيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها 

بموجبه.

اتهمت الصين باإلعداد لغزوها

تايـــوان تنظـــم منــــاورات عســــكرية
الجيش  أجرى  أ.ف.ب-  )تايوان(-  فينغانغ 

بالذخيرة  عسكرية  مناورات  أمس  التايواني 

ضد  الجزيرة  عن  للدفاع  محاكاة  شملت  الحية 

غزو صيني اتهمت تايوان بكين باإلعداد له.

في  برس  فرانس  وكالة  مراسلي  أحد  وشاهد 

في  بينغتونغ  مقاطعة  في  العملية  بدء  المكان 

جنوب تايوان مع إطالق صواريخ مضيئة وقصف 

العديد  أمس  التدريبات  واستقطبت  مدفعي.. 

من المتفرجين. 

األول،  اسمه  ذكر  عدم  فضل  الذي  تشين  وقال 

مواجهة  في  مضادة  تدابير  نّتخذ  أن  »يجب 

حصار البر الرئيسي«. 

العسكرية  التدريبات  »إجراء  أن  وأضاف 

سيجعلهم يعرفون أن تايوان مستعدة. وآمل أن 

يظهر الجانبان بعض ضبط النفس«.

أطلقت الصين أكبر مناوراتها العسكرية الجوية 

في  الماضي  األسبوع  تايوان  حول  والبحرية 

النواب  مجلس  رئيسة  زيارة  على  غاضب  رد 

األميركي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تتمتع 

بحكم ذاتي.

الثالثاء  وو  جوزيف  تايوان  خارجية  وزير  وقال 

»استخدمت  تايبيه  في  صحفي  مؤتمر  خالل 

لإلعداد  العسكرية  وخططها  المناورات  الصين 

الحقيقية  الصين  »نية  أن  مؤكدًا  تايوان«،  لغزو 

تايوان  مضيق  في  القائم  الوضع  تغيير  هي 

والمنطقة بأكملها«.

واسعة  عسكرية  تدريبات  تجري  »أنها  وأضاف 

هجمات  إلى  باإلضافة  صواريخ  وإطالق  النطاق 

من  اقتصادي  وضغط  تضليل  وحملة  إلكترونية 

أجل إضعاف الروح المعنوية في تايوان«.

التي  الصينية  للمناورات  إدانته  وو  وجدد 

في  بكين  ادعاء  رغم  اإلثنين  حتى  استمرت 

مشيرا  السابق،  اليوم  في  ستنتهي  أنها  البداية 

البحري  الشحن  طرق  أكثر  أحد  أعاقت  أنها  إلى 

ازدحاما في العالم.

مليون   23 سكانها  عدد  البالغ  تايوان  وتعيش 

لغزو  بتعرضها  مستمر  تهديد  ظل  في  نسمة 

من قبل الصين التي تعتبرها جزءا من أراضيها 

األمر  تطلب  ولو  ما  يوما  باستعادتها  وتعهدت 

استخدام القوة.

وأكد وو االثنين أن المناورات التايوانية مقررة منذ 

العسكرية  التدريبات  على  ردا  تشكل  وال  فترة 

الصينية.

بشكل  عسكرية  تدريبات  الجزيرة  وتجري 

منتظم تحاكي غزوًا صينيًا. { مناورات تايوانية بالذخيرة الحية



انتهت معركة وحدة الساحات بعد 55 ساعة من 

المواجهة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 

واالحتالل الصهيوني، مؤكدة على الحقيقة األهم التي 

تعد أهم الخالصات الفلسطينية بعد أكثر من قرن من 

المواجهة مع المحتلين، أال وهي أن المقاومة وحدها هي 

السبيل الناجع لتحقيق األهداف الوطنية السامية.

وهذه المقاومة لكي تحقق أهدافها ال بد أن تكون قوية 

فاعلة ذكية قادرة، ألن كل احتالل على وجه العموم، 

والكيان الصهيوني خصوصا ال يستجيب إال للغة الردع 

المؤلمة لجنوده ومستوطنيه، وكلما كانت تلك القدرة 

أكبر كلما كانت جرائمه أقل، ويؤكد على ذلك امتناعه 

عن سياسة االغتياالت في قطاع غزة تحت تأثير قدرة 

المقاومة على فرض معادلة صارمة، تتمثل في أن الرد 

على أي اغتيال لن يكون أقل من قصف تل أبيب، وهو ما 

يمثل مسا بعصب الكيان األهم.

والحقيقة السابقة تضع المقاومة أمام مسؤولية دائمة 

تقتضي العمل الدؤوب على تطوير قدراتها وإمكاناتها، 

ذلك أننا أمام عدو يتراجع في كثير من المجاالت دون 

شك، لكنه مازال قادرا على تطوير قدراته، والتعلم من 

أخطائه العسكرية واألمنية، ومفاجئة المقاومة بما 

هو جديد دائما، ومن أهم اإلشارات على ذلك مباغتته 

للمقاومة بمهاجمة األنفاق باألحزمة النارية في سيف 

القدس، والتي كان يرجو نجاحها في الفتك بقوتها 

وقدرتها.

المقاومة اليوم بحاجة يومية لتطوير إمكاناتها 

االستراتيجية، بدءًا من فهم هذا العدو، وقراءة سلوكه، 

وطريقة تفكيره، وتوقع مخططاته، ونقاط ضعفه 

وقوته، وكل ذلك بشكل علمي منهجي، مرورا بسبل 

تطوير قوتنا العسكرية، وكيفية تدريب مقاتلينا، 

وحماية مقدراتنا من التدمير، وتحقيق الوحدة سياسيا 

وعسكريا، وحماية الرأي العام من التأثر بدعاية العدو 

وأكاذيبه، وتوفير احتياجات المواطنين األساسية، 

وتعزيز قدرتهم على الصمود، وانتهاًء بكيفية قتاله 

ومواجهته، وطبيعة المعركة التي ينبغي أن نخوضها 

معه، وتوقيتها، وأهدافها المرحلية واالستراتيجية، 

وعالقتها بالهدف النهائي المتمثل في حشد القوة الكافية 

إلزالته وتجريفه.

لقد تجاوز الفلسطينيون اليوم كل مشاريع التسوية، 

وباتت الغالبية العظمى منهم متفقة على أن العدو 

الصهيوني لن يستجيب لها، وقد أعلن ذلك بشكل 

واضح على لسان كثير من قياداته، ولم تكن زيارة 

بايدن األخيرة إال تأكيدا على هذه الحقيقة، أن ال دولة، 

وال اتفاق تسوية، وال أي إنجاز سياسي لصالح السلطة 

ومشروعها السياسي، المتراجع أساسا بشكل منهجي.

ومن هنا فإن المسار الوحيد الفعال أمام الشعب 

الفلسطيني، هو أن ينقل خيار المقاومة من خيار 

منحصر )أي بشكل مؤثر ومنظم( في قطاع غزة، إلى 

خيار فلسطيني عام ممتد، يوحد كل الساحات فعليا، 

ذلك أن المقاومة لن تكون فاعلة كمشروع شامل إال إذا 

امتدت إلى الضفة الغربية، والقدس، والداخل المحتل، 

وإلى ما أمكن من دول الطوق التي يتواجد فيها الالجئون 

الفلسطينيون.

ذلك أن تطوير الفلسطينيين لقدراتهم المقاومة في 

مختلف الساحات، يضمن بشكل مؤكد تشتيت 

االحتالل وإرباكه، كما يضمن تنويع أدوات المقاومة، 

وتوسيع مساحة االشتباك، فال ُيعقل أن يكون الصاروخ 

األداة الوحيدة في معركة التحرير، وال يكفي أن تكون 

غزة منطلقا وحيدا للفعل العسكري المؤثر.

ورغم أن السؤال األهم الذي يظل قائما، كيف يمكن 

تجاوز الدور السلبي لمنظومة التنسيق األمني، التي 

ُتعد المعيق األساسي للفعل المقاوم في الضفة، إال 

أن الجماهير الفلسطينية واجهت من قبل واقعا ال 

يقل صعوبة قبيل االنتفاضة األولى، إال أنها نجحت 

في تجاوزه، وإبداع حالة غير مسبوقة من الفعل 

المقاوم، وهو ما ينبغي أن نتطلع إليه اليوم، مؤمنين 

بقدرة جماهيرنا على ذلك، ومنتظرين لفرصة قريبة، 

ُتمثل االنطالقة العظيمة للفعل المقاوم في مختلف 

الساحات، وعلى رأسها الضفة الغربية.

يأتي اإلنسان كأضعف الكائنات على وجه األرض، 

فالحيوان والنبات َثَبَت بيولوجًيا أن لديهما قدرة على 

البقاء تفوق مقدرة اإلنسان بمراحل، ومعيار القدرة 

على البقاء هنا أو القوة ُيقاس بمدى ذكاء الكائن على 

التكّيف مع البيئة المحيطة به.

في عالم الحيوان كما النبات يكون للصراع مبرراته 

كالحصول على الغذاء أو الّظفر بقرينه الذي يضمن 

له استمراريته كنوع، لذلك يمكن القول إن هنالك 

شيئًا أقرب لالتفاقيات داخل عالم األحياء والحيوان 

بالتحديد لتحاشي قتل النوع، وفي أغلب الحروب 

والصراعات داخل مملكة الحيوان، هنالك إقرار 

بالهزيمة من جانب الطرف األضعف ينتهي معها 

الصراع، ويؤدي ذلك إلى حماية مباشرة للنوع. وقد 

عّبر عن ذلك أحد علماء البيولوجيا في رصده لسلوك 

الحيوانات وطبيعة الصراع داخل نوعها حين قال: »إن 

للحيوانات شريعة أخالقية تعيش بموجبها وتتقّيد 

بها تقّيًدا أفضل من َتقّيد البشر بشريعتهم«.

فما الذي يجعل لألحياء األخرى مثل هذه المنظومة 

من السلوكيات األخالقية بينما َتغيب تماًما من 

مجتمع البشر؟ واإلجابة هنا استدعت طروحات ُمكّثفة 

من ِقَبل علماء النفس والبيولوجيا، وال تزال األبحاث 

مستمرة للكشف عن أسباب تفّوق الحيوان والنبات 

على اإلنسان هنا.

تعّلمنا في دروس العلوم ونحن صغار أن اإلنسان 

حيوان ناطق وذو عقل، وبأنه كائن اجتماعي وله 

القدرة على استرجاع المعلومة وتطويرها، وبالتالي 

تمّكن بفضل ذلك من أن يكون له تاريخ، لكن في 

المقابل هنالك من يرى أن عقل اإلنسان هو في 

الحقيقة سالح ذو حّدين، وبأن أغلب مشاكل البشر 

النفسية والصحية تعود المتالكهم مثل هذا العقل.

في تقرير نشرته »بي بي سي« منذ ما يقارب خمسة 

أعوام طرحت فيه سؤااًل حول ماذا يمكن أن يحدث إذا 

أصبحت جميع الحيوانات ذكية مثلنا؟ وهو السؤال 

الذي أجاب عليه أحد أساتذة علم تطّور سلوك الكائنات 

الحّية بقوله إن الفوضى َسَتكون الكلمة المناسبة 

لوصف ما قد يحدث، مضيًفا أنه ال ينبغي علينا 

بالقطع افتراض أن االتصاف بالذكاء هو أمر جيد.

الغريب أن أغلبنا َيفَتِرض حتى مع غياب الدليل 

العلمي هنا أن اإلنسان يملك قدرة أقوى من سائر 

الكائنات على البقاء. وقد نكون بالفعل قد َتَفوقنا 

كنوع على األنواع األخرى بقدرتنا على تطوير قدراتنا 

المعرفية، لكن ذلك ليس العامل الوحيد الذي 

َيضَمن البقاء والذي يشَترط أموًرا اكثر تعقيًدا من 

ذلك. الخالصة أن اإلنسان ربما ليس األقوى في قائمة 

األنواع، لكنه حتًما األخطر.
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دالالت زيارة 
»عقيلة« ألنقرة
السنوسي بسيكري

كاتب ليبي

اتجاه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب 

الليبي إلى تركيا والتصريح بأنها شريك 

في استقرار ليبيا يعني أن نفوذ القاهرة لم 

يعد على ما كان عليه، كما يعني أن أنقرة 

مستعدة إلى االنفتاح أكبر على من كانوا 

يصفونها بالدولة الغازية ويعتقلون رعايها 

على خلفية العداء لها.

انتهت الجولة الثالثة للتفاوض بين 

مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة إلى 

فشل، بعد أن أصر عقيلة صالح وداعموه 

في مجلس النواب على ضرورة السماح 

لحاملي الجنسيات األجنبية والعسكريين 

الترشح لالنتخابات الرئاسية. ويعتقد 

عقيلة صالح أن نفوذ أنقرة في الغرب الليبي 

والذي تطور بشكل كبير بعد صد العدوان 

على العاصمة، يمكن أن يسهم في تليين 

موقف رئيس المجلس األعلى للدولة خالد 

المشري، والثلة التي تناصره، في موقفه 

من نقاط الخالف في األساس الدستوري 

والقانوني لالنتخابات، واألهم عنده هو قبولهم 

بالحكومة التي كلفها مجلس النواب برئاسة 

فتحي باشاغا، والتي تتحفظ عليها أنقرة 

ألسباب؛ منها الدور المصري في تشكيل 

الحكومة، ومنها نفوذ حفتر فيها بعد تعيين 

وزير الدفاع وزير المالية من الموالين لألخير، 

وما قد يقود إليه ذلك من إلغاء لالتفاقية 

األمنية والعسكرية التي وقعتها أنقرة مع 

حكومة الوفاق في نوفمبر 2019م.

التفاهم مع تركيا خيار ال بديل عنه خاصة 

مع خطط الحكومة التي يترأسها باشاغا في 

الدخول للعاصمة، ومن ثم حصولها على 

االعتراف الدولي.

في المقابل، أنقرة تدرك أن تنفيذ اتفاق 

النفوذ االقتصادي البحري الذي أبرمته مع 

حكومة الوفاق يرتهن إلى جبهة طبرق - 

الرجمة، وهذا ما يفسر تقاربها مع مجلس 

النواب واستقبالها رئيسه مؤخرا. ويدرك 

عقيلة صالح حجم المصالح التركية التي 

تتحكم فيها جبهته، وما يمكن أن يجنيه من 

استخدامه هذه الورقة في التدافع السياسي 

على الصعيدين المحلي واإلقليمي.

اإلنســـان.. أخـطــر الكـائـنـات

سعاد فهد المعجل
كاتبة كويتية

سليمان سعد أبو ستة
الباحث في الشأن الفلسطيني

احتلت الوساطة القطرية مكانة 

مرموقة على المستوى العالمي، 

وتحولت الدوحة إلى عاصمة لفض 

النزاعات، حيث إنها توسطت 

في العديد من الملفات والقضايا 

اإلقليمية والدولية، وحققت العديد 

من النجاحات، وكانت آخر 

وساطاتها التوقيع على »اتفاقية 

الدوحة للسالم ومشاركة الحركات 

السياسية العسكرية في الحوار 

الوطني الشامل السيادي في 

تشاد«.

نجاحات قطر تعود في شكل 

أساسي إلى الحيادية في تعاطيها 

مع أطراف النزاعات، وعدم وجود 

أجندات خاصة من أي نوع، 

األمر الذي أكسبها ثقة الجميع، 

وأعطاها القدرة على التواصل مع 

مختلف األفرقاء من أجل تقريب 

وجهات النظر وإيجاد حلول سلمية 

لخالفات شائكة ومعقدة.

تنطلق رؤية قطر السياسية تجاه 

السياسة الدولية من منطلقات 

عدة، أبرزها العامل األخالقي أو ما 

يمكن تسميته بـ »الدبلوماسية 

اإلنسانية« والتي تشمل أبعاًدا 

عديدة منها: اإلغاثة اإلنسانية، 

وحل النزاعات، والوساطة الدولية، 

وإعادة اإلعمار، كما تنطلق مما 

يمكن تسميته بـ»الدبلوماسية 

الوقائية«، وتكمن في توسط قطر 

عبر معالجات وحلول استباقية 

بداًل من الحروب االستباقية، إلحالل 

السالم والحد من اإلرهاب والعنف 

بما يحفظ حقوق الشعوب، 

ويساهم في تحقيق أمنها 

وازدهارها، والمتابع سوف يجد أن 

األمر ال يخلو من المبادرات والدعوة 

إلى إحالل السالم والتأكيد على أن 

الحوار هو المخرج الصحيح لكل 

قضايا العالم، وهي عملت بشكل 

دؤوب ومستمر وشجاع لترجمة 

ذلك على أرض الواقع، وما تم بين 

مختلف األطراف التشادية في 

الدوحة هو مثال أخير فحسب 

على هذه التوجهات الدبلوماسية 

والرائدة.

لقد حظيت »اتفاقية الدوحة« 

بإشادة عالمية واسعة، كان 

أبرزها تصريحات األمين العام 

لألمم المتحدة، الذي اعتبر 

االتفاقية »لحظة أساسية للشعب 

التشادي«، كما حظيت بالتقدير 

والشكر من جانب رئيس مفوضية 

االتحاد اإلفريقي والذي أشاد 

بالمحادثات ووصفها بأنها »شاقة«، 

معتبرا أنها سمحت بـ»تخطي 

االنقسامات«.

مكانة 
مرموقة

الصة الخالصات الفلسطينية
ُ
وحدة الساحات وخ

خرق العقوبات المواجهة القادمة
نشرت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية تقريرا 

تساءلت خالله ما إذا كانت شركات غربية تخرق 

العقوبات المفروضة على سوريا وذلك بدعمها »المؤثرين«.

وذكرت الصحيفة أنه »في نوفمبر الماضي وفي نفس 

الوقت الذي كانت فيه مدونة الفيديو )فلوغر( جانيت 

نيوهام تصور نفسها وهي تتمشى في شوارع دمشق 

وحلب، قتلت عائلة بمن فيها ثالثة أطفال بغارة روسية في 

شمال - غرب سوريا، لكن لم يعرف أيا من المشاركين 

في قناة نيوهام وعددهم 170.000 متابع من إرسالياتها، 

وأشرطة الفيديو أن سوريا ال تعيش حربا«. 

} )واشنطن بوست(

بعد وقف العدوان على غزة، غلب على كثير من التقييمات 

اإلسرائيلية طابع التشاؤم من التحضير للمواجهة القادمة.

إيتاي الندسبيرغ نيفو، الكاتب في موقع زمن إسرائيل، 

ذكر في مقال أنه من أجل التوصل إلى تسوية إسرائيلية 

فلسطينية يجب على كل طرف أن يأخذ في االعتبار 

مطالب الجانب اآلخر، لكن عدم حصول ذلك يعني 

بقاءهما في حال استنزاف دائم، مع العلم أن الرفض 

اإلسرائيلي للتسليم بمطالب الفلسطينيين يعود في 

جوهره إلى الوضع السياسي في دولة االحتالل.

} )زمن إسرائيل(
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والية ثانية
هل يكون عامل السن عقبة أمام نجاح الرئيس األميركي 

جو بايدن في انتخابات الرئاسة األميركية 2024؟ وفقا 

لمقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

روبرت رايش، كاتب المقال، ساق بعض العوامل التي قد 

تجعل من عامل السن من األسباب التي قد تعيق بايدن 

عن الحصول على فترة رئاسة ثانية، أبرزها أن بايدن )81 

سنة( سوف يكون أكبر رئيس دولة يعاد ترشيحه لمرة 

ثانية على مستوى العالم. رغم ذلك، رأى الكاتب أن هناك 

بعض العوامل التي قد ترجح كفة الرئيس األميركي 

الديمقراطي رغم تجاوزه حاجز الثمانين عاما.

}  )الغارديان(
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لبنانيون يقفون لساعات في طوابير ال تنتهي أمام المخابز

حـــــرب رغـيـــــف الخـبـــز
وسائل إعالم محلية نشرت صورا لطوابير طويلة لمواطنين أمام 

على  للحصول  األولى،  الصباح  لحظات  منذ  يومي  بشكل  األفران 

األهالي،  بين  توترات  شهدت  المناطق  بعض  أن  إال  خبز،  ربطة 

لشراء  التداُفع  بسبب  وذلك  للعصي،  واستخدام  ضرب  تخللها 

المناطق  مختلف  من  فيديوهات  انتشرت  فيما  الخبز.  ربطة 

اللبنانية أظهرت طوابير من المواطنين بانتظار أن يحصلوا على 

نصيبهم من الخبز اليومي.

لمواقع  سرور،  ناصر  األفران،  أصحاب  نقابة  سر  أمين  وقال 

مطاحن  سبعة  فهناك  أسوأ،  ستكون  المقبلة  األيام  إن  لبنانية، 

في لبنان ُمقفلة، من بينها مطاحن كبرى وأساسية تسلم لعدد 

كبير من األفران في مختلف المناطق.

االقتصاد  وزير  تطمينات  رغم  إنه  قال  اللبناني  النهار  موقع 

الطحين  من  كافية  كميات  بوجود  سالم،  أمين  والتجارة، 

والقمح، ال تزال أزمة الرغيف تستفحل بعدد كبير من المناطق، 

وسط المناشدات التي تطلقها المطاحن واألفران للتحّرك وإيجاد 

الحلول. 

تأمين  بضرورة  واألفران  المخابز  نقابات  طالبت  جانبها،  ومن 

من  طوابير  تشهد  والتي  تعمل،  التي  لألفران  األمنية  الحماية 

لمشاكل  األفران  يعرض  األمر  هذا  أن  وذكرت  أمامها،  المواطنين 

لهذه  أمنية  مواكبة  إلى  المسؤولين  دعت  لذا  المحتشدين،  مع 

األفران، لمنع حصول صدامات بين المحتشدين وبين أصحاب 

األفران.

حال  العمل  عن  ستتوقف  أنها  إلى  األفران  نقابات  ألمحت  كما 

استمرار الفوضى والطوابير التي تمنع األفران من القيام بدورها.

أسوأ  عامين  نحو  منذ  لبنان  فيه  يعيش  وقت  في  هذا  ويأتي 

الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي،  اقتصادية في تاريخه  أزمة 

السلع  في  وشح  الدوالر،  مقابل  )الليرة(  المحلية  للعملة  وانهيار 

الغذائية واألدوية والوقود.

مسبوقة،  غير  مالية  أزمة   »2019« عام  أواخر  منذ  لبنان  ويعيش 

وانكماشًا حادًا في االقتصاد لم يسبق له مثيل في تاريخه، ويرزح 

الشعب اللبناني تحت أعباء هذه األزمة، حيث بلغت مستويات 

الفقر ما يقارب »88 %« من تعداد السكان بعد أن كانت في حدود 

أمام  اللبنانية  العملة  صرف  سعر  بانهيار  األزمة  تجلت   ،»%  15«

السبب  إن  حيث  األجنبية،  العمالت  وسائر  األميركي  الدوالر 

األساسي لهذه األزمة هو افتقار لبنان إلى كميات كبيرة من الدوالر 

اللبناني،  الشعب  حاجات  لسد  األجنبية  والعمالت  األميركي 

فلسطينيين  من  أرضه  على  الالجئين  حاجات  إلى  باإلضافة 

وسوريين وعراقيين هاربين من أزمات بالدهم.

اإلدارة  فشل  هو  األزمة  لهذه  الرئيسي  السبب  أن  الصحيح  من 

للبالد، في بلد مثل  واالقتصادية  المالية  اإلدارة  السياسية وسوء 

لبنان اقتصاده ريعي يقوم على المصارف والسياحة والخدمات، 

أدت  فقد  لألزمة،  الوحيد  السبب  هو  هذا  أن  يعني  ال  ذلك  أن  إال 

إلى  األوسط  الشرق  منطقة  في  والعسكرية  السياسية  الظروف 

أو  تفاديها  على  قادرًا  يكون  أن  دون  من  لبنان  في  األوضاع  زعزعة 

الطائفية  والحرب  السورية  الثورة  سيما  ال  انعكاساتها،  مواجهة 

في العراق ونشوء داعش كمنظمة إرهابية.

األميركية  المتحدة  والواليات  األوروبية  الدول  بعض  لعبت  لقد 

دعم  عبر  سوريا  في  األسد  نظام  إسقاط  محاولة  في  مهمًا  دورًا 

الدول  بعض  رأت  كما  والسالح،  بالمال  الثوار  من  مجموعات 

من  للتخلص  مناسبة  فرصة  سوريا  في  األوضاع  أن  األوروبية 

بتسهيل  فقامت  أراضيها،  على  موجودين  محتملين  إرهابيين 

نقلهم وعبورهم إلى سوريا ما ساهم بشكل أو بآخر بجعل سوريا 

أرضًا ألكبر عدد من اإلرهابيين، وأدى ذلك الحقًا إلى قيام تنظيم 

داعش أحد أسوأ التنظيمات اإلرهابية في التاريخ.

مراكز  الشرقية  لبنان  جبال  سلسلة  من  هؤالء  بعض  اتخذ  لقد 

لبنانيين،  جنودًا  وأعدموا  واختطفوا  اللبناني،  األمن  وهددوا  لهم، 

لبنان،  في  األمني  الواقع  على  سلبية  ارتدادات  لوجودهم  وكانت 

نفذتها  التي  مفخخة  بسيارات  التفجيرات  سلسلة  خصوصًا 

هذه المجموعات في أماكن وجود حزب الله.

وقد أدت األحداث في سوريا إلى تدفق أعداد كبيرة من الالجئين 

العدد  استقبلت  التي  الدول  من  لبنان  وكان  الجوار،  دول  إلى 

نسبة  بلغت  إذ  سكانه،  لعدد  نظرًا  وذلك  النازحين  من  االكبر 

الالجئين المسجلين في السنتين األولى والثانية مليونًا ومئتين 

كبيرة  أعدادًا  هناك  أن  المصادر  وتؤكد  الجئ،  ألف  وخمسين 

أكثر  هؤالء  تعداد  يصبح  حيث  المسجلين؛  غير  الالجئين  من 

جدًا  كبير  رقم  وهذا  كلّيًا(،  دقيق  غير  تقريبي  )رقم  مليونين  من 

فقط،  نسمة  ماليين   ٤ السكاني  تعداده  يبلغ  بلد  إلى  بالنسبة 

من  اآلالف  عشرات  وبضع  فلسطيني  الجئ  مليون  إليهم  يضاف 

العراقيين. النازحين 

ال  بلد  في  االستيراد  على  الطلب  ازدياد  إلى  الواقع  هذا  أدى  لقد 

من  االستيراد  فاتورة  وارتفعت  أصاًل،  الغذائية  حاجاته  ينتج 

»12« مليار دوالر سنويًا إلى »22« مليارًا، كان لبنان يؤمن حاجاته 

من  المغتربين  تحويالت  عبر  السورية  األزمة  قبل  الدوالر  من 

مليارات   8 قيمتها  تبلغ  كانت  التي  الصعبة  والعمالت  الدوالر 

والصناعية  الزراعية  الصادرات  بعض  عوائد  إلى  باإلضافة  دوالر 

التي كانت تبلغ 4 مليارات دوالر سنويًا، وكان هذا األمر يؤدي إلى 

الحفاظ على استقرار البالد.

على  الطلب  وازدياد  لبنان  إلى  السوري  اللجوء  بداية  مع  لكن 

خالل  من  الدوالر  من  حاجاته  تأمين  لبنان  استطاع  االستيراد 

ال  مساعدات  إلى  باإلضافة  لالجئين  المتحدة  األمم  مساعدات 

بأس بها من دول االتحاد األوروبي ال سيما فرنسا وألمانيا وهولندا 

والدنمارك، يضاف إليها بعض المساعدات من دول عربية كقطر 

والسعودية، ولكن مع استمرار األزمة إلى أكثر من سنتين بدأت 

هذه المساعدات بالتراجع إلى حد كبير، وبدأ االقتصاد اللبناني 

ألول مرة منذ أزمة اللجوء السورية يرزح تحت وطأة ضغط كبير.

لبنان وفي ظل  بلد مثل  الالجئين في  تأثير هؤالء  ولنِقس حجم 

االقتصاد  أن  نعرف  أن  يكفي  الرسمية،  الحكومية  األرقام  غياب 

بعد   %  11 بنسبة  نموه  سيتباطأ  المثال  سبيل  على  األلماني 

لم  هؤالء  عدد  أن  مع  ألمانيا،  إلى  األوكرانيين  الالجئين  دخول 

 83 ألمانيا  سكان  وعدد  ألمانيا،  في  الجئ  المليون  بعد  يتخطَّ 

مليونًا، وهي تملك أكبر اقتصاد في أوروبا وأحد أكبر االقتصادات 

في العالم.

لقد تعامل لبنان بطريقة كريمة جدًا مع الالجئين الذين تدفقوا 

إلى لبنان؛ حيث سمح لهم باالندماج في المجتمع اللبناني، وقد 

من  سوريا  إلى  حروبهم  بسبب  كذلك  يلجأون  اللبنانيون  كان 

اللبنانية،  المدن  في  والسكن  عمل  فرص  على  والحصول  قبل، 

األكبر  االقتصاد  ذات  المجاورة  الدول  من  العكس  على  وذلك 

مخيمات  في  الالجئين  وجود  من  كثيرًا  حصر  الذي  األردن  مثل 

معينة،  حاالت  في  إال  البالد  إلى  بالدخول  لهم  يسمح  ولم  مغلقة، 

إلى  أموالهم  هّربوا  الذين  المستثمرين  كبار  من  يكونوا  كأن 

أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  دفع  الذي  األمر  الدول،  هذه 

على  اللبنانيين  شكر  إلى  لبنان  إلى  زيارته  خالل  غوتيريس 

كرمهم وحسن ضيافتهم لالجئين.

لكي  له  المالية  المساعدة  بتقديم  مرارًا  لبنان  طالب  ولقد 

فقط«  اآلمنة  »المناطق  إلى  الالجئين  إعادة  أو  الصمود،  يستطيع 

األوروبية  الدول  بينما  صدى،  دون  بقيت  مطالبات  سوريا،  في 

أن تغلق  الالجئين قبل  التي تراها مناسبة من  األعداد  استقبلت 

والبحرية،  البرية  منافذها  على  الرقابة  وتشدد  أمامهم  أبوابها 

من  متجمدين  أو  البحر  في  غرقًا  يموتون  الالجئين  رأينا  حتى 

البرد في غابات أوروبا الشرقية.

المتحدة األميركية مطالب  والواليات  األوروبية  الدول  لقد رفضت 

لبنان المتكررة لدعمه في تحمل موجة المهاجرين أو وضع خطة 

أرادت استعمال ورقة  المحررة، ألنها  المناطق  إلى  البعض  إلعادة 

على  الضغوط  ومارست  السوري  النظام  على  للضغط  الالجئين 

كانت  أنها  مع  وذلك  قسريًا،  تعيدهم  ال  لكي  اللبنانية  الحكومة 

تخفض دائمًا من قيمة مساعدتها المالية المقدمة لهؤالء.

الهجرة  لمنع  لبنان  على  بقوة  تضغط  األوروبية  الدول  أن  كما 

أوروبا،  باتجاه  المتوسط  وعبر  أراضية  خالل  من  الشرعية  غير 

الصغيرة  المراكب  عشرات  يوميًا  يضبط  لبنان  فإن  وبالفعل 

ظروف  بهم  ضاقت  عربًا  شرعيين  غير  مهاجرين  تحمل  التي 

الحياة في وطنهم، ومنذ بضعة أشهر أغرق الجيش اللبناني عن 

طريق الخطأ أحد هذه المراكب، ما أسفر عن عشرات القتلى.

ترافق ذلك مع سياسة الواليات المتحدة األميركية في محاصرة 

لتأمين  الوحيد  المتنفس  لبنان  في  وجد  الذي  السوري  النظام 

اللبناني  االقتصاد  على  إضافيًا  ضغطًا  شكل  ما  للبقاء،  حاجاته 

يفرض  الذي  األميركي  قيصر  قانون  وكان  أساسًا،  المنهك 

االقتصاد  على  أخرى  كارثة  األسد  بشار  نظام  على  عقوبات 

إلى  المدعومة  السلع  تهريب  عمليات  نشطت  حيث  اللبناني؛ 

لبنان،  في مصرف  الباقية  الدوالرات  إلى استنفاد  أدى  ما  سوريا، 

الحاجة  بأمس  كان  مدعومة  سلعًا  اللبناني  المواطن  وخسر 

على  شديدة  ضغوطًا  المتحدة  الواليات  تمارس  كما  إليها. 

في  الموجودين  والغاز  النفط  استخراج  لعدم  اللبنانية  الحكومة 

مياه لبنان اإلقليمية قبل إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع 

بشدة  يحتاجها  أموال  على  لبنان  حصول  يؤخر  وذلك  إسرائيل، 

وبأسرع وقت ممكن.

األزمة  خط  على  فعال  دور  للعب  تسعى  فرنسا  أن  وصحيح 

حقيقية  مساعدة  تقديم  على  قادرة  غير  تبدو  أنها  إال  اللبنانية، 

وفعالة، كما تبدو عاجزة عن إقناع األميركيين بمساعدة لبنان.

الفقر،  خط  تحت  بأغلبيته  يرزح  اللبناني  الشعب  بات  لقد 

بسبب  والدواء  الطعام  من  حاجاته  تأمين  عن  عاجزًا  وأصبح 

الغالء الفاحش، وبدأ التمّيز اللبناني في حقول الطبابة والتعليم 

األوسط  الشرق  في  المرموق  مركزه  لبنان  سيفقد  ما  بالتراجع، 

أطفال  من   »%  15« أن  إلى  رعبًا  األكثر  التقارير  وتشير  والعالم، 

لبنان بدأوا يعانون من سوء التغذية، واألرقام مرشحة لالرتفاع.

اللبناني  المتحدة الشعب  والواليات  األوروبية  الدول  فهل ستترك 

أنهم  أم  اشتدادها؟  في  كبير  دور  لهم  كان  أزمة  بسبب  يعاني 

سيسارعون إلى مد العون إلى شعب لبنان والالجئين على أرضه 

بل  منها،  أوروبا  تنجو  لن  محتمة  إنسانية  كارثة  يتجنبوا  كي 

طبعًا  بعضهم  سيموت  والذين  إليها،  الالجئين  تدفق  سيستمر 

في الطريق عبر البر والبحر!

أزمة حقيقية ُأضيفت إلى أزمات اللبنانيين، 
حيث أصبح العشرات منهم يصطّفون لساعات 

أمام األفران للحصول على رغيف خبز قد ال 
يكفي بعض العائالت بسبب انقطاع الطحين، 

فيما اختارت بعض األفران أن تغلق تمامًا 
بسبب األزمة الخانقة.

النقد  من  مصر  احتياطات  وتراجعت 

للشهر  الماضي،  يوليو  خالل  األجنبي 

بتبعات  متأثرة  التوالي،  على  الثالث 

الحرب الروسية األوكرانية على وفرته في 

البالد.

إن  األحد،  بيان،  في  المركزي  البنك  وقال 

إلى  تراجعت  األجنبي  النقد  احتياطات 

33.143 مليار دوالر بنهاية يوليو، نزوال من 

33.37 مليار دوالر بنهاية يونيو السابق له.
وخالل العام الجاري، تراجعت احتياطات 

النقد األجنبي 19 بالمائة، نزوال من 40.94 

مليار دوالر بنهاية ديسمبر 2021.

الدولي  النقد  صندوق  إلى  مصر  وتوجهت 

طرف  أي  يعلن  لم  مالي،  قرض  لطلب 

غولدمان  مؤسسة  أعلنت  فيما  قيمته، 

قيمة  أن  األميركية  المصرفية  ساكس 

القرض تقترب من 15 مليار دوالر.

لكن وزير المالية محمد معيط نفى الرقم، 

النقاش  موضع  التمويل  قيمة  أن  مؤكدا 

مع صندوق النقد الدولي، أقل مما أعلنته 

المؤسسة المالية األميركية.

من  مالي  قرض  عن  مصر  بحث  يأتي 

الواردات  فاتورة  قفزت  أن  بعد  الصندوق، 

بدء  منذ  شهريا،  بالمائة   90 السلع  من 

الحرب الروسية األوكرانية، وما تبعها من 

ارتفاع حاد في أسعار السلع األساسية.

تصريحات صحفية للوزير معيط، الشهر 

الماضي، قال فيها إن واردات بالده الشهرية 

5 مليارات دوالر  9.5 مليارات دوالر من  تبلغ 

قبل الحرب.

وضمن محاوالتها توفير العملة األجنبية، 

مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  قال 

مدبولي، نهاية األسبوع الماضي، إن بالده 

أعدت خطة لخفض استهالك الطاقة.

منها  يتعلق  ما  بذلك  مدبولي  ويقصد 

بحيث  الطبيعي،  الغاز  أو  بالكهرباء 

وأسلوب  آليات  الخطة  تلك  تتضمن 

هذه  استدامة  يضمن  بما  الترشيد، 

العالمية  الظروف  ظل  في  المصادر 

نحصل  أن  الممكن  »من  وقال:  الحالية. 

قيمة  شهريًا،  دوالر  مليون   450 نحو  على 

استهالكه  توفير  يتم  الذي  الغاز  تصدير 

عن طريق توفير استهالك الكهرباء.. يجب 

أن نستفيد من ذلك حاليًا على الفور«.

ومصر بلد منتج للغاز الطبيعي بمتوسط 

سنوي 66 مليار متر مكعب، يستهلك منه 

تسعى  وقت  في  مكعب،  متر  مليار   62
الفائض  وتوجيه  االستهالك  لخفض 

للتصدير للحصول على النقد األجنبي.

تبدأ  أن  يجب  الحكومة  أن  مدبولي  وأكد 

المباني  في  التوفير  طريق  عن  بنفسها، 

اإلنشاء،  تحت  المباني  وكذا  الحكومية، 

وغيرها.

على  تشدد  بدأت  مصر  أن  يبدو  كذلك، 

النقد األجنبي الخارج من البالد على شكل 

في  الكمالية،  السلع  لواردات  مدفوعات 

محاولة للحفاظ على مستوى مطمئن من 

الدوالر داخل األسواق.

األسبوع  الدولية،  بلومبرغ  وكالة  ونشرت 

الماضي، تقريرا قالت فيه إن نقصا حاصال 

في المنتجات األكثر فخامة داخل األسواق 

الصيفية  المالبس  من  بدءا  المصرية، 

وليس انتهاء بالسيارات المستوردة.

الواردات،  فاتورة  تقليص  مصر  وتحاول 

استثمارات  جذب  أهمية  تأكيد  إعادة  مع 

ومغازلة  المحلية،  الدين  أدوات  في 

المستثمرين األجانب.

ولتهدئة الطلب على الدوالر محليا، مضت 

المستوردين  مطالبة  في  قدما  مصر 

من  االعتماد  خطاب  يسمى  ما  بتأمين 

بنوكهم حتى يتمكنوا من شراء البضائع 

في الخارج، وفق بلومبرغ.

مجمل  بلغ  مصر،  حلفاء  مستوى  على 

البالد  إلى  الخليج  دول  من  القادمة  األموال 

بدء  منذ  واستثمارات  ودائع  شكل  على 

مليار   22 نحو  األوكرانية،  الروسية  األزمة 

دوالر، من السعودية واإلمارات وقطر.

خالل  دوالر  مليار   22 لقرابة  مصر  وتحتاج 

شكل  على  الحالية،  المالية  السنة 

احتياجات للتمويل، يصعد إلى قرابة 25 

مليارا في العام المالي القادم، و29 مليارا في 

السنة المالية التالية، وفق بلومبرغ.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو 

حتى نهاية يونيو من السنة التالية.

القاهرة - األناضول - 
تعرضت مصر لتخارج 

مليارات الدوالرات 
منذ اندالع الحرب 

الروسية- األوكرانية، 
في وقت ارتفعت 

احتياجات القاهرة إلى 
النقد األجنبي لتلبية 

كلفة الواردات.
وجاء تخارج الدوالر 

من البالد عبر 
قنوات، منها بيع 

مستثمرين أجانب 
سندات في أدوات 

الدين المصرية، 
وآخرون تخارجوا 

من سوق األسهم، 
بينما ارتفعت كلفة 

الواردات بسبب 
التضخم العالمي.

فاتورة الواردات تقفز »90 %«

مصر.. حلول غير تقليدية لتوفير الدوالر
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حكـايـة العــدوان المتـصاعــد
الشرقي  الجزء  إسرائيل  احتالل  منذ 

تقوم  وهي   1967 عام  القدس  مدينة  من 

ومتصاعدة  متتابعة  إجراءات  بسلسلة 

المسجد  على  التامة  للسيطرة  تهدف 

األقصى وتهويده وتحويله إلى بناء تلمودي 

التي  اإلجراءات  وهي  خالص،  صهيوني 

على  سيطرتها  فرض  بمجرد  بدأتها 

فاشلة  محاولة  خاضت  حيث  المدينة، 

لفرض السيادة الحكومية على المسجد، 

موظفي  إجراءات  في  تدخلها  خالل  من 

ومن  لألردن،  تابعين  ظلوا  الذين  األوقاف 

في  التدخل  محاولة  مثال  اإلجراءات  تلك 

الذي  األمر  وهو  الجمعة،  خطبة  مضمون 

االحتالل  ما اضطر  قوبل بمواجهة ورفض، 

للتراجع.

وبدأ اإلسرائيليون في الدخول إلى المسجد 

ولكن  مباشرة،  االحتالل  عقب  األقصى 

كإسرائيليين،  وليس  أجانب،  كسياح 

حيث إن غالبيتهم يحملون أكثر من جواز 

3 عقود  الذي تواصل لمدة  األمر  سفر، وهو 

1969 أقدم يهودي أسترالي  تالية، وفي عام 

إشعال  على  روهان  مايكل  دينيس  يدعى 

إلى  أدى  الذي  األقصى،  المسجد  حريق 

المسجد  خراب كبير في معالم مهمة في 

السجاد  شملت  عمر،  ومسجد  القبلي 

صالح  ومنبر  والنوافذ،  واألقواس  والزخارف 

الخراب  ودمر  زكريا،  ومحراب  الدين، 

مساحة تزيد على 1500 متر من المسجد 

وساهم  مساحته،  ثلث  حوالي  أي  القبلي؛ 

االحتالل في تأجيج الحريق من خالل قطع 

المياه، ومنع سيارات اإلطفاء التابعة له من 

الوصول إلى المسجد.

أسفل  الحفريات  بدأت  ذاته  الوقت  في 

أمل  على  محيطه  وفي  األقصى  المسجد 

عليها  البناء  يتم  يهودية،  آثار  اكتشاف 

له،  اإلسرائيليين  ملكية  تؤكد  كإثباتات 

الضخمة  الحفريات  تؤدي  أن  أمل  على  أو 

إمكانية  سيجعل  ما  المسجد،  انهيار  إلى 

على  السيطرة  خالل  من  أسهل  تقسيمه 

أول  ُكشفت  وقد  ترميمه،  إعادة  عملية 

هذه الحفريات عام 1974، والتي تصاعدت 

النفق  هبة  انفجار  آثارها  من  فكان  الحقا، 

كفعل  أيام   3 استمرت  والتي   ،1996 عام 

خطوة  مّثل  ثوري  فلسطيني  جماهيري 

حول  الصدام  مسار  في  مهمة  انتقالية 

حاولت  االحتالل  بدايات  ومع  األقصى. 

على  هيمنتها  ضمان  إسرائيل  شرطة 

بدءا  تدريجي،  بشكل  األقصى  المسجد 

من السيطرة على مبنى المدرسة التنكزية 

للجدار  المالصق  السلسلة  باب  عند 

إلى  وتحويله  األقصى،  للمسجد  الغربي 

وهو  الحدود،  حرس  وقوات  للشرطة  مقر 

اإلجراء الذي تكرر الحقا؛ وصوال إلى تمكين 

األقصى بشكل  اقتحام  االحتالل من  جنود 

واعتقال  داخله،  واالستقرار  بل  دائم، 

في  رأينا  كما  عليهم،  االعتداء  أو  المصلين 

تقييد  تم  حيث  الفائت  رمضان  منتصف 

القبلي  المسجد  في  الشبان  عشرات 

اعتبرتها  التي  الصورة  وهي  ضربهم،  بعد 

حماس تجاوزا كبيرا، ُمطالبة على لسان 

في  السنوار  يحيى  غزة  قطاع  في  رئيسها 

خطابه األخير بعدم السماح بتكرارها.

االعتداءات  بدأت  الثمانينيات  وفي 

المسجد  على  المسلحة  الصهيونية 

حدث   1982 عام  ففي  بالتصاعد،  األقصى 

أطلق  حيث  األحد«،  بـ»مجزرة  عرف  ما 

في  المسلمين  على  النار  اإلسرائيليون 

استشهاد  إلى  أدى  ما  األقصى  المسجد 

آخرين،   60 وإصابة  اثنين  فلسطينيين 

وفي عام 1983 حاولت مجموعة إسرائيلية 

متطرفة تدمير المسجد األقصى من خالل 

المتفجرات  من  كبيرة  كميات  إدخال 

كبيرة  كارثة  تحدث  وكادت  إليه، 

أطلق   1988 عام  وفي  اكتشافها،  لوال 

األقصى؛  باحات  في  النار  اإلسرائيليون 

فلسطيني،   100 ومقتل  إصابة  إلى  أدى  ما 

وفي عام 1990 حدثت مجزرة األقصى التي 

اسُتشهد فيها 22 وأصيب 200.

االقتحامات  تصاعدت  الفترة  هذه  وخالل 

والتي  األقصى،  للمسجد  اإلسرائيلية 

 1970 عام  العلنية  محاوالتها  أول  كانت 

حينما اقتحمت مجموعة من أمناء الهيكل 

المسجد، وقد أتبعت ما تسمى بمحكمة 

العدل اإلسرائيلية ذلك الفعل بقرار يسمح 

حيث  األقصى،  باحات  في  بالصالة  لليهود 

رويدا  تتصاعد  االقتحام  سياسة  بدأت 

بقيادة  الصهيونية  للحكومة  وكان  رويدا، 

ديفيد  كامب  مفاوضات  في  باراك  إيهود 

عام 2000 مطالبات تتعلق بحرية السماح 

األقصى،  للمسجد  اإلسرائيليين  باقتحام 

بالفشل  المفاوضات  تلك  انتهت  وعندما 

المسجد  اقتحام  على  شارون  أرييل  أقدم 

الثانية،  االنتفاضة  مشعال  األقصى، 

االقتحام  أبواب  ذاته  الوقت  في  وفاتحا 

جموع  أمام  األقصى  للمسجد  الفج  العلني 

المستوطنين، والذي دخل مرحلة جديدة 

وفي  المقتحمين،  أعداد  فيها  تصاعدت 

فتح  االحتالل  محكمة  قررت   2001 عام 

أبواب »زيارة« المسجد األقصى أمام جميع 

اليهود.

ومن القضايا الالفتة فيما يتعلق بالعدوان 

الفترات  خالل  األقصى  المسجد  على 

على  العدوان  صورة  أن  الذكر  سابقة 

على  قادرة  تكن  لم  األقصى  المسجد 

مثلما  الفلسطينيين،  جموع  إلى  الوصول 

الذكية  الهواتف  انتشار  مع  الحقا  حدث 

عززت  التي  االجتماعي،  التواصل  وثورة 

يجري  بما  الفلسطينيين  إحساس 

محاولة  بدأت  فقد  األقصى،  رحاب  في 

األقصى  للمسجد  الزماني  التقسيم 

في  إال  لكثيرين  تتضح  لم  لكنها  مبكرا، 

الصهيونية  الحكومة  إعالن  مع   2015 عام 

تبني هذه السياسة رسميا، والتي جاءت 

التقسيم  فرض  عن  عجزها  عن  تعويضا 

يكون  أوقاتا  خصصت  حيث  المكاني، 

اليوم  وباقي  لإلسرائيليين،  المسجد  فيها 

دائما  فّجر  الذي  األمر  وهو  للفلسطينيين، 

صراعا واسعا.

المقتحمين  أعداد  تصاعدت  وقد 

قبل  عشرات  بضع  من  اإلسرائيليين 

ومن  العام،  بداية  منذ  ألفا   30 إلى  عقود، 

يومي،  شبه  سلوك  إلى  متباعدة  حوادث 

ذكرت  هيوم«  »إسرائيل  صحيفة  إن  بل 

زادت  اإلسرائيليين  المقتحمين  أعداد  أن 

فقط،  واحد  عقد  خالل   1000% بنسبة 

وقد أدى ذلك إلى تنامي ظاهرة المرابطين 

باحات  في  الفلسطينيين  والمرابطات 

دورا  لعبت  التي  الظاهرة  وهي  األقصى، 

االحتالل  سعى  وقد  حمايته،  في  أساسيا 

سماه  ما  حظر  قرار  خالل  من  لتحجيمها 

تنظيم المرابطين والمرابطات عام 2015.

الساعي  الفلسطيني  الفعل  تعزز  وقد 

خالل  به  والتمسك  األقصى  لحماية 

جدا  كبير  بشكل  األخيرة  السنوات 

مقارنة بما سبق، ويمكن فهم ذلك بمقارنة 

الفلسطينية  الفعل  ردة  بين  سريعة 

 1969 عام  األقصى  المسجد  إحراق  على 

إلى  الدخول  منع  االحتالل  محاولة  وبين 

عام  اإللكترونية  البوابات  عبر  إال  المسجد 

2017، وهو ما رفضه الفلسطينيون؛ حيث 
ما  أسبوعين،  لمدة  األبواب  على  اعتصموا 

رئيس  أجبرت  كبيرة،  توتر  حالة  صنع 

نتانياهو  بنيامين  الصهيوني  الوزراء 

اإللكترونية،  البوابات  ورفع  التراجع،  على 

والسماح للمصلين بالدخول دون قيود.

وفي عام 2019 اندلعت »هبة باب الرحمة« 

الباب  على  المقدسيون  اعتصم  حيث 

بالقوة،  إغالقه  فرض  االحتالل  حاول  الذي 

حتى  االحتجاجية  الفعاليات  وتواصلت 

نجح الفلسطينيون في الدخول من الباب، 

إلى  بالعودة  األمام  إلى  خطوة  تقدموا  ثم 

كان  الذي  الرحمة  باب  مصلى  في  الصالة 

االحتالل قد أغلقه قبل ذلك لمدة 16 عاما.

المدافع  الفلسطيني  الفعل  بلغ  وقد 

 2021 عام  ذروته  األقصى  المسجد  عن 

سيف  معركة  مايو  في  اندلعت  حيث 

بمنع  بالمطالبة  بدأت  والتي  القدس، 

جراح،  الشيخ  من  الفلسطينيين  إخالء 

بالهجوم  انطلقت  الفعلية  شرارتها  لكن 

المرابطين  على  االحتالل  لقوات  الشرس 

والذين  األقصى،  في  والمرابطات 

األعالم  ورفعوا  الضيف،  لمحمد  هتفوا 

الفلسطينية ورايات فصائل المقاومة، وهو 

األمر الذي تواصل الحقا، ومّثل رابطا حيويا 

والمقاومة  األقصى  المسجد  بين  مباشرا 

والتي حاولت أكثر من مرة  في قطاع غزة، 

حالة  يعزز  ما  وهو  عليه،  حمايتها  فرض 

خشية  فلسطين،  أرجاء  كافة  في  التوتر 

عنوانها  يكون  جديدة  مواجهة  اندالع 

خاصية  مع  خاصة  األقصى،  المسجد 

البث المباشر التي جعلت كل العالم على 

األقصى  في  حدث  كل  مع  مباشر  تماس 

بمجرد حدوثه.

إسرائيل والمسجد األقصى

سليمان سعد أبو ستة

كاتب فلسطيني

جنين.. تحدي االحتالل ومقاومته
الصهيونية  االغتياالت  سياسة  تتصاعد 

التجربة  وأد  محاولة  جنين  مدينة  في 

تتناقض  حالة  في  الصاعدة  المقاومة 

جزئيا مع الواقع في مدن الضفة الغربية 

جنين  تبدو  حيث  األخرى،  ومخيماتها 

واألكثر  التحدي  إلى  جنوحا  أكثر 

استعصاء على االقتحامات، في حين أن 

مظاهر الحالة المقاومة في المدن األخرى 

تتجلى  بدورها-  متصاعدة  كانت  -وإن 

الفعل  على  يركز  شعبي  عمل  في 

الجماهيري المستند إلى أدوات المقاومة 

الحجارة  كإلقاء  والتقليدية،  البسيطة 

العمليات  أو  الحارقة  الزجاجات  أو 

جنين  عكس  على  الفردية،  النوعية 

هيئة  على  مقاومتها  مظاهر  تتجلى  التي 

إلى  ويعرقل  االحتالل،  يربك  وازن  تكتل 

األمني  التنسيق  منظومة  جهود  ما  حد 

المتحالفة معه.

األسباب  عن  البحث  المبكر  من  أنه  ومع 

في  المتميزة  الحالة  جنين  جعلت  التي 

إال  الغربية،  الضفة  في  المقاومة  عالم 

هذه  على  الحفاظ  سبل  عن  السؤال  أن 

التجربة وضمان تطورها وديمومتها، في 

العدو  أن  ذلك  والضرورة،  األهمية  غاية 

اجتياح  عن  يبدو  فيما  عاجز  الصهيوني 

متعلقة  ألسباب  وهذا  لجنين،  واسع 

مع  عالقته  في  حاليا  القائمة  بالمعادلة 

وعدم  األخرى،  الفلسطينية  الساحات 

رغبته في إشعال الضفة ككل.

لذلك  يستسلم  لم  االحتالل  أن  إال 

في  نقرأ  كما  القرار-  اتخذ  وقد  الواقع، 

بشكل  جنين  تجربة  بوأد  تصرفاته- 

حيث  القضم،  سياسة  وعبر  متدرج، 

 26 اغتياله  إلى  اإلحصائيات  تشير 

األشهر  خالل  جنين  من  فلسطينيا 

األربعة الفائتة، أغلبهم في عمليات إعدام 

مشابهة لعمليته األخيرة.

علينا  يفرض  الصهيوني  القرار  هذا 

العاجلة  اإلجراءات  من  سلسلة 

هذه  حماية  لضمان  واالستراتيجية 

للظروف  نظرا  االستثنائية،  التجربة 

وأهم  بها،  وأحاطت  فيها  نشأت  التي 

مزيد  اتخاذ  التجربة  هذه  حماية  أدوات 

تضمن  التي  األمنية  اإلجراءات  من 

واألخذ  فالحذر  المقاتلين،  حماية 

ليس  قصوى،  أولوية  النجاة  بأسباب 

وهي  إنسان،  حياة  عن  نتحدث  ألننا 

ألننا  ولكن  شك،  بدون  األهمية  غاية  في 

يرتبط  كاملة  تجربة  حياة  عن  نتحدث 

بها مصير شعب بأكمله.

لن  التجربة  هذه  إخفاق  أن  وصحيح 

لكنه  الكلية،  الفلسطينية  اإلرادة  يكسر 

الوطني،  التحرر  مشروع  حتما  سيؤخر 

استدراج  سبل  في  البحث  المهم  فمن 

إليهم  والوصول  للمجاهدين  العدو 

السابقة  التجارب  ودراسة  واغتيالهم، 

تجاوز  في  منها  واالستفادة  والحالية، 

قبل  من  المجاهدين  وإلزام  األخطاء، 

قيادتهم بسبل الوقاية من االستهداف.

واألمر اآلخر هو مراكمة القوة، والتدريب، 

وزيادة أعداد العناصر المقاومة، واإلسراع 

في هذه المهمة، لتظل قدرة االحتالل على 

على  قدرتها  من  أقل  التجربة  هذه  قضم 

توسيع  على  والعمل  والنمو،  التراكم، 

داخل  االحتالل  على  المحرمة  المساحة 

في  قوتنا  تطوير  باإلمكان  ليكون  جنين، 

نطاقها الواسع.

حالة  من  ننتقل  أن  المهم  من  كذلك 

التي  الهجوم  حالة  إلى  جنين  عن  الدفاع 

ليظل  االحتالل  قوات  مع  فيها  نشتبك 

دوما في إطار الدفاع عن نفسه، وفي إطار 

مختلف  واجب  كذلك  وهو  الفعل،  رد 

مناطق الضفة المطاِلبة بحماية تجربة 

الشعبي  االشتباك  تصعيد  عبر  جنين 

لتشتيته  االحتالل  مع  والعسكري 

التركيز  على  القدرة  وإفقاده  وإرباكه، 

على تلك المدينة الباسل أهلها.

ليس  التجربة  تلك  نجاح  ألن  وذلك 

لكافة  وإنما  محددة،  لمدينة  نجاحا 

إطار  -في  ينبغي  التي  وبلداتنا  مدننا 

سعيها لحماية تلك التجربة- أن تدرس 

إلى  نقلها  على  وتعمل  نجاحها،  أسباب 

كان  لو  نتخيل  أن  ولنا  أخرى،  مناطق 

في  لجنين  مشابهة  تجارب   5 أو   4 لدينا 

كيف  ومدنها،  الضفة  مخيمات  مختلف 

سُيشتت ذلك االحتالل ويستنزفه.

في  الضفة  في  المقاومة  إشكالية  إن 

الخبرة  عجزها عن مراكمة  جوهرها هو 

أي  اعتقال  على  قادر  االحتالل  ألن  والقوة، 

أحد، والتحقيق مع كل شخص، وكثير 

اعتقال  نتيجة  أخفقت  المحاوالت  من 

قراءة  على  مبني  اعتقال  أو  عشوائي، 

في  مشاركته  ُيتوقع  لفرد  العام  السلوك 

الشخصي،  لتاريخه  استنادا  المقاومة 

أو تاريخ عائلته.

أما نجاح تجربة جنين وأمثالها في حالة 

على  القدرة  فسيمنحنا  التجربة،  تكرار 

القدرة  ومنحهم  األفراد،  أولئك  حماية 

والتطوير،  والتدريب،  التجريب،  على 

وكل  والتنسيق،  والتنظيم،  والمراكمة، 

في  لكونهم  االعتقال،  من  أمان  في  ذلك 

مناطق محرمة على االحتالل.

التجربة  هذه  لحماية  المهم  اآلخر  األمر 

أن يدرك االحتالل أن ثمنا كبيرا سُيدفع 

شخص  ولكل  يرتكبها  جريمة  لكل 

الضفة  أبطال  يد  على  وذلك  يغتاله، 

األمر  اقتضى  ولو  والداخل،  والقدس 

األبطال  لحماية  غزة  قطاع  من  تدخال 

من  ضروريا  ذلك  أن  أرى  فأنا  جنين،  في 

حرب  حالة  إلى  األموَر  هذا  يدفع  أن  دون 

واسعة.

وإنما  األخوة،  بدافع  فقط  ليس  وذلك 

العليا  االستراتيجية  المصلحة  بدافع 

الفلسطيني،  الوطني  الكل  لمجموع 

الواقع  سيغير  جنين  تجربة  حماية  ألن 

تماما  يغير  ما  وهو  الضفة،  في  كليا 

لما  نظرا  االحتالل،  مع  الصراع  شكل 

من  كبيرة  إمكانيات  من  الضفة  تمتلكه 

من  والقرب  والعمق  الجغرافيا  ناحية 

مراكز تجمع العدو، وتداخلها الواسع مع 

مستوطناته، وهو ما يعني في حالة بناء 

تطورا  الضفة  في  حقيقي  مقاوم  جسم 

مع  الصراع  حسم  على  القدرة  في  كبيرا 

المحتل، وإزالته، وتجريف وجوده.

تكتل وازن يربك االحتالل



أعلن العشرات من 
المسؤولين الجمهوريين 

والديمقراطيين السابقين، 
األربعاء عن حزب ثالث 

سياسي جديد لجذب 
ماليين الناخبين الذين 

يقولون إنهم مستاؤون 
مما يرون أنه نظام الحزبين 

المختل في أميركا.
في بادئ األمر سيترأس 

الحزب الجديد، الذي 
اختاروا له اسم »إلى 

األمام« )فوروارد( المرشح 
الديمقراطي السابق للرئاسة 

أندرو يانج، وكريستين 
تود ويتمان، الحاكمة 

الجمهورية السابقة 
لنيوجيرسي. 

فيما قال أعضاء مؤسسون 
إنهم يأملون في أن يصبح 

الحزب بديال فعاال للحزبين 
الجمهوري والديمقراطي 

اللذين يهيمنان على 
السياسة األميركية.

من  سلسلة  الحزب  قادة  سيعقد  كما 

في  مدينة  عشرين  من  أكثر  في  الفعاليات 

وجذب  برنامجه  إلطالق  المقبل  الخريف 

في  رسميًا  إطالق  حفل  وسيقيمون  الدعم، 

مؤتمر  وأول  سبتمبر،   24 يوم  هيوستن 

وطني للحزب في مدينة أميركية كبيرة في 

الصيف المقبل.

خالل  من  الجديد  الحزب  تشكيل  ويجري 

ظهرت  سياسية  مجموعات  ثالث  اندماج 

النظام  على  فعل  كرد  األخيرة  السنوات  في 

استقطابًا  يزداد  الذي  األميركي  السياسي 

أجرته  باستطالع  القادة  واستشهد  وانغالقًا، 

مؤسسة غالوب العام الماضي، أظهر أن ثلثي 

األميركيين يعتقدون أن هناك حاجة لحزب 

ثالث.

أميركا«  »تجديد  حركة  االندماج  يشمل 

 2021 عام  أسسها  التي  أميركا(،  )رينيو 

اإلدارات  في  السابقين  المسؤولين  عشرات 

بوش  وجورج  ريغان  لرونالد  الجمهورية 

وحزب  ترامب،  ودونالد  بوش  دبليو  وجورج 

ترك  الذي  يانج،  أسسه  الذي  األمام«  »إلى 

وأصبح   2021 عام  في  الديمقراطي  الحزب 

)سيرف  أميركا«  »خدمة  وحركة  مستقاًل، 

الديمقراطيين  من  مجموعة  وهي  أميركا(، 

عضو  أسسها  والمستقلين  والجمهوريين 

الكونغرس الجمهوري السابق ديفيد جولي.

ومن ركائز برنامج الحزب الجديد »تنشيط 

األميركيين  و»إعطاء  ومزدهر«  عادل  اقتصاد 

المزيد من الخيارات في االنتخابات، والمزيد 

من  والمزيد  تعمل،  حكومة  في  الثقة  من 

الرأي في مستقبلنا«، فيما ال توجد سياسات 

محددة بعد للحزب الوسطي.

ولم يتضح بعد كيف يمكن أن يؤثر الحزب 

من  ألي  االنتخابية  التوقعات  على  الجديد 

بلد  في  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين 

شديد االستقطاب. 

ويشكك المحللون السياسيون في نجاحه.

رسميًا  التسجيل  إلى  الحزب  يسعى  فيما 

وخوض االنتخابات في 30 والية بحلول نهاية 

الخمسين  الواليات  جميع  وفي   ،2023 عام 

الوقت  في  أي   ،2024 عام  أواخر  بحلول 

 2024 انتخابات  في  للمشاركة  المناسب 

الرئاسية.

بمشاهد  افُتتح  الذي   2021 عام  يكن  لم 

فوز  بعد  األميركي  الكونغرس  اقتحام 

الرئيس جو بايدن سوى قمة جبل الجليد، 

حال  في  فإنه  ترامب،  دونالد  رحيل  ورغم 

وخسارته  أعوام،   3 بعد  أخرى  مرة  حه  ترشُّ

أهلية  حربًا  أميركا  تشهد  ربما  االنتخابات، 

بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وهذا التحليل ليس صادرًا عن وسائل إعالم 

دول معادية ألمريكا كما قد يتصور البعض، 

وسائل  في  يومية  شبه  وجبة  أصبح  لكنه 

منصات  وعلى  بأمريكا،  التقليدية  اإلعالم 

حظر  رغم  هناك،  االجتماعي  التواصل 

حسابات دونالد ترامب ومحاصرته إعالميًا.

األميركية،   Newsweek مجلة  ونشرت 

الشهر الماضي، تحقيقًا استقصائيًا عنوانه 

ومسلحون  غاضبون  األميركيين  »ماليين 

استعدادًا للسيطرة على البالد حال خسارة 

ترامب عام 2024«، رصد كيف أن الجماعات 

أنصار  من  المسلحة  المتطرفة  اليمينية 

تواجهه  الذي  األخطر  التهديد  ليسوا  ترامب 

البالد.

ظاهرة  األميركية  المجلة  تحقيق  ورصد 

االرتفاع القياسي في شراء األسلحة النارية، 

مليون   17 نحو  شراء   2020 عام  شهد  إذ 

40 مليون قطعة سالح، بينما شهد  أميركي 

 20 2021 في نصفه األول شراء أكثر من  عام 

األنماط  وبحسب  آخر.  ناري  سالح  مليون 

تنتمي  األسلحة،  يقتنون  لمن  التاريخية 

البيض  إلى  هؤالء  من  الساحقة  األغلبية 

الواليات  في  الحضرية  للمناطق  المنتمين 

الجمهوري،  للحزب  وينتمون  الجنوبية 

الرئيسية  االنتخابية  القاعدة  باختصاٍر 

لدونالد ترامب.

بايدن يواجه حقيقة االنقسام األميركي 

تعود  أن  أمل  على  كاماًل  عامًا  بايدن  أمضى 

الخميس  يوم  لكن  طبيعتها.  إلى  أميركا 

6 يناير، في الذكرى األولى القتحام  الماضي 

الكونغرس،  مبنى  ترامب  دونالد  أنصار 

الرئيس  أخيرًا أدرك 

الكامل  الحجم 

للتهديد الحالي 

طية  ا يمقر للد

األميركية. 

قال  حيث 

من  بايدن 

المكان الذي احتشد فيه مثيرو الشغب منذ 

 
َّ

أي نقرر  أن  يجب  اللحظة،  هذه  »في  عام: 

العنف  تقبل  أمًة  سنكون  هل  سنكون؟  أمٍة 

السياسي كقاعدة؟«. 

الواليات  داخل  كثيرون  يطرحه  سؤال  إنه 

صحيفة  تقول  كما  اآلن،  وخارجها  المتحدة 

مجتمع  وفي  البريطانية.   The Guardian
وطنية  مأساٌة  ت  أدَّ حيث  بشدة،  منقسم 

إلى   ،2021 6 يناير  التي وقعت في  مثل تلك 

د خوٌف  تباعد الناس أكثر عن بعضهم، يتولَّ

لموجة  البداية  مجرد  كان  اليوم  ذلك  أن  من 

من االضطرابات والصراع واإلرهاب الداخلي. 

حرٍب  إلى  حقًا  المتحدة  الواليات  تتجه  هل 

أهليٍة ثانية؟

أظهر عدٌد كبير من استطالعات الرأي األخيرة 

مرتاحون  األميركيين  من  كبيرة  أقليًة  أن 

لفكرة العنف ضد الحكومة. وحتى الحديث 

من  انتقل  ثانية  أميركية  أهليٍة  حرٍب  عن 

الخيال الهامشي إلى التيار اإلعالمي السائد. 

هذا  كان  مقبلة؟«  أهلية  حرب  هناك  »هل 

 New بمجلة  لمقاٍل  عنوانًا  الصريح  السؤال 

عموٌد  َطَرَح  حين  في  األسبوع،  هذا   Yorker
األميركية   New York Times بصحيفة 

سؤااًل مشابهًا عنوانه: »هل نواجه حقًا حربًا 

الجنراالت  من  ثالثة  كتب  ثانية؟«.  أهليًة 

في  حديثًا  عمودًا  المتقاعدين  األميركيين 

فيه  رون  يحذِّ  Washington Post صحيفة 

إلى  تؤدي  »قد  أخرى  انقالٍب  محاولة  أن  من 

حرب أهلية«. 

المفاهيم  هذه  مثل  دخول  حقيقة  مجرد  إن 

من  يكن  لم  ما  أن  ُتظِهر  العام  المجال  إلى 

ره من قبل أصبح قاباًل للتفكير 
ُّ

الممكن تصو

اليزال  بأنه  يجادل  قد  البعض  أن  رغم  فيه، 

بعيد االحتمال. 

ي القلق إلى تعزيز األحقاد في واشنطن،  يؤدِّ

الشراكة  في  بايدن  رغبة  َمت  تحطَّ حيث 

المعارضة  صخرة  على  الحزبين  بين 

تصريحات  أن  ويبدو  المتطرفة.  الجمهورية 

-»لن  الخميس  يوم  بايدن  الرئيس 

حلق  في  خنجرًا  يضع  بأن  ألحد  أسمح 

تسير  أن  يمكن  ال  بأنه  إقراٌر  ديمقراطيتنا«- 

األحزاب  أحد  ى  يتبنَّ عندما  كالمعتاد  األمور 

كما  االستبدادي،  الحكم  الكبرى  األميركية 

تقول صحيفة الغارديان.

 
ٍّ

 جمهوري
ُّ

لتوضيح هذه النقطة، لم يحضر أي

تقريبًا االحتفاالت، بينما يسعى الحزب إلى 

صورة  رسم  وإعادة  التاريخ،  كتابة  إعادة 

هزيمة  قلب  حاولوا  الذين  الشغب  مثيري 

»شهداء  باعتبارهم  االنتخابات  في  ترامب 

قاتلوا من أجل الديمقراطية«. 

ما عالمات سير أميركا 

نحو حرب أهلية؟
ومع هيمنة ُزمرة ترامب في الحزب الجمهوري 

أكثر من أي وقت مضى، والجماعات اليمينية 

اس 
َّ

المتطرفة، مثل »األوالد الفخورون« و»حر

على  التهديد  أن  البعض  يرى  القسم«، 

ا كان عليه  الديمقراطية أصبح أكبر اآلن ِممَّ

الذين دقوا ناقوس  أولئك  قبل عام. من بين 

الخطر باربرا والتر، عالمة العلوم السياسية 

فة  ومؤلِّ دييغو،  سان  كاليفورنيا،  بجامعة 

الكتاب الجديد بعنوان »كيف تبدأ الحروب 

األهلية؟ وكيف نوقفها؟«. 

المعنية  العمل  والتر سابقًا في فرقة  عملت 

لجنة  وهي  السياسية،  باالضطرابات 

استشارية لوكالة االستخبارات المركزية، 

وكان لديها نموذٌج للتنبؤ بالعنف السياسي 

باستثناء  العالم،  أنحاء  بجميع  بلدان  في 

صعود  مع  لكن  نفسها.  المتحدة  الواليات 

ترامب،  عهد  في  العنصرية  الديماغوجية 

الحروب  درست  التي  والتر،  ت  استشفَّ

الواضحة  العالمات  عامًا،   30 لمدة  األهلية 

كانت  األولى  العالمة  بابها..   عتبة  على 

بالكامل  ديمقراطية  ليست  حكومة  ظهور 

»أنوقراطية«.  دولة  بالكامل؛  أوتوقراطية  وال 

إلى  ل 
َّ

يتحو الذي  المشهد  هي  أخرى  وعالمٌة 

م  سياسات الهوية حيث لم تُعد األحزاب ُتَنظَّ

ولكن  محددة  سياسات  أو  أيديولوجية  حول 

على أسس عرقية أو دينية. 

قالت والتر: »بحلول انتخابات 2020، أصبح 

البيض،  من  الجمهوري  الحزب  من   %  90
نرى  أن  لنا  كان  إذا  العمل  فريق  في  ونحن 

ومتعدد  األعراق  متعدد  آخر  بلٍد  في  ذلك 

حزبين،  من  ف  يتألَّ نظاٍم  على  يقوم  األديان 

الفائق،  الفصيل  نسميه  أن  يمكن  ما  فهذا 

والفصيل الفائق خطير بشكٍل خاص«. 

كآبًة  المتشائمين  أكثر  حتى  يتوقع  ال 

1861 و1865  تكرار الحرب األهلية بين عامي 

معارك  يخوضان  أحمر  وآخر  أزرق  بجيٍش 

أشبه  األمر  »سيبدو  والتر:  تابعت  ضارية. 

بريطانيا،  شهدته  وما  الشمالية  بأيرلندا 

يبدو  بما  أكثر  ق  يتعلَّ األمر  كان  حيث 

تكون  أن  الُمحَتَمل  »من  وأضافت:  دًا«. 
ُّ

تمر

ألن  الشمالية،  أيرلندا  من  مركزية  ال  أكثر 

لدينا مثل هذا البلد الكبير وهناك كثير من 

الميليشيات في جميع أنحاء البالد«. 

كيف سيكون شكل الحرب

 األهلية األميركية الثانية؟
تقول والتر: »سوف يلجأون إلى تكتيكات غير 

ما اإلرهاب، وربما حتى القليل 
َّ

تقليدية، السي

سيستهدفون  حيث  العصابات،  حرب  من 

اليهودية  والمعابد  الفيدرالية  المباني 

ستدور  الكبيرة،  الحشود  ذات  واألماكن 

الجمهور  تخويف  حول  االستراتيجية 

الحكومة  أن  اعتقاد  إلى  لدفعه  األميركي؛ 

الفيدرالية غير قادرة على االعتناء به«. 

المعارضة  شخصيات  أن  والتر  ع  وتتوقَّ

الذين  والقضاة  المعتدلين  والجمهوريين 

يصبحون  قد  متعاطفين،  غير  ُيعتبرون 

جميعًا أهدافًا ُمحَتَملة لالغتيال. 

وأضافت: »يمكنني أيضًا أن أتخيل المواقف 

إلى  جنبًا  الميليشيات،  فيها  تقوم  التي 

المناطق،  بتلك  القانون  تطبيق  مع  جنب 

صغيرة  بيضاء  عرقية  مجموعات  بتشكيل 

ممكنًا،  ذلك  فيها  يكون  التي  المناطق  في 

م بها السلطة هنا  بسبب الطريقة التي ُتقسَّ

المؤكد  المتحدة«. وتقول: »من  الواليات  في 

أنها لن تشبه الحرب األهلية التي حدثت في 

ستينيات القرن التاسع عشر«. 

يميلون  الناس  معظم  أن  والتر  تالحظ 

صنع  من  األهلية  الحروب  أن  افتراض  إلى 

الفقراء أو الُمضطَهدين، لكنها تعتقد أن األمر 

المتحدة.  الواليات  حالة  في  كذلك  ليس 

من  عنيف  فعٍل  رد  الحالة  هذه  في  فهي 

أقليًة  أن تصبح  لها  ر  الُمقدَّ البيضاء  األغلبية 

إليه  َرَمَز  خسوف  وهو   ،2045 عام  بحلول 

ى  تلقَّ  .  .2008 عام  في  أوباما  باراك  انتخاب 

الجمهوريين  الكونغرس  أعضاء  من  العديد 

بالقتل،  تهديد  ضمنها  من  تهديٍد،  رسائل 

للبنية  قانون  مشروع  على  التصويت  بعد 

التحتية من الحزبين عارضه ترامب. 

اب 
َّ

ويواجه الجمهوريان في لجنة مجلس النو

ليز  يناير،   6 هجوم  في  للتحقيق  الُمختارة 

إلبعادهما  دعوات  كينزينجر،  وآدم  تشيني 

من الحزب الجمهوري.

عودة ترامب ستكون كارثية
ح ترامب  هناك أيضًا احتماٌل كبير بأن يترشَّ

تفرض   .2024 عام  في  أخرى  مرًة  للرئاسة 

قوانين  الجمهوريون  يقودها  التي  الواليات 

تفضيل  إلى  تهدف  التي  التصويت  تقييد 

إلى  لترامب  الموالون  يسعى  بينما  الحزب، 

ي  يؤدِّ وقد  االنتخابات.  إدارة  مسؤولية  ي  تولِّ

إلى  األبيض  البيت  إلى  المحموم  السباق 

عواقب كارثية. 

وهم  نشأوا  األميركيين  معظم  أن  ورغم 

أمرًا  المستقرة  ديمقراطيتهم  يعتبرون 

مًا به، فإن هذا أيضًا مجتمٌع يكون فيه  ُمسلَّ

من  االستثناء؛  وليس  القاعدة،  هو  العنف 

إلى  األصليين  لألمريكيين  الجماعية  اإلبادة 

أربعة  إلى  األهلية  الحرب  ومن  العبودية، 

ح الذي  اغتياالت رئاسية، ومن العنف المسلَّ

إلى  سنويًا،  شخص  ألف   40 بحياة  يودي 

الحروب التي قتلت الماليين في الخارج. 

دراسة  مركز  مدير  جاكوبس،  الري  قال 

مينيسوتا:  جامعة  في  والحكم  السياسة 

العنف.  على  معتادة  غير  ليست  »أمريكا 

ث عنه  إنها مجتمٌع عنيف للغاية، وما نتحدَّ

واضحة،  سياسية  أجندة  العنف  منح  هو 

الواليات  في  مرعبًا  جديدًا  اتجاهًا  هذا  يبدو 

المتحدة«. 

العنف  يصبح  أن  حاليًا  ع  يتوقَّ ال  أنه  ورغم 

أن  على  يوافق  فإنه  مستوطنًا،  السياسي 

أيضًا على  القبيل سيكون  ٍك من هذا   تفكُّ
َّ

أي

األرجح شبيهًا بمشكالت أيرلندا الشمالية. 

لإلشادة  خطابه  استخدم  بايدن  لكن 

»أكبر  باعتبارها   2020 عام  بانتخابات 

الواليات  تاريخ  في  الديمقراطية  على  دليٍل 

المتحدة«، مع تسجيل أكثر من 150 مليون 

شخص للتصويت على الرغم من الجائحة. 

ده جوش كيرتزر، أستاذ العلوم 
ِّ

وهذا ما يؤي

مستبِعدًا  هارفارد،  بجامعة  السياسية 

»أعرف  قائاًل:  د 
َّ

غر إذ  األهلية،  الحرب  شبح 

كثيرًا من علماء الحرب األهلية، وقليل منهم 

شفا  على  المتحدة  الواليات  أن  يعتقدون 

حرب أهلية«، حسب تعبيره.
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حزب ثالث في أميركا

الكاتب شدد بداية مقاله على أن طرح مثل 

»المواقف  ظل  في  اآلن  واردا  أصبح  األسئلة  هذه 

ثم  أواًل،  األميركيون  اختارها  التي  المبررة  غير  الخطرة 

الحقا«. الصينيون 

محذرا  حدث،  فيما  شخصية  حسابات  ثمة  أن  إلى  وألمح 

من أن التاريخ أثبت أن »إدارة سياسة خارجية انطالقا من 

الخطورة«. أمر بالغ  اعتبارات سياسية داخلية 

األميركي  النواب  حزب  رئيسة  إصرار  الكاتب  واستغرب 

 ،2022 3 أغسطس  تايوان في  زيارة  نانسي بيلوسي على 
الصينية،  الحكومة  حفيظة  سيثير  هذا  أن  تعلم  وهي 

الديمقراطية  لمعنويات  كافيا  يكن  »ألم  متسائال 

بايدن  جو  أكد  أن  الشجاعة  التايوانية 

23 مايو  بمؤتمر صحفي في طوكيو يوم 

عسكريا  ستتدخل  أميركا  أن   2022
قبل  من  لهجوم  الجزيرة  تعرضت  إذا 

أثار  ما  وهو  الشيوعية؟«،  الصين  قوات 

واشنطن  توضح  أن  قبل  بكين  حفيظة 

تتغير..  لم  تايوان  تجاه  سياستها  أن 

تقدمها  التي  الدبلوماسية  المزايا  ما  »إذن 

أنوف  تحت  الحمراء  الخرقة  سياسة 

الثور؟«.

الزيارة  تلك  بين  الكاتب  ربط  وهنا 

لم  التي  بأميركا  النصفية  واالنتخابات 

إنه  قائال  أشهر،   3 سوى  إجرائها  على  يتبق 

قد يتفهم حرص بيلوسي على جعل اإلعالم 

لخطوة  اختيارها  لكن  حاليا  عنها  يتحدث 

بهذا القدر من االستفزاز غير مسؤول.

الفعل  رد  أن  الكاتب  يرى  المقابل،  وفي 

مسؤوال«  يكن  لم  فيه  »المبالغ  الصيني 

مناورات  أوسع  بكين  نظمت  إذ  اآلخر،  هو 

فيها  استخدمت  المنطقة  بهذه  لها  عسكرية 

الحية. الذخيرة 

مع  تتزامن  األميركية  االنتخابات  وألن 

الذي  الصيني  الشيوعي  الحزب  اجتماع 

من  يحصل  أن  إلى  بينغ  جين  شي  يسعى 

خالله على فترة رئاسة ثالثة، فإن الكاتب اتهم 

كال من بيلوسي وشي بأن دوافعهما الرئيسية 

بحتة. سياسية 

صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية:هل يتجه العالم لحرب عالمية ثالثة؟

هل نعبر اليوم في مضيق 

فورموزا مرحلة جيوسياسية 

خطيرة تذكر بمرحلة أوروبا 

البلقانية بداية صيف عام 1914؟

سؤال طرحه كاتب بصحيفة 

لوفيغارو Le Figaro الفرنسية 

أشفعه بسؤال آخر »هل تتقدم 

الصين والواليات المتحدة 

وتايوان اآلن، مثل السائرين أثناء 

النوم، نحو المواجهة المسلحة، 

كما حدث مع النمسا والمجر 

ضد صربيا )حليف روسيا( بعد 

هجوم سراييفو؟«.

إلى األمــام
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على سبيل اإلعارة لمدة موسم واحد

العــربي يعلـــن ضــم الســومــة
المهاجم  ضم  عن  رسميًا  العربي  النادي  أعلن 

السوري عمر السومة إلى صفوفه قادمًا من أهلي 

جدة السعودي في صفقة كانت قد حسمت في 

العربي  النادي  عنها  يعلن  لم  لكن  سابق  وقت 

أنها كانت  الرسمي خاصة  االتفاق  إتمام  إال بعد 

آرون  الجابوني  المهاجم  برحيل  مرتبطة 

بوبيندزا لترك مكان في قائمة المحترفين يمكن 

تسجيل السومة من خالله.

حسابه  عبر  أمس  مساء  العربي  النادي  وأعلن 

الرسمي عن الصفقة وقال: »تم االتفاق مع النادي 

األهلي السعودي على إعارة الالعب عمر السومة 

العربي  وقدم  واحد«،  موسم  لمدة  نادينا  إلى 

شكرا خاصا للنادي األهلي السعودي على حسن 

التعاون.

كما أعلن العربي عن رحيل الجابوني بوبيندزا 

»تم  الرسمي:  النادي  رسميًا وذكر عبر حساب 

ونادي  الرياضي  العربي  النادي  بين  االتفاق 

آرون  الالعب  انتقال  على  السعودي  الشباب 

وتمنياتنا  الشباب  إلى  العربي  من  بوبيندزا 

آلرون بالتوفيق«.

الفحص  اجتاز  قد  الجابوني  الالعب  وكان 

الطبي أمس مع فريقه السعودي ووقع على عقد 

لمدة ثالث سنوات، ومن المقرر أن يكون السومة 

جاهزًا  بالعربي  المحترفين  قائمة  في  بديله 

الريان  أمام  الكبيرة  القمة  مباراة  في  للمشاركة 

قرار  لكن  المونديالي،  لوسيل  استاد  على  غدًا 

مشاركته يبقى عند المدرب يونس علي الذي 

المباراة  لخوض  الالعب  جاهزية  مدى  سيحدد 

وتحقيق  للتدريبات  االنضمام  في  تأخره  بعد 

االنسجام الكامل مع زمالئه.

اليوم  تدريباته  العربي  يختتم  أن  المقرر  ومن 

االهتمام  ظل  في  كبير  جماهيري  دعم  وسط 

ويتطلع  الريان،  أمام  الديربي  بمباراة  الواسع 

التوالي بعد  الثاني على  الفوز  العربي لتحقيق 

االفتتاحية  الجولة  في  قطر  نادي  على  التغلب 

بثنائية نظيفة. { السومة يتوسط مدير النادي ومدير الفريق

الجابوني آرون 
بوبيندزا ينتقل 
رسميًا للشباب 

السعودي

عبدالرحمن رأفت: كنا نستحق الفوز على السد
قال عبدالرحمن رأفت العب فريق أم صالل إن فريقه كان يستحق الفوز أمام السد، وأضاف: »لم 

وتابع:  المباراة«.  على  والسيطرة  التسجيل  في  نجحنا  حيث  العددي  والنقص  بالطرد  نتأثر 

»السد أدرك التعادل وهذا ال يقلل من الجهد الذي بذلناه خالل هذه المباراة«.

لكن  فرصة،  من  أكثر  وأهدرنا  المرتدة  الهجمة  على  نلعب  كنا  النقص  »رغم  حديثه:  وواصل 

بشكل عام نحن راضون عن المستوى الذي قدمناه والقادم أفضل بالنسبة لنا«.

الثالث  نستحق  كنا  لكننا  لنا  بالنسبة  ُمرٍض  أمر  السد  بحجم  كبير  ناد  مع  »التعادل  وقال: 

نقاط«.

جهاد هديب: تعادل بطعم الخسارة
هديب  محمد  جهاد  أكد 

أن  السد  مرمى  حارس 

صالل  أم  مع  التعادل 

ُمرض  غير  أمس 

حيث  لفريقه،  بالنسبة 

بطعم  »تعادل  قال 

لنا،  بالنسبة  الخسارة 

العديد  لنا  الحت  حيث 

لم  لكن  الفرص  من 

في  استغاللها،  يتم 

أم  نجح  الذي  الوقت 

التسجيل  في  صالل 

ونحن ال نشعر بالرضا 

بهذا  الخروج  عن 

هو  هدفنا  ألن  التعادل 

نقاط،  والثالث  الفوز 

نقدم  أن  علينا  لكن 

في  أفضل  مستويات 

المباريات القادمة إلرضاء جماهيرنا التي 

نقدر غضبها من النتائج«.

مشكلة  نعالج  أن  علينا  »يجب  وقال 

القادمة  المباريات  في  الفرص  إهدار 

ال  لكننا  عديدة  فرص  على  نحصل  ألننا 

نستغلها 

تأثير  له  يكون  وهذا  المطلوبة  بالصورة 

في  األمر  هذا  نعالج  أن  ويجب  علينا 

من  نستفيد  حتى  القادمة  المباريات 

ترضي  التي  النتائج  ونحقق  الفرص 

جماهيرنا«.

خوانما: كنا األقرب للفوز
الفريق  إن  الزعيم  مدرب  خوانما  اإلسباني  قال 

السداوي كان قريبًا جدًا من تحقيق الفوز على 

فريق أم صالل. 

بشكل  المباراة  بدأنا  السد:  مدرب  وأضاف 

جيد، والبطاقة الحمراء كان لها تأثير كبير 

العبو  عام،  بشكل  المباراة  أحداث  على 

اللعب  بعد  كثيرا  تحمسوا  صالل  أم 

بنقص عددي.

تسجيل  بوسعنا  كان  خوانما:  وتابع 

أكثر من هدف بعد سيطرتنا على المباراة، 

أمام  المنافس  وحاصرنا  كبير  بصبر  لعبنا 

على  وحصلنا  واألطراف  العمق  من  واخترقنا  مرماه 

كانت  اإلنهاء  طريقة  ولكن  الفرص  من  الكثير 

بشكل سيئ.

وأتم مدرب السد حديثه قائال: سنواصل العمل 

الدوري  بداية  منذ  موقفنا  نعرف  قوة،  بكل 

الغيابات،  من  العديد  وسط  نلعب  وأننا 

ولكننا سنواصل العمل من أجل التحسن 

لألفضل في قادم المباريات.
{ خوانما

تشكيلتا الفريقين
GK - عمر يحيى  أم صالل: سامي بلدي 

 - دهقاني  إبراهيم  إسماعيل   - رباح 

 - راشدوف  ساردور   - خفيفي  عبدالله 

الزريقي  عبدالرؤوف  خالد   - تخيرا  جواو 

كودجيا  جونثان   - صديقي  إدريس   -

- يوسف عمر فخرالدين - عبدالرحمن 

فايز الرشيدي.

ويونج   -  GK هديب  محمد  جهاد  السد: 

رودريجو   - بونجاح  بغداد   - جونج 

تباتا - عبدالله بدر اليزيدي - جيلهرمي 

 - جوزناليز  كزوال  سانتي   - توريس 

الليثي  ممدوح  بهاء   - ايو  مورجان  اندريه 

-عبدالرحمن  السعيد  محمد  أحمد   -

بكري جعفر.

الزعيم لم يستفد من النقص العددي في الصقور

تعادل مثير بين السد وأم صالل

مواجهة  على  نفسه  اإليجابي  التعادل  فرض 

على  أمس  جمعتهما  التي  والسد  صالل  أم 

مباريات  افتتاح  في  الدولي  خليفة  استاد 

تقدم  حيث   ،QNB نجوم  دوري  من  األسبوع 

أم صالل بهدف سجله جواو تيكسيرا د2+45 

ليكتفي  د68،  بونجاح  بغداد  للسد  وتعادل 

بعد  رصيدهما  في  واحدة  بنقطة  منهما  كل 

خسرا  قد  وكانا  الدوري،  جوالت  ثاني  انتهاء 

في  بالتعادل  واكتفيا  االفتتاحية  الجولة  في 

الجولة الثانية.

طرد مبكر

السد  جانب  من  بسيطرة  المباراة  بدأت 

الهجمات  طريق  عن  صالل  ألم  ومحاوالت 

الواضح بين  االلتزام  وبدا  السريعة،  المرتدة 

الفريقين خوفًا من استقبال هدف مبكر، لكن 

سرعان ما بدأ السر في فرض أفضليته وكاد 

لكن  طولية،  كرة  من  أيوا  أندريه  يسجل  أن 

وأنقذا  مرماه  وحارس  صالل  أم  دفاع  تدخل 

الفيديو  تقنية  حكام  تدخل  ثم  الفرصة، 

اللعبة، وبعد عودة  الحكم بمراجعة  وطالبوا 

بإخراج  الحكم  قام   »VAR«الـ لتقنية  الحكم 

أم  مدافع  ضد  المباشرة  الحمراء  البطاقة 

أنه  اعتبار  على  د16،  خفيفي  عبدالله  صالل 

مهاجم  عن  وإبعادها  بيده  الكرة  لمس  تعمد 

السد، وتسبب في هذا القرار في استكمال أم 

صالل المباراة بنقص عددي أمام فريق مدجج 

بالهجوم مثل الزعيم السداوي.

هدف مباغت

سهلة  أصبحت  المهمة  أن  ظن  الجميع 

بالنسبة للسد في ظل النقص العددي الذي 

لعب به عناصر أم صالل، لكن ما حدث خالل 

الشوط األول كان مثيرًا لالهتمام.

الهجومي  الجانب  في  الفاعلية  افتقد  السد 

واالستحواذ  السيطرة  ترجمة  في  ينجح  ولم 

إلى أهداف، فلم تكن هناك تمريرات حاسمة 

ومع  الشباك،  تسكن  فاعلة  تسديدات  أو 

الشوط  عمر  من  األخيرة  للدقيقة  الوصول 

طريقه  في  الشوط  هذا  أن  الجميع  ظن  األول 

للخروج سلبيًا، لكن كانت المفاجأة حاضرة 

من جانب عناصر أم صالل، حيث نجحوا في 

منظمة  هجمة  عبر  التقدم  هدف  تسجيل 

للغاية ترجمها جواو تيكسيرا إلى هدف رائع 

برأسية حاسمة سكنت شباك السد د2+45، 

كودجا  من  رائعة  عرضية  تمريرة  مستغاًل 

الذي راوغ بهاء الليثي مدافع السد في الجانب 

األيسر ومنح زميله هدفا على طبق من ذهب 

منح أم صالل تقدما مثيرا في الشوط األول.

بونجاح يظهر

مدرب  خوانما  على  الغضب  واضحا  بدا 

العبيه  طالب  حيث  الخطوط،  خارج  السد 

صالل  أم  عناصر  على  المتقدم  بالضغط 

لالستفادة من التفوق العددي، ونجح أم صالل 

في الحفاظ على أفضليته خالل الربع ساعة 

األول من زمن الشوط الثاني، بل كاد أم صالل 

محققة  فرصة  من  ثانيا  هدفا  يسجل  أن 

شديدة  بغرابة  سدد  لكنه  تيكسيرا  لجواو 

إلى جوار المرمى، في المقابل عنصر الخبرة 

كان له دور في عودة السد، حيث نجح بغداد 

بونجاح في استغالل كرة استلمها على حدود 

منطقة جزاء أم صالل وسدد بصورة مباشرة 

إلى الشباك ليمنح الزعيم التعادل د68.

بعدها بدقيقة واحدة كاد بونجاح أن يسجل 

رائعة  عرضية  كرة  من  ثانيا  هدفا  بنفسه 

العارضة وفشل في إكمال  لكنه أهدرها فوق 

تلك  شكلت  وقد  للسد،  المثيرة  العودة 

صالل  أم  لعناصر  دافعًا  الخطيرة  الفرصة 

مناطق  غلق  عبر  لتركيزهم  والعودة  للهدوء 

وبالفعل  السد،  عناصر  على  الخطورة 

تمكنوا من الحفاظ على النتيجة حتى انتهاء 

المحاوالت  ورغم  المباراة،  من  األصلي  الوقت 

مرمى  حارس  أن  إال  السد  من  المستمرة 

جيدة  بصورة  لعبوا  دفاعه  وخط  صالل  أم 

وحافظوا على التعادل رغم النقص العددي.

  كتب            عادل النجار
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QNB الجولة الثانية من دوري نجوم الحدث

استاد خليفة الدولي الملعب

ادريس صديقي- سامي بلدي – عبدالرحمن رأفت )أم صالل(- يونغ 

جونع )السد(
بطاقات صفراء

جواو تيكسيرا د45 2 )أم صالل(- بونجاح د68 )السد( األهداف

سعود العذبة حكم اللقاء

السدأم صالل
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QNB الجولة الثانية من دوري نجوم الحدث

استاد المدينة التعليمية المكان

األربعاء 10 أغسطس 2022 اليوم والتاريخ

7:40 التوقيت

فوز السيلية 3 - 2 سيناريو القسم األول الموسم الماضي

سامي الطرابلسي:

نسعى لتجاوز عثرة البداية
أن  السيلية  مدرب  الطرابلسي  سامي  التونسي  أكد 

الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  الشمال  مواجهة 

QNB، ستكون صعبة وسيكون  من دوري نجوم 

لها أهمية خاصة من أجل تدارك عثرة الجولة 

مستوى  تعكس  مباراة  وتقديم  الماضية 

مشوار  في  نقاط  ثالث  أول  وتحقيق  الفريق 

السيلية هذا الموسم.

منذ  جيدًا  أداء  يقدم  الشمال  فريق  وأضاف:   

الموسم الماضي ولدى العبيه انسجام كبير 

إصرار  ولديهم  مميزة  قتالية  بعقلية  ويلعبون 

ونحن  فريق،  أي  تحدي  على  وقادرون  ورغبة 

الماضية  الجولة  في  قاسية  لهزيمة  تعرضنا 

ألننا  بالقلق  وأصابتنا  المعنوي  المستوى  على 

لفريق  االحترام  كامل  مع  الهزيمة  نستحق  نكن  لم 

على  والعمل  أفضل  بصورة  نظهر  أن  وسنسعى  الغرافة، 

ضرورة استغالل الفرص وترجمتها إلى أهداف ألنه في النهاية ال أحد ينظر لإلحصائيات 

بل لنتيجة المباراة.

ووصف أحمد سباعي العب السيلية مواجهة الشمال بالقوية والصعبة.

 وقال أحمد سباعي خالل المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: تنتظرنا مباراة مهمة أمام 

هو  األول  الشواهين  هدف  وسيكون  للفوز  يطمح  والكل  خسارة  من  قادم  الفريق  الشمال، 

حصد نقاط المباراة.

اليوم على استاد المدينة التعليمية

السيلية يسعى لتجديد اآلمال أمام الشمال

تمام  في  التعليمية  المدينة  استاد  يحتضن 

مباراة  اليوم  مساء  الثلث  إال  الثامنة  الساعة 

الجولة  منافسات  ضمن  والشمال  السيلية 

.QNB الثانية لدوري نجوم

بعد  نقاط  أي  بدون  المباراة  يدخل  السيلية 

خسارته أمام الغرافة في الجولة االفتتاحية، 

على  الفوز  تحقيق  في  نجح  فقد  الشمال  أما 

لتكون  االنتصارات  لمواصلة  ويسعى  الريان 

على  الدوري  في  بداياته  أفضل  من  واحدة 

لكل  كبيرة  أهمية  تحمل  المباراة  اإلطالق. 

في  آماله  لتجديد  يسعى  فالسيلية  منهما، 

تقديم مستوى مميز، وقد ظهر بشكل مقبول 

من  بالرغم  الغرافة  أمام  األولى  المباراة  في 

خسارته، فقد لعب بصورة جيدة لكنه افتقد 

الشمال  المقابل قدم  الهجومية، في  الفاعلية 

الفوز  واستحق  الرهيب  أمام  مميزا  مستوى 

وأكد أنه سيبحث عن مركز جيد في الدوري 

هذا الموسم.

الغرافة  أمام  خسارة  من  القادم  السيلية 

يتطلع لتصحيح األوضاع وتعويض الخسارة 

مدربه  ويعرف  األولى،  الجولة  في  الماضية 

يحافظ  الذي  الطرابلسي  سامي  التونسي 

أن  الفريق،  مع  جديد  لموسم  تواجده  على 

لقاء  في  األهم  هو  مرضية  بنتيجة  الخروج 

عدم  عن  الطرابلسي  يبحث  حيث  الشمال، 

عانى  الذي  الماضي  الموسم  سيناريو  تكرار 

فيه الفريق كثيرا قبل أن ينجو من الهبوط إلى 

الفاصلة،  المباراة  بوابة  من  الثانية،  الدرجة 

إلى تحقيق رصيد  الذي يجعله يسعى  األمر 

ليضمن  األول  القسم  خالل  النقاط  من  جيد 

التواجد في المناطق الدافئة.

ويعول الجهاز الفني للسيلية على جهود عدد 

مهند  العراقي  الدولي  خاصة  الالعبين  من 

واليوناني  سعيداني،  بالل  والتونسي  علي، 

سيرجيو،  واألرجنتيني  فيتفا،  جيانيس 

عبدالقادر  إلى  باإلضافة  كارلوس  والسويدي 

الياس وسعيد الحاج وباقي العناصر.

لمواصلة  الشمال  يتطلع  المقابل  في 

االنتصارات واستثمار فوزه المثير في الجولة 

ومواصلة  نظيف  بهدف  الريان  على  السابقة 

حصد االنتصارات تحت قيادة مدربه المغربي 

هشام زاهد، ويملك الشمال عددا من الالعبين 

المميزين القادرين على إزعاج دفاع السيلية، 

والدولي  علوان،  علي  األردني  الدولي  خاصة 

الالعب  عن  فضال  عطوان،  أمجد  العراقي 

المخضرم محمد السيد جدو الذي تمكن من 

إهداء فريقه الفوز على الريان بتسجيله هدف 

المباراة الوحيد قبل خمس دقائق من صافرة 

للشمال  الفني  الجهاز  يريد  كما  النهاية، 

المحافظة على التنظيم الدفاعي الجيد الذي 

ظهر في لقاء الريان، بوجود المدافع الفرنسي 

بكر  أبو  الفريق  مرمى  وحارس  الندير،  لويك 

سيك، والبرتغالي ماتيوس ناني.

مناسبة   14 في  التقيا  أن  للفريقين  وسبق 

بالدوري، دانت فيها األفضلية لصالح السيلية 

الشمال  فوز  مقابل  لقاءات  سبعة  في  بفوزه 

في مناسبتين، وتعادال في خمس مواجهات، 

وكانت آخر مواجهة بينهما قد أسفرت عن فوز 

الثاني  القسم  في  نظيفين  بهدفين  الشمال 

من الموسم الماضي، فيما نجح السيلية في 

الفوز في لقاء القسم األول بثالثة أهداف مقابل 

القوة  غاية  في  اليوم  مباراة  تبدو  لذا  هدفين، 

والندية.

عادل النجار كتب

هشام زاهد:

هدفنا مواصلة االنتصارات
مدرب  زاهد  هشام  وصف 

أمام  المباراة  الشمال 

مباريات  إطار  في  السيلية 

دوري  من  الثانية  الجولة 

نجوم QNB بالصعبة.

المؤتمر  في  زاهد  وقال 

الخاص  الصحفي 

على  عازمون  بالمباراة: 

تحقيق نتيجة إيجابية رغم 

ونسعى  المواجهة،  صعوبة 

الجيدة  المسيرة  الستكمال 

بعد  الموسم  هذا  للفريق 

على  حققناه  الذي  الفوز 

الريان في الجولة األولى.

بالمسؤولية  يشعرون  الالعبين  وجميع  األمان،  بر  إلى  بالمباراة  الوصول  هدفنا  وأضاف: 

إدارة  أشكر  وبالطبع  الماضية،  الفترة  طوال  تركيزهم  على  وأشكرهم  عاتقهم،  على  الملقاة 

وننتظر  الفريق  مساندة  في  تبخل  لم  التي  النادي  وجماهير  الالعبين،  دعم  على  النادي 

حضورها في اللقاء القادم.

ملف  أغلقنا  الشمال:  مدرب  قال  األربعاء،  مواجهة  قبل  الريان  على  الفوز  نشوة  تأثير  وعن 

المباراة الماضية ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، كما نسعى للحفاظ على الصورة التي 

قدمناها في الجولة األولى.

وشدد عبد العزيز متولي العب الشمال على صعوبة مباراة السيلية التي ستقام اليوم في 

الجولة الثانية، وقال: تنتظرنا مواجهة صعبة مع فريق كبير ومنظم، ولكن ذلك ال يمنع أننا 

سنلعب من أجل الفوز وحصد النقاط الثالث وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: خرجنا من مباراة الريان بالهدف الذي خططنا له وهو الفوز وحصد النقاط الثالث، 

ولكن أغلقنا ملف هذه المباراة من أجل التركيز في المواجهة الصعبة المقبلة.

بانون يظهر ويسجل
شارك نجم الفريق القطراوي بدر بانون، بعدما 

شارك الالعب في عدد من التدريبات قبل 

مواجهة األمس بعد أن أعلن جاهزية النجم 

المغربي للمشاركة مع الفريق أمام المرخية.

وتمكن بانون من تسجيل هدف أول لفريقه 

من ركلة جزاء مع نهاية الشوط األول وقدم 

مستويات متميزة.

وكان بدر بانون الوافد الجديد على نادي قطر، 

غاب عن المباراة الماضية بسبب عدم اكتمال 

إجراءات انتقاله على المستوى الطبي.

شهدت مواجهة األمس تواجد العراقي بشار 

رسن وسبيستيان سوريا نجمي نادي 

قطر، في المدرجات بعد غيابهما عن مباراة 

المرخية، في الجولة الثانية من الدوري، وذلك 

بعدما أثبتت األشعة إصابة رسن بتمزق من 

الدرجة األولى في العضلة الخلفية.

وغاب سبيستيان سوريا بسبب البطاقة 

الحمراء التي حصل عليها في الجولة األولى 

من المنافسة.

ومن المنتظر أن يغيب رسن عن المالعب لمدة 

أسبوع، وهو ما يعني عدم لحاقه بمواجهة 

السيلية التي ستقام يوم اإلثنين المقبل في 

الجولة الثالثة من الدوري.

وكان رسن تعرض لإلصابة في مباراة قطر 

مع العربي بالجولة األولى، والتي انتهت بفوز 

العربي.

بشار وسبيستيان
في المدرجات

الشمال السيلية

لحساب الجولة الثانية

المرخية والقطراوي.. »ال غالب وال مغلوب«
منهما  لكل  بهدف  قطر  ونادي  المرخية  تعادل 

أمس  بينهما  جمعت  التي  المواجهة  في 

الجولة  ضمن  التعليمية  المدينة  باستاد 

.QNB الثانية من دوري نجوم

طريق  عن  األول  بالهدف  القطراوي  تقدم 

المغربي بدر بانون في الدقيقة 45 + 3، وعادل 

الدقيقة  في  للمرخية  حسين  أيمن  العراقي 

نقاط،   4 إلى  المرخية  رصيد  ليرتفع   ،57
والقطراوي إلى نقطة واحدة.

البداية جاءت قوية ومثيرة كما كان متوقعا، 

وشهدت الدقائق األولى تفوقا كبيرا لفريق قطر 

الذي شن هجوما قويا عن طريق خط المقدمة 

بقيادة المهاجم النيجيري اكبوتو الذي شكل 

خطورة كبيرة على مرمى فريق المرخية.

العشر  الدقائق  في  يتقدم  أن  القطراوي  وكاد 

األولى، إال أن الحارس لؤي شريف كان حاضرا 

وأبعد العديد من الكرات.

انطالق  من  ساعة  ربع  وبعد مرور  المقابل  في 

طريق  عن  المرخية  تحرك  األول،  الشوط 

بوغرطة،  وحمرون  حسين  أيمن  العراقي 

سد  بانون  بدر  المغربي  المدافع  شكل  ولكن 

دفاع قويا مع بقية العناصر، وتماسك الفريق 

دون استقبال هدف في شوط اللعب األول.

وكاد أيمن حسين أن يضع فريقه في المقدمة 

من رأسية قوية، إال أنها مرت فوق المرمى.

خميس  الحكم  منح  للفيديو،  العودة  وبعد 

بعد  قطر  لنادي  جزاء  ضربة  المري  محمد 

الدقائق  في  اكبوتو  النيجيري  العبه  عرقلة 

األخيرة من الشوط األول أمام المرخية.

افتتاح  في  بانون  بدر  المغربي  وينجح 

ويحرز  الجزاء  نقطة  على  من  التسجيل 

األول  الشوط  وانتهى  لفريقه،  األول  الهدف 

بتقدم القطراوي بهدف دون مقابل للمرخية.

المرخية  كان  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 

تعادل  هدف  خطف  أجل  من  جدية  األكثر 

إلضافة  القطراوي  سعى  المقابل  وفي  سريع، 

مهمة  من  ويصعب  اللقاء  به  ينهي  ثان  هدف 

المرخية.

يسجل  أن  حسين  أيمن  العراقي  واستطاع 

هدف التعادل بعد أن ارتقى عاليا ووضع كرة 

رأسية قوية أعلنت هدف التعادل للمرخية.

إيقاع  ارتفع  للمرخية  التعادل  هدف  وبعد 

اللعب بين الفريقين في ظل رغبة كل فريق 

الظفر  من  واالقتراب  ثان  هدف  خطف  في 

بالنقاط الثالث، وسعى كل فريق إلى تحقيق 

بين  ومتكافئة  مثيرة  كانت  مباراة  في  الفوز 

الطرفين.

المرخية  لمدافع  خطأ  ومن   83 الدقيقة  وفي 

عن  الثاني  الهدف  يضيف  أن  القطراوي  كاد 

عاشور  لؤي  أن  إال  اكبوتو،  النيجيري  طريق 

طريقها  في  وهي  الكرة  وأبعد  الموعد  في  كان 

للمهاجم.

أيوب  الالعب  طرد  األخيرة  الدقائق  وشهدت 

ورحلة  اللعب  وتواصل  المرخية،  من  عزي 

المتبقي  الزمن  في  قاتل  هدف  عن  البحث 

المباراة  نهاية  الحكم  أطلق  أن  إلى  اللقاء،  من 

بالتعادل اإليجابي بهدف لكل منهما.

عوض الكباشي كتب
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قمة جماهيرية
في »الدرة المونديالية«

يوم  مفتوحة  المونديالي  لوسيل  استاد  أبواب  ستكون 

تدشينه  منذ  مرة  ألول  الجماهير  الستقبال  الخميس  غد 

استعدادا الستضافة قطر لكأس العالم 2022 نوفمبر المقبل 

في بروفة تجريبية لقياس مدى جاهزية الملعب المونديالي 

العالم  أن يستضيف نهائي كأس  المقرر  والذي من  الجديد 

يوم 18 ديسمبر المقبل.

لم تجد اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بدولة قطر أفضل من 

مباريات  ضمن  تأتي  والتي  الجماهيرية  والريان  العربي  قمة 

الجولة الثانية بدوري نجوم QNB لتكون أولى المباريات التي 

يستضيفها استاد لوسيل، والمقرر أن يكون مسرحا للمباراة 

الختامية بمونديال قطر 2022.

األكثر  الفريقين  بين  لكونها  نظرا  المباراة  أهمية  تأتي 

سبق  واللذين  النجوم  بدوري  القطرية  الفرق  بين  جماهيرية 

وأن تقابال بالدوري في 60 مواجهة تفوق فيها الريان الذي حقق 

الفوز في 26 مواجهة، بينما حقق العربي الفوز في 15 مواجهة، 

وحسم التعادل 19 مواجهة بين الفريقين.

تفوقا  شهدت  الفريقين  بين  الماضي  الموسم  مواجهات 

األول  الدورين  مباراتي  في  الفوز  العربي  حقق  حيث  عرباويا 

أهداف مقابل هدفين  أربعة  والثاني بهدفين مقابل هدف ثم 

على التوالي.

وأربعين  الساعة السابعة  المباراة غدا الخميس عند  وتقام 

العربي  افتتح  حيث  الثانية  الجولة  مباريات  ضمن  دقيقة 

بينما  رد،  دون  بهدفين  قطر  حساب  على  هام  بفوز  الموسم 

تعرض الريان لخسارة مفاجئة أمام الشمال بهدف دون رد.

ستيفان  الفرنسي  الثنائي  على  وجماهيره  الريان  ويعول 

جماهيره  تقبل  لن  حيث  بولي  يوهان  وااليفواري  نزونزي 

مباراة  كانت  لو  خاصة  الموسم  انطالقة  مع  ثانية  بخسارة 

الديربي الجماهيري الكبير.

مواجهة  الجاسم  عبدالرحمن  الدولي  الساحة  حكم  ويدير 

طالب سالم مساعد  ويعاونه  والريان  العربي  الخميس بين 

أول، سعود أحمد مساعد ثان، وسيكون محمد المزيد حكما 

حكما  عارف  ويوسف  للفيديو،  حكما  العذبة  وسعود  رابعا، 

مساعدا للفيديو.

استاد خليفة يستضيف المواجهة

الغرافة والوكرة.. صراع األقوياء
الساعة  عند  الدولي  خليفة  استاد  يشهد 

المهمة  المواجهة  اليوم  مساء  والنصف  الخامسة 

التي تجمع بين الغرافة والوكرة ضمن منافسات 

للموسم   QNB نجوم  دوري  من  الثانية  الجولة 

تأتي  أن  يتوقع  مباراة  في   2023  -  2022 الكروي 

الطرفين. بين  ومثيرة  قوية 

في  المهمة  المباريات  من  تعتبر  الليلة  مواجهة 

كال  يمتلكها  التي  لإلمكانيات  نظرا  الجولة  هذه 

المواطنين  الالعبين  صعيد  على  سواء  الفريقين 

ولرغبة  ناحية،  من  األجانب  المحترفين  أو 

الفوز  تحقيق  في  اآلخر  الجانب  على  كليهما 

القوية  العروض  لمواصلة  الثالث  النقاط  وحصد 

الفوز  بعد  األولى  الجولة  في  بدأها  التي  واالنطالقة 

بالنقاط. والظفر 

السيلية  على  االنتصار  تحقيق  استطاع  الغرافة 

بهدفين مقابل هدف في الجولة األولى في غياب نجمه 

انضم  الذي  إبراهيمي  ياسين  الجزائري  المحترف 

مميزة  صفقة  في  الريان  من  قادما  الفريق  لصفوف 

الفريق  خالله  سيكون  الموسم  هذا  أن  تأكيد  ويريد 

منافسا قويا على اللقب باالنتصار أيضا على الوكرة.

ياسين  العبه  عودة  من  سيستفيد  الغرافة  فريق 

وسيعتمد  الفريق،  أعضاء  بقية  بجانب  براهيمي 

أندريا  اإليطالي  مدربه  بقيادة  للفهود  الفني  الجهاز 

التي  المجموعة  نفس  على  ستراماتشوني 

شاركت في اللقاء األول.

الطرف الثاني في مواجهة اليوم الوكرة وهو متحفز 

هدفين،  مقابل  أهداف  بأربعة  الدحيل  على  بالفوز 

ويسعى للفوز على الغرافة لتحقيق أكثر من هدف 

أهمها التمسك بصدارة ترتيب الدوري، وإزاحة واحد 

من المنافسين األقوياء من طريقه.

ويراهن الوكرة على حالة من االنسجام والتجانس 

خاصة  محترفوه  ويقدم  عناصره  جميع  بين 

للغاية  مميزة  مستويات  داال  جيلسون  األنجولي 

عليه  يعتمد  ما  وهو  التوالي،  على  الثاني  للموسم 

المدرب اإلسباني ماركيز لوبيز المدير الفني لفريق 

الوكرة من أجل التفوق على الغرافة.

مليئة  دائما  تأتي  والوكرة  الغرافة  مواجهات 

لكال  القوي  الحافز  وجود  ومع  والندية،  باإلثارة 

أن  المتوقع  من  الثالث  النقاط  لحصد  الفريقين 

واإلثارة  السخونة  غاية  في  اليوم  مباراة  تكون 

والندية.

عوض الكباشي كتب

عبدالرحمن السامرائي
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QNB الجولة الثانية – دوري نجوم الحدث: 

استاد خليفة الدولي المكان:

األربعاء 10 أغسطس 2022 التاريخ:

5:30 التوقيت:

الوكرةالغرافة

سوكو يفوز بكأس الدوحة للمرة الثانية

شهد مضمار دوفيل بفرنسا إقامة اثنين من أقوى وأهم أشواط 

السباق  نادي  برعاية  -وكالهما  األصيلة  العربية  الخيل 

تمكن  حيث   ،2022 أغسطس   9 الثالثاء  مساء  والفروسية- 

من  ريسنغ  الوسمية  ملك  غراء(   × )المرتجز  »الغدير«  المهر 

األصيلة  العربية  للخيل  األولى  الفئة  من  الريان  كأس  حصد 

والروعة  القوة  في  غاية  بأداء  2000م  لمسافة  سنوات   3 عمر 

الثانية فقط، وكان فوزًا عن جدارة واستحقاق  وفي مشاركته 

وذلك  منافسيه،  أقرب  عن  ونصف  أطوال   5 بلغ  كبير  وبفارق 

كريستوف  الخيال  وبقيادة  رو  فرانسوا  المدرب  بإشراف 

الشوط  مع  الموعد  كان  ساعة  نصف  حوالي  وبعد  سوميون، 

العربية  للخيل  األولى  الفئة  من  الدوحة  كأس  وهو  الثاني 

فيه  وتمكن  2000م،  لمسافة  فوق  فما  سنوات   4 عمر  األصيلة 

السلطانية  الخيالة  ملك  ساكا(   × )نيشان  »سوكو«  الجواد 

على  الثاني  للعام  به  والفوز  لقبه  عن  الدفاع  من  العمانية 

الخيال  وبقيادة  برنار  إليزابيث  المدربة  بإشراف  التوالي 

ديميور.  كريستيان 

الوزير  الفضاله  علي  بن  حسين  السيد  السباق  وحضر 

وقام  الفرنسية،  الجمهورية  لدى  قطر  دولة  بسفارة  المفوض 

أوليفييه  السيد  بحضور  الشوطين  بكال  الفائزين  بتتويج 

ديلوا مدير عام فرانس غالو.

{ السيد حسين بن علي الفضالة يتوج الفائزين بكأس الدوحة { لقطة من تتويج الفائزين بكأس الريان

»الغدير« ملك الوسمية ريسنغ 

يفوز بكأس الريان بجدارة

نلعب من أجل االنتصارمنافسنا جيد ولكننا نريد الفوز
لوبيز  ماركيز  بارتولومي  اإلسباني  أكد 

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  مدرب 

الموج  استعدادات  أن  الوكرة 

جيدة  الغرافة  لمباراة  األزرق 

الجهاز  إن  وقال  جدًا، 

كافة  على  كز  ر  الفني 

الخاصة  التفاصيل 

على  المباراة،  بتلك 

النتيجة  تحقيق  أمل 

أن  وأتمنى  المرجوة 

أتم  على  الالعبون  يكون 

هذا  لخوض  جاهزية 

اللقاء.

جيد  فريق  الغرافة  وأضاف:   

لديه  اللحظة  هذه  في  حسنًا  ولكن 

أو ثالث العبين محترفين يفتقد  فقط العبين 

ولكن  المنتخب  في  والعب  محترفين  العبين 

جيدة  شابة  عناصر  لديهم  اليزال 

لي  بالنسبة  مميزون،  والعبون 

جيد  ومدرب  جيد  فريق  هم 

قدم  كرة  تقدم  وعقلية 

بشكل  أحترمها  مميزة 

كبير ولكن بالطبع أريد 

الفوز بالمباراة.

نفوز  عندما  وتابع:   

جيدا،  يكون  شيء  كل 

الفريق  الفوز يكون  فعند 

ولكن  جيدة  بحالة 

المشكلة هي عند الخسارة، 

أداء الفريق  أما عند الفوز فيكون 

والتركيز  مرتفعة  والمعنويات  جيدا 

يتضاعف.

المدير  ستراماتشوني  أندريا  اإليطالي  أعرب 

بالبداية  سعادته  عن  للغرافة  الفني 

على  بالفوز  لالعبيه  الجيدة 

األولى  الجولة  في  السيلية 

وعلى   ،QNB نجوم  لدوري 

بعض  وجود  من  الرغم 

من  لكن  الصعوبات، 

ولنادي  لالعبين  المهم 

الغرافة تحقيق الفوز.

التي  الوكرة  مباراة  وعن 

األسبوع  ضمن  ستقام 

في  الوكرة  قال:  الثاني 

بوجود  الفنية  حاالته  أفضل 

مع  والتعاقد  مميز،  مدرب 

جدًا،  جيد  أيضًا  أسترالي  مدافع 

وحققوا  الدحيل  أمام  جيدة  مباراة  وقدموا 

فوزا كبيرا رغم غياب محمد بن يطو، وسنواجه 

حاليا،  بالدوري  الفرق  أفضل  من  وهو  قويًا  فريقًا 

قدمنا  مما  أفضل  بتقديم  مطالبون  أننا  وأعتقد 

نتيجة  نحقق  لكي  السيلية  أمام 

مباراة  ستكون  أعتقد  إيجابية، 

عالية المستوى.

يعتمد  الفريق  وواصل: 

السن  صغار  العبين  على 

السيلية  أمام  وشاركنا 

تحت  العبين  بثمانية 

ونحتاج  سنة   23 سن 

خبرة  أصحاب  لالعبين 

لقيادة الالعبين الشباب، 

وأنا سعيد بتطور مستوى 

العبينا الشباب وهذا بفضل 

ولكننا نسير  أكاديميتنا  عمل 

بدأ  الذي  النادي  لمشروع  وفقا 

الموسم الماضي ووفق رؤية الشيخ جاسم 

بهذا  يؤمن  الذي  النادي  رئيس  ثاني  آل  ثامر  بن 

الجيل من الالعبين.

تاهرات: مواجهة صعبة
الغرافة:  العب  تاهرات  مهدي  الجزائري  المدافع  قال 

بتركيز  الماضية  الجولة  في  األولى  المباراة  لعبنا 

حساب  على  مهم  فوز  تحقيق  في  ونجحنا  كبير 

الوكرة ستكون صعبة  السيلية، وبالتأكيد مواجهة 

للحصول  الفوز  ونحقق  مستعدين  نكون  أن  وعلينا 

على النقاط الثالث.

بمشاركة  المباراة  في  كبيرة  فرصة  لدينا  وأضاف: 

الكبيرة،  بخبرته  سيفيدنا  الذي  إبراهيمي  ياسين 

أنهينا  وقد  النهاية،  في  االنتصار  نحقق  أن  ونأمل 

من  وكان  الخامس  بالمركز  الماضي  الموسم 

جيدة،  فرق  وجود  ظل  في  بالبطولة  الفوز  الصعب 

للغاية  جيدا  الجديدة  الموسم  يكون  أن  ونأمل 

وسنقدم كل شيء للنادي وللمشجعين أيضا لعمل 

أفضل شيء ممكن.
{ مهدي تاهرات

{ اوميد ابراهيم

أوميد : يجب علينا إظهار إمكانياتنا 
وصف اإليراني أوميد إبراهيمي محترف نادي الوكرة تحضيرات 

تجهيزات  إن  وقال  بالجيدة،  الغرافة  أمام  المقبلة  للمباراة  فريقه 

فريقه لمنافسات الموسم بشكل عام كانت متميزة في المعسكر 

الخارجي الذي شهد خوض العديد من المباريات الودية القوية.. 

بصورة  وظهرنا  الدحيل  فريق  أمام  األولى  مباراتنا  لعبنا  وقال: 

طيبة وبالطبع لدينا مباريات عديدة في المستقبل تصل إلى 21 

مباراة أخرى ليست سهلة بالطبع لكل الفرق، ويجب علينا إظهار 

الدوري لنحصل على نتيجة جيدة.. وأضاف:  إمكانياتنا في 

نحن نعلم وضعنا ونعلم أهمية بداية الموسم بشكل جيد، 

فريق  أمام  لعبنا  األولى  المباراة  في  صعبة،  المباريات  كل 

كبير وأحد أفضل األندية في الدوري والمباراة المقبلة أمام 

نحترمهم  جيدون،  العبون  لديه  الغرافة  أيضًا  الغرافة، 

والتزامنا  إمكانياتنا  لنظهر  للملعب  وسنذهب  كثيرًا، 

الملعب  منتصف  في  جيدون  العبون  لديهم  الفريق،  مع 

وسنقاتل للحصول على الثالث نقاط.

ستراماتشوني: ماركيز لوبيز:
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الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  عن  نيابة 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  حضر 

القطرية  األولمبية  اللجنة  رئيس  ثاني 

دورة  من  الخامسة  النسخة  افتتاح  حفل 

مساء  أقيم  الذي  اإلسالمي،  التضامن  ألعاب 

بحضور  التركية،  »قونيا«  مدينة  في  أمس 

أردوغان رئيس  فخامة الرئيس رجب طيب 

من  وعدد  الشقيقة،  التركية  الجمهورية 

الحكومات  ورؤساء  اإلسالمية  الدول  رؤساء 

وضيوف الحفل. 

األولمبية  اللجنة  رئيس  سعادة  ونقل 

تحيات  الحفل،  حضوره  خالل  القطرية، 

حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى إلى 

فخامة رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، 

الشقيق  التركي  للشعب  سموه  وتمنيات 

بالمزيد من التقدم واالزدهار. 

التركي،  الرئيس  فخامة  حمل  جانبه،  من 

حضرة  إلى  تحياته  جوعان  الشيخ  سعادة 

متمنيا  المفدى،  البالد  أمير  السمو  صاحب 

وللشعب  والسعادة،  الصحة  موفور  لسموه 

القطري دوام التقدم والتنمية واالزدهار. 

حمد  جوعان بن  الشيخ  كما حضر سعادة 

فخامة  أقامها  التي  العشاء  مأدبة  ثاني  آل 

أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 

النسخة  افتتاح  حفل  ضيوف  شرف  على 

الخامسة من دورة ألعاب التضامن اإلسالمي. 

ويمثل قطر في الدورة 112 رياضيا ورياضية 

في 14 لعبة جماعية وفردية. 

حضور  وسط  رائعا  االفتتاح  حفل  وجاء   

يقارب  ما  إلى  وصل  ومميز  كبير  جماهيري 

بكلمة  االفتتاح  حفل  وبدأ  متفرج..  ألف   45
أردوغان  التركي رجب طيب  الرئيس  ألقاها 

مرحبا بجميع الوفود المشاركة في النسخة 

للجماهير  تحية  وموجها  بقونيا  الخامسة 

على  االفتتاح  بحفل  تواجدت  التي  الكبيرة 

استاد »قونيا سبور«. 

االحتفال  جمالية  من  زين  ماهر  الفنان  وزاد 

دينية  وأناشيد  معزوفات  قدم  الذي  وهو 

تتفاعل  الحاضرة  الجماهير  جعلت  رائعة 

فنية  فقرات  تقديم  الحفل  شهد  كما  معه، 

األلعاب  وإطالق  معبرة  برسائل  بعثت  ميزة 

النارية.

أقــــــــــصــــــــــي 

العـــــــب عـــنـــابـــي 

عبدالقادر  التايكوندو 

هارون  الباكستاني  من  عصفور 

الــدور  منافسات  خــالل  كلغ   58 وزن  في  خــان 

الالعب  وفاز  اإلسالمي،  التضامن  أللعاب  األول 

ليضمن  بــجــدارة  بالمواجهة  الباكستاني 

تأهله للدور ربع النهائي من المنافسات، فيما 

غـــادر العــب 

العنابي الدورة 

مــبــكــرا.  وبـــدت مالمح 

بعد  العنابي  العــب  على  الحزن 

والعبور  للفوز  يطمح  كان  الذي  وهو  اإلقصاء 

للدور ربع النهائي، ولكن خصمه الباكستاني 

أقــوى وأذكــى من خــالل توجيه ضربات  كــان 

محكمة حصد بها أكبر عدد من النقاط.

طائرة العنابي 
تتعثر أمام إيران

مباراته  الطائرة  الكرة  عنابي  خسر 

بثالثة  اإليراني  المنتخب  أمام  األولى 

 15 /25 بواقع  مقابل  دون  أشواط 

المباراة  في  وذلك  و25/ 23،  و26/ 24 

أمس  الفريقين  بين  جمعت  التي 

على صالة »كراتاي« ضمن منافسات 

اإلسالمي  التضامن  ألعاب  دورة 

الخامسة. 

كبير  بفارق  األول  الشوط  وانتهى 

حسمه  الذي  إيران  لمنتخب 

الكتيبة  وظهرت   ،15 /25 بنتيجة 

بدون  الشوط  هذا  في  العنابية 

ما  وهو  تكتيكي  وانضباط  تركيز 

الثاني  الشوط  كبيرا،  الفارق  جعل 

كثيرا  منتخبنا  أداء  فيه  تحسن 

لوال  الشوط  خطف  من  قريبا  وكان 

كفة  رجحت  التي  االخيرة  الدقائق 

الشوط  لينتهي  اإليراني  المنتخب 

الثالث  الشوط   ،24 /26 بنتيجة 

لمنتخبنا  ومصيريا  حاسما  كان 

ولعب  المباراة  في  العودة  حاول  الذي 

وخبرة  قوة  ولكن  جيدة  بطريقة 

الشوط  حسمت  اإليراني  المنتخب 

 ،23 /25 بنتيجة  لصالحه  والمباراة 

مبارياته  أولى  في  منتخبنا  ليتعثر 

بدورة ألعاب التضامن اإلسالمي.

العذبة والمطاوعة
يرفعان العلم

القطرية  األولمبية  اللجنة  اختارت 

العب  العذبة  مسعود  العنابي  نجمي 

العبة  المطاوعة  وكلثم  سكيت  رماية 

في  أمس  يوم  األدعم  راية  لرفع  تايكوندو 

التضامن  ألعاب  بدورة  االفتتاحي  الحفل 

»قونيا  استاد  على  أقيمت  التي  اإلسالمي 

المنظمة  اللجنة  حافظت  وقد  سبور«، 

هذه  وتعد  العلم  رفع  تقاليد  على  لأللعاب 

حمل  فيها  يتاح  التي  األولى  المرة  هي 

دورة  في  بلد  كل  من  والعبة  لالعب  العلم 

في  حدث  مثلما  اإلسالمي،  التضامن 

التقليد  كان  بينما  طوكيو،  أولمبياد 

العلم  يحمل  بأن  السابقة  الدورات  في 

لكل  الرياضية  الوفود  من  واحد  شخص 

ويعتبر  العبة.   أو  العبا  كان  سواء  دولة 

المشاركة  الوفود  أكبر  من  العنابي  وفد 

بوجود ما يقارب 200 شخص ضمن الوفد 

المشارك بين العبين وإداريين، من بينهم 

95 العبا ضمن منافسات الرجال و22 العبة 
أبطالنا  يتطلع  حيث  السيدات،  فئة  في 

على  والتواجد  مميزة  بصورة  للظهور 

الدورة،  منافسات  خالل  التتويج  منصات 

وسط طموحات كبيرة وآمال معقودة على 

العديد من األسماء الالمعة.

انطلقت أمس في »قونيا« برعاية الرئيس التركي أردوغان

الشيخ جوعان يحضر افتتاح »التضامن اإلسالمي«

قادر عصفور يودع المنافسات
بدال

ع

عبد الناصر البار 

موفد لجنة اإلعالم الرياضي 

} تصوير :

خالد المسلماني - سالم السعدي

قونيا
حضور قطري 

مميز .. والحفل 

يعكس 

التراث اإلسالمي 

العميق

حميدة يهدي العنابي أول ميدالية ذهبية
أول  حميدة  باسم  العنابي  العب  أهدى 

ألعاب  بدورة  العنابية  للبعثة  ميدالية 

لعنابي  ذهبية  وأول  اإلسالمي  التضامن 

 400 سباق  تخصص  في  القوى  ألعاب 

األول  المركز  في  حل  بعدما  حواجز  متر 

وهو  ثانية،   48:67 قدره  زمني  بتوقيت 

مباشرة  أهله  الدورة  في  قياسي  رقم 

أللعاب  العالم  بطولة  في  للمشاركة 

العام  بودابست  ستحتضنها  التي  القوى 

قوية  منافسة  السباق  وشهد  المقبل. 

النهاية،  وحتى  البداية  منذ  وشرسة 

يسير  كيف  عرف  العنابي  العب  ولكن 

وأعرب  االخيرة،  األمتار  في  خاصة  السباق 

الكبيرة  سعادته  عن  العنابي  العب 

الذهبية،  الميدالية  وتحقيق  بالفوز 

وتحقيق  بالفوز  كبيرة  سعادتي  وقال: 

أن  مؤكدا  العنابية،  للبعثة  ميدالية  أول 

السباق كان قويا وشاقا، ولكنه كان عازما 

على المنافسة وتحقيق إحدى الميداليات 

كبيرة لدى بعثة  فرحة  الملونة.  وسادت 

باسم  حصد  بعد  القوى  ألعاب  عنابي 

400 متر حواجز.  حميدة ذهبية 

{ تتويج باسم 

حميدة بالذهبية

رماية األدعم جاهزة للتحدي اليوم
أولى  في  اليوم  العنابي  سيدات  تشارك 

منافسات دورة ألعاب التضامن اإلسالمي 

المطوع  وكلثم  فطناسي  مــرام  بخوض 

ــي مــنــافــســات  الــتــصــفــيــات الــتــأهــيــلــيــة ف

كلغ  و67  كلغ   49 وزن  فــي  التايكــونــدو 

على  صباحا  التاسعة  الساعة  من  بداية 

19 مايو بقونيا. صالة 

ـــود الـــخـــلـــف وآمـــنـــة  وتــــشــــارك خـــل

عــبــدالــلــه فــي مــنــافــســات الــرمــايــة 

بالبندقية.

أبوشارب  وسعيد  العذبة  حمد  ــد  وراش

الرماية  منافسات  في  الرميحي  ومحمد 

الرجال. فئة  في  بالبندقية 

منافسات  الــحــارث  راكــان  يخوض  كما 

الثانية  الجمباز الفني بداية من الساعة 

عشرة ظهرا على صالة قونيا فيلدروم.

{ لقطة من مواجهة قطر وإيران

عبدالقادر عصفور يودع المنافسات

{ عبد القادر عصفور خالل 

منافسات التايكوندو

سيطرة تركية 
على الصدارة

مع نهاية منافسات اليوم الرابع من 

دورة ألعاب التضامن اإلسالمي بقونيا 

واصلت تركيا تصدرها لجدول ترتيب 

الميداليات بحصولها على 20 ميدالية 

ملونة منها 10 ذهبيات و6 فضيات و4 

برونزيات. وجاءت دولة كازاخستان 

ثانيا برصيد 10 ميداليــات ملـــونـة منها 

5 ذهبيات وواحدة فضية و4 برونزيات، 
وحلت أوزبكستان ثالثا برصيد 9 

ميداليات بحصد 3 ذهبيات وفضيتين 

و4 برونزيات، وجاءت إيران رابعا بــ 

11 ميدالية منها ذهبيتان و7 فضيات 
وبرونزيتان، واإلمارات خامسا بــ 4 ميداليات 

منها ذهبيتان وفضية وبرونزية، واحتلت 

البحرين المركز السادس برصيد 4 

ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيتين.

إقصاء ظالم لتوسين أقوندودي من السباق
100م حادثة غير  شهد سباق نصف نهائي 

أقوندودي  توسين  العنابي  لالعب  متوقعة 

بسبب إقصائه وطرده من السباق بسبب 

انطالقته المتسرعة قبل ضربة البداية، وهو 

ما جعل اللجنة المشرفة على السباق تقرر 

إبعاده في الوقت الذي كان الجميع ينتظر 

وهو  الميداليات  إحـــدى  الــالعــب  يحقق  أن 

الذي حقق رقما قياسيا 

أول أمس بزمن 

قــــــــــــــدره 

العالم  لبطولة  مباشرة  أهله  ثانية   9:98
التي ستقام ببودابست، وما حّز في نفس 

بــعــثــة عــنــابــي ألـــعـــاب الـــقـــوى أن الــســبــاق 

ألغيت انطالقته ثالث مرات متتالية بسبب 

رفضت  اللجنة  ولكن  الخاطئة،  االنطالقة 

الــمــقــابــل لم  فــي  إبــعــاد عــداءيــن تركيين 

تتسامح مع عداء العنابي.

وعــلــى صــعــيــد آخــــر تــأهــل 

سعد زمزوم لنهائي 

 110 ســــبــــاق 

حواجز. 

{ جانب 

من التتويج

{ سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني
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التزييف يغزو منصات التواصل
يستضيف موقع التواصل االجتماعي الشهير 

»تيك توك« اليوم نهرا من مقاطع الفيديو 
المزيفة بواسطة ما يعرف باسم »التزييف 

.)Deepfake( »العميق
ويستطيع التزييف العميق إجراء تعديل 

رقمي على وجه الشخص أو جسده لجعله 
شبيها بشخص آخر، والذي عادة ما يكون 

شخصا مشهورا..وهناك حساب بارز على تيك 
توك تحت اسم »@deeptomcriuse« قد نشر 

بالفعل العشرات من مقاطع الفيديو المزيفة 
التي تنتحل شخصية توم كروز، وقد حازت 

هذه المقاطع إعجاب 3.6 مليون متابع.
وهناك أمثلة أخرى للتزييف العميق يظهر 

فيها مارك زوكربيرغ -المؤسس والمدير 
التنفيذي لموقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك« وشركته األم »ميتا« وهو يعترف 
بتآمره في مشاركة بيانات المستخدمين، 

وهناك أمثلة قد شاعت مؤخرا لممثلين مثل 
روبرت باتينسون وكيانو ريفز.

أدوار مختلفة

وعلى الرغم من استخدام تقنية التزييف العميق غالبا إلنتاج إعمال 

إبداعية أو للتسلية، فإنها بدأت في االنتشار بشكل متزايد في حمالت 

العامة  الشخصيات  سمعة  تشويه  وفي  الهوية  واحتيال  التضليل 

والمشاهير.

وبما أن التكنولوجيا الالزمة إلنتاج هذه األعمال المزيفة تكون متطورة 

يجعل  مما  متزايد،  بشكل  متاحة  أصبحت  فإنها  للغاية،  ومعقدة 

ركب  عن  متخلفة  لها  الضابطة  والقوانين  عنها  الكشف  برامج 

مواكبتها. وهناك شيء واحد مؤكد بشأنها وهو أن تقنيات التزييف 

العميق قد ُوِلَدت لتبقى، فماذا نفعل حيالها؟

 The( كونفيرسيشن«  »ذا  موقع  نشره  الذي  التقرير  وبحسب 

Conversation(، فلطالما كان التالعب بالنصوص والصور هو حجر 
األساس لجذب التفاعل واالنتباه. وال ُيستثنى التزييف العميق من 

ذلك. وهو ما يعكس رغبات البشر الدفينة في المشاركة في الثقافة 

ورواية القصص والفن.

ويستطيع التزييف العميق إنتاج أعمال أصيلة لممثلين متوفين، 

وكأنها تعيد إحياءهم في أعمال جديدة أصيلة. وقد تلعب بذلك دورا 

في مواساة األشخاص الذين فقدوا أحباءهم.

مساوئ التزييف العميق

قد ُتسبب تقنيات التزييف العميق العديد من المشكالت، من بينها 

مشكالت اجتماعية مثل:

• استخدامها دليال على أي أخبار زائفة أو معلومات ُمضِللة.

• استخدامها لتشويه سمعة األشخاص.

• التسبب في صراعات اجتماعية أو سياسية نتيجة لقدرتها على 

إنتاج وسائط يصعب الكشف عن صحتها.

• استخدامها في إنتاج مواد مزيفة.

وتثير النقطة األخيرة قلقا خاصا، إذ أظهرت برمجيات شركة »ديب 

ترايس« )Deeptrace( المنوطة بالكشف عن التزييف العميق -في 

عام -2019 أن 96 % من إجمالي 14 ألف حالة تزييف عميق كانت ذا 

طبيعة انتقامية وقد كان هناك أحد التطبيقات المجانية -الذي تمت 

إزالته اآلن وقد كان يستخدم هذا التطبيق إما لغرض انتقامي وإما 

البتزاز الضحايا.

قلق متزايد

وإضافة لذلك، فإن تقنيات التزييف العميق تستخدم في عمليات 

احتيال الهوية، ال سيما في شكل رسائل فيديو تصل إلى األشخاص 

كشفت  وقد  للمال.  طلبا  األقارب«  »أحد  من  أو  »زميل«  من  وكأنها 

إحدى الدراسات أن احتيال الهوية -باستخدام التالعب الرقمي- قد 

كلف المؤسسات المالية األميركية 20 مليار دوالر عام 2020..ويؤكد 

صانعو مقاطع التزييف العميق أنها تتطلب الكثير من الوقت والجهد 

لجعلها تبدو واقعية. إذ ذكر كريس أوم -ُمنشئ الحساب المزيف 

لتوم كروز على منصة تيك توك- أن »هذا ال يكون بضغطة زر واحدة«، 

أدلة  أن هناك  )The Verge(..غير  حسبما صرح به لموقع »ذا فيرج« 

التزييف العميق أصبحت أسهل. إذ  جديدة تشير إلى أن عمليات 

أظهر باحثون في مبادرة النبض العالمي لألمم المتحدة إمكانية تزوير 

الُخَطب في 13 دقيقة فقط..ومع تطور المزيد من تطبيقات التزييف 

العميق، فإن األشخاص غير المهرة سيكون بإمكانهم إنتاج المزيد من 

الصور المزيفة ذات المظهر األصيل.

الحاجة إلى تشريعات حاكمة

يذكر أن منصة فيسبوك قد طالتها بعض االنتقادات لفشلها عام 2019 

في إزالة مقطع فيديو مزيف يخص رئيسة مجلس النواب األميركي 

نانسي بيلوسي، وذلك بعض فشل المنصة في تمييزه بأنه مزيف.

بة(  وفي عام 2020 حظر »تويتر« مشاركة الوسائط المخلقة )الُمركَّ

التي تخدع األشخاص أو تضللهم أو تؤذيهم )ما عدا إضافة الشعارات 

أو العالمات المميزة فقط لتلك الوسائط(. وقد فعلت منصة تيك توك 

الشيء ذاته. كما حظر موقع »يوتيوب« الُمزَيفات العميقة المتعلقة 

باالنتخابات األميركية لعام 2020.

التقارير  على  الرد  فإن  جيدة،  السياسات  هذه  كانت  وإن  وحتى 

الُمطالبة بإزالة وسائط التزييف العميق لن تكون بالسرعة الكافية. 

المشاهير  حماية  عند  سريعا  ُتَفعل  السياسات  هذه  أن  كما 

والسياسيين، بينما ال ترقى للشيء ذاته عند حمايتها األشخاص 

العاديين من التزييف العميق.

اكتشاف التزييف العميق

ويتعين على األشخاص اليوم تزويد أنفسهم بأكبر قدر من المهارات 

قد  أسئلة  وهناك  العميق.  التزييف  عن  الكشف  من  تمكنهم  التي 

تساعدك أجوبتها في الحكم على ذلك، من بينها:

• هل الوجه أملس بهذا الشكل؟ هل هناك ظالل لعظام الخد في غير 

موضعها؟

• هل تبدو حركات الجفن والفم غير مرتبطة أو غير طبيعية بشكل 

ما أو بآخر؟

على  يصعب  إذ  مزيفا.  الوجه-  شعر  وخاصة  الشعر-  يبدو  هل   •

تقنيات التزييف العميق الحالية اإلبقاء على المظهر األصلي للشعر 

يوجهها  التي  الرسالة  عن  نفسك  اسأل  الوجه(•  شعر  )خاصة 

مقطع  هي  هل  أم  مثال،  اللقاحات  من  للتنصل  هي  هل  الشخص: 

مع  يتعارض  أو  طبيعي  أو  اعتيادي  غير  يبدو  شيء  فأي  أخالقي؟  ال 

المعرفة الجمعية يكون عادة ذا صلة بالتزييف العميق.

سبب 
العديد من 
المشكالت

فكرة  ظهور  إلى  الحدث  هذا  من  المستفادة  الدروس  أدت  وقد 

لتسهيل  الفضائية،  للمركبات  الدقة  عالية  رقمية  نسخة  إنشاء 

استكشاف المشكالت وإصالحها.

خريطة  تقرير  في  سوى  واضح  بشكل  تتبلور  لم  الفكرة  هذه  لكن 

الطريق لعام 2010، الذي أصدره الباحث في وكالة ناسا جون فيكرز، 

الذي كان قد بدأ   )Digital Twin( الرقمي«  »التوأم  معتمدا فيها اسم 

تداوله قبل 8 سنوات على يد األكاديمي األميركي مايكل جريفز.

مؤسسة  وضعته  أن  بعد  يتزايد  الرقمي  بالتوأم  االهتمام  بدأ 

توجهات   10 أهم  قائمة  ضمن   2017 عام   )Gartner( لألبحاث  غارتنر 

تكنولوجية مستقبلية.

من  مرة  بمئة  األسرع   )5G( الخامس  الجيل  شبكات  انتشار  ولعب 

أساسيا  دورا   )IoT( األشياء  إنترنت  أجهزة  وانتشار  الرابع،  الجيل 

أجهزة  عدد  بلغ  إذ  الرقمية،  التوأمة  لمشاريع  السريع  التطور  في 

 2021 عام  نهاية  عالميا  المرّكبة  األشياء  إنترنت  ومستشعرات 

مليارا   27 نحو  إلى  العدد  يرتفع  أن  المتوقع  ومن  مليار،   12.2 نحو 

 )IoT Analytics( »بحلول عام 2025 وفق شركة »آي أو تي أناليتيكس

المتخصصة بأبحاث إنترنت األشياء.

إمكانيات التوأمة الرقمية

يمكن من الناحية النظرية إنشاء توأم رقمي ألي جسم أو نظام مادي 

مصنع  أو  جهاز  أي  أو  لسيارة  رقمي  توأم  إنشاء  فيمكن  خدمي،  أو 

من  عضو  أو  فرد  أو  عائلة  أو  حكومة  أو  مدينة  أو  شركة  أو  متكامل 

أعضاء اإلنسان.

كافة  الكيان  هذا  يرسل  أن  يجب  ما،  لكيان  رقمي  توأم  وإلنشاء 

المعلومات المتغيرة المرتبطة به بشكل متواصل إلى توأمه الرقمي.

مليارات  بسبب  الحاالت،  من  العديد  في  ممكنا  هذا  أصبح  وقد 

في  نشرها  تم  التي  الذكية  الفيديو  وكاميرات  المستشعرات 

العديد من المدن المتطورة والمؤسسات أيضا.

مستشعرات  ووضع  القلب  لمريض  رقمي  قلب  إنشاء  مثاًل  ويمكن 

في جسم اإلنسان ترسل لحظيا كل الحاالت والتغيرات التي تطرأ 

الرقمي(، مما يسمح  )التوأم  الرقمي  القلب  إلى  العضوي  القلب  على 

بالتنبؤ باألزمات القلبية المحتملة مسبقا عبر برامج تحليل ذكية.

والمدن  والشركات  الصناعية  المنتجات  على  أيضا  ينطبق  وهذا 

أيضا  ويتوقع  بالمستقبل.  التنبؤ  فرصة  يحسن  مما  والحكومات، 

كامل  رقمي  توأم  إنشاء  ممكنا  سيصبح   2050 عالم  بحلول  أنه 

لإلنسان.

التوأم الرقمي لإلنسان

يوجد تصوران مختلفان لمفهوم التوأم الرقمي لإلنسان يتم تداولهما 

حاليا، يتحدث األول عن إنشاء نسخة رقمية مطابقة لمبادرة 2045 

التي أطلقها الملياردير الروسي ديمتري إيتسكوف، الهادفة إلى نشر 

بيانات عقله وشخصيته على حاسوب عمالق.

وهذا يعني أن التوأم الرقمي الناشئ يمكنه العمل والتصرف بشكل 

الشخص  يلهو  فيما  أعماله  فينجز  البيولوجي،  توأمه  عن  مستقل 

األصلي في مكان آخر.

يدور  كما  األبد،  إلى  العيش  يمكنه  التصور  هذا  في  الرقمي  التوأم 

عالم  في  الرقمي  التوأم  هذا  يحيا  أن  إمكانية  حول  حاليا  الحديث 

الميتافيرس الجاري إنشاؤه حاليا.

التصور الثاني وهو األقرب لمفهوم التوأمة الرقمية، كونه يدور حول 

وصل جسم اإلنسان بمستشعرات تنقل كل ما يحدث في جسمه 

تسمح  ذكية  ببرامج  مزود  عمالق،  حاسوب  إلى  بلحظة  لحظة 

بتحليل البيانات المتدفقة والتنبؤ بالسلوك المستقبلي لكل عضو 

الصحي  العمر  في  ملحوظة  زيادة  إلى  بالضرورة  يؤدي  مما  فيه، 

لإلنسان.

السؤال هو: كيف يمكن زرع العديد من 
المستشعرات في جسم اإلنسان؟

طريقة  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  في  باحثون  ابتكر 

علمية غير معقدة لتقليص حجم األشياء أكثر من ألف مرة. تسمح 

الطريقة الجديدة مثال بابتكار جزيئات روبوتية صغيرة جدا تجول 

في جسم اإلنسان، وترسل كل ما يدور فيه من أحداث.

التنبؤ بمستقبل األرض

بدأت شركة إنفيديا )Nvidia( أواخر عام 2021 بالعمل على إنشاء توأم 

رقمي لألرض، يتلقى عبر مستشعرات ذكية تغطي األرض معلومات 

والحرارة  والمغناطيسية  والجاذبية  الضوء  عن  مستمرة  آنية 

والرطوبة واألمطار ومؤشرات عديدة أخرى، مما يؤدي إلى إنتاج كمية 

ذكية  وبرامج  لتخزينها  عمالقا  حاسوبا  تتطلب  البيانات  من  هائلة 

لمعالجتها، وهو ما تعمل الشركة على تطويره حاليا باسم »األرض - 

Earth - 2( »2(، بحيث يتمكن هذا التوأم الرقمي من التنبؤ بمستقبل 
األرض بدقة أعلى كثيرا من دقة التنبؤات الحالية.

رقميا  به  المحيطة  البيئة  توأمة  في  اإلنسان  نجاح  يؤدي  هل 

لنا  تتيح  التي  السحرية  الكريستال  كرة  والدة  إلى  تام  بشكل 

لنا  تتيح  سوف  الرقمية  التوأمة  أن  المؤكد  من  المستقبل؟  معرفة 

استشراف المستقبل أفضل كثيرا مما نستطيعه اليوم.

التي   )Uncertainty Principle( التأكد«  »عدم  نظرية  ووفق  لكننا 

ال   ،1927 عام  هايزنبيرغ  فيرنر  األلماني  الفيزيائي  العالم  صاغها 

ألننا  العلمي،  التقدم  بنا  بلغ  مهما  بدقة  بالمستقبل  التنبؤ  يمكننا 

معرفة  الحاضر  معرفة  المبدأ-  حيث  من  نستطيع-  »ال  ببساطة 

كاملة«.

كاد انفجار خزانات األكسجين في مركبة 
أبولو 13 الفضائية التي أطلقت في أبريل 

1970 أن يسبب كارثة لو لم تكن وكالة ناسا 
قد أنشأت توأما مماثال لهذه المركبة في 

المحطة األرضية، مما سمح للمهندسين 
باختبار أفضل الحلول الممكنة وهم على 

بعد يزيد على 300 ألف كيلومتر من المركبة 
الفضائية..يمكن اعتبار ذلك من التطبيقات 

المبكرة لمفهوم التوأمة، على الرغم من 
أنها لم تكن رقمية في ذلك الوقت.

نســـخة رقميـــــة

عاليـة الدقـــة

التوأمة الــرقمية



السنة )27( - األربعاء 12 من المحرم  1444هـ الموافق 10 أغسطس 2022م العدد )9837(

3:42 ص

11:39 ص

3:08 م

6:15 م

7:45 م

sa
ad

@
al

-w
at

an
.c

om

سعد المهندي

حمد حسن التميمي

رأي

Instagram: @hamadaltamimiii

رفضته المدرسة فأضاء العالم
ولد توماس إديسون في الحادي عشر من شباط عام 

1847م، في مقاطعة ميالنو بوالية أوهايو األميركية، 
وكان االبن السابع واألخير ألبيه سام وأمه نانسي 

إديسون، واألصغر من بين سبعة أطفال، بقي هو وثالثة 

منهم فقط على قيد الحياة، وكان والده ناشطًا سياسّيًا 

نفته السلطات إلى كندا، أما أمه فكانت معلمة في 

إحدى المدارس.

عانى إديسون منذ طفولته من ضعف في السمع، 

بسبب إصابته بالحمى القرمزية والتهابات األذن على 

نحو متكرر، مما أدى في النهاية إلى إصابته بصمم شبه 

كلي. ولما بلغ السابعة من عمره انتقلت عائلته إلى 

مدينة بورت هورون بوالية ميشيغان، ليدخل المدرسة 

مدة ثالثة أشهر فقط، واجه خاللها صعوبة كبيرة في 

االندماج مع أقرانه وتلقى التعليم بشكل طبيعي كما 

يفعلون بسبب مرضه وفرط نشاطه وتشتت تركيزه 

المتواصل، حتى وصفه بعض معلميه بالطالب الغبي 

البليد، إال أن أمه احتضنته برعايتها وحنانها، وأخرجته 

من المدرسة مضطرة لتتعهد بتعليمه بنفسها القراءة 

والكتابة والعلوم على اختالفها.

وعندما أصبح في الثانية عشرة من عمره بدأ يعمل 

في بيع الصحف على طول محطات السكك الحديدية 

الكبرى، وقضى معظم وقت فراغه في قراءة الكتب 

العلمية والتقنية، واستثمر عمله آنذاك في إجراء 

تجارب ضمن مختبر صغير في عربة أمتعة تخص 

أحد القطارات. لكن وخالل إحدى تجاربه، نشب حريق 

أدى إلى طرده من المحطة التي كان يعمل فيها، وأجبر 

على بيع الصحف في محطات أخرى.

إلى جانب عمله في بيع الصحف، عمل كذلك 

موظفًا إلرسال البرقيات من خالل جهاز التلغراف الذي 

تعلم العمل عليه، وكان حينها نقلة نوعية في عالم 

االتصاالت. وتابع إديسون عمله في العديد من المدن 

في جميع أنحاء الواليات المتحدة األميركية قبل أن 

ينتقل إلى ليويفيل في كنتاكي سنة 1866م وهو يبلغ 

من العمر 19 ربيعًا، ليعمل في وكالة أسوشيتد برس، 

حيث انكب إلى جانب عمله ذاك على القراءة والتجريب 

وابتكار أسلوب جديد في استقصاء المعلومات.

وعندما صار في الثانية والعشرين من عمره، انتقل 

توماس إديسون إلى مدينة نيويورك، حيث طور 

طابعة عالمية لألوراق المالية، والتي كانت بمثابة 

أول اختراع حقيقي له. ومن تلك اللحظة بدأت معالم 

طريق استثنائي جديد تتضح أمام الشاب المخترع 

الطموح، حيث استقال من عمله كعامل تلغراف بعد 

ذلك، باألخص بعد حصوله على مبلغ 40 ألف دوالر 

من شركة )The Gold and Stock Telegraph( تقديرًا 

الختراعه، وأسس أول مختبر صغير له عام 1870م.

ومع مرور الوقت، طور توماس إديسون عشرات 

االختراعات المبتكرة وعلى رأسها المصباح الكهربائي 

الذي أضاء العالم بأسره وغير تاريخ البشرية جمعاء، 

وغدا متربعًا على رأس قائمة المخترعين الذين رفدوا 

البشرية بأعظم المنجزات التاريخية على مر العصور 

كلها.

هذا المخترع العبقري الذي ولد بضعف في السمع 

ولم يدخل المدرسة سوى ثالثة أشهر من حياته فقط، 

والذي وصفه معلموه بالساذج والغبي الميؤوس منه، 

استطاع أن يحقق نجاحات لم يحققها كثير ممن 

درسوا وتخرجوا من أرقى الجامعات العالمية، والتي 

لم يكن ليحققها لوال والدة محبة لم تخبر ابنها عن 

سر اضطرارها لسحبه من المدرسة، بل شرعت 

في تعليمه وتشجيعه باستمرار، مدركة أن مدرسة 

الحياة أهم بكثير من الدراسة النظرية.

ويجدر بالذكر أن توماس إديسون حاز خالل حياته 

على 1093 براءة اختراع، وأنشأ العديد من الشركات 

الرائدة، على رأسها شركة إديسون لإلضاءة الكهربائية. 

وكان من بين أشهر أقواله النيرة »أنا فخور لكوني لم 

أبتكر أي سالح مخصص للقتل«.
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توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يسود الطقس 

على الساحل غبار عالق مع سحب يصبح حارا 

نهارا إلى حار جدا، وفي عرض البحر يصاحبه 

غبار عالق وسحب متفرقة أحيانا. وتكون الرياح 

البداية،  في  االتجاه  متغيرة  الساحل  على 

مدى  ويتراوح  شرقية،  شمالية  أغلبها  تصبح 

الرؤية األفقية بين 4 و8 كيلومترات، وتكون أعلى 

والصغرى   43 الدوحة  في  متوقعة  حرارة  درجة 

33 درجة مئوية.

ينظم معسكرًا داخليًا صباح اليوم

»صيفي العربي« يحتفي
باليوم الدولي للشباب

والنشاط  الشبابية  اللجنة  تنظم 

الرياضي صباح  العربي  الصيفي بالنادي 

االحتفاالت  ضمن  داخليًا  معسكرًا  اليوم 

الذي  للشباب  والدولي  العالمي  باليوم 

دوليًا للشباب  يومًا  المتحدة  األمم  حددته 

هذا  شعار  تحت  العالم  مستوى  على 

عدة  تقام  حيث  تسمو«،  »بشبابها  العام 

كما  المعسكر،  ضمن  وأنشطة  فعاليات 

وورش  شبابية  وبرامج  فقرات  يتضمن 

عمل في المجال الشبابي.

بعنوان  عمل  ورشة  المعسكر  برامج  ومن 

للمستقبل«  جسر   - والقيم  »الشباب 

الدكتور  والمؤلف  الكاتب  يقدمها  التي 

مركز  مع  بالتعاون  الدين  شمس  عمر 

غرس  إلى  وتهدف  الحضاري،  الوجدان 

وبث  الشباب  نفوس  في  النبيلة  القيم 

اإلسهام  على  وحثهم  فيهم،  القيادة  روح 

القيم  ونشر  الجانب  هذا  في  بفعالية 

المجتمع،  في  الراسخة  والمبادئ  النبيلة 

الدكتور  التربوي  المستشار  ويتحدث 

الثانية  الورشة  في  الشمسي  ممدوح 

»دور الشباب في نهضة األوطان« بالتعاون 

المعسكر  فقرات  وتبدأ  تربية.  مركز  مع 

وتوزيع  متنوعة،  تدريبات  بتنفيذ 

ُبعيد  قيادتها،  على  والتدرب  المجموعات 

مجموعات  أربع  إلى  المشاركين  تقسيم 

دور  يأتي  وبعدها  تنافسية،  بمسميات 

التعليمية  الورش  ثم  الرياضي  البرنامج 

والتدريبية والبرامج التربوية بالمعسكر، 

ترفيهية  برامج  المعسكر  يتخلل  كما 

وممارسة  رياضية  ومسابقات  متنوعة 

اإللكترونية  واأللعاب  السباحة  نشاط 

على  التعود  بهدف  المختلفة،  بأنواعها 

العمل الجماعي واالعتماد على الذات، وبث 

روح األلفة والتواصل بين المشاركين.

الدوحة           $

في سماء قطر خالل أغسطس

»4« كواكب تقترب من القمر

أربعة  أن  القطري  التقويم  دار  أعلنت 

الشمسية  مجموعتنا  كواكب  من 

)زحل، والمشترى، والمريخ، والزهرة( 

دولة  سماء  في  القمر  تلتقي  سوف 

الجاري،  أغسطس  شهر  خالل  قطر 

يمكن  الحالية  الفترة  وخالل 

زحل  ورصد  رؤية  قطر  دولة  لسكان 

سماء  في  وعطارد  والمشتري 

رؤية  يمكنهم  بينما  المساء، 

سماء  في  والزهرة  المريخ  كوكبي 

الخبير  مرزوق،  بشير  د.  وذكر  الفجر.  

يوم  مساء  في  أنه  القطري،  التقويم  بدار  الفلكي 

الجمعة 14 من شهر المحرم 1444هـ الموافق 12 من 

الحلقات  ذو  الكوكب  سيقع  2022م  أغسطس  شهر 

درجات  أربع  قدره  زاوي  ُبعد  على  »زحل«  الرائعة 

وسيتمكن  المحرم،  شهر  بدر  مركز  شمال  قوسية 

وزحل  البدر  القمر  ورؤية  رصد  من  قطر  دولة  سكان 

لسماء  الشرقي  األفق  أعلى  المجردة  بالعين  مًعا 

الساعة  عند  زحل  شروق  موعد  بعد  من  قطر  دولة 

عند  السبت  شمس  شروق  قبل  وحتى  مساًء   6:21
الساعة 5:06 صباًحا بتوقيت الدوحة المحلي.

أما في مساء يوم اإلثنين 17 من شهر المحرم 1444هـ 

الموافق 15 من شهر أغسطس 2022م سيكون عمالق 

زاوي  ُبعد  على  »المشترى«  الشمسية  المجموعة 

قدره درجتين قوسيتين شمال مركز القمر، ويمكن 

مًعا  والمشتري  القمر  ورؤية  رصد  قطر  دولة  لسكان 

األفق الشرقي لسماء دولة  المجردة باتجاه  بالعين 

 8:43 الساعة  عند  القمر  شروق  موعد  بعد  من  قطر 

االثنين، وحتى قبل موعد شروق شمس  من مساء 

الدوحة  بتوقيت  صباًحا   5:08 الساعة  عند  الثالثاء 

يوم  في  أنه  مرزوق  بشير  الدكتور  وأضاف  المحلي. 

الجمعة 21 من شهر المحرم 1444هـ الموافق 19 من 

األحمر  الكوكب  سيلتقي  2022م  أغسطس  شهر 

المحرم؛  شهر  لقمر  األخير  التربيع  مع  »المريخ« 

حيث 

الزاوي بين المريخ  الُبعد  سيكون 

سكان  وسيتمكن  تقريًبا،  قوسية  درجة   2.7 والقمر 

دولة قطر من رصد ورؤية المريخ والقمر مًعا بالعين 

شروق  موعد  بعد  من  الشرقي  األفق  أعلى  المجردة 

القمر عند الساعة 11:04 من مساء الجمعة، وحتى 

قبل موعد شروق شمس السبت. 

1444هـ  المحرم  شهر  من   28 الجمعة  يوم  فجر  وفي 

الموافق 26 من شهر أغسطس 2022م سيلتقي ألمع 

الهالل  مع  »الزهرة«  الشمس  المجموعة  كواكب 

ويمكن  قطر،  سماء  في  المحرم  لشهر  المتناقص 

الشرقي  األفق  المجردة باتجاه  بالعين  مًعا  رؤيتهما 

4:06 فجًرا  من بعد موعد شروق القمر عند الساعة 

الساعة  عند  الجمعة  شمس  شروق  قبل  وحتى 

5:12 صباًحا بتوقيت الدوحة المحلي. 
فرصة  أنها  في  الفلكية  الظواهر  تلك  أهمية  وتكُمن 

كواكب  اقتران  ورصد  برؤية  لالستمتاع  جيدة 

مجموعتنا الشمسية مع القمر في األوقات الُمْعَلنة، 

باإلضافة إلى أنها تؤكد مدى دقة الحسابات الفلكية 

الكواكب  حركة  مدارات  حساب  في  المستخدمة 

للتعرف على  الفلك  لهواة  دليٌل  أيًضا  والنجوم، وهي 

منظر السماء خالل الشهر الجاري، مع التأكيد على 

األرض  كوكب  على  تؤثر  ولن  طبيعية  ظواهر  أنها 

كما يدعي غير المتخصصين.

الدوحة           $
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  �إعالن
يعلن السيد/محمد يامن عبد الغفور كوراني، الجنسية 
 ،014744070 رقم:  سفر  جواز  ويحمل   ، سوري 
 ،28076004083 الشخيص:  الرقم  ويحمل 
بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 
ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن   . كوراني  محمد 
خالل  للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم 
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15

�إعالن
الجنسية  كوراني،  يامن  محمد  السيدة/ليسا  تعلن 
 ،012405519 رقم:  سفر  جواز  وتحمل  سورية، 
عن   ،31676000027 الشخيص:  الرقم  وتحمل 
ليسا كوراني.  رغبتها ىف تغيري اسمها لتصبح بإسم: 
العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  لديه معارضة ىف  فمن 
للجوازات خالل 15 يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

�إعالن
سورية،  الجنسية  غبشه،  جمال  السيدة/رنا  تعلن 
وتحمل   ،013492269 رقم:  سفر  جواز  وتحمل 
رغبتها  عن   ،28276003869 الشخيص:  الرقم 
فمن  كوراني.  رنا  بإسم:  لتصبح  اسمها  تغيري  ىف 
العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه 
للجوازات خالل 15 يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

�إعالن
الجنسية   ، مرجان  اسماعيل  وليد  السيد/خالد  يعلن 
 ،25403102 رقم:  سفر  جواز  ويحمل   ، مرصي 
 ،30581800333 الشخيص:  الرقم  ويحمل 
بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 
لديه  فمن   . مرجان  عيل  اسماعيل  وليد  خالد 
للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة 
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل 

�إعالن
الجنسية  مرجان،  اسماعيل  وليد  السيدة/نورا  تعلن 
مرصية، وتحمل جواز سفر رقم: 25403200، وتحمل 
الرقم الشخيص: 31081801893، عن رغبتها ىف تغيري 
اسمها لتصبح بإسم: نورا وليد اسماعيل عيل مرجان. 
العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  لديه معارضة ىف  فمن 
للجوازات خالل 15 يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

�إعالن
الجنسية   ، مرجان  اسماعيل  وليد  السيد/كريم  يعلن 
 ،25403118 رقم:  سفر  جواز  ويحمل   ، مرصي 
 ،30781800229 الشخيص:  الرقم  ويحمل 
بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 
لديه  فمن   . مرجان  عيل  اسماعيل  وليد  كريم 
للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة 
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل 

�إعالن
الجنسية   ، عيل  حسن  عيد  السيد/الرباء  يعلن 
 ،07286026 رقم:  سفر  جواز  ويحمل   ، سوداني 
 ،30173600100 الشخيص:  الرقم  ويحمل 
بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 
معارضة  لديه  فمن   . عثمان  حسن  عيد  الرباء 
للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف 
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل 

�إعالن
الجنسية   ، اسناي  ادريس  السيد/محمد  يعلن 
 ،0560233 رقم:  سفر  جواز  ويحمل   ، ارتري 
 ،28808000117 الشخيص:  الرقم  ويحمل 
بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 
معارضة  لديه  فمن   . ادم  محمد  ادريس  مجمد 
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سلمان المالك

السنة )27( - األربعاء 12 من المحرم  1444هـ الموافق 10 أغسطس 2022م العدد )9837(

سلحفاة برأسين وذيلينحملة إلنقاذ سنجاب
التواصل  مواقع  رواد  بدأ 

االجتماعي في موسكو حملة 

على  المدينة  سكان  لحّث 

في  سنجاب  على  العثور 

»تساريتسينو«،  حديقة 

إلنقاذه من حلقة بالستيكية 

علق فيها رأسه.

قناة  نشرته  منشور  وقال 

على  موسكو«  »أخبار 

شخصا   37 »يقوم  تليغرام 

حاليا بالبحث عن سنجاب 

تساريتسنو،  حديقة  في 

الحديقة  حراس  حتى 

انضموا إلى الحملة«.

أن  إلى  المنشور  وأشار 

السنجاب لوحظ وقد علقت 

في رأسه حلقة بالستيكية، 

حتى  أو  فمه  إغالق  واليمكنه 

يبحث  لذا  الطعام،  تناول 

الناس عنه لتخليصه .

نجت سلحفاة من الموت رغم والدتها برأسين وذيلين في مزرعة 

هولندية، وقال بيطريون إن لديها »كل اآلمال كي تعيش حياة 

صحية مديدة«.

باللغة  »الحظ«  )ومعناه  »سورته«  اسم  السلحفاة  على  وأطلق 

أمامية،  قوائم  وأربعة  واحدة،  قوقعة  لديها  وهي  البرتغالية( 

وجهازان تنفسيان ولكنها ولدت بقلب واحد ومعدة واحدة.

على  كشف  الذي  البيطري  الطبيب  فينيما،  أنتون  ورّجح 

السلحفاة التي ولدت في مزرعة شمال أمرسفورت، أن تعيش 

»حياة مديدة وصحية«.

حيوان  إنها  البيطريون  يقول  واحد،  بقلب  السلحفاة  أن  وبما   

واحد ال اثنين.

يتعلق  فيما  خصوصًا  حياتها  خالل  تعاني  لن  أنها  ويضيفون 

بالتنفس واألكل.

لوسائل  فقال  بوتن،  بلدة  من  شور«  فان  »روبن  صاحبها،  أما 

إعالم محلية إنه يجمع السالحف كهواية وإنه تفاجأ بأن تكون 

»سورته« برأسين.

 وأضاف أنهم يتركونها وحيدة كي يراقبون تحركاتها في الوقت 

الحالي.

حب الطبيعة.. وراثي

األكــل الســـريع يغـــزو الســـودان

ويطرب  واألشجار  األزهار  لبه  تخلب  ال  منا  من 

يشعر  ال  منا  ومن  األنهار،  ورؤية  الطيور  لسماع 

صفحة  إلى  والتطلع  الغناء  الحدائق  في  بالبهجة 

السماء الصافية أو أمواج البحر؟. ال شك أن اإلنسان 

والمسطحات  والنباتات  األشجار  برؤية  يسعد 

حب  في  يشتركون  جميعهم  والبشر  الخضراء، 

الطبيعة الخالبة ويشعرون بالسعادة عند زيارتها 

وقضاء وقت في رحابها.

للذائقة  يرجع  ال  ذلك  أن  يثبت  العلم  أن  غير 

من  أصيل  جزء  هو  بل  إنسان،  لكل  الشخصية 

تكويننا الوراثي وحمضنا النووي، ورثناه عن آبائنا 

وأجدادنا.

نوعها  من  األولى  هي  علمية  دراسة  وكشفت 

 PLOS( بيولوجي«  »بلوس  دورية  نشرتها 

عن  كبير  حد  إلى  مسؤولة  الجينات  أن   )Biology
لزيارتها  وميلهم  للطبيعة  حبهم  في  البشر  تفاوت 

مثل  تماما  أحضانها،  في  بالوجود  واستمتاعهم 

مسؤوليتها عن تفاوتهم في سائر صفاتهم الشكلية 

والنفسية.

أن  إلى   )Varsity( »فارسيتي«  موقع  تقرير  وأشار 

تشين  تشيا  الدكتورة  بإشراف  كانت  الدراسة 

بجامعة  البيولوجية  العلوم  أستاذة  تشانغ 

 10 يضم  فريق  بمعاونة  الوطنية  سنغافورة 

في  بحثية  ومراكز  جامعات  عدة  من  باحثين 

التأثير  ورغم  وسنغافورة...  وأستراليا  بريطانيا 

هذه  قدمت  البيئية،  للعوامل  الكبير 

التي  األولى  العلمية  األدلة  الدراسة 

تشير إلى أن جيناتنا مسؤولة 

جزئيا عن مدى تفاعلنا مع 

الطبيعة وحبنا لها بل 

استشعارنا  ومدى 

لبهجتها وجمالها.

الخرطوم بصورة ملفتة،  السريعة في  الوجبات  انتشرت محال 

الذي  البالد  في  السائد  الغذائي  تغير  النمط  من  مخاوف  وسط 

يقوم على »األكل الجماعي«. 

واحد  إناء  وفي  جماعات  الوجبات  تناول  على  السودانيون  واعتاد 

الجميع  السنين، في سلوك يتفق  آالف  بها عبر  وهي عادة تميزوا 

على أنه يعكس أبهى صور الكرم. 

شوارع  في  يتضاءل  بات  الغذاء  تناول  في  المتبع  التقليد  هذا  لكن 

يهتمون  العمل  مكان  هم  في  من  خاصة  السكان  فغالبية  الخرطوم، 

بتناول األطعمة السريعة الجاهزة كل بمفرده. 

ويربط البعض هذا التحول بشكل أساسي إلى تراجع األوضاع المعيشية 

ما دفع الكثيرون إلى الوجبات  السريعة، نظرًا لقلة تكلفتها مقارنة باألطعمة 

األخرى في السودان. 

فيما يعتقد آخرون أن ما حدث يشير إلى تأثر المجتمع السوداني خاصة من هم 

في الحضر  بأنماط الغذاء المتبعة في المحيط الدولي واإلقليمي، وأن األمر غير مرتبط 

بالوضع االقتصادي ألن سعر  الساندويتش الواحد في بعض المحالت يفوق قيمة وجبهة 

منزلية تكفي لعائلة كاملة. 

طبق روبيان بسعر خيالي

متاحف وأطالل

قالت صحيفة »The Sun« إن سائحا أجنبيا أصيب 

بالذهول لدى رؤيته لفاتورة قيمة طبق الروبيان الذي 

تناوله بمطعم في منتجع جزيرة ميكونوس.

وأشار السائح إلى أنه كان يعلم بأن أسعار هذا 

المطعم مرتفعة جدا، رغم أن تصنيف هذه 

المؤسسة كان متدنيا نسبيا، لكن كل ذلك لم يثر 

حرج الرجل الذي كان شديد الثقة بنفسه وبأنه لن 

يسمح للعاملين هناك بخداعه. 

ونقلت الصحيفة عنه القول: »كنت واثقا من أنهم إذا 

حاولوا خداعي، فسأطلب منهم التوقف عن العبث 

وإخباري باألسعار الحقيقية«.

لكن النادل لم يقدم له قائمة طعام، بل فقط سرد 

عليه التشكيلة الموجودة من األطباق، فطلب الرجل 

عصائر، وست قطع روبيان، والتي تم إحضارها 

إليه.

وبعد االنتهاء من الوجبة، تلقى السائح فاتورة بمبلغ 

425 يورو، لكنه رفض دفع أكثر من 65 يورو مقابل 
ما أكله وهدد بإبالغ الشرطة على تذمر العاملين في 

المطعم.

والطبيعية  األثرية  واألطالل  المتاحف  سائح  مليون   1.9 نحو  زار 

مطلع  منذ  وسط تركيا  الشهيرة  »كبادوكيا«  منطقة  في  الواقعة 

العام الجاري.وبحسب بيانات نشرتها والية نوشهير )األحد(، فإن 

ألًفا  و892  مليوًنا  بلغ  »كبادوكيا«  في  واألطالل  المتاحف  زوار  عدد 

المنطقة بين  زاروا  الذين  السياح  وازداد عدد  7 أشهر.  و112 خالل 

الفترة  بنفس  مقارنة  المائة  في   121 بنسبة   2022 ويوليو  يناير 

و»مداخن  األرض  2021. وتشتهر كبادوكيا بمدنها تحت  من عام 

الجنيات« التي تعرف أيًضا باسم »موائد الشيطان«، والمتشكلة 

نتيجة عوامل النحت والتعرية.

بمناظر  الزوار  ويستمتع 

رحالت  عبر  المنطقة 

المناطيد.       


