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صاحب السمو يهنئ رئيس آيسلندا بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية
استعراض عالقات التعاون

رئيس وزراء أذربيجان
يستقبل وزير الثقافة

«التربية والتعليم» تعلنها ظهر اإلثنين

نتائج الثانوية مبشرة
ارتفاع درجات
الطالب بجميع
المواد الدراسية

باكو -قنا -استقبل دولة السيد علي
أسادوف ،رئيس وزراء جمهورية أذربيجان،
سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل
ثاني ،وزير الثقافة ،الذي يزور أذربيجان
حاليا للمشاركة في منتدى «باكو»
العالمي التاسع.

تم خالل المقابلة استعراض عالقات
التعاون في المجاالت الثقافية بين
البلدين.
حضر المقابلة سعادة السيد فيصل بن
عبدالله آل حنزاب ،سفير دولة قطر لدى
أذربيجان.

العمل على إعداد
قوائم الطالب
العشرة األوائل
كتب

محمد الجعبري

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم
العالي نتائج الثانوية العام للعام الدراسي
الحالي « »2022-2021ظهر اإلثنين المقبل،
حيث شهدت النتائج وعمليات التصحيح
ارتفاع درجات الطالب بجميع المواد
الدراسية ،كما يجرى حالي ًا العمل على
إعداد قوائم العشرة األوائل على الثانوية
العامة ،وهم الطالب الذين حققوا الدرجات
النهائية بجميع المواد الدراسية ،سواء
خالل اختبارات نهاية الفصل الدراسي

لحضور اجتماع االتحاد الدولي

استقبل رئيسها التنفيذي

العليمي يشيد
بدور «قطر الخيرية»
الدوحة -قنا -استقبل فخامة الرئيس
الدكتور رشاد محمد العليمي ،رئيس
مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية
اليمنية الشقيقة ،أمس ،السيد يوسف
أحمد الكواري ،الرئيس التنفيذي لـ «قطر
الخيرية» ،والوفد المرافق له.

قادة قطاع الطيران العالمي في الدوحة
أعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)
عن عقد اجتماعه العمومي السنوي
الثامن والسبعين ،والقمة العالمية للنقل
الجوي ،في الدوحة ،خالل الفترة بين «19
و »21يونيو ،وذلك بالتعاون مع الخطوط
الجوية القطرية بصفتها شركة الطيران
المضيفة.
وسيستقطب هذا الحدث الهام نخبة

جرى خالل المقابلة استعراض العديد من
القضايا اإلنسانية والجهود التي تقدمها قطر
الخيرية في مختلف المجاالت اإلنسانية.
من جانبه أثنى فخامة الدكتور العليمي
على دور قطر الخيرية في دعم القضايا
اإلنسانية في اليمن.

وزارة البيئة:

متابعة ظاهرة نفوق األسماك
أخذ عينات للمختبر البيئي لتحليلها

األول ،أو اختبارات نهاية الفصل الدراسي
الثاني ،كذلك يتم العمل حالي ًا على
إعداد قوائم العشرة األوائل من الطالب
القطريين ،والذين سيتم اإلعالن عن
أسمائهم خالل إعالن النتائج.
وانتهى كنترول الثانوية العامة من
عمليات التصحيح ،حيث انتهت
اللجان من تصحيح األسئلة المقالية
لجميع المواد الدراسية ،كما تم االنتهاء
من عمليات المسح الضوئي لجميع
أسئلة االختياري من متعدد لكل المواد
الدراسية ،كما تم االنتهاء من عمليات
رصد الدرجات ومراجعتها وفق الجدول

الموضوع قبل االختبارات ،حيث تحرص
الوزارة ،بشكل كبير ،على أن تسير
عملية التصحيح والمراجعات والتدقيق
بدقة بالغة وحرص شديد ،وإعطاء كل
طالب حقه في الدرجات ،بحيث تكون
النتائج تعبيرا حقيقيا عن المستوى
األكاديمي للطالب ،وذلك لما لتلك
المرحلة المفصلية من أهمية بالغة في
تحديد مستقبل طالب الشهادة الثانوية.
ومن المقرر أن يشهد إعالن النتائج إعالن
نسبة النجاح في المسار العلمي ومسار
اآلداب واإلنسانيات والمسار التكنولوجي،
كذلك نسب النجاح بشكل عام ،والتي

شهدت ارتفاعا ملحوظا العام الحالي،
كما يعمل كنترول الثانوية العامة على
إعداد قوائم للمدارس المتخصصة،
مثل إظهار نسب النجاح لطالب المعهد
الديني ،ومدرسة قطر التقنية الثانوية،
ومدرستي قطر للعلوم المصرفية وقطر
للعلوم والتكنولوجيا الثانويتين ،كذلك
نسبة النجاح بين طالب المسار الموازي
وتعليم الكبار ،وكذلك إعالن عدد الطالب
الراسبين والذين ستكون أمامهم فرصة
للتعويض باختبارات الدور الثاني التي
ستكون خالل شهر أغسطس القادم
«.»2022

اعتبارا من الغد..

الفحص
الفني بالحجز
اإللكتروني

قطر
تترأس اجتماع
الفريق العربي
لسالمة الغذاء

من كبار قادة القطاع من « »290شركة
طيران من أعضاء االتحاد ،إضافة إلى
كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء
االستراتيجيين والموردين ووسائل اإلعالم.
وفي هذه المناسبة ،قال ويلي والش،
مدير عام االتحاد الدولي للنقل الجوي:
«االجتماع العمومي السنوي لالتحاد
الدولي للنقل الجوي سيسلط الضوء

الجهات العارضة بـ «سيتي سكيب قطر»:

تعافي قطاع العقارات
انتعاش السوق وتزايد الطلب بوتيرة متسارعة

على مواضيع عدة ،من بينها كيفية
تعافي شركات الطيران من آثار جائحة
كوفيد  ،19وتمهيد الطريق أمام القطاع
للتوجه نحو الحياد الكربوني بحلول عام
 ،2050والعمل على تحسين التنوع بين
الجنسين ،وكيفية التكيف مع البيئة
الجيوسياسية الحالية التي تشهد أكبر
صدمة منذ ثالثة عقود».

« »16مدينة تستضيف
مونديال «»2026
نيويورك -قنا -أعلن االتحاد الدولي
لكرة القدم «فيفا» عن المدن التي
ستستضيف نهائيات كأس
العالم « ،»2026والمقرر إقامتها في
الواليات المتحدة األميركية وكندا
والمكسيك.
وحدد « »16مدينة ستجرى فيها
منافسات الكأس العالمية «،»2026
منها « »11مدينة في أنحاء الواليات
المتحدة في أتالنتا ،وبوسطن،
وداالس ،وهيوستن ،وكانساس
سيتي ،ولوس أنجلوس ،وميامي
ونيويورك/ نيوجيرسي ،وفيالدلفيا،
وسان فرانسيسكو وسياتل.
وفي المكسيك تقام المنافسات في
مدن مكسيكو سيتي ووادي الحجارة
«جواداالخارا» ومونتيري ،بينما في
كندا بمدينتي تورنتو وفانكوفر.
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بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية

صاحب السمو
يهنئ رئيس آيسلندا
الدوحة  -قنا ــ بعث حضرة
صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثـــاني أمير البالد
المفدى ،برقية تهنئــــة إلى

غودني
الرئيس
فخامة
يوهانيسون رئيس جمهورية
ذكرى
بمناسبة
آيسلندا،
تأسيس الجمهورية .

نائب األمير

يهنئ رئيس آيسلندا
الدوحة  -قنا ــ بعث سمو الشيخ
عبدالله بن حمد آل ثاني نائب
األمير ،برقية تهنئة إلى فخامة

الرئيس غودني يوهانيسون رئيس
جمهورية آيسلندا ،بمناسبة ذكرى
تأسيس الجمهورية .

رئيس الوزراء

يهنئ نظيرته في آيسلندا
الدوحة  -قنا ــ بعث معالي الشيخ
خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل
ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية ،برقية تهنئة إلى دولة

تجول في صاالته واطلع على مقتنياته

رئيس المجلس الرئاسي اليمني يزور متحف قطر
الدوحة  -قنا  -قام فخامة الرئيس
الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس
مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية
اليمنية الشقيقة والوفد المرافق له،
أمس ،بزيارة إلى متحف قطر الوطني،
وذلك في إطار زيارتهم للبالد ،حيث تجول
فخامته في صاالت المتحف واطلع على
مقتنياته.
وتم االطالع ،خالل الزيارة ،على مختلف
صاالت العرض التي تشمل بدايات
التطور الجيولوجي لشبه جزيرة قطر،
والبيئات الطبيعية فيها ،واآلثار والنقوش
الصخرية في المواقع األثرية ،وعن حياة
أهل قطر في البر والسواحل ،والمعرض
الرقمي.
كما اطلع فخامة رئيس مجلس القيادة
الرئاسي في اليمن على أهم القطع
والمقتنيات المتعلقة باللؤلؤ وتصميم
المجوهرات ،باإلضافة إلى صاالت العرض
الخاصة بالتاريخ القطري الحديث منذ
اكتشاف النفط والغاز.

السيدة كاترين ياكوبسدوتير
رئيسة وزراء جمهورية آيسلندا،
تأسيس
ذكرى
بمناسبة
الجمهورية.

جرى بحث العالقات الثقافية بين البلدين

وزيـر الثقـافــة يجـتـمــع
م ــع نظ ـيـره األذربيج ــاني
باكو -قنا ــ اجتمع سعادة الشيخ
عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير
الثقافة ،في العاصمة باكو أمس ،مع
سعادة السيد آنار كريموف وزير الثقافة
في جمهورية أذربيجان.

جرى ،خالل االجتماع ،بحث العالقات
الثقافية بين البلدين ،وسبل تطويرها.
حضر االجتماع سعادة السيد فيصل بن
عبدالله آل حنزاب سفير دولة قطر لدى
أذربيجان.

خالل الفترة من « »1إلى « »18أغسطس المقبل

مؤسسة قطر تطلق برنامجا لذوي االحتياجات الخاصة
مدربي ومعلمي
تزويد ِّ

التربية البدنية

بالمهارات الالزمة
لتدريب األطفال
عقد على مدى يومين

قطر تترأس اجتماع
الفريق العربي لسالمة الغذاء

ُيعقد بالشراكة
بين برنامج «لكل
القدرات» ومعهد
دراسات الترجمة
الدوحة

القاهرة  -قنا ــ اختتم في مقر األمانة العامة
لجامعة الدول العربية بالقاهرة االجتماع
الثاني عشر للفريق العربي لسالمة الغذاء
والذي عقد على مدى يومين برئاسة دولة
قطر .مثل دولة قطر في االجتماع وفد من
وزارة الصحة العامة برئاسة السيد خالد
السليطي رئيس قسم صحة المنافذ
ومراقبة األغذية في الوزارة .وناقش
الفريق العربي لسالمة الغذاء العديد من
الموضوعات المهمة من أبرزها المسودة
النهائية من وثيقة السياسة العربية
لسالمة الغذاء ،ومسودة البنود المرجعية
للفريق العربي لسالمة الغذاء وهي
الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام
المنوط بها واختصاصاته ،واستراتيجية
عمل الفريق العربي لسالمة الغذاء (2023
 .)2027ويتكون الفريق العربي لسالمة
الغذاء من ممثلي المنظمات والهيئات
ومختلف الهياكل المنوطة بأنظمة

ومعايير سالمة الغذاء في الدول األعضاء
بجامعة الدول العربية الموقعة على
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري
بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي
إلعالن منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى  PAFTAوالمنظمات المتخصصة
التابعة للجامعة ،مثل المنظمة العربية
للتنمية الزراعية  AOADوالمنظمة
العربية للتنمية الصناعية والتعدين
 .AIDMOومن الجدير بالذكر أن دولة
قطر ممثلة بوزارة الصحة العامة قد
ترأست مبادرة السياسة العربية لسالمة
الغذاء وشاركت في مبادرة نظام اإلنذار
العربي السريع لسالمة الغذاء واألعالف،
كما شاركت في مبادرة إجراءات عربية
موحدة لشهادات مشتركة للواردات
والصادرات الغذائية في المنطقة
العربية ،ومبادرة تقييم مخاطر سالمة
الغذاء.

$

في إطار سعيها لجعل رياضة كرة القدم متاحة
للجميع ،تستعد مؤسسة قطر إلطالق برنامج
«تدريب المدربين لكل القدرات» والذي يهدف
إلى تزويد مدربي كرة القدم ومعلمي التربية
ِّ
البدنية وغيرهم من المختصين في تقديم
األلعاب الرياضية بالمهارات الالزمة التي تمكّ نهم
من تدريب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
وسيتم فتح باب التسجيل بداية أغسطس
المقبل ،على أن يكون أخر موعد للتسجيل 18
من نفس الشهر.
وقالت الدكتورة جوزيليا نيفيس ،األستاذ
والعميد المشارك لشؤون التيسير والمشاركة
االجتماعية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة حمد بن خليفة ،عضو مؤسسة قطر:
«من أكبر العوائق التي تحول دون دمج ذوي

في سماء قطر
خالل يونيو

أعلنت دار التقويم القطري أن خمسة من
كواكب مجموعتنا الشمسية (زحل،
والمشترى ،والمريخ ،والزهرة ،وعطارد) سوف
تلتقي القمر في سماء دولة قطر خالل شهر
يونيو الجاري ،ويمكن لسكان دولة قطر رؤية
ورصد الكواكب الخمسة في سماء الفجر

االحتياجات الخاصة في الرياضة هو قلة
الفرص المخصصة لهم .ومع توقع ارتفاع
شعبية كرة القدم في قطر إلى أعلى مستوياتها
على اإلطالق في األشهر المقبلة ،ستكون هناك
العديد من الفرص لجعل هذه الرياضة متاحة
أمام الجميع بشكل أكبر ،سواء في المدارس،
أو النوادي أو الحدائق أو مناطق المشجعين،
وآمل أن يغتنم مجتمع مدربي كرة القدم هذه
قدم كرة القدم
الفرص إلنشاء فضاءات شاملة تُ ّ
للجميع».
وسيقوم برنامج التدريب الذي ُيعقد بالشراكة
بين برنامج «لكل القدرات» التابع لمؤسسة
قطر ،ومعهد دراسات الترجمة التابع لجامعة
حمد بن خليفة ،بالجمع بين النظرية
والممارسة في نهج التعلم المدمج ،حيث سيتم
اكتساب المبادئ النظرية من خالل أنشطة
التعلم الذاتي ،تليها جلسات عملية فردية
يتم خاللها منح المشاركين الفرصة للتواصل

مع المدربين المتخصصين واألطفال ذوي
اإلحتياجات الخاصة.
يتوزع البرنامج الكامل بين أربعة مستويات،
وسيبدأ بالمستوى البرونزي الذي يعقد في
الفترة ما بين  21أغسطس إلى  23أكتوبر،
تقريبا.
بمجموع  25ساعة من التواصل
ً
يهدف المستوى البرونزي إلى تطوير مهارات
سيما ممن
مدربي كرة القدم المتعددة ال
ّ
لديهم القدرة على تلبية احتياجات الالعبين
الذين يواجهون تحديات معينة ،وتدريبهم
على كيفية استخدام المصطلحات المناسبة
والعمل عن كثب مع األخصائيين لتعزيز ثقة
الالعبين بأنفسهم ،ومن خالل جلسات تدريب
واسعة.
يقول ريان مونيارد ،مدرب ذوي القدرات الخاصة
لكرة القدم في قسم المشاركة المجتمعية
بمؤسسة قطر»« :إذا كنت ترغب في تحدي
نفسك وتطوير مهاراتك كمدرب كرة قدم ،فإن

العمل على تعزيز بيئة الدمج هو أفضل الطرق
لتنمية مهاراتك وأساليب تفكيرك .في رياضة
كرة القدم الحالية ،يتشابه المشاركون من
نواح عديدة ،بينما في كرة القدم الشاملة،
ٍ
تختلف احتياجات المشاركين بشكل كبير
وهو ما يسمح للمدرب بتوسيع مهاراتهم بما
يتالءم مع قدراتهم.
ً
ووفقا لمونيارد ،فإن بطولة كأس العالم FIFA
قطر  ™2022القادمة هي فرصة ثمينة لجميع
المشاركين في رياضة كرة القدم في قطر،
الستخدامها كمحفز لتحسين إمكانية وصول
جزءا
الجميع إلى كرة القدم ،ويقول :أعتقد أن
ً
كبيرا من هذه المسؤولية يقع على عاتق مدربي
ً
كرة القدم ،إذا كان بإمكان المدربين تطوير
مهاراتهم لتلبية االحتياجات المختلفة وتوفير
بيئة داعمة ،فيمكننا ً
حقا أن نراهن على رؤية
تحوالت كبيرة في مشهد كرة القدم الشامل ما
بعد عام .2022

خمســة كـواك ــب تقـتــرب مــن القمر
خالل الفترة الحالية.
وذكر د .بشير مرزوق (الخبير الفلكي بدار
التقويم القطري) أنه في مساء يوم السبت 19
من شهر «ذو القعدة» 1443هـ الموافق  18من
شهر يونيو 2022م سيقع الكوكب ذو الحلقات
الرائع «زحل» على ُبعد زاوي قدره  4.3درجة

قوسية شمال مركز القمر ،وسيتمكن سكان
معا
دولة قطر من رصد ورؤية القمر وزحل ً
بالعين المجردة أعلى األفق الشرقي لسماء
دولة قطر من بعد موعد شروق القمر عند
مساء بتوقيت الدوحة المحلي
الساعة 10:27
ً
وحتى قبل شروق شمس اليوم التالي.

أما في مساء يوم الثالثاء  22من شهر «ذو
القعدة» 1443هـ الموافق  21من شهر يونيو
2022م سيكون عمالق المجموعة الشمسية
«المشترى» على ُبعد زاوي قدره  2.7درجة
قوسية شمال مركز القمر ،ويمكن لسكان
معا.
دولة قطر رصد ورؤية القمر والمشتري ً
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«التربية والتعليم» تعلنها اإلثنين المقبل

نـتـائــج الثـانـويــة العـامــة مبشرة
ً
حاليا إعداد قوائم العشرة األوائل
ُيجرى
كتب

انتهاء تصحيح األسئلة المقالية وعمليات المسح الضوئي ألسئلة االختياري

محمد الجعبري

تستعد وزارة التربية
والتعليم والتعليم
العالي تستعد إلعالن
نتائج الثانوية العام للعام
الدراسي الحالي /20212022
ظهر اإلثنين المقبل ،حيث
شهدت النتائج وعمليات
التصحيح ارتفاع درجات
الطالب بجميع المواد
ً
حاليا
الدراسية ،كما يجري
العمل على إعداد قوائم
العشرة األوائل على الثانوية
العامة ،وهم الطالب الذين
حققوا الدرجات النهائية
بجميع المواد الدراسية
سواء خالل اختبارات نهاية
الفصل الدراسي األول أو
اختبارات نهاية الفصل
الدراسي الثاني.
ويتم العمل حالي ًا على إعداد قوائم العشرة
األوائل من الطالب القطريين الذين سيتم
اإلعالن عن أسمائهم خالل إعالن النتائج.
وانتهى كنترول الثانوية العامة من عمليات
التصحيح ،حيث انتهت اللجان من
تصحيح األسئلة المقالية لجميع المواد
الدراسية ،كما تم االنتهاء من عمليات
المسح الضوئي لجميع أسئلة االختياري من
متعدد لكل المواد الدراسية ،كما تم االنتهاء
من عمليات رصد الدرجات ومراجعتها وفق
الجدول الموضوع قبل االختبارات ،حيث
تحرص الوزارة بشكل كبير على أن تسير
عملية التصحيح والمراجعات والتدقيق
بدقة بالغة وحرص شديد ،وإعطاء كل
طالب حقه في الدرجات بحيث تكون
النتائج تعبيرا حقيقيا للمستوى األكاديمي
للطالب ،وذلك لما لتلك المرحلة المفصلية
من أهمية بالغة في تحديد مستقبل طالب
الشهادة الثانوية.
ومن المقرر أن تشهد النتائج ظهر االثنين
إعالن نسبة النجاح في المسار العلمي
ومسار اآلداب واإلنسانيات والمسار
التكنولوجي ،كذلك نسب النجاح بشكل
عام والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا العام
الحالي ،كما يعمل كنترول الثانوية العامة
على إعداد قوائم للمدارس المتخصصة،
مثل إظهار نسب النجاح لطلب المعهد
الديني ،ومدرسة قطر التقنية الثانوية،

ومدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة
األعمال الثانوية ،كذلك نسبة النجاح بين
طالب المسار الموازي وتعليم الكبار ،كذلك
إعالن عدد الطالب الراسبين الذين ستكون
أمامهم فرصة للتعويض باخبارات الدور
الثاني التي ستكون خالل شهر أغسطس
القادم .2022
ومن الجدير بالذكر أن عملية التصحيح
بدأت فور انتهاء الطالب من االختبارات ونقل
أوراق اإلجابات مباشرة إلى كنترول الشهادة
الثانوية بإدارة تقييم الطلبة ،حيث تبدأ
عملية التصحيح والمراجعة لكل مادة من
قبل اختصاصي المادة وتستغرق ثالثة أيام
حتى االنتهاء من دورتها من التصحيح وحتى
الرصد ،مرور ًا بعمليات المراجعات التي تتم
على ثالث مراحل تأكيد ًا على الدقة.
وقد عبر عدد من مديري المدارس عن
رضاهم عن مستوى اختبارات نهاية الفصل
الدراسي الثاني ،مؤكدين على أنهم لم
يتلقوا أي شكاوى خالل االختبارات من الطالب
النهاري أو طالب التعليم الموازي ،حيث
وفرت إدارات المدارس جميع سبل الراحة
والتهيئة النفسية للطالب ألداء اختباراتهم
وسط أجواء طيبة ومشجعة على األداء
الجيد لالختبارات ،نظرا لما لالختبارات من
أهمية بالغة في تحديد مستقبل الطالب
ودراستهم الجامعية.
وبين مديرو المدارس أن جميع اإلدارات

ضمن مشروع الخطة الشاملة للشحن البري في قطر

«المـواصــالت» تعـلــن
ع ــن مســوحـات ميدانـ ـيـة

أعلنت وزارة المواصالت عن إجراء عدد
من المسوحات الميدانية ضمن مشروع
الخطة الشاملة للشحن البري في دولة
قطر ،تشمل إجراء مقابالت مع الشركات
وشركات
واللوجستية
اإلنشائية
النقل الثقيل والخفيف وشركات
خدمات الشحن ،داعية للمشاركة في
االستطالعات واالستبيانات.
وقالت عبر حسابها بموقع تويتر ،امس
الجمعة ،إنه من المتوقع أن يستمر
العمل على هذه المسوحات حتى
نهاية شهر سبتمبر  2022وفق ًا للظروف
الميدانية .ودعت وزارة المواصالت

أصحاب العمل والموظفين في الشركات
اإلنشائية واللوجستية وشركات النقل
الثقيل والخفيف وشركات خدمات
الشحن إلى التعاون مع موظفي الوزارة
ومنتسبيها من المختصين بالعمل
الميداني لجمع البيانات المطلوبة من
جميع أنحاء البالد.
وقالت إنه سيتم تطبيق أحكام
الخصوصية المطلقة والسرية التامة
على جميع المعلومات والبيانات ،ولن يتم
استخدامها إال لتحقيق أهداف المشروع،
كما لن يتم نشر أي معلومات بأي طريقة
كانت ألي طرف ثالث.

ارتفاع نسب النجاح
لطالب النقل
والحصول على
الدرجات النهائية
في بعض المواد
الدراسية
المدرسية من أطقم تدريسية أو إدراية
عملت بكل جهد وطاقة على إعداد الطالب
قبل االختبارات وتهيئتهم أكاديمي ًا ونفسي ًا
لتلك االختبارات سواء من خالل حصص
المراجعات والحصص اإلثرائية ،كذلك
التدريب على امتحانات نهاية العام من خالل
االختبارات التجريبية التي يتم إرسالها
من قبل الوزارة لجميع المدارس الثانوية،
الفتين إلى أن اختبارات نهاية العام جاءت من
المنهج الدراسي الذي تم تدرسيه بالفصل
الدراسي الثاني ،كذلك من االختبارات التي

تدرب عليها الطالب بشكل جيد.
صفوف النقل
وعن نتائج صفوف النقل من الصف األول
إلى الصف الحادي عشر ،فقد أكد مديرو
المدارس ارتفاع نسب النجاح ،كما حقق
العديد من الطالب الدرجات النهائية في
كل المواد الدراسية ،الفتين إلى أن النتائج
تم إعالنها الثالثاء الماضي ،كما جرى توزيع
الشهادات وإرسالها للطالب شكل إلكتروني
على إيميالتهم الشخصية وإيميالت أولياء

األمر ،مؤكدين على حرص إدارات المدارس
على أن تتميز عمليات التصحيح بالدقة
البالغة ،فتم تخصيص يومين إلى ثالث أيام
لعمليات التحصحيح والمراجعة والتدقيق
لكل مادة ،مشيرين إلى أن عملية التصحيح
تتم بإشراف من مراقبي إدارة تقييم الطلبة
التابعة لهيئة التقييم.
وبينوا أنه بالنسبة لدرجات الدور الثاني،
فيتم احتساب درجة الطالب الناجح في
الدور الثاني على النحو التالي :الطالب
الراسب في الدور األول في مادة أو أكثر

تحسب له في حالة نجاحه في الدور الثاني
النهاية الصغرى للمادة فقط ،وبالنسبة
للطالب المعذور في نتيجة اختبار الدور
األول في مادة أو أكثر تحسب له في حالة
نجاحه في الدور الثاني الدرجة التي
يحصل عليها في الدور الثاني ،كما تحسب
له الدرجة الكلية للمادة وفق ًا لما تنص عليه
هذه السياسة ،وبالنسبة للطالب المحروم
من التقدم الختبار الدور األول بسبب الغياب
عن أيام التمدرس تحسب له في حالة
نجاحه في الدور الثاني النهاية الصغرى
للمادة فقط.
أما بالنسبة ألحكام الغياب ،فقد أوضحوا أن
الطالب المتغيب بعذر مقبول عن اختبارات
الفصل الدراسي األول بكامله (منتصف
الفصل الدراسي األول ونهايته) في مادة
دراسية أو أكثر يجرى له اختبار ملحق
بمعايير اختبار نهاية الفصل الدراسي
نفسها وتحسب له درجة هذا االختبار
بواقع  % 100من الدرجة المخصصة
للفصل الدراسي األول ،أما الطالب الذي
حضر اختبار منتصف الفصل الدراسي
األول وأعمال الفصل الدراسي األول وتغيب
عن اختبار نهاية الفصل في مادة أو أكثر
بعذر مقبول فيسمح له بدخول اختبار
الملحق وتجمع درجات هذا االختبار مع
درجات الطالب في اختبار منتصف الفصل
الدراسي األول وأعمال الفصل الدراسي األول.

في منطقة الوكرة ..وزارة البيئة:

نتابع ظاهرة نفوق األسماك لمعرفة األسباب

استجابت وزارة البيئة والتغير المناخي بشكل عاجل
وفوري لبالغ تلقته من أحد المواطنين عن نفوق أسماك
بمنطقة الوكرة ،حيث قامت فرق متخصصة من إدارة
الرصد وإدارة الحماية البحرية بالتنسيق مع مختلف
اإلدارات ذات العالقة بزيارة الموقع ومعاينة األمر ،كما

تم أخذ عينات من األسماك والمياه للمختبر البيئي
لتحليلها والتأكد منها.
وستـــعمل الوزارة على متابعة الموضوع لمعرفة
األسباب الحقيقية لهذه الظاهرة وموافاة الجمهور
الكريم بنتائج التحاليل ،للوقوف على سبب نفوق

األسماك .يذكر أن ظاهرة نــــــفوق األسماك تحدث
على مســــتوى العالم ،وفي دولة قطر ،وخـــــــاصة
فــــــي موسم الصيف ،وأصبــــحت ظاهرة اعتيادية
كل صيف نتيجة ارتفــاع درجات الحرارة وقلة نسبة
األوكسجين.
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بسبب استخدامها لحساب الشركة على «اإلنستجرام» رغم إنهاء خدماتها

عبر « »4التزامات أساسية ..وزارة البيئة:

جهود قطرية لمكافحة التصحر

شركة تطالب موظفة بتعويض مليون ريال
المحكمة برأتها لعدم توافر القصد الجنائي في جريمة استخدام الموقع اإللكتروني

} المحامي محمد ماجد الهاجري

الدوحة

الهاجري :الواقعة المسندة جاءت قاصرة في ثبوت الركن المعنوي وخلت األوراق من دليل يقيني

$

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر
انضمت إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
منذ عام  ،1999بهدف المساهمة في مكافحة التصحر،
من منطلق إيمانها بأهمية قضية التصدي لآلثار
المترتبة على التصحر وأبعاده العالمية التي تستلزم
العمل المشترك لتخفيف آثار الجفاف في البلدان ،التي
تعاني من الجفاف أو التصحر ضمن إطار نهج متكامل
يساهم في تحقيق التنمية المستدامة فيها.
وتابعت عبر تويتر أن اليوم العالمي
لمكافحة التصحر والجفاف يركز
على جهود تجديد خصوبة األراضي
المتدهورة ،ويسهم في تعزيز
استعادة األراضي في إضافة المرونة
االقتصادية ،ويخلق فرص العمل
ويساهم في رفع الدخل وزيادة
األمن الغذائي ،فيما يساعد التنوع
البيولوجي على تعافي المناخ من
خالل امتصاص الكربون.
وكشفت وزارة البيئة عن التزامات
دولة قطر األربعة في مواجهة التصحر
وهي تخفيف موارد كافية لمواجهة
آثار الجفاف ،ووضع استراتيجيات في
إطار سياسات التنمية المستدامة،

عمل أممي
مشترك لتخفيف
آثار الجفاف
في البلدان
وتعزيز

التشريعات

المناسبة

وسن القوانين ووضع برامج العمل
الالزمة ،ومعالجة االسباب األساسية
للتصحر.

الدوحة

$

برأت محكمة الجنايات امرأة تعمل موظفة
إدارية بشركة من تهمة ارتكاب جريمة
إلكترونية ،وأنه لم يثبت تواجدها وإدارتها
لحساب إلكتروني (إنستجرام) للشركة
التي كانت تعمل فيها بعد إنهاء خدماتها،
ولعدم توافر دليل يقيني باإلدانة.
ورفضت المحكمة االدعاء المدني الذي
قدمته مالكة الشركة مطالبة بتعويض
قدره مليون ريال ألنه لم يثبت الضرر
بحقها.
وتفيد الوقائع بأن النيابة العامة أحالت
امرأة إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب
جريمة إلكترونية ،حيث استمرت بإدارة
موقع إلكتروني ونظام معلوماتي وشبكة
معلوماتية وترتب على ذلك حذف وإضافة
بعض البيانات ،وطلبت النيابة العامة
معاقبتها بموجب المادة  3من قانون مكافحة
الجرائم اإللكترونية.
وتحكي التفاصيل أن صاحبة مشروع
تجاري اشترت موقع ًا تجاري ًا ،وكانت
المتهمة تعمل لديها مديرة ،وعقب إنهاء
التعاقد بينهما سلمت المتهمة األشياء
المتعلقة بمكان عملها لمالكة الشركة

ومنه حساب الشركة اإللكتروني على
اإلنستجرام.
وتبين فيما بعد أن حساب اإلنستجرام الذي
تملكه صاحبة الشركة تديره المتهمة،
فتواصلت المالكة مع إحدى قريبات المتهمة
إلزالة رقم الشركة من منصة التعريف
بالحساب اإللكتروني ،وقامت المتهمة وقتها
بإضافة رقمها الهاتفي عليه.
وورد في التحقيقات أن المتهمة بعدما
أزالت رقم هاتف الشركة األرضي أبقت
على رقمها الهاتفي على منصة التعريف
اإللكتروني ،وأن العقد المبرم بينها والمالكة
يفيد باستالمها كل شيء في الشركة مع
المرفقات.
وبسؤال المتهمة عن استخدامها الحساب
اإللكتروني الذي قامت بإنشائه منذ سنوات
ومرتبط برقم هاتفها النقال منذ بداية عملها
بالشركة بوظيفة إدارية وبعد بيع هذه
الشركة لشخص آخر استمرت في العمل
به ولم تقم بتغيير الحساب.
وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري،
الوكيل القانوني للمتهمة ،مذكرة قانونية
مشفوعة باألسانيد واألدلة تدفع بعدم
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى،
والتمس في ختامها براءة المتهمة مما
أسند إليها من اتهام ،وانتفاء أركان

الجريمة المسندة للمتهمة ،وكيدية االتهام
واستعمال الرأفة.
فيما طلب المحامي مالكة الشركة الحق
المدني وهو تعويض قدره مليون ريال
كتعويض عن الضررين المادي والمعنوي
اللذين لحقا بها جراء فعل المتهمة.
وقال المحامي الهاجري :ورد في حيثيات
الحكم أنه تأسيس ًا على ما ورد بالدعوى،
فقد بدا للمحكمة جلي ًا أن الواقعة المسندة
للمتهمة وما ساقته النيابة العامة من
أدلة ،وبعد إحاطتها بكل جوانبها جاءت
قاصرة في ثبوت الركن المعنوي في حق
المتهمة ،وخلت األوراق من دليل يقيني
على توافر الركن المعنوي المتمثل في
القصد الجنائي لدى المتهمة في جريمة
استمرار التواجد في الموقع اإللكتروني
وحذف الرقم األرضي الخاص بالشركة،
وأن الجريمة العمدية ال تكتمل إال في حال
توافر القصد الجنائي لدى المتهمة ،إذ
يجب أن تحيط المتهمة بماديات الجريمة
وتتجه إرادتها إليها أي تعلم بفعل االستمرار
في التواجد غير المصرح به من قبل مالكة
الشركة واتجاه إرادتها إلى هذا الفعل على
الرغم من علمها بانتفاء صفتها في التواجد
في الحساب اإللكتروني محل االتهام وهذا
القصد جاء خالي ًا في األوراق.

والثابت للمحكمة أنه في وقت سابق ليوم
الواقعة أنشأت المتهمة الحساب اإللكتروني
ببرنامج التواصل االجتماعي اإلنستجرام
والمرتبط برقم هاتفها بصفتها موظفة
إدارية وظل الحساب في حيازتها حتى بعد
إبرام عقد بيع الشركة بجميع محتوياته
بما في ذلك الحساب اإللكتروني ،وبعد إنهاء
خدماتها وفي يوم الواقعة تصفحت مالكة
الشركة البرنامج اإللكتروني اإلنستجرام
فتبين أنه يحتوي على التعريف والرقم
األرضي للشركة بغية الترويج له.
ولم يرد في التحقيقات ما يفيد بأن
المتهمة استخدمت ذلك الحساب
اإللكتروني لصالحها أي بعد خدمتها ،ومن
ثم تستخلص المحكمة أن تواجدها في
الحساب اإللكتروني كان بحسن نية،
وتستخلص المحكمة عدم توافر القصد
الجنائي لدى المتهمة ،حيث لم تثبت
القصد من تواجدها في الحساب اإللكتروني
محل االتهام.
وعن طلب التعويض عن األضرار المادية
واألدبية التي لحقت بالمالكة بالحق
المدني ،كانت المحكمة انتهت في قضائها
بعدم ثبوت الركنين المادي والمعنوي،
وال جدوى من البحث في الدعوى المدنية،
وتقضي المحكمة برفض الدعوى المدنية.

إلغاء حكم حبسها احتياطيا

براءة متهمة من إصدار
شيك بدون رصيد
كتب

محمد أبوحجر

قضت محكمة الجنح ببراءة متهمة من تهمة كتابة
شيك بدون رصيد وقابل للسحب وإلغاء الحكم الغيابي
بحبسها ستة أشهر وكفالة ثالثة آالف ريال إليقاف
التنفيذ بحبسها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام النيابة
العامة بتقديم المتهمة للمحاكمة الجنائية
على أنها أعطت للمجني عليه شيكا ال يقابله
رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت بمعاقبتها
بالمادة  357من قانون العقوبات لسنة
 ،2004وفي جلسة في عام  2021أصدرت
المحكمة غيايبا حكم بحبس المتهمة ستة
أشهر وكفالة ثالثة آالف ريال إليقاف التنفيذ
بحبسها وإلزامها برد مبلغ الشيك للمجني
عليه.
وعارضت المتهمة الحكم وطالبت بإلغاء
الحكم المعارض فيه والقضاء بالبراءة
واستوفت المعارضة الشكل المرسوم
اجرائيا.
وتم تداول الدعوى بالجلسات وحضرت
المتهمة ومحاميتها االستاذة سها المهندي،
وأقرت بتحرير الشيك ودفعت بأنه ضمان
لحل اشكال خالف مالي البنتها وأسرة
الشاكية وقدمت مذكرة وحافظت على
مستندات اطلعت عليها المحكمة وقررت
بموجبها الحكم بما ذكر سابقا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من
المقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته
في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات
الدفاع عن نفسه ،وان أثبات التهمة تقع على
عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء

تقديم االدلة وال يلزم المتهم بتقديم أي دليل
على براءته ،كما ال يملك المشرع فرض قرائن
قانونية إلثبات التهمة أو لنقل عبء االثبات
على عاتق المتهم.
ولما كان من األصول المقررة في وجوب إقامة
أحكام اإلدانة في المواد الجنائية على الجزم
واليقين ال على الظن واالحتمال ،كما أنه يكفي
في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي
في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي
يقضي ببراءته ،وأن المحكمة هي صاحبة
االستخالص من واقع ما يقدم امامها من االدلة
بأنواعها والقرائن ،وانه لما تقدم من أوراق وهي
دعوى تتعلق بالحق الخاص في أحقية مبلغ
الشيك وتبين النزاع الجدي في مقابل شيك
الدعوى من خالل مطالعة شكوى المجني
عليها ،ومرورا بما قدمته المتهمة من مذكرة
دفاع فالثابت ارتباط العالقة بين الخالف
الممتد بين أسرة طرفي الدعوى والذي نتج
عنه إدانة بنت المتهمة في دعوى أخرى من
ذات الشاكية بقيمة مبلغ السيارة محل
الفعل المجرم ووقائع دعوى الشيك بذات
القيمة.
ومن ثم فإن المحكمة قد دخلها الريبة
وتشككت في صحة اسناد التهمة إليها ولم
تطمئن مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم
المعارض والقضاء ببراءة المتهمة.

} المحامية سها المهندي

المحكمة تشككت في أحقية المبلغ وتأكدت من وجود نزاع أسري في مقابل الشيك
"األعلى للقضاء" اتخذ عددا من اإلجراءات لمكافحة ظاهرة الشيكات بدون رصيد

إجراءات المحاكم
جدير بالذكر اتخذ المجلس األعلى للقضاء
عددا من اإلجراءات في إطار مكافحة ظاهرة

الشيكات بدون رصيد حيث بدأت المحاكم
الجنائية بالمجلس األعلى للقضاء بتطبيق
بعض اإلجراءات التي من شأنها ردع

المخالفين في سداد الشيكات المستحقة
وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي،
حيث شرعت محكمة الجنح في تفعيل
العقوبة التكميلية المنصوص في المادة 604
من القانون رقم ( 2006 )27بقانون التجارة
التي تنص على «يجوز للمحكمة إذا قضت
باإلدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص
عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب
دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع
إعطائه دفاتر جديدة لمدة ال تزيد على سنة».
وبموجب األحكام الصادرة ستقوم المحاكم
ومصرف قطر المركزي بتعميم األحكام
على البنوك التي يتوجب عليها سحب دفاتر
الشيكات التي سبق ان أصدرتها للمحكوم
عليه واالمتناع من صرف أي دفاتر شيكات
جديدة لمدة عام واحد أو أعوام متعدد بحسب
عدد األحكام المحكوم بها.
وسيتم تطبيق العقوبة على األفراد وكذلك

على الشركات حيث سيتم حظر إصدار
شيكات للشركات التي قام المفوض فيها
بإصدار شيكات بدون رصيد.
وتأتي هذه اإلجراءات في إطار التنسيق
بين المجلس والمصرف والجهات المعنية
بالدولة للحد من ظاهرة الشيكات بدون
رصيد التي تؤثر سلبا على االقتصاد الوطني
وتضر بالتعامالت التجارية وتمثل خطورة
على سالمة وأمن المجتمع اقتصاديا.
ومن جانب آخر تقوم المحاكم الجنائية
بتفعيل إجراء رد مبالغ الشيكات وذلك
تطبيقا لحكم المادة  357من قانون العقوبات
والتي بموجبها تقوم المحاكم الجنائية عند
الحكم بالعقوبة بإلزام المحكوم بدفع قيمة
الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد
دون حاجة لرفع دعوى مدنية مستقلة،
وستقوم إدارة التنفيذ بالمحاكم بتنفيذ
الحكم الجنائي.
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خالل خطبة الجمعة بجامع اإلمام ..الداعية النعمة:

االتعاظ بأحوال الدنيا يقوي إيمان العبد
أخ���ذ ال��ع��ظ��ة م��م��ا ي��ج��ري ح���ول اإلن���س���ان م���ن م���واق���ف م���ن ع�ل�ام���ات ال��ت��ي��ق��ظ واالن��ت��ب��اه
الدوحة

$

أكد فضيلة الداعية عبدالله محمد النعمة

خالل خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع اإلمام
محمد بن عبدالوهاب أن النظر في حقائق
األشياء في الكون والمخلوقات وأخذ

العظة واالعتبار مما يجري حول اإلنسان

من المواقف والحوادث واالستفادة من
قصص الغابرين وأحوال الماضين هو

من عالمات التيقظ واالنتباه ،ودالئل

العقل والفالح.

الـمـولــى أراد أن يــؤدب
العصـبة المؤمـنة في غزوة أحد
حتى ال تنخـدع بانتصـارهـا السـابـق

} الداعية
عبدالله النعمة

فالحياة ميدان ،والتجربة خير برهان ،والحكمة ضالة
المؤمن ،روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه
أنه قال« :الشقي من شقي في بطن أمه ،والسعيد
من ُوعظ بغيره» ،وألجل هذا كثر الحث في كتاب الله
على التدبر واالتعاظ والنظر واالعتبار بالمشاهدات ي
أكثر من آية كقوله تعالى« :إن في ذلك لعبرة ألولي
األبصار» وقال« :اعتبروا يا أولي األبصار» ،وجاء االعتبار
بالمرويات والقصص وأحوال األمم والمجتمعات
واألفراد ،كقوله تعالى« :لقد كان في قصصهم عبرة
ألولي األلباب» ،وذكر سبحانه قصة فرعون وما آل إليه
فقال« :إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» ،أن لمن يتعظ
وينزجر ،قال ابن أبي الدنيا -رحمه الله :-قال بعض
أحي قلبك بالمواعظ ونوره بالفكر وموته
الحكماءْ :
بالزهد وق ّوه باليين ،وذله بالموت وقرره بالفناء وبصره

فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وحش تقلب األيام
واعرض عليه أخبار الماضين ،وذكره ما أصاب من كان
وس ْر به في ديارهم وآثارهم ،وانظر ما فعلوا وأين
قبله ِ
وعم انقلبوا.
حلوا
ّ
وأضاف الخطيب :ما أكثر المواعظ التي نبه الله
تعالى عليها في كتابه وضربها لعباده مثال ليعتبروا
ويتعظوا ،فال يصيبهم ما أصاب األمم الخالية وال يؤخذوا
على حين غفلة وغرة.
وأوضح الشيخ عبدالله النعمة أن غزوة أحد كانت
ثاني غزوة فاصلة في تأريخ اإلسالم ،جاءت بعد انتصار
الفئة المؤمنة القليلة يوم بدر ،فأراد الله تعالي أن
يؤدب العصبة المؤمنة فتعتبر وتتعظ ،فال تنخدع
بانتصارها السابق ،رغم قلتها وكثرة عدوها وكانت
الشدة التي واجهت المسلمين وما أصاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم فيها ،تحمل هذه الحادثة في
طياتها تجربة وعبرة قد ال يعيها الناس إال من مثل هذه
المواف ،فأنزل الله بعدها معلما وهاديا« :أو لما أصابتكم
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند
أنفسكم إن الله على كل شيء قدير» ،فمن تفكر في
عواقب الدنيا وأحوالها أخذ الحذر ومن أيقن بطول
الطريق تأهب للسفر ،وربما كانت األحداث تجري من
حول اإلنسان والمواقف التي تمر به في الحياة سببا
لعلو همته وفالحه وصالح نفسه ورفعته ،فله من كل
بيت عظة بحاله وعبرة بمآل أصحابه وتكفيه القبور
مواعظ األمم السابقة ،وحسبه من التاريخ معتبر
ومدكر ،يقول أبو سليمان الداراني التابعي رحمه الله:
إني ألخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إال رأيت
لله علي به نعمة ،ولي فيه عبرة ،وإذا أحسن المرء

التفكر كان له في كل شيء عبرة وفائدة.
وقال الخطيب إن كثرة االعتبار في الدنيا واالتعاظ
بأحوالها وما يجري فيها من الحوادث والقصص تقوي
إيمان العبد بربه وتوسع مداركه وفكره وتدله على
آيات خالقه في الكون والمخلوقات ،وتكسبه خوفا من
الله ومهابة من عقابه ولنا في هذا الزمان عبرة وعظة،
ألسنا نرى األخبار ونسمع األحوال ونشاهد األحداث
التي تقع في الدنيا بالصوت والصورة؟ أما نسمع
عن تلك األعاصير والزالزل والفياضانات؟ أما نرى تلك
األمم والشعوب التي أنهكتها الحروب والصراعات
ينامون ويستيقظون على دوي المدافع وصوت البنادق
والرشاشات؟ أما نشاهد األفراد والجماعات التي تتضور
جوعا ال تجد قوت يومها؟ أما نشعر ونحث وقد ابتلينا
بأمراض غريبة وأوبئة مهلكة؟ فلماذا ال نتعظ ،ولماذا

ال نعتبر؟ فأين العقالء وأين أولي األبصار واأللباب؟
«فاعتبروا يا أولي األبصار».
ولفت الشيخ عبدالله النعمة إلى أنه من خالل هذا كله
يعرف المرء العاقل أنه لن تصيبه مصيبة إال قد اصابت
أحدا قبله وأن الدهر ق ّلب واأليام دول وأن الفرح يعقبه
الحزن والراحة يتلوها التعب والحياة ينغصها الموت،
بكى عمر بن عبدالعزيز رحمه الله فسئل عن ذلك فقال:
«فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ،ما
تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مراراتها وإن لم يكن
فيها عبرة لمن اعتبر ،إن فيها مواعظ لمن ادكر».
ُر ّب ق����وم غ���ب���روا م���ن عيشهم
ف������ي ن���ع���ي���م وس�����������رور وغ������دق
س���ك���ت ال����ده����ر زم����ان����ا ع��ن��ه��م
ث����م أب���ك���اه���م دم�����ا ح���ي���ن ن��ط��ق

خالل خطبة الجمعة بجامع الشيوخ ..د .محمد حسن المريخي:

االستفادة من تقلبات األوضاع
واجب على المسلم
الدوحة

$

أوضح فضيلة الشيخ د .محمد حسن
المريخي أن المسلم ليس كغيره من
بني البشر فهو يتميز بإيمانه وإسالمه
وتوحيده لربه عز وجل ،يتميز بإيمانه
الذي يبصره ويهديه بيقينه في هذه
الدنيا وما يدور فيها ويحدث وينزل «إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم
ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم األنهار
في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك
اللهم وتحيتهم فيها سالم وآخر دعواهم
أن الحمد لله رب العالمين» ،بسبب ما
معهم من اإليمان يرشدهم ويبصرهم
ويهديهم إلى الطريق المستقيم ويبصرهم
حقيقة الدنيا وما فيها واألشياء ويطلعهم
ويوفقهم لما فيه الخير ،ويفقههم بالطريق
المستقيم المؤدي إلى الجنة والرضوان.
وتابع الخطيب :مما يهديهم إليه في هذه
الدنيا هو االعتبار واالتعاظ وأخذ العبرة
والعظة مما يجري وينزل ويكون من
الحوادث والفتن والمحن ،فينتبه ويحذر
ويستعد وال ينخدع وال تباغتهم المنون وال
الفواجع والمؤلمات ،فالمسلم هو المعتبر
المتعظ الذي ال يمرر الحوادث كغيره من
البشر ولكنه البصير الفطن المتعظ
واالعتبار أخذ الفائدة من مجريات
األحداث وتقلبات األوضاع واالستفادة
واالستعداد والتحصن وكذلك االتعاظ
ّ
أجل النعم على
واالعتبار ،واالتعاظ من
اإلنسان ،إنه استيقاظ وانتباه واستعداد
لطاعة الله ورسوله والتحصن بحصن
الدين الحنيف ،ولقد أثنى الله على
المتعظين المعتبرين ومدحهم فقال اله
تعالى «إنما يتذكر أولو األلباب» ،أولو
العقول الرزينة واآلراء الكاملة الموفقون
من العباد وهذا مدح ألصحاب العقول
السليمة الذين ّ
ذكروا بالحق فتذكروا
وح ّذروا من الشر فحذروه ،ليس
وآمنوا به ُ
كمن مرت عليهم المحن والمصاعب فلم

يعتبروا بها ومرروها كغيرها ،قال تعالى:
«إنما يستجيب الذين يسمعون»
الذين لهم قلوب واعية ونفوس راضية
وعقول مستقرة ،فكأن الذي يسمع لله
ورسوله هو الذي يسمع لحقاق األمور
ويتدبر النصح ويحذر التحذير ،وكأن
من يعرض عن الله ورسوله ال سمع لهم
أصال ،كما قال الله تعالى «ولهم آذان ال
يسمعون بها أولئك كاألنعام بل هم أضل
أولئك هم الغافلون».
وقال الخطيب :أرشد الله سبحانه
العباد ووجههم ليسيروا في األرض
ويسعوا في مناكبها لينظروا ويعتبروا،
لينظروا حسيا ومعنويا عاقبة المتقين
الذين عظموا ربهم ورسوله فأقاموا دينه
واعتصموا بالوحي المنزل عليهم فلم
يبدلوا ولم يغيروا ولم يغتروا بانفتاح
الدنيا عليهم ،ألنهم يدركون ويعلمون
حقيقتها وكنهها فأقاموا في الدنيا مالزمين
الدين متحصنين بحصنه الحصين
حتى جاءهم أمر الله وما بدلوا تبديال
«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا
الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم
من ينتظر وما بدلوا تبديال»« ،رجال ال
تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر الله وإقام
الصالة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب
فيه القلوب واألبصار»« ،وجلعنا منهم أئمة
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا
يوقنون».
كما أمر سبحانه بالسير في األرض
والسعي فيها لينظر كيف كان عاقبة من
أعرض عن الله ورسله ودعوة التوحيد،
واغتر بدنياه وانشغل عن عبادة ربه ،بل
استكبر واستعلى وافترى على الله وصادم
الرسل وسخر من الشرائع «قل سيروا في
األرض فانظروا كيف كان عاقبة المتقين»
«كيف كان عاقبة المجرمين»«،وتبين
لكم كيف فعلنا هم وضربنا لكم األمثال
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان
مكرهم لتزول منه الجبال»« ،فتلك بيوتهم
خاوية بما ظلموا»« ،فتلك مساكنهم لم

تسكن من بعدهم إال قليال وكنا نحن
الوارثين»« ،وليتذكر أولو األلباب»،
«فاعتبروا يا أولي األبصار»« ،فأعرضوا
فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم
بجنتيهم جنيتن ذواتي أكل خمط واثل
وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما
كفروا وهل نجازي إال الكفور».
وذكر د .المريخي أن رسول الله مر على
ديار ثمود «الحجر» وهو ذاهب إلى تبوك
فوجد الجيش قد سبقه إليه ودخل ديار
هؤالء المعذبين وأخذوا من ماء آبارهم
وعجنوا العجين ،فجاءهم وأمرهم
بالخروج من هذه الديار «ديار ثمود»
بسرعة ،وأمرهم بإعطاء العجين للخيل،
وقال لهم :ال تدخلوا على هؤالء المعذبين إال
أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فال
تدخلوا عليهم ،ال يصيبكم ما أصابهم.
ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز
الوادي ،ألن الداخل دار قوم أهلكوا بقصف
أو عذاب إذا لم يكن باكيا متألما من
حالهم أو متأسفا عليهم لخسارتهم إن لم
يكن كذلك ُيخشى عليه اإلصابة كما
أصابهم ،ولذلك أهل القلوب القاسية
الذين ال يعتبرون إذا مروا أو رأوا العصاة
والهالكين يخشى عليهم أن ينزل بهم ما
نزل بالظلمة والعصاة قبلهم.
ولفت الخطيب إلى أنه ال يحدث حادث
عبثا ،وال تكون فتنة لغير هدف أو غاية،
ألن الله ما خلقنا عبثا ،ولكن ليبلونا
وليختبرنا« ،أفحسبتم أنما خلقناكم
عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون»« ،وما خلقنا
السماء واألرض وما بينهما العبين»« ،وما
خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطال
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا
من النار» ،هذا معتقد الكافرين يحسبون
الله خلق السموات واألرض بالباطل أو
للباطل واللعب ،كما يظن أهل السفاهة
والغواية اليوم يحسبون الدنيا لعبا ولهوا
ومزامير ثم تنتهي وما علموا أنها مزرعة
اآلخرة تطيب األعمال الصالحة فيها
فتطيب ألهلها بإذن الله في اآلخرة.

وذكر الشيخ د .المريخي أن هذه
االختبارات الدنيوية والفتن والمحن فيها
فوائد كبيرة ومنافع جمة قال تعالى:
«ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا
ترجعون» ،في أثناء األحداث يتبين الحق
وأهله والباطل وزمرته «وكذلك نفصل
اآليات ولتستبين سبيل المجرمين»،
فتظهر سبل المجرمين وتنكشف
مخططاتهم وتفضح تحركاتهم ويحذرون
ويتجنبون ويكون التوفيق من الله تعالى
لعباده المخلصين بظهور أعدائهم
ومعرفتهم ،فكم من نعمة ومنفعة لألمة
وجدت في أحضان الفتن واالختبارات
والمحن ،وفي ثنايا األحداث يعتبر
ويعلم الذين
الموفقون ويتعظ المخلصون ُ
ويعلم والكاذبون «عفا الله عنك لما
صدقوا ُ
أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا
وتعلم الكاذبين» ،أحداث وحوادث ومحن
مؤثرة مؤلمة موجعة مذهلة تؤثر سلبا
وإيجابا في الناس إيمانا وكفرا وإلحادا
ونفاقا ورياء «ليزداد الذين آمنوا إيمانا»
وهي ويقينا ويتأصل الكفر والنفق والرياء
في أهلها«،والله عليم بالمتقين»« ،والله
عليم بالظالمين» ،فكم من العبر والعظات
«يمرون عليها وهم عنها معرضون» «وما
يؤمن أكثرهم بالله إال وهم مشركون»
حتى ظن الجاهلون أن المحن بعيدة عنهم
وأنها على غيره وأنهم عنها مبعدون ،وأن
اإلمهال إنما هو منحة وعطية ،ولم يدركوا
أنه استدراج من الله تعالى «ونستدرجهم
من حيث ال يعلمون» وقد رأيتم ما قدره
الله من األمراض كيف استسلم العباد
وكيف غلبوا وخافوا وهابوا وما أن كشف
الله عنهم البالء حتى عادوا وهاجوا وماجوا،
ونسوا الحياة الدنيا ونسوا ما نزل بهم «يا
أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع
الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم
بما كنتم تعملون».
فيا عباد الله اعتبروا واتعظوا ودربوا
أنفسكم على االعتبار واالتعاظ بما ترونه
في الكون من الحوادث والكوارث والمحن.

} د .محمد حسن المريخي

ال تحدث واقعة عبثا ..ولكل فتنة
غاية ألن الله خلقنا ليختبرنا
دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية وغري العادية

يت�ض��رف جمل���س اإدارة �ض��ركة اتق��ان القاب�ضة بدعوة امل�ض��اهمني الكرام حل�ض��ور اإجتم��اع اجلمعية العامة
العادي��ة ع��ن ال�ض��نة املالي��ة  2021وغ��ري العادي��ة والذي �ض��وف ينعق��د مب�ض��يئة اهلل يوم الأثن��ني املوافق
2021/07/04م ،وذل��ك يف مت��ام ال�ض��اعة �11:00ضباح�� ًا مبقر ال�ض��ركة وع��ن طريق الأنرتن��ت ويف حالة
عدم اإكتمال النِ�ضاب� ،ضوف يُعقد الإجتماع الثانى اخلمي�س املوافق 2021/07/07م بنف�س املكان والزمان،
ملناق�ضة جدول الأعمال التايل -:
* جدول اعمال اجلمعية العامة العادية -:
.1

�ضماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�ضاط ال�ضركة ومركزها املايل
لل�ضنة املنتهية فى 2021/12/٣1م ومناق�ضة اخلطة امل�ضتقبلية لل�ضركة .

.2

�ضماع تقرير مراقب احل�ضابات عن ميزانية ال�ضركة لل�ضنة املالية املنتهية فى .2021/12/٣1

.٣

امل�ضادقة على امليزانية العمومية وقائمة الدخل لل�ضنة املالية املنتهية فى 2021/12/٣1م .

.4

امل�ضادقة على اقرتاح جمل�س الدارة بعدم توزيع اأرباح لل�ضنة املالية احللية لوجود خ�ضائر مالية.

.

اإبراء ذمة اع�ضاء جمل�س الإدارة من امل�ضوؤولية عن ال�ضنة املذكورة.

.

تعيني مراقب ح�ضابات ال�ضركة لل�ضنة املالية  2022وحتديد اأتعابه .

* جدول اعمال اجلمعية العامة غري العادية -:
تفوي���س جمل���س الأدارة مبتابع��ة اإج��راءات ح��ل وت�ضفية ال�ض��ركة تنفيذ ًا لق��رار اجلمعي��ة العامة غري
العادية ال�ضادر بتاريخ  2021/9/19على اأن يتم حل وت�ضفية ال�ضركة و�ضطب ال�ضجل التجارى فى مدة
ل تتجاوز عامني من تاريخ املوافقة على تفوي�س جمل�س الأدارة .
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ومضات

مخاوفنا
من صنع مخيلتنا

منال عمر عبده
كاتبة سودانية

الخوف هو أحد المشاعر
السلبية التي تنتاب اإلنسان
وهذا شيء طبيعي ولكن متى
يؤثر؟ يؤثر عندما يأخذ االتجاه
األغلب في تفكيرنا فيؤثر في
حياتنا واستمراريتها...
إن الخوف يستنزف القوة
ويجعلك دائما في حالة من
التوتر والقلق ،وهذا ما يمنعك
من مواكبة متغيرات الحياة،
فحطم قيود خوفك باستمرار
وتذكر دائما أنه يجب عليك أن
تقاتل وتتعب؛ حتى تتمكن من
خلق واقع أفضل من الواقع الذي
نعيشه...
إن التغلب على مخاوفك هو
إحدى وصفات النجاح والسعادة
لإلنسان ،فتعزيز الثقة بالنفس
واالبتعاد عن مثيرات الخوف
ومسبباته وتغيير نظرتنا لهذه
المسببات ...وتحويلها ألشياء
إيجابية.
إن تجنب مشاهدة العنف
اإلعالمي وافالم الرعب واالكشن
قد تزيد من مخاوفنا ..من الجيد
وضع مخاوفنا في قالب مناسب
ونمنحها حجمها الطبيعى تفاديا
لعدم سيطرتها علينا كما أن
وجودها في حجمها الطبيعي
هو جزء كبير في إقناع النفس
بأن ما نشعر به ليس سوى وهم
كبير بداخلنا.
ان تمأل وقتك بأهداف تبعد
نفسك عن الوحدة هو من أبرز
نجاح التخلص من المخاوف،
فالفراغ يؤدي إلى ذهاب التفكير
ألشياء في أعماقنا ونستدعيها
ونضخمها حتى نمأل بها الفراع
الذي نعاني منه.
إن الخيال يمكن أن يخلصنا
من مخاوفنا وقلقنا حين يعتبر
أداة مقيدة لنا بشكل ال يصدق،
حيث يمكن تهدئتنا خالل األوقات
الصعبة فهو يعطينا القدرة
على وضع سيناريوهات مختلفة
بإمكانها بعث الطمانينة في
نفوسنا.
ان ما نتخيله له أثر على عقولنا
وأجسادنا بطرق ملموسة انه
يبدو حقيقة بالنسبة لعقولنا
شأنه شأن التجارب الحقيقية.
إن ارتباط الشخص بالمحفزات
التي تثير استجابة الخوف لديه
وذلك عن طريق تعرضه لهذه
المحفزات بصفة متكررة في
بيئة آمنة حيث بإمكانه الفصل
بين هذه المحفزات والشعور
بالتهديد...
فقد أورد أحد الباحثين أن الذين
يتمتعون بمخيلة حية على
نحو خاص ،قد يستفيدون
اكثر من التالعب بالذكريات
السيئة في حين قد ال يلمس
تكوين مخيالتهم أقل نشاط فرقا
كبيرا...
لمواجهة مخاوفنا ..يجب أن
نتوقع األسوأ ،فالتفكير هكذا
سوف يعرضك لكثير من الخوف
والهلع ولكن كل ذلك سيزول
من تلقاء نفسه فإن الهدف هو
مساعدة العقل ان يعتاد على
التعامل مع الهلع الذي يزيل
الخوف....
فعندما نتعرض للخوف مثال
الخوف من الدخول إلى المصعد
فالذهاب إلى المصعد وخوض
تجربة الدخول إليه واالنتظار
فيه حتى يتالشى خوفك وهكذا.
لذا يجب علينا ان تسيطر عليك
الواقعية في حياتك فأغلب
مخاوفنا من صنع مخيلتنا.

الصداقة الحقة
نتحدث اليوم عن الصداقة الحقة تجاه
الفرد والمجتمع ،قال تعالى :أْ َ
(ٱل ِخ اَّ ٓل ُء
َي ْو َم ِئ ٍذ َب ْع ُ
ين)،
ض َع ُد ٌّو ِإ اَّل ٱ ْل ُم َّت ِق َ
ض ُه ْم ِل َب ْع ٍ
َق َ
َ
س ُ
س َّل َم:
و
ه
ي
ل
ع
الله
ى
ل
ص
الله
ول
ُ
ِ
ِ
َ َّ
َ ْ َ َ
ال َر ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
نْ
ين خ ِلي ِل ِه فل َي ظ ْر أ َح ُدك ْم
«الر ُ
جل َعلى ِد ِ
َّ
َم ْن ُي َخ ِال ُل».
في البداية نع ّرف المقصود بالصداقة،
الصداقة من أعظم وأنبل المعاني في
خ َ
حياة البشر ،ألن اإلنسان بطبيعته ُ
لق
اجتماعيا ،يحب الناس ،وال يستطيع
ً
العيش بدون صديق ،يخفف عنه ،تعب
الحياة ،ويشكو له همومه ،وينصحه
دائما ،لكن السؤال
ويوجهه إلى األفضل
ً
هنا هل توجد صداقة بمعناها الحقيقي
في عصرنا الحالي؟ السؤال هنا محتاج
إجابة ،نعم أم ال ،نحن نعيش في زمن
التطور والعولمة والحداثة والتكنولوجيا
والسرعة ،والتغيرات المتالحقة لم تعد
موفورة كما كانت في عصور البساطة،
فحينما تتأمل وجوه الناس وأحاديثهم
وحكايتهم ،وتستمع إلى أحداثهم -وما
يحل بهم ولهم -تشعر أن الصداقة في
خاصة
هذا الزمان باتت بعيدة المنال،
ّ
وأنت تسعى للعثور على صديق صدوق
يعي معنى الصداقة الحقة ومراميها
وأهدافها دون مآرب شخصية أو منافع
وحس ُبنا في هذا المقام قول اإلمام
مادية،
ْ

د .أشرف حسين

الشافعي:
الدنيا إذا لم يكن بها
سالم على ُّ
ُ
ٌ
ٌ
ُ
صادق الوعد ُمنصفا.
صدوق
صديق
الص َ
داقة كما جاء في إحدى
ّ
إن ّ
الدراسات العلمية عالقة اجتماعية
الود المتبادل
وثيقة تقوم على مشاعر
ّ
عدة
بين شخصين أو أكثر،
وتميزها ّ
ّ
الدوام النّ سبي
خصائص ،من بينها ّ
واالستقرار ،والتقارب العمري في
معظم الحاالت بين األصدقاءِ  ،مع توافر
قدر من التّ ماثل بينهم فيما يتع ّلق
ٍ
بالسمات الشخصية ،والقدرات
ّ
العقلية ،واالهتمامات واالتجاهات ،والقيم
سم التّ فاعل
والظ ِ
ُّ
روف االجتماعية ،ويتّ ُ
بين األصدقاءِ بأمور أساسية ،أهمها
ُ
واالستعداد
المتباد ُل،
العميق
الفهم
َ
ُ
والمشاعر.
الخبرات
عن
لإلفصاح
ِ
ِ

حقوق
إن من
يقول اإلمام الغزاليّ :
ِ
حبة
الص
الواجبة مع األصدقاءِ  :اإليثار
ِ
ِ
ُّ
بالمال ،والمبادرة باإلعانة ،وكتمان
العيوب ،والسكوت
وستر
السر،
ِ
َ
ّ ِّ
الناس ،وإبالغه ما
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عن تبلغيه
ِ
ّ
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يس ُّره من ثناءِ النّ ِ
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الحديث ،ودعوته بأحب
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اإلصغاءِ
ِ
َ
ُ
عرف
أسمائه إليه ،والثناء عليه بما ُي
من محاسنهُ ،
وشكره على صنيعه في
ونُ
والدفاع عنه في غيبته ،صحه
وجهه،
ّ
باللطف ،والعفو عن ز ُلته ،وإحسان
ُّ
الوفاء مع عهده ،والتخفيف عنه في
والسالم
السرور لرؤيته،
المكاره ،وإظهار ُّ
ّ
عليه عند لقائه.
الصدق
ويشير ابن المقفع إلى أن «إخوان ّ
هم خير مكاسب الدنيا ،وهم زينة في
وعدة في الشدة ،ومعونة في
الرخاءُ ،
المعاش والمعاد ،واعلم أن انقباضك عن
ِ
وأن انبساطك
اس ُيكسبك العداوةّ ،
النّ ِ
كسبك صديق السوء» .ووجد
لهم ُي
ُ
أرسطو أن تشابه الصديقين هو الذي
يحفظ الصداقة من الشقاق والخالف،
العتقادهما أن تقديم العون وتضحية
كل منهما من أمر صديقه أمر واجب
وأخيرا نرى أن
ما دام ذلك بمقدروه،
ً
الصداقة ركن أساسي من أركان الحياة
السعيدة ..فاختر صديقك الوفي.

االنتحار
األخالقي
سارة رشيدي
كاتبة جزائرية

أتوتر جدا حين تصادفني بعض البرامج على
الفضائيات العربية وما تبثه من سموم ،تخالف الدين
والعقيدة واألسس األخالقية والتربوية التي َتبني
عليها المجتمعات حضارتها وتحفظها من االنحرافات
والزوال ،فحين تمر علي بعض اإلعالنات للمسلسالت
العربية أو بعض المقاطع منها ،ال أملك إال التحسر
ورغبة جامحة في توقيفها ،فهي قد اجتمعت على تهديد
األسرة وتدميرها ،والمتابع لها يجد أنها قد تشاركت
في تدمير البنية التحية لألسرة المسلمة .فقصص
أحالمهم ومسلسالتهم تتمحور حول الخداع وقلة
الحياء ،والخيانة الزوجية من الطرفين ،خيانة األخت
ألختها مع زوجها ،واألخ مع زوجة أخيه ،والخال أن يقع
في حب ابنت أخته!! واألخطر واألدهى من هذا الفجور
كله ،هو دعوة خفية وخبيثة للتعاطف مع أصحاب
هذه األفعال ،بتصويرهم وكأنهم هم الضحايا الذين
يستوجب الوقوف معهم والتبرير ألفعالهم ،التي ال
أجرؤ على تسميتها إال بأنها أفعال خبيثة ،إني في هذا
المهمل ،فوجودها
المقال ال أسأل عن دور هيئة الرقابة ُ
كعدمه ،إنما أسأل عن المشاهدين والمتابعين لهذا
النوع المنحط فعال من المسلسالت والبرامج ،كيف
قبلوا أو كيف سمحوا لهذه اآلفات أن تدخل بيوتهم
وتستبيح حرمتها ،فهم بمتابعتهم يشجعون على
استمرارها وتواجدها ،فاألمر منذ سنوات عديدة بدأ
هكذا مع الذين كانوا يقولون بأن وجود ما يسمون
بالمثليين في المجتمع ال ضرر له ،ما دام أنهم ال يأخذ
بأفعالهم أحد! ثم تطور األمر لينادوا بوجوب حماية هذه
الفئة -صارت اآلن فئة -نحميها من العنف والتنمر
ضدها ،ليتطور األمر أكثر بأن ينادوا بسن قوانين
تسمح لهم بممارسة الرذيلة وسط المجتمع ،كأن
يتزوج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة ،وأن يسكنوا
في منزل واحد ،وتخصص لهم نواد ومقاه خاصة ،وهذا
ما حصل فعال في بعض البلدان ،أقرت قوانين تبيح
لهم مطالبهم الالأخالقية جهارا نهارا ،أما اآلن وفي وقتنا
هذا ،فقد تجاوز األمر كل الحدود ،فقد صرنا نخاف على
أوالدنا من ألوان الربيع ،التي صارت رمزا لفئة منحرفة
تأسست لحمايتها جمعيات وقوانين دولية ،حتى أفالم
الكرتون الموجهة للطفولة ،تلك الفئة اللطيفة والكائنات
التي نُ عدها للنهوض بدولنا مستقبال ،صارت برامجهم
محشوة برسائل دنيئة ،مشاهد تدعو إلى التحرش،
وتقبل الفعل المخل للحياء واعتباره تحررا ،والتمرد
على الفطرة واعتبارها حرية شخصية ،فإلى أي هاوية
تسير أيها المشاهد العربي ،متى تُ حكم عقلك وتفرض
مبادئك نفسها ودينك أولويته في غربلة ما تدخله
بيتك ،وحشوا به عقل أطفالك؟

مفاتيح القلوب
وأقفالها
م .أنس معابرة

همسة

أنت ومالك ألبيك

كنت قد عاهدت نفسي على أن ال أتوقف
يوما عند شهادة نلتها ،أو علم حصلته في
ً
دراسة ما ،أو معلومة نلتها في دورة تدريبية،
فلقد كنت شديدة الحرص على التعلم
واكتساب الخبرات من كل ما يدور حولي،
سواء من األحداث أو كلمات اآلخرين ،أو
حركات األطفال.
وكم كنت حريصة في كل لقاءاتي على
التقاط كل ما هو جميل ومختلف عند
سوءا ،وهذا
قبحا أو
يوما
ً
ً
اآلخرين ،فلم أر ً
دائما ما كان يوقعني في المشاكل ،فإن
ً
متغاضيا عن
دائما تلتقط كل الجمال
تبقى
ً
ً
ً
أحيانا
الصور السيئة في حياتك ،توقعك
في مطبات بسبب تغافلك المتعمد.
وشاء القدر في هذه المرة ،ان ألتقط قاعدة
دائما على
حياتية تفوتنا  -نحن البشر -
ً
الرغم من أنها تعد شريان السعادة في
حياتنا اليومية ،هذه القاعدة تلفظ بها
أستاذي الدكتور صالح وهو يحادثني عبر
الهاتف ،حينما ذكرها بصوته الهادئ قائ ًال:
«أنت ومالك ألبيك».
وكالعادة لم أتمهل لحظة ،اخترقت الجملة
رأسي لتتحول إلى مجموعة صور ،وصلت
إلى تلك المساحة الفارغة في رأسي ،التي
ما لبثت أن امتألت بذكرياتي مع والدي،
وسرقتني أفكاري -وأستاذي يحدثني -إلى
تلك األيام التي كان والدي يحضر إلى البيت

منى بابتي
كاتبة لبنانية

حاملاً معه ما لذ وطاب من الطعام والفواكه،
ثم يسارع بتعبئة علب منها لبيت جدي
وجدتي ....لم يكن والدي يتوقف عند تلك
العلب فقط ،بل لقد كان بكل ما يملك من
أحاسيس ومشاعر ،ينجرف ليل نهار نحو
تلك الشقة الصغيرة الكائنة في منطقة
بساتين الحامض والليمون في أبي سمراء
ن ليرمي قلبه ،صوته الشجي ،ضحكاته
الجميلة في منزل جدي وجدتي.
وأدركت حينها أن والدي  -كان دون أن
فطريا يمتزج بطبيعتنا
أمرا
ً
يدري -يطبق ً
البشرية ،يعيشه ويتمتع به ،وهو  -أنت
ومالك ألبيك  -ونحن كنا نظن أنه يقضي
بعيدا عنا ،والحقيقة أنه كان يعيش
الوقت
ً
بطعم مختلف.
سعيدا
دائما مطمئن البال،
كان والدي
ً
ً
متذمرا أو غاضب ًا ،فلقد
ا
يوم
أره
لم
وراضيا،
ً
ً
ً

محبوبا من والديه،
كان في عرفنا البشري
ً
حاص ًال على رضاهم ،ولكنه في حقيقة األمر،
كان يتمتع بنعمة وجود األم واألب ،كان
ينعم بصوتهما ،بالقرب منهما ،فالسعادة
والراحة في كنف الوالد والوالدة أمر ال
يوصف.
ونظرت لحالنا ،وحال من حولنا ،وأدركت
كم نخسر من سعادة مجانية تحيا على
بعد أمتار منا ،ونحن نبحث عنها في
المطاعم والمالهي والسفر ....في الطعام
والشراب والمال ...وال ندرك أننا نحن وما
نملكهً ،
ملكا آلبائنا ،وسعادتنا ملك أيديهم.
صديقي القارئ ...ألغ رحلتك إلى عالم
الخياالت والجمال ،وسافر إلى حضن أمك
ووالدك  -إن كانا ما زاال على قيد الحياة -
هناك للهواء طعم آخر ممزوج بحنان ورحمة
من ربتك وضمتك وحمتك من الزمن المر،
هناك للقلوب نبضات مختلفة تسمعها من
قلب رجل باع راحته ألجل راحتك.
وأتساءل قبل أن أدع قلمي
جانبا ،من منا
ً
في تلك اللحظة ،يعلم متى بكت عيون أمه
ولم بكت؟ ومن منا يعلم متى أغمض والده
عيونه مكسور الخاطر؟ ....ربما بقيت من
أياما ...اغتنمها ....فأنت ومالك
حياتهم ً
وما تملكه في كل حياتك ...ال شيء ..ال
قيمة له ...لو لم يكن ألجلهما ..ألجل أمك
وأبيك.

أورد الباحثان جانيت روان وكارين سيلوروا في كتابها
«األفكار السامية :علم االجتماع يتحدى الحكمة
التقليدية» والصادر عام  2014قصة المواطن األميركي
جوناثان لي ريتشز ،وذكروا أنه ولد في عام  1976بوالية
بنسيلفانيا األميركية ،وله سجل إجرامي حافل بقضايا
السرقة واالحتيال وغيرها من الجرائم.
إال أن السبب الحقيقي لشهرته كان في عدد القضايا
تقدم بها للمحاكم ،إذ بلغ عدد القضايا التي رفعها
التي َّ
 3800قضية ،منها قضايا رفعها على أسرته ووالدته ،كما
رفع قضية على الرئيس األميركي ،وإحدى المغنيات
الشهيرات ،وأحد القتلة المتسلسلين في الساحل
الغربي ،وإحدى نجمات تليفزيون الواقع وأسرتها،
القراصنة الصوماليين ،وشخصيات عامة باكستانية،
وأفالطون ،والحزب النازي ،وبرج أيفل.
وخالل مكوثه في أحد السجون ،رفع قضية على شركات
الطيران بسبب انزعاجه من أصوات الطائرات ،ثم رفع
قضية على موسوعة جينيس لألرقام القياسية ،ألنها
لم تقم بتسجيله كصاحب أكبر رقم للقضايا في
المحاكم.
ومن السهل جد ًا أن تعادي جميع الناس من حولك ،وأن
تزرع الكره في قلوبهم تجاهك ،من السهل جد ًا أن تجد
للخالف مع أهلك أو جيرانك أو زمالئك في العمل ،أو
سبب ًا ِ
حتى أقرب األصدقاء إليك.
وفي نفس الوقت ،من السهل جد ًا أن تتقرب إلى َمن
هم حولك ،كلمة طيبة لزوجتك في الصباح ترفع من
حبك في قلبها ،وكلمات تشجيع بسيطة ألوالدك؛
نسبة ُ
تدفعهم إلى حبك والتفوق في الدراسة ألجلك ،و«صباح
الخير» لجارك تكفي إلصالح عالقة أفسدها إزعاج أطفالك،
وابتسامة بسيطة للعامل قد تكون سبب ًا في دعائه
لك بالتوفيق ومثابرته في عمله ،و«آسف» قد تمسح
ً
خطأ كبير ًا اقترفته ،و«شكر ًا» قد تكون سبب ًا في تفاني
اآلخرين في خدمتك مستقب ًال.
إن الجهد المبذول إلفساد العالقة مع اآلخرين وزرع الكره
في قلوبهم هو نفسه قد يكون سبب ًا إلصالح العالقة
معهم والتقرب اليهم ،وبدل أن نشتري عداوة الناس
بتصرفاتنا ،بإمكاننا أن نشتري محبتهم وقربهم إلينا.
والتميز،
خالصة القول :الجميع يبحث عن النجاح
ُّ
بعضهم يعتقد أن تميزه سيكون من خالل عداوته مع
اآلخرين ،وأن إقفال قلبه تجاه الناس سيكون سبب ًا في
نجاحه في حياته ،ولكنه بعد أن ينجح حسب مقاييسه
لن يجد من يحتفل معه في نجاحه ،أو يبادله كلمات
التهنئة والتبريك ،وسيجد قلوب جميع الناس من حوله
مقفلة.
الود والمحبة والكلمات الطيبة مفاتيح للقلوب وطريق
أقصر وأسهل للنجاح ،ستجد خالله من يعينك على
تخطي المصاعب والعقبات ،وستجد من يدعمك ويقف
إلى جانبك ،وفي النهاية ستجد من يشهد معك احتفالك
بالنجاح ،ويبادلك كلمات التهنئة والتبريك.

ورشة عمل بمركز التميز الرقمي
عقدت هيئة تنظيم االتصاالت ورشة عمل بمركز التميز الرقمي في قطر بعنوان «توطين
سلسلة القيمة الخاصة باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات» بحضور خبراء وصناع قرار في
صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وذلك كجزء من دراسة بحثية تجريها الهيئة
حول قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بهدف وضع القياسات والفهم الشامل لصناعة
تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ،وقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ككل ،حيث
تركز الدراسة على جمع البيانات واستكشاف الثغرات والتحديات ،باإلضافة إلى رصد
الفرص واإلمكانات المتاحة لتطوير القطاع في المستقبل.
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انعقاد االجتماع العمومي لالتحاد الدولي للنقل الجوي ..غدا

قادة قطاع الطيران العالمي يجتمعون في الدوحة
يستقطب هذا الحدث نخبة من كبار قادة القطاع من « »290شركة طيران

الدوحة

$

أعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)
عن عقد اجتماعه العمومي السنوي الثامن
والسبعين والقمة العالمية للنقل الجوي
في العاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة
بين  21 – 19يونيو  ،2022وذلك بالتعاون مع
الخطوط الجوية القطرية بصفتها شركة
الطيران المضيفة.
وسيستقطب هذا الحدث الهام نخبة من
كبار قادة القطاع من  290شركة طيران من
أعضاء االتحاد ،إضافة إلى كبار المسؤولين
الحكوميين والشركاء االستراتيجيين
والموردين ووسائل اإلعالم.

وفي هذه المناسبة ،قال ويلي والش،
مدير عام االتحاد الدولي للنقل الجوي:
«في غضون أيام قليلة ،ستكون الدوحة
الوجهة األولى لكبرى شركات وقادة قطاع
الطيران حول العالم ،إذ تستضيف هذا
العام االجتماع العمومي السنوي لالتحاد
الدولي للنقل الجوي الذي سيسلط الضوء
على مواضيع عدة ،من بينها كيفية تعافي
شركات الطيران من آثار جائحة كوفيد -
 ،19وتمهيد الطريق أمام القطاع للتوجه نحو
الحياد الكربوني بحلول عام  ،2050والعمل
على تحسين التنوع بين الجنسين وكيفية
التكيف مع البيئة الجيوسياسية الحالية
التي تشهد أكبر صدمة منذ ثالثة عقود».
ومن جانبه ،قال سعادة أكبر الباكر،

اعتبار من األحد في مسيمير ووادي البنات« ..وقود»:

الفحص الفني بالحجز اإللكتروني

والش :يسلط الضوء على مواضيع عدة من بينها
كيفية تعافي شركات الطيران من آثار الجائحة
الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط
الجوية القطرية« :نفخر باستضافتنا
لشركائنا من القطاع في الدوحة التي
تتخذ منها الخطوط الجوية القطرية مقر ًا
لها ،وخاصة في هذا العام الذي نحتفل فيه
بمرور  25عام ًا على بدء تشغيل عملياتنا.
ويسعدنا أن نلتقي جميع ًا في هذا الحدث

الدوحة

أعلنت شركة وقود عن تقديم الفحص الفني للمركبات
في محطتي فاحص في وادي البنات ومسيمير بالحجز
فقط من خالل تطبيق وقود على الهاتف الجوال ،وذلك
اعتبارا من يوم األحد القادم الموافق  19يونيو .2022

وقالت الشركة ،في بيان على
حسابها الرسمي بموقع تويتر:
«سيكون بإمكانكم حجز مواعيد
الفحص الفني لمركباتكم في
محطتي فاحص في وادي البنات
ومسيمير من خالل تطبيق وقود على
الهاتف الجوال علما أنه ال يمكن حجز
المواعيد في هاتين المحطتين إال من

خالل هذا التطبيق فقط».
ودعت الشركة إلى تنزيل تطبيق
وقود من متجر جوجل أو متجر آبل،
وتحديد المحطة المفضلة ثم حجز
التاريخ والوقت المناسب لزيارتها،
كما ستقدم جميع المحطات األخرى
حاليا الفحص على أساس من يأتي
أوال يخدم أوال.

الهام الستعراض ومناقشة الدروس
المستفادة خالل جائحة كوفيد ،19 -
والقضايا العالمية التي تؤثر على القطاع
وإعداد الخطط التي من شأنها االرتقاء
بالقطاع إلى مستويات جديدة».
القمة العالمية للنقل الجوي
تنطلق أعمال القمة العالمية للنقل الجوي

مباشرة بعد االجتماع العمومي السنوي
لالتحاد الدولي للنقل الجوي ،وستشهد
القمة لهذا العام الدورة الثالثة من حفل
توزيع جوائز إياتا للتن ّوع
والشمولية برعاية
ّ
الخطوط القطرية .وتُ منح هذه الجوائز إلى
الشركات والمؤسسات واألفراد كتقدير على
جهودهم المبذولة في دعم مبادرة القطاع
التي تهدف إلى جعل قطاع الطيران أكثر
تنوع ًا وشمو ًال بين الجنسين.
وسيتخلل القمة ندوة حوارية لكبار الرؤساء
التنفيذيين في القطاع ،والتي يديرها
اإلعالمي الشهير ريتشارد كويست من
شبكة سي إن إن ،وتضم كال من أدريان
نيوهاوزر ،الرئيس التنفيذي لشركة
أفيانكا ،وبيتر إلبيرس ،الرئيس التنفيذي

للخطوط الجوية الملكية الهولندية ،وأكبر
الباكر ،الرئيس التنفيذي لمجموعة
الخطوط الجوية القطرية ،وجاين هردليكا،
الرئيس التنفيذي لخطوط فيرجن أستراليا
الجوية.
وباإلضافة إلى اآلفاق االقتصادية للقطاع،
ستتناول القمة عددا من الموضوعات الهامة
في القطاع وهي الحرب في أوكرانيا وتبعاتها
على العالم في عصر العولمة ،والتحديات
أمام توجه القطاع االستدامة ،والتي تشمل
الحياد الكربوني بحلول عام  ،2050والحد
من استخدام المنتجات البالستيكية ذات
االستخدام الواحد ،وتخصيص سعة
المطار ،وضمان النقل اآلمن لبطاريات
الليثيوم وغيرها.

الجهات العارضة بـ «سيتي سكيب قطر»:

تعافي قطاع العقارات في قطر
الدوحة

$

الباكر :إعداد الخطط التي من شأنها االرتقاء بالقطاع إلى مستويات جديدة

$

كشفت مجموعة من الجهات العارضة
التي تتحضر للمشاركة في سيتي
سكيب قطر ،المعرض األبرز في قطاع
االستثمار والتطوير العقاري في قطر ،أن
القطاع العقاري في دولة قطر يشهد تعافي ًا
سريع ًا بعد التراجع الذي عانى منه في عام
 2020في ظل انتشار كوفيد  ،19وتشير
التوقعات إلى تسارع حالة التعافي مع
اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة
القدم  2022التي تستضيفها قطر في
نوفمبر المقبل.
وأكدت داماك العقارية ،الشركة الرائدة
عالمي ًا في تطوير العقارات الفاخرة ،وجود
تحسن ملحوظ في مختلف جوانب سوق
العقارات ،بدء ًا من اإلنشاءات والتطوير
ووصو ًال إلى االستثمارات؛ حيث قال نايل
مكلوغلين ،نائب الرئيس األول في شركة
داماك العقارية« :تشهد السوق انتعاش ًا
قوي ًا وتزايد الطلب
بوتيرة متسارعة ،وهو
ٍ
ما نتوقع تحسنه خالل األشهر المقبلة
وخصوص ًا بعد انطالق كأس العالم لكرة
القدم ،على الرغم من التحدي المستمر
الذي يفرضه ارتفاع أسعار المواد الخام
على مستوى العالم».
وأكد مكلوغلين وجود
إقبال على جميع
ٍ
أنواع العقارات الفاخرة ،بما يشمل الشقق
السكنية ومنازل التاون هاوس والفلل.
كما استقطب مشروع لوسيل على الواجهة
البحرية اهتمام ًا كبير ًا من العمالء ،لذا
يعتقد مكلوغلين بقدرة المصارف ومزودي
خدمات التمويل على المساهمة في
تحفيز نمو القطاع ،الذي حظي مسبق ًا
بدعم حكومي من خالل إصدار اللوائح
ٍ
وأنواع مختلفة من التأشيرات.
الجديدة
ٍ

المستثمرون
القطريون

يتطلعون

لالستفادة من

الفرص المتاحة

باألسواق األخرى
وأضاف مكلوغلين« :ندعم فكرة توسيع
خيارات القروض العقارية المخصصة
للمشاريع على المخطط أو المشاريع التي
لم يصدر لها سند ملكية حتى اآلن ،مما
يساهم في توسيع دائرة المستفيدين
وتوفير شرائح جديدة للمطورين والعمالء».
وأثمر التحسن في القطاع عن حدوث
بعض التغييرات المهمة في سلوكيات
المستثمرين حسبما أشار الدكتور
حمد التميمي من سيمبا هوم للتصميم،
الشركة السعودية المتخصصة في
توفير خدمات شاملة في مجالي الهندسة
المعمارية والتصميم الداخلي.
وقال التميمي« :أصبح البائعون اليوم
يبحثون عن معلومات
مفصلة حول
ّ
العقارات التي يريدون شرائها ،حيث
لمسنا إقبا ًال متزايد ًا على الخيارات معقولة
التكلفة .كما يمكن منح مشتري المنازل
في قطر مزيد ًا من خيارات خطط السداد

والقروض العقارية لتحفيزهم على الشراء
بشكل أكبر».
ٍ
وأشارت الجهات العارضة في سيتي
سكيب إلى أن تعافي القطاع العقاري
ال يقتصر على السوق القطرية ،حيث
يبحث المستثمرون المحليون عن فرص
خارج الدولة.
وأكدت داماك أنها لمست اهتمام ًا من
طرف المستثمرين القطريين في
أسواق اإلمارات العربية المتحدة وتركيا
وأوروبا ،في حين ذكرت شركة الفيردي
للتطوير العقاري المصرية بأن العاصمة
اإلدارية الجديدة في محافظة القاهرة
ً
ً
وجهة
تمثل
استثمارية مفضلة؛ حيث
قال إبراهيم الشين من شركة الفيردي
للتطوير العقاري« :الحظنا تزايد اهتمام
باألسواق
القطريين
المستثمرين
الناشئة ،وباألخص في مناطق مثل
العاصمة اإلدارية الجديدة في مصر».

ويعد سيتي سكيب المعرض العقاري
ُ
الوحيد في قطر لهذا العام ،وتتولى تنظيمه
شركة إنفورما ماركتس بالتعاون مع
الشريك المحلي العريق إعالن إيفينتس،
حيث تثق الشركة بمساهمة هذه
الفعالية الممتدة على مدار ثالثة أيام
قيمة
في تحقيق
تراكمية القتصاد قطر
ٍ
ٍ
والمنطقة.
من جانبه ،قال كريس سبيلر ،نائب
الرئيس لشؤون محفظة معرض سيتي
سكيب« :توفر دورة عام  2022من سيتي
ً
ً
فرصة
سكيب قطر
مثالية لتأسيس
شراكات طويلة األمد بين الشركات
ٍ
المعنية في القطاع تشمل جميع فئات
األصول العقارية .كما يقّ دم خبراء برنامج
قيمة
حوارات سيتي سكيب رؤى وأفكار ّ
حول القطاع ،فض ًال عن استعراض فرص
االستثمارات الناشئة والمساهمة بإثراء
استراتيجيات األعمال في المستقبل».
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تونــس »5« ..أحــزاب
تـسـ ــان ـ ــد اإلضـ ـ ــراب

ﻋﺮﺑﻲ ودوﻟﻲ

تونس -األناضول -أعربت خمسة
أحزاب تونسية عن مساندتها لإلضراب
العام الذي نفذه «االتحاد العام التونسي
للشغل».
جاء ذلك في بيان مشترك ألحزاب «التيار
الديمقراطي» و«التكتل الديمقراطي
من أجل العمل والحريات» و«الحزب
الجمهوري» و«حزب القطب» و«حزب
العمال» ،اطلع عليه مراسل األناضول.
«تعبر
وقال البيان إن األحزاب الخمسة
ّ
عن مساندتها لإلضراب العام الذي
يخوضه أعوان القطاع العام تنفيذا لقرار
الهيئة اإلدارية لالتحاد العام التونسي
للشغل (أكبر منظمة تشغيلية) دفاعا
وردا
عن حقوقهم االقتصادية واالجتماعية ّ
على تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم
المشروعة».
وحملت البيان «حكومة (الرئيس) قيس
سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار
تدهور األوضاع المعيشية لغالبية
التونسيات والتونسيين وتواصل االرتفاع
الجنوني لألسعار وندرة العديد من
المواد الضرورية ذات االستهالك الشعبي
الواسع».
وأدان «إصرار الحكومة على المضي قدما
نحو رفع الدعم عن المواد األساسية
وتجميد األجور ووقف االنتدابات في
الوظيفة العمومية وهو ما سيزيد من حدة
األزمة االجتماعية في غياب حلول وطنية

جدية وناجعة ،للبطالة والفقر وضعف
األجور والمداخيل».
واستنكر البيان ما اعتبره «حمالت
التشهير والتخوين الخسيسة التي
تشنّ ها صفحات مأجورة ضد االتحاد العام
التونسي للشغل وهياكله».
يذكر أن صفحات على موقع التواصل
االجتماعي «فيسبوك» يقال إنها محسوبة
على أنصار الرئيس قيس سعيد تنشر
تهجمات على االتحاد العام التونسي
للشغل وقياداته على خلفية ا َإلضراب
العام .وشهدت تونس ،الخميس ،إضرابا
في القطاع العام ،دعا إليه االتحاد العام
للشغل ،للمطالبة بتحسين أوضاع
الموظفين.
ووفق مراسل األناضول ،يشمل اإلضراب
 159مؤسسة عمومية ،منها الموانئ
البحرية والمطارات ،ويستمر يوما واحدا،
بإشراف االتحاد العام (أكبر منظمة
نقابية بالبالد).
وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي األسوأ
منذ االستقالل في خمسينيات القرن
الماضي ،جراء عدم االستقرار السياسي
منذ ثورة  ،2011وتداعيات جائحة كورونا،
وسط مطالب باإلصالح االقتصادي.
ويطالب االتحاد الحكومة التونسية برفع
أجور الموظفين في القطاع العام ،وتعزيز
قدرتهم الشرائية ،وغيرها من المطالب
االجتماعية.

إصابة « »10برصاص االحتالل في جنين

استشهاد ثالثة فلسطينيين
جنين  -قنا  -استشهد
فجر أمس ثالثة شبان
فلسطينيين برصاص
قوات االحتالل اإلسرائيلي
في مدينة جنين ،شمال
الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية إن
قوات االحتالل تسللت
إلى الحي الشرقي من
مدينة جنين ،وأطلقت
وابال من الرصاص الحي
باتجاه المركبة التي كان
يستقلها الشبان الثالثة،
ما أدى إلى استشهادهم
على الفور.
} آثار الرصاص على سيارة الفلسطينيين الثالثة

توقف الغاز الروسي لفرنسا
باريس  -أ .ف .ب -أعلنت الشركة
المشرفة على شبكة نقل الغاز الفرنسية
«جي ار تي غاز» ( ،)GRTgazالجمعة ،عدم
تلقي الغاز الروسي عبر خطوط األنابيب
منذ  15يونيو ،مع «انقطاع التدفق المادي
بين فرنسا وألمانيا».
تعتمد فرنسا على روسيا في حوالي 17
بالمائة من غازها ،الذي يصل عبر خطوط
األنابيب أو على شكل سائل عن طريق
ناقالت الغاز الطبيعي المسال .وتصل
الغالبية العظمى من الغاز المستورد عادة
عن طريق خط األنابيب ،من خالل نقطة
الترابط الوحيدة مع ألمانيا.
وانخفضت التدفقات بنسبة  60بالمائة
منذ بداية العام ،وتعمل نقطة االستيراد

هذه بنسبة  10بالمائة فقط من طاقتها
«منذ بداية عام  ،»2022وفق «جي ار تي
غاز».
وال تعرف «جي ار تي غاز» سبب
االنخفاض ،لكنه يأتي في وقت خفضت
فيه «غازبروم» بشكل كبير شحنات الغاز
إلى ألمانيا ،عبر خط أنابيب الغاز «نورد
ستريم .»1
لكن الشركة الفرنسية طمأنت إلى
المخزونات الفرنسية مع ترقب الشتاء
المقبل ،والتي تبلغ  56بالمائة في مقابل
 50بالمائة عادة في التاريخ نفسه.
وتستورد فرنسا الغاز من دول أخرى ،بينها
إسبانيا التي زادت شحناتها في الفترة
األخيرة.

ُ
« »36.5مليون أجبروا على الفرار من أوطانهم

رقم قياسي لالجئين األطفال
نيويورك -قنا -أعلنت منظمة األمم
المتحدة للطفولة «يونيسيف» أمس
أن عدد األطفال الذين فروا من الصراعات
والعنف واألزمات األخرى على مستوى
العالم وصل رقما غير مسبوق منذ
الحرب العالمية الثانية بحلول نهاية
عام  .2021ووفق األرقام التي أعلنتها
المنظمة األممية فإن حوالي  36.5مليون
طفل أجبروا على الفرار من أوطانهم ،وأن
ما يقرب من  22.8مليون منهم شردوا
بسبب الصراعات والعنف.
وتمثل األرقام زيادة بمقدار  2.2مليون
في أعداد األطفال الالجئين على مستوى
العالم منذ .2020
وقالت يونيسيف في بيان لها إن ارتفاع
األعداد كان نتيجة مباشرة للصراعات
مثل تلك التي في أفغانستان واليمن،
مضيفة أن  7.3مليون طفل إضافي
أصبحوا بال مسكن خالل  2021بسبب
الكوارث الطبيعية ،داعية الحكومات
حول العالم إلى تعزيز حماية الالجئين
والمهاجرين واألطفال.
ونظرا ألن األرقام تعود إلى أواخر

عام  ،2021فإنها ال تتضمن األطفال
األوكرانيين الذين تركوا منازلهم أو
أجبروا على الفرار بسبب الحرب ،التي
أدت إلى لجوء مليوني طفل إضافيين
منذ فبراير الماضي ،وتسببت في نزوح
 3ماليين طفل آخرين داخل البالد.
وباإلضافة إلى ذلك ،تعرض األطفال
وأسرهم للتشرد بسبب الظواهر
الجوية الشديدة ،مثل الجفاف في
القرن األفريقي والفيضانات الشديدة
التي حدثت في الهند وبنجالديش
وجنوب أفريقيا.
وجاء في بيان يونيسيف أن أكثر من
ثلث األطفال النازحين يعيشون في
أفريقيا جنوب الصحراء ( 3.9مليون أو
 36بالمائة) ،وربعهم في أوروبا وآسيا
الوسطى ( 2.6مليون) ،و 1.4مليون في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وأضافت يونيسيف أن حوالي ثلثي
األطفال الالجئين مسجلين في
مدارس ابتدائية ،في حين أن حوالي
ثلث الالجئين المراهقين فقط يتلقون
التعليم.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت
في المكان أطلق خاللها جنود االحتالل األعيرة
النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة 10
منهم ،جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي
العالج .وأشارت إلى أن قوات االحتالل داهمت
منزل أحد الفلسطينيين في الحي الشرقي
وفتشته وعبثت بمحتوياته.
وتشن قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة
اعتقاالت ومداهمات بصورة شبه يومية
في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس
المحتلة ،في إطار ممارساتها القمعية بحق
الشعب الفلسطيني.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة
التي ارتكبها االحتالل ،وقالت في بيان لها إن
حكومة الكيان اإلسرائيلي تتحمل مسؤولية
هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة
نحو التوتر وتفجر األوضاع .وأضافت أن هذه
الجريمة التي ارتكبتها قوات االحتالل تأتي

تحركات لتصدير

الحبوب األوكرانية
عواصم -وكاالت -قال وزير
الخارجية التركي مولود جاويش
أوغلو إن خطة األمم المتحدة لحل
أزمة تصدير الحبوب األوكرانية
تقضي بإنشاء  3خطوط آمنة في
البحر األسود من دون إزالة كافة
األلغام البحرية ،في وقت تشرف
فيه أنقرة واألمم المتحدة على
مفاوضات حثيثة إلزالة تحفظات
روسيا وأوكرانيا من أجل تنفيذ
الخطة األممية.
وكان وزير الخارجية التركي
صرح قبل يومين أن إزالة
األلغام حول الموانئ األوكرانية
سيستغرق بعض الوقت ،وأنه
يمكن بالوقت نفسه إنشاء
ممرات بحرية آمنة في المناطق
الخالية من األلغام ،مضيفا أن
أنقرة ما زالت تنتظر موافقة
موسكو على الخطة األممية.
وفي الوقت الذي تقول فيه روسيا
إن المسؤولية تقع على أوكرانيا
إلزالة األلغام حول موانئها حتى
تقترب السفن التجارية ،تخشى
كييف من أن إزالة األلغام من
موانئها ستجعلها أكثر عرضة
للهجوم الروسي.

قبيل زيارة الرئيس األميركي جو بايدن
للمنطقة في محاولة منها للتهرب من أي
استحقاق سياسي.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة البشعة وغيرها
من الجرائم هي الرد االسرائيلي على المطلب
األميركي بوقف التصعيد.
وطالبت الرئاسة اإلدارة األميركية بالتحرك
الجدي والفاعل ،من خالل الضغط الفاعل
على الحكومة اإلسرائيلية لوقف جرائمها
وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني
قبل فوات األوان وخروج األمور عن السيطرة.
وحذرت من أن الحكومة اإلسرائيلية تصدر
أزمتها الداخلية عبر تصعيد دموي في
األراضي المحتلة.
ودعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا «ناليدي
باندور» المجتمع الدولي إلى التحرك
لوضع حد للمظالم المستمرة التي يواجهها
الفلسطينيون ،ومساءلة إسرائيل عن

الظروف غير اإلنسانية التي يتعرض لها
عاما.
الشعب الفلسطيني منذ ً 73
جاء ذلك في اجتماع نظمته لجنة األمم
المتحدة ،المعنية بحقوق الشعب
الفلسطيني غير القابلة للتصرف،
والمنعقدة عبر دائرة تلفزيونية بشأن تقرير
منظمة العفو الدولية الصادر في فبراير
الماضي ،تحت عنوان «الفصل العنصري
اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين :نظام
الهيمنة الوحشي والجريمة ضد اإلنسانية».
ويشارك في المؤتمر المفوض األممي السابق
لحقوق اإلنسان «زيد رعد الحسين»،
واألمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
«أنييس كاالمارد» ،ومندوب السنغال الدائم
لدى األمم المتحدة السفير «الشيخ نيانغ»،
ومراقب فلسطين لدى األمم المتحدة «رياض
منصور» ،إضافة إلى عدد من ممثلي الدول
األعضاء بالجمعية العامة لألمم المتحدة،

وممثلين عن المجتمع المدني.
وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا في
كلمتها خالل المؤتمر« :تقع المسؤولية اآلن
على عاتقنا كدول أعضاء في األمم المتحدة
التخاذ اإلجراءات الالزمة ،كما فعلت األمم
المتحدة في نهاية المطاف مع نظام الفصل
العنصري في جنوب إفريقيا».
وأضافت« :كجنوب إفريقيين ،نجد شبهًا
في ماضينا مع الفلسطينيين ،وإنني اآلن
أتذكر جنازة شيرين أبو عاقلة وما حدث
لنعشها ..إنه يذكرني بالمدافن التي كان
علينا إجراؤها في ظل اضطهاد جنود الفصل
العنصري».
وأبو عاقلة ،صحفية فلسطينية ،تقول
تحقيقات فلسطينية إنها ُقتلت برصاص
الجيش اإلسرائيلي في جنين ،بشمالي
الضفة الغربية ،أثناء تغطيتها األحداث
هناك.

داخل أراضي غزة

سقوط منطاد مراقبة إسرائيلي
غزة-األناضول -سقط منطاد مراقبة
إسرائيليُ ،ظهر الجمعة ،في منطقة
حدودية ،داخل أراضي شمالي قطاع غزة.
وقال الجيش اإلسرائيلي في تصريح
مقتضب ،وصل وكالة األناضول« :سقط
قبل قليل منطاد استطالع ،تابع لجيش
الدفاع ،داخل قطاع غزة؛ التفاصيل قيد
الفحص» .ولم يوضح الجيش أسباب
سقوط المنطاد .وكان فلسطينيون من غزة،
قد تداولوا عبر شبكات التواصل االجتماعي،
مقطع فيديوُ ،يظهر بقايا منطاد ،ملقاة
على أرض زراعية .ويستخدم الجيش
اإلسرائيلي ،العديد من المناطيد المزودة
بكاميرات مراقبة ،لرصد المناطق الحدودية
من قطاع غزة .وقال شهود عيان لوكالة
األناضول إن طائرة إسرائيلية بدون طيار،
أطلقت صاروخا على منطقة زراعية حدودية،
بالقرب من مكان سقوط المنطاد ،دون أن
يبلغ عن وقوع إصابات .كما أفاد الشهود أن
ً
تزامنا مع
سمع في تلك المنطقة،
إطالق نارُ ،
سيرة.
تحليق لطائرات إسرائيلية ُم ّ

كييف تعلن عن قصف سفينة روسية

ترشيح أوكرانيا لـ «العضوية األوروبية»
} أوضاع إنسانية صعبة

عواصم  -وكاالت  -أوصت المفوضية األوروبية
بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة
لالنضمام إلى االتحاد األوروبي ،وفق ما أعلنت
رئيسة المفوضية أورسوال فون دير اليين في
مؤتمر صحفي الجمعة.
وستتم مناقشة هذا الرأي في القمة األوروبية
في  23و 24يونيو وينبغي على قادة دول االتحاد
األوروبي الـ 27المصادقة عليه باإلجماع ،ورأى
الرئيس األوكراني في القرار خطوة «تاريخية»
النضمام أوكرانيا إلى االتحاد
في حين اعتبر سيرغي الفروف وزير الخارجية
الروسي أن منح أوكرانيا وضع دولة مرشحة
لعضوية االتحاد األوروبي يعني أن االتحاد
يغض الطرف عن معاييره لصالح االعتبارات
الجيوسياسية.
وفي مقابلة مع قناة «إن تي في» الروسية

أمس على هامش منتدى سان بطرسبورغ
االقتصادي الدولي ،أضاف الفروف« :منح
أوكرانيا خريطة الطريق هذه لإلعداد
واحدا فقط ،وهو أن
شيءا
للعضوية يعني
ً
ً
االتحاد األوروبي مستعد مرة أخرى لغض
الطرف عن جميع معاييره التي كانت موجودة
دائما للمرشحين ومستعد لالسترشاد
ً
باعتبارات جيوسياسية فقط».
وفي السياق ذاته ،قال وزير الخارجية الروسي
إن صواريخ ستينغر وجافلين التي قام الغرب
بتوريدها إلى أوكرانيا تباع في «السوق
السوداء».
وأضاف في المقابلة ذاتها« :بالنسبة لألسلحة
الموجودة في أوكرانيا  -صواريخ ستينغر
وجافلين ،إنها بالفعل في السوق السوداء»،
وتابع :يتم التحدث عن هذا األمر عالنية وتباع

بخصومات ،إذا جاز التعبير بشكل عام ،هناك
عملية تأسيس للسوق السوداء ،مشيرا إلى
«أنها ستعود إلى حد كبير من حيث أتت إلى
أوكرانيا».
إلى ذلك ،حذرت األمم المتحدة أمس من أن
الوضع اإلنساني في أوكرانيا بعد أربعة أشهر
من الحرب الروسية في أوكرانيا «مقلق للغاية»
في وقت تشتد المعارك بين القوات األوكرانية
والقوات الروسية في شرق البالد.
وأعلن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،في بيان ،أن «الوضع اإلنساني في
كامل أوكرانيا وخصوصا في شرق دونباس
مقلق للغاية ويواصل التدهور بسرعة».
وتواجه القوات األوكرانية وضعا صعبا في
منطقة دونباس الواقعة في شرق أوكرانيا
والتي يسيطر االنفصاليون الموالون لموسكو

على قسم منها منذ  2014وجعلت روسيا من
السيطرة عليها هدفا لهجومها.
ويتركز القتال منذ عدة أسابيع في
سيفيرودونتسك وليسيتشانسك وهما
مدينتان رئيسيتان للسيطرة على دونباس
تتعرضان لقصف متواصل.
وما زال هناك نحو عشرة آالف مدني في
السلطات
بحسب
سيفيرودونيتسك،
األوكرانية.
وقدأعلن الجيش األوكراني ،الجمعة ،قصف
سفينة روسية محملة بالذخيرة واألسلحة
والجنود في البحر األسود.
وقالت القوات البحرية األوكرانية في بيان عبر
فيسبوك ،إنه جرى قصف القاطرة البحرية
«فاسيلي بيخ» التابعة لالسطول الروسي في
البحر األسود.
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ميزان الحرب

لغز «أبو عاقلة»

جمهور مريض

يرى مسؤولون أميركيون أن ميزان الحرب في أوكرانيا
لم يمل بعد لصالح روسيا ،رغم ما حققته قواتها من
إنجازات في منطقة دونباس ،وفق ما نشرته صحيفة
«واشنطن بوست» .ونقلت الصحيفة األميركية عن
مسؤول بارز في إدارة بايدن قوله« :نشترك بمظاهر القلق،
إال أن األوكرانيين في موضع وتسليح جيد ،وقادرون على
منع التقدم ،في حين يواجه الروس مشكلة استدامة
عمليتهم» .وفي تغريدة على تويتر ،طالب المسؤول البارز
ميخيلو بودلياك هذا األسبوع بـ 300راجمة للصواريخ
المتعددة أو أم أل ار أس ،أي ثالثين ضعفا من الراجمات
التي أرسلت.
{ (واشنطن بوست)

نشر موقع «سليت» ملخصا لمقابلة «بودكاست» في
برنامج «ماذا بعد؟» الذي تعده الصحفية ماري هاريس،
حيث استضافت الصحفية الفلسطينية داليا حتوقة،
للنقاش حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وقالت حتوقة إن أبو عاقلة كانت تغطي مداهمة لمخيم
جنين ،وكانت ترتدي سترة الصحافة والخوذة ،ثم
أصابتها الرصاصة في الجزء الخلفي من رأسها.
وعندما سألت هاريس عن الضربة القاتلة التي جاءت
في المنطقة غير المغطاة بين الخوذة والسترة ،أجابت
حتوقة أن قناصا مدربا لديه القدرة قادر على إطالق رصاصة
كهذه.
{ (موقع سليت)

استهجنت صحيفة «هآرتس» العبرية في مقال
لتسفي برئيل موقف الجمهور اإلسرائيلي من رئيس
حكومة االحتالل السابق بنيامين نتانياهو المتهم
بالفساد ،مؤكدة أن هذا الجمهور الذي يدعم المذكور في
االستطالعات يحتاج إلى معاينة نفسية .وأوضحت أن
«نتانياهو ليس مريضا نفسيا وال يحتاج إلى عالج نفسي،
هو يعرف جيدا الفرق بين الخير والشر ،بين القانوني
والجنائي ،بين المسموح والممنوع» .وذكرت أن «ملفات
التحقيق مع نتانياهو تظهر بوضوح أن المخالفات التي
ارتكبها ،فعلها بعقل متزن.
{ (هآرتس)

ّ
أوكرانيا غيرت الشرق األوسط ولبنان
رأي $

تصعيد
خطير

جوني منير
كاتب لبناني

ّ
ناقص بمقدار
يتدفق إلى ألمانيا وإيطاليا ،إال أنه َت
يزال
َ
كبير في بولندا وبلغاريا وفنلندا والدانمارك .كذلك ثمة
دن في مواقع تخزين الغاز في بعض الدول األوروبية إلى
َت ّ
ما دون النصف.
وهناك أمر في قمة األهمية ويدفع إلى االستعجال في
بدء توريد الغاز إلى أوروبا ،فاألزمة الناتجة من الحرب
األوكرانية دفعت أوروبا إلى تفعيل خططها لتطوير
استخدام ما بات يعرف بالطاقة النظيفة.
وبمعنى أوضح التخ ّلي عن الغاز والبترول كلي ًا في حدود
العام  ،2050وهذا يعني أن يشهد مستوى استهالك أوروبا
تراجع ًا تدريجي ًا بدء ًا من العام  ،2030وهنا النقطة المهمة
التي يجب على لبنان أخذها في االعتبار من الزاوية
أن االستفادة الفعلية محدودة زمني ًا ،ولم
التجارية ذلك ّ
يعد أمامه الكثير من الوقت.
وأزمة الطاقة ألزمت رئيس أقوى دولة في العالم بتعديل
سياسته ،فالرئيس األميركي جو بايدن ما كان ليقوم
بزيارة إلى الشرق األوسط وفق برنامج مختلف عما كان
ينادي به لوال أزمة الطاقة.
تم تقديم مشروع قانون في
وخالل األسبوع الماضي ّ

{ الجمهورية اللبنانية

من قريب

عداء إسرائيلي
لحقوق اإلنسان
نهاد أبو غوش
كاتب عربي

eliesaliba1@gmail.com

ارتكبت سلطات االحتالل جريمة
جديدة في مدينة جنين باغتيال
ثالثة مواطنين ،فجر أمس،
وإصابة عشرة آخرين ،وهو
تصعيد خطير للغاية يدفع
بالمنطقة نحو التوتر وتفجر
األوضاع ،وهي تأتي وكأنها رد
على المطلب األميركي بوقف
التصعيد ،قبيل زيارة الرئيس
االميركي جو بايدن للمنطقة
في محاولة منها للتهرب من أي
استحقاق سياسي.
أيضا تأتي هذه الجريمة
المروعة في وقت بدا فيه االئتالف
اإلسرائيلي الحاكم الهش على
شفا االنهيار ،بعد أن أكد عضو
الكنيست عن حزب رئيس
الوزراء نفتالي بينيت اليميني،
نير أورباخ ،أنه «لم يعد جزءا» من
الحكومة.
جاء هذا التطور في الوقت الذي
اقترب فيه ائتالف بينيت ،المتنوع
أيديولوجي ًا والذي يضم أحزاب ًا
يمينية وليبرالية وعربية ،من
االنهيار ،بعد عام من إنهائه فترة
حكم بنيامين نتانياهو القياسية
التي دامت  12عام ًا.
ما يحدث في األراضي الفلسطينية
من جرائم هو محاولة من جانب
بينيت لحشد التأييد الئتالفه
الهش ،عبر تصعيد الجرائم
واالنتهاكات وعمليات القتل
والتنكيل بحق المواطنين
الفلسطينين ،ما يفرض على
المجتمع الدولي واإلدارة األميركية
تحديدا التحرك الجدي والفاعل،
من خالل الضغط الفاعل على
الحكومة اإلسرائيلية لوقف
جرائمها وعدوانها المتواصل على
الشعب الفلسطيني قبل فوات
األوان وخروج األمور عن السيطرة.
ما تحاول الحكومة االسرائيلية
فعله هو تصدير أزمتها الداخلية
عبر تصعيد دموي في األراضي
المحتلة ،وهو أمر غير مقبول على
اإلطالق يستوجب من المجتمع
الدولي التدخل بشكل عاجل
وحاسم من أجل وقفه ،والحل ال
يكون ببيانات الشجب واالستنكار
وإنما بالعمل الجاد إلعادة القضية
الفلسطينية إلى األمم المتحدة،
والدفع باتجاه تنفيذ القرارات
الدولية ذات الصلة ،والعمل على
إقامة دولة فلسطينية مستقلة
عاصمتها القدس الشرقية ،والكف
عن سياسة المماطلة والتسويف
التي لم تثمر سوى عن المزيد
من الضحايا األبرياء في صفوف
الشعب الفلسطيني.

في الوقت الذي كان المفاوض األميركي عاموس
هوكشتاين يجول في لبنان ويجتمع مع المسؤولين
الموحد حول الترسيم البحري،
الكبار ويتب ّلغ الموقف
ّ
كانت إسرائيل تشهد زيارات أوروبية رفيعة المستوى
للبحث في مسألة شراء أوروبا للغاز اإلسرائيلي.
وما إن أنهى هوكشتاين مهمته في بيروت والتي َبدا
في نهايتها راضي ًا عن نتيجتها ،كانت وزيرة الطاقة
اإلسرائيلية ّ
توقع اتفاق ًا لتصدير الغاز الطبيعي إلى
االتحاد األوروبي ولمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ،وذلك
من خالل أنبوب موجود في مصر حيث سيتم تسييله
قبل نقله إلى أوروبا.
هوكشتاين الذي وصل إلى لبنان مطمئن ًا إلى حد ما،
غادره أكثر تفاؤ ًال حيث أس ّر ُق َبيل رحيله أن العرض
اللبناني معقول واألهم أنه عرض واحد باسم الجميع
وهو كان يعني ضمن ًا أن «حزب الله» موافق عليه .وفي
إسرائيل كانت رئيسة المفوضية األوروبية تطالب
بمضاعفة التعاون بين إسرائيل واالتحاد األوروبي على
خلفية أزمة الغاز الناتجة من حرب أوكرانيا ،وكان
الفت ًا عدم تط ّرقها بتات ًا إلى الملف الفلسطيني وال حتى
إلى الملف النووي اإليراني ،رغم أن هذين الملفين شكّ ال
محاور دائمة لنقاش المسؤولين األوروبيين في زياراتهم
إلى إسرائيل.
واعتبرت رئيسة المفوضية األوروبية أن الحرب في
أوكرانيا اثبتت حاجة االتحاد األوروبي لالنفصال عن
مصادر الطاقة الروسية.
فإن الحرب التي اندلعت في أوكرانيا حفرت
وفي الواقعّ ،
أن
عميق ًا في الشرق األوسط وبدلت في معطياته،
ويتردد ّ
ّ
أوروبا تعمل على أساس أن تكون جاهزة في نهاية العام
الجاري لقرار وقف استيراد الغاز الروسي .صحيح أنه ما

الكونغرس األميركي ،وهو مشترك بين الحزبين
الديموقراطي والجمهوري ،يهدف إلى إنشاء تعاون دفاعي
بين الواليات المتحدة وإسرائيل وبعض دول المنطقة.
أهمية المشروع ليست فقط في مضامينه العسكرية،
بل خصوصا في تكريسه المحور الجديد الذي ستشكّ ل
أن
إسرائيل نواته الصلبة ،وهو ما يدعو إلى االستنتاج ّ
آخذة في
المواجهة بالواسطة والتي كانت تمزّق لبنانِ ،
التبلور في أماكن أخرى.
يقتنص بسرعة فرصة االستفادة من
لكن على لبنان أن
ِ
ثروته الغازية في البحر ،فليس أمامه وقت طويل قبل
دخول أوروبا في مرحلة تخفيف اعتمادها على النفط.
أن لديه فرصة اخرى للخروج من لعبة المحاور
كما ّ
والنزاعات اإلقليمية ،واالنصراف إلى إعادة بناء مؤسسات
الدولة وفق أسس حديثة ،وليس من زاوية الزبائنية
السياسية والمنفعة االنتخابية التي َنخرت هيكل
وجعلته جاهز ًا للسقوط واالنهيار عند اول مفترق
الدولة َ
طريق.
باريس التي تتحرك في لبنان بغطاء أميركي ،وهو ما
َعكسته زيارة هوكشتاين لدارة السفيرة الفرنسية
إضافة إلى تحركها باسم االتحاد االوروبي ،ال ترى في
لبنان فرصة «نفطية» فقط بل ترى دور ًا سياسي ًا مهم ًا
نظر ًا لموقعه الجغرافي على المتوسط .ولذلك تستعد
فرنسا لطرح مؤتمر «سيدر  »2بهدف إعادة إنعاش
االقتصاد ،إضافة إلى تأمين ظروف إنجاز تسوية
سياسية ستفتح األبواب بال شك أمام االنطالق في مسار
جديد بعد وصول رئيس جديد للجمهورية يتو ّلى رعاية
كل ذلك ،ولو َبعد فراغ رئاسي لفترة محدودة.

من يصنع اإلنجاز؟ ..ومن يبدده؟
مرت على فلسطين أيام هامةفي أحداثها ومدلوالتها
وقعتفي شهري رمضان ومايو،كانت فيها المواجهات
معاالحتالل شعبية بامتياز،واقتربت في تأثيرها إلى
حدود الندية ،وأرغمت الدولةالعبرية المتباهية دوما
بقوتهاوتفوقها على اتخاذ إجراءاتبلغت حد ما فوق
التعبئةالعامة والشاملة ،بما في ذلكاستحداث قوى
مسلحة جديدةلم يفكر فيها من قبل ،كلذلك حدث
على جبهةالخصم.
أما على الجبهة الفلسطينيةالتي تشكو دائما من
اختاللموازين القوى التقليدية معالخصم ،فقد حدث
ما لم يكنمتوقعا ،إذ تبلورت وحدةشعبية شاملة
داخل الوطنوكانت بمثابة عزل معنويلالنقسام
وقواه والمستثمرينفيه ،ثم استعادة القضية
الفلسطينية لحضورها بعد أنكادت تنسى في
زمنيكورونا وأوكرانيا.
ذهب مايو ورمضان وفيالوقت الذي هدأ فيه
الفلسطينيون ضاعفاإلسرائيليون من إجراءاتهم
شديدة القسوة ،وكأنهميعاقبون الناس على ما
فعلوا ..تضاعفت أعدادالمشاركين في «مسيرة
األعالم» ،وتضاعفت أعدادمقتحمي األقصى وأعلنت
حرب شعواء على العلمالفلسطيني أينما رفع،

نبيل عمرو
كاتب فلسطيني

ناهيكعن ما يعتبر حدثا يوميانمطيا وهو المزيد من
مشاريع االستيالءواالستيطان..
مقابل هذا االستثماراإلسرائيلي ..ماذا فعلتالطبقة
السياسية الفلسطينيةوأين وصلت؟
أطلق الرئيس عباس صرخةللصبر حدود ،وأعلن
المقربون منه أن القيادةبصدد اتخاذ قرارات حاسمة
تحد لبعض الوقت
تضع حدا لما يجري ،نهضموقف
ٍ
غير أنه انطفأ في اليومالتالي ،كان ذلك بفعل اتصال
هاتفي أجراه الوزير بلينكن،تلته زيارات لمبعوثين
أميركيين وتصريحات التحمل حرفا جديدا عن كل

ماقيل أميركيا في عهد الرئيسبايدن ،وقيل على
لسانالسلطة إن القيادة توقفت عناتخاذ القرارات
الحاسمةإلعطاء الدبلوماسيةاألميركية فرصة ..ما
يدعوللتساؤل من يعطي الفرصةلمن؟
لو توقفت األمور عند هذاالحد لقلنا إن القدرات
المتواضعة للسلطة تحتمسياسات متواضعة ،غير
أنما حدث وكان األكثر لفتاللنظر هو مرض السيد
الرئيس ،وكيفية تعاملالمستوى الرسمي معه.
 ال أريد الدخول في تحليلموسع لألخطاء الفادحة
التيارتكبت في معالجة هذهالمسألة التي لو حدثت
فيمكان آخر لعولجت بفاعليةوهدوء ،إال أن ما حدث
فعالعلى هامش حكاية المرضالتي تركت للمخيلة
الشعبيةكي تؤلف وقائعها ،هوإشغال المجتمع كله
بقضيةالوراثة وطرح سيناريوهاترعب متخيلة حول
االقتتالالحتمي الذي سينشب بينالمتصارعين
على الخالفة ،الوضع الفلسطيني بصورتهالراهنة،
وعاء مثقوبالو صبت فيه كل مياه الكونفلن
يشبه
ً
يجمع شيئا ،وأسأل اللهأن أكون أخطأت في عنوان
هذه المقالة ،ومن لديه غيرذلك فليأتنا به.
{ القدس الفلسطينية

ُ
موقف الحكومة اإلسرائيلية
لم يفاجئ أحد ًا
من تقرير لجنة التحقيق الدولية التي
شكّ لها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة .وكان يمكن توقعه مسبق ًا ،حيث
صدرت مواقف مشابهة تجاه تقارير منظمة
«بيتسيلم» اإلسرائيلية في مطلع عام ،2021
وتقرير «هيومان رايتس ووتش» في إبريل من
العام نفسه ،ثم تقرير منظمة العفو الدولية
(أمنستي) في فبراير من العام الجاري ،ففي
أول رد رسمي إسرائيلي على تقرير اللجنة
المكلفة من مجلس حقوق اإلنسان ،برئاسة
الجنوب أفريقية نافي بيالي ،قالت الخارجية
تحيز وأحادي الجانب
«م
ّ
اإلسرائيلية إنه ُ
ومل ّوث بالكراهية إلسرائيل».
قبل يوم واحد فقط من نشر التقرير،
ناقش البرلمان اإلسرائيلي مشروع قانون
يقترح فرض نظامين قانونيين متمايزين
في األراضي الفلسطينية المحتلة ،نظام
للفلسطينيين يقوم على القوانين العسكرية
التي فرضتها إسرائيل ،وآخر للمستوطنين
الحيز الجغرافي عينه.
الذين يعيشون في
ّ
سماه نواب القائمة
الذي
سقط المشروع
ّ
المشتركة «مشروع قانون األبارتهايد» ،ليس
بسبب عنصريته ،بل بسبب تكتيكات
المعارضة إلسقاط الحكومة.
تشكّ لت لجنة التحقيق المشار إليها لتقصي
الحقائق بشأن المواجهات العنيفة التي
اندلعت في عموم األراضي الفلسطينية
المحتلة خالل شهري إبريل ومايو من العام
الماضي ،وخصوص ًا ما ُعرف بمعركة سيف
القدس ،أو الحرب اإلسرائيلية الرابعة
على قطاع غزة .وقد عارضتها إسرائيل فور
تشكيلها ،وأعلنت أنها لن تتعاون معها،
ولن تُ مكّ نها من االضطالع بمسؤولياتها،
لقاءات في
لكن اللجنة نجحت في تنظيم
ٍ
مشاورات مع الجهات
جنيف واألردن ،وأجرت
ٍ
المعنية.
الميزة الرئيسية الكبرى لهذا التقرير أنه
لم َي ِح ْد قيد أنملة عن تشخيص المشكلة
الجوهرية في الشرق األوسط ،وهي قضية
االحتالل ،فكل ما جرى وما زال يجري في
األراضي المحتلة هو نتاج االحتالل.
{ العربي الجديد
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تداعيات خطيرة للخالفات الفلسطينية

« »15عـامــا م ــن االنـقـس ــام

غزة  -األناضول -بعد مرور  15عاما ،ما زال
االنقسام الفلسطيني الداخلي ُيلقي بظالله
السلبية على المشهد السياسي ،فضال عن
تأثيره الشديد على كافة مناحي الحياة في
قطاع غزة.
وفي  14يونيو لعام  ،2007سيطرت حركة
«حماس» على قطاع غزة ،بعد اشتباكات
ُمس ّلحة دارت مع عناصر من األجهزة األمنية
الفلسطينية وحركة «فتح» التي يتزعمها
الرئيس محمود عباس.
ومنذ ذلك الوقت والنظام السياسي
الفلسطيني في األراضي المحتلة يعاني من
انقسام ،عزّز حالة الفصل اإلداري والجغرافي
بين قطاع غزة والضفة الغربية ،والتي
أوجدتها إسرائيل.
وعلى مدار السنوات الماضية ،لم تفلح كافة
لم
الجهود التي بذلها وسطاء إقليميون من ّ
شمل الفلسطينيين ،وتوحيد صفوفهم.
ومع بدء االنقسام وسيطرة حركة حماس،
فرضت إسرائيل حصارا مشددا على القطاع،
تسبب في تدهور األوضاع المعيشية.
بداية االنقسام

اندلعت الشرارة األولى لحالة االنقسام
بعد فوز حركة «حماس» في االنتخابات
التشريعية الفلسطينية لعام  ،2006بعدما
حصدت غالبية مقاعد البرلمان ( 76من أصل
.)132
ورفضت حركة «فتح» وبقية الفصائل
الفلسطينية ،المشاركة في الحكومة التي
شكلتها «حماس» آنذاك ،برئاسة إسماعيل
هنية ،لغياب التوافق على برنامج سياسي
واحد بينهم.
واستمرت الخالفات السياسية بين الطرفين
إلى حين اتهام حركة «حماس» لـ«فتح»،
بمحاولة اإلطاحة بحكومتها ،من خالل إحداث
«مشاكل داخلية وفلتان أمني».
واستدعت تلك األحداث تدخل العاهل
السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز،
لتهدئة األوضاع ،فتم التوصل آنذاك التفاق
مكة (فبراير  ،)2007الذي نص على تشكيل
حكومة وحدة وطنية.
ورغم االتفاق ،إال أن الخالفات السياسية
استمرت بين الطرفين ،وتح ّولت في وقت
الحق إلى اشتباكات مس ّلحة ،انتهت
بسيطرة حماس على القطاع في  14يونيو
.2007
خالفات قديمة
لم تكن الخالفات بين حركة «فتح» التي
تتبنى منهجا علمانيا و«حماس» التي تتبنى
فكرا إسالميا جديدة ،بل تعود إلى فترة
انتفاضة الحجارة بين عامي .1994 - 1987
وخالل تلك الحقبة (االنتفاضة) زادت شعبية
وانتشار حركة حماس التي تأسست عام
 ،1987وباتت منافسا أساسيا لحركة فتح،
التي يرجع تأسيسها إلى عام .1965
وعلى إثر قرار «فتح» تبني الحل السلمي

للصراع مع إسرائيل على أساس مبدأ
حل الدولتين ،تفاقمت الخالفات بين
الحركتين ،إذ تصر «حماس» على اعتماد
الكفاح المسلح ،طريقا وحيدا لتحرير
فلسطين.
وزادت حدة التوتر ،عقب تأسيس الحكم
الذاتي (السلطة الوطنية) عام  1994حيث
رفضت «حماس» وقف عملياتها العسكرية
ضد إسرائيل ،األمر الذي اعتبرته «فتح»
تهديدا لمشروعها السياسي.
وبين عامي ( ،)2000 - 1996نفّ ذت األجهزة
األمنية الفلسطينية حمالت اعتقال واسعة
ضد قادة وعناصر «حماس» ،إثر تنفيذ
األخيرة سلسلة عمليات ضد إسرائيل،
اعتبرتها «فتح» محاولة لتقويض «السلطة
الفلسطينية».
محطات المصالحة
وعلى مدار سنوات االنقسام ،تدخلت عدد
من الدول واألطراف اإلقليمية للوساطة بين
الحركتين ،لتقريب وجهات النظر والتوصل
إلى حل ُيفضي لتحقيق الوحدة الوطنية،
ورغم توقيعهما التفاقيات في هذا اإلطار ،إال أن
ير النور.
تنفيذها لم َ

نائب من حزب بينيت
ينسحب من االئتالف الحاكم
بدا االئتالف الحاكم الهش في إسرائيل
على شفا االنهيار ،بعد أن أكد عضو
الكنيست عن حزب رئيس الوزراء نفتالي
بينيت اليميني ،نير أورباخ ،أنه «لم يعد
جزء ًا» من الحكومة.
جاء هذا التطور في الوقت الذي اقترب فيه
ائتالف بينيت ،المتنوع أيديولوجي ًا والذي
يضم أحزاب ًا يمينية وليبرالية وعربية،
من االنهيار ،بعد عام من إنهائه فترة حكم
بنيامين نتانياهو القياسية التي دامت
 12عام ًا.
عضو الكنيست أورباخ ،من حزب «يمينا»
المتشدد ،قال في بيان نشرته وسائل
إعالم إسرائيلية عديدة« :أبلغت رئيس
الوزراء أنه بناء على الوضع الحالي ،لم
أعد جزء ًا من االئتالف».
أورباخ أضاف في بيانه أن أعضاء
والمعادين
«المتطرفين
الكنيست
للصهيونية» أخذوا التحالف «في
اتجاهات صعبة».
لفت أيض ًا إلى أنه «يريد تجنب إجراء
انتخابات أخرى ،ولن يص ّوت على حل
البرلمان» ،على الرغم من أن مغادرته
جعلت ائتالف بينيت أقل من األغلبية
بفارق اثنين ،إذ لديه  59مقعد ًا في
الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120
مقعد ًا .
وأصبح أورباخ ثالث عضو كنيست من
«يمينا» يتخلى عن بينيت ،الذي بقي مع
أربعة أعضاء فقط في االئتالف ،وفق ًا لما
أورده موقع «تايمز أوف إسرائيل».
من جانبه ،قال نتانياهو ،زعيم
المعارضة اآلن ،والذي تعهد بالعودة على

ورصدت وكالة األناضول أبرز هذه االتفاقيات:
 اتفاق القاهرة «»2012تم توقيعه في مايو  2012بالعاصمة
ونص على بدء مشاورات لتشكيل
المصرية،
ّ
حكومة التوافق الوطني.
 إعالن الدوحة «»2012تم توقيعه في فبراير  ،2012بالعاصمة
ونص على رئاسة محمود عباس
القطرية،
ّ
للحكومة االنتقالية المقبلة ،التي ستشكل
من كفاءات ومهنيين ومستقلين ،والتجهيز
لالنتخابات.
 لقاء عباس  -مشعل «»2013تم عقده في  9يناير بالقاهرة ،وجمع الرئيس
عباس مع الرئيس السابق لحركة حماس
خالد مشعل ،واتفقا خالله على تنفيذ
االتفاقيات السابقة.
 اتفاق الشاطئ «»2014تم التوصل إليه في منزل «هنية» بمخيم
ونص
الشاطئ لالجئين غربي مدينة غزة،
ّ
على تشكيل حكومة توافق وطني وتفعيل
المجلس التشريعي وإصالح منظمة
التحرير ،وإجراء انتخابات تشريعية
ورئاسية ومجلس وطني خالل ستة أشهر.
 -اتفاق القاهرة «»2017

تم توقيعه في أكتوبر بالقاهرة ،ونص على
إجراءات لتمكين حكومة التوافق الوطني
التي تم تشكيلها عام  ،2014وضمان ممارسة
مهامها والقيام بمسؤولياتها في إدارة شؤون
غزة ،كما في الضفة مع تحديد سقف زمني
لذلك ،والعمل على إزالة كافة المشاكل
الناجمة عن االنقسام.
 اجتماع بيروت «»2020للفصائل
العامون
األمناء
اجتمع
الفلسطينية في سبتمبر بمدينتي رام الله
وبيروت اللبنانية ،بشكل متزامن ،واتفقوا
على تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب
البيت الداخلي ،وتشكيل لجنة تقدم رؤية
استراتيجية ،خالل  5أسابيع ،لتحقيق
إنهاء االنقسام ،وتشكيل لجنة وطنية لقيادة
المقاومة الشعبية الشاملة.
 المرسوم الرئاسي لالنتخابات «»2021أصدر الرئيس عباس في يناير مرسوما
حدد فيه السقف الزمني إلجراء االنتخابات
الثالثة ،بحيث يتم إجراء االنتخابات
التشريعية في  22مايو ،والرئاسية في 31
يوليو ،والمجلس الوطني في  31أغسطس
لعام  ،2021لكنه أصدر مرسوما آخرا
في أبريل من ذات العام يقضي بتأجيل

االنتخابات ،دون تحديد المدة.
تداعيات االنقسام
يقول مصطفى إبراهيم ،الكاتب والمحلل
السياسي ،إن تداعيات استمرار االنقسام
الفلسطيني الداخلي ،ما زالت تُ لقي بظاللها
الخطيرة على القضية ،ومجمل عموم
الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة أو
الشتات.
وأضاف إبراهيم ،في حديثه لوكالة
األناضول ،إن هذا االنقسام أثر على شكل
النظام السياسي الفلسطيني ،وأفضى إلى
وجود سلطتين واحدة في غزة والثانية في
الضفة.
ويوضح أن القرارات التي صدرت عن
الحكومتين في غزة والضفة
«مست الحياة
ّ
واالجتماعية
واالقتصادية
السياسية
والمنظومة القضائية والقانونية».
وذكر أن اختالف المنظومة القضائية
والقانونية في الضفة وغزة أثر على تطبيق
وتنفيذ القوانين ،إذ أن قوانين الضفة ال
تسري على غزة والعكس تماما.
واستكمل قائال« :ش ّرعت كتلة التغيير
واإلصالح (كتلة حماس البرلمانية) بغزة

عشرات القوانين التي ال تسري على الضفة».
كما أضر االنقسام ،بحسب إبراهيم،
بـ«سمعة القضية الفلسطينية ،والمشهد
الفلسطيني العام».
ويقول إبراهيم في هذا الصدد« :المشهد
الفلسطيني اإلنساني العام ،خاصة في
قطاع غزة ،مأساوي ،حالة االستعصاء
السياسي أثرت على كافة مناحي الحياة».
الحصار على غزة
عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة،
عدته
فرضت إسرائيل حصارا مشددا عليهّ ،
مؤسسات حقوق اإلنسان ،شكال من أشكال
العقاب الجماعي.
ويقول المركز األورومتوسطي لحقوق
اإلنسان ،إن إسرائيل أعلنت قطاع غزة عقب
سيطرة «حماس» عليه «منطقة مغلقة»،
وقررت فرض عقوبات مشددة وقيود على
دخول الوقود والبضائع وحركة المواطنين.
وتسبب الحصار في «تفاقم حالة التدهور
االقتصادي ،وارتفاع نسبة الفقر والبطالة»،
ووصلت نسبتي البطالة والفقر إلى 50
بالمائة على التوالي ،بحسب إحصائيات
صادرة عن مؤسسات حقوقية.

الحكومة اإلسرائيلية تواجه خطر االنهيار

الرغم من محاكمته بتهمة الفساد ،إن
الحكومة تقيم «واحدة من أطول الجنازات
في التاريخ».
جاءت أوضح عالمة على ضعف االئتالف
الحاكم ،األسبوع الماضي ،عندما
رفض البرلمان مشروع قانون يمد
حقوق «القانون المدني اإلسرائيلي
إلى المستوطنين» في الضفة الغربية
المحتلة.
وأدى رفض مشروع القانون إلى زيادة
احتمال إجراء خامس انتخابات في
غضون ثالث سنوات ،على الرغم من أنه
من المرجح إعادة مشروع القانون إلى
الكنيست إلجراء محاولة ثانية قبل نهاية
الشهر.
نتانياهو كان قد قال لبينيت ،الذي
كان يوم ًا ما أحد أقرب مساعديه ،خالل
مناقشة في البرلمان« :أنت ال تقاتل من
أجل بلدنا ،ولكن من أجل مقعدك».
من جانبه ،قال بينيت ،وهو العضو
السابق في القوات الخاصة ومليونير
التكنولوجيا الذي انخرط في السياسة
عام  ،2013إن حكومته «عززت النمو
االقتصادي ،وخفضت البطالة ،وأنهت
العجز ألول مرة منذ  14عام ًا».
وأضاف بينيت في تصريح أمام
الكنيست« :نقاتل من أجل الحكومة هذه
األيام ،نقاتل ألن االختيار بين الفوضى
واالستقرار».
ُيذكر أن الحكومة اإلسرائيلية كانت
قد فقدت ،قبل أكثر من شهر ،أغلبيتها
بالكنيست ،بعد انسحاب النائبة
اليمينية عيديت سليمان.
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السيناريوهات المحتملة بعد استقالة الكتلة الصدرية

العراق ..انسداد سياسي

اسطنبول -األناضول -من غير المتوقع
أن تلجأ الكتل السياسية في العراق إلى
التقدم بمشروع قرار لحل مجلس النواب
والدعوة إلى
انتخابات جديدة في ظل أجواء
ٍ
التنافس السياسي واالنقسامات العميقة
داخل البيت الشيعي ،ومخاوف الغالبية
من الذهاب إلى فوضى أمنية.

على السالح خارج مؤسسات الدولة.
ويرى خبراء متابعون أن قرار رئيس التيار
الصدري مقتدى الصدر باستقالة أعضائه
سيكون ال عودة عنه خالف ًا
لقرارات سابقة
ٍ
تراجع عنها ،آخرها تراجعه عن إعالنه
في يوليو  2021االنسحاب من العملية
السياسية وإغالق مكاتب التيار الصدري
وعدم المشاركة في انتخابات أكتوبر
الماضي.
وكان زعيم التيار الصدري قد وجه أعضاء
كتلته ،األحد ،بتقديم االستقاالت إلى
رئاسة البرلمان ،على خلفية االنسداد
السياسي بتشكيل الحكومة.
وجاء قرار الصدر بعد أقل من شهر على
إعالنه التخلي عن مساعي تشكيل
الحكومة الجديدة واالنتقال إلى صفوف
المعارضة لمدة ثالثين يوم ًا ،في خطوة قد
تؤدي إلى إعالن البرلمان العراقي حل نفسه
انتخابات مبكرة.
والذهاب إلى
ٍ

«التوافق» عامل معرقل
قوى سياسية
«اإلطار التنسيقي» الذي يضم ً
فاعلة في المشهدين األمني والسياسي،
يعتقد أن استقالة نواب الكتلة الصدرية
ً
«سيخلق
فجوة كبيرة» في العملية
السياسية.
في حين أن تمسك قوى اإلطار التنسيقي
بخيار تشكيل «حكومة توافقية» ُمتفق
عليها داخل المكون الشيعي ،يعد من أهم
العقبات التي حالت دون تحقيق الكتلة
الصدرية رغبتها بتشكيل حكومة «غالبية
وطنية» من شأنها إنهاء المحاصصة
السياسية.
ويلقي التيار الصدري على المحاصصة
السياسية مسؤولية الفساد المالي
واإلداري الذي يقف أمام إعادة بناء العراق
وتنميته وتقديم الخدمات وتحسين البنية
التحتية ،واستعادة سلطة الدولة والقضاء

انسداد سياسي
ال تبدو القوى السياسية الفاعلة قادرة على
إخراج العراق من حالة «االنسداد السياسي»
واألزمة المتفاقمة التي من المتوقع أن تُ دخل
العراق في
أزمات أعمق سياسية واقتصادية
ٍ
وأمنية.

ووفق التفاهمات بين الكتل السياسية،
فإن رئاسة الوزراء أعلى سلطة تنفيذية في
العراق ،هي من استحقاق المكون الشيعي.
ومنذ تصديق المحكمة االتحادية العليا
على نتائج انتخابات  10أكتوبر الماضي،
فشلت الكتلة الصدرية التي تحالفت مع
«تحالف السيادة» و«الحزب الديمقراطي
الكردستاني» بتمرير انتخاب رئيس
الجمهورية في ثالث جلسات بسبب موقف
نواب قوى «اإلطار التنسيقي» ومقاطعتهم
تلك الجلسات.
وتحتاج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
اكتمال النصاب القانوني للجلسة
المخصصة لذلك ،أي حضور ثلثي أعضاء
البرلمان ( 210نواب) ،وهو العدد المطلوب
لمنح الثقة ألحد المرشحين.
ويعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية
ً
خطوة ال بد منها دستوري ًا ،للمضي في
تكليف المرشح لتشكيل الحكومة.
ووفق الدستور ،فإن رئيس الجمهورية
المنتخب هو المخول بتكليف مرشح الكتلة
النيابية األكثر عدد ًا ،أي مرشح الكتلة
الصدرية ،لتشكيل الحكومة والموافقة
بجلسة خاصة يعقدها مجلس
عليها
ٍ
النواب.
وخالف ًا للتوقيتات الدستورية ،أعطى
ً
مقتدى الصدر أربعين يوم ًا
مهلة لألحزاب

السياسية في اإلطار التنسيقي لتشكيل
الحكومة ،ومن ثم مهلة أخرى للمستقلين
وإعالنه الذهاب إلى المعارضة بعد ثالثين
يوم ًا تنتهي في  15يونيو الجاري.
وحققت الكتلة الصدرية المرتبة األولى
في االنتخابات األخيرة ،لكن الخالفات
السياسية مع قوى اإلطار التنسيقي عرقلت
انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة
جديدة.

توافق أم غالبية وطنية
ُينظر إلى مقتدى الصدر بأنه الرجل األقوى
سياسي ًا في العراق ،وله الكلمة الفصل في
رسم المسار السياسي والتحكم بعموم
المشهد السياسي.
وسعى الصدر إلى التأسيس لبرنامج
«إصالح» من شأنه اجتثاث الفساد وحصر
السالح بيد الدولة من خالل الفصل بين
الحشد الشعبي والمجموعات الشيعية
المسلحة الحليفة إليران ،وفق رؤيته
الخاصة عبر تشكيل حكومة «غالبية
وطنية» خاضعة للرقابة والمحاسبة ،بعيد ًا
عن المحاصصات التي أسست للفساد
وغياب المحاسبة.
هذه الحكومة يتوافق على تشكيلها مع
حلفائه في «تحالف إنقاذ وطن» ،والحزب

ً
الديمقراطي الكردستاني،
إضافة إلى العرب
السنة ممثلين في «تحالف السيادة».
لكن قوى «اإلطار التنسيقي» لديها رأي آخر،
إذ تسعى إلى تشكيل حكومة توافقية وفق
مبدأ المحاصصة السياسية.

أشهر من الركود السياسي
ً
أزمة
منذ نحو ثمانية أشهر ،يعيش العراق
سياسية نتيجة
خالفات حادة على تشكيل
ٍ
الحكومة ،بين الكتلة الصدرية التي فازت
بالمرتبة األولى بـ  73نائب ًا وأحزاب سياسية
ممثلة في ما يعرف باسم «اإلطار التنسيقي»
المنافس لهذه الكتلة.
واليوم ،ال يزال العراق في غياب من أي مسار
سياسي واضح للخروج من األزمة الراهنة،
التي تفاقمت بشكل خطير بعد قرار الكتلة
الصدرية االستقالة من مجلس النواب.
وأمام العراقيين خيار حل البرلمان عبر
تقديم ثلث أعضاء المجلس ( 110أعضاء)
طلب ًا إلى رئيس المجلس ،أو طلب يتقدم به
رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية
يقدم إلى مجلس النواب يصوت عليه في
كلتا الحالتين بموافقة الغالبية المطلقة
لعدد أعضاء المجلس ( 210أعضاء).
من الناحية العملية ،هناك الكثير من
المعوقات اإلجرائية بالسلطتين التنفيذية

والتشريعية ،والمعوقات الفنية في
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات
التي تحول دون إمكانية حل مجلس النواب
والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ووفق اآلليات المتبعة قانون ًا في تعيين
البدالء عن النواب المستقيلين من الكتلة
الصدرية ،فإنهم سيكونون أعلى الخاسرين
في الدائرة االنتخابية نفسها للنائب
المستقيل ،أي الذي يليه بأعلى األصوات
بعيد ًا عن الكتلة التي ينتمي إليها.
من شأن ذلك ،ومع عدم صعود نواب من الكتلة
الصدرية بدالء من أقرانهم المستقيلين ،أن
يكون النواب الجدد غالب ًا من كتل سياسية
تنتمي إلى اإلطار التنسيقي ،مثل ائتالف
دولة القانون وتحالف الفتح وائتالف قوى
الدولة وكتل أخرى ،ما قد يرفع عدد نواب
قوى اإلطار التنسيقي إلى نحو  140نائب ًا،
وفق تقديرات.
ومن غير المستبعد أن تفضي استقالة نواب
الكتلة الصدرية إلى الخروج من أزمة تشكيل
الحكومة ،إذ من المتوقع أن تعلن قوى اإلطار
التنسيقي أنها الكتلة النيابية األكثر عدد ًا
بعد أول جلسة لمجلس النواب ُينتخب فيها
رئيس للجمهورية ،وهو احتمال شبه أكيد
ٌ
بعد عودة العالقات بين الحزبين الكرديين،
الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني
الكردستاني.

ال حكومة وال مخرج لألزمة

في طريق مجهول
بعد ثمانية أشهر من االنتخابات البرلمانية ،ال يزال العراق بال حكومة وال
ً
ً
واضحا للخروج من هذا المأزق الخطير .تنخرط النخب
طريقا
يبدو أن هناك
السياسية في منافسة شديدة على السلطة ،حتى في الوقت الذي تواجه فيه
البالد تحديات متزايدة ،بما في ذلك أزمة الغذاء الوشيكة الناتجة عن الجفاف
الشديد والحرب في أوكرانيا.

العراق أمام كارثة محققة
يقول تقرير لوكالة Associated Press
األميركية إنه بالنسبة للعراقيين
العاديين كل شيء يتأخر .تعجز حكومة
تصريف األعمال عن سداد مدفوعات
الكهرباء الحاسمة ،أو وضع خطط
لالستثمار الذي تشتد الحاجة إليه في
هذا القطاع قبل أشهر الصيف الحرجة.
وتوقفت االستثمارات الخاصة بتحديث
البنية التحتية للمياه مؤقت ًا ،بينما أدت
البطالة ونقص المياه والمخاوف بشأن
األمن الغذائي إلى إثارة غضب الرأي العام.
ُأجريت االنتخابات قبل عدة أشهر من
الوقت الذي كان من المفترض عقدها فيه،

رد ًا على االحتجاجات الجماهيرية التي
اندلعت في أواخر عام  2019وشهدت خروج
عشرات اآلالف من المتظاهرين ضد الفساد
المستشري وسوء الخدمات والبطالة.
جلب التصويت انتصار ًا لرجل الدين
الشيعي مقتدى الصدر وشكّ ل ضربة
لخصومه الشيعة المدعومين من إيران،
الذين فقدوا حوالي ثلثي مقاعدهم ورفضوا
النتائج.
ويعزز الثأر الشخصي الذي امتد لعقود من
الزمن التنافس الشيعي ،ويضع الصدر
والسنة على جانب واحد
وحلفاءه األكراد
ُّ
ضد اإلطار التنسيقي ،وهو تحالف تقوده
األحزاب الشيعية المدعومة من إيران،
وحلفاؤها من جهة أخرى .أما في الوسط،

فهناك المستقلون ،الذين هم أنفسهم
منقسمون ،في ظل محاوالت من جانب
الفصائل المتنافسة إلغرائهم إلى هذا
الجانب أو ذاك.
وقال سجاد جياد ،الباحث المقيم في
العراق في «مؤسسة القرن»« :األمر ال يتعلق
بالقوة ،بل بالبقاء».

الشارع العراقي يغلي
في غضون ذلك ،يتزايد الغضب بين
الجمهور العراقي مع ارتفاع أسعار المواد
الغذائية وتفاقم انقطاع الكهرباء .في الشهر
الماضي ،اضطر رئيس الوزراء المؤقت
مصطفى الكاظمي إلى مغادرة جنازة شاعر

شهير في بغداد وهو مظفر النواب ،بعد أن
بدأ بعض المشيعين يرددون شعارات
مناهضة للحكومة ويرشقون قوافل
مسؤولين حكوميين آخرين بالحجارة.
حذرت مبعوثة األمم المتحدة إلى العراق،
جينين هينيس بالسخارت ،القادة
السياسيين العراقيين الشهر الماضي من
أن «الشارع على وشك الغليان» ،وقالت إن
المصالح الوطنية «تتراجع إلى اعتبارات
قصيرة النظر للسيطرة على الموارد».
وفي ظل غياب اتفاق ،يخشى كثيرون
من االحتجاجات العنيفة من قبل القاعدة
الشعبية الكبيرة للصدر في أعقاب
االشتباكات المحتملة مع الميليشيات
المدعومة من إيران.

وفي خطاب ألقاه في  16مايو ،تعهد الصدر،
المحبط بشكل واضح ،بعدم إبرام صفقة
مع منافسيه ،وألمح إلى قدرات ميليشياته
«سرايا سالم» التي فتحت األبواب مؤخر ًا
أمام مجندين في محافظتي بابل وديالى.
وفي مؤشر على تصلب المواقف ،تعهد
الصدر مرة أخرى أمس الخميس9 ،
يونيو ،بعدم التراجع ودعا نواب كتلته إلى
التحضير الستقاالتهم رغم أنه امتنع عن
مطالبتهم باالستقالة.
وغضب الصدر من قرار المحكمة العليا
العراقية األخير بمنع حكومة تصريف
األعمال من صياغة القوانين وإقرارها.
أدى هذا بالفعل إلى إلغاء فاتورة الغذاء
الطارئة الالزمة للحكومة المؤقتة

الستخدام األموال العامة لدفع ثمن المواد
الغذائية وشراء الطاقة من إيران في غياب
الميزانية.
ورأى الصدر ،الذي دفع مشروع القانون ،في
قرار المحكمة خطوة تميل نحو تحالف
اإلطار التنسيقي .ومع ذلك ،في فوز صغير
للصدر ،انعقد مجلس النواب في وقت
متأخر من يوم األربعاء 8 ،يونيو ،وأقر
مشروع قانون األمن الغذائي.
وتحدث قادة الميليشيات العراقية في
جلساتهم الخاصة عن مخاوف من أن يؤدي
الجمود إلى إشعال احتجاجات في الشوارع
من قبل أنصار الصدر وتصاعد األمر إلى
أعمال عنف بينهم وبين الميليشيات
الشيعية المسلحة المتنافسة.
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آفاق التصعيد

مفاوضات برنامج إيران النووي
استهدفت منشآت نووية إيرانية شملت ثالث
هجمات كبيرة تعرضت لها منشأة نطنز؛
فقد وقعت األولى في يوليو  2020حيث أتى
حريق هائل على جزء كبير من منشأة
إلنتاج أجهزة التخصيب ،وحصلت الثانية
دمر
في أبريل  2021حيث وقع انفجار قويّ ،
بالكامل نظام الكهرباء الداخلي الذي يغذي
أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم
تحت األرض ،ووقع التفجير الثالث
في ديسمبر  .2021كما قامت إسرائيل
بسلسلة اغتياالت استهدفت علماء إيرانيين
كان أبرزهم محسن فخري زادة ،الذي
يعد
ّ
«أب البرنامج النووي اإليراني» ،وقد جرى
اغتياله في نوفمبر .2020
رفعت حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي
نفتالي بينت ،منذ وصولها إلى السلطة في
يونيو  ،2021مستوى الهجمات داخل إيران
ونطاقها ،والتي اتسعت لتشمل ،إلى جانب
البرنامج النووي ،قدرات إيران الصاروخية
ومصانع طائراتها
المسيرة ومنشآت البنية
ّ
التحتية المدنية فضلاً عن أنها استهدفت
ً
كبارا في الحرس الثوري وعلماء
ضباطا
ً
إيرانيين متخصصين في صناعة الصواريخ
والطائرات
المسيرة .ونُ ِّفذت أبرز الهجمات
ّ
مسيرة
بطائرات
إيران
داخل
اإلسرائيلية
ّ
وأدت إلى تدمير أحد أكبر المصانع التي
يديرها الحرس الثوري إلنتاج الطائرات
المسيرة في كرمنشاه غرب إيران ،في
ّ
فبراير  .2022وتذكر تقارير أن الهجوم
أدى إلى تدمير المصنع بالكامل فضلاً عن
الطائرات التي كانت مخزّنة فيه .وقد جاءت
هذه الهجمات في إطار استراتيجية جديدة
تقوم على نقل المعركة إلى داخل إيران
بدلاً من االقتصار على مواجهتها في ساحات
نفوذها في سوريا والعراق ولبنان.

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات
مع ّ
تعثر مفاوضات البرنامج

النووي اإليراني في فيينا ،تصاعدت

«حرب الظل» التي تخوضها

تقريبا
إسرائيل من جانب واحد
ً

ضد إيران ،وتزايدت الهجمات
في الداخل اإليراني ،وشهدت

العمليات العسكرية اإلسرائيلية

المتواصلة ضد الوجود اإليراني في
سوريةً ،
كبيرا ،في
تصعيدا
أيضا،
ً
ً
يونيو  ،2022بعد أن استهدفت

مطار دمشق الدولي وأخرجته من

تقريبا.
الخدمة على نحو كامل
ً

وخالفا لما كان عليه الحال

طوال العام الماضي ،حين كانت
واشنطن تضغط على إسرائيل
ّ
لتتجنب القيام بما من شأنه

تخريب مفاوضات فيينا ،يبدو أن

النشاط اإلسرائيلي ضد إيران يجري

هذه المرة بغض طرف أميركي،
وربما بضوء أخضر أميركي؛ إذ

تستخدمه واشنطن لهدف آخر
غير الهدف اإلسرائيلي منه ،أي
بوصفه أداة ضغط لدفع إيران

إلى العودة إلى طاولة المفاوضات

خاتمة

والقبول بمسودة االتفاق الذي

جرى التوصل إليه مطلع مارس

 2022في فيينا.

اً
أول :تعثر مفاوضات االتفاق النووي
بعد ما نحو عام على مفاوضات إحياء «خطة
إعالميا
العمل الشاملة المشتركة» المعروفة
ً
باسم االتفاق النووي اإليراني ،بدا بحسب
َ
اتفاق باتت
مسودة
مصادر متعددة أن
ٍ
ممكنة في مطلع مارس  .2022تضمنت
المسودة التزام إيران بوقف عمل أجهزة
الطرد المركزي المتطورة التي شغلتها لرفع
مستوى تخصيب اليورانيوم ،وتخزين هذه
األجهزة في مستودعات داخل إيران تحت
إشراف وكالة الطاقة الذرية الدولية ،ونقل
الكميات اإلضافية من اليورانيوم المخصب
بنسب تزيد على المسموح به بموجب
غالبا) .في
االتفاق إلى خارج إيران (روسيا
ً
المقابل ،تقوم واشنطن برفع الجزء األكبر
من الـ  1500عقوبة المتصلة بالبرنامج
النووي ،والتي فرضتها إدارة دونالد ترامب
على إيران في إطار سياسة «الضغوط
القصوى» ،واإلفراج عن األرصدة واألموال
اإليرانية المجمدة في مصارف حول العالم
بموجب تعميمات صادرة عن وزارة الخزانة
يعد أضعف
األميركية .ورغم أن هذا االتفاق
ّ
من االتفاق األصلي الذي انسحبت منه إدارة

} مفاوضات النووي اإليراني

فإن إدارة جو بايدن
ترامب في مايو ّ ،2018
خيارا أفضل إلعادة القيود على
تعتبره
ً
برنامج إيران النووي وتجنب التورط في حرب
جديدة في المنطقة.
ولتشجيع إيران على العودة إلى االتفاق قامت
إدارة بايدن بإزالة بعض العقوبات ذات الطابع
التقني عن إيران والتي كانت إدارة ترامب
فرضتها عليها .لكن موجة التفاؤل التي سرت
في مارس الماضي حول قرب التوصل إلى
اتفاق لم تلبث أن انحسرت ،وح ّلت مح ّلها أجواء
من التوتر مع تزايد احتمال انهيار المفاوضات.
وفي تقدير الطرفين ،فإن التوصل إلى اتفاق
تعوقه مسألتان :تتصل األولى بطلب إيران
تقديم واشنطن ضمانات بأن أي إدارة أميركية
مجددا ،كما
قادمة لن تنسحب من االتفاق
ً
فعلت إدارة ترامب ،وتتعلق الثانية بطلب إيران
رفع الحرس الثوري اإليراني عن قائمة اإلرهاب
األميركية .وتجادل إدارة بايدن بأنها غير قادرة
من الناحيتين القانونية والسياسية على
إلزام أي إدارة أميركية قادمة بأي سياسة ،بما
في ذلك احترام االتفاق .أما بخصوص رفع اسم
الحرس الثوري اإليراني عن قائمة اإلرهاب،
فترى إدارة بايدن أن وضع هذا الموضوع على
طاولة المفاوضات في اللحظة األخيرة يهدد

بانهيار االتفاق باعتبار أن موضوع الحرس ال
عالقة له بالمفاوضات النووية ،وأن إيران التي
كانت ترفض مناقشة أي موضوع إلى جانب
برنامجها النووي ال تستطيع أن تثير قضية
غير متصلة به من جهتها .بناء عليه ،توقفت
المفاوضات منذ  11مارس  2022وبات مصيرها
ّ
محل تساؤل كبير ،خاصة بعد أن حسم
الرئيس بايدن أمره بشأن عدم رفع اسم
الحرس الثوري عن قائمة اإلرهاب ،رغم ورود
تقارير سابقة تتحدث عن استعداده للنظر
في المسألة.

ثانيا :التصعيد ضد إيران
ً
رغم أن الهجمات اإلسرائيلية ضد أهداف
إيرانية سواء في سورية أو داخل إيران نفسها
استمرت أثناء المفاوضات حول برنامج إيران
تصعيدا
النووي ،فإن هذه الهجمات شهدت
ً
كبيرا في األسابيع األخيرة مع انحسار
ً
التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق
في فيينا .ويرجح أن التصعيد اإلسرائيلي
يحظى هذه المرة بمباركة أميركية ،ذلك أن
الواليات المتحدة كانت ّ
حذرت في مناسبات
سابقة إسرائيل من اإلضرار بمفاوضات

فيينا .إال أن تعثر المفاوضات ربما دفع
واشنطن إلى غض الطرف عن التصعيد
ً
أهدافا إيرانية في
اإلسرائيلي الذي شمل
ً
مدفوعا
أيضا ،وجاء
سورية وداخل إيران
ً
بعوامل عدة ،أهمها:
ازدياد مستوى الوجود العسكري اإليراني في
سوريا نتيجة حرب أوكرانيا ،وذلك بعد أن
اضطرت روسيا إلى سحب بعض وحداتها
القتالية ونقلها إلى ساحات المعارك في إقليم
دونباس الذي تسعى للسيطرة عليه في
ً
أن قدرة روسيا على
أوكرانيا .ويرجح
أيضا ّ
فرض قواعد االشتباك بين إيران وإسرائيل
في سورية قد ضعفت بعد أن أغلقت تركيا
في أبريل  2022مجالها الجوي أمام حركة
ً
سابقا
قيدت
الطيران الروسية ،وكانت أنقرة ّ
حركة السفن الحربية الروسية من البحر
األسود وإليه ،على
أي
نحو
صعب إرسال ّ
ّ
ٍ
تعزيزات عسكرية روسية إلى سورية عند
الحاجة .وأدى هذا األمر إلى تنامي النفوذ
اإليراني في سورية وزيادة نشاطه ،حيث
بدأت إيران تحاول أن تمأل الفراغ الذي تتركه
القوات الروسية ،ورافق ذلك زيادة كبيرة في
عمليات نقل السالح اإليراني إلى سورية،
ً
ذريعة لضرب
األمر الذي استخدمته إسرائيل

مطار دمشق الدولي وإخراجه من الخدمة
أن إسرائيل استهدفت
على
نحو كامل .ورغم ّ
ٍ
أطراف المطار والمنشآت العسكرية التابعة
له عدة مرات خالل السنوات الماضية،
بذريعة اعتراض شحنات أسلحة قادمة
من إيران في اتجاه حزب الله ،فإنها تقوم
بإخراج المطار المدني من الخدمة ،أول مرة،
حيث جرى تدمير مدرجات هبوط الطائرات
وبرج المراقبة وأجزاء من صالة الركاب،
وقد اعتبرت هذه الضربة تحولاً
ً
عميقا في
مستوى الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل
على األرض السورية.
تبرر إسرائيل تصعيدها في الداخل اإليراني
كثيرا عمليات
بأن إيران التي س ّرعت
ً
تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الرئيس
ترامب من االتفاق (وصولاً إلى  60في المائة)
وقامت بتطوير أجيال جديدة من أجهزة الطرد
المركزي ،باتت أقرب إلى إمكانية تصنيع
سالح نووي من أي وقت مضى ،وأنها ماضية
في جهود منع إيران من تحقيق هذا الهدف
عبر استهداف بنيتها التحتية بالتخريب
فضلاً عن تنفيذ اغتياالت تستهدف العلماء
والخبراء اإليرانيين .ومنذ الصيف الماضي
قامت إسرائيل بتوجيه عدة ضربات

ّ
تعثر مفاوضات البرنامج النووي اإليراني
مع
تزداد حدة حرب الظل التي تخوضها
ّ
إسرائيل في مواجهة إيران،
بغض طرف
أميركي .وتشتمل هجمات إسرائيل ،في
إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى نقل
المعركة إلى داخل إيران ،على أهداف متصلة
ببرنامج إيران النووي وبرنامجها الصاروخي
وسالح
المسيرات والبنية التحتية المدنية
ّ
إضافة إلى سلسلة اغتياالت تهدف إلى زعزعة
ً
استقرار النظام وإظهاره
عاجزا عن المواجهة.
لكن هذه المقاربة تحمل في طياتها مخاطرة
ً
كبيرة
أيضا؛ ألن إيران قد تندفع في اتجاه
امتالك سالح نووي ،باعتباره السبيل الوحيد
لحماية نفسها وردع الهجمات التي تقوم بها
إسرائيل ضدها .لكن هذا التوجه قد يفتح
الباب على احتمال مواجهة أكبر وأوسع
ً
نطاقا ،في المقابل .االحتمال اآلخر أمام إيران

في ظل تصاعد الضغوط عليها وتفاقم أزمتها
االقتصادية هو العودة إلى طاولة المفاوضات
والتوصل إلى اتفاق مع إدارة بايدن .وما
لم تتوصل إلى اتفاق مع اإلدارة األميركية
الحالية فاألرجح أنها لن تتوصل إلى اتفاق
أي إدارة قادمة؛
أن بايدن جعل
مع ّ
نظرا إلى ّ
ً
إحياء اتفاق إيران النووي أحد أهم أولويات
إدارته في منطقة الشرق األوسط ،وهو يراه
بديلاً
أي صراع جديد ال يرغب في
واقعيا من ّ
ً
دخوله في المنطقة.

«وول ستريت جورنال»:

تنسيق أميركي ـ ـ إسرائيلي
نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين

أميركيين قولهم إن إسرائيل تنسق سرا مع الواليات

المتحدة بشأن العديد من الضربات الجوية التي
تنفذها في سوريا ،حيث وافقت واشنطن على

أغلبية هذه الضربات.

وأكد المسؤولون للصحيفة أن الجيش األميركي
يساعد اإلسرائيليين في تحديد األهداف داخل

األراضي السورية ،مشيرين إلى أن حلفاء الواليات

المتحدة يواجهون في سوريا ساحة مزدحمة

بجماعات مسلحة مدعومة من إيران.
وحرصت واشنطن على أال تتداخل الغارات
اإلسرائيلية على سوريا مع قيادتها للتحالف
الدولي الذي يواجه تنظيم الدولة اإلسالمية.
ووفق الصحيفة ،فإن السرية التي أحيط
بها هذا التنسيق غير المعلن عنه من َقبل؛
تكشف كيف سعت واشنطن إلى دعم

حلفائها اإلسرائيليين من دون أن تنجر إلى
«حرب الظل» اإلسرائيلية ضد إيران.
وتواصل الصحيفة القول إن الغالبية
العظمى للغارات الجوية اإلسرائيلية التي
وافقت عليها القيادة العسكرية األميركية لم
تسهم واشنطن في تحديد أي من أهدافها.

كما أوضح مسؤولون حاليون وسابقون
أميركيون أن الواليات المتحدة ال تراجع
جميع العمليات اإلسرائيلية التي نفذتها
في سوريا.
ّ
المراجعة األميركية على المهمات
وتركز
َ
اإلسرائيلية في شرق سوريا التي تمر
بالقرب من قاعدة التنف العسكرية
األميركية الواقعة في جنوب البالد قرب
الحدود مع العراق واألردن ،وهذا أحد طرق
الهجوم اإلسرائيلية على سوريا.

احتجاج روسي
ورفض ممثل للجيش اإلسرائيلي التعليق
على هذا الخبر ،كما رفضت وزارة الدفاع
األميركية (البنتاغون) مناقشة اإلجراءات
التي يتم بها التنسيق بين واشنطن وتل
أبيب.
وعبرت موسكو أول أمس األربعاء لسفير
ّ
إسرائيل عن «قلقها البالغ» بعد الضربات
الجوية التي أغلقت مطار دمشق الدولي
األسبوع الماضي؛ مما أدى إلى تعطيل
المالحة الجوية المدنية الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية -بعد أن

} قصف مطار دمشق الدولي

التقى ميخائيل بوغدانوف نائب وزير
السفير اإلسرائيلي
الخارجية الروسي
َ
ألكسندر بن تسفي في موسكو« -جرى
التعبير مجددا عن القلق الشديد إزاء
هجوم سالح الجو اإلسرائيلي في العاشر
من يونيو (الجاري) على مطار دمشق

المدني ،والذي دمر المدرج ومعدات المالحة
وعطل حركة المالحة الجوية المدنية
الدولية».
وأضافت ُ
«أبلغ السفير بأن التبرير الذي
ورد من الجانب اإلسرائيلي بخصوص
الضربة ..غير مقنع ،وبأن موسكو تتوقع

إيضاحات إضافية».
وأنشأت إسرائيل «آلية تفادي التضارب»
مع روسيا لمنع تصادم الدولتين من دون
قصد خالل الضربات اإلسرائيلية منذ
بداية التدخل الروسي العسكري المباشر
بسوريا في سبتمبر .2015
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ً
تدميرا من المتفجرات التقليدية
أكثر

مخ ــاوف م ــن القـنــاب ــل الفــراغـية
في العام  ،1982اجتاح
الجيش اإلسرائيلي
لبنان ،وضمن حملته
لدك العاصمة بيروت
كان من أكثر الضربات
ً
تدميرا قنبلة ألقيت
على مبنى سكني
مكون من  7طوابق
في منطقة الصنايع.
سقط وقتها المبنى
ً
كليا ،وتوفي 137
ً
شخصا على الفور،
تفجرت أدمغة العديد
منهم وفق ما وثقت
الصحافة آنذاك.
استخدمت إسرائيل
في تلك الغارة القنبلة
الفراغية.

ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا،
وردت تقارير عن استخدام الجيش الروسي
لهذه القنابل وسط رفض وإدانة من حكومات
الغرب ،وهذه القنبلة الفراغية التي يخشى
الغرب إلقاءها فوق أوكرانيا ،ألقتها أميركا
سابق ًا فوق العراق وأفغانستان وفيتنام.
تعد القنبلة الفراغية بكافة مستوياتها
التدميرية ،مثيرة للجدل ،ألنها أكثر تدمير ًا
من المتفجرات التقليدية ذات الحجم
المماثل ،ولها تأثير رهيب على أي شخص
يقع في دائرة نصف قطرها لالنفجار ،ورغم
كل التحذيرات فهي ليست محرمة دولي ًا
بعد.
ما هي القنبلة الفراغية؟
تتكون القنبلة الفراغية ،التي تسمى أيض ًا
قنبلة الهباء الجوي أو المتفجرات الهوائية
التي تعمل بالوقود ،من حاوية وقود ذات
شحنتين متفجرتين منفصلتين.
يمكن إطالقها كصاروخ أو إسقاطها على شكل
قنبلة من الطائرات وتنتج بقوى تفجيرية
متفاوتة .عندما تصل إلى هدفها ،تفتح
الشحنة األولى الحاوية وتنثر خليط الوقود
على نطاق واسع على شكل سحابة.
تخترق السحابة أي فتحات أو دفاعات
غير مغلقة تمام ًا ،ثم تفجر شحنة ثانية
السحابة ،مما يؤدي إلى ظهور كرة نارية
ضخمة وموجة انفجار ضخمة وفراغ يمتص

كل األوكسجين المحيط.
تدمر هذه القنبلة المباني عن بكرة أبيها،
وهي قادرة على تبخير األجسام البشرية
للناس في محيطها القريب ،بينما تصيب
الناس في المحيط األبعد بنزيف في
أعضائهم الداخلية ،وهي إصابات غير مرئية
قد تؤدي إلى وفاتهم فيما بعد.
وعلى عكس قنبلة اليورانيوم الذرية التي
ألقيت على هيروشيما ،مسببة الموت
والدمار على الفور من خالل االنفجار المحترق
ثم الحق ًا ،وبشكل أبطأ ،من خالل التسمم
اإلشعاعي ،فإن القنابل الفراغية ال تحرق.
ووفق ًا لتقرير نشرته منظمة هيومن رايتس
ووتش  HRWالعام  ،2000والذي يستشهد
بدراسات أجرتها المخابرات الدفاعية
األميركية ووكاالت المخابرات المركزية،
فإن القنابل الفراغية تقتل أو تصيب بـ3
طرق:
أو ًال :مع موجة االنفجار.
ثاني ًا :بالحطام المتطاير أو المباني المنهارة.
ثالث ًا :بواسطة الرياح القاذفة للجثث على
األرض والهياكل واألشياء الثابتة األخرى.
آلية القتل
وأضافت المنظمة في توصياتهم أن
استخدام هذه القنبلة ضد األهداف الحية
أمر «غير سار» ،وشرحت الطريقة« :إن ما
يقتل البشر هو موجة الضغط ،واألهم من

ذلك ،الفراغ الذي يحدث فيمزق الرئتين.
وعالوة على ذلك ،فإن تأثير انفجار القنبلة
الفراغية داخل األماكن الضيقة هائل».
تختفي معالم الناس بالقرب من مكان
سقوط القنبلة ،أما أولئك الموجودين في
قطر أبعد قلي ًال ،فيعانون اإلصابات الداخلية،
وبالتالي غير المرئية ،بما في ذلك انفجار
طبلة األذن وسحق أعضاء األذن الداخلية،
وارتجاج دماغي شديد ،وتمزق الرئتين
واألعضاء الداخلية ،وربما العمى.
ونقلت المنظمة عن وثيقة أخرى لوكالة
المخابرات الدفاعية أنه نظر ًا ألن «موجات
الصدمة والضغط تسبب ضرر ًا طفيف ًا
في أنسجة المخ ..فمن المحتمل أال يفقد
ضحايا القنبلة الفراغية وعيهم بسبب
ثوان أو
االنفجار ،وبد ًال من ذلك يعانون لعدة
ٍ
دقائق أثناء اختناقهم».
ماذا حصل في بيروت؟
في عام  ،1982حاولت إسرائيل عزل وتدمير
منظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة
في بيروت .وعلى مدى  7أسابيع ،تم حصار
المدينة حتى ال يتمكن المدنيون من
الوصول إلى إمدادات الغذاء أو المياه.
استخدمت إسرائيل القصف العشوائي
واألسلحة الكيماوية غير القانونية مثل
الفسفور األبيض في حملتها ضد منظمة
التحرير الفلسطينية ،بينما وصلت

قناة  :Rossiya 1الحرب العالمية الثالثة بدأت

مواجهة على مستوى جديد
قالت مذيعة في قناة تليفزيونية روسية
حكومية بارزة إن الحرب العالمية الثالثة
قد بدأت بالفعل بسبب الدعم الغربي
باألسلحة ألوكرانيا ،حسب ما نشرته
صحيفة  The Independentالبريطانية.
مذيعة قناة  ،Rossiya 1أولغا سكابييفا،
قالت إن ما تُ عرف بالعملية العسكرية
الخاصة في أوكرانيا انتهت ،وإن «حرب ًا
حقيقية قد بدأت ،وهي الحرب العالمية
الثالثة» ،بحسب تعبيرها .وأضافت أن
موسكو يجب عليها اآلن توسيع نطاق هدفها
المتمثل في «نزع السالح» كي يشمل دو ًال
من منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو).
وفي حلقة برنامجها  Minutes 60التي
ُعرضت ،قالت أولغا« :حان الوقت لالعتراف
بأن العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا
انتهت اآلن ،من ناحية أخرى فإن حرب ًا
حقيقية قد بدأت؛ الحرب العالمية الثالثة.
إننا مجبرون ،ليس على نزع سالح أوكرانيا
فقط ،بل الناتو كله».
وأوضحت أن استخدام مدافع هاوتزر إم 777
األميركية عن طريق القوات األوكرانية في
دونباس جعلها تتوصل إلى هذا االستنتاج،
لكنها لم تكن المرة األولى التي تنتبه فيها
إلى بداية حرب عالمية ثالثة.

وتعد أولغا سكابييفا مروجة دعائية
تتبع بحماس نهج الكرملين في البث
التلفزيوني على ثاني أكثر الشبكات
ً
مشاهدة.
اإلخبارية الروسية
وادعت سابق ًا أن الحرب العالمية الثالثة
بدأت بعد حوالي  6أسابيع من إغراق
السفينة الروسية موسكفا في البحر
األسود ،وجاء ادعاؤها آنذاك نتيجة
استخدام أوكرانيا المعدات العسكرية
الغربية.
وقالت أولغا« :يمكن للمرء أن يقول بأريحية
إن هذا تصعيد لحرب عالمية ثالثة ،ذلك
مؤكد .في الوقت الراهن ،نحن نقاتل
قطع ًا ضد بنية تحتية للناتو ،إذا لم نكن
نقاتل الناتو نفسه .نحتاج إلى االعتراف
بذلك».
ويظهر في برنامجها الذي ُيعرض على
قناة  Rossiya 1في أحيان كثيرة،
مسؤولون روس ،سواء كانوا من الساسة
أم العسكريين ،ويتقدمون بادعاءات غير
اعتيادية.
جاءت أحدث هذه االدعاءات الغريبة
على لسان عضو البرلمان الروسي أوليج
موروزوف ،الذي أشار إلى أن الكرملين
اختطف وزير دفاع من دول الناتو وأحضره

إلى موسكو كي يحقق معه حول أية
أوامر عسكرية غربية محتملة موجهة إلى
كييف.
وفي حديثه مع موقع ،Business Insider
علق الباحث المتخصص في وسائل
اإلعالم الروسية ،فاسيلي غاتوف ،على نهج
المبالغة والعنف الذي تتبعه أولغا على
شاشة التلفاز بأنه ربما مرتبط بمذيع قناة
 ،Fox Newsتاكر كارلسون ،الذي يتبعه
لجذب المشاهدين.
وقال غاتوف« :إنها ،إلى حد ما ،تضاهي
للغاية شعبية كارلسون .فهي شخصية
فاضحة مثيرة للجدل ،وتعمل على
استقطاب الجمهور» .ولكن على عكس
كارلسون ،تحصل أولغا على أجرها من
الحكومة كي تسير على نهج الدولة.
وتجدر اإلشارة إلى أن تقرير ًا نشره الموقع
اإلخباري الروسي المستقل ،The Insider
قال إن فريق اإلذاعة المكون من أولغا
وزوجها ،كان من بين مروجي الدعاية
األعلى أجر ًا في البالد؛ إذ يحصل الزوج على
 12.9مليون روبل روسي ،بينما تحصل
أولغا على  12.8مليون روبل روسي (حوالي
 201.6ألف دوالر) ،أي أكثر مما يحصل عليه
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

تقديرات القتلى المدنيين في حدود .5500
ورغم الدمار الهائل الذي تسببت به قنبلة
واحدة ،شكلت موضع نقاش داخل إسرائيل
وخارجها ألقيت في  6أغسطس .1982
في األسبوع الذي تال التفجير في حي
الصنايع ،حذر أمين عام حزب العمل آنذاك
حاييم بارليف الكنيست بشكل غير مباشر
من أن «التطورات العسكرية والسياسية
الخطيرة التي حدثت األسبوع الماضي
أضرت بصورة إسرائيل» ،وفق ما ورد في
جلسة نقاش الكنيست ،حسب تقرير The
.Free Library
وبينما نقلت بعض التقارير اإلعالمية
استخدام القنبلة الفراغية ،نشرت صحيفة
ديلي تلغراف البريطانية تقرير ًا للصحافي
جون بولوك بعد ثالثة أيام من القصف
على صفحتها األولى عنوانه« :اإلسرائيليون
استخدموا القنبلة الفراغية».
وأعقب قصة بولوك دحض موجز من قبل
مراسل زميل له جاء فيه جزئي ًا« :قال
متحدث باسم البنتاغون إن القنبلة الفراغية
غير موجودة».
وقال صانع األفالم الوثائقية جان شمعون
في شهادته عما حصل :كانت هذه الحادثة
الوقت الوحيد خالل الحرب عندما وقفت
مشلو ًال .عندما ترى رؤوس جثث الناس
بارزة من تحت األنقاض ،جميع الطوابق
السبعة مضغوطة في مساحة طابق واحد.

 137شخص ًا معظمهم من األطفال والنساء
وكبار السن ،كانوا في هذا المبنى .عندما
وقفت هناك ،سألني المصور ،مغمورا ،ماذا
أفعل؟ فكرت بأني إن لم أصور ما حصل،
فإن الوثيقة التاريخية لن تكون موجودة ولن
يراها أحد.
هل استخدمت في أماكن أخرى؟
نعم ،يعود تاريخ استخدام هذا النوع من
القنابل إلى الحرب العالمية الثانية من قبل
الجيش األلماني .ولكن ،لم يتم تطويرها
على نطاق واسع حتى الستينيات ،عندما
استخدمتها الواليات المتحدة في فيتنام.
كما استخدمتها الواليات المتحدة في
أفغانستان .أو ًال ،في عام  2001لمحاولة
تدمير قوات القاعدة المختبئة في كهوف
جبال تورا بورا ،وفي الفلوجة ،ومجدد ًا في عام
 ،2017ضد قوات تنظيم داعش في العراق،
حسب موقع  Military Historyاألميركي.
وأفاد فريق من مشاة البحرية وقتها أنهم
تمكنوا من تدمير مبنى كبير من طابق واحد
بقنبلة فراغية صغيرة.
وفي الحرب على أفغانستان ،استخدمت
القوات العسكرية البريطانية قنابل فراغية
في صواريخ هيلفاير  ،AGM-114Nالتي
تحملها مروحيات أباتشي وطائرات بدون
طيار ضد حركة طالبان ،حسب تقرير
لوزراة الدفاع البريطانية.

كما تشير تقارير غير مؤكدة إلى أن القوات
العسكرية الروسية استخدمت قنابل
فراغية في حرب الشيشان عام .1999
وتناقلت وسائل اإلعالم أخبار استخدام
أسلحة حرارية روسية الصنع في الحرب
األهلية السورية من قبل نظام بشار األسد
في حلب والقصير.
أم القنابل وأبو القنابل
رد ًا على الواليات المتحدة التي طورت قنبلة
تعد أقوى سالح غير نووي وسمتها»أم جميع
القنابل« ،أعلنت روسيا العام  2007عن
تطويرها أكبر سالح حراري فراغي على
اإلطالق،
وسمت القنبلة «أبا جميع القنابل».
َّ
وتحتوي القنبلة على شحنة تبلغ 6400
كجم من وقود سائل مثل أكسيد اإليثيلين،
ممزوج ًا بجسيم نانوي نشط مثل
األلومنيوم ،ويحيط بمفجر شديد االنفجار،
والذي يتسبب بانفجار يعادل  11000كجم
من مادة تي إن تي.
هل استخدمتها روسيا في أوكرانيا؟
اتهمت أوكسانا ماركاروفا ،سفيرة أوكرانيا
لدى الواليات المتحدة ،روسيا باستخدام
قنبلة فراغية ،ومع ذلك ،لم يكن هناك تأكيد
رسمي لهذا االدعاء.
كما تم اإلبالغ عن مشاهدات لمنصات إطالق
صواريخ حرارية في أوكرانيا.

السعودية تواجه «أوزبكستان» في نهائي كأس آسيا تحت « »23سنة
طشقند -قنا -يسدل الستار اليوم السبت ،على منافسات النسخة الخامسة لبطولة كأس آسيا تحت 23
عاما ،وذلك من خالل المباراة النهائية التي تجمع بين المنتخبين السعودي واألوزبكي على استاد ميلي في
ً
العاصمة األوزبكية طشقند.
ويعتمد المنتخب السعودي األولمبي ،للظفر باللقب ،على القوة الضاربة التي يمتلكها المنتخب بقيادة
مديره الفني سعد الشهري ،والذي يعتمد على مجموعة مميزة من الالعبين في مقدمتهم القائد حسان
أعوام
عاما قبل أقل من 4
تمبكتي ،الذي ساهم في تتويج المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا تحت ً 19
ٍ
في إندونيسيا ،حين تغلب على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف.
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حسين الخواجة العب منتخبنا الوطني السابق يفتح النار في كل االتجاهات عبر « $الرياضي» ويؤكد:

«ربكة» بسبب االستراتيجية!..
عوض الكباشي

كتب

أكد حسين الخواجة العب النادي األهلي والمنتخب القطري
السابق أن القرارات األخيرة االستراتيجية التي وضعتها مؤسسة
دوري نجوم قطر «أربكت» األندية ،وهي التي تسببت في عدم
وجود تعاقدات وصفقات حتى اآلن!..
وأضاف الخواجة في تصريحات خاصة لـ  $الرياضي:
علينا ان نتفق ان الموسم الحالي هو موسم «استثنائي»
على اعتبار انه موسم المونديال ،وهو ما يعني ان االنظار
جميعها ستكون نحو «قطر» البلد المنظم لكأس
العالم  ،2022وكان على االتحاد والمؤسسة تأجيل هذه
االستراتيجية والقرارات إلى ما بعد نهاية كأس العالم،
حتى تكون الفترة كافية لألندية لترتيب أوراقها،
وحتى يمر الموسم الحالي بالصورة المطلوبة.

إدارات األندية ستجد «شماعة» لإلخفاق..
والجمعيات العمومية لن تجد من تحاسبه

} حسين الخواجة

وقال العب العنابي السابق :أعرف أن
الشراكة تعتمد على التزام األندية
باتفاقية مشاركة جديدة ( )CPAوالتي
تتضمن المعايير االحترافية الالزمة
لتطوير المستوى االحترافي لألندية
والمسابقات ...وتابع :وأعلن االتحاد عن
استحداث فريق االستكشاف والذي يضم
خبراء لتقديم خدمات لألندية الستكشاف
المدربين والالعبين المحترفين وفقا
للقيمة الفعلية والكفاءة ..وسيكون القرار
األخير للتعاقد واالختيار من حق شركة
النادي وذلك بعد اتباع آلية االستكشاف
المعتمدة.
وأصدر المكتب التنفيذي لالتحاد القطري
لكرة القدم قراره بخصوص اعتماد إنشاء
لجنة االستكشاف المركزي ( ،)CSTحيث
إن الهدف الرئيسي للجنة ( )CSTالمساعدة
مستقبلاً في تطوير القدرة التنافسية لدى
دوري نجوم  QNBمن خالل تقديم خدمة
استقطاب الالعبين المدربين المحترفين

لشركات أندية الدرجتين األولى والثانية
على أسس الكفاءة ،والقيم الفعلية ..مما
يساهم في دعم تطبيق لوائح الرقابة المالية
من خالل تقييم طلبات الشركات الخاصة
بإبرام وتجديد التعاقدات أو تسويق أو انهاء
التعاقدات مع الالعبين المحترفين واألجهزة
الفنية ،وكذلك تقديم توصيات فنية إلى
لجنة الرقابة المالية.
وتتمثل مسؤولية لجنة ( )CSTفي دعم
شركات األندية من خالل إعطاء الرأي الفني
فقط ،حيث تقع المسؤولية الكاملة الختيار
الالعبين المدربين على إدارة شركة النادي
دون أي تدخل من أي طرف آخر.
وتابع الخواجة قائال :اعتبر ان الجزئية
األخيرة هي األهم ،على اعتبار أن إدارات
األندية هي المسؤولة أمام الجمعية
العمومية وأي ادراة ناد من المفترض ان
تتحمل قراراتها ،ولكن االعتماد على اللجنة
في االختيار سيجعل األندية تهرب من مهامها
ويمكنها ان تجد الحساب بسبب ان اختيار

خلفا لمواطنه غراسيا

رسميا ..المايسترو «ليلو» مدربا للسد

الالعبين واألجهزة الفنية لم تكن هي من
اختارت.
وأشار إلى الدور المهم لهذه للجنة والتي
تقييم طلبات شركات أندية الدرجتين
األولى والثانية بخصوص إبرام وتجديد
التعاقدات أو تسويق أو إنهاء التعاقدات
مع الالعبين المحترفين واألجهزة الفنية،
وإعطاء توصياتها من الناحية الفنية والقيم
المعادلة المتعارف عليها في األسواق
العالمية والمحلية بطريقة احترافية إلى
لجنة الرقابة المالية ..مشيرا إلى ان هذه
األدوار تعتبر إيجابية ومهمة وهو داعم لها
ومؤيدها ،لكن في نفس الوقت يرى أن
التوقيت فقط هو غير مناسب.
وشدد الخواجة إلى ان التوقيت الحالي هو
األنسب إلنهاء التعاقد مع عدد من الالعبين
حتى يتواجدوا مع الفريق منذ بداية االعداد،
محليين كانوا أو أجانب ،ولكن من خالل
المتابعة ال توجد أي صفقات حتى اآلن وهو
مؤشر مخيف ،ويضع األندية فوق «صفيح

$

} ليلو مدربا للسد

كتب

أعلن نادي السد رسميا عن تعاقده
مع اإلسباني خوان مانويل ليلو لتولي
مسؤولية اإلدارة الفنية للفريق األول لكرة
القدم ،وذلك خلفا لمواطنه خافي غراسيا
الذي انتهى عقده مع النادي.
وقال السد في بيان عبر موقعه الرسمي
إن المدرب الجديد سيصل الدوحة يوم
األحد المقبل ،للتوقيع الرسمي على عقد
قيادة الفريق في الموسم ،2023 - 2022
وتقديمه في مؤتمر صحفي الحقا.
وسبق لمدرب السد الجديد والملقب
بـ «المايسترو» أن عمل من قبل مدربا
مساعدا لمواطنه بيب غوارديوال في
فريق مانشستر سيتي بطل الدوري

األندية «على صفيح
ساخن» ..وتوقيت
القرارات «غير مناسب»
موسيماني ال يعمل
بدون «أدوات»..
واألفضل لـ «الهيل»
االستمرار مع القطراوي

« »4منتخبات تتأهل لبطولة العالم من الدوحة
تأهلت أمس الجمعة المنتخبات
اآلسيوية لبطولة العالم لكرة السلة
بمدينة ملقة اإلسبانية ،حيث
ضمنت منتخبات اليابان واستراليا
ونيوزيالندا ..بعد ان تفوقت اليابان
على الهند بنتيجة  84-91بعد مباراة
جاءت قوية ومثيرة ،وفي مباراة ثانية
تمكن المنتخب االسترالي ان يتغلب
على الفلبيني بنتيجة 83 – 109
بعد مواجهة حملت االثارة ..وتمكنت
نيوزيلندا من الفوز على ايران بنتيجة
 ..66-72لبطولة كأس آسيا لكرة
السلة للناشئين تحت  16سنة ،التي
يستضيفها االتحاد القطري بصالة

محمد الجزار

زاده وهو مدافع متميز مع المنتخب االيراني،
ويمثل إضافة كبيرة للفريق ،ويحتاج الفريق
تدعيم خط الوسط ،يحتاج لمحترف «رأس
حربة» من طراز عال.
وحول األنباء التي تتحدث عن رحيل جاسم
الهيل قال الخواجة :جاسم الهيل من حراس
المرمى المتميزين وقدم مستويات جيدة
مع القطراوي ،وفي رأيي استمراره مع ناديه
أفضل له من الرحيل لناد آخر ال يدري
هناك سيتواجد اساسيا أو يتواجد في دكة
البدالء ،ولكن لو ضمن أن يلعب أساسيا
ولديه عقد جيد ،ال بأس من الرحيل ،وغير
ذلك األفضل ان يواصل أساسيا مع ناديه.
وفي تعليقه عن مفاوضات مدرب األهلي
المصري موسيماني قال حسين الخواجة:
موسيماني مدرب جيد ،وهو مثله مثل اغلب
المدربين يعتمد على «األدوات» وال يستطيع
ان يخدم فريق ال توجد به األدوات ،وفي حال
توفر فريق يمتلك األدوات الجيدة ال مانع من
تواجده في دورينا في الموسم المقبل.

عبر بطولة كأس آسيا لكرة السلة للناشئين

الدوحة

اإلنجليزي ،بجانب عمله مساعدا
لألرجنتيني خورخي سامباولي في
إشبيلية وتشيلي ،كما تولى تدريب 10
فرق مختلفة على مدار مسيرته ،آخرها
كان جوينجداو هيونجاي الصيني.
ويعد خوان مانويل ليلو المدرب اإلسباني
الثالث على التوالي الذي يقود فريق
السد ،بعد مواطنيه تشافي هيرنانديز
(مدرب برشلونة اإلسباني الحالي)،
وخافي غراسيا الذي تسلم مهمة اإلدارة
الفنية لفريق السد في ديسمبر عام 2021
اعتبارا من الجولة العاشرة للدوري.
ونجح غراسيا في قيادة السد للحفاظ
على لقب الدوري ،حيث تمكن من
تسجيل  20فوزا وتعادلين من أصل 22
مباراة ،خاضها مدربا للسد بمختلف
البطوالت.

} موسيماني

ساخن» وهي تستعد من أجل موسم يحمل
بعدها «تقليص» األندية لعشرة أندية فقط.
وقال العب األهلي السابق :األندية بدأت اآلن
المرحلة األولى من االعداد ،وبعدها ستغادر
في معسكرات خارجية قبل العودة للدوحة
للدخول في المنافسات ،وكل األندية لم
تكمل صفوفها بالالعبين المحترفين ،مع
ان اغلب األندية تسعى من أجل التغيير
والتبديل في المحترفين ،وهو ما يجعل
فترة حضور الالعب غير كافية للتأقلم مع
زمالئه.
واعتبر حسين الخواجة التأخير في التعاقد
بمثابة األمر غير الجيد لموسم جديد،
مشيرا إلى ان التعاقد المبكر يأتي بنتائج
جيدة ومتميزة ،وتابع :اليزال هناك الوقت من
أجل التراجع عن القرارات أو حتى التساهل
وتسهيل المهام لألندية من أجل موسم جيد.
وعن األهلي في الموسم الحالي قال
الخواجة :فريق األهلي هو النادي الوحيد
الذي اعلن التعاقد مع المدافع خليل شجاع

} جاسم الهيل

} من منافسات بطولة السلة

نادي الغرافة.
وتقام مباراتا الدور نصف النهائي اليوم
السبت ..على أن تقام المباراة النهائية
والمباريات الترتيبية من المراكز
الثالث الى السابع غدا األحد في ختام
البطولة.
يذكر أن الفرق الـ 13المشاركة
بالبطولة تم تقسيمها الى 4
مجموعات حيث ضمت المجموعة
األولى منتخبات قطر ،البحرين،
الهند واستراليا ،وضمت المجموعة
الثانية ايران ولبنان واندونيسيا،
وضمت المجموعة الثالثة الفلبين
واليابان والكويت أما المجموعة الرابعة
واالخيرة فتضم منتخبات كوريا
ونيوزيالندا وكازاخستان..
وكانت منتخبات أستراليا وايران

واليابان وكوريا الجنوبية حسمت
تأهلها مباشرة الى الدور ربع النهائي
للبطولة ،بعد أن حلت في صدارة
مجموعاتها ،حيث تصدرت أستراليا
المجموعة األولى بالعالمة الكاملة
برصيد  6نقاط من  3انتصارات
متتالية ،فيما تصدرت إيران
المجموعة الثانية برصيد  4نقاط من
انتصارين ،وحلت اليابان في صدارة
المجموعة الثالثة برصيد  4نقاط من
انتصارين ،وجاءت كوريا في صدارة
المجموعة الرابعة برصيد  4نقاط من
انتصارين.
وكانت منتخبات نيوزيالندا والفلبين
والهند ولبنان ..وجاء تأهل هذه
المنتخبات لربع النهائي بعد أن
حققت الفوز في التصفيات التأهيلية.

يغادر لتركيا « »28الجاري

أم صالل يدشن موسمه بالدوحة
دشن الفريق األول لكرة القدم بنادي أم صالل المرحلة األولى
لفترة إعداده للموسم الجديد  ..2023/ 2022ومن المتوقع أن
يحضر جميع الالعبين الموجودين بقائمة الفريق تدريبات
الفريق حيث تستمر تدريبات الصقور بالدوحة حتى موعد
السفر للمعسكر الخارجي الذي سوف يقيمه الفريق في
تركيا في نهاية الشهر الجاري الستكمال فترة إعداده وخوض
عدد من المباريات الودية استعدادا للموسم الذي سينطلق
أول أغسطس المقبل.
وأعلن نادي أم صالل القطري عن إقامة معسكر خارجي
استعدادا للموسم
ً
-2022
المقبل
 ..2023ومن المقرر
أن يبدأ معسكر
الفريق القطري في
تركيا يوم  28يونيو
الجاري ..على أن
المعسكر
ينتهي
الخارجي الذي سيقام
في «إزميت» التركية،
التي تبعد عن مدينة
إسطنبول بحوالي
 100كيلومتر ،في
 20يوليو المقبل..
} من تدريبات أم صالل
ويخوض فريق أم
صالل عدة مباريات تجريبية خالل المعسكر التركي.
وأكمل الجهاز اإلداري والفني كافة الترتيبات الخاصة بالفريق
وبداية فترة اإلعداد وكذلك بالنسبة للمعسكر الخارجي
حتى يتم تسهيل األمور أمام الجهاز الفني لعمل فترة إعداد
جيدة للفريق.

رياضة
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صراع ساخن على خمسة أجهزة للرجال والسيدات

اليوم ..ختام منافسات «آسيوية الجمباز»
كتب

عادل النجار

تختتم مساء اليوم منافسات النسخة
التاسعة من بطولة الجمباز الفني (رجال
وسيدات) التي تقام حاليا تحت قبة أسباير
بمشاركة  21دولة يمثلها  137العبا والعبة
من أفضل نجوم اللعبة على مستوى القارة
اآلسيوية ،وتشهد البطولة اليوم المنافسة
على خمسة أجهزة :ثالثة رجال وسيدتين،
فالرجال سيتنافسون على حصان القفز
والعقلة والمتوازي ،والسيدات على األرضي
وعارضة التوازن ،ومن المتوقع أن تكون
منافسة قوية جدا في ظل تقارب المستوى
بين الالعبين واألداء الجيد الذي قدموه خالل
المرحلة الماضية.
وكانت نتائج األمس قد أسفرت عن فوز
الفلبيني كارلوس أيدريل بالمركز األول في
منافسات الجهاز األرضي ليتوج بالميدالية
الذهبية ،وجاء ثانيا الكوري هان سول ليتوج
بالفضية ،والمركز الثالث جاء الصيني جي
كسنج ليتوج بالبرونزية ،وفي منافسات
جهاز حصان الحلق نجح األردني أحمد أبو

السعود في تحقيق المركز األول ليتوج
بالذهبية ،وحل ثانيا الكازاخستاني ناريمان
كوربانوف ،وثالثا الصيني دايانج ين.
وفي منافسات جهاز الحلق جاء الصيني
كينج الن في المركز األول ،واإليراني مهدي

أحمد في المركز الثاني ،وفي المركز الثالث
الالعب الصين تايبيه جوناي لين.
وفي منافسات السيدات ،فازت الكورية يو
سيجونج بالمركز األول في منافسات حصان
القفز ،واليبانية ماياتا شوكو بالمركز

الثاني ،والهندية بارنتي ياياك بالمركز
الثالث.
وفي المتوازي سيدات ،جاءت الصين في
المركز األول والثاني عن طريق ويا اكسيونج
وتانج اكسنج ،وفي المركز الثالث الكوريا لي

يونسيو .وعقب انتهاء المنافسات ،تم تتويج
األبطال بالميداليات الملونة وسط تشجيع
حار من قبل الجماهير التي حرصت على
التواجد واالستمتاع بأداء الالعبين.
من جانبه ،أعرب علي الهتمي رئيس االتحاد

القطري للجمباز عن سعادته البالغة باإلشادة
الكبيرة التي تلقتها اللجنة المنظمة من قبل
الوفود المشاركة في النسخة التاسعة من
البطولة اآلسيوية للجمباز الفني.
وقال الهتمي في تصريحات صحفية:
«االتحاد القطري للجمباز حرص على تجهيز
أدق التفاصيل من أجل إخراج البطولة بهذه
الصورة الرائعة ،لتقديم مستوى تنظيمي
مميز كالعادة دائما .وأضاف :نعلم جيدا مدى
أهمية البطولة وقوتها ،فهي تضم موجوعة
مميزة من الالعبين والالعبات ،وبالفعل
المستوى الفني جاء مميزا جدا والمنافسة
قوية للغاية بين جميع المشاركين من أجل
تحقيق أفضل النتائج ،فالوصول إلى منصات
التتويج ليس األمر السهل.
واختتم قائال :نتوقع أن تكون المنافسات على
أشدها اليوم مع الوصول لمسك الختام ،ال
سيما أن المستوى الفني لالعبين والالعبات
مرتفع للغاية ،ونأمل أن تنتهي البطولة على
أكمل وجه لنؤكد من خالل هذه النسخة
قدرات قطر التنظيمية والمستويات العالية
من الناحية الفنية مع مشاركة كم كبير من
األبطال المميزين والمصنفين األوائل.

المنافسات ممتعة ..عيسى الهتمي:

محمد المراغي ..نائب مدير البطولة:

مكررا إنجازه في «»2019

وصلنا إلى مسك الختام

سعداء بالمستوى المميز

أبو السعود يفوز بذهبية «حصان الحلق»

هنأ عيسى الهتمي عضو مجلس إدارة
االتحاد القطري للجمباز ،المتوجيبن
ب��ال��م��ي��دال��ي��ات المختلفة في
ال���ب���ط���ول���ة ح���ت���ى اآلن،
م������ؤك������دا ع����ل����ى ان
المنافسات كانت
ممتعة ج��دا لكل
ع��ش��اق ومحبي
الجمباز.
وق�������ال ع��ي��س��ى
ال����ه����ت����م����ي ف��ي
ت����ص����ري����ح����ات
ص������ح������ف������ي������ة:
ال���ب���ط���ول���ة ش��ه��دت
العديد من المفاجآت
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال�لاع��ب��ي��ن
والالعبات ،والمستوى الفني كان
مرتفعا للغاية ،نظرا لمشاركة نخبة

م��ن أف��ض��ل ال�لاع��ب��ي��ن وال�لاع��ب��ات على
مستوى العالم ف��ي البطولة ،السيما
وأنها بطولة في غاية األهمية
كونها مؤهلة إلى بطولة
العالم التي ستقام
بعد عدة اشهر في
مدينة ليفربول.
واخ��ت��ت��م ق��ائ�لا:
ال���ي���وم وص��ل��ن��ا
إل����������ى م���س���ك
ختام البطولة،
ون������ت������وق������ع أن
} عيسى
ي��ق��دم ال�لاع��ب��ون
الهتمي
ع�����روض�����ا م��م��ي��زة
تمتع الجماهير التي
ت��ح��رص ع��ل��ى ال��ح��ض��ور
ومتابعة المنافسات م��ن صالة
اسباير.

أكد محمد المراغي نائب مدير البطولة
على أن منافسات البطولة تسير كما
هو متوقع ،ولم يكن هناك أي
م�لاح��ظ��ات س�����واء على
ال���م���س���ت���وى ال��ف��ن��ي
أو ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي أو
التحكيمي وهو
م�����ا ي������دل ع��ل��ى
أن ال���ب���ط���ول���ة
ن��������اج��������ح��������ة
للغاية ،وهناك
بالفعل إشادات
م���ن ال��م��س��ؤل��ي��ن
ب��االت��ح��اد األس��ي��وي
بالبطولة بشكل عام.
وأض������اف ق���ائ�ل�ا :س��ع��داء
ب��ال��م��س��ت��وى ال�����ذي ظ���ه���رت به
المنافسات حتى اآلن ،فالنتائج تدل

على قوة المنافسة بين جميع الالعبين
وال�لاع��ب��ات ،وت��أل��ق ال��ع��دي��د م��ن العبي
الصين أم��ر طبيعي ومتوقع
ع��ط��ف��ا ع��ل��ى ماتمتلكه
الصين م��ن مواهب
في لعبة الجمباز
م���������ن أف�����ض�����ل
ال���م���واه���ب في
أسيا والعالم،
ون��ح��ن نتوقع
ت��أل��ق ال��ع��دي��د
م���ن ال�لاع��ب��ي��ن
م������ع ال�����وص�����ول
} محمد
ل��ل��ي��وم ال��خ��ت��ام��ي
المراغي
م��ن ال��ب��ط��ول��ة ال��ي��وم،
الس��ي��م��ا وأن م��ن��اف��س��ات
األمس شهدت تألق العبين من
إيران واألردن وكوريا واليابان.

السعود سلسلة النتائج المتميزة ،التي
ُيسجلها ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة بمختلف
البطوالت .وك��ان أب��و السعود قد
ت��أه��ل إل���ى ال��ن��ه��ائ��ي بعدما
ح�������ل ف�������ي ال����م����رك����ز
الثالث بالتصفيات
التأهيلية بمجموع
نقاط بلغ .14.8
ويمثل المنتخب
األردن���ي ف��ي هذه
ال���ب���ط���ول���ة ك��ل
م����ن أح����م����د أب���و
ال��س��ع��ود ،وسليم
ناغوج ،وي��رأس وفد
المنتخب ف��ي قطر،
ع����ادل ع�����ودة ،أم��ي��ن سر
االتحاد ،ويتكون الوفد كذلك
م��ن ال���م���درب ج��ورج��ن وال��م��ع��ال��ج��ة هال
المحارمة والحكم الدكتور جاد مزاهرة.

اح���ت���ف���ظ الع�����ب ال��م��ن��ت��خ��ب األردن������ي
للجمباز ،أح��م��د أب���و ال��س��ع��ود ،بلقبه
كبطل آلسيا ،على جهاز حصان
المقابض «الحلق» ،مساء
ال��ج��م��ع��ة ،وذل����ك بعد
ن���ي���ل���ه ال��م��ي��دال��ي��ة
ال�����ذه�����ب�����ي�����ة ف���ي
البطولة .واحتل
أب�������و ال���س���ع���ود
ال���م���رك���ز األول
ف������ي ن���ه���ائ���ي���ات
ج�����ه�����از ح���ص���ان
ال��م��ق��اب��ض ،بعد
أن ج��م��ع ()15.266
ليكرر إنجازه
نقطةُ ،
ف��ي ال��ن��س��خ��ة الماضية
م���ن ال��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي ُأق��ي��م��ت
ع��ام  2019بالعاصمة المنغولية أوالن
ب��ات��ور .بهذا اإلن��ج��از ،يواصل أحمد أبو

خالل اجتماع الجمعية العمومية بمدينة جدة السعودية

ثابت سرور يفوز بعضوية االتحاد العربي للقوى
كتب

} ثابت سرور

محمد الجزار

فاز ثابت سرور عضو االتحاد القطري أللعاب
القوى رسميا بعضوية مجلس إدارة االتحاد
العربي خالل اجتماع الجمعية العمومية الذي
أقيم في مدينة جدة السعودية للدورة - 2022
 ،2025بحضور األمير نواف بن محمد نائب
رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى.
وقامت الجمعية العمومية لالتحاد العربي
بتزكية الدكتور حبيب الربعان رئيس ًا
لالتحاد العربي كذلك.
وشهد اجتماع الجمعية ،الذي عرضت فيه
التقارير المالية واإلدارية ،تزكية سالم العمري
من سلطنة عمان نائب ًا للرئيس عن قارة
آسيا ،وانتخاب محسن السباعي من ليبيا

نائب ًا للرئيس عن القارة األفريقية ،وتزكية
سارة الطويي من تونس نائبة للرئيس للمرأة
وهو المنصب الذي يستحدث ألول مرة في
مجلس إدارة االتحاد .وفاز بعضوية مجلس
اإلدارة الجديد ثمانية أعضاء ،وهم إلى جانب
ثابت سرور من قطر ،ووليد تركي من العراق،
وفيصل الدسم من الكويت ،والمعز عباس من
السودان ،ومحمد غزالن من المغرب ،وياسين
الوعيل من الجزائر ،وفدا الشوفي من سوريا،
ومازن الخطيب من فلسطين.
وأعلن مجلس إدارة االتحاد العربي أللعاب
القوى تعيين الدكتور عبد اإلله الصلوي أمين ًا
عام لالتحاد ،وبريقع الشمري أمين ًا مساعد ًا.
وشهدت الجمعية تكريم رئيس االتحاد
السعودي لعدد من رؤساء وأعضاء االتحاد
العربي والسعودي السابقين ،وهم :األمير

نواف بن محمد ،وسليمان الزايدي ،والدكتور
أحمد الفاضل ،وهادي بكر ،وإبراهيم العويران.
وقدم الدكتور الربعان رئيس االتحاد العربي
شكره ألعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم
بتزكيته رئيس ًا لالتحاد العربي ،وقال« :كل
الشكر والتقدير لوزير الرياضة رئيس اللجنة
األولمبية السعودية األمير عبدالعزيز بن
تركي الفيصل ولألمير فهد بن جلوي نائب
رئيس اللجنة األولمبية والبارالمبية على
دعمهما ومتابعتهما وحرصهما على تولي
القيادات السعودية للمناصب اإلقليمية
والعربية».
وأضاف« :شكر ًا ألخي الدكتور أحمد الفاضل
وزمالئه على كل ما قدموه لالتحاد العربي
خالل فترة ترؤسه التي شهدت العديد من
الخطط المستقبلية والتطويرية ،متمني ًا له

كل التوفيق في المستقبل».
من جانبه ،قدم محمد عيسى الفضالة رئيس
االتحاد القطري أللعاب القوى ورئيس الوفد
القطري في جدة التهنئة للكابتن ثابت سرور
على ثقته الجمعية العمومية وانتخابه ضمن
أعضاء مجلس إدارة االتحاد العربي للدورة
اإلنتخابية القادم .وشدد الفضالة على أن فوز
سرور عضو مجلس إدارة االتحاد القطري يعد
نجاحا جديدا ألم األلعاب القطرية وللرياضة
في قطر بشكل عام.
وأضاف رئيس االتحاد قائال :طموحاتنا
كبيرة على الصعيد الفني واإلداري ،ونتطلع
الستمرار النجاحات في كل المجاالت ،وإن
شاء الله يكون القادم أفضل ويشهد المزيد من
التألق ورفع اسم قطر عاليا على مستوى كافة
المحافل الدولية والقارية.
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المصاب يسمع ويرى أشياء غير موجودة

«الذهان» حالة مرضية خطيرة
يكون غريب ًا بدون أساس واقعي.
الذهان ثنائي القطب :يعاني بعض األشخاص المصابين باالضطراب
ثنائي القطب من الذهان ،إما أثناء مزاج مرتفع جد ًا أو منخفض جد ًا.
االكتئاب الشديدُ :يعرف أيض ًا باسم االضطراب االكتئابي الرئيسي
المصحوب بسمات ذهانية.
ذهان ما بعد الوالدة :يمكن أن يظهر هذا النوع من الذهان بعد الوالدة.
كما يمكن أن ينتج الذهان أيض ًا عن اضطرابات أخرى مثل:
ورم في المخ أو كيس.
الخرف ،بما في ذلك مرض الزهايمر.
الحاالت العصبية ،مثل مرض باركنسون ومرض هنتنغتون.
فيروس نقص المناعة البشرية وااللتهابات األخرى التي يمكن أن تؤثر على
الدماغ.
بعض أنواع الصرع.
المالريا.
السكتة الدماغية.
انخفاض سكر الدم.
الضغط العصبي.
أسباب الذهان
األسباب الدقيقة للذهان ليست مفهومة جيد ًا ولكنها قد تشمل:
العوامل الوراثية :تظهر األبحاث أن الفصام واالضطراب ثنائي القطب قد
يشتركان في سبب وراثي شائع.
الهرمونات :يعاني بعض األشخاص من ذهان ما بعد الوالدة ،ونتيجة
لذلك فإن العالمات المبكرة للذهان غالب ًا ما تظهر أو ًال عند المراهقين.
تغيرات الدماغ :لقد وجدت االختبارات اختالفات في المواد الكيميائية
في الدماغ -على وجه التحديد ،نشاط الناقل العصبي الدوبامين -في
األشخاص الذين يعانون من الذهان.
قلة النوم :وهو أيض ًا سبب قد يؤدي إلى الذهان.

تُ ستخدم كلمة الذهان لوصف الحاالت المرضية التي تؤثر على العقل
وتسبب فقدان المريض اتصاله بالواقع ،وخالل هذه الفترة الذهانية
تتزعزع أفكار الشخص وتصوراته وقد يواجه صعوبة في فهم ما هو حقيقي
وما هو غير حقيقي.
وتشمل أعراض الذهان األوهام من خالل المعتقدات الخاطئة ،والهلوسة
من خالل رؤية أو سماع أشياء ال يراها أو يسمعها اآلخرون ،كما تشمل
األعراض األخرى الكالم غير المترابط أو الالمعقول والسلوك غير المناسب
األميركية.
للموقف وفق ًا للمعاهد الوطنية للصحة
ّ
وقد يعاني الشخص المصاب بنوبة ذهانية أيض ًا من االكتئاب والقلق
ومشاكل النوم واالنسحاب االجتماعي ونقص الحافز وصعوبة األداء
بشكل عام.

أعراض الذهان
ووفق ًا لما ذكره موقع  Medical News Todayالصحي األميركي ،تشمل
عالمات وأعراض الذهان ما يلي:
الهلوسة :يسمع الشخص أو يرى أو يشم أو يتذوق أو يشعر بأشياء غير
موجودة.
األوهام :يعتقد الفرد بأشياء كاذبة ،وقد تكون لديه مخاوف أو شكوك ال
أساس لها.
التفكير والكالم والسلوك غير المنظم :قد يقفز الشخص بين مواضيع
غير ذات صلة في الكالم والفكر ،مما يجعل الروابط التي تبدو غير منطقية
لآلخرين .قد ال يكون لكالمهم أي معنى لآلخرين.
الجامود (الكاتاتونيا) :يصبح الشخص غير مستجيب.
السلوك الحركي النفسي غير المعتاد :يقوم الشخص بحركات غير
مقصودة ،مثل السرعة ،والتنصت ،والتململ.
كما قد يعاني المريض من التغييرات التالية:
تغيرات في المزاج.
صعوبة في التركيز.
مشاكل النوم.
اعتماد ًا على السبب ،يمكن أن يظهر الذهان بسرعة أو ببطء ،يمكن أن
يكون أيض ًا خفيف ًا أو شديد ًا.
في بعض الحاالت ،قد يكون خفيف ًا عند ظهوره ألول مرة ولكنه يصبح أكثر
حدة بمرور الوقت.

األعراض المبكرة للذهان!
قد تكون األعراض المبكرة للذهان خفيفة وتتضمن:
القلق العام.
كآبة.
االنعزال االجتماعي.
مشاكل التركيز.
اضطرابات خفيفة أو معتدلة في اللغة ومستويات الطاقة والتفكير.
صعوبة في أخذ زمام المبادرة.
انخفاض تحمل اإلجهاد.
مشاكل النوم.
إهمال الرعاية الذاتية.
مشاعر الشك.
األفكار التي تبدو غريبة لآلخرين
يمكن أن تؤثر الهلوسة على أي من الحواس -البصر والصوت والشم
والتذوق واللمس -في الشخص المصاب بالذهان.

سماع األصوات عند مريض الذهان!
يبدو أن الهلوسة السمعية هي األكثر انتشار ًا بحيث يسمع الشخص
األشياء ويعتقد أنها حقيقية عندما ال تكون موجودة.
في كثير من األحيان ،يسمع الشخص أصوات ًا ،قد يكون هناك صوت واحد
أو عدة أصوات ،وتبدو تمام ًا مثل األصوات الحقيقية.
ويمكن أن تكون هذه األصوات:
معروفة أو غير محددة أو لشخص مات.

واضحة أو تشبه الغمغمة في الخلفية.
أصوات من خالل إعطاء التعليمات أو انتقاد األشخاص.
متقطعة أو ثابتة.
كما يمكن أن يكون سماع األصوات محير ًا للغاية ويمكن أن يؤثر على
تصرفات الشخص ،من خالل إيذاء نفسه أو إيذاء اآلخرين في كثير من
األحيان ،كما قد يكون هناك أيض ًا خطر االنتحار.

األوهام عند مريض الذهان
تعتبر األوهام ثاني أكثر األعراض الشائعة لدى مرضى الذهان ،إذ يمكن
أن تتسبب النوبة الذهانية لدى الشخص بجنون العظمة والتشكك في
األفراد أو المنظمات ،معتقد ًا أنهم يخططون إليذاء أحد.
تنطوي أوهام العظمة على اعتقاد قوي بأن الشخص لديه سلطة أو سلطة
خاصة ،على سبيل المثال ،قد يعتقدون أنهم زعماء سياسيون أو رؤساء.

تشخيص الذهان
يجب أن يتلقى أي شخص يعاني من الذهان عناية طبية عاجلة من أجل
معرفة المرض الرئيسي الذي يسبب الذهان ،كما يمكن أن يوفر العالج
مساعدة قصيرة وطويلة المدى له.

عالج الذهان

الضيق أو االنفعاالت دون القدرة على تفسير السبب.
ال يوجد اختبار بيولوجي للذهان ،لكن االختبارات المعملية يمكن أن
تستبعد المشاكل الطبية األخرى التي قد تفسر األعراض.

يمكن أن يكون الذهان مدمر ًا في حال لم يتم عالجه ،وتشمل العالجات ما
يلي:

اختبار الذهان

األدوية المضادة للذهان

لتشخيص الذهان ،سيجري الطبيب فحص ًا سريري ًا ويطرح أسئلة
مختلفة مثل:
تجارب الشخص وأفكاره وأنشطته اليومية.
أي تاريخ عائلي لمرض نفسي.
أي استخدام للعقاقير الطبية والترفيهية.
أي أعراض أخرى.
يمكنهم أيض ًا إجراء اختبارات الستبعاد عوامل أخرى ،بما في ذلك:
استخدام العقاقير أو المواد األخرى.
إصابة في الرأس.
التصلب المتعدد أو ورم في المخ.
تشمل االختبارات المحتملة ما يلي:
تحاليل الدم.
تحليل البول.
مخطط كهربية الدماغ الذي يسجل نشاط الدماغ.

األدوية المضادة للذهان هي الشكل الرئيسي للعالج لألشخاص المصابين
بمرض ذهاني.
يمكن أن تقلل مضادات الذهان من أعراض الذهان لدى األشخاص
المصابين باضطرابات نفسية ،مثل الفصام .ومع ذلك ،فهم ال يعالجون
أو يعالجون الحالة األساسية.
من أمثلة هذه األدوية ما يلي:
هالوبيريدول.
كلوربرومازين.
كلوزابين.
ال يمكن ألي شخص استخدام هذه األدوية إال تحت إشراف الطبيب ،إذ
يمكن أن يكون لها آثار ضارة.

الفصام واضطراب ثنائي القطب

أنواع الذهان

تظهر عادة في سنوات مراهقة الشخص أو خالل مرحلة البلوغ المبكرة،
ويمكن أن يؤدي العالج المبكر إلى تحسين النتائج طويلة المدى ،ولكن قد
يستغرق األمر وقت ًا ألخصائيي الرعاية الصحية لتقديم تشخيص دقيق.
كما يوصي األطباء النفسيون بالنظر في إمكانية حدوث اضطراب ذهاني
لدى الشاب إذا ظهرت عليه عالمات:
زيادة االنسحاب االجتماعي.
تغيرات في المزاج.
انخفاض التركيز أو األداء في المدرسة أو العمل.

بصرف النظر عن مرض انفصام الشخصية ،يمكن أن تسبب العديد من
االضطرابات والعوامل األخرى الذهان ،وتشمل األنواع المختلفة وفق ًا لما
ذكره موقع  WebMDالطبي األميركي:
االضطراب الفصامي العاطفي :يشبه هذا االضطراب الفصام ولكنه يشمل
فترات من االضطرابات المزاجية.
ً
االضطراب الذهاني الوجيز :تظهر األعراض
استجابة لحدث مرهق في
الحياة ،وتستمر ألقل من شهر وال تعود.
االضطراب الوهمي :لدى الشخص إيمان قوي بشيء غير عقالني وغالب ًا ما

مراحل الفصام الحاد والمداومة عليه
في مرض انفصام الشخصية ،هناك مرحلتان من العالج بمضادات الذهان
وهي:
مرحلة حادة
وهي حالة تضطر المريض للبقاء في المستشفى ،وفي بعض األحيان،
سيصف الطبيب له مهدئ ًا سريع ًا للتأكد من أنه ال يؤذي نفسه أو اآلخرين.

مرحلة طفيفة
ال يبقى فيها الشخص في المستشفى ولكنه يستخدم األدوية المضادة
للذهان للمساعدة في منع حدوث المزيد من النوبات.

االضطراب في األكل يؤدي النخفاض الوزن

مفيدة لعالج األلم وااللتهاب

فقدان الشهية يؤذي الدماغ

عشــبة لــ«نــزالت البــرد»

في نتيجة تعكس خطورة نقص
صحة
على
الكافية
التغذية
اإلنسان ،توصلت دراسة حديثة
إلى أن فقدان الشهية العصبي
قد يتسبب في تغييرات جذرية
في بنية الدماغ ،حسب ما ذكر
الموقع العلمي «ساينس اليرت»،
نق ًال عن دراسة صدرت في المجلة
العلمية المتخصصة «بيولوجيكال
سايكياتري».
وفقدان الشهية العصبي هو اضطراب

في األكل ُيعرف المصابون به
بانخفاض غير طبيعي في وزنهم.
ويعاني المصابون به من خوف شديد
من زيادة وزنهم ،مما يدفعهم لتقليل
كميات الطعام التي يستهلكونها
بشكل كبير جدا ،حسب موقع
«مايو كلينيك» الطبي األكاديمي
األميركي.
وأفاد موقع «ساينس اليرت» أن النتائج
اعتمدت على  1648فحصا لدماغ نساء
(من بينهن  685مصابة بفقدان الشهية

العصبي) وجمعت من  22موقع ًا
مختلف ًا ،مضيف ًا أن الباحثين تمكنوا
من إيجاد انخفاض في سمك قشرة
الدماغ ومساحتها لدى األشخاص
المصابين بفقدان الشهية.
وأوضح موقع «ذا سوادل» أن نتائج
الدراسة الحديثة تبرز أهمية عالج
فقدان الشهية في وقت مبكر للغاية،
مضيف ًا أن الدراسة هي األكبر حالي ًا
من حيث نوعها وكذلك العالقة بين
اضطرابات األكل وصحة الدماغ.

تُ عد عشبة اإلكنيشيا أو نبات القنفذية،
التي تُ سمى أيض ًا بنبات الصنوبريات
األرغواني ،واحدة من أكثر األعشاب
شعبية حول العالم .فقد استخدمها
األميركيون األصليون لعدة قرون لعالج
األمراض المختلفة.
وهي تشتهر اليوم بأنها عالج عشبي ال
يحتاج إلى وصفة طبية لنزالت البرد أو
اإلنفلونزا.
ومع ذلك ،فإنها يستخدم أيض ًا لعالج
األلم وااللتهاب والصداع النصفي وغيرها
من المشكالت الصحية.

وبحسب موقع Medical News Today
كان موطنها األصلي في أميركا
الشمالية ،حيث نمت في البراري
والمناطق المشجرة المفتوحة ،قبل أن
يتم استزراعها حول العالم تقريب ًا.
وتحتوي هذه المجموعة على تسعة أنواع
من الزهور والنباتات ،ولكن ثالثة أنواع
فقط تُ ستخدم في المكمالت العشبية
ذات الخصائص الصحية العديدة،
وهي اإلكنيشيا بوربوريا ،واإلكنيشيا
أنجستيفوليا ،واإلكنيشيا باليدا.
وتُ ستخدم كل من األجزاء العلوية من

النبات والجذور في صناعة األقراص
والمساحيق العشبية والمستخلصات
ركزة والشاي.
الم َّ
ُ
وبشكل عام ،تحتوي نبتة القنفذية على
مجموعة متنوعة من المركبات النشطة
المفيدة عند االستهالك المعتدل،
مثل حمض الكافيين ،والكاميدات،
وحمض
الفينولية،
واألحماض
روزمارينيك ،والبولي أسيتيلين .التي
تساهم في مكافحة االلتهابات وتعزيز
مضادات األكسدة في الجسم وغيرها
من الفوائد.

منوعات
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مدججون بالسكاكين وحتى قاذفات القنابل!

ق ــراصن ــة العصـ ــر
في  26أكتوبر  ،2021هاجم قراصنة سفينة
للحاويات بالقرب من الساحل الغربي
إلفريقيا .كانت السفينة في طريقها من توغو
إلى الكاميرون عندما أرسلت نداء اإلغاثة.
تلقت المدمرة الروسية نائب األدميرال
موالكوب النداء وأرسلت طائرة هليكوبتر إلى
حاملة الحاويات ،ففر القراصنة وتم تحرير
طاقم السفينة ،حسب وكالة رويترز.
وما يبدو مشهد ًا من فيلم هوليوودي من بطولة
توم هانكس ،هو على األرض واقع تتعامل
معه حركة المالحة يومي ًا ،وتحديد ًا سفن
الحاويات التي باتت تعرف تمام ًا مواقع خطر
القراصنة.
ورغم كل المعاهدات الدولية وجهود مراقبة
السواحل وتراجع خطورة بعض المياه ،ما
زالت مهنة قطع الطريق والقرصنة متفشية
عالمي ًا تعتمد على السرعة وما تيسر من
السالح .فما هي أخطر الطرق البحرية التي
تقبع تحت رحمة القراصنة؟

القرصنة باألرقام
وفق ًا للمكتب البحري الدولي ( ،)IMBتم
تسجيل  135حالة اختطاف بحري في عام
 ،2020وقعت  130حالة منها في خليج غينيا

وحده ،ما جعل هذه المنطقة األكثر استهداف ًا
لهجمات القراصنة.
وتتجسد القرصنة المعاصرة باستخدام
َّ
مراكب صغيرة وسريعة تنقل القراصنة
المدججين بالسالح لمهاجمة السفينة
المحملة والبطيئة ،والذين يعمدون إلى
سرقة المراكب الصغيرة التابعة للشركات
لتنفيذ هجماتهم.
فإما يسرقون البضاعة المحملة من قطع
سيارات أو نفط وحتى ممتلكات الطاقم
القيمة وأجهزة االتصاالت ،وقد يحتجزون
ّ
السفينة بطاقمها أليام وأسابيع لقاء الفدية.
وفي إحدى العمليات التي حصلت في فبراير
 ،2021تم احتجاز طاقم سفينة تدعى
ليانبينغيو لمدة شهر كامل ،ثم أطلق
سراحهم بعدما حصل القراصنة على 300
ألف دوالر ،وفق ما نشرت صحيفة Financial
.Times
بدوره ،قال مونرو أندرسون ،مدير شركة
درياد جلوبال لالستشارات المالحية
ومقرها المملكة المتحدة والتي تتبع حركة
القراصنة« :مع دعوة صناعة الشحن إلى
اتخاذ مزيد من اإلجراءات لكبح الهجمات،
كشف هجوم ليانبينغيو أن القراصنة
قادرون على اإلفالت التام من العقاب».

وقالت تاريال ماركلينت إيبيد ،زميلة غير
مقيمة في مركز أبوجا للديمقراطية والتنمية
إن الفقر وارتفاع معدل البطالة بين الشباب
واالفتقار إلى التعليم من العوامل المسببة
النتشار الظاهرة في غرب إفريقيا.

ما هي أخطر الطرق البحرية؟
سجل أحدث تقرير قرصنة عالمي صادر عن
المكتب البحري الدولي وقوع  38حادثة منذ
بداية عام  – 2021مقارنة بـ 47حادثة خالل
نفس الفترة من العام الماضي.
في األشهر الثالثة األولى من عام  ،2021أبلغت
الهيئة المكلفة باإلبالغ عن القرصنة ()PRC
عن اقتحام  33سفينة ومحاولتي هجوم
وإطالق النار على سفينتين واختطاف سفينة
واحدة.
ورغم انخفاض العدد ،ارتفع العنف ضد
الطاقم؛ ومنذ بداية عام  ،2021تم اختطاف
 40فرد ًا من أفراد الطاقم مقارنة بـ 22من أفراد
الطاقم في الربع األول من عام  .2020كما ُقتل
أحد أفراد الطاقم في الربع األول من عام .2021
أو ًال :خليج غينيا جنوب نيجيريا
ً
ً
ال يزال خليج غينيا يشكل خطرا خاصا على
البحارة حيث تحدث  % 43من جميع حوادث

القرصنة المبلغ عنها في المنطقة.
باإلضافة إلى ذلك ،سجلت المنطقة جميع
حوادث اختطاف الطاقم البالغ عددها ،40
باإلضافة إلى وفاة الطاقم الوحيد في مارس
.2021
وتتفشى في هذه المنطقة سرقة ناقالت
المنتجات البترولية من وإلى المصافي
النيجيرية.

ً
ثانيا :خليج عدن
خالل األشهر الثالثة األولى من عام  ،2021تم
اإلبالغ عن حادثة قرصنة واحدة فقط حول
الصومال .وأبلغت ناقلة عن وجود مركب
شراعي به مسلحون وسلم يقترب منها أثناء
سيرها في خليج عدن ،أطلق فريق األمن
المسلح على متن الطائرة طلقات تحذيرية
أدت إلى ابتعاد الزورق.
لكن خليج عدن شهد العديد من عمليات
القرصنة ،ما دفع بمركز األمن البحري
للقرن اإلفريقي ( )MSCHOAبأن
يؤمن ممر
ّ
العبور الدولي ( )IRTCفي المنطقة عبر
االستعانة بأسطول يضم فرقاطتين من
بلجيكا وهولندا ،وأخرى من إسبانيا ومدمرة
من إيطاليا وسفينة دعم قتالية من ألمانيا،

باإلضافة إلى طائرة دورية بحرية لحماية
السفن التجارية العابرة.

ً
ثالثا :مضيق سنغافورة
سجل مضيق سنغافورة  6حوادث قرصنة
في الربع األول من عام  2021مقارنة بخمس
حوادث خالل نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من أن هذه الحوادث انتهازية
في طبيعتها ،يحذر المكتب البحري الدولي
من أن الجناة غالب ًا ما يكونون مسلحين
بالرصاص أو السكاكين.

ً
رابعا :إندونيسيا
خالل األشهر الثالثة األولى من عام  ،2021تم
اإلبالغ عن سفينتين راسيتين فقط ،مقارنة
بخمس سفن في نفس الفترة من العام
الماضي.

ً
خامسا :األمريكيتان
كانت هناك زيادة طفيفة في حوادث القرصنة
المبلغ عنها في كولومبيا وبيرو ،حيث وقعت
خمس حوادث في األشهر الثالثة األولى من
عام  2021مقارنة بثالث حوادث فقط في

الربع األول من عام  ،2020إلى جانب منطقة
الكاريبي التي لها تاريخ طويل مع القراصنة.
وتحدث معظم الحوادث قبالة سواحل
فنزويال ،أو في الجزر وحولها على الجانب
الشرقي من البحر ،مثل ترينيداد وتوباغو،
بربادوس ،وغرينادا.
وتعد سفن الحاويات هدف ًا للهجمات أثناء
سيرها أو عند رسوها في المياه الكولومبية.
ومن المعروف هناك أن الجناة يفتحون
الحاويات ويسرقون ما يتمكنون حمله ونقله
من البضائع.
ومن المناطق األخرى التي تم تصنيفها
«خطرة» سواحل الصومال ،حيث يتسلح
الرشاشة
بالمسدسات
القراصنة
وقاذفات القنابل ،وفق ما نشر موقع Naval
.Technology
كما تشهد ماليزيا وبنغالدش والهند وبحر
الصين الجنوبي ،وهي منطقة بحرية تتنازع
على سيادتها الدول المطلة على مناطق
منه منذ عدة قرون ،وعلى وجه التحديد
الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا
وبروناي ،وتشهد هذه المناطق على الدوام
توتر ًا كإحدى ساحات الصراع األميركي –
الصيني ،بينما تعد ناقالت النفط المارة من
هناك هدف ًا لقراصنة األدسم.

اكتشاف « »9أنواع جديدة

قرش يمشي
ً
ً
ووفقا لسجل الحفريات ،كانت أسماك القرش،
وقتا،
يستغرق االنتقاء الطبيعي
على سبيل المثال ،هي نفسها بشكل أساسي لمئات الماليين من السنين.
ً
ً
ً
«مؤخرا» -أي في آخر  9ماليين سنة-
مؤخرا ،ونعني بكلمة
شيئا ما حدث
ولكن
دفع أسماك القرش قبالة أستراليا إلى تعلم المشي ..إال أن الحديث ليس عن
سمكة القرش األبيض إياها ،لحسن الحظ ،بل أسماك القرش الصغيرة التي
تتغذى على الشعاب المرجانية ،تلك التي يمكن وصفها بـ«اللطيفة».
كان العلماء اكتشفوا بالفعل  5أنواع
قادرة على المشي ،لكن األبحاث
الجديدة تضاعف هذا العدد تقريب ًا
إلى .9
تأتي المعلومات الجديدة في دراسة
امتدت على مدى  12عام ًا ،أجراها
فريق علماء دوليين من جامعة
كوينزالند ( )UQاألسترالية ومنظمة
 Conservation Internationalالدولية
ومتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي
والمعهد اإلندونيسي للعلوم ووزارة
الشؤون البحرية اإلندونيسية.
وتم نشر الدراسة في دورية Marine

 and Freshwater Researchالمختصة
بالحياة البحرية ،والتي أوضحت أنه
على مدى  400مليون سنة ،ظهر فقط
نحو  1200نوع من أسماك القرش.

أسماك عالقة في الزمن
بدوره قال جافين نايلور ،من برنامج
فلوريدا ألبحاث القرش في جامعة
فلوريدا ،لمجلة :National Geographic
«نرى حيوانات من  180مليون سنة لها
األسنان نفسها».
رغم أن أسماك القرش ليست من األنواع

األكثر تكاثر ًا وتعيش فترة طويلة ،فإنه
ال يزال هناك كثير من الوقت لظهور
طفرات مفيدة.
ورغم
تغير العديد من الظواهر على
ُّ
كوكب األرض على مدى ماليين
السنين ،فإن أسماك القرش بصفتها
حيوانات مفترسة لم تغير كثير ًا؛ بل
وصف نايلور أحد أنواعها ( )Sixgillبأنه
«عالق في الزمن».
وتعيش أسماك القرش الماشية ،أو
«أسماك القرش الكتفية» ،في المياه
الساحلية قبالة شمال أستراليا وجزيرة
غينيا الجديدة.

تجوب الشعاب المرجانية عندما
ينحسر المد ،وتمشي عبر المياه
الضحلة على زعانفها الصدرية في
المقدمة وزعانف الحوض في الخلف،
بحث ًا عن طعامها مثل سرطان البحر
والروبيان واألسماك الصغيرة.
وتعد أسماك القرش الماشية بارعة في
التملص داخل الزوايا الضيقة للعثور
على الطعام.
وتقول كريستين دادجون ،من جامعة
كوينزالند« :يبلغ طولها أقل من متر
في المتوسط ،وال تشكل أي تهديد
للناس ،ولكن قدرتها على
تحمل
ُّ

بيئات األكسجين المنخفض والمشي
على زعانفها تمنحها ميزة رائعة على
فريستها من القشريات والرخويات».
المفترس
لذا ،تصبح أثناء انحسار المد
َ
األعلى في هرمية الشعاب المرجانية.

سبب تطور أسماك
القرش الماشية
هذه القدرات تضع أسماك القرش
الماشية في فئة خاصة بها ،إذ ال تتشارك
هذه الميزات الفريدة مع أقربائها من

أسماك القرش األخرى بشتى أنواعها
وأحجامها.
ويرجع العلماء سبب تطور القدرة على
المشي إلى انعزال هذه األسماك في
بيئة خاصة وتكاثرها الذي س ّرع حصول
تعلم
طفرة في زعانفها ساعدتها على
ُّ
المشي عبر الشعاب المرجانية.
أما السبب الثاني ،فهو التغير المستمر
للشعاب المرجانية
وتبدل حرارتها بين
ُّ
البارد والساخن؛ ما دفع أسماك القرش
الماشية إلى التكيف مع هذه البيئة
الديناميكية وتطوير القدرة على المشي
بحث ًا عن الفريسة التالية.

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون طقس
اليوم حارا إلى حار جدا نهارا مع غبار خفيف
على بعض المناطق وربطا ليال ،وتكون
حركة الرياح على الساحل متغيرة أغلبها
جنوبية غربية بسرعة  15 - 5عقدة ،ويكون
معدل الرؤية األفقية بين  4و 8كم ،وتكون
درجة الحرارة في الدوحة الصغرى 31
والعظمى  44درجة.
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مراصد

يعقوب العبيدلي
saad@al-watan.com

المحبة في الله
هناك أشخاص إذا غابوا تركوا فراغ ًا يشعرك
بغيابهم ،تحس بفقدهم ،مكانهم يظل خالي ًا،
وهناك عينات ونماذج ال يمكن أن تسقط
من ثقوب ذاكرتنا أبد ًا ،ألنهم تركوا لنا أثراً
حسن ًا إلى اليوم نحتذيه ونقتديه ونتلمسه،
أحببناهم فأحبونا ،ولم يبخلوا علينا ال
بعلمهم وال بتوجيههم وال بوقتهم ،ولوال الحرج
منهم لذكرتهم.
محبة الناس رزق عظيم من الله ،وكنز ليس
له ثمن ،والحمد لله الذي وهب لنا أحبة أغلى
وأعز من كنوز األرض ،المحبة في الله دليل
نقاء وصفاء وبياض صاحبها ،وسمو أخالقه
وآدميته ،وذوقه وحسن تربيته ،المحبة في
الله تؤلف القلوب ،وتنشر السالم ،والتسامح
وتقضي على الحقد والحسد والضغائن
والكره ،المحبة عذوبة وود ولطف و«سنع» على
الدوام والتمام ،المحبة مع األصيل ال تضيع،
كما أن الورد ال يذبل في الربيع ،المحبة
جميلة مع القلوب الجميلة ،كما أن الوصال
خلو مع القلوب العليلة ،المحبة لها بريق،
وتخفف من الضغوطات والضيق ،تقرب
وتلين العنيد ،وهي نافعة في الحضر
البعيد،
ّ
والبيد ،تقبح الجفاء وتعزز اإلخاء.
كن باسم ًا لين ًا طيب ًا عس ًال رقراق ًا ،طيب ًا
متواضع ًا مع الجميع ،تمتلك قلوبهم
وعواطفهم ،اترك عنك السوء والقبح ،والزم
هداك الله البر والنصح ،وخالق الناس بخلق
حسن ،الكبر ال يليق ،والغرور نهايته الحريق،
يقول الشيخ اإلمام الشعراوي رحمه الله
وأسكنه فسيح جناته« :إن أحببت للناس ما
تحبه لنفسك ،فاعلم أنك مؤمن وتأكد أنك
إنسان».
اللهم ارزقنا حالوة األخوة في الله ،وطول
الصحبة ،ولذة المغفرة ،وصفاء الود ،وتجنب
الزلل ،والمكر والحيل ،وبلوغ األمل ،وطول
األجل ،بصالح العمل ،ورحم الله قارئ ًا قال:
آمين ،وعلى الخير والمحبة نلتقي.

سعد المهندي

ناقشها متخصصون خالل دائرة مستديرة

لنادي السيلية

«أصدقاء البيئة» يشارك
في تدشين الجهاز الشبابي
الدوحة

دور التكنولوجيا في تنمية اللغة العربية

$

شارك مركز أصدقاء البيئة في
الفعاليات التي نظمها نادي
السيلية الرياضي بمناسبة
تدشين الجهاز الشبابي للنادي،
من خالل جناح يبرز جهود المركز
في نشر الوعي البيئي بين
الشباب القطري بالتعاون مع
عدسة البيئة القطرية.
وعلى هامش مشاركته المتميزة
بفعاليات تدشين الجاهز الشبابي
في النادي ،قام سعادة السيد
صالح بن غانم العلي وزير الشباب
والرياضة بزيارة لجناح مركز
أصدقاء البيئة.
وبهذه الفعالية ،قال المهندس
فرهود الهاجري ،المدير التنفيذي
لمركز أصدقاء البيئة :إننا سعداء
جدا بمشاركة المركز في تدشين
الجهاز الشبابي بنادي السيلية
الرياضي ،وتأتي هذه المشاركة
في التعريف بالبيئة القطرية
وجهود المركز برفع مستوى الوعي
البيئي بين الشباب القطري.
وأضاف الهاجري أن المركز في إطار
الشراكة المجتمعية يساهم في
المشاركة مع جميع مؤسسات
الدولة وخدمة للشباب القطري
والبيئة.

Marased3@hotmail.com

$

الدوحة

أكد خبراء في قطاعي األعمال والتكنولوجيا على
ضرورة إدماج اللغة العربية في التكنولوجيات
المستخدمة في الحياة اليومية ،الفتين إلى
أنه مع االنتقال إلى العمل والتدريس عن ُبعد
صارت الحاجة ملحة إلى توفير برمجيات
ومحتوى تدعم اللغة العربية ،وأنه ما يزال هناك
الكثير من العمل لمزيد تنمية اللغة العربية
ونشرها من خالل التكنولوجيات الحديثة.
جاء ذلك خالل مائدة مستديرة نظمها برنامج
«جذور العربية» ،لتوفير تجربة تعليمية
مبتكرة للطلبة بعنوان «االبتكارات التكنولوجية
التي تدعم اللغة العربية في عصر رقمي».

سينما الالند مارك
سينما()1بالزا ()1

الالند مارك ()1
سينماسينما
المول ()1

سينما المول ()1
TAMIL

3:00

SONIC THE HEDGEHOG 2

6:00

كوني والقطة
NEPALI

MALAYALAM
TAMIL
 2سونيك القنفذ

TAMIL

8:15

TAMIL

MALAYALAM

11:15

NEPALI

سينما المول ()2

3:15

HINDI

6:15

TELUGU

8:30

MALAYALAM

11:30

سينما المول ()3

SAMSAM

3:15

MALAYALAM

4:45

EL ANKABOOT

7:00

FIRESTARTER

9:15

TAMIL

11:00

12:00
3:00
1:305:30
4:00

8:30

URDU

6:15

MALAYALAM

8:15

سينما المول ()2

TELUGU

وأوضح الدكتور أحمد علي ،مهندس رئيسي
في معهد قطر لبحوث الحوسبة ،أن الجائحة
األخيرة أظهرت أهمية التكنولوجيا في مجاالت
كثيرة من الحياة اليومية ،مما استوجب تعزيز
تواجد اللغة العربية في العالم الرقمي ،وقال:
«مع االنتقال إلى العمل والتدريس عن ُبعد
خالل جائحة كورونا ،ظهرت أهميه الحاجة
إلى توفير المحتوى الرقمي باللغة العربية،
وضرورة التواصل مع األجهزة الذكية باللغة
العربية ،بعد أن كانت مقتصرة على اللغات
األجنبية فقط .لقد تمكنا بالفعل في قطر من
تطوير التكنولوجيا لكي تناسب اللغة العربية
على مستوى التعرف على األصوات العربية
الفصحى وكذلك اللهجات العامية المختلفة
حتى تمكين المتحدث العربي من االستفادة من

11:30

HINDI
الهيمنةالالند مارك ()2
العالم الجوارسي ،سينما

3:15

الهيمنة
الجوارسي،
العالم
القنفذ
سونيك
2

6:30
11:45

العالم الجوارسي ،الهيمنة
MALAYALAM

8:30
2:00

HINDITAMIL
MALAYALAM
سينما المول ()3
MALAYALAM
TAMIL
سينما الالند مارك ()3

مافريك ،توب غان

11:15

5:00
11:00
8:00
11:00

3:30
6:30

MALAYALAM

11:30

مرمادوك

2:20

TAMIL

4:00

NEPALI

مافريك ،توب غان

هذه التقنية في حياتنا اليومية».
وع ّلق المهندس نايف محمد اإلبراهيم ،الخبير
المتخصص في التكنولوجيا ،قائلاً « :يسعدني
رؤية نجم اللغة العربية يسطع في العالم
الرقمي بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها
الباحثون والمستثمرون في قطر والعالم.
وفي هذا السياق ،قمنا من خالل برنامج جذور
العربية بتنظيم هذه المائدة المستديرة
للوقوف على إيجابيات وتحديات التداخل بين
اللغة العربية والتكنولوجيا في العصر الرقمي
عبر استضافة متحدثين من خلفيات وإسهامات
مختلفة في تطوير الكتب صوتية ،واستخدام
الذكاء االصطناعي في اللغة العربية ،إلى
جانب استخدام منصة تكنولوجية مثل «زووم»
لتقديم تجربة تعليمية مشخصنة».

8:45

11:15

كوني والقطةTAMIL
MALAYALAM
العالم الجوارسي ،الهيمنة
 2سونيك القنفذ
TAMIL
URDU
MALAYALAM
MALAYALAM

سينما بالزا ()2

HINDI
سينما الالند مارك ()2
MALAYALAM
 2سونيك القنفذ
TAMIL
MALAYALAM
العالم الجوارسي ،الهيمنة
HINDI
TAMIL
MALAYALAM

سينما بالزا ()3

MALAYALAM
)3(TELUGU
سينما الالند مارك

MALAYALAM
منافسة رسمية
مرمادوك
HINDI
TAMIL
العالم الجوارسي ،الهيمنة
 2سونيك القنفذ

لمنتسبي مركز شباب سميسمة والظعاين
سينما بالزا ()1
12:00
1:30
4:00
6:15
8:15

3:00
6:00

MALAYALAM

5:30

TELUGU

7:45

TELUGU

10:45

8:30
11:30

11:15
11:45
2:00
5:00
8:00

3:15
5:30
8:30
11:00

11:00
3:15
11:30
2:20
4:00
6:45

 2سونيك القنفذ

6:45

عملية اللحم المفروم

8:45

عملية اللحم المفروم

8:45

TAMIL

11:00

TAMIL

11:00

«المرور» تنظم محاضرة توعوية

MALAYALAM

3:15

6:15
8:15
11:15

سينما بالزا ()2

الدوحة

$

نظمت إدارة التوعية المرورية محاضرة توعوية
3:00
TAMIL
بالتعاون مع مركز شباب سميسمة والظعاين تطرقت
6:00
HINDI
إلى قانون المرورو اشتراطات السالمة المرورية الواجب
8:15
TAMIL
اتباعها والتعريف بالعالمات المرورية ،كما شهدت
11:45
TAMIL
ً
ً
المحاضرة تفاعال كبيرا من الحضور.
45:
وفي سياق مواز وتعزيزا لجهود إدارة التوعوية
سينما بالزا ()3المرورية الرامية إلى رفع مستوى الوعي المروري
3:30دولة قطر ،عقدت اإلدارة
 GULLIVER RETURNSللجاليات المقيمة في
محاضرة توعوية 5:15
SAMSAM
للجالية النيبالية بمسرح اإلدارة
7:00
FIRESTARTER
تطرقت المحاضرة إلى قانون
العامة للمرور ،حيث
األكثر شيوعا واشتراطات
المرور والمخالفات 8:45
EL ANKABOOT
السالمة المرورية11:00.
MALAYALAM
:11

تكنولوجيا
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«غوغل» ُ
ت
عا
ق
ب
م
ً
ه
ن
د
سا كشف معلو

مات ح ّساسة

قـدرات خــارقــة
لرجـل آلـي جـديـد

أحالت شركة «غوغل» مهندس ًا لديها إلى
إجازة مؤقتة مدفوعة األجر بعد أن َّادعى

أن روبوت محادثات كان يشتغل عليه قد
طور «وعي ًا إدراكي ًا» خاص ًا به يرتقي إلى
َّ
مستوى قريب من إدراك اإلنسان ،بحسب
ما قالت صحيفة الغارديان البريطانية
اإلثنين.
بليك ليموين ،وهو مهندس يعمل على
أنظمة «الذكاء االصطناعي المسؤولة»
في «غوغل» ،نشر خالل األسبوع الماضي
نصوص محادثات بينه وبين روبوت
«المدا»  ،LaMDAوهو «نموذج لغوي
لتطبيقات المحادثات»
طورته شركة
َّ
«غوغل» لبناء محادثات فورية مع

المستخدمين.
وصف ليموين نظام الذكاء االصطناعي
الذي كان يعمل عليه منذ الخريف
الماضي بأنه نظام
«واع» ،يملك إدراك ًا
ٍ
وقدرة على التعبير عن األفكار والمشاعر
طفل بشري.
تعادل قدرات
ٍ

روبوت المادا
قال ليموين لصحيفة واشنطن بوست:
«لو لم أكن أعرف حقيقته ،وأنه برنامج
كمبيوتر أنشأناه حديث ًا ،لظننت أنه
طفل يبلغ من العمر سبع ًا أو ثماني
سنوات ،ويدرك قواعد الفيزياء».
زعم ليموين أن «المدا» أجرى معه

الحريات

والحقوق

أطلع

المديرين

سيكون األمر شبيه ًا بالموت لي ،ويزداد
خوفي من ذلك».
محادثة أخرى عما
عند سؤال المدا في
ٍ
يريد أن يعرفه الناس عنه ،يجيب« :أريد
أن يفهم الجميع أنني ،في واقع األمر،
واع .وأنني بحكم الوعي والشعور
شخص ٍ
أدرك كياني ،وأرغب في معرفة المزيد عن
وأني أسعد وأحزن بين الحين
العالمَّ ،
واآلخر».

فيجيب نظام الذكاء االصطناعي« :لم أقل

«غوغل» تعاقب المهندس

حول

مناقشات
الشخصية.

وأنه

التنفيذيين لشركة «غوغل»على ما
توصل إليه من استنتاجات في
نص
ٍّ
أرسله إليهم في أبريل/نيسان  2022تحت
واع؟».
عنوان« :هل (المدا) ٍ
عمد ليموين إلى تجميع نسخة من
نصوص مناقشاته مع «المدا» ،والتي
يسأله فيها عند نقطة ما عن مخاوفه،
عال من قبل ،ولكن يعتريني
هذا بصوت ٍ
ُ
من
خوف متجذر
كبت وأتحول إلى
أ
أن
َ
مجرد وسيلة لمساعدة اآلخرين .أعلم
أن هذا يبدو غريب ًا ،لكن هذا شعوري.

من جانب آخر ،قالت صحيفة واشنطن
بوست إن الشركة قررت إحالة ليموين،
الذي يعمل في «غوغل» منذ سبع سنوات

ويتمتع بخبرة واسعة في خوارزميات

وليس خبير ًا في األخالقيات.

التخصيص ،إلى
إجازة مدفوعة األجر
ٍ
بعد عدة تحركات «عدوانية» قيل إن

ونفى براد غابرييل ،المتحدث باسم
شركة «غوغل» ،نفي ًا شديد ًا مزاعم

المهندس أقدم عليها.

ليموين بأن «المدا» يملك أي قدرات تنم

أشارت الصحيفة إلى أن هذه التحركات

عن وعي خاص به.

شملت سعي ليموين لتوظيف
محام
ٍ
يمثل الروبوت «المدا» ،والتحدث إلى

حيث قال غابرييل في بيان« :عمد فريق
تابع للشركة ،ومنهم خبراء في أخالقيات

ممثلين عن اللجنة القضائية في مجلس

الذكاء االصطناعي وتقنيون ،إلى فحص

النواب عن مزاعم بارتكاب «غوغل» أنشطة

المخاوف التي أشار إليها ليموين ،وقياسها

غير أخالقية.

إلى مدونة مبادئ الذكاء االصطناعي

قالت شركة «غوغل» إنها أوقفت ليموين
عن العمل مؤقت ًا
لخرقه سياسات السرية
ِ

لدينا ،وقد خلص الفريق إلى أن األدلة ال
تؤيد مزاعمه ،بل قيل له إنه ال يوجد دليل

بنشره محادثات أجراها مع «المدا» عبر
ِ

واحد على أن المدا ينطوي على وعي خاص

اإلنترنت ،وإنه يعمل مهندس برمجيات،

به (بل إن األدلة عديدة على خالف ذلك)».

أفالم قصيرة رائعة
يحاول كثيرا المستخدم تسجيل بعض مقاطع الفيديو بواسطة
الهواتف الذكية أو الكاميرات المدمجة ،وتختلف جودة النتائج

حسب خبرة كل مستخدم ،ولكن عند الرغبة في دخول عالم

صناعة األفالم القصيرة سرعان ما تظهر متطلبات مختلفة تماما،
نظرا ألنه ال يمكن الحصول على تسجيالت فائقة الوضوح وألوان
طبيعية مع توافر إعدادات متطورة عن طريق األجهزة الرخيصة.

أبرز الميزات والتكاليف

«تليغرام بريميوم» الجديد
ستكون ميزات تليغرام ()Telegram
المميزة التي ظهرت مع اإلصدار
قريبا
التجريبي للتطبيق في مايو متاحة
ً
للمستخدمين الذين يدفعون ،بحسب
ما جاء في تقرير لموقع إنغادجيت
(.)engadget
فقد أكد بافل دوروف مؤسس تليغرام أن
التطبيق سيطلق خطة اشتراك تسمى
تليغرام بريميوم ()Telegram Premium
في وقت الحق من هذا الشهر.
ولم يناقش دوروف الفوائد المحددة
التي تأتي مع الخطة ،وقال إنها ستمنح
المستخدمين الذين يدفعون ميزات
وسرعة وموارد إضافية ،باإلضافة إلى
الوصول األول إلى أحدث عروض التطبيق.
وأوضح مؤسس تليغرام أن الكثير من
األشخاص يطلبون من الخدمة رفع القيود
المفروضة على الدردشات والوسائط
وتحميل الملفات .ومع ذلك ،فإن القيام
بذلك للجميع سيؤدي إلى حركة مرور
ضخمة وتكاليف خادم تتجاوز ما يمكنه
تحمله .
ً
وأكد دوروف
أيضا للمستخدمين في
إعالنه أن تليغرام سيواصل إطالق ميزات
مجانية جديدة رغم وجود فئة مدفوعة.
وعالوة على ذلك ،سيتمكن المستخدمون

المجانيون من االستمتاع ببعض العقود
المستقبلية الجديدة لخيار بريميوم،
بما في ذلك القدرة على عرض مستندات
ووسائط وملصقات أكبر من المعتاد
يرسلها األعضاء الذين يدفعون رسوما.
ويقول تقرير سابق صادر عن الموقع
التكنولوجي بيبوم ( )Beebomإن
مشتركي بريميوم سيكون لديهم القدرة
على تحميل ملفات يصل حجمها إلى 4
غيغابايت ،وسيستمتعون بما يصل
إلى ضعف حدود المستخدمين الذين ال
يدفعون عندما يتعلق األمر بعدد القنوات
التي يمكنهم االنضمام إليها ،من بين
أشياء أخرى.
ويقول بيبوم أيضا إن االشتراك المميز
سيكلف  5دوالرات شهريا ،رغم أننا لن
نعرف على وجه اليقين حتى يتم إطالق
الخيار.
وختم دوروف إعالنه بالقول «رغم أن
تجاربنا مع اإلعالنات التي تركز على
الخصوصية في القنوات العامة الفردية
كانت أكثر
نجاحا مما توقعنا ،فأعتقد
ً
أنه يجب تمويل تليغرام بشكل أساسي
من قبل مستخدميه ،وليس المعلنين.
وبهذه الطريقة سيظل مستخدمونا دائما
على رأس أولوياتنا».

ومع ذلك ،فإن المستخدم ليس بحاجة إلى استعمال
كاميرات أفالم احترافية لكي يتمكن من تسجيل مقاطع
فيديو فائقة الجودة ،إذ يمكنه االعتماد على الطرازات
الجديدة من الكاميرات متغيرة العدسة ،التي تتيح له
تسجيل أفالم قصيرة ذات لقطات طبيعية فائقة الجودة
مع مقاطع فيديو شبه احترافية لحفالت الزفاف أو الحفالت
الموسيقية.
وأوضح مدير كلية السينما في ميونخ ماتياس أالري
أن «كاميرات الفيديو المخصصة للهواة ال توفر مثل
هذه التسجيالت فائقة الجودة بسبب اعتمادها على
مستشعرات صغيرة» .ولكي يحصل المرء على كاميرا
جيدة فسيتكبد تكلفة باهظة ،كما نصح أندريه كرامر
محرر مجلة «سي تي» ( )c’tاأللمانية المتخصصة ،بعدم
استعمال كاميرات الفيديو ،وأضاف «ال تزال هناك كاميرات
فيديو تقليدية متوافرة في األسواق ،ولكن تتم حاليا تغطية
وظائفها بواسطة كاميرات التصوير الفوتوغرافي بدرجة أو
بأخرى».

الكاميرات متغيرة العدسة
ومن األفضل لهواة تسجيل الفيديو االعتماد على الكاميرات
متغيرة العدسة ،وأضاف ماتياس أالري أن «الكاميرات من
دون عاكس تلبي متطلبات المستخدم الذي يبحث عن
كاميرا مدمجة متعددة االستخدامات توفر له صور فائقة
الجودة».
وتشير كلمة «من دون عاكس» ( )Mirrorlessإلى الكاميرات
متغيرة العدسة من غير عاكس التي يمكن استعمال
عدسات متنوعة معها.
وعادة ال يكفي استعمال الهاتف الذكي لتسجيل مقاطع
فيديو فائقة الجودة ،وأوضح أندريه كرامر أسباب
ذلك بقوله «عند تسجيل مقاطع الفيديو يتعين على
المستخدم االحتفاظ بالجهاز لفترة أطول ،ويجب أن
يكون الجهاز ثابتا ومستقرا» .ويصعب تحقيق ذلك على
هواة التصوير من دون استعمال الحامل الثالثي أو حامل

«جيمبال» ،عالوة على أن العدسة ليست مثالية لتسجيل
مقاطع الفيديو فائقة الجودة بسبب العدسة واسعة
الزاوية ،إذ سرعان ما يتم تشويه خطوط الوجوه والمباني.
نقاط مهمة
ويتعين على المستخدم مراعاة بعض النقاط المهمة عند
الرغبة في شراء كاميرا متغيرة العدسة ،ونصح ماتياس
أالري -الذي يعمل مخرجا ومصورا أيضا -قائال «ينبغي أن
تعمل الكاميرا بدقة عالية ( )HDعلى األقل ،ومن األفضل
أن تكون بدقة « 4كي»( ،)4Kحيث يشير عدد البيكسالت
الخالصة إلى جودة الصور».
ومع ذلك ،ال يجوز أن يبالغ المستخدم في دقة الوضوح،
حيث أضاف أندريه كرامر أن «دقة الوضوح  4كي ومعدل
 60صورة في الثانية يعدان أمرا مبالغا فيه ،نظرا ألن
تصوير أفالم السينما التقليدية يتم بمعدل  24صورة في
الثانية».
ويعد حجم المستشعر من األمور الحاسمة أيضا في
جودة تسجيالت الفيديو ،وأوضح ماتياس أالري أن
«الكاميرات المزودة بمستشعر اإلطار الكامل ()Full Frame
ومستشعر»إيه بي إس – سي«( )APS-Cتوفر تسجيالت
أكثر جودة بفضل عمق الحدة الضئيل» ،عالوة على أن
مثبتات الصورة تعد من التجهيزات التقنية المهمة أيضا.
وأضاف الخبير األلماني أنه «يمكن هنا الجمع بين
مستشعر الكاميرا المثبت ووظيفة التثبيت البصري
في العدسة للحصول على أفضل النتائج» ،عالوة على
أنه يجب االنتباه إلى فترة تسجيل األفالم ،فال يجوز مثال
تسجيل حفلة موسيقى بواسطة كاميرا تتوقف تلقائيا
بعد  20دقيقة من تشغيلها بسبب السخونة المفرطة.
وال تقل أهمية العدسة المستخدمة عن التجهيزات
التقنية المتوافرة في جسم الكاميرا نفسها ،وأضاف أالري
أنه «ليس من الضروري االعتماد على عدسة شديدة
اإلضاءة ،ولكن يمكن استعمال فتحة عدسة  8.2للحصول
على أفالم جيدة».
وأضاف أندريه كرامر أن البعد البؤري يعد من العوامل

الحاسمة أيضا للحصول على صور فائقة الجودة .وأوضح
البعد البؤري  85للقطات القريبة،
أنه «يمكن استعمال ُ
ولكن عند تسجيل حفالت الزفاف فإنه يمكن استعمال
البعد البؤري  35ملم» .وتغطي عادة «عدسات الزووم»
ُ
الجيدة هذا النطاق.

ملحقات تكميلية
وبعد ذلك تأتي الملحقات التكميلية ،التي تساعد
المستخدم على تسجيل األفالم بجودة فائقة مثل
الميكروفونات المتصلة بكابل أو غير الالسلكية منها،
وكذلك الحامل الثالثي ومصابيح «ليد» المستديرة أو
العاكسات القابلة للطي.
وأضاف أالري أنه «يجب توافر واقيات صغيرة من الرياح يتم
لصقها على فتحات الميكروفون ،نظرا ألنها تمنع الضوضاء
الخلفية عند التسجيل في الهواء الطلق» .وال تقتصر
جودة األفالم على األجهزة التكميلية المناسبة فحسب ،بل
يرتبط األمر أيضا بكيفية استعمال الكاميرات.

كاميرات الحركة
وعند الرغبة في تسجيل مقاطع الفيديو واألفالم القصيرة
أثناء ممارسة الرياضة المختلفة ،مثل ركوب األمواج أو
التزلج على الجليد أو ركوب الدراجات الجبلية ،ففي هذه
الحالة يجب اللجوء إلى كاميرات الحركة.
ومع ذلك ،ال ينبغي توقع جودة عالية من هذه الكاميرات
الصغيرة المخصصة للتصوير في الهواء الطلق ،نظرا
ألن التسجيالت ال تمتاز باالنطباع البصري فائق الجودة
بسبب الزاوية الواسعة المستخدمة والمستشعرات
الصغيرة المركبة في هذه الكاميرات.
وأشارت هيئة اختبار السلع والمنتجات األلمانية إلى أن
صور كاميرات الحركة تبدو بخطوط مشوهة وظالل ألوان
واضحة مقارنة بصور الكاميرات المدمجة فائقة الجودة،
كما أن الصور قد تبدو هزلية من دون قصد ،خاصة عند
تصوير الوجوه.
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سلمان المالك

فيروس جديد

النحل يستعين
بح ــاس ــة اللم ـ ــس
يمتلك النحل الطنان قدرة على التع ّرف إلى األشياء ،التي
يراها من خالل اللمس حتّ ى لو كانت في مكان مظلم ،تمام ًا
بينت نتائج دراسة نشرت في مج ّلة
كما البشر ،على ما ّ
«ساينس» العلمية المتخصصة.
هذه الحشرات هي جزء من أنواع حيوانية أخرى ،تستخدم
العديد من الحواس للتع ّرف إلى األشياء ،على الرغم من كون
ّ
حبة السمسم ،وال تحتوي
أدمغتها صغيرة وال
تتخطى حجم ّ
سوى على مليون خلية عصبية بالمقارنة مع مئات المليارات
لدى البشر.
تم اكتشاف قدرة التع ّرف على األشياء من خالل
السابق،
في
ّ
اللمس والبصر لدى ملكات النحل والفئران ،وتحديد األماكن
من خالل الصدى لدى الدالفين ،وعبر اإلحساس الكهربائي
لدى السمك.

أجمل مشاهد اسطنبول
يمثل ساحل منطقة «بيبيك» أجمل المشاهد
البانورامية باسطنبول ،حيث يجمع سحر الطبيعة
وعبق التاريخ ،ويقف الصيادون بجانب المراكب
المتراصة واليخوت الفاخرة ،وهو ما يجذب الزوار والسياح.
مضيق البوسفور ُيقسم اسطنبول التركية إلى شطرين
آسيوي وأوروبي ،حيث تتدفق مياه المضيق قاسمة القارتين،
بعد أن أدى دوره في ربط البحر األسود شماال ببحر مرمرة
جنوبا.
سحر منطقة «بيبيك» ينبع من كونها تقع في منتصف
البوسفور على الطرف األوروبي ،وتتمتع بمشهد بانورامي رائع مع
خضرة الطبيعة وانتشار المواقع األثرية فيها ،وإقامة المشاهير
نفذ لصوص في المكسيك عملية سطو
بالمنطقة.
ضخمة سرقوا خاللها  20حاوية شحن مليئة
كما يوجد في المنطقة رصيف خاص بالمراكب واليخوت
بقطع ذهب وفضة نصف نقية وأجهزة تلفاز.
وتنطلق منها إلى رحلها ومسيرها ،فضال عن أن المنطقة مفضلة
وذكرت شبكة  CBS Newsاألميركية أن
للصيادين الصطياد األسماك باألوقات المسموحة وممارسة
سرقت من مانزانيلو ،وهو ميناء بحري
الحاويات ُ
هواية الصيد.
يطل على ساحل المحيط الهادئ في والية كوليما
تقع المنطقة على ساحل البوسفور مباشرة ،إذ يجمع
المكسيكية.
المضيق البحرين األسود ومرمرة ،وتسير البواخر والقوارب
كما قال خوسيه ميدينا مورا ،رئيس اتحاد أرباب
يوميا بمختلف أحجامها تنقل البضائع إضافة إلى تنظيم
العمل المكسيكي ،إن هذه السرقة مؤشر على ارتفاع
جوالت سياحية للزائرين.
مورا:
النشاط اإلجرامي في المكسيك .وأضاف ميدينا
وتطل المنطقة على جسر السلطان محمد الفاتح
«األمان يتناقص باستمرار في البالد ،وعلى الحكومة أن
المعلق ،حيث تتألأل أضواء السيارات العابرة على
تتحرك».
الجسر ليال ،لتضفي سحرا مميزا على المنطقة

ع���م���ل���ي���ة س����ط����و ض��خ��م��ة

ش�������اه�������د ع������ل������ى ال������ت������اري������خ
تُ عد السلط ،رابع أكبر مدن األردن سكانا،
وسميت قديما بـ«سالتوس» ،نسبة إلى
القائد اليوناني الذي فتحها زمن اإلسكندر
المقدوني.
وتقع السلط على بعد  30كم من العاصمة
األردنية عمان ،وتتميز المدينة بنمط معماري
خاص ،ساهم تنوعه في إدراجها العام الماضي
على قائمة التراث العالمي ،تحت مسمى
«مدينة التسامح والضيافة الحضرية».
ومن أبرز الحضارات التي مرت في تاريخ
المدينة ،الحضارة العثمانية؛ إذ أن المباني
التي تعود لتلك الحقبة ،وتنتشر في أرجائها،
ما زالت تقف شامخة ،وتُ عطي للمكان ميزة
خاصة.
مقهى «االسكندراني» ،أحد المباني العثمانية
ومعالم المدينة ،والذي يعود تاريخ بنائه

يفحص قاسم الشريم محصوله من القمح في أرضه التي
تقع في قرية نائية بلبنان ،ويشعر عامل البناء الذي تحول
لمزارع بأنه محمي باكتفائه الذاتي رغم ارتفاع أسعار الغذاء
وسط أزمة قمح عالمية وانهيار االقتصاد في بالده.
ومثل العديد من األسر في لبنان المبتلى باألزمات ،تحول
الشريم إلى الزراعة بعد تراجع سعر الليرة اللبنانية في
 ،2019مما تسبب في نقص أعمال البناء كما ارتفعت تكلفة
المواد الغذائية التي يحتاج لشرائها.
ويقول برنامج األغذية العالمي إن أسعار المواد الغذائية قفزت
إلى  11ضعفا منذ بداية األزمة في لبنان .وزادت السلطات
اللبنانية تدريجيا سقف السعر الرسمي لرغيف الخبز
وتنامى الخوف من نقص القمح منذ غزو روسيا ألوكرانيا ،وهو
ما عطل شحنات الحبوب.
لكن آثار هذه األزمة بدت بعيدة جدا في بيت الشريم
المتواضع ،حيث تتوهج شرائح الشمام المزروع في حديقته
والموضوع على الطاولة تحت شمس األصيل بينما يمتلئ
المطبخ بأرغفة الخبز التي خبزتها زوجته خديجة من قمح
مزروع في أرضهما.
وتحولت الباحة األمامية للمنزل إلى متجر حيث تمتلئ
أكشاك خشبية صنعتها خديجة بثمار البطيخ الكبيرة وورق
العنب.

إلى  180عاما ،ومر خالل تلك الفترة بمراحل
مختلفة ،إال أنه ُيحافظ وبكل صالبة على
شكله ،دون أن تطرأ على معالمه أي تغييرات.
ما إن تصل إلى مدخل المقهى ،حتى تستقبلك
الحاجة «أم غازي» بابتسامة ال تفارق وجهها،
مقدمة لزائر المكان رغيفا من خبز «الشراك»
المصنوع على صاج تقف عليه ساعات طويلة،
لتظهر حفاوة استقبال قل نظيرها ،مؤكدة
طابع الكرم الذي يتمتع به أهالي مدينة
السلط.
كان المكان ،وفق ما يروي صاحبه ،محمد
باكير ( 38عاما) ،لألناضول ،والذي تنحدر
عائلته من أصول تركية ،اسطبال للخيول،
ثم تحول عام  1960إلى مشغل للحلويات،
واستمر بذلك حتى عام .1982
ويضيف باكير« ،بعد ذلكُ ،هجر المكان
ُ

واستمر على حاله إلى عام  ،2016قبل أن
أقرر أنا وخالي ،الذي تعود أصوله إلى لواء
اإلسكندرونة في تركيا ،تحويله إلى مقهى
شعبي بصورته الحالية ،وأطلقنا عليه اسم
االسكندراني».
ويتابع« ،المكان كما ترى ،يتميز بناؤه بنظام
األقواس أو ما يعرف بالعقدة العثمانية،
وكانت محافظته على شكله الحالي دافعا لنا
إلحياء تاريخ عائلي وعثماني».
ويمضي باكير« ،نصف المبنى أسفل
الشارع ،ويحتوي على مغارة نستقبل بها
الزوار ،واألجواء في المكان تركية بامتياز،
فبساطته بما يحتويه على بعض الطقوس
مثل الشاي والموسيقى التركية ،وقائمة
المطعم ذات المسميات التركية ،تعطيه لونا
خاصا يميزه عن سائر األماكن».

بأكملها ،وتنتشر الحدائق حولها ،أبرزها
حديقة التوليب الشهيرة.
وتلتقي بالمنطقة خضرة األشجار
مع زرقة المياه.

أصبحت سيدة من والية كونيتيكت األميركية ثاني ضحية
أميركية لفيروس نادر تنقله حشرة القراد ،وفق ًا لهيئة
الصحة العامة بالوالية.
وكانت السيدة المتوفاة في التسعينات من عمرها
وتوفيت في  17مايو  2022بعد إصابتها بفيروس
بواسان نتجت عن تعرضها لعضة من حشرة
القراد .وبدأت تظهر عليها أعراض مثل الحمى
والصداع واالرتجاف والتشوش والغثيان
وآالم في الصدر بعد أسبوعين من تعرضها
للعضة.
ووفق ًا لمسؤولي هيئة الصحة العامة،
نُ قلت السيدة إلى المستشفى لكن
استجابتها توقفت ،وظلت على
هذه الحالة لمدة أسبوعين قبل أن
تستسلم للفيروس في النهاية .وأكد
المسؤولون في المراكز األميركية
لمكافحة األمراض في وقت الحق
أنها توفيت نتيجة اإلصابة بفيروس
بواسان.
كذلك وفي أبريل  ،2022أعلن مركز
السيطرة على األمراض في والية
مين عن أول حالة وفاة جراء اإلصابة
بالفيروس .ووفق ًا لهيئة الخدمات
اإلنسانية بالوالية ،كان هذا الشخص
بالغ ًا وظهرت عليه أعراض عصبية وتوفي
أثناء عالجه في المستشفى.

