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کثیر من املکافآت بانتظارکم مع نجوم
الذکرى السنویة

تطبق الشروط واألحکام. 

یسري العرض من 1 یونیو
لغایة 30 یونیو 2022.

 www.retaj-hotels.com

انـفـتــاح .. وتـعــاون

قطر تنتهج سياسة المشاركة باالجتماعات والملتقيات الكبرى

الرئيس الرواندي: نرغب في تعزيز العالقات والشراكات

صــاحــب الســمــو يصـدر قــانـونــا بتنظيم اســتخـدام النقــد فــي المـعـامـالت

صـاحـب السـمـو يكرم أوائـل 
المتفـوقيـن بـ »الثـانـويـة العـامة«

الشيخة جواهر تكرم أوائل المتفوقات بـ »الثانوية العامة«

المتقدمون لالبتعاث

إنهاء اإلجراءات

»العدل« تسعى لرفع النسبة لـ »70 %«

رضـا الجـهـات الحـكـومـيـة

تسعى  العدل  وزارة  أن   $ علمت 

الفترة  خالل  األهداف  من  عدد  لتحقيق 

 ،2022 الحالي  العام  نهاية  قبل  المقبلة 

السنوية  االستراتيجية  إطار  في  وذلك 

رضا  نسبة  لرفع  تسعى  حيث  للوزارة، 

وكذلك   ،%  70 لـ  الخارجي  المستفيد 

إلكترونيا  تتم  التي  المعامالت  نسبة  رفع 

بشكل كامل لـ 55 % بنهاية عام 2022. 

رضا  نسبة  لرفع  الوزارة  تسعى  كما 

 %  60 المقدم من  التدريب  المتدربين عن 

إلى 70 %، وكذلك رفع نسبة رضا الجهات 

التدريب  مخرجات  جودة  عن  الحكومية 

رفع  إلى  باإلضافة   ،%  70 إلى   %  60 من 

نسبة البرامج التي يتم تقديمها من خالل 

أساليب حديثة إلى 50 %.

كتب          محمد أبوحجر

مناقشة تعزيز التعاون التجاري.. قطر وسيراليون

احتفلت اإلدارة العامة ألمن السواحل 

والحدود، صباح أمس، بتخريج خمس 

دورات تخصصية، تم عقدها بمركز 

التدريب البحري، وشارك فيها )54( 

متدربا من منتسبي وزارتي الداخلية 

والدفاع وقوة لخويا من الضباط والرتب 

األخرى.

»أمن السواحل« 
ج خمس دورات ُيخرِّ

تدريب وتأهيل

أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم 

على استعداد هيئة التعليم العالي، 

الفترة الحالية، إلنهاء إجراءات الطالب 

المتقدمين لبرامج االبتعاث »المرحلة 

األولى« من طالب الثانوية العامة بعد 

ظهور نتائج الطالب، حيث تعمل الهيئة 

وإدارة االبتعاث على إرسال خطابات 

للطالب الستكمال أوراق ابتعاثهم، 

سواء للجامعات المحلية »جامعة قطر 

والجامعات الشريكة بمؤسسة قطر«، 

أو للجامعات الخارجية .

كتب        محمد الجعبري

مشروع قطري ـــ عماني مشترك

افتتاح مصنع كروة موتورز

»التجارة« 
تسحب منتج 
شوكوالتة 
قابلة للدهن
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سموه هنأهم على نجاحهم وتميزهم مثمنا جهودهم في التحصيل الدراسي

صاحب السمو يكرم أوائل الثانوية العامة
اإلشادة بدور أولياء أمور الطالب المتفوقين وإسهامهم بدعم أبنائهمسموه حث الطالب على السعي لتحقيق المزيد من اإلنجازات

الطالب وأولياء أمورهم يعربون عن شكرهم وتقديرهم لسموه لدعمه التعليم

حضرة  تفضل  قنا-   -$ الدوحة- 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

أمس،  صباح  المفدى،  البالد  أمير  ثاني، 

األوائل  الطالب  بتكريم  األميري،  بالديوان 

العامة  الثانوية  في  البنين  من  المتفوقين 

على مستوى الدولة.

على  الطالب  المفدى  األمير  سمو  أ  وهنَّ

العامة  الثانوية  على  وحصولهم  نجاحهم 

وعلى تميزهم، مثمنا جهودهم في التحصيل 

حققوها  التي  بالنتائج  ومشيدا  الدراسي، 

على  حثهم  كما  التخصصات،  مختلف  في 

اإلنجازات،  من  المزيد  لتحقيق  السعي 

في  والنجاح  التألق  من  مزيدا  لهم  متمنيا 

في  للمساهمة  والعملية  العلمية  مسيرتهم 

نهضة الوطن.

الطالب  أمور  أولياء  بدور  سموه  أشاد  كما 

المتفوقين وإسهامهم بدعم أبنائهم لبلوغ هذا 

المستوى العلمي المتميز.

أمورهم  وأولياء  الطالب  أعرب  جانبهم،  من 

على  األمير  لسمو  وتقديرهم  شكرهم  عن 

من  ودعم  عناية  من  التعليم  به  يحظى  ما 

سموه.

بنت  بثينة  السيدة  سعادة  التكريم  حضر 

علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم 

الطالب  أمور  وأولياء  العالي،  والتعليم 

المكرمين.

البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  وقال 

المفدى، خالل تغريدة عبر حسابه الرسمي 

في »تويتر«: »أسعدني اليوم )أمس( استقبال 

المتفوقين  العامة  الثانوية  خريجي  أبنائي 

على  والتعرف  حماسهم  ورؤية  األوائل، 

طموحاتهم وأهدافهم. وقد أوصيتهم بالمضي 

بنفس الجد والمثابرة لتحقيق النجاح الذي 

يتطلعون إليه«.
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سموها هنأتهن على النجاح وأشادت بتفوقهن وباإلنجاز المتميز الذي حققنه

الشيخة جواهر تكرم المتفوقات في الثانوية

الشيخة  سمو  تفضلت  قنا-  الدوحة- 

ثاني،  آل  سحيم  بن  حمد  بنت  جواهر 

حرم سمو األمير، بتكريم أوائل الطالبات 

على  العامة  الثانوية  في  المتفوقات 

مشيرب  مبنى  في  وذلك  الدولة،  مستوى 

اإلداري.

الشيخة  سمو  هنأت  اللقاء،  بداية  في 

جواهر الطالبات على نجاحهن وحصولهن 

بتفوقهن،  مشيدة  العامة،  الثانوية  على 

متمنية  حققنه،  الذي  المتميز  وباإلنجاز 

سموها لهن النجاح والتفوق في مسيرتهن 

الدراسية والجامعية.

وأولياء  الطالبات  أعربت  جانبهن،  من 

لسمو  وتقديرهن  شكرهن  عن  أمورهن 

وتشجيعها  دعمها  على  جواهر  الشيخة 

لهن.

بثينة  السيدة  سعادة  التكريم  حضر 

بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية 

أمور  وأولياء  العالي،  والتعليم  والتعليم 

الطالبات المكرمات.

الطالبات يعربن عن الشكر والتقدير لسموها على دعمها وتشجيعها
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صاحب  حضرة  وصل   - قنا   - كيغالي 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  أمس،  مساء  المفدى،  البالد  أمير 

فخامة  من  لدعوة  تلبية  كيغالي،  مدينة 

جمهورية  رئيس  كاغامي  بول  الرئيس 

االجتماع  في  للمشاركة  الصديقة،  رواندا 

حكومات  لرؤساء  والعشرين  السادس 

في  المؤتمرات  بمركز  المقام  الكومنولث، 

مدينة كيغالي خالل الفترة 23 - 24 يونيو 

.2022
وصوله  لدى  سموه  استقبال  في  وكان   

الدولي،  كيغالي  بمطار  المرافق  والوفد 

وزير  بيروتا  فينسنت  الدكتور  سعادة 

الدولي،  والتعاون  الخارجية  الشؤون 

الشهواني  فيصل  مسفر  السيد  وسعادة 

سفير دولة قطر لدى رواندا والسادة أعضاء 

وفد  األمير  سمو  يرافق  القطرية.   السفارة 

رسمي.

أمير  السمو  صاحب  حضرة  وسيشارك 

في  الزيارة،  هذه  خالل  المفدى،  البالد 

أربعا  يجمع  الذي  الهام  االجتماع  أعمال 

»تحقيق  عنوان  تحت  دولة  وخمسين 

واالبتكار  التواصل  مشترك:  مستقبل 

وستشمل  عامين،  كل  وينظم  والتحول« 

فعاليات نسخة هذا العام أربعة منتديات 

والناشطون  الشباب  فيها  يشارك  خاصة، 

المجتمع  عن  وممثلون  االجتماعيون 

المدني وقادة األعمال.

سياسة  إطار  في  سموه  مشاركة  وتأتي 

باالنفتاح  المتمثل  ونهجها  قطر  دولة 

الدول  مختلف  مع  والمشاركة  والتعاون 

في  والصديقة  الشقيقة  والشعوب 

االجتماعات والملتقيات الكبرى.

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  وحضر 

مأدبة  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

بول  الرئيس  فخامة  أقامها  التي  العشاء 

كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، 

رؤساء  والسمو  الفخامة  ألصحاب  تكريما 

المسؤولين  وكبار  والحكومات  الدول 

حكومات  رؤساء  اجتماع  في  المشاركين 

وذلك  والعشرين،  السادس  الكومنولث 

بمركز مؤتمرات كيغالي أمس.

وتهدف رابطة »الكومنولث«، التي تأسست 

1931 عقب إعالن »وستمينستر«،  في عام 

وتجمع المملكة المتحدة مع مستعمراتها 

االقتصادية  الروابط  تقوية  إلى  السابقة، 

والثقافية والسياسية بين الدول األعضاء، 

الديمقراطية  مسارات  دعم  جانب  إلى 

والشفافية داخل كل بلد عضو. وانضمت 

 ،2009 عام  في  الرابطة  هذه  إلى  رواندا 

إلى  تنضم  التي  الثانية  الدولة  وأصبحت 

مستعمرة  تكون  أن  دون  من  التكتل  هذا 

بريطانية، بعد موزمبيق.

رواندا  جمهورية  مع  قطر  دولة  وترتبط 

وزادتها  عززتها  متميزة،  قوية  بعالقات 

العديد من  األخيرة،  السنوات  رسوًخا في 

المسؤولين  كبار  بين  المتبادلة  الزيارات 

الخارجية  ولقاءاتهم  الجانبين،  من 

المؤتمرات  في  مشاركاتهم  هامش  على 

الجمعية  ودورات  الدولية،  والفعاليات 

العالقات  لتعزيز  المتحدة  لألمم  العامة 

تجاه  الثنائي  والتنسيق  الثنائية، 

مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك.

رواندا  المفدى،  البالد  أمير  سمو  زار  وقد 

مرتين في شهري أبريل وديسمبر من عام 

2019، بينما قام فخامة الرئيس الرواندي 
فبراير  خالل  للدوحة  متعددة  بزيارات 

 ،2019 وأكتوبر   ،2021 وأكتوبر   ،2022
وديسمبر 2019، ونوفمبر 2018.

العالقات بين دولة  الرغم من حداثة  وعلى 

وصفت  أنها  إال  رواندا،  وجمهورية  قطر 

وتعكس  والواعدة،  الطموحة  بالعالقات 

وتطويرها  تعزيزها  على  الجانبين  عزم 

والشعبين  البلدين  مصالح  يخدم  بما 

الدولتان بشكل  الصديقين، حيث تعمل 

نموذجية  شراكة  بناء  على  متواصل 

من  الكثير  بشأن  وتتعاونان  بينهما، 

ومصالح  مصالحهما  لخدمة  القضايا 

اآلخرين.

وكيغالي  الدوحة  بين  العالقات  وتنظم 

مجاالت  تغطي  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات 

وحماية  وتشجيع  الجوية،  الخدمات 

والتعاون  المتبادلة،  االستثمارات 

والرياضي  والفني  والتجاري  االقتصادي 

والسياحي والثقافي وفعاليات األعمال.

كما وقعت الدولتان اتفاقية استحواذ على 

»بوجيسيرا«  مطار  أسهم  من  بالمائة   60
الجوية  الخطوط  وقعت  كما  الرواندي، 

النقل  شركة  مع  اتفاقيتين  القطرية 

مع  واتفاقية  الرواندية،  للسياحة  الجوي 

اللوجستية  والخدمات  الطيران  هيئة 

بجمهورية رواندا.

 وهناك مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي بين 

القطرية،  حصاد  شركة  ووقعت  البلدين، 

مذكرة  الغذائي،  بالقطاع  تستثمر  التي 

لفتح  تهدف  الرواندية،  الحكومة  مع  تفاهم 

ودراسة  الجانبين،  بين  التعاون  فرص 

الزراعي  المجال  في  االستثمارية  الفرص 

والغذائي، كما وقع مركز قطر للمال مذكرة 

ليمتد«  فاينانس  »رواندا  وكالة  مع  تفاهم 

في  تساهم  مشتركة  مبادرات  إلطالق 

تعزيز نمو أعمال مركز قطر للمال، ومركز 

ا.
ًّ

»كيغالي المالي الدولي« وتوسعها دولي

إلى  اإلفريقية  القارة  وسط  رواندا  وتقع 

ضمن  االستوائية  الدائرة  من  الجنوب 

نطاق هضبة البحيرات، وهي دولة داخلية 

الخارجي  بالعالم  وتتصل  لها،  سواحل  ال 

ميناءي  عبر  وخاصة  جاراتها،  طريق  عن 

كينيا،  في  ومومباسا  بتنزانيا  السالم  دار 

ألف  وعشرين  ستة  عن  مساحتها  وتزيد 

كيلو متر مربع، ويقدر عدد سكانها باثني 

منهم  بالمائة   83 يعيش  مليونًا،  عشر 

بالمناطق الريفية.

القرن  تسعينيات  أوائل  البالد  شهدت  وقد 

االشتباكات  أكثر  من  واحدة  الماضي 

لكنها  التاريخ،  في  دموية  العرقية 

قدميها  على  والوقوف  النهوض  استطاعت 

مزدهرة،  موحدة  دولة  لبناء  جديد  من 

على  والتنافسية  والنجاح  باألمل  مفعمة 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

الرئيس  فخامة  يقول  المسار  هذا  وعن 

الرواندي بول كاغامي، لقد وحدنا صفوفنا 

وعالجنا اختالفاتنا واستثمرنا في العنصر 

بيئة  ووفرنا  التعليم،  خالل  من  البشري 

مواتية لالستثمار الخارجي، ووضعنا رؤية 

الـ30 عاما  2021، وأخرى على مدى   - 2000
الطاقة،  مجال  في  تكامال  وحققنا  القادمة، 

إقليمية مع بناء شراكات  وعالجنا قضايا 

وعالقات بإفريقيا والعالم الخارجي، وبذلنا 

جهودا الستخالص أكبر قدر من الدروس، 

ولم نختلق المشاكل التي تؤرقنا، وبنينا 

نشاهد  لذا  والمنجزات،  المكتسبات  على 

دولة  رواندا  تصبح  ألن  ونطمح  ينمو  بلدنا 

متوسطة الدخل خالل الـ30 عاما القادمة.

كيغالي،  العاصمة  شوارع  وتضاهي 

معظم  وتطورها،  وتنظيمها  بنظافتها 

عن  تخفى  وال  األوروبية،  العواصم  شوارع 

االقتصادية  الطفرة  معالم  الزائر  عين 

التي تشهدها تلك البالد التي يعني اسمها 

»أرض األلف تل«.

في  الرواندية  الحكومة  نجحت  وقد 

المدقع،  الفقر  من  والحد  الفساد  محاربة 

تسعين  فيها  الصحية  الرعاية  وتغطي 

فهو  اقتصادها  أما  السكان،  من  بالمائة 

بالقارة  نموا  االقتصادات  أسرع  من  واحد 

المنسوجات  قطاعاته،  وأبرز  اإلفريقية، 

والمحاصيل  الجلود  وصناعة  والمالبس 

وصناعة  الحيوانية  والثروة  الزراعية 

األخشاب والمعادن وتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت.

وجيزة،  فترة  خالل  رواندا  استطاعت  وقد 

الدول  من  للعديد  إلهام  مصدر  تصبح  أن 

وتعمل  والعالم،  إفريقيا  في  والشعوب 

قائم  اقتصاد  من  تحويلها  على  حكومتها 

إلى  المنخفض  الدخل  ذات  الزراعة  على 

وتشجع  المعرفة،  على  قائم  اقتصاد 

القيود  وتخفف  الخارجية،  االستثمارات 

األجنبي وتخصص حوافز  االستثمار  أمام 

للمستثمرين األجانب وتفتح أمامهم جميع 

السياح  رواندا  تستقطب  كما  القطاعات، 

من مختلف أنحاء العالم لما تتمتع به من 

حياة طبيعية وبرية نادرة وخالبة.

االجتماع يضم »54« دولة تحت عنوان »تحقيق مستقبل مشترك: التواصل واالبتكار والتحول«

منتديات بمشاركة الشباب والناشطين االجتماعيين وممثلين عن المجتمع المدني وقادة األعمال

للمشاركة في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث تلبية لدعوة من الرئيس كاغامي

صاحب السمو يصل إلى رواندا

سموه يحضر مأدبة 
عشاء الرئيس الرواندي

عالقات قوية ومتميزة 
تربط بين قطر ورواندا

مشــاركة 
سموه تأتي 

في إطار سياسة 
قطر ونهجها 

المتمثل باالنفتاح 
والتعاون
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عنوان الخطبة »الُمثبتات في زمن الفتن«

د. ثقيل الشمري خطيبًا بجامع اإلمام.. اليوم

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  أعلنت 

د.  الشيخ  فضيلة  القطري  الداعية  أن 

ثقيل بن ساير الشمري، سيكون خطيب 

بن  محمد  اإلمام  بجامع  اليوم  الجمعة 

الداعية  سيكون  بينما  الوهاب،  عبد 

محمد  عبدالله  الشيخ  فضيلة  القطري 

وسوف  الشيوخ،  بجامع  خطيبًا  النعمة 

الجامعين  كال  في  الخطبة  محور  يكون 

حول »الُمثبتات في زمن الفتن«.

االحترازية  اإلجراءات  على  الوزارة  وتؤكد 

لمن  كورونا،  فيروس  من  والوقائية 

الجوامع  جميع  في  الخطبة  يحضر 

إبراز  عبر  الجمعة،  صالة  فيها  تقام  التي 

دخول  قبل  للمنظمين  احتراز  تطبيق 

الجامع.

{ السفير مسفر بن فيصل الشهواني

الدوحة          $

المختصة ببيع المواد االستهالكية

تفتيش على المراكب العائمة

الرقابة  بقسم  ممثلة  الدوحة  بلدية  ذت  نفَّ

الصحية التابع إلدارة الرقابة البلدية جوالت 

العائمة  المراكب  على  مفاجئة  تفتيشية 

االستهالكية  المؤسسات  إلحدى  التابعة 

الكبرى والتي تختص ببيع المواد الغذائية 

بجزيرة  المحيطة  البحرية  المنطقة  في 

من  التأكد  الجوالت  خالل  وتم  السافلية. 

مدى االلتزام بتطبيق االشتراطات الصحية 

المواد  تداول  آلية  على  والتعرف  المطلوبة 

بتطبيق  االلتزام  تبين  حيث  الغذائية، 

المركب  في  العامة  االشتراطات  جميع 

أرفف  ثالجات،  جدران،  تكييف،  )تهوية، 

االلتزام  إلى  األرضيات(، باإلضافة  العرض، 

بالمواد  الخاصة  االشتراطات  بتطبيق 

والتخزين  النقل  وسائل  من  الغذائية 

الرقابة  قسم  ويواصل  هذا،  والعرض. 

والتوعوية  التفتيشية  حمالته  الصحية 

الغذائية،  المؤسسات  كافة  على  المكثفة 

بهدف  الغذائية،  السلسلة  مراحل  وجميع 

توفير غذاء صحي وآمن للمستهلكين.

من مؤسسة قطر

طالب يتسلقون جبل كليمنجارو
أساسًيا  أمًرا  الالصفية  النشاطات  تعتبر 

الثقة  اكتساب  على  الطالب  لتشجيع 

الرحمن  عبد  للسيد  وفًقا  وذلك  بالنفس، 

قطر-  أكاديمية  من  هاندوله  حسين 

لتسلق  رحلة  من  مؤخًرا  عاد  الذي  الوكرة، 

إفريقيا،  في  جبل  أعلى  كليمنجارو،  جبل 

 – قطر  أكاديمية  من  طالًبا   13 بصحبة 

وهما  الدوحة،   – قطر  وأكاديمية  الوكرة، 

مدرستان منضويتان تحت مظلة التعليم ما 

قبل الجامعي في مؤسسة قطر.

وهو  كليمنجارو،  جبل  استكشاف  كان 

بركان خامد في جمهورية تنزانيا المتحدة، 

تجربة  المشاركين  للطالب  بالنسبة 

قد  أخرى  تجربة  أي  عن  تختلف  حياتية 

وقد  الدراسية.  الفصول  داخل  يخوضونها 

من  الرحلة  قيادة  فكرة  عبدالرحمن  استلهم 

رحالت  في  السابقة  الشخصية  تجاربه 

مماثلة.

الرئيسي  الهدف  »كان  عبدالرحمن:  ويقول 

رفع  على  طالبنا  مساعدة  الرحلة  من 

وطموحهم،  وإصرارهم  استقالليتهم  مستوى 

وتشجيعهم على خوض تجارب جديدة. وقد 

نجحوا في ذلك بشكل أثار إعجابي. وأعتقد 

اإلنجاز  بهذا  االفتخار  في  الحق  كامل  لهم  أن 

الكبير في مثل هذه السن المبكرة«.

وجسدًيا  نفسًيا  الطالب  استعداد  لضمان 

لتدريبات  خضعوا  التحدي،  لمواجهة 

جلسات  تضمنت  العام.  بداية  منذ  متنوعة 

فة، والكثير من تمارين  تدريب متقطعة ومكثَّ

عند  تبدأ  كانت  ما  غالًبا  التي  المشي 

4 صباًحا على شاطئ الوكرة، وذلك  الساعة 

باإلضافة إلى ورش العمل حول بناء العقلية 

اإليجابية.

ويعتقد عبد الرحمن أن التجارب المشتركة 

بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الطالب،  لهؤالء 

بينهم  فيما  الروابط  وّطدت  عاًما،   18  -  15
وبالتالي قّوت المجموعة ككل: »منذ البداية 

الدعم  وقدموا  كبيًرا،  انسجاًما  الفريق  أظهر 

بعًضا.  لبعضهم  والتشجيع  والمساندة 

إلى  الحاجة  دعت  إذا  حاضرين  دائًما  وكانوا 

شحن معنويات أحد الطالب أو تحفيزه على 

االستمرار«.

كان من ضمن الطالب المشاركين، الطالب 

والذي  15 عاًما،  العمر  البالغ من  علي مبارك، 

كليمنجارو  جبل  يتسلق  قطري  أصغر  ُيعد 

حتى اآلن.

ثاني،  آل  جاسم  الطالب  يروي  جهته،  من   

كان  كيف  الدوحة،   – قطر  أكاديمية  من 

التسلق في الواقع مختلًفا عن التمارين التي 

يشعرون  كانوا  أنهم  رغم  ممارستها،  اعتادوا 

وقتها باستعدادهم الجسدي لالنطالق: »لكل 

تمرين نهاية واضحة، لكن األمر مختلف عند 

التسلق، حيث يظن المتسلق أنه على وشك 

محطة  مجرد  أنها  الحًقا  ليظهر  القمة،  بلوغ 

في الطريق إلى قمة أخرى، وهكذا. وقد كانت 

آثار  مع  خاصة  شاقة،  المحطات  بعض 

االرتفاع التي ال تخلو من الدوار والغثيان، لكن 

وبلغ  بسرعة.  ذلك  على  التعود  علينا  كان 

حماسنا وسعادتنا أوَجهما عند المرحلة قبل 

األخيرة، ثم نشوة الوصول إلى قمة الجبل«.

خمسة  كليمنجارو  جبل  تسلق  استغرق 

إلى  أربع  بمعدل  نزواًل،  ويومين  صعوًدا،  أيام 

يومًيا.  المستمر  التسلق  من  ساعات  ثماني 

ومواقع  التضاريس  باختالف  ذلك  ويختلف 

العقلي،  النشاط  على  وللحفاظ  التخييم. 

الورق  وألعاب  الشطرنج  لعب  الطالب  اعتاد 

على  حرصوا  كما  الراحة.  فترات  أثناء 

الحفاظ على بيئة الجبل وعدم ترك النفايات 

خلفهم.

التجربة  فوائد  أن  الرحمن  عبد  ويعتقد 

الناحية  ستتجاوز  للطالب  بالنسبة 

حيث  المستقبل،  في  والمهنية  التعليمية 

الحياتية،  تجاربهم  رصيد  إلى  ستضيف 

األبواب وتساعدهم في تخطي  أمامهم  وتفتح 

اجتيازها.  يخشون  كانوا  التي  التحديات 

هذه  الطالب  سيتذكر  ما  »يوًما  ويعّلق: 

خوض  على  قادرون  أنهم  ويدركون  التجربة 

على  التغلب  استطاعوا  طالما  تحٍد  أي 

تحديات الرحلة«.

{ الطالب على قمة الجبل

الدوحة          $

د. الحمادي يجتمع مع عدد 
من المسؤولين في غواتيماال

سعادة  اجتمع  قنا-  سيتي-  غواتيماال 

الحمادي،  حسن  بن  أحمد  الدكتور 

مع  أمس،  الخارجية،  لوزارة  العام  األمين 

سعادة السيد ماريو بوكارو، وزير خارجية 

السيد  وسعادة  غواتيماال،  جمهورية 

االقتصاد،  وزير  جياماتي،  أليخاندرو 

رئيسة  كارولينا،  أنايانسي  والسيدة 

هيئة السياحة، وذلك خالل زيارة سعادته 

إلى غواتيماال.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى   

باإلضافة  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون 

إلى الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

عيسى  الدكتور  سعادة  االجتماع  حضر   

الشؤون  إدارة  مدير  المناعي،  محمد  بن 

والوفد  الخارجية،  بوزارة  األميركية 

المرافق.

رئيس جمهورية رواندا:

مسار التنمية في قطر مثال يحتذى
بول  الرئيس  فخامة  أعرب  قنا-  الدوحة- 

رغبة  عن  رواندا،  جمهورية  رئيس  كاغامي، 

بالده في تعزيز عالقاتها وشراكتها االقتصادية 

مع دولة قطر، مؤكدا أن مسار التنمية في قطر 

هو مثال يحتذى به لآلخرين.

خاص  تصريح  في  الرئيس،  فخامة  وأوضح 

حضرة  زيارة  أن  قنا،  القطرية  األنباء  لوكالة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

أمير البالد المفدى، إلى رواندا ستشكل فرصة 

ولمناقشة  البلدين  بين  العالقات  لتعزيز 

في  وستسهم  الشراكة،  مجاالت  مختلف 

المجاالت  كافة  في  الثنائي  التعاون  دفع 

الشأن  في  خاصة  المشترك،  االهتمام  ذات 

والمبادرات  المشاريع  وتنفيذ  االقتصادي، 

التي هي قيد التطوير بالفعل.

وأفاد فخامته بأن هناك فرصة كبيرة لتطوير 

التعاون االقتصادي والتجاري بين قطر وبالده 

االقتصادات  أسرع  من  واحدة  باعتبارها 

نظاما  رواندا  تقدم  حيث  إفريقيا،  في  نموا 

صناعات  في  ومستقرا  مزدهرا  استثماريا 

مثل المنسوجات والمالبس والجلود والزراعة 

والسياحة  والصناعة  الحيوانية  والثروة 

واألدوية،  واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا 

فضال عما يوفره قطاع الخدمات من مساهمة 

كبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي.

أن  رواندا  جمهورية  رئيس  فخامة  وأوضح 

بشكل  تنمو  قطر  دولة  مع  الثنائية  العالقات 

شريكا  تعد  قطر  دولة  أن  إلى  الفتا  مطرد، 

استراتيجيا لبالده.

الذي  االقتصادي  النمو  بوتيرة  فخامته  ونوه 

تضطلع  التي  اإليجابية  واألدوار  قطر  تشهده 

إلى  مشيرا  المجاالت،  كافة  في  الدوحة  بها 

ال  ولكنها  الموارد  تمتلك  الدول  من  العديد  أن 

في  نقص  بسبب  بذكاء  استثمارها  توظف 

في  يختلف  األمر  لكن  والرؤية،  التخطيط 

السليم  بتخطيطها  تتميز  التي  قطر  دولة 

جعلها  ما  التنموية  لمساراتها  والنموذجي 

الذين  لمواطنيها  زاهرا  مستقبال  تؤمن 

العام  الصالح  في  بمساهماتهم  يتميزون 

بطرق مختلفة.

زيارته  بعد  بها  خرج  التي  االنطباعات  وعن 

بول  الرئيس  فخامة  قال  قطر،  دولة  إلى 

كاغامي، »إنه من دواعي سروري دائما أن أزور 

حيث  الثنائي،  األعمال  جدول  لتنفيذ  قطر 

قانونية  اتفاقيات  على  الزيارة  خالل  وقعنا 

مجال  في  والتعاون  االستثمار  لتسهيل  مهمة 

االزدواج  اتفاقية تجنب  الطيران، بما في ذلك 

على  التوقيع  تم  أنه  إلى  الفتا  الضريبي«، 

الخطوط  على  المسافرين  تمكن  اتفاقية 

القطرية  الرواندية والخطوط الجوية  الجوية 

في  وجهة   160 من  أكثر  إلى  الوصول  من 

الشبكات المشتركة من كيغالي والدوحة.

رئيس  كاغامي  بول  الرئيس  فخامة  وأكد   

جمهورية رواندا، في تصريحه لـ قنا، أنه على 

 2022 FIFA قطر  العالم  ثقة كبيرة أن كأس 

ستكون دورة ناجحة على كافة المستويات، 

بفضل البنية التحتية المتطورة والتجهيزات 

في  قائال  قطر،  دولة  بها  قامت  التي  الكبيرة 

أن  في  شك  أدنى  لدي  »ليس  السياق  هذا 

قطر ستستضيف واحدة من أفضل بطوالت 

كأس العالم لكرة القدم على اإلطالق«.

لرؤساء  والعشرين  السادس  االجتماع  وحول 

حكومات الكومنولث الذي سيعقد في رواندا، 

سيكون  االجتماع  أن  الرئيس  فخامة  أكد 

إلعادة  الكومنولث  لدول  مناسبة  فرصة 

المشتركة،  واألولويات  القيم  على  التأكيد 

مثل  الحيوية  بالقضايا  يتعلق  فيما  سيما  ال 

والتجارة  المناخ  وتغير  المستدامة  التنمية 

التركيز  عن  فضال  للشباب،  العمل  وفرص 

على التعافي من جائحة كورونا )كوفيد 19(.

األنباء  لوكالة  تصريحه  في  فخامته،  ولفت 

من  بالكثير  تتمتع  بالده  أن  إلى  القطرية، 

عليها  وجب  ولكن  لالستثمار،  الجاذبة  المزايا 

أن تعتمد على نفسها لتحقق ما تطمح إليه، 

وذلك من خالل تغيير طريقة التفكير والعمل 

تبقى  ألن  رفضه  عن  معربا  والدؤوب،  الجاد 

العمل  على  ومشددا  للتاريخ،  رهينة  رواندا 

من  االستفادة  عبر  المتاحة  اإلمكانيات  وفق 

ومنظمات  دول  مع  والعمل  القوية  الشركات 

حول العالم للنهوض بالبالد.

بين  الموقعة  باالتفاقية  يتعلق  وفيما 

المهاجرين  ترحيل  بشأن  ورواندا  بريطانيا 

غير الشرعيين من بريطانيا إلى بالده، أشار 

بالده  أن  إلى  كاغامي  بول  الرئيس  فخامة 

من  اآلالف  مئات  طويلة  فترة  منذ  تستضيف 

العالم غالبيتهم  الالجئين من مختلف أنحاء 

الروانديين  معظم  أن  إلى  الفتا  إفريقيا،  من 

من  ما  مرحلة  في  الجئين  كونهم  من  عانوا 

المملكة  مع  الشراكة  »قبل  مضيفا  حياتهم، 

المهاجرين  تستقبل  رواندا  كانت  المتحدة، 

ليبيا  من  إجالؤهم  تم  الذين  المستضعفين 

المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  قبل  من 

اآلمن«،  المالذ  ومنحتهم  الالجئين،  لشؤون 

مرتبط  المتحدة  المملكة  مع  االتفاق  أن  وأكد 

بول  الرئيس  فخامة  وأوضح  التجربة.   بهذه 

ختام  في  رواندا،  جمهورية  رئيس  كاغامي، 

القطرية  األنباء  لوكالة  الخاص  تصريحه 

قنا، أن نظام اللجوء العالمي يحتاج إلى حلول 

في  المساهمة  كيغالي  »ويسعد  مبتكرة 

»بالنسبة  ذاته  السياق  في  قال  حيث  ذلك«، 

المال  رأس  في  باالستثمار  األمر  يتعلق  لنا، 

للوصل  فرصة  ومنحهم  للمهاجرين،  البشري 

إلى إمكاناتهم الكاملة مما يثبت أن إفريقيا هي 

أيضا مكان يتسم بفرص هائلة«.

{ الرئيس بول كاغامي

سفيرنا لدى رواندا:

تعاون إيجابي 
مثمر بين البلدين

الدوحة- قنا- أشاد سعادة السيد مسفر 

قطر  دولة  سفير  الشهواني،  فيصل  بن 

لدى جمهورية رواندا، بالعالقات الثنائية 

البلدين  بين  المثمر  اإليجابي  والتعاون 

من  العديد  شمل  والذي  الصديقين، 

االقتصادي  القطاع  مثل  القطاعات؛ 

والسياحي، ليتوج هذا التعاون بالتوقيع 

على عدد من االتفاقيات بين البلدين.

خاص  تصريح  في  سعادته  وأشار   

إلى  قنا  القطرية  األنباء  لوكالة 

جمهورية  في  القطرية  االستثمارات 

مطار  في  االستثمار  تم  حيث  رواندا، 

خطوط  في  واستثمارات  بوجيسيرا، 

مع  بالشراكة  الرواندية  الطيران 

القطرية. الجوية  الخطوط 

بالتعاون  يتعلق  »فيما  سعادته:  وتابع   

ومع  واالجتماعي،  الرياضي  المجال  في 

استعدادات دولة قطر الستضافة بطولة 

وإيمانا   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

المجتمعي  االيجابي  التغيير  بأثر  منا 

سيتم  وعالميا،  قطر  في  القدم  لكرة 

افتتاح مركز الجيل المبهر في العاصمة 

المسؤولية  برنامج  ضمن  كيغالي 

للمشاريع  العليا  للجنة  المجتمعية 

واإلرث«.

استمرار  على  الشهواني  سعادة  وشدد   

بين  العالقات  لتقوية  المبذولة  الجهود 

والعزم  وتعزيزها،  الصديقين  البلدين 

القطرية  االستثمارات  من  المزيد  على 

في جمهورية رواندا.  وأكد سعادة سفير 

دولة قطر لدى جمهورية رواندا في ختام 

العالقات  ومتانة  قوة  على  تصريحه 

الصديقين،  البلدين  بين  الثنائية 

من  المزيد  لجني  تطلعه  عن  معربا 

العالقات،  هذه  لتطوير  المثمرة  النتائج 

رواندا. تنمية  في  والمساهمة 

استمرار الجهود المبذولة لتقوية 

العالقات القطرية ـــ الرواندية

العالقات الثنائية تنمو بشكل مطرد.. 

وقطر تعد شريكا استراتيجيا لرواندا

هناك فرصة كبيرة لتطوير 

التعاون االقتصادي والتجاري

زيارة صاحب السمو ستشكل فرصة لتعزيز العالقات بين البلدين
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صاحب السمو يصدر قانونا بتنظيم استخدام النقد في المعامالت
الدوحة- قنا- أصدر 

حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني، 

أمير البالد المفدى، 

أمس، القانون رقم 

)4( لسنة 2022 

بتنظيم استخدام 

النقد في المعامالت.

وقضى القانون 

بتنفيذه وأن 

ينشر في الجريدة 

الرسمية.

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

صاحب السمو يهنئ دوق لوكسمبورغ
السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

السمو  صاحب  إلى  تهنئة  برقية  المفدى، 

لوكسمبورغ  دوق  هنري  الدوق  الملكي 

الوطني  اليوم  ذكرى  بمناسبة  األكبر، 

لبالده.

نائب األمير يهنئ
 دوق لوكسمبورغ

الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد 

آل ثاني، نائب األمير، برقية تهنئة إلى صاحب 

السمو الملكي الدوق هنري دوق لوكسمبورغ األكبر، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

رئيس الوزراء يهنئ 
رئيس وزراء لوكسمبورغ

الدوحة - قنا - بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة 

بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة السيد كزافييه بيتيل، 

رئيس وزراء لوكسمبورغ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 

لبالده.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس مجلس النواب في 
لوكسمبورغ يجتمع مع سفيرنا

سعادة  اجتمع  قنا-  لوكسمبورغ- 

رئيس  اتجين،  فيرناند  السيد 

لوكسمبورغ  دوقية  في  النواب  مجلس 

بن  خالد  السيد  سعادة  مع  الكبرى، 

لدى  قطر  دولة  سفير  الهاجري،  فهد 

لوكسمبورغ.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

البلدين. بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

شارك فيها »54« متدربا من منتسبي »الداخلية« و»الدفاع« و»لخويا«

تخريج خمس دورات لـ »أمن السواحل«

صباح  والحدود،  السواحل  ألمن  العامة  اإلدارة  احتفلت 

أمس، بتخريج خمس دورات تخصصية تم عقدها بمركز 

منتسبي  من  متدربا   )54( فيها  وشارك  البحري  التدريب 

والرتب  الضباط  من  لخويا  وقوة  والدفاع  الداخلية  وزارتي 

المهندي  العزيزعلي  عبد  العقيد  الحفل  حضر  األخرى. 

السواحل  ألمن  الـــعامة  لإلدارة  العام  المدير  مساعد 

ضباط  معهد  مدير  المناعي  محمد  نايف  والمقدم  والحدود، 

الشرطة. 

التدريب  مركز  خطة  ضمن  الدورات  هذه  انعقاد  ويأتي 

متميزا  تأهيال  المشاركين  ولتأهيل  الثاني  للربع  البحري 

الطرادات  متن  على  والنظرية  العملية  التدريبات  خالل  من 

كفاءتهم  رفع  بهدف  الرياضية  والمنشآت  البحر  عرض  في 

العمل. الالزمة ألداء  بدنيا وذهنيا وتزويدهم بالمهارات 

 5/  15 من  الفترة  خالل  الخامسة  طراد  قائد  دورة  عقدت  وقد 

الرتب  من  متدربين  عشرة  فيها  وشارك   ،2022/  6/  23 إلى 

األساسية  والقواعد  بالمبادئ  تزويدهم  بهدف  األخرى 

لقيادة الطرادات والحصول على صالحية قيادة طراد قصير 

الـ)15(  التأسيسية  الغطس  دورة  اختتمت  كما  المدى. 

/2022 والتحق   6/  23 /5 إلى   22 التي عقدت خالل الفترة من 

والقواعد  المبادئ  لمعرفة  األخرى  الرتب  من  متدربا   )14( بها 

والليلي. النهاري  للغطس  األساسية 

الساحلية  الدوريات  دورة  اختتمت  ذاته،  السياق  وفي 

 2022/ 6/ 23 5 /6 وحتى  الثالثة التي عقدت خالل الفترة من 

تعريف  بهدف  األخرى،  الرتب  من  متدربين   )10( بمشاركة 

والتعرف  السواحل  مناطق  تمشيط  بأساليب  المشاركين 

وأساليب  الممنوعة  والمواد  والبرية  البحرية  األلغام  على 

القضائية. الضبطية  تنفيذ 

البحري  والتفتيش  المخدرات  مكافحة  دورة  اختتمت  كما 

 6/  23 وحتى   6/  12 من  الفترة  خالل  عقدت  التي  الخامسة 

والرتب األخرى،  )12( متدربا من الضباط  والتحق بها   2022/
مكافحة  وأساليب  بطرق  المشاركين  تعريف  إلى  وهدفت 

المنظمة  والتشريعات  والقوانين  المخدرات  وتهريب 

وقوانين  والمحظورة  الممنوعة  الصيد  أماكن  والتعرف على 

البيئة.  حماية 

الشخصية  السالمة  دورة  اختتمت  ذاته،  اإلطار  وفي 

 6/  19 من  الفترة  خالل  الثالثة  االجتماعية  والمسؤولية 

الضباط  من  متدربين   )8( بمشاركة   2022/  6/  23 وحتى 

والمخاطر  العمل  بيئة  معرفة  بهدف  األخرى،  والرتب 

األمنية. األعمال  واإلجراءات لممارسة 

وتجدر اإلشارة إلى أن مركز التدريب البحري يقوم بتطبيق 

صادرة  نموذجية  مناهج  خالل  من  دولية  علمية  منهجية 

والمتوافقة   )IMO( الدولية  البحرية  المنظمة  من  ومعتمدة 

التدريب  ومعايير  لمستويات  الدولية  االتفاقية  مع 

الجودة  إدارة  نظم  معايير  المركز  يطبق  كما   ،)STCW(

.2019 )ISO 900l/2015( التي حصل عليها منذ عام 

وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على المشاركين.

{  العقيد  عبد العزيزعلي

$ الدوحة

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

د. الخلـيــفي يجـتـمــع
 مــــع الــسفــيــر الصيــــنـي

الدكتور  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

صالح  بن  عبدالعزيز  بن  محمد 

الخارجية  وزير  مساعد  الخليفي، 

سعادة  مع  أمس،  اإلقليمية،  للشؤون 

جمهورية  سفير  جيان،  تشو  السيد 

الصين الشعبية لدى الدولة.

جرى خالل االجتماع استعراض عالقات 

وآخر  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون 

ذات  اإلقليمية  القضايا  مستجدات 

االهتمام المشترك.

لكبار المسؤولين بشأن اليمن

قطر تشارك في االجتماع اإلنساني الرابع
قطر  دولة  شاركت  قنا-  بروكسل- 

لكبار  الرابع  اإلنساني  االجتماع  في 

الذي  اليمن  بشـــأن  المسؤولين 

البلجيكية  العاصمة  في  انعقد 

و23   22 يومي  خالل  بروكسل 

دولة  وفد  ترأس  الجاري.  يونيو 

سعادة  االجتماع  في  المشارك  قطر 

العمادي  عبدالله  بن  نايف  السفير 

بوزارة  العربية  الشؤون  إدارة  مدير 

الخارجية.

قطر: اعتماد نظام يهدف إلى توفير التعليم الجيد للجميع
قطر تدين بشدة 
هجمات في مالي

الدوحة - قنا - أعربت 

دولة قطر عن إدانتها 

واستنكارها الشديدين 

للهجمات التي استهدفت 

قرى في وسط مالي، 

وأدت إلى سقوط عشرات 

القتلى.

وجددت وزارة الخارجية، 

في بيان أمس، موقف 

دولة قطر الثابت الرافض 

للعنف واإلرهاب مهما 

كانت الدوافع واألسباب.

وعبرت الوزارة عن تعازي 

دولة قطر لذوي الضحايا 

ولحكومة وشعب مالي.

إيالءها  قطر  دولة  أكدت   - قنا   - جنيف 

كأولوية  التعليم  في  للحق  كبيرة  أهمية 

في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واعتمادها 

على نظام تعليمي يهدف إلى توفير التعليم 

الجيد للجميع على قدم المساواة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد 

الدائم  بالوفد  عبدالله بهزاد، سكرتير ثالث 

التفاعلي  الحوار  خالل  بجنيف،  قطر  لدولة 

في  بالحق  المعنية  الخاصة  المقررة  مع 

في  اإلنسان  حقوق  مجلس  أمام  التعليم 

جدول  من   )3( البند  إطار  في  الـ50،  دورته 

أعمال المجلس.

إطار  في  التوجه،  تم  أنه  إلى  بهزاد  وأشار 

العلوم  مجال  شهده  الذي  الكبير  التقدم 

نحو  قطر،  بدولة  المعلومات  وتكنولوجيا 

لخدمة  الرقمية  التكنولوجيا  توظيف 

وزارة  تبنت  حيث  التعليمية،  العملية 

استراتيجية  العالي  والتعليم  التعليم 

بيئة  توفير  بهدف  اإللكتروني  التعليم 

المتعلمين  تخدم  متطورة  تكنولوجية 

بصورة فاعلة ومبتكرة، كما أطلقت برنامج 

إلى  تهدف  مبادرة  وهي  اإللكتروني  التعليم 

خدمات  وتقديم  التعليمية  العملية  تطوير 

الرقمية  التكنولوجيا  على  قائمة  إلكترونية 

التعليم  جودة  تحسين  بغرض  المتكاملة 

والتعلم.

لدولة  الدائم  بالوفد  ثالث  سكرتير  وأبرز 

والتعليم  التعليم  وزارة  أن  بجنيف  قطر 

التدابير  تطبيق  خالل  قامت  العالي 

المرتبطة  االحترازية  واإلجراءات  الوقائية 

حرصها  إطار  في   »19  - »كوفيد  بجائحة 

بإطالق  التعليمية  العملية  استمرار  على 

وخصصت  بعد،  عن  التعليم  نظام 

بوابة  بينها  من  إلكترونية،  منصات  خمس 

»التعلم  شعار  تحت  اإللكترونية  التعليم 

وقامت  للمستقبل«،  قطر  منصة  بعد  عن 

للطلبة  اإللكترونية  األجهزة  بتوفير  أيضا 

العملية  استمرار  لضمان  والمعلمين 

الدراسية.
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خالل الفترة الحالية لخريجي الثانوية للعام الدراسي الحالي

إنهاء إجراءات المتقدمين لالبتعاث

فريق جامعة العلوم األردنية حقق المركز الثاني

اسطنبول  التركية  بالعاصمة  اختتمت 

السادسة  الدولية  البطولة  فعاليات 

مركز  ينظمها  التي  الجامعات  لمناظرات 

قطر،  مؤسسة  عضو  قطر،  مناظرات 

وآسيوية  عربية  دول  من  فرق  فيها  وتشارك 

في  األولى  للمرة  وبعضها  وأميركية  وأوروبية 

مناظرات اللغة العربية.

في  إم  آند  إي  تكساس  جامعة  فريق  فاز  وقد 

لمؤسسة  الشريكة  الجامعات  إحدى  قطر، 

النهائية  الجولة  في  األول  بالمركز  قطر، 

العلوم  جامعة  فريق  وبين  بينه  جرت  التي 

المركز  تبوأ  الذي  األردنية  والتكنولوجيا 

العالي  المعهد  فريق  حصل  بينما  الثاني، 

للدراسات والبحوث اإلسالمية من موريتانيا 

على المركز الثالث.

معرفي،  الله  عبد  حياة  الدكتورة  وقالت 

المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر: »لقد 

و150  متناظر،   324 البطولة  هذه  في  اجتمع 

 50 من  أكثر  يمثلون  متطوًعا،  و80  حكًما، 

الذي  اإلنساني  التضامن  عن  ليعبروا  دولة، 

العربية  فاللغة  إليها،  للوصول  دوًما  نسعى 

وأعراقهم،  دولهم  تعددت  شباًبا  جمعت  قد 

واختلفت  وثقافتهم،  دياناتهم  وتنوعت 

بإيمانهم  تشاركوا  ولهجاتهم،  ألسنتهم 

برسالة الكلمة الحق«.

الحالي  العام  أن  معرفي  الدكتورة  وأكدت 

تعكس  التي  الفعاليات  من  العديد  شهد 

قطر،  مناظرات  مركز  رسالة  انتشار 

قطر  مناظرات  بين  للتعاون  وكنتيجة 

الوقفية،  الفاتح  محمد  السلطان  وجامعة 

العربية  اللغة  »دراسات  مركز  افتتاح  تم 

فتح  عن  مؤخًرا  ُأعلن  كما  والمناظرات«، 

قطر  مناظرات  زمالة  لبرنامج  االنضمام  باب 

البحثي، وهو برنامج جديد يسعى لتمكين 

الباحثين ودعمهم بهدف تطوير المعرفة في 

مجال المناظرات.

إلى  رسالة  معرفي  الدكتورة  ووجهت 

مشاركتهم  أن  »لتعلموا  قائلًة:  المتناظرين 

منافسة  مجرد  ليست  البطولة  هذه  في 

بأن  عهٍد  بمثابة  هي  وإنما  الفوز،  بهدف 

العالم  لغات  بكل  السالم  رسالة  تنشروا 

وأن  العربية  اللغة  وبنغمات  ولهجاتها 

تنطلقوا وتبادروا وُتطلقوا العنان ألفكاركم«.

الترحيبية في الحفل الختامي  وفي كلمته 

أحمد  الدكتور  حضره  الذي  للبطولة، 

بن  حمد  جامعة  رئيس  حسنة  مجاهد 

والدكتور  قطر،  مؤسسة  عضو  خليفة، 

التربية  وزارة  وكيل  النعيمي،  إبراهيم 

قطر،  بدولة  العالي  والتعليم  والتعليم 

الشخصيات  من  عدد  إلى  باإلضافة 

قطر  من  المركز  سفير  قال  المشاركة، 

البطولة  المري: »نختتم هذه  اللخن  محمد 

لقاءات  ولنا  النجاح،  بأوسمة  الدولية 

متجددة لنشر رسالتنا مع شركاء يؤمنون 

فكر  بناء  في  المناظرات  تلعبه  الذي  بالدور 

في  تجمعنا  عربية  وبلغة  الواعدة  األجيال 

مدينة اسطنبول العريقة«.

العالمي  السالم  شعار  أن  إلى  المري  وأشار 

يحمله  بما  الجميع،  مسؤولية  هو  للبطولة 

عن  معلنة  قضايا  من  ُطرح  وما  معاٍن  من 

التحاور بالحجة والبرهان.

من جهتهم، عّبر طالب فريق جامعة تكساس 

عن  بالبطولة،  الفائز  قطر  في  إم  آند  إي 

المنافسة  حّدة  رغم  اإلنجاز  بهذا  فرحتهم 

معاذ  الطالب  أكد  حيث  المناظرات،  خالل 

ربيع أن الفوز يكتسب معنًى آخر حين يأتي 

بعد منافسة شديدة مع أقوى الفرق، وهو ما 

دولة  من  المشاركين  ولجميع  له  فخر  يعّد 

الصادق،  وسام  الطالبة  أكدت  كما  قطر، 

ومشوقة،  حماسية  كانت  المناظرات  أن 

أعضاء  لجميع  محفًزا  يعتبر  الفوز  وأن 

قطر،  في  إم  آند  إي  تكساس  جامعة  فريق 

للمشاركة مجدًدا في العديد من المناظرات 

مستقباًل.

وقال الطالب محمد خالد سليمان: مسيرتي 

الصف  في  كنت  منذ  بدأت  المناظرات  مع 

األول إعدادي، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، 

وبكينا  تعبنا  وخسارة،  فوز  بمحطات  مررنا 

وفرحنا، لقد كانت مسيرة شّيقة، وها نحن 

بطولة  بأفضل  بالفوز  جهدنا،  ثمرة  نقطف 

مناظرات على مستوى العالم العربي.

من  المقبل  العام  سأتخرج  وأضاف: 

حيث  قطر،  في  إم  آند  إي  تكساس  جامعة 

في  والتحكيم  التدريب  على  سأركز 

من  بالكثير  وسأحتفظ  المناظرات،  مجال 

الصداقات التي كّونتها خالل البطولة والتي 

تعّد مكسًبا لي مدى الحياة.

ونال فريق جامعة ابن خلدون في تركيا لقب 

البطولة الدولية لمناظرات الجامعات باللغة 

فريق  وجاء  بغيرها،  الناطقين  من  العربية 

بالمركز  الماليزية  اإلسالمية  العلوم  جامعة 

الثاني.

متحدثي  أفضل  تكريم  تم  الحفل،  وخالل 

اللغة  لمناظرات  السادسة  الدولية  البطولة 

متحدث،  أفضل  بينهم،  ومن  العربية، 

وأفضل  ليبيا؛  من  قاجوم  مصباح  محمد 

علي  أحمد  إبراهيم  الطالب  متحدث  ثاني 

من السودان؛ وأفضل ثالث متحدث الطالب 

جامعة  من  أحمد  سليمان  خالد  محمد 

تكساس إي آند إم في قطر.

كما تم تكريم أفضل خمسة متحدثين في 

البطولة الدولية للغة العربية من الناطقين 

الطالب  متحدث  أفضل  وهم:  بغيرها، 

محمد سهيل ثقيف بن محمد إسحاق، من 

أفضل  الماليزية،  اإلسالمية  العلوم  جامعة 

أرشد  أفيق  محمد  الطالب  متحدث  ثاني 

العلوم اإلسالمية  أوغ ترميذي من جامعة  بن 

الطالب  متحدث  ثالث  أفضل  الماليزية، 

رابع  أفضل  ديوك،  من  شوت  منرو  جاسبر 

من  كينج  كمبل  كالب  الطالب  متحدث 

الطالب  متحدث  خامس  أفضل  هارفارد، 

حبيب رحمان أن من دار الهدى.

لمناظرات  الدولية  البطولة  مع  وبالتزامن 

بجائزة  الفائز  عن  اإلعالن  تم  الجامعات 

عامين  كل  تنطلق  التي  المناظرة  رواد 

مجال  في  واالبتكار  الهمم  أصحاب  لتكريم 

في  اإليجابي  التأثير  وإحداث  المناظرات، 

المجتمعات، وقد فاز بالجائزة لهذا الموسم 

مؤسسة المناظرات والفكر من األردن.

على  والتعليم  التربية  بوزارة  مصدر  أكد 

الفترة  العالي  التعليم  هيئة  استعداد 

المتقدمين  الطالب  إجراءات  إلنهاء  الحالية 

طالب  من  األولى«  »المرحلة  االبتعاث  لبرامج 

الطالب،  نتائج  ظهور  بعد  العامة  الثانوية 

على  االبتعاث  وإدارة  الهيئة  تعمل  حيث 

أوراق  الستكمال  للطالب  خطابات  إرسال 

»جامعة  المحلية  للجامعات  سواء  ابتعاثهم 

قطر«  بمؤسسة  الشركية  والجامعات  قطر 

الوزارة  أن  إلى  الفتًا  الخارجية،  للجامعات  أو 

للبدء  الحالية  الفترة  الموافقات  على  تعمل 

االبتعاث،  لبرامج  اإلدارية  اإلجراءات  في 

الماضية  الفترة  خالل  الموافقة  جرى  كما 

خريجي  من  المتقدمين  من  مجموعة  على 

الثانوية وبدأت تلك المجموعة دراستها بدءا 

من يوم 20 مايو الماضي.

خاصة  تصريحات  في  المصدر،  وقال 

للبعثات  القبول  نسب  إن   ،$ بـ 

 % و80  الطب،  لكلية   %  90 ستكون  الداخلية 

 % و75  المساعدة،  الطبية  للتخصصصات 

لكلية التربية وفروعها، و80 % للحاسب اآللي، 

و65 % للتمريض، كما حددت نسبة القبول 

 65 والدبلوم   ،%  85 األميرية  البعثة  لبرنامج 

%، وبالنسبة لغير القطريين فيكون القبول 
الطبية  للعولم   %  80 الداخلي  لالبتعاث 

المساعدة وكلية التربية.

الخارجية،  البعثات  في  للقبول  وبالنسبة 

 %  90 تحديد  تم  أنه  المصدر  أكد  فقد 

الطبية  لتخصصات   % و85  الطب،  لدراسة 

وعلومه،  اآللي  للحساب   % و85  المساعدة، 

متوفرة  الغير  للتخصصات  وبالنسبة 

 85 نسبة  تحديد  فتم  المحلية  بالجامعات 

% للقبول في تلك البرامج، كذلك تم تحديد 
نسبة 85 % لبرامج البعثة األميرية بالخارج، 

دراسة  في  الراغبين  للطالب  فأعلى   % و97 

قبول  على  الحصول  بشرط  تخصص  أي 

قائمة  على  المدرجة  الجامعات  إحدى  من 

مشيرًا  والتعليم،  التربية  لوزارة  االبتعاث 

إلى أن تخصصات العلوم الطبية المساعدة 

لها  ابتعاث  برامج  توجد  ال  التربية  وكلية 

ويكون االبتعاث داخليا فقط.

وتنقيح  تجديد  الماضية  الفترة  شهدت  وقد 

الجامعات  قوائم  وتجديد  االبتعاث  شروط 

سواء  المعتمدة  والخارجية  المحلية 

للدراسة على نفقة الدولة أو النفقة الخاصة، 

باب  فتح  إعادة  الثانية  المرحلة  تشمل  كما 

المتقدمين  للطلبة  اإللكتروني  التسجيل 

نوفمبر  شهري  خالل  القادم  الربيع  لفصل 

وديسمبر من العام الجاري.

شروط القبول 

وقال إنه جرى خالل الفترة الماضية تحديث 

ببرنامج  لاللتحاق  والخاصة  العامة  الشروط 

االبتعاث الحكومي للعام الدراسي القادم 2022 

- 2023، وهي: أن يكون قطري الجنسية، وأن 

يكون  وأن  والسلوك،  السيرة  حسن  يكون 

الئقا طبيا، وأال يزيد سن الطالب وقت تقديم 

من  المدة  تزيد  وأال  سنة،   )23( على  الطلب 

تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة أو 

ما يعادلها عن ثالث سنوات، وأال يكون موظفا 

بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، 

الوطنية  الخدمة  أكاديمية  من  إفادة  وتقديم 

على  والحصول  الذكور،  للطالب  بالنسبة 

 - الجامعات  إحدى  من  مشروط  غير  قبول 

والمعتمدة  المدرجة  التعليمية  المؤسسات 

تحت قائمة االبتعاث، وفي أحد التخصصات 

قد  يكون  وأال  االبتعاث،  خطة  وفق  المتاحة 

على  دراسية  ببعثة  االلتحاق  للطالب  سبق 

تعليمية  بمؤسسة  أو  أخرى،  جهة  أي  نفقة 

لذات الدرجة العلمية أو درجة أعلى على نفقة 

دعم  على  حاصال  الطالب  يكون  وأال  الدولة، 

التنافسية  لمبدأ  الموافقة  وتخضع  مزدوج، 

بين المتقدمين حسب المقاعد المخصصة 

في كل عام، باإلضافة إلى الشروط الخاصة 

لكل برنامج والدرجة العلمية.

المستندات المطلوبة

لمرحلة  دراسية  بعثة  على  المتقدم  ويلزم 

غير  قبول  خطاب  إرفاق  البكالوريوس 

خارج  حديث  بتاريخ  الجامعة  من  مشروط 

إحدى  من  مشروط  غير  قبول  وخطاب  قطر، 

الجامعات المدرجة على قائمة االبتعاث عند 

القبول  ويكون  حديث،  بتاريخ  الطلب  تقديم 

)Hons( حسب النظام البريطاني  على درجة 

)للخارج(، وتقديم إفادة من أكاديمية الخدمة 

يهمه  لمن  وشهادة  الذكور،  للطالب  الوطنية 

حساب  برقم  المحلية  البنوك  أحد  من  األمر 

من  صورة  إلى  باإلضافة   ،)IBAN( الطالب 

الجهتين،  من  للطالب  الشخصية  البطاقة 

وصورة من جواز السفر للطالب، وشهادة لمن 

يهمه األمر )تفيد بعدم عمل الطالب( من ديوان 

الحكومي، وصورة  والتطوير  المدنية  الخدمة 

أو  الطالب  أمر  لولي  الشخصية  البطاقة  من 

الضامن من الجهتين، وشهادة راتب أو شهادة 

تقاعد أو سجل تجاري ساري المفعول وبتاريخ 

حديث )لولي أمر الطالب أو الضامن(.

للبكالوريوس،  الضم  لشروط  بالنسبة  أما 

أال يزيد سن الطالب  الوزارة إنه يجب  فقالت 

للبعثة  الضم  مرحلة  في  الطلب  تقديم  وقت 

الذي  التخصص  يكون  وأن  سنة(،   25( على 

التخصصات  أحد  في  الطالب  به  التحق 

التقدم  عند  االبتعاث  خطة  وفق  المتاحة 

للضم، وأن يكون الطالب قد أنهى عدد ساعات 

بالنظام  مكتسبة(  ساعة   60 عن  يقل  )ال 

أكاديميين(  )عامين  يعادلها  ما  أو  األميركي 

عام  تراكمي  وبمعدل  البريطاني  بالنظام 

مرتفع  جيد  تقدير  على  الحصول  أو   )2.8(

أحد  في  المدرجة  الجامعات  إحدى  من 

االبتعاث،  خطة  وفق  المتاحة  التخصصات 

المتحصلة  الساعات  عدد  يتجاوز  أال  على 

التي  الفترة  في  ُبعد  عن  التعليم  بنظام 

تسبق الضم 12 ساعة دراسية أو ما يعادلها، 

وتقديم ما يثبت أن المدة المتبقية للحصول 

المؤسسات  إحدى  من  البكالوريوس  على 

التعليمية المدرجة ضمن القائمة ال تقل عن 

عام أكاديمي.

سبق  قد  يكون  أال  الشروط  ضمت  كما 

نفقة  على  دراسية  ببعثة  االلتحاق  للطالب 

الطالب  ذلك  من  ويستثنى  أخرى،  جهة  أي 

الذي يحتسب ما قضاه في البرنامج السابق 

الذي  الجديد  الدراسي  البرنامج  من  كجزء 

الموافقة  تخضع  حيث  إليه،  سيبتعث 

حسب  المتقدمين  بين  التنافسية  لمبدأ 

المقاعد المخصصة في كل عام، وفي جميع 

البكالوريوس  لدرجة  الضم  يتم  ال  الحاالت 

بنظام الدراسة التكميلية )Top up( أو بنظام 

أو  المضغوطة  البرامج  أو   )Sandwich Year(

.)On Line( الجزئية أو عن ًبعد

المستندات  إرفاق  الطالب  على  ويجب 

المطلوبة للتقديم على بعثة دراسية لمرحلة 

الضم للبكالوريوس، تشمل شهادة لمن يهمه 

األمر بإثبات قيد الطالب في الجامعة )كتاب 

المسجلة  المواد  وكشف  الجامعة(،  قبول 

لمن  وشهادة  حديث،  بتاريخ  والمكتسبة 

برقم  المحلية  البنوك  أحد  من  األمر  يهمه 

حساب الطالب )IBAN(، وصورة من البطاقة 

وصورة  الجهتين،  من  للطالب  الشخصية 

يهمه  لمن  وشهادة  للطالب،  السفر  جواز  من 

ديوان  من  الطالب  عمل  بعدم  تفيد  األمر 

الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وصورة 

الطالب  أمر  لولي  الشخصية  البطاقة  من 

أو  راتب  وشهادة  الجهتين،  من  الضامن  أو 

شهادة تقاعد أو سجل تجاري ساري المفعول 

وبتاريخ حديث )لولي أمر الطالب أو الضامن(، 

على أال تتجاوز مدتها ثالثة أشهر.

{ أرشيفية - طالب االبتعاث

»تكساس« يفوز بالبطولة الدولية للمناظرات

التواصل 
مع الطالب 
الستكمال 

األوراق لبدء 
الدراسة 

بالجامعات 
المحلية 

والخارجية 

نسب القبول للبعثات الداخلية »90 %« للطب 
و»75 %« للتربية و»80 %« للحاسب اآللي 

»85 %« للتخصصات الطبية المساعدة
و»85 %« للحساب اآللي للبعثات الخارجية

كتب          محمد الجعبري

اسطنبول          $

د. معرفي: »50« دولة شاركت في 
البطولة تعبيرًا عن التضامن اإلنساني 

د. حسنة: المناظرات تلعب دورا في 
بناء فكر األجيال الواعدة وبلغة عربية
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في جهاز التخطيط واإلحصاء

تدريـب ميداني لطالبـات جـامـعة قـطـر
أمس  واإلحصاء  التخطيط  جهاز  اختتم 

مبناه  في  نظمه  الذي  الميداني  التدريب 

األخيرة  السنة  طالبات  من  لمجموعة 

العروض  من  العديد  وشمل  قطر،  بجامعة 

إدارات  في  العملية  والتطبيقات  التقديمية 

المختلفة. الجهاز 

مايو   29 في  التدريب  برنامج  وانطلق 

طالبات  سبع  فيه  وشاركت  الماضي، 

والتنمية  والتخطيط  السياسة  قسم  من 

بكلية اآلداب والعلوم وطالبة من قسم اإلدارة 

والتسويق بكلية اإلدارة واالقتصاد. 

التدريب  برنامج  خالل  الطالبات  وتنقلت 

التخطيط  جهاز  وأقسام  إدارات  بين 

واإلحصاء ألخذ نظرة عامة عن بيئة العمل 

إدارات  البرنامج  شمل  حيث  الجهاز،  في 

االستراتيجي  والتخطيط  البشرية  الموارد 

العامة  والعالقات  المعلومات  ونظم 

الدائمة  للجنة  الفني  والمكتب  واالتصال، 

والجودة،  التخطيط  ووحدة  للسكان، 

الوطنية  التنمية  استراتيجية  ومشروع 

الثالثة لدولة قطر.

بأهمية  التوعية  إلى  التدريب  هذا  ويهدف 

دولة  في  ودوره  واإلحصاء  التخطيط  جهاز 

الخبرة  أساسيات  نقل  جانب  إلى  قطر 

بيئة  مفاهيم  لتعزيز  والمهنية  العملية 

استكمال  من  كجزء  الطالبات  عند  العمل 

تخرجهن. متطلبات 

جهاز  في  للطالب  الميداني  التدريب  ويأتي 

التعاون  إطار  ضمن  واإلحصاء  التخطيط 

التكامل  لتحقيق  قطر  جامعة  مع  الدائم 

العملية،  والخبرة  األكاديمية  المعرفة  بين 

العمل  بيئة  مع  التكيف  بسرعة  واالرتقاء 

وظروفها بعد التخرج.

الدوحة           $

عن البرامج التدريبية التي تقدمها.. »العدل«:

رفع نسبة رضا الجهات الحكومية لـ »%70«

تسعى  العدل  وزارة  أن   $ علمت 

الفترة  خالل  األهداف  من  عدد  لتحقيق 

وذلك   2022 الحالي  العام  نهاية  قبل  المقبلة 

للوزارة،  السنوية  االستراتيجية  إطار  في 

حيث تسعى إلى رفع نسبة رضا المستفيد 

المعامالت  نسبة  ورفع   ،%  70 لـ  الخارجي 

 %  55 إلى  كامل  بشكل  إلكترونيا  تتم  التي 

لرفع  الوزارة  تسعى  كما   ،2022 عام  بنهاية 

المقدم  التدريب  عن  المتدربين  رضا  نسبة 

من 60 % إلى 70 %، ورفع نسبة رضا الجهات 

من  التدريب  مخرجات  جودة  عن  الحكومية 

نسبة  رفع  إلى  باإلضافة   ،%  70 إلى   %  60
التي يتم تقديمها من خالل أساليب  البرامج 

حديثة إلى 50 %.

نسبة  رفع  على  العدل  وزارة  تعمل  كما 

 ،%  60 إلى  الوزارة  بوابات  عن  الجمهور  رضا 

الواردة  السنوية  الشكاوى  عدد  وخفض 

بشأن ممارسي المهن القانونية التي تشرف 

نسبة  ورفع  شكوى،   25 إلى  الوزارة  عليها 

الوعي  نشر  فعاليات  في  المشاركين  رضا 

القانوني التي تعقدها الوزارة إلى 75 %، ورفع 

المنشور  المحتوى  مع  المتفاعلين  نسبة 

على منصات التواصل االجتماعي من معدل 

15 % بنهاية عام 2020 إلى معدل 25 % بنهاية 
عام 2022.

هذا وتستهدف خطة الوزارة التدريبية كافة 

الحكومية  والجهات  الوزارات  في  القانونيين 

الضبط  مأموري  من  القضاء  وأعوان  األخرى، 

العقاريين،  والوسطاء  والخبراء  القضائي، 

وفقًا  األخرى  القانونية  الفئات  من  وغيرهم 

الحكومية  للجهات  التدريبية  لالحتياجات 

ترشيحات  من  تقترحه  بما  الدولة  في 

بالقطاع  العاملين  أو  القانونيين،  للموظفين 

تخصصية  دورات  تنظم  وكذلك  القانوني، 

ومساعدي  النيابة،  وأعضاء  القضاة  للسادة 

القضاة، ومساعدي النيابة.

للعام  التدريبية  المركز  خطة  وتضمن 

تخصصية  دورة   100 من  يقرب  ما  الحالي 

التخصصات  جميع  تناول  خاللها  من  يتم 

القانونية  الكوادر  وتدريب  إلعداد  القانونية 

 5 بواقع  القصيرة  التدريبية  الدورات  في 

تدريب  إلى  إضافة  ساعة،   24 مدار  على  أيام 

الكوادر القانونية في التدريب اإلعدادي بواقع 

3 أشهر، وكذلك ينظم  180 ساعة على مدى 

تحت  للمحامين  التدريبية  الدورة  المركز 

التدريب والدورة التاسعة عشرة للقانونيين 

الجدد. 

ويأتي البرنامج التدريبي القانوني والقضائي 

في إطار توجيهات سعادة السيد مسعود بن 

برامج  بتفعيل  العدل  وزير  العامري  محمد 

والدورات  التخصصية  القانونية  الدورات 

الشركاء  مع  بالتنسيق  اإللزامية  القانونية 

في  المتدربين  عمل  وجهات  القانونيين 

ويلبي  المخرجات  جودة  يرفع  بما  الدولة، 

للمؤسسات  التدريبية  االحتياجات 

القطرية  العمل  سوق  ويدعم  الحكومية 

بشكل  مؤهلة  قطرية  قانونية  بكفاءات 

وبما  التخصصات،  مختلف  في  مناسب 

ركيزتها  في   2030 الوطنية  قطر  رؤية  يحقق 

وتنميتها  البشرية  الكوادر  ببناء  المتعلقة 

وتعزيز كفاءتها.

وتمت مراعاة تلبية جميع الدورات لمختلف 

االحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في 

الدولة، ويتم التسجيل لمختلف الدورات من 

الدولة،  في  للقانونيين  »موارد«  نظام  خالل 

بنظام  المرتبطة  غير  الجهات  تقوم  فيما 

الخاصة بالترشيح  موارد بتعبئة االستمارة 

للوزارة  اإللكتروني  الموقع  للتدريب من خالل 

القانونية  الدراسات  مركز  إلى  وإرسالها 

والقضائية بوزارة العدل. 

اإلجراءات  من  العديد  الوزارة  نفذت  كما 

أنظمة  على  أدخلتها  التي  والتحسينات 

الخدمات  هيكلة  إعادة  فيها  بما  العمل، 

متطلبات  لتلبي  وتكييفها  اإللكترونية 

على  تعتمد  عمل  بيئة  وتوفير  الجمهور، 

العقاري  التسجيل  إجراءات  جميع  حوسبة 

والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين 

الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول 

للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

تسجيل  إجراءات  نظام  تطوير  تم  كما 

السندات  إصدار  آليات  وتحديث  الملكية 

للتحول  شاملة  منظومة  ضمن  والوكاالت 

الرقمي لخدمات الوزارة.

واستحدثت وزارة العدل عددًا من التسهيالت 

من  المراجعين  تمكين  إلى  تهدف  التي 

العقاري  التسجيل  خدمات  على  الحصول 

على  صك  نظام  عبر  المتاحة  والتوثيق 

خالل  من  ويسر،  بسهولة  اإلنترنت  شبكة 

اختصار الخطوات التي تتطلبها عملية إنهاء 

المعامالت من خالل أنظمة الموبايل واألجهزة 

الذكية.

ارتفـاع نسـبة البرامج المقدمة من خالل أسـاليب حديثة لـ »%50«

الخطة التدريبية تستهدف كافة القانونيين بالوزارات والجهات الحكومية

خـفـض الشـكـاوى السـنـويـة الواردة بشــأن مـمـارســي المهـن القـانونيـة لـ »25« شــكـوى

زيادة المتفاعلين مع محتوى منصات التواصل لـ »25%« بنهاية »2022«

كتب        محمد أبوحجر

نـدوة حـول تعـزيـز مـرئـيــة البـحــوث
الحيوي  الطب  لبحوث  قطر  معهد  ه 

َّ
وج

للباحثين  الدعوة  خليفة  بن  حمد  بجامعة 

بعنوان  اإلنترنت  عبر  ندوة  لحضور 

البحوث«  مرئية  لتعزيز  الرقمي  »التعريف 

الموافق  القادم  الثالثاء  المزمع عقدها يوم  من 

الواحدة  الساعة  من  الفترة  خالل  يونيو،   28
إلى الثانية ظهًرا بتوقيت الدوحة.

من  جزًءا  ُتعُد  التي  الفعالية،  وستركز 

للباحثين  المعهد  محاضرات  سلسلة 

الرقمي  التعريف  أهمية  على  المبتدئين، 

أبحاثهم  وتحديد  أنفسهم  لتمييز  للباحثين 

حيث  وابتكاراتهم،  البحثية  ومساهماتهم 

الرقمي  المعرف  مزايا  على  الضوء  ستسلط 

هذه  لتلبية  البحوث  مجتمع  طوره  الذي 

الممارسات  وأفضل  واستخداماته  الحاجة 

في هذا الجانب. وقد ُصمم المعرف المفتوح 

للباحثين والمساهمين لمساعدة الباحثين 

وانتماءاتهم  مساهماتهم  وربط  تحديد  على 

في مختلف التخصصات والحدود على مدى 

حياتهم المهنية.

المشاركة  قائد  قصيبي،  نبيل  وسيلقي 

المفتوح  للمعرف  العالمية  االتحادات  في 

تسلط  كلمًة  والمساهمين،  للباحثين 

وفائدته  للمعرف  الفريدة  المزايا  الضوء على 

ُتتاح  وسوف  أبحاثهم.  انتشار  تعزيز  في 

ومشاركة  للتفاعل  العلماء  أمام  الفرصة 

ستديرها  التي  الندوة،  خالل  نظرهم  وجهات 

بعد  ما  باحث  جانا،  نايك  أدفيتي  الدكتورة 

التطبيقية  البحوث  مركز  في  الدكتوراه 

لبحوث  قطر  بمعهد  والمناعة  للسرطان 

الطب الحيوي.

ما  باحث  نايك،  أدفيتي  الدكتورة  وسلطت 

الطب  لبحوث  قطر  معهد  في  الدكتوراه  بعد 

يمكن  التي  المكاسب  على  الضوء  الحيوي، 

للندوة،  حضورهم  من  تحقيقها  للعلماء 

فقالت: »تمنح هذه الندوة استمراريًة للجهود 

المتواصلة التي نبذلها في معهد قطر لبحوث 

خليفة  بن  حمد  وجامعة  الحيوي  الطب 

تحقيق  على  ومساعدتهم  باحثينا  لدعم 

المجتمعي  والتأثير  الجودة  من  قدر  أقصى 

الوقت  من  الكثير  علماؤنا  ويقضي  لعملهم. 

المراجعات  إجراء  عن  فضاًل  أبحاثهم،  لنشر 

المحكمة، والبحث عن المنح، وتقلد مناصب 

كما  العلمية.  المجالت  تحرير  مجالس  في 

أنهم يتنقلون باستمرار، ويساهمون في إجراء 

التخصصات.  متعددة  تعاونية  دراسات 

للتأكد  الوقت  تخصيص  يكون  أن  ويمكن 

وسهولة  وتأثيره  لعملهم  أقرانهم  تقدير  من 

بشكل  إدارتها  يجب  إضافية  مهمة  اكتشافه 

جيد. ونحن نشجع الباحثين على االنضمام 

إلى هذه الندوة واغتنام الفرصة لتعلم كيفية 

تولي مسؤولية هذا الجانب المهم في حياتهم 

المهنية«.

ينظمها معهد الطب الحيوي .. الثالثاء

الدوحة           $ ستركز 
على أهمية 

التعريف 
الرقمي 

للباحثين
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ورشة نظمتها »الصحة« بالتعاون مع المنظمة العالمية

فاعلية فرق الطوارئ 
خالل التجمعات الجماهيرية

بالشراكة  العامة  الصحة  وزارة  نظمت 

مؤخرًا،  العالمية،  الصحة  منظمة  مع 

فاعلية  من  التحقق  لمبادرة  عمل  ورشة 

للتجمعات  الطبية  الطوارئ  فرق  إنشاء 

الجماهيرية، ويأتي هذا التدريب في إطار 

بين  سنوات  لثالث  تمتد  التي  الشراكة 

الصحة  ومنظمة  العامة  الصحة  وزارة 

القدم  لكرة  الدولي  واالتحاد  العالمية 

)الفيفا( واللجنة العليا القطرية للمشاريع 

آمنة  فعالية  إقامة  إلى  وتهدف  واإلرث، 

وصحية لها تأثير رياضي وصحي دائم. 

مدير  الهاجري،  محمد  الدكتور  وقال 

الصحة  وزارة  في  الصحية  الطوارئ  إدارة 

الطبية  الطوارئ  فرق  »تتضمن  العامة: 

بمن  الصحيين،  الممارسين  مختلف 

والمساعدون  والممرضون  األطباء  فيهم 

واللوجستيون  الدعم  وموظفو  الطبيون 

والمختصون بعالج المرضى الذين يمرون 

بحالة طارئة أو كارثة. وتأتي ورشة العمل 

في إطار عملية إعداد فرق الطوارئ الطبية 

مجاالت  مناقشة  وكذلك  قطر  دولة  في 

الجماهيرية  التجمعات  على  تطبيقها 

قطر  فيفا  العالم  كأس  ببطولة  متمثلة 

 .»™2022
األحداث  تشكل  أن  »يمكن  وأضاف: 

العالم،  كأس  مثل  الجماعية،  الرياضية 

مخاطر صحية وضغوطا مع إمكانية زيادة 

الطلب على الرعاية الصحية التي قد تجهد 

المضيف.  البلد  في  الصحي  النظام  أداء 

مراعاتها  يجب  التي  المهمة  الجوانب  ومن 

التأكد  الفعاليات  لهذه  التخطيط  عند 

من إعداد خطط قوية داخل نظام الرعاية 

الصحية إلدارة أي زيادة محتملة في أعداد 

من  أساسيا  جزءا  هذا  ويعد  المرضى. 

وجزءا  العالم  كأس  لبطولة  استعداداتنا 

مع  لشراكتنا  الصحي  األمن  ركيزة  من 

واللجنة  والفيفا  العالمية  الصحة  منظمة 

بطولة  إقامة  في  واإلرث  للمشاريع  العليا 

كأس عالم صحية«. 

ورشة  في  المشاركين  ضمن  من  وكان 

الرعاية  في  ومتخصصون  قادة  العمل 

جهات  من  األمامية  الخطوط  في  الصحية 

مختلفة، بما في ذلك وزارة الصحة العامة، 

ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية 

األحمر  الهالل  وجمعية  األولية،  الصحية 

القطري، والمركز الدولي لألمن الرياضي، 

المدني،  والدفاع  المسلحة،  والقوات 

ولخويا، والشرطة، وأمانة منظمة الصحة 

الطبية،  بالطوارئ  المعنية  العالمية 

والتجمعات  الحدودية  الصحة  ووحدة 

الصحة  لمنظمة  التابعة  الجماهيرية 

العالمية. 

رئيس  ساليو،  فالفيو  الدكتور  وقال 

منظمة  في  الطبية  الطوارئ  فرق  شبكة 

الصحة العالمية: »تعد ورشة العمل هذه 

التدريبية  الدورات  من  سلسلة  من  واحدة 

وزارة  مع  بالتعاون  العام  هذا  نقدمها  التي 

الصحة العامة في إطار شراكتنا في إقامة 

بطولة كأس عالم صحية. 

نهدف  الفريد،  التعاون  هذا  خالل  ومن 

وتدابير  مقترحات  تقديم  ضمان  إلى 

آمنة  عالم  كأس  بطولة  إلقامة  فعالة 

العام  هذا  من  الحق  وقت  في  وصحية 

العمل  ورشة  وتضمنت  قطر«.   دولة  في 

التفاعلية مجموعة من العروض القصيرة 

الذهني  العصف  وأنشطة  والمناقشات 

الصحة  منظمة  أمانة  أدارتها  التي 

الطبية، كما  المعنية بالطوارئ  العالمية 

عرض خبراء محليون ودوليون لمحة عامة 

قطر  دولة  في  الطبية  الطوارئ  فرق  عن 

واإلنجازات التي تمت.

الدوحة           $

نظمها مركز االمتياز للتدريب واالستشارات

دورات تدريبية 
بمعهد الدوحة للدراسات

نّظم مركز االمتياز للتدريب واالستشارات 

العليا،  للدراسات  الدوحة  معهد  في 

القطرية  األولمبية  اللجنة  مع  بالتعاون 

خالل  التدريبية  الدورات  من  مجموعة 

برنامجي  ضمن  وذلك   ،2022 يونيو  شهر 

و»إدارة  الثانية«  النسخة   - »كفاءات 

واطلع  الثالثة«.  النسخة   - المواهب 

من  األساسية  األهداف  على  المتدربون 

معبرين  التدريبية،  البرامج  هذه  عقد 

وما  عام،  بشكل  البرامج  حول  آرائهم  عن 

خالل  تحقيقها  يتمنون  التي  االحتياجات 

فترة التدريب.

أحمد  األستاذ  قال  السياق،  هذا  وفي 

للتدريب  االمتياز  مركز  مدير  حسين، 

واالستشارات »نتطلع من خالل هذا التعاون 

التي  النوعية  التدريبية  البرامج  طرح  إلى 

وأن  األولمبية،  اللجنة  تطلعات  تحقق 

المركز يعمل - خالل الفترة القادمة - على 

تشمل  حديثة،  تدريبية  خطط  وضع 

كافة  في  المتقدمة  الدورات  من  مجموعة 

االختصاصات، تراعي التقنيات المتجددة 

وأضاف  المستدامة«.  التنمية  مجال  في 

حسين: يهدف المركز إلى تحقيق التميز 

االعتماد  خالل  من  المنشودة  والجودة 

وغير  القطريين  المدربين  من  نخبة  على 

واسعة  خبرات  يملكون  الذين  القطريين 

الفترة  التركيز خالل  في مجالهم، وسيتم 

تدريبية  خريطة  رسم  على  القادمة 

بعد  ما  مرحلة  خاللها  من  تراعى  جديدة 

مع  المتوافقة  المستقبلية  واألهداف   2022
األهداف االستشرافية العالمية.

من جانبها، أشارت األستاذة مريم الكواري، 

اللجنة  في  البشرية  الموارد  إدارة  مدير 

أطلقت  األولمبية  اللجنة  أن  إلى  األولمبية، 

على  الثانية  للسنة   - االمتياز  مركز  مع 

الخاص  )كفاءات(  برنامج  التوالي- 

بالقيادات وبرنامج )إدارة المواهب( الخاص 

هذا  خالل  من  هادفة  الجدد،  بالموظفين 

والقدرات  المهارات  صقل  إلى  التعاون 

التدريب  اعتماد  خالل  من  منتسبيها  لدى 

بكافة  يعنى  الذي  المتقدم،  الحيوي 

الطاقات الكامنة لدى المتدربين ويمنحهم 

ويغطي  عملهم،  مجال  في  متقدمة  مهارات 

القسم األكبر من احتياجاتهم التدريبية. 

من  كل  قام  البرنامج  ختام  وفي  هذا، 

مريم  واألستاذة  حسين  أحمد  األستاذ 

الكواري بتوزيع الشهادات على المتدربين، 

والتمّيز.  التوفيق  من  مزيًدا  لهم  متمنين 

التدريبية  البرامج  أن  ذكره  الجدير  ومن 

وستستمر  مايو  شهر  من  ابتداًء  انطلقت 

حتى شهر أكتوبر 2022.

الدوحة           $

مشروع قطري - عماني 

الكواري يحضر افتتاح مصنع كروة موتورز

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية 

وفد دولة قطر لحضور مراسم حفل افتتاح مصنع كروة 

بسلطنة  الدقم  منطقة  في  الحافالت  لتجميع  موتورز 

عمان الشقيقة.

المسؤولين  كبار  من  مجموعة  الحفل  حضر  كما 

وأصحاب السعادة القطريين والعمانيين، فمن الجانب 

القطري حضر سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد 

سعد  الدكتور  وسعادة  المواصالت،  وزير  السليطي 

موتورز،  كروة  إدارة  مجلس  رئيس  المهندي  أحمد  بن 

سالم  بن  سلطان  معالي  حضر  العماني  الجانب  ومن 

الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور علي بن مسعود 

االقتصادية  للمناطق  العامة  الهيئة  رئيس  السنيدي 

الخاصة والمناطق الحرة.

افتتاح  لوحة  على  الستار  إسدال  الحفل  مراسم  وتخلل 

والخدمات  المصنع  مرافق  في  تعريفية  وجولة  المصنع 

اإلنتاجية التي سوف تنتج عنه.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع مصنع كروة للسيارات 

»كروة«  مواصـالت  شــركـــة  بين  مشــتـــرك  مشـــروع 

البرامج  أهم  من  ويعد  العماني،  االستثمار  وجهاز 

العمانية  القطرية  اللجنة  عن  الناتجة  والمشاريع 

المشتركة.

مسقط          $

يـعد من أهم مشـاريع اللجـنة القطرية ــ العمانية المشـتركة

حظر استخدامها اعتبارا من »15« نوفمبر القادم.. »البلدية«:

ضوابط الستعمال األكياس البالستيكية
الموقر  الوزراء  مجلس  موافقة  على  بناًء 

 )143( رقم  البلدية  وزير  سعادة  قرار  على 

لسنة 2022 بضوابط استعمال األكياس 

البلدية صباح  وزارة  البالستيكية، عقدت 

الرئيسي،  الوزارة  بمقر  مؤتمرا  أمس 

استعمال  ضوابط  خالله  أوضحت 

الوزاري  القرار  البالستيكية وفق  األكياس 

الذي يحظر على المؤسسات والشركات 

األكياس  استخدام  التسوق،  ومراكز 

اعتبارًا  االستعمال  أحادية  البالستيكية 

البدائل  2022، واستخدام  15 نوفمبر  من 

لألهداف  تحقيًقا  للبيئة،  الصديقة 

المحافظة  في  قطر  لدولة  االستراتيجية 

األمثل في تدوير  واالستثمار  البيئة،  على 

النفايات.

أحمد  السيد  من  كل  المؤتمر  حضر 

الشؤون  إدارة  مدير  العمادي  يوسف 

القانونية بوزارة البلدية، والمهندس حمد 

ومعالجة  تدوير  إدارة  مدير  البحر  جاسم 

حسن  محمد  والمهندس  النفايات، 

من  وعدد  الوكرة،  بلدية  مدير  النعيمي 

مسؤولي الوزارة المعنين بهذا المجال. 

مدير  العمادي  يوسف  أحمد  السيد  وقال 

إدارة الشؤون القانونية في كلمته إن قرار 

استعمال  بضوابط  البلدية  وزير  سعادة 

صدر  الذي  البالستيكية  األكياس 

بمنتصف شهر يونيو الجاري بعد اعتماد 

القرار،  لمشروع  الموقر  الوزراء  مجلس 

تقنين  في  الوزارة  لجهود  استكماال  يأتي 

بإدارة  الصلة  ذات  التشريعية  المنظومة 

النفايات الصلبة.

مجموعًة  حدد  الوزاري  القرار  أن  وأضاف 

األكياس  الستخدام  الهامة  الضوابط  من 

األكياس  منع  أهمها  من  البالستيكية، 

بجميع  االستعمال  أحادية  البالستيكية 

والتي  والتسوق  البيع  ومنافذ  مؤسسات 

األكياس  تلك  بأنها  القرار  مدلولها  حدد 

بشكل  البالستيك  من  المصنوعة 

 40 عن  تقل  سماكته  وتكون  رئيسي 

واحدة  مرة  ُتستخدم  والتي  ميكرونًا 

أو  إلقائها  قبل  تغليف،  أو  تعبئة  كمادة 

إعادة تدويرها. 

البدائل  م  نظَّ القرار  أن  العمادي  وأوضح 

باألكياس  االستعمال  أحادية  لألكياس 

األكياس  أو  االستعمال  متعددة 

حدد  كما  للتحلل،  القابلة  البالستيكية 

المؤسسات  على  تطبيقه  نطاق  القرار 

بحظر  التسوق  ومراكز  والشركات 

االستعمال  أحادية  األكياس  استخدام 

بكافة  والبضائع  المنتجات  تغليف  في 

تداولها  أو  تقديمها  أو  تعبئتها،  أو  أنواعها، 

اإلدارة  تتولى  أن  على  نقلها،  أو  حملها  أو 

المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات 

القرار،  هذا  تطبيق  مراقبة  المختصة 

التنفيذ اعتبارًا من  القرار حيز  وسيدخل 

تاريخ 15/   11/   2022.

جاسم  حمد  المهندس  أعرب  جهته  من 

البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات 

بوزارة البلدية إن قرار سعادة الوزير يأتي 

وبرامج  قانونية  تشريعات  حزمة  ضمن 

فترة  منذ  الوزارة  عليها  تعمل  وحمالت 

فرز  قرار  المثال  سبيل  على  منها  طويلة، 

المخلفات  فرز  وبرنامج  الصلبة  النفايات 

نفايات«  »صفر  وحملة  المصدر  من 

وغيرها.

وأوضح أن نجاح مثل هذه الجهود مرتبط 

تجاه  المجتمع  في  الوعي  مستوى  برفع 

للحد  تهدف  التي  والحمالت  البرامج  هذه 

لألكياس  والبيئية  الصحية  األضرار  من 

البالستيكية أحادية االستعمال.

ومعالجة  تدوير  إدارة  أن  إلى  وأشار 

مع  اجتماعات  عدة  عقدت  النفايات 

لألكياس  المنتجة  والمصانع  الشركات 

وأهدافه  القرار  لشرح  البالستيكية 

والنتائج اإليجابية المتوقعة من تنفيذه، 

حيث إن العديد من المصانع والشركات 

متطلبات  مع  أوضاعها  توفيق  في  بدأت 

القرار الجديد حتى قبل صدوره والموافقة 

عليه.

وأضاف السيد حمد البحر أن الحظر على 

التسوق  ومراكز  والشركات  المؤسسات 

البالستيكية  األكياس  استخدام  من 

وتعبئة  تغليف  في  االستعمال  أحادية 

لن  أنواعها،  بكافة  والبضائع  المنتجات 

التكلفة.  زيادة  ناحية  من  عليها  يؤثر 

مشيرا إلى التنسيق المشترك مع الجهة 

والصناعة  التجارة  بوزارة  المختصة 

أسعار  في  زيادة  أي  حدوث  عدم  لضمان 

القرار  تطبيق  بعد  والبضائع  المواد 

الوزاري باستخدام األكياس البالستيكية 

متعددة االستخدام.

للقرار  التنفيذية  اإلجراءات  وبخصوص 

الوزاري، أوضح أنه يقتضي أن ُيطبع على 

صنف  بحسب  البالستيكية،  األكياس 

كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل، 

أو إلعادة االستعمال، أو إعادة التدوير .

الدوحة           $

{ جانب من المؤتمر الصحفي



السنة )27( - الجمعة 25 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 24 يونيو 2022م العدد )9790(

سحب منتج شوكوالتة قابلة للدهن
قابلة  شوكوالتة  منتج  سحب  عن  قطر  في  سبار  وكيل  مع  بالتعاون  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 

للدهن »سبريد آب«، العالمة التجارية )سبار(، من إنتاج بلجيكا بتاريخ 28 فبراير 2022، وذلك الكتشاف 

المصنع بقايا مكسرات اللوز في المنتج والمسببة للحساسية لدى بعض األشخاص.

وأوضحت الوزارة أن هذا اإلجراء يأتي للتأكد من التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى منفذ 

البيع مؤقتًا.. مشددة على أنها ستتابع سحب جميع الكميات المشتبه باحتوائها على بقايا مكسرات 

اللوز المسببة للحساسية من جميع منافذ البيع بالدولة.

العمالء  والتواصل مع  اإلعادة  التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات  أنه سيتم  الوزارة  وأكدت 

للتأكد من تنفيذ اإلجراءات.

بنسبة »1.59« بالمائة

خالل األسبوع الماضي

انخفاض المؤشر العام لبورصة قطر

أكثر من »817« مليون 
ريال حجم تداول العقارات

جلسة  نهاية  في  السوق،  رسملة  وبلغت 

ألفا  و542  مليونا  و723  مليارا   659 التداول، 

و212.890 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول 

والتي بلغت 670 مليارا و40 مليونا و459 ألفا 

و498.070 ريال.

تامر  المالي  المحلل  أرجع  جانبه،  من 

القطرية  حسن، في تصريح لوكالة األنباء 

التراجع المسجل في مؤشر بورصة  »قنا«، 

قطر في تعامالته األسبوعية إلى الضغوطات 

على  الفائدة  أسعار  ارتفاع  سلطها  التي 

عمليات  من  صاحبها  ما  مع  القطري  السوق 

إلى  باإلضافة  المحلية،  للمحافظ  بيع 

األوكرانية  الروسية  للحرب  السلبية  اآلثار 

وتداعيات الركود التضخمي الذي يعصف 

النفط  بأسعار  ودفعه  العالم  باقتصاديات 

إلى التراجع.

قبل  من  الفائدة  سعر  رفع  مواصلة  إن  وقال 

األميركي  الفيدرالي  االحتياطي  مجلس 

من  يزيد  أن  وينتظر  المالية  األسواق  أربك 

تعميق خسائر البورصات إقليميا دوليا.

إلى  قطر  لبورصة  األسبوعي  التقرير  وأشار 

تعامالت  بنهاية  السوقية  القيمة  تراجع 

مقابل  ريال،  مليار   659.723 لتبلغ  األسبوع 

 705.803 البالغ  الماضي  األسبوع  مستواها 

 6.52 مليار ريال، مسجلة انخفاضا بنسبة 

بالمائة.

قطر  بورصة  مؤشر  يشهد  أن  حسن  وتوقع 

القادمة مدعوما  الفترة  حركية إيجابية في 

ينتظر  الذي  القطري  االقتصاد  صالبة  من 

4.9 بالمائة خالل  أن يحقق نسب نمو تبلغ 

اتخذتها  التي  وباإلجراءات  الجاري  العام 

مال  رأس  فتح  من  مزيد  خالل  من  الحكومة 

لالستثمار  القطرية  الشركات  من  عدد 

بالمائة،   100 إلى  تصل  بنسبة  األجنبي 

سنوية  النصف  النتائج  من  بدفع  وكذلك 

العديد  التي سيتجاوز  المدرجة  للشركات 

منها توقعات المتابعين.

العناصر  »هذه  السياق:  هذا  في  وأضاف 

في  توهجه  قطر  بورصة  لمؤشر  ستعيد 

المدى القريب«.

األسهم  تداوالت  قيمة  أن  إلى  التقرير  ولفت 

 3.127 بلغت  اليوم  المنتهي  األسبوع  خالل 

ماليين   983.505 بيع  خالل  من  ريال،  مليار 

سهم، نفذت بإبرام 80.764 صفقة.

رغم  إنه  تحليله  ختام  في  حسن  وقال 

قطر  بورصة  مؤشر  شهده  الذي  التراجع 

إيجابية  حركة  فإن  الماضية  الفترة  خالل 

الزيادة  المحافظ األجنبية من خالل  عرفتها 

في  القطرية  لألسهم  الشراء  عمليات  في 

ومن  القطري  االقتصاد  في  لثقتها  ترجمة 

مضيفا:  المؤسساتي،  نسيجه  ورائه 

األجانب  تملك  نسبة  رفع  قرار  »ساهم 

 12 حوالي  جذب  في  بالمائة   100 بنسبة 

مليار دوالر منذ بداية العام«.

تداول  حجم  بلغ   - قنا   - الدوحة 

العقارات في عقود البيع المسجلة لدى 

العدل  بوزارة  العقاري  التسجيل  إدارة 

خالل الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري 

ألفا و150 رياال قطريا. 817 مليونا و326 
الصادرة  األسبوعية  النشرة  وذكرت 

المتداولة  العقارات  أن قائمة  اإلدارة  عن 

سكنية  وبيوتا  فلال  شملت  بالبيع 

وأرضي  سكنية  ومجمعات  وعمارات 

االستخدام. متعددة  تجارية 

خالل  بلغ  قد  التداول  حجم  وكان 

2 يونيو  29 مايو الماضي إلى  الفترة من 

379 مليونا و578 ألفا و839 رياال  الجاري 

قطريا.

الدوحة - قنا - سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، 
انخفاضا بقيمة 189.74 نقطة، أي ما نسبته 1.59 بالمائة، 
ليصل إلى11 ألفا و753.44 نقطة.. وتم خالل جلسة أمس 

تداول 220 مليونا و933 ألفا و369 سهما، بقيمة 678 مليونا 
و339 ألفا و447.182 ريال، نتيجة تنفيذ 17812 صفقة في 

جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، 
بينما انخفضت أسعار 35 شركة أخرى.

بين قطر وسيراليون

مناقشة تعزيز التعاون التجاري
مادا  جوليوس  الرئيس  فخامة  استقبل 

من  وفدا  سيراليون  جمهورية  رئيس  بيو 

غرفة قطر برئاسة سعادة السيد محمد بن 

األول لرئيس  النائب  الكواري  أحمد بن طوار 

بن  الرحمن  عبد  السيد  وحضور  الغرفة، 

محمد  والسيد  الغني  عبد  آل  الجليل  عبد 

بن أحمد العبيدلي – عضوي مجلس اإلدارة، 

وذلك في فندق شيراتون الدوحة.

تعزيز  سبل  مناقشة  اللقاء  خالل  وجرى 

بين  واالقتصادي  التجاري  التعاون  عالقات 

في  القطري  الخاص  القطاع  ودور  البلدين، 

القطرية  الشركات  بين  تحالفات  إقامة 

والسيراليونية بما يفيد اقتصادي البلدين.

بالعالقات  بيو  مادا  الرئيس  فخامة  وأشاد 

إلى  الفتا  وسيراليون،  قطر  بين  الوثيقة 

مختلف  في  العالقات  هذه  تعزيز  أهمية 

التجارية  المجاالت  وخصوصا  المجاالت 

واالستثمارية، داعيا رجال األعمال القطريين 

هنالك  إن  وقال  بالده،  في  االستثمار  إلى 

العديد من الفرص االستثمارية في قطاعات 

اقتصادية متنوعة.

بن  محمد  السيد  سعادة  قال  جانبه،  من 

األول لرئيس  النائب  الكواري  أحمد بن طوار 

الغرفة إن العالقات بين دولة قطر وجمهورية 

سيراليون قوية ومبنية على االحترام والثقة 

تزال  ما  الثنائية  التجارة  ولكن  المتبادلة، 

أمام  كبيرا  تحديا  يضع  مما  ضعيفة، 

قطاعات االعمال في البلدين وتعزيز التعاون 

التجاري واالستثماري بما يسهم في تنشيط 

مستوى  إلى  لتصل  الثنائية  التجارة 

الطموحات. 

قطاعي  في  الكبيرة  اإلمكانات  أن  إلى  وأشار 

جمهورية  بها  تزخر  التي  والتعدين  الزراعة 

لالستثمار  مهمة  فرصا  توفر  سيراليون 

بين  التعاون  لتطوير  المجال  وتفتح 

في  والسيراليونية،  القطرية  الشركات 

الوقت الذي يشهد اهتماما من قبل أصحاب 

الفرص  على  بالتعرف  القطريين  األعمال 

اإلفريقية  القارة  في  المتاحة  االستثمارية 

وجه  على  سيراليون  جمهورية  وفي  عموما 

التحديد، وكذلك اهتمام وحرص غرفة قطر 

ودعمها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص 

في كال البلدين الصديقين، وكذلك تشجيع 

في  االستثمار  على  القطريين  المستثمرين 

سيراليون.

{ رٔييس سيراليون مع وفد غرفة قطر

{ جانب من اللقاء

الرئيس السيراليوني يدعو أصحاب
األعمال القطريين لالستثمار في بالده

للترشح في مسابقة »جائزة القمة العالمية 2022«.. »االتصاالت«:

االنتهاء من استقبال الطلبات.. »30« يونيو
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  أعلنت 

محلًيا  التسجيل  باب  إغالق  عن  المعلومات 

»جائزة  مسابقة  في  للمنافسة  للترشح 

المعلومات  لمجتمع   »2022 العالمية  القمة 

الخميس المقبل الموافق 30 يونيو.

الشركات  من  الوزارة  واستقبلت 

المقبلة  الفترة  خالل  واألفراد  والمؤسسات 

المحتوى  تطبيقات  من  لديهم  ما  أفضل 

الثماني  الجائزة  للتنافس في فئات  الرقمي 

وتمثيل دولة قطر على المستوى العالمي. 

ثماني   2022 العالمية  القمة  جائزة  وتضم 

والمواطنون،  الحكومية  الجهات  هي:  فئات 

الصحة والرفاهية، البيئة والطاقة الخضراء، 

األعمال والتجارة، التعلم والتعليم، السياحة 

الذكية،  والمجتمعات  التحضر  والثقافة، 

والتمكين والشمولية. 

يتم  محلية  تحكيم  لجنة  وستقوُم 

لجائزة  المحلي  الخبير  قبل  من  تشكيلها 

ريم  السيدة  قطر  دولة  في  العالمية  القمة 

لشؤون  المساعد  الوكيل  المنصوري 

االتصاالت  بوزارة  الرقمي  المجتمع  تنمية 

األعمال  بتقييم  المعلومات  وتكنولوجيا 

واحد  متأهل  الختيار  قطر  دولة  من  المقدمة 

دولة  ليمثل  الجائزة  فئات  من  فئة  كل  عن 

أال  شريطة  العالمي،  المستوى  على  قطر 

إنتاج  على  عامين  من  أكثر  مر  قد  يكون 

الترشح  طلب  تقديم  عند  المقدمة  األعمال 

يمكن  التي  المنتجات  تشمل  للجائزة. 

أي  المسابقة  في  للمشاركة  تقديمها 

رقمي  محتوى  بتقديم  تعنى  تطبيقات 

مثل  الجودة  وعالي  مبتكر  بأسلوب  مفيد 

التفاعلية  والتطبيقات  الويب  صفحات 

النصية  الرسائل  على  القائمة  والمنتجات 

المحتوى  يتفق  أن  ويشترط  وغيرها. 

لحقوق  المتحدة  األمم  إعالن  مع  المقدم 

التحريض  من  خلوه  يعنى  مما  اإلنسان 

العنصري  والتمييز  والعنف  الحروب  على 

والتأليف  النشر  لحقوق  خرقه  وعدم 

المسابقة  لهيئة  ويحق  عالمًيا،  المتبعة 

رفض أي أعمال تخالف إعالن األمم المتحدة 

لحقوق اإلنسان.

المنتجات  جميع  تكون  أن  يجب  كما 

بالفعل  منفذة  حقيقية  مشاريع  المقدمة 

المكتملة  غير  التجريبية  النسخ  تقبل  ولن 

وال  مسبق،  إخطار  دون  استبعادها  وسيتم 

أية  العالمية  القمة  جائزة  لجنة  تتحمل 

تبعات قانونية جراء ذلك.

هي:  مراحل  بأربع  تمر  المسابقة  أن  ُيذكر 

حيث  بلد،  كل  في  المسبق  االختيار  أواًل: 

كل  في  بذلك  مختصة  وطنية  لجنة  تقوم 

عن  مشروعات  ثمانية  أفضل  باختيار  بلد 

فئات المسابقة: واحد عن كل فئة، المرحلة 

ثم  اإلنترنت،  عبر  تحكيم  لجنه  الثانية: 

خالل  من  تتم  والتي  الكبرى  التقييم  مرحلة 

خبراء  من  والمكونة  الكبرى  التحكيم  لجنة 

المشروعات  لتقييم  المجال  هذا  في  بارزين 

المقدمة من جميع الدول المشاركة واختيار 

فئة،  كل  عن  خمسة   – مشروًعا   40 أفضل 

المسابقة  ذروة  فهي  األخيرة  المرحلة  أما 

العالمية  القمة  جائزة  فعاليات  تعقد  حيث 

الرقمي  باالبتكار  االحتفال  خاللها  ويتم 

الدولي بحضور كل الفائزين بجائزة القمة 

عرض  فرصة  لهم  سيتوفر  والذين  العالمية 

والخبراء  األعمال  رجال  ولقاء  مشروعاتهم، 

تكنولوجيا  مجال  في  والمتخصصين 

المعلومات.

محلل مالي: 
حركة إيجابية 

عرفتها 
المحافظ 
األجنبية

الدوحة          $

الدوحة          $



مع أن الظاهرة سابقة بكثير، فإن المجتمع الدولي 

يصر ومنذ أكثر من عقدين على إحياء اليوم العالمي 

لالجئ في العشرين من يونيو، موعد يحرص معه 

صناع القرار أيضا على استعراض ما تضمنته 

المواثيق الدولية واالتفاقات بشأن حق الالجئين 

والمهجرين في األمان واالستقرار والحياة حيثما تدفع 

بهم الظروف واألزمات والمآسي.. وربما نسي الجميع 

في غمرة االحتفاالت البروتوكولية حقيقة مؤلمة 

وهي أن الالجئ الذي غالبا ما يتحول إلى مجرد رقم 

في سجالت المنظمات الدولية واإلنسانية في اغلب 

الحاالت ال يختار اللجوء عن طيب خاطر ولكنه يدفع 

إليه دفعا بسبب الفقر أو الجوع أو الحرب أو الظلم أو 

االستبداد أو القهر وكلها أسباب إذا تجاوزت طاقة البشر 

على االحتمال فإنها تتحول إلى سبب مشروع للبحث 

عن موطئ امن للجوء.. وربما غاب أيضا عن صناع 

القرار أن كل من على األرض الجئ مع تأجيل التنفيذ 

وان األسباب التي قد تدفع بالفرد إلى اللجوء ليست 

قسرا على ُقطر أو منطقة أو بلد دون غيره ال سيما عندما 

يتعلق األمر بالكوارث الطبيعية والجوائح التي ال يبقى 

معها منفذا أو ملجأ غير اللجوء..

بالتزامن مع اليوم العالمي لالجئ تتكرر التهديدات 

التي دأبنا على سماعها من أكثر من جهة بترحيل 

السوريين وإعادتهم إلى وطنهم وتحولت معاناة 

السوريين إلى ورقة ابتزاز في عديد الملفات الراكدة، 

سواء تعلق األمر بالالجئين الفلسطينيين والمعاناة 

المنسية ألكثر من عشرة ماليين الجئ في المخيمات 

والمالجئ المكتظة التي تفتقر ألبسط مقومات كرامة 

اإلنسان منذ أكثر من سبعة عقود مرورا بكل أزمات 

الالجئين األفارقة وصوال إلى ملف الالجئين السوريين 

العالقين منذ نحو عقد من الزمن بعد الخراب والدمار 

الذي طال سوريا.. نقول هذا الكالم ألن مشهد اللجوء 

في سوريا عاشه ويعيشه الفلسطينيون والعراقيون 

واليمنيون وقبل ذلك اللبنانيون وربما وجب االعتراف 

أن أزمة الالجئين ما كان لها أن تتواصل وتتعقد لو 

توفرت اإلرادة المطلوبة وحضر الوعي السياسي وغابت 

الحسابات الضيقة واألحقاد واإلصرار على تدمير 

اآلخر ولو اتسمت مواقف الدول العربية ببعض من 

الحكمة والقدرة على استباق المخاطر واتجهت نحو 

منع الخيارات العسكرية والحروب والصراعات الدموية 

وتم تجنيب الشعوب واألوطان مشاعر المذلة والمهانة 

والوقوف في الطوابير في انتظار رغيف أو مشروب يسد 

الرمق.

بالتزامن مع إحياء العالم اليوم العالمي لالجئ هدد 

رئيس حكومة تصريف األعمال في لبنان نجيب 

ميقاتي بإعادة الالجئين السوريين إذا لم يتعاون 

المجتمع الدولي مع بالده في تأمين عودتهم إلى 

سوريا.. نفهم جيدا أزمة لبنان الغارق في أتون معارك 

ال تنتهي مع تعقيدات المشهد السياسي واالجتماعي 

وتفاقم مؤشرات اإلفالس واالنهيار وندرك أيضا ثقل 

وتداعيات ملف الالجئين من الجانبين الفلسطيني 

والسوري وأحيانا العراقي على لبنان الذي يدفع 

ثمن أزمات المنطقة والصراعات الجيواستراتيجة 

المفروضة عليه بسبب الوجود اإلسرائيلي واالحتالل 

اإلسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان ولكن وهنا مربط 

الفرس ندرك جيدا أن ميقاتي جانب الصواب ولم 

يسعفه لسانه بهذا التصريح المشين في مثل هذا 

التوقيت..

قد يكون ميقاتي استنفد كل الطرق ولم يعد أمامه غير 

التهديد بترحيل السوريين وإعادتهم إلى وطنهم قسرا 

متناسيا أن الدولة اللبنانية كانت التزمت مبدأ عدم 

اإلعادة القسرية للنازحين.

ليس من الواضح ما ستؤول إليه تهديدات ميقاتي 

ورسائله الموجهة بالدرجة األولى إلى دول االتحاد 

األوروبي والمنظمات األممية المنشغلة بالدرجة األولى 

بالالجئين في أوكرانيا وتداعيات الحرب الروسية في 

هذا البلد وربما ال تجدي ورقة المساومة هذه المرة مع 

الغرب الذي ال يظل أشد رأفة ورحمة بمواطنيه في 

أوروبا بشرقها وغربها..

طبعا ليس هناك أقسى على اإلنسان من فقدان الوطن 

وفقدان البيت وفقدان األرض عنوان هويته وانتمائه 

وجذوره ألي سبب كان، وسيقول كل من وجد له خارج 

موطنه ملجأ انه ال بديل عن الوطن األم وال شيء يمكن 

أن يعوضه.. وفي انتظار زوال الغمة يبقى لكل الجئ 

مهما كانت هويته أو عقيدته أو لغته أو لونه حكاية 

مع المعاناة المستمرة والحرمان من األمان واالستقرار 

تتناقلها األجيال عن حجم الظلم الذي يمكن ألي الجئ 

بال وطن أن يعيشه..

حكومة االحتالل تواصل االستيطان وسياسة التهويد 

المستمرة للمسجد األقصى واألراضي الفلسطينية 

المحتلة بات من المهم أن يتخذ االتحاد األوروبي موقفا 

حاسما داعما لحل الدولتين ودعم عملية السالم المنهارة 

ومساندة مسيرة السالم على المستوى العربي بشكل 

عملي والتي توقفت منذ ما يقارب الخمسة عشر عاما 

وبات الباب مفتوحا أمام السياسة األوروبية وحان الوقت 

المناسب من أجل اتخاذ القرار وحماية حل الدولتين 

في ظل تواصل سياسة الحكومة اإلسرائيلية المتمثلة 

برفع وتيرة التوسع االستيطاني واالستيالء على األراضي 

وتدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على 

أرض الواقع.

خطوة مهمة يتم اتخاذها من قبل البرلمان الكتالوني 

في برشالونة إسبانيا، حيث اعتبار البرلمان الكتالوني 

»إسرائيل« دولة نظام فصل عنصري ترتكب جريمة 

األبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني وبهذا القرار يصبح 

البرلمان الكتالوني اول برلمان في اوروبا يعترف عالنية 

بأن »إسرائيل« ترتكب جريمة الفصل العنصري«.

كل التحية والتقدير لمؤسسات المجتمع المدني 

الكتالوني على جهودها في الوصول لهذا القرار، الذي يعد 

في المحصلة النهائية انتصارا للشعب الفلسطيني 

والدبلوماسية الفلسطينية التي ساهمت في إقناع العالم 

بأن المنظومة اإلسرائيلية هي منظومة احتالل ترتكب 

جريمة الفصل العنصري، وال بد من استمرار الجهود 

والعمل مع الحكومة اإلسبانية واالتحاد االوروبي من أجل 

الحصول على االعتراف الكامل بدولة فلسطين.

ومما ال شك فيه أن دعم االتحاد األوروبي للشعب 

الفلسطيني شكل أحد أهم المكونات األساسية للدولة 

الفلسطينية مما عزز قدرة الشعب الفلسطيني على 

الصمود وشجع في بناء مؤسسات فلسطينية بكفاءة 

عالية وأداء وشفافية مطلقة وساهم في االعتماد على 

الذات وتنمية المؤسسات االقتصادية القادرة على بناء 

اقتصاد فلسطيني باعتراف دول االتحاد األوروبي مما 

يساعد في تحقيق التنمية المستدامة، وهذا يدفع إلى 

أهمية استمرار الشراكة والتعاون مع دول االتحاد األوروبي 

وخاصة في مجاالت التعليم والصحة وحقوق اإلنسان 

وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام المواثيق الدولية التي 

عمدت سلطات االحتالل على اختراقها بشكل فاضح 

واستمرت في سياساتها التعسفية وممارساتها القمعية 

بحق الشعب الفلسطيني لتدمير الدولة الفلسطينية 

ومؤسساتها.

ال يمكن للبرلمانات األوروبية استمرار الصمت والسكوت 

أمام هذه االنتهاكات المتواصلة بحق أبناء الشعب 

الفلسطيني وال بد من الرد عليها واتخاذ موقف موحد من 

قبل دول االتحاد األوروبي واالعتراف بالحقوق الفلسطينية 

ودعم المؤسسات الفلسطينية لتكون قادرة على إعادة 

بناء ما دمره االحتالل وأهمية التدخل لوقف سياسات 

العدوان العنصري ووضع حد لمماراست االحتالل 

وسياسة االستيالء على األراضي وهدم المنازل وازدياد 

إرهاب المستوطنين.
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األزمة 
السودانية

إبراهيم الصديق علي

كاتب سوداني

بعد لقاء عاصف مساء الثالثاء )21 يونيو 

الجاري( بين قوى التغيير )جماعة الميثاق( 

والسفراء األفارقة في الخرطوم، خرج السفير 

محمد بلعيش، سفير االتحاد األفريقي في 

الخرطوم، وقال: »االتحاد ال يمكنه أن يواصل 

في مسار ال تتبعه الشفافية والصدق وعدم 

اإلقصاء، وكذلك ال يطلب أي دور )..( وال يعترض 

على أي طريقة يختارها السودانيون لترتيب 

بيتهم وحل أزمتهم، وقد قرر االتحاد أنه مستقبال 

ال داعي لحضور أي اجتماعات تهدف للتمويه 

والمراوغة وعدم الشفافية في جو إقصائي«.

بهذا الوضوح أنهى بلعيش حالة من االلتباس 

واإلرباك سادت المشهد السوداني، من خالل 

مناورات رئيس بعثة يونتاميس، فولكر 

بيترس، ومبعوث االتحاد األفريقي ود لبات..

ومع أن بيان بلعيش هو قرار نفي وانسحاب 

عن االجتماعات، فإنه حالة إثبات وتأكيد على 

أن اجتماعات ومواقف اليونتاميس واآللية 

الثالثية ساد فيها طابع »عدم الشفافية واإلقصاء 

والمراوغة والتمويه والخداع«.. وأن الخيار في 

األمر »إن الحل سوداني«.

- في حال نجاح حوار اآللية الثالثية، فإن قرارات 

25 أكتوبر 2021م تكتسب شرعية وحاضنة 
جديدة وحكومة جديدة، وإسدال الستار 

على حقبة مجموعة إعالن الحرية والتغيير 

)المجلس المركزي(..

أدركت مجموعة الحرية والتغيير )الميثاق 

الوطني( وبقية القوى السياسية الوطنية 

والشخصيات القومية أن هناك محاولة لقلب 

طاولة الحوار وتجييرها لصالح قوى سياسية 

وأجندة مريبة، وتحركت في مسارات متعددة 

ومن بينها االتحاد األفريقي، بينما قوى أخرى 

داعمة للمواكب تنتظر تظاهرات يوم 30 

يونيو الجاري لمزيد من الضغط على المكون 

العسكري

لقد كشف بيان االتحاد األفريقي عن جانب من 

الممارسات باسم المجتمع الدولي، واالنحراف 

عن المهام والصالحيات، واالنجراف خلف 

مخططات عبثية، في الساحة السودانية.. ولم 

يعد من سبيل سوى تعزيز الُلحمة الوطنية 

ووحدة الصف والرضى بالخيار الديمقراطي 

)الذهاب إلى صناديق االقتراع(، هذا اختبار 

الشارع ونبض الشارع، أما التحشيد، فإنه 

موقف للتعبير وليس مقياسًا للتقرير بشأن 

الوطن ومستقبله..

التصدي لنظام الفصل العنصري

سري القدوة
كاتب فلسطيني

آسيا العتروس
كاتبة تونسية

تفضل حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى بتكريم الطالب األوائل 

المتفوقين من البنين في الثانوية 

العامة على مستوى الدولة، وهنأ 

سمو األمير المفدى الطالب على 

نجاحهم وحصولهم على الثانوية 

العامة وعلى تميزهم، مثمنا 

جهودهم في التحصيل الدراسي، 

ومشيدا بالنتائج التي حققوها 

في مختلف التخصصات، كما 

حثهم على السعي لتحقيق المزيد 

من اإلنجازات، متمنيا لهم مزيدا 

من التألق والنجاح في مسيرتهم 

العلمية والعملية للمساهمة في 

نهضة الوطن، كما أشاد سموه 

بدور أولياء أمور الطالب المتفوقين 

وإسهامهم بدعم أبنائهم لبلوغ هذا 

المستوى العلمي المتميز.

الطالب المتفوقون وأولياء أمورهم 

أعربوا عن شكرهم وتقديرهم 

لسمو األمير على ما يحظى به 

التعليم من عناية ودعم من سموه.

كما تفضلت سمو الشيخة جواهر 

بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم 

سمو األمير بتكريم أوائل الطالبات 

المتفوقات في الثانوية العامة على 

مستوى الدولة، وذلك في مبنى 

مشيرب اإلداري، وهنأت سمو 

الشيخة جواهر الطالبات على 

نجاحهن وحصولهن على الثانوية 

العامة، مشيدة بتفوقهن وباإلنجاز 

المتميز الذي حققنه، متمنية 

سموها لهن النجاح والتفوق في 

مسيرتهن الدراسية والجامعية، 

وأعربت الطالبات وأولياء أمورهن 

عن شكرهن وتقديرهن لسمو 

الشيخة جواهر على دعمها 

وتشجيعها لهن.

ويأتي هذا التكريم من القيادة 

الرشيدة ليؤكد على اهتمام دولة 

قطر بالتعليم والعمل على االرتقاء 

بالعملية التعليمية، خاصة أن 

دولة قطر عندما وضعت رؤيتها 

للمستقبل، كان التعليم والنهوض 

به أحد أبرز ركائز ومحاور تلك 

الرؤية، حيث أكدت رؤية قطر 

»2030«، على بناء نظام تعليمي 

يواكب أفضل المعايير العالمية 

العصرية، ويوازي أفضل النظم 

التعليمية في العالم.

تكريم 
مستحق

ليس هناك أسوأ من فقدان الوطن

البديل األسوأحملة عدائية الغاز الروسي
نشر موقع »ميدل إيست مونيتور« مقاال لنسيم أحمد تحدث 

فيه عن حمالت المالحقة والتشوية للنائبة العمالية أبسانا 

بيغوم المؤيدة لفلسطين، موضحا أن الهجوم عليها اتخذ 

منعطفا قبيحا.  وقال في التقرير إن حزب العمال يتعرض 

لضغوط لكي يحقق في حملة »شريرة ومعادية للمرأة« ضد 

نائبة منطقة بوبالر واليمهاوس في شرق لندن. وحققت 

بيغوم، وهي من أصول بنغالية، انتصارا عام 2019 عندما 

كانت أول مسلمة محجبة تنتخب في البرلمان، ورغم فوزها 

بمقعد آمن للعمال، إال أن الثالثة أعوام التي قضتها كنائبة لم 

تكن سهلة.

}   )ميدل إيست مونيتور(

حذرت صحيفة عبرية من عودة زعيم المعارضة ورئيس 

وزراء االحتالل السابق المتهم بالفساد بنيامين نتانياهو 

إلى الحكم، معتبرة أنه »األخطر« عليها. 

وأوضحت »هآرتس« في افتتاحيتها أنه منذ إعالن رئيس 

الوزراء الحالي نفتالي بينيت ورئيس الوزراء البديل مائير 

البيد عن نيتهما حل الكنيست وتقديم موعد االنتخابات، 

»يحاول نتانياهو ورفاقه في الكتلة، منع التوجه إلى 

االنتخابات وإقامة حكومة بديلة برئاسة نتانياهو«. 

وذكرت أنه ضمن خطة نتانياهو »يحاول إغراء وزير األمن 

بيني غانتس من أجل العودة إلى شرك التساوي«.

} )هآرتس(

كتب ألكسندر لوتشكين، في »موسكوفسكي 

كومسوموليتس«، مقاال حول المشاكل التي تنتظر أوروبا 

مع حلول وقت االستعداد لفصل الشتاء. وجاء في المقال: 

في 22 يونيو، دعا رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، 

سلطات االتحاد األوروبي إلى االستعداد لقطع الغاز الروسي 

ووقف إمداداته في وقت مبكر من هذا الشتاء. وفي مقابلة مع 

Lenta.ru، أعرب خبير الموارد الدولية وسوق الطاقة، فالديمير 
ديميدوف، عن رأي مفاده أن سبب تصريح رئيس وكالة 

الطاقة الدولية هو أن توربينات »السيل الشمالي« علقت في 

كندا، وأن معظم المعدات ستخضع لصيانة دورية.

}  )موسكوفسكي كومسوموليتس(
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تنتظره مهام عديدة لمعالجة الوضع االقتصادي

تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية

في  للحكومة  رئيسا  ميقاتي  تسمية  وجاءت 

أن  على  ينص  الذي  للدستور،  إنفاذا  لبنان 

يجري رئيس البالد استشارات نيابية ملزمة 

بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، ويسمي 

أصوات  من  عدد  أكبر  جمع  الذي  الشخص 

النواب والكتل النيابية رئيسا للحكومة.

بري  نبيه  السيد  يدعو  أن  المفترض  ومن 

غضون  في  اللبناني،  النواب  مجلس  رئيس 

نيابية  استشارات  إلى  النيابية  الكتل  أيام، 

المكلف  الحكومة  رئيس  يجريها  ملزمة  غير 

شكل  حول  والنواب  الكتل  آراء  على  للوقوف 

ونوع الحكومة قبل إعالن تشكيلها.

في  عديدة  مهام  اللبنانية  الحكومة  وأمام 

حيث  االقتصادي،  الوضع  معالجة  مقدمتها 

يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

المكلف،  اللبنانية  الحكومة  رئيس  وقال 

سانحة  تزال  ال  »الفرص  إن  ميقاتي،،  نجيب 

إلنقاذ ما يمكن إنقاذه والمهم أن نضع خالفاتنا 

جانبًا«، مؤكدا أنه »ال وقت للغرق في الشروط 

والمطالب«.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي، 

قبل  من  تكليفه  على  لميقاتي  تعليق  أول  في 

رئاسة الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة.

الحكومات  تشكيل  يستغرق  ما  وغالبا 

االنقسامات  جراء  طويلة  أشهرا  لبنان  في 

الذي  االقتصادي،  االنهيار  لكن  السياسية، 

جائحة  وتفشي  بيروت  مرفأ  انفجار  فاقمه 

كورونا، عوامل تجعل تشكيلها أمرا ملحا.

وقال ميقاتي: »علينا أن نعي أننا نحن أمام إما 

األشهر  وفي  التدريجي،  اإلنقاذ  أو  التام  االنهيار 

مع  االتفاق  عبر  اإلنقاذ  باب  دخلنا  الماضية 

صندوق النقد الدولي«.

وأضاف أن »هذا االتفاق قابل للتعديل، وعلينا 

مشاريع  إلقرار  النيابي  المجلس  مع  التعاون 

بالتفاوض  االستمرار  قبل  المطلوبة  القوانين 

مع صندوق النقد«.

لم  ومن  لتكليفه  صّوت  من  ميقاتي  وشكر 

يصّوت »ألّنهم مارسوا دورهم بكل ديمقراطية«، 

ثقة  يحملني  التكليف  »هذا  أن  مضيفا 

بلدنا  إلنقاذ  جميعًا  التعاون  وعلينا  مضاعفة 

مّما يتخبط به«.

لحظة  إلى  السياسية  القوى  جميع  دعا  كما 

اإلنقاذ  مسيرة  الستكمال  تاريخية  مسؤولية 

لوضع لبنان على مشارف الحلول المنتظرة.

وزراء  رئيس  منصب  يتولى  ميقاتي  وكان 

وحتى   2021 سبتمبر   10 من  اعتبارا  لبنان 

النواب  مجلس  والية  مع  الماضي،  مايو   23
التي  البرلمانية  االنتخابات  عقب  الجديد، 

شهدتها البالد في 15 من الشهر ذاته.

البرلمان  أعمال  بدء  مع  الحكومة  ُتعتبر  إذ 

الجديد مستقيلة، وُتحصر صالحيات الوزراء 

في نطاق تصريف األعمال اإلدارية، وفقا ألحكام 

الدستور اللبناني.

النظام السياسي في لبنان على توزيع  ويقوم 

حيث  الطوائف،  على  الرئيسية  المناصب 

ماروني،  مسيحي  الجمهورية  رئاسة  يتولى 

ورئاسة  ُسني،  مسلم  الحكومة  ورئاسة 

البرلمان مسلم شيعي.

الحكومة  هذه  ستكون  عليها  المصادقة  وحال 

ميشال  البالد  رئيس  والية  عهد  في  األخيرة 

عون الحالية التي تنتهي في 31 أكتوبر 2022. 

خلو  حال  في  اللبناني  الدستور  وبحسب 

سدة الرئاسة ألي علة كانت، تناط صالحيات 

رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.

وهذا التكليف كان متوقعا منذ أيام، وجاء بعد 

في  ملزمة  نيابية  استشارات  من  طويل  يوم 

قصر الرئاسة بمنطقة بعبدا شرق العاصمة 

بيروت.

نواف  السياسي  مع  ميقاتي  تنافس  حيث 

سالم الذي شغل منصب سفير ومندوب لبنان 

بين  نيويورك  في  المتحدة  األمم  في  الدائم 

يوليو 2007 وحتى ديسمبر 2017. 

أزمة  ونصف،  عامين  نحو  منذ  لبنان  ويشهد 

أدت  تاريخه،  في  األسوأ  تعد  حادة  اقتصادية 

الوقود  في  وشح  ومعيشي  مالي  انهيار  إلى 

واألدوية وسلع أساسية أخرى.

{ اجتماع الرئيس ميشال عون مع ميقاتي وبري{ ميقاتي في المؤتمر الصحفي

األمين العام لألمم المتحدة:

ندعم »أونروا« حتى إقامة الدولة الفلسطينية
عام  أمين  تعهد  األناضول-   - نيويورك 

غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  األمم 

الدعم  كل  تقديم  بمواصلة  أمس، 

الالجئين  وتشغيل  غوث  لوكالة 

إقامة  حتى  )أونروا(  الفلسطينيين 

الدولة الفلسطينية.

الذي  السنوي  االجتماع  في  ذلك  جاء 

تعقده لجنة الجمعية العامة المعنية 

ألونروا،  الطوعية  التبرعات  بإعالن 

المتحدة  األمم  بمقر  حاليا  المنعقد 

رئيس  رعاية  تحت  نيويورك،  في 

شاهد  عبدالله  العامة  الجمعية 

للوكالة  العام  والمفوض  وغوتيريش 

فيليب الزاريني.

لممثلي  كلمته  في  غوتيريش  وقال 

العامة:  بالجمعية  األعضاء  الدول 

العالمي  الوضع  جميعا  »ندرك 

في  الحرب  أن  صحيح  الحالي.. 

أوكرانيا تتطلب اهتمامنا، ولكن علينا 

معالجة  على  بعزم  نعمل  أن  أيضا 

يشمل  وهذا  األخرى،  األزمات  جميع 

الفلسطيني  اإلسرائيلي  الصراع 

ومحنة الالجئين الفلسطينيين«.

السالم  جهود  متابعة  »يجب  وأضاف: 

إسرائيل  دولتين،  رؤية  لتحقيق 

جنب  إلى  جنبًا  تعيشان  وفلسطين، 

عاصمة  والقدس  وأمن،  سالم  في 

للدولتين«.

ستظل  الحين،  ذلك  »وحتى  وتابع: 

المحتاجين..  دعم  في  حيوية  األونروا 

دعونا نتعهد بدعم األونروا وعدم خذالن 

أي شخص«.

استمرار  مغبة  من  العام  األمين  وحذر 

األراضي  في  االستيطانية  األنشطة 

عدم  مؤكدا  المحتلة،  الفلسطينية 

مشروعيتها بموجب القانون الدولي.

يعني:  ألونروا  الدعم  تقديم  أن  وأكد 

طفل  مليون  نصف  من  أكثر  »حصول 

على تعليم جيد، والسماح لـ 140 عيادة 

استشارة  ماليين   8 من  أكثر  بتقديم 

المساعدات  وتوزيع  سنويا،  طبية 

في  واالجتماعية  والغذائية  النقدية 

المناطق التي يمكن أن تتجاوز معدالت 

الفقر فيها 80 بالمائة«.

وزارة الدفاع الروسية:

مقتل مئات المسلحين في أوكرانيا

السودان.. اآللية الثالثية تبحث مع قوى سياسية وعسكرية الحوار

الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  موسكو - قنا - 

وتدمير  المسلحين  من  المئات  مقتل  أمس، 

عشرات اآلليات العسكرية في أوكرانيا خالل 

24 ساعة الماضية. الـ 

الروسية  القوات  إن  بيان،  في  الوزارة،  وقالت 

المسلحين  مئات  على  القضاء  من  تمكنت 

القوميين«،  بـ»المتطرفين  وصفتهم  ممن 

مصفحة  قتالية  وعربات  دبابة   17 وتدمير 

إطالق  ألنظمة  قتالية  مركبات  وثالث  أخرى، 

جانب  إلى  المتعددة،  »سميرش«  صواريخ 

خاصة. مركبة   17
تزال  ال  األوكرانية  »القوات  أن  إلى  ولفتت 

الكتيبة  انهزمت  حيث  كبيرة  خسائر  تتكبد 

بلدة  من  بالقرب   57 اآللي  المشاة  لواء  من   34
مؤكدة  لوهانسك«،  بإقليم  دولينا  ميرنايا 

بلغت،  األوكراني  الجانب  في  الخسائر  أن 

 450 ونحو  قتيال   150 من  أكثر  يومين،  خالل 

جريحا.

سابق،  وقت  في  أعلنت،  قد  أوكرانيا  وكانت 

أميركية  صواريخ  قاذفات  على  حصلت  أنها 

هذه  أن  على  مشددة  »هيمارس«،  طراز  من 

ترسانتها  تعزيز  في  ستساهم  الصواريخ 

العسكرية  العملية  لمواجهة  العسكرية 

الروسية.

الخرطوم - األناضول- بحث »اآللية الثالثية«، 

أمس، مع قوى سياسية وعسكرية بالسودان 

والعملية  الحوار،  استئناف  إجراءات 

السياسية وآفاق حل أزمة البالد.

عقدتها  منفصلة  لقاءات  خالل  ذلك  جاء 

المتحدة  األمم  من  المكونة  الثالثية«  »اآللية 

والهيئة  اإلفريقي،  واالتحاد  )يونيتامس( 

)إيغاد(،  إفريقيا  شرق  في  للتنمية  الحكومية 

مع قوى الحرية والتغيير )المجلس المركزي(، 

والمكون  الوطني(،  )التوافق  والتغيير  والحرية 

العسكري، حسب بيانات للبعثة األممية.

اآللية  »اجتمعت  بيان:  في  البعثة  وقالت 

 - والتغيير  الحرية  قوى  مع   )..( الثالثية 

العملية  االجتماع  وناقش  المركزية،  اللجنة 

السياسية وآفاق الحل«.

البعثة في بيان منفصل أن اآللية  كما ذكرت 

ممثلين  مع  الخميس  اليوم  »لقاءات  عقدت 

الحرية  وقوى  العسكري،  المكون  من  كل  عن 

والتغيير - القوى الوطنية، في إطار مناقشتها 

أصحاب  مع  الفني  المستوى  على  المستمرة 

لجلسات  اإلجرائية  القواعد  بشأن  المصلحة 

الحوار السوداني - السوداني«.

»استمرار  والتغيير،  الحرية  قوى  وأكدت 

تواصلها وتعاونها مع اآللية الثالثية «.

قضاة تونس 
يواصلون اإلضراب

نواب بدالء للكتلة الصدرية
يؤدون اليمين الدستورية

تونس- وكاالت- نظمت 

تنسيقية الهياكل القضائية، 

أمس، يوم غضب بعد نحو 

ثالثة أسابيع من تعليق العمل، 

مؤكدة أن يوم الغضب يأتي تبعًا 

للقرارات المنبثقة عن الجلسة 

العامة المنعقدة بتاريخ 18 

يونيو، والتي نظمتها تنسيقية 

الهياكل القضائية من أجل إلغاء 

المرسوم عدد 35، واألمر الرئاسي 

عدد 516، من أجل التصدي 

لمحاوالت تركيع السلطة 

القضائية وإخضاعها للسلطة 

التنفيذية.

ورفعت عدة شعارات في وقفة 

أمس، منها »الشعب يريد قضاء 

مستقال«، و»مراسيم رئاسية 

ضد الحق والحرية«، و»يسقط 

المرسوم عدد 35«. 

وقال رئيس جمعية القضاة 

التونسيين أنس الحمادي، في 

كلمة، إن قضاة تونس يتحملون 

المسؤولية في تعليق العمل وفي 

اإلضراب الحاصل، ألن الشعب 

التونسي هو الذي سيدفع ثمن 

ما يحصل من حريته وحقوقه، 

مؤكدًا أن ما حصل ال عالقة له 

بإصالح القضاء، ألن العملية 

مفضوحة، وهناك قضاة متهمون 

بالفساد، وآخرون صادرة في 

شأنهم أحكام ولم يتم عزلهم ولم 

يتم إعفاؤهم، ألنهم مع رئيس 

الجمهورية ومع قراراته، مشيرًا 

إلى أن آلية اإلعفاء مخالفة 

للقانون.

وأوضح الحمادي أن هناك شكال 

نضاليا جديد، اتخذه قضاة 

معنيون من خالل إضراب الجوع 

الذي يخوضونه، ، وهي خطوة 

غير مسبوقة من قبل القضاة في 

تونس.

بغداد - األناضول

أدى نواب جدد في البرلمان 

العراقي، أمس، اليمين 

الدستورية بدالء ألعضاء الكتلة 

الصدرية المستقيلين خالل 

جلسة استثنائية للمجلس.

وقالت الدائرة اإلعالمية لمجلس 

النواب، في بيان نقلته وكالة 

األنباء العراقية الرسمية، إن 

»النواب الجدد أدوا اليمين 

الدستورية داخل قاعة مجلس 

النواب خالل جلسة استثنائية«.

وأضاف البيان أن الجلسة 

االستثنائية عقدت برئاسة 

رئيس مجلس النواب محمد 

الحلبوسي، وبحضور 202 من 

نواب البرلمان )من أصل 329(.

وأوضح أن الجلسة شهدت 

بجانب أداء اليمين الدستورية 

للنواب الجدد إكمال تعديالت 

وإقرار النظام الداخلي للمجلس.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن 

عدد النواب الذين أدوا اليمين 

الدستورية، لكن موقع »بغداد 

اليوم« اإلخباري المحلي )خاص( 

نقل عن مصدر برلماني )لم 

يسمه(، أن 64 نائبًا من بدالء 

الكتلة الصدرية أدوا اليمين 

الدستورية.

وذكر المصدر أن 9 من النواب 

البدالء تغيبوا عن الجلسة دون 

ذكر أسباب غيابهم.

ويعيش العراق أزمة سياسية 

منذ أكثر من 7 أشهر نتيجة 

خالفات حادة على تشكيل 

الحكومة الجديدة بين الكتلة 

الصدرية التي فازت بالمرتبة 

األولى بـ 73 نائبا، وأحزاب 

سياسية ممثلة في ما يعرف 

باسم اإلطار التنسيقي المنافس 

لها.

توافق األطراف على بحث مسودة اإلطار الدستوري الخاص باالنتخابات

جهــود دوليــة لحــل األزمـــة الليبيــة
أعلنت  األناضول-   - قنا   - طرابلس   - جنيف 

الليبية  األطراف  توافق  أمس،  المتحدة،  األمم 

السويسرية  جنيف  مدينة  في  االجتماع  على 

الخاص  الدستوري  اإلطار  مسودة  لبحث 

باالنتخابات.

وذكرت السيدة ستيفاني ويليامز المستشارة 

بشأن  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة 

بموقع  حسابها  على  تغريدة  في  ليبيا، 

رئيسي  أن  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل 

صالح،  عقيلة  السيد  النواب  مجلسي 

والمجلس األعلى للدولة السيد خالد المشري، 

و29   28 يومي  جنيف  في  االجتماع  على  وافقا 

يونيو الجاري لبحث مسودة اإلطار الدستوري 

حول  النقاش  وقبال  باالنتخابات،  الخاص 

المستقبل السياسي في بالدهما.

صالح  عقيلة  السيد  عبر  متصل،  سياق  وفي 

عن تطلعه لـ»تحقيق مصالحة وطنية شاملة 

إلى  بالبالد  وتسير  الصراعات،  ماضي  تطوي 

أن  معتبرا  والمؤسسات«،  القانون  دولة  بناء 

الوطن،  بناء  في  أساسي  ركن  »المصالحة 

وضمان استقراره ونهضته«.

من جهته، أكد السيد خالد المشري أن »ليبيا 

في  للعيش  حقيقية  مصالحة  إلى  تحتاج 

أن  مضيفا  ألبنائه«،  واألمان  األمن  ينشد  وطن 

المصالحة  »أعطى  للدولة  األعلى  المجلس 

خدمة  دعمها  في  ماض  وهو  كبيرة،  أهمية 

لمصالح البالد«.

الرئاسي  المجلس  أعلن  أخرى،  جهة  من 

االستراتيجية  الرؤية  إطالق  أمس،  الليبي، 

في  ذلك  جاء  الوطنية.  المصالحة  لمشروع 

كلمة لرئيس المجلس محمد المنفي، خالل 

بمناسبة  طرابلس  العاصمة  في  احتفالية 

إعالن إطالق الرؤية.

وطنية  جهود  إلى  تحتاج  »ليبيا  المنفي:  وقال 

األجنبية  التدخالت  دائرة  من  تخرجها 

والتبعية، ال سبيل لذلك إال بمصالحة وطنية 

أن  آن لليبيين   )..( الوطن  ُتعلى على مصلحة 

يتصالحوا«.

وأضاف: »لقد عانت شعوب كثيرة من الفرقة 

واإلرادة  بالعزيمة  لكنها  واالنقسام،  والقطيعة 

انتصرت )..( المصالحة عبرت ونهضت«.

على  عزم  الرئاسي  »المجلس  أن  إلى  ولفت 

ويالت  شعبنا  لتجنيب  الرؤية  هذه  تدشين 

وتهجير  وأسى  فقد  من  تخّلفه  وما  الحروب، 

وتشريد وحرمان«.

عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  قال  جانبه،  من 

التاريخية  المرحلة  هذه  في  »نتطلع  صالح: 

المشاحنات  ونبذ  الخالفات  فوق  السمّو  إلى 

والصراعات«.

الحفل  خالل  ُبّثت  مسجلة  كلمة  في  وأضاف 

الحياة،  مسيرة  »عّطلت  الخالفات  هذه  أن 

وأفسدت العالقات وحالت دون توحيد المواقف 

والصفوف وضّيعت القدرات«.

لضمان  بعضنا  بين  »التنازل  ضرورة  وأكد 

إنجاز  نحو  نتطلع  ونحن  ليبيا،  سالمة 

مصالحة وطنية حقيقية تضمن تحقيق األمن 

واألمان، وتطوي ماضي الصراعات«.

إحالل  في  ستسهم  »المصالحة  أن  إلى  وأشار 

النزاع  داء  واستئصال  الفرقة،  مكان  األلفة 

والمهجرين  النازحين  وإعادة  الدماء،  وحقن 

وطوي ماضي الثارات واالقتتال«.

أن  على  النواب  مجلس  رئيس  وشدد 

الوطن  بناء  في  أساسي  ركن  »المصالحة 

وضمان استقراره ونهضته«.

وتجاوز  والسالم  الوئام  استعادة  »ضرورة  وأكد 

األخوة  معاني  وترسيخ  والعبث  العنف 

ليست  ليبيا  وأن  التسامح،  وقيم  والمساواة 

لالرتهان أو المساومة«.

{ اجتماع لجنة المسار الدستوري الليبية

رئيس الوزراء:
ال وقت للغرق في 
شروط ومطالب.. 
والفرصة سانحة 

لإلنقاذ

بيروت- قنا- األناضول- أعاد البرلمان اللبناني، أمس، تسمية 
السيد نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة، وذلك بعد االستشارات 

النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس العماد ميشال عون مع 
الكتل النيابية.

وحصل ميقاتي على ترشيح 54 نائبا، فيما حصل منافسه نواف 
سالم على 25 صوتا، بينما حصل السيد سعد الحريري رئيس 

الحكومة األسبق والسيدة روعة الحالب على صوت واحد لكل 
منهما، بينما امتنع 46 نائبا عن تسمية أي مرشح.
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البرلمان العراقي وتعقيدات المشهد السياسي

مـا بـعــد استـقـــاالت الصـــدريـيـــن
في  الصدري  التيار  كتلة  أعضاء  استقالة  تحولت 

يسهم  قد  فارق  حدث  إلى  العراقي  النواب  مجلس 

من  مفرغة  حلقة  في  والدوران  الجمود  حالة  إنهاء  في 

السياسي،  )االنسداد  المضادة  والمواقف  المواقف 

على  سيكون  أنه  أو  العراقي(،  التعبير  حسب 

وتصاعد  الوضع  تفاقم  في  سبًبا  ذلك  من  العكس 

أو ربما  حدة االستقطابات والوصول إلى حافة العنف 

فيه. الدخول 

أكبر  يمثلون  وهم  الصدري،  التيار  أعضاء  كان 

قد   ،329 مجموع  من  نائًبا   73 بـ برلمانية  كتلة 

مقتدى  التيار،  زعيم  أمر  على  بناء  استقاالتهم  قدموا 

الوطن  أجل  من  »تضحية  ذلك  اعتبر  الذي  الصدر، 

كما  المجهول«،  المصير  من  لتخليصهم  والشعب 

البرلمان.  في  الكتلة  رئيس  إلى  رسالته  في  جاء 

محمد  النواب،  مجلس  رئيس  قام  اليوم،  نفس  وفي 

قبل  جميًعا،  االستقاالت  على  بالموافقة  الحلبوسي، 

لطلب  استجابة  ذلك  فعل  أنه  تويتر  على  يكتب  أن 

من الصدر نفسه.

بمدينة  مقره  في  الصدر  التقى  ذلك،  من  أيام  وبعد 

النجف مع نوابه المستقلين، وبرر قراره »االنسحاب 

»مشاركة  رغبته  بعدم  السياسية«  العملية  من 

لن  بأنه  وتعهد  الصور«،  من  صورة  بأية  الفاسدين 

»إزاحة  تجر  لم  ما  مقبلة  انتخابات  أي  في  يشترك 

الدماء«،  وأباح  العراق  وسرق  نهب  وكل من  الفاسدين 

عن  عودته  احتمالية  عن  تحدثت  تكهنات  لينهي 

تعالج  أن  يمكن  مبادرات  صدرت  حال  في  قراره، 

شكاواه.

مباشًرا  أثًرا  االستقاالت  ُتحدث  أن  المتوقع  ومن 

لمجلس  السياسية  الخريطة  على  ا 
ًّ

وقوي

للمجلس،  الداخلي  النظام  لقواعد  ووفًقا  النواب. 

أصواًتا  )الخاسرين(  ألعلى  العضوية  ستنتقل 

االنتخابية  القوائم  نفس  ضمن  االنتخابات  في 

القوى  حصول  ذلك  وسيعني  المستقيلين،  لألعضاء 

بها  فاز  التي  االنتخابية  للدوائر  المنتمية  السياسية 

بين  ومن  الشاغرة،  المقاعد  معظم  على  الصدريون 

مواجهة  في  كانت  التي  )الشيعية(  األحزاب  هؤالء 

بالضرورة  يعني  ال  قد  ذلك  لكن  الصدري،  التيار  مع 

بعد  خسروها  كانوا  نسبية  ألغلبية  استعادتهم 

للصدريين. الكبير  الفوز 

النوعي النقيض  صراع 

في  المقاعد  من  األكبر  بالعدد  الصدري  التيار  فاز 

العاشر من أكتوبر  التي جرت في  العامة  االنتخابات 

ي(  )ُسنِّ السيادة  تحالف  مع  اتفاقه  بعد  وحقق   ،2021
أكبر  )كردي(  الكردستاني  الديمقراطي  والحزب 

وطن(،  )إنقاذ  تحالف  سمي  فيما  البرلمان،  في  كتلة 

جديد  رئيس  تكليف  التحالف  هذا  حق  من  وصار 

الدستور  حسب  يرتهن  التكليف  هذا  لكن  للحكومة، 

وكان  البرلمان،  قبل  من  للجمهورية  رئيس  باختيار 

لوال  واضحة،  وبأغلبية  بسرعة  ذلك  يحدث  أن  يمكن 

انعقاد  َرَهَن  قراًرا  أصدرت  االتحادية  المحكمة  أن 

ثلثي  بحضور  الجمهورية  رئيس  اختيار  جلسة 

أدنى،  كحدٍّ  النسبة  نفس  وتأييد  األعضاء  عدد 

أو  المعطل  بـ)الثلث  ي  ُسمِّ ما  القرار  هذا  أنتج  وقد 

ما  وهو  يستخدمه،  من  مرجعية  حسب  الضامن( 

خلق تعقيدات أمام تحالف )إنقاذ وطن( بعدما كانت 

سانحة. تبدو  فرصته 

األحزاب  نواب  من  )الثلث(  هذا  أعضاء  غالبية  كانت 

فيما  اتحدوا  الذين  للصدر  المناوئة  الشيعية 

رفضهم  تسبب  وقد  التنسيقي(،  )اإلطار  سمي 

وقف  في  الجمهورية،  رئيس  اختيار  جلسة  حضور 

ة 
َّ

ُحج وكانت  جديدة،  حكومة  تشكيل  إجراءات 

الهياكل  إكمال  في  تمضي  لن  أنها  )الثلث(،  هذا  قوى 

الصدري  التيار  إليها  ينضم  أن  بدون  الدستورية 

هو  يكون  أن  ينبغي  كامل  شيعي  تحالف  ضمن 

رئيس  يختار  من  وهو  البرلمان،  في  األكبر(  )الكتلة 

رفضه  ما  وهو  السياسي،  بالمشهد  ويتحكم  الوزراء 

امتداًدا  سيكون  أنه  معتبًرا  الدوام،  على  الصدر 

وأصر  )التوافق(،  ُيسمى  ما  أو  المحاصصة  لنظام 

السياسية  األغلبية  نظام  إلى  االنتقال  ضرورة  على 

الفاعلة. المعارضة  مقابل  الحاكمة 

ب هذا السجال في تجاوز كل المهل الدستورية 
َّ

تسب

ومؤسساتها،  الدولة  عجلة  وأربك  الحكومة،  لتشكيل 

المشهد  في  تغييًرا   2003 عام  منذ  األولى  للمرة  وأفرز 

أعراف  من  فيه  بما  العراق،  في  التقليدي  السياسي 

البالد،  إدارة  في  الفشل  أسباب  لها  ُتنسب  كانت 

مظاهر  أبرز  من  وكان  بالفساد،  الواسعة  واالتهامات 

الطائفية  التكتالت  عقد  انفراط  التغيرات:  هذه 

على  القائمة  التحالفات  من  نمط  وظهور  والعرقية، 

مالية  أو  شخصية  أو  سياسية  مختلفة  أسس 

النواب  من  معتبر  عدد  فوز  جانب  إلى  وطنية،  أو 

بين  من  بمجملهم  كانوا  مرة،  ألول  المستقلين 

التي بدأت في  الناشطين في االحتجاجات الشعبية 

إجراء  وراء  المباشر  السبب  وكانت   ،2019 أكتوبر 

الماضي. العام  المبكرة في خريف  االنتخابات 

ا 
ًّ

أساسي سبًبا  عام  بشكل  االحتجاجات  هذه  كانت 

في التحوالت العميقة في المزاج الشعبي العام تجاه 

الذين  الخارجيين  الفاعلين  أو  السياسية،  الطبقة 

السياسي،  المشهد  في  التقليدي  بتأثيرهم  ُعرفوا 

قد  كان  الصدري  التيار  أن  ويبدو  إيران،  السيما 

السياسية  الطبقة  على  الشعبي  الحنق  من  استفاد 

األكبر،  الفوز  بنسبة  ليحظى  التقليدية  الشيعية 

من  أيًضا  أخذت  التي  المستقلين  مقاعد  عن  فضاًل 

التقليدية. القوى  حصة 

مقتدى  قاوم  االنتخابات،  تلت  التي  الفترة  وخالل 

الصدر كل الضغوط والمحاوالت للبقاء ضمن النسق 

الشيعي،  السياق  ضمن  التحالف  أمر  من  المعروف 

مرات  عدة  التنسيقي  اإلطار  من  خصومه  وأمهل 

ليذهب  استطاعوا  إن  الحكومة  بتشكيل  ليقوموا 

التعطيل  فظل  يتحقق،  لم  ما  وهو  للمعارضة،  تياره 

األعمال  تصريف  حكومة  واستمرت  الموقف،  سيد 

البالد. إدارة  الكاظمي بتولي  برئاسة مصطفى 

المباشرة التداعيات 

بعد  النواب،  مجلس  رئاسة  تقوم  أن  المتوقع  من 

يوليو  من  التاسع  في  التشريعية  العطلة  انتهاء 

التي  المقاعد  لتعويض  روتينية  بإجراءات  المقبل، 

ويتم  الصدري،  التيار  نواب  استقالة  بعد  شغرت 

بالصعود  للمجلس،  الداخلي  النظام  حسب  ذلك 

االنتخابات،  في  الخاسرة  للشخصيات  التلقائي 

نفس  في  األصوات،  بعدد  الفائزين  تلت  التي  من 

األولية،  التقديرات  وحسب  يمثلونها.  التي  المناطق 

التنسيقي  اإلطار  تحالف  يحظى  أن  المتوقع  فمن 

ا، 
ًّ

إضافي مقعًدا   25 بنحو  أحزابه  بمختلف  )شيعي( 

األخرى،  القوى  على  المقاعد  بقية  تتوزع  فيما 

عن  المنبثقة  الجديدة  والقوى  المستقلين  السيما 

نية  السُّ القوى  تحصل  وقد  الشعبية،  االحتجاجات 

أيًضا. المقاعد  والكردية على بعض 

قوى  عليه  ستحصل  ما  فإن  التقديرات،  هذه  وحسب 

)اإلطار( من مقاعد إضافية لن يمنحها فرصة الوصول 

غالبية  عن  فضاًل  واحد،  زائد  النصف  أغلبية  إلى 

ثم  ومن  الجمهورية  رئيس  لتمرير  الالزمة  الثلثين 

على  قدرتها  حال  في  وحتى  الحكومة.  رئيس  تكليف 

لتوفير  ومستقلين  وكردية  ية  ُسنِّ قوى  مع  التحالف 

)إنقاذ  تحالف  من  تبقى  ما  فإن  البسيطة،  األغلبية 

الصدريين،  استقالة  بعد  والكرد  السنة  من  وطن( 

الثلث  نسبة  إلى  للوصول  الفرصة  لديه  سيكون 

الجديدة  الشيعية  األغلبية  قدرة  لتعطيل  الالزمة 

وبالتالي  جديدة،  حكومة  تشكيل  إلى  الوصول  على 

التنسيقي(  )اإلطار  به  قام  الذي  الدور  بنفس  قيامها 

المفرغة  الحلقة  بقاء  احتمالية  يعني  وهذا  قبل،  من 

الدستورية  المهل  وخرق  السياسية  السجاالت  من 

ولكن من غير التيار الصدري هذه المرة.

المسؤولة  نفسها  التنسيقي  اإلطار  قوى  تعتبر 

للُعرف  تنفيًذا  الحكومة،  تشكيل  عن  الوحيدة 

الوزراء )شيعي(  القاضي بأن يكون رئيس  السياسي 

العام  بعد  اعتمادها  جرى  دستورية  غير  آلية  حسب 

مباشرة  المعنية  أنها  اعتبرت  فقد  وبالتالي   ،2003
ترث  لن  أنها  اليوم  تجد  لكنها  الصدريين،  باستقالة 

أمامها  وسيكون  تلقائي،  بشكل  مقاعدهم  جميع 

ية  وُسنِّ كردية  قوى  من  البرلمان  في  منافسون 

أمر  في  بالتدخل  لهم  تسمح  لن  وأقليات،  ومستقلين 

اختيار رئيس الحكومة، لكنها ستحتاج إلى أصواتهم 

في  اإلطار  قوى  افترضته  ما  فإن  وبالتالي،  لتمريره. 

الصدريين،  استقاالت  على  تعليًقا  المقتضب  بيانها 

)انسحاب(  أنه  بدا  ما  بعد  حتى  سهاًل  يكون  لن 

داخل  سواء  تأثيًرا  واألكثر  األقوى  النوعي  للنقيض 

أو في الشارع الشيعي. البرلمان 

االستقاالت  على  تعليًقا  التنسيقي  اإلطار  بيان  كان 

قرار  »يحترم  إنه  بالقول  واكتفى  ا، 
ًّ

ودبلوماسي موجًزا 

ثم  النواب«،  مجلس  من  باالستقالة  الصدرية  الكتلة 

لمعالجة  الالزمة  بالخطوات  »استمراره  ليؤكد  عاد 

القوى  مع  الحوارات  في  والمضي  السياسية  األزمة 

الدستورية  السياسية كافة الستكمال االستحقاقات 

كافًيا  ذلك  وكان  وطنية«،  خدمة  حكومة  وتشكيل 

ُطويت،  قد  الصدري  التيار  صفحة  يعتبر  أنه  إلدراك 

التيار. وأنه يستعد لتولي السلطة دون 

انسحاب أم إعادة تموضع؟

جاء قرار الصدر بال مقدمات، وال سوابق بهذا الحجم، 

أو  للقوة  سبًبا  نفسه  الوقت  في  يكون  أن  يمكن  وهو 

العراق  في  مختلفة  استحقاقات  مواجهة  في  الضعف 

بشكل عام أو في البيئة الشيعية منه بشكل خاص.

غالًبا،  فردية  بطريقة  قراراته  الصدر  مقتدى  يتخذ 

سيرة  من  اكتسبه  أتباعه،  على  قوي  نفوذ  وله 

تعرض  الذي  الصدر،  صادق  محمد  الله  آية  والده، 

 ،1999 عام  النجف،  في  نجليه  بصحبة  لالغتيال 

للعراق  األميركي  الغزو  بعد  الصدر  نفوذ  برز  وقد 

يوصفون  ممن  األبرز  الشيعية  القوة  ليكون  مباشرة، 

التشيع  قوى  عن  لهم  تمييًزا  الداخل«  بـ»عراقيي 

قواعدها  وغالبية  بقياداتها  كانت  التي  السياسي 

االحتالل  قوات  مع  وتحالفت  العراق،  خارج  تعيش 

العام  السياسي  المجال  على  وهيمنت  الغزو،  بعد 

بدًءا من مجلس الحكم ووصواًل إلى غالبية الحكومات 

الالحقة.

التابع  األكبر  الشيعي  الجمهور  الصدر  مؤيدو  ُيعتبر 

كما  ذاته،  الوقت  في  والء  األكثر  وهو  واحد  لزعيم 

مسلحة  ميليشيات  ل  شكَّ من  أول  كان  الصدر  أن 

في  دخلت  المهدي(  )جيش  باسم  ُعرفت  الغزو  بعد 

ثم   ،2004 عام  في  األميركية،  القوات  مع  مواجهات 

نوري  تولي  فترة   ،2008 عام  الحكومية،  القوات  مع 

المهدي( بشكل  هم )جيش  واتُّ الوزراء،  المالكي رئاسة 

تفجير  بعد  النطاق  واسعة  طائفية  بجرائم  خاص 

المرقدين في سامراء، عام 2006، قبل أن يقوم الصدر 

ه الحًقا، ليؤسس ميليشيا جديدة باسم )سرايا  بحلِّ

السالم( ما زالت تمثل ذراعه الضاربة.

النفوذ  اكتساب  وآليات  القوة  جغرافيا  وحسب 

وقدرته  الصدر،  سلطة  فإن  العراق،  في  الراهنة 

النيابي  حجمه  تفوق  ربما  األحداث  في  التأثير  على 

تحريك  نسبية  بسهولة  يستطيع  فهو  الوزاري،  أو 

محافظات  ومختلف  بغداد  في  أنصاره،  من  الماليين 

يمكن  له،  التابعة  السالم(  )سرايا  أن  كما  الجنوب، 

الميليشيات  مواجهة  في  مهمة  ردع  قوة  تكون  أن 

األخرى. الشيعية 

أعضاء  انسحاب  أن  إدراك  يمكن  الواقع،  هذا  ومن 

يعني  ال  قد  النواب،  مجلس  من  الصدري  التيار 

في  السياسي  نفوذه  الصدر  فقدان  بالضرورة 

من  آخر  نمط  اعتماد  إلى  يشير  قد  ما  بقدر  العراق، 

الشعبية(  )المعارضة  خالل  من  السياسي  التأثير 

لها  يشكِّ حكومة  أية  على  للضغط  الشارع  واستخدام 

التنسيقي. اإلطار  في  النوعيون(  )خصومه 

القانونية  القيود  إلى  يستند  االستنتاج  هذا  مثل 

خالل  الصدري  التيار  واجهها  التي  والسياسية 

لتنفيذ  االنتخابات  منذ  الماضية  الثمانية  الشهور 

قد  الصدر  مقتدى  كان  ففيما  السياسي،  برنامجه 

مفترًضا  إصالحية(  )حكومة  حول  كثيرة  وعوًدا  قدم 

أنه واجه  إال  الكبير لتياره،  الفوز  سهولة تشكيلها بعد 

بـ)الثلث  المتمثلة  اإلتحادية  المحكمة  تقييدات 

السياسية،  والمناورات  الضامن(،  أو  المعطل 

ا 
ًّ

داخلي لها  تعرض  التي  النطاق  واسعة  والضغوط 

أكثر  أعلنت  التي  إيران  ِقبل  من  السيما  ا 
ًّ

وخارجي

الفريقين  بين  الخالفات  لحل  توسطت  أنها  مرة  من 

العراق. السياسية في  األزمة  وإنهاء  الشيعيين 

الخيارات تعقيد 

للصدر  أصبح  البرلمان  خارج  الجديد  مكانه  في 

أو  سياسية  أجندة  فرض  في  بها  يستهان  ال  فرصة 

الصدري  الشارع  خالل  من  وقرارات،  مواقف  معارضة 

في  جهًدا  يبذل  لن  وهو  كبيرة،  قيود  دون  الضخم، 

إيجاد العديد من أسباب الحنق الشعبي على اإلدارة 

مع  تماًما  متسًقا  ذلك  وسيكون  البالد،  في  الحكومية 

بالفشل  د  المندِّ الصدري(  التيار  )خارج  العام  المزاج 

اإلدارات،  على  األحزاب  وسطوة  وبالفساد  الحكومي 

تحريك  في  قدراته  من  يجعل  مما  ذلك،  وسوى 

الشارع الغاضب أصاًل ذات تأثير حاسم.

داخل  التوازنات  أن  يدرك  الصدر  فإن  وبالمقابل، 

بعد  طرف  ألي  واضحة  أغلبية  وغياب  البرلمان 

عريضة  ائتالفات  ستوجب  الصدريين،  استقالة 

بدورها  ستكون  حكومة،  تشكيل  أجل  من  ة  وهشَّ

أن  كما  متجانسة،  غير  قوى  بين  وموزعة  فعالة  غير 

غالبية القوى السياسية لن تغامر أصاًل بالمضي في 

تشكيل الحكومة، من دون استرضاء الصدر أو إقناعه 

هذه  وتشمل  المقبلة،  الحكومة  في  بالمشاركة 

ترى  ال  ذاته،  التنسيقي  اإلطار  داخل  أطراًفا  القناعة 

بوصفها  الصدريين  استقالة  مع  التعامل  في  حكمة 

الشيعية(  )الحصة  على  للقفز  سانحة(  )فرصة 

وتجاوز  الحكومة،  برئاسة  المتمثلة  السلطة  من 

التيار  لصالح  عانوها  التي  االنتخابية  االنتكاسة 

المتغير  وهذا  المستقلين،  من  أخرى  وقوى  الصدري 

اإلطار  قوى  داخل  خالفات  مستقباًل  يخلق  قد  بالذات، 

مؤثر  عدد  حصد  في  فشلت  معتدلة  قوى  بين  ذاته، 

واسترضائه،  الصدر  مع  التفاهم  تريد  المقاعد،  من 

على اعتبار أن تجاوز تيار شعبي )شيعي( مؤثر بقوة 

االستقرار  ولدواعي  للمنطق  مخالًفا  سيكون  البالد  في 

ومناطق  بغداد  في  سيما  ال  األمني،  وحتى  السياسي 

دولة  أبرزها  مهيمنة  قوى  مقابل  الشيعية،  األغلبية 

حرًجا  تجد  ال  قد  المالكي،  نوري  بزعامة  القانون 

أو  المحاوالت  هذه  مثل  دون  ا 
ًّ

سياسي المضي  في 

القناعات.

على  الفورية  الفعل  ردود  فإن  الحاالت،  كل  وفي 

تمثل  لن  البرلمان،  من  الصدريين  استقاالت 

فمن  الوضع،  عليه  سيستقر  الذي  النهائي  الشكل 

سيولة  العراق  في  السياسية  الحالة  تشهد  ناحية، 

متغيرات  مع  نهائية،  تكهنات  بأي  تسمح  ال  عالية، 

أن  لبعضها  يمكن  والقرارات،  المواقف  في  دائمة 

األمنية  الحالة  أن  كما  والقانون،  الدستور  يخترق 

أخرى  مرحلة  في  تفرض  قد  بدورها  المستقرة  غير 

كانت  بطريقة  التخندق  على  الجميع  ترغم  ضغوًطا 

بعيدة االحتمال من قبل. واألمر الثالث: أن التدخالت 

المصادر  متعددة  وهي  الشأن،  هذا  في  الخارجية 

على  جدي  تأثير  بدورها  لها  يكون  قد  ا، 
ًّ

ودولي ا 
ًّ

إقليمي

احتمال  وهناك  المختلفة،  األطراف  وقرارات  مواقف 

فشل  بعدما  البرلمان،  لحل  بدعوات  يتعلق  آخر 

الدستورية،  المهل  جميع  وتجاوز  مهامه،  أداء  في 

الراهن  الوقت  في  مسيطًرا  يبدو  ال  االحتمال  هذا  لكن 

ألسباب عديدة من بينها رغبة البعض بتغيير قانون 

االنتخابات ومفوضيتها أواًل، وهو ما يبدو صعًبا، فضاًل 

لفوزهم  فرصة  يرون  ال  لنواب  شخصية  مصالح  عن 

في حال الذهاب النتخابات جديدة.

مبادرات  المقبلة  األيام  في  تصدر  أن  المتوقع  ومن 

المواقف  لتقريب  خارجية،  أو  داخلية،  سياسية 

زالت  ما  القوى  بين  المسافات  لكن  األزمة،  وتجاوز 

بالخيانة،  االتهامات  حدود  بلغت  بقوة،  متباعدة 

وخالفات مستحكمة بين شخصيات رئيسية، فضاًل 

تجعل  داخلية،  ومرجعيات  خارجية،  ارتباطات  عن 

لم  ما  عسيًرا،  أمًرا  الوسط  والحلول  التوافقات  من 

لمثل  الجميع  يدفع  البالد  في  جوهري  تغيير  يطرأ 

لألزمة  نهاية  أنه  بدا  ما  فإن  ذلك،  وعدا  الحلول،  هذه 

السياسية، قد يكون بداية ألزمة أخرى مفتوحة على 

ة. احتماالت أكثر تعقيًدا وحدَّ

قـدرة الصــدر على الـتأثيــر تفــوق حجــمه النيابي أو الوزاريأثر مباشر وقوي على الخريطة السياسية لمجلس النواب

لقاء مكي

باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات
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هل تستطيع إنقاذ االقتصاد؟

لبنان.. خطة للتعافي واإلنقاذ
في  المعيشية  والكارثة  األزمة  عمق  على  أدل  ليس 

يغرق«،  »لبنان  الدولي:  البنك  تقرير  عنوان  من  لبنان 

ة وقساوة  الذي وصف به األزمة في لبنان بـ»األكثر حدَّ

فها ضمن أصعب ثالث أزمات ُسجلت  في العالم«، وصنَّ

يعاني  عشر.  التاسع  القرن  أواسط  منذ  التاريخ  في 

لبنان من انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق، يتطلب 

والنهوض.  للتعافي  يلزم  ما  بكل  القيام  في  اإلسراع 

واإلنقاذ،  للتعافي  خطة  وضع  ضرورة  جاءت  هنا،  من 

وهذا مطلب دولي وإقليمي نادت به المبادرة الفرنسية 

محطات  يتضمن  وإصالحي  سياسي  مسار  ضمن 

النيابية  االنتخابات  إجراء  منها  مهمة  دستورية 

عمليات  في  اللبنانيين  طموح  تمثل  حكومة  وتشكيل 

لإلنقاذ«  »مًعا  حكومة  لت  تشكَّ والنهوض.  اإلصالح 

للسير   ،2021 سبتمبر  في  ميقاتي،  نجيب  برئاسة 

خطة  اقتراح  أولوياتها  أولى  وفي  التعافي،  بمتطلبات 

للمساعدة  الدولي  النقد  صندوق  مع  عليها  والتوافق 

فيما يستلزم ذلك من شروط وأدوات.

في  االنتخابات  بإجراء  تقوم  أن  الحكومة  استطاعت 

قبل  اليوم  في  إال  التعافي  خطة  ُتقر  لم  ولكن  موعدها، 

الدستورية  الحكومة  صالحيات  انتهاء  من  األخير 

حكومة  إلى  تحولت  مايو   22 )في   ،)2022 مايو   20(

الخطة  تطبيق  في  التأخر  وبالتالي  أعمال(،  تصريف 

الخطة  إقرار  ومع  تقتضيها.  التي  اإلجراءات  واتخاذ 

هل  نفسها:  تطرح  أخرى  إشكالية  إلى  السؤال  ينتقل 

االقتصاد  إنقاذ  المقترحة  التعافي  خطة  تستطيع 

اللبناني من االنهيار وانتشال اللبنانيين من أزماتهم؟

مستعرضة  عنه،  لإلجابة  الورقة  هذه  تسعى  ما  هذا 

الراهن  الوضع  ثم  ومن  ومسارها،  التعافي  خطة  بنود 

حول  التوقعات  وأخيًرا  معه،  تتعامل  أن  يجب  الذي 

مصيرها ومآل األزمة مستقباًل.

الخطة ومسارها

ميقاتي،  نجيب  حكومة  لإلنقاذ«،  »مًعا  حكومة  ت 
َّ

أقر

عنوان:  تحت  واالقتصادي،  المالي  التعافي  خطة 

»استراتيجية النهوض بالقطاع المالي«، ورأت الخطة 

الصرف  سعر  وتدهور  العميق  االقتصادي  الركود  أن 

مصرف  لدى  التجارية  المصارف  ودائع  وانكشاف 

الديون  هيكلة  إلعادة  الحاجة  إلى  إضافة  لبنان، 

المالي،  القطاع  إلى ضرر كبير في  أدت  السيادية؛ قد 

رت إجمالي خسائر القطاع المصرفي بما يزيد عن  وقدَّ

بنود  عدة  على  الخطة  وتقوم  أميركي.  دوالر  مليار   70
أساسية، أهمها:

- إلغاء تعددية أسعار الصرف الرسمية بحيث يكون 

التبادل  يتم  إذ  فقط:  واحد  رسمي  صرف  سعر  هناك 

رسمية  أسعار   4 وفق  لبنان  في  واالقتصادي  المالي 

إدارة  وفي  النقدي  الوضع  في  الخلل  بسبب  للصرف، 

السياسة النقدية. هناك أواًل السعر الرسمي األساسي 

رسوم  من  العديد  احتساب  يجري  الذي   )1507.5(

القيمة  على  والضريبة  والجمارك  المستوردة  السلع 

أساسه،  على  العامة  والخدمات  والعقارية  المضافة 

لتقليص تكاليف العديد من السلع والخدمات وضبط 

أسعارها. وهناك سعران مرتبطان بسحب المودعين 

 8.000( معينة  شروط  ضمن  المصارف  من  ألموالهم 

القطاع  خسائر  تقليل  بهدف  للدوالر(،  ليرة  و12.000 

سعر  األخير،  الرسمي  والسعر  بالدوالر.  المصرفي 

التي   )24.700 يونيو  منتصف  في  )بلغ  صيرفة  منصة 

التحكم  بهدف  لبنان،  مصرف  بها  ويتحكم  أنشأها 

للمستوردين  الدوالرات  وتوفير  القطع  سوق  في 

السوق  سعر  من  أرخص  سعر  وفق  وللمؤسسات 

أسهمت  وإن   .)29.000 )حوالي  الرسمي  غير  الموازية 

األزمة  ة  حدَّ من  التخفيف  في  صيرفة  منصة 

السلع  من  العديد  تكاليف  تخفيض  عبر  المعيشية 

إلى  أدت  أنها  إال  والمحروقات،  الخبز  مثل  والخدمات 

والمزيد  األجنبي  النقد  من  الدولة  إمكانيات  استنزاف 

في  توظيفها  من  بداًل  العامة  ماليتها  في  الخسارة  من 

الخطة  توضح  لم  عامة.  وخدماتية  إنتاجية  مشاريع 

كما  لذلك،  الزمني  المدى  وال  األسعار،  توحيد  آلية 

لتحقيق  ستتبعها  التي  اإلستراتيجية  تشرح  لم 

األمور  وجعلت  مستقباًل،  الصرف  سعر  في  االستقرار 

مبهمة ومفتوحة على كل االحتماالت.

إليه،  الثقة  إعادة  بهدف  المصرفي:  القطاع  هيكلة   -

المصارف  »حل  على  الخطة  ترتكز  النمو.  وتحفيز 

قابلة لالستمرار«، وهي من متطلبات  ُتعتبر غير  التي 

جمعية  بين  خالفي  بند  ولكنه  الدولي،  النقد  صندوق 

القابلية  معايير  الخطة  تحدد  لم  والدولة.  المصارف 

والتدخالت  االستنسابية  تدخل  وقد  لالستمرار، 

السياسية في تحديد المصارف القابلة لالستمرار.

عملية  في  يدخل  وأيًضا  المودعين:  وأموال  حقوق   -

ا. 
ًّ

داخلي جداًل  األكثر  البند  يكون  ويكاد  الثقة،  إعادة 

حجمها  زاويتين:  من  المودعين  حقوق  الخطة  تقارب 

وقدرة المصارف على االستمرار، فهي تنادي بـ»حماية 

صغار المودعين إلى أقصى حدٍّ ممكن في كل مصرف 

حقوق  مصير  ذكر  على  تأِت  ولم  لالستمرار«،  قابل 

ُتحفظ  الصغار  المودعين  حتى  الكبار،  المودعين 

تقوم  لالستمرار.  القابلة  فقط  المصارف  في  حقوقهم 

األطراف  بين  الخسائر  توزيع  على  الحكومة  خطة 

والمودعين؛  لبنان،  مصارف  وجمعية  الدولة،  الثالثة: 

فجمعية مصارف لبنان تنادي بتحمل الدولة لوحدها 

المودعون  أما  السيادي،  الصندوق  عبر  الخسائر 

مدخراتهم  وضياع  باألزمة  لهم  ذنب  ال  أن  فيعتبرون 

سدى.

الثقة  عودة  منها  والهدف  اليوروبوند:  سندات  هيكلة   -

المالية  األسواق  من  تمويل  على  والحصول  الخارجية 

تذكر  ولم  الهيكلة،  كيفية  الخطة  تحدد  لم  الدولية. 

ولم  الدائنين،  مع  بالتفاوض  للبدء  الزمني  المدى 

ْين بالليرة اللبنانية. تتعرض إلى موضوع الدَّ

إنجاح  أجل  من  المصرفية:  السرية  قانون  تعديل   -

من  وهو  األموال،  وتبييض  الفساد  مكافحة  عملية 

في  إقراره  يتم  لم  ذلك  ومع  النقد،  صندوق  شروط 

جلسات سابقة للمجلس النيابي السابق رغم اقتراح 

سبب  المعارضين  بعض  ويعيد  الغاية،  لهذه  قانون 

أن  من  السياسية  القوى  بعض  خشية  إلى  التأخير 

يزال  ال  القانون  أن  إال  والمحاسبة،  التدقيق  يطولها 

لضرورات  الحًقا  إلقراره  إمكانية  وهناك  التداول  قيد 

الشفافية ومكافحة الفساد.

بسندات  لبنان:  لمصرف  جزئية  رسملة  إعادة   -

أميركي  دوالر  مليار   2.5 قدرها  حكومية-  -أي  سيادية 

من  احتياطي  تكوين  إعادة  أجل  من  زيادتها،  يمكن 

عودة  في  كبيرة  مساهمة  يسهم  ما  األجنبي  النقد 

بمهامه  القيام  على  وقدرته  المصرفي  بالقطاع  الثقة 

بلبنان  الثقة  يتطلب  وهذا  النقدي.  االستقرار  ومنها 

التصنيف  وتحسن  العالمية  المالية  األسواق  في 

وعد  وقد  المتخصصة،  الوكاالت  قبل  من  االئتماني 

السحب  حقوق  عبر  ذلك  بتمويل  النقد  صندوق 

من  تبقى  ما  »أما  دوالر.  مليارات   3 بقيمة  الخاصة 

ُتلغى  فسوف  المال  رأس  في  السلبية  الخسائر 

ا على مدى 5 سنوات«.
ًّ

تدريجي

نتاج  هي  إنما  فراغ،  من  هذه  التعافي  خطة  تأِت  لم 

قضايا  حول  طويلة  ولنقاشات  األزمة  لمسار  تراكمات 

عدة  حول  تتمحور  حولها  داخلية  انقسامات  أحدثت 

وطني  إجماع  هناك  ليس  ا، 
ًّ

داخلي جوهرية.  مسائل 

الخطة  واضعو  الخطة.  مرتكزات  من  العديد  حول 

وتضمنت  فحسب،  لألزمة  المالي  الجانب  على  ركزوا 

إصالح  وهو  الصندوق  مع  عليه  اُتفق  مما  واحدة  ركيزة 

جوانبها  بكل  األزمة  تتناول  لم  فهي  المالي،  القطاع 

مصرف  يمتلك  ال  االقتصادي.  االنكماش  مقدمها  وفي 

سعر  تحسين  على  حالية  مالية  قدرة  أية  لبنان 

الكبير  االستنزاف  بسبب  اللبنانية  الليرة  صرف 

ما  ندرة  وبسبب  األجنبي  النقد  من  احتياطاته  في 

ولغياب  جديدة  ودائع  من  المصرفي  القطاع  يدخل 

مساعيه  تنجح  ولم  لبنان،  في  األجنبية  االستثمارات 

األجنبية.  العمالت  من  المصارف  رأسمال  زيادة  في 

المصرفي  القطاع  في  ا 
ًّ

وخارجي ا 
ًّ

داخلي الثقة  غياب  إن 

الحقيقي  دوره  ولعب  الصمود  على  قادر  غير  يجعله 

 هيكلته تتطلب مساًرا طوياًل 
َّ

وإن والمال،  االقتصاد  في 

ال يمكن فصله عن دخول رؤوس أموال أجنبية أو عودة 

هيكلة  إن  األزمة.  بدء  عند  منه  خرجت  التي  األموال 

مع  بالتفاوض  البدء  تتطلب  اليوروبوند  سندات 

الدائنين واالستعانة في ذلك بـ»نادي باريس«.

ال  هذا  ومع  الفساد،  مكافحة  قضية  الخطة  عن  غاب 

أعادت  النيابية  االنتخابات  ألن  ذلك  من  كثيًرا  ل  يؤمَّ

ِهم  اتُّ -والتي  القديمة  المنظومة  من  كبيًرا  جزًءا 

هناك  أن  كما  السلطة.  إلى  بالفساد-  كلها  أو  ها  ُجلُّ

محطات دستورية عديدة بانتظار الخطة كي تصبح 

بكل  الخطة  العتيدة  الحكومة  ي  تبنِّ للتنفيذ:  جاهزة 

ثم  النواب،  مجلس  إلى  وتحويلها  وركائزها،  أهدافها 

اللجان  النيابي بعد دراستها في  إقرارها في المجلس 

من  عليها  والتصديق  قبلهم،  من  وإقرارها  النيابية 

صندوق  مع  النهائي  واالتفاق  الجمهورية،  رئيس  قبل 

جميعها  الخطة.  تنفيذ  في  للمساعدة  الدولي  النقد 

التيارات  كل  بين  وطني  توافق  إلى  تحتاج  محطات 

ظل  في  المنال  بعيد  وهذا  السياسية  والشخصيات 

تناقضات المشهد النيابي.

الخطة بعد خالصة عدة جوالت  ُولدت هذه  ا، 
ًّ

وخارجي

إلى  أفضت  الدولي،  النقد  صندوق  مع  المفاوضات  من 

 ،2022 أبريل   7 في  معه،  مبدئي  إطار  اتفاقية  توقيع 

ستقوم  اللبنانية  السلطات  خطة  أن  أساس  وعلى 

المالي.  القطاع  هيكلة  إعادة   -  1 هي:  ركائز،   5 على 

الهيكلة  إعادة  مع  تتضمن  مالية  إصالحات  تنفيذ   -  2
في  الدين  بقاَء  الخارجي  العام  ْين  للدَّ المقترحة 

اإلنفاق  في  لالستثمار  حيز  وخلق  مستدامة،  حدود 

 -  3 التحتية.  والبنية  اإلعمار  وإعادة  االجتماعي، 

قطاع  والسيما  للدولة  المملوكة  المؤسسات  إصالح 

الفساد  ومكافحة  الحوكمة  أطر  تعزيز   -  4 الطاقة. 

إقامة   -  5 اإلرهاب.  وتمويل  األموال  غسل  ومكافحة 

والشفافية،  بالموثوقية  يتسم  والصرف  للنقد  نظام 

الخارج  يطلبه  كما  التعافي  تلتقي متطلبات  ال  وبذلك 

مع الخطة المقترحة إال في ركيزة واحدة فحسب وهي 

هيكلة القطاع المالي.

االقتصادي  والنهوض  التعافي  أن  ذلك  إلى  وأضف 

مساعدات  من  الدولي  المجتمع  سيقدمه  بما  يرتبط 

إلى  الثقة  وإعادة  الدوالرات   
ِّ

ضخ عبر  خارجي  وتمويل 

المتحدة  الواليات  بقرار  منوط  وهو  العامة،  المالية 

األميركية في ذلك، وهو غير متحقق حتى اآلن بسبب 

األميركية  اإلدارة  وألن  المنطقة،  في  الصراع  اشتداد 

ألهداف  االقتصادية  الضغوطات  من  مزيًدا  تمارس  قد 

إن  البحرية.  الحدود  ترسيم  عملية  منها  كبرى 

من  تجعل  والخارجية  الداخلية  العوامل  هذه  جميع 

الصعوبة بمكان نجاح الخطة الموضوعة وتطبيقها.

والمفارقة أن إقرار الخطة تأخر، وبنودها ليست محل 

مع  يلتقي  ال  بنودها  من  وكثير  جدل،  محل  بل  توافق 

ثقة  ال  أنه  واألهم  الدولي،  المجتمع  ورغبة  متطلبات 

بقدرتها على حل األزمة المالية للبنان، في حين يبدو 

الوضع المالي واالقتصادي إلى تفاقم.

الوضع المالي واالقتصادي الراهن

تعاني المالية العامة في لبنان من خلل كبير؛ حيث 

تقريًبا  النصف  إلى  الحكومية  اإليرادات  انخفضت 

العامة  والمؤسسات  اإلدارات  انخفضت قدرة  وبالتالي 

ر على إنتاجيتها وعلى حجم  على تمويل نفقاتها مما أثَّ

انكماش  وكان  للمواطنين،  المقدمة  العامة  الخدمات 

االنكماش  دوامة  ز 
َّ

عز الذي  األمر  وضوًحا  أكثر  النفقات 

ا  جدًّ مرتفعة  االنكماش  نسبة  أن  السيما  االقتصادي، 

نسبته  ما  بلغت  حيث  اللبناني  االقتصاد  حجم  في 

األنشطة  في  بنيوي  ضعف  على  يدل  وهذا   ،%  58.1
إن  الخارج.  على  الكبير  واالعتماد  المحلية  اإلنتاجية 

وجفاف  أجنبية  عمالت  من  الدولة  تملكه  ما  محدودية 

منذ  األزمات.  من  فاقم  قد  منها  جديدة  تمويل  مصادر 

لبنان  مصرف  احتياطي  على  تعتمد  والدولة  فترة 

أموال  من  يتكون  الذي  فحسب،  األجنبي  النقد  من 

مليون  و864  دوالر  مليار   11 حوالي  ويبلغ  المودعين 

فبراير  أواخر  في  بلغ  أن  بعد   ،)2022 مايو  )أواخر 

بسبب  دوالر،  مليون  و748  ملياًرا   12  )2022( المنصرم 

على  القدرة  ودون  الدولة  لمالية  الكبير  االستنزاف 

 
َّ

ُلب إن  األجنبي.  النقد  من  جديد  مصدر  بأي  رفدها 

الليرة  صرف  سعر  في  التدهور  هو  لبنان  في  األزمة 

تداعياته  انعكست  والذي  الدوالر  مقابل  اللبنانية 

 
ِّ

ُشح بسبب  المعيشية،  الحياة  نواحي  مختلف  على 

المعروض من الدوالرات المتوافرة في الداخل اللبناني 

استيراد  حاجات  لسدِّ  عليها  المتزايد  الطلب  مقابل 

يستورد  بلد  لبنان  إن  الخارج.  من  والخدمات  السلع 

أكثر من 90 % من حاجاته من الخارج والطلب اليومي 

الدعم  ورفع  الدوالرات  ُشح  ظل  وفي  بالماليين،  ُيقدر 

الحكومي عن السلع والخدمات كافة بشكل شبه تام، 

وأفرز  اليومية،  المواطنين  معيشة  على  ذلك  انعكس 

كوارث اجتماعية. ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 

2022 وحتى نهاية مايو،  % منذ بداية العام   70 حوالي 

وازدادت منذ بداية األزمة حتى اآلن أكثر من 30 ضعًفا، 

مشقات  وازدادت  الوطني  اإلنتاج  تكاليف  فارتفعت 

زالت  وما  ا  جدًّ كبير  بشكل  األسعار  ارتفعت  التنقل. 

فأكثر،  أكثر  الصرف  سعر  تدهور  كلما  ازدياد  في 

يونيو  منتصف  للدوالر  ليرة   29.000 عتبة  بلغ  والذي 

للعملة  الشرائية  القدرة  وانخفضت   ،)2022( الجاري 

كلفة  بالمقابل  وارتفعت   ،%  95 حوالي  الوطنية 

األدنى  الحد  ليتجاوز  الفقر  خط  وقفز  المعيشة، 

إلى  ذلك  وأفضى  لبنانية(،  ليرة  ألف   675( لألجور 

ارتفاع نسبة الفقر العادي ليشمل ثالثة أرباع الشعب 

حتى  ثلثه،  من  أكثر  البطالة  ولتطول  اللبناني، 

البؤر  دول  ضمن  من  لبنان  فت  صنَّ الفاو  منظمة  إن 

الخدمات  صعيد  وعلى  بالمجاعة.  المهددة  الساخنة 

العامة، تعرض العديد منها إلى انتكاسة كبيرة وعدم 

الكهرباء،  مقدمها  وفي  للمواطنين  تأمينها  على  القدرة 

المداخيل  من   %  100 إلى   70 بين  ما  تستنزف  التي 

دات خاصة في  ن معظمها القطاع الخاص عبر مولِّ )يؤمِّ

بسبب  االستشفاء  كلفة  وارتفعت  والمدن(.  األحياء 

ارتفاع  نتيجة  الطبية  المستلزمات  ثمن  ارتفاع 

عبء  يتحمل  من  هو  والمريض  الدوالر،  صرف  سعر 

عن  الضامنة  الرسمية  الجهات  وتهرب  لعجز  الفاتورة 

االستشفاء  أعباء  تغطي  زالت  ما  التي  تكاليفها  دفع 

الدعم  ُرفع  وقد  للدوالر،  ليرة  الـ1500  صرف  سعر  على 

الحكومي عن العديد من هذه المستلزمات التي زادت 

أسعار بعضها 14 مرة. لطالما اعتمد لبنان في تمويل 

أساسية،  مصادر   3 على  واقتصاده  العامة  ماليته 

من  والتحويالت  المصرفي،  والقطاع  السياحة،  وهي: 

الخارج سواء من المغتربين أو من المؤتمرات الداعمة 

للبنان   
َّ

يتبق لم  ا 
ًّ

حالي و3.  و2،  باريس1،  مثل  للبنان 

إال تحويالت المغتربين خاصة في فصل الصيف، أما 

سياسية  ألسباب  بمعظمها  تعطلت  فقد  السياحة 

في  منافسة  وجود  عن  فضاًل  ولوجستية  وأمنية 

المنطقة، أما القطاع المصرفي فلم يتم إصالحه بعد.

المآالت والتحديات

المطلوبة،  تأخرت الخطة في إطالق مسار االصالحات 

النتائج  النيابية  االنتخابات  تفرز  لم  حين  في 

النواب  ُيحدث  أن  المتوقع  من  وليس  المرجوة، 

التوازنات السياسية  ا في 
ًّ

»التغييريون« تغييًرا جذري

حالة  تكريس  تم  بل  السياسية،  اللعبة  قواعد  ومن 

وفق  والتموضع  واالصطفافات  الداخلي  االنقسام 

من  بمزيد  النتائج  وأنبأت  الخارجية،  األجندات 

تغذي  العميقة،  والصراعات  الداخلية  التناقضات 

هذه  وحروبها.  المنطقة  صراعات  تلك  االنقسام  حالة 

التناقضات ستؤدي إلى مزيد من التشظي في الوضع 

المجتمعي. والتفكك  السياسي 

في  البلد  تدير  حكومة  تشكيل  صعوبة  في  شك  وال 

رئيس  انتخاب  موعد  عن  تفصل  التي  األشهر  هذه 

تعطلت  إذا  السيما   ،)2022 )أكتوبر  للجمهورية  جديد 

وإن  األشد.  تكون  وقد  األزمة  سوء  من  ستزيد  فإنها 

في  والشلل  التعطيل  واستمر  حكومة  لت  تشكَّ

بحائط  سيصطدم  التعافي  فإن  ومشاريعها  الدولة 

إمكانية  وصعوبة  الجديدة  التوازنات  تعقيدات  من 

السيما  وطنية  إنقاذية  مشتركات  على  التوافق 

أن  الممكن  ومن  التعافي.  خطة  تقتضيها  التي  تلك 

التدخالت  بفعل  أتت  التي  االنتخابات  نتائج  تسهم 

على  الضغط  استمرار  في  األميركية-الخليجية، 

يؤخر  مما  المناوئة،  السياسية  القوى  وعلى  لبنان 

ويصبح  القصير،  المدى  على  مرتقب  إنقاذي   
ٍّ

حل أي 

خطط  وتطبيق  االصالحات  إجراء  في  صعوبة  هناك 

للتعافي، مما يعني مزيًدا من االنهيارات واألزمات، وقد 

وفضاًل  أمنية.   وفوضى  اجتماعية  كوارث  إلى  تنقلب 

مراحلها  في  زالت  ما  التعافي  خطة  فإن  سبق،  ا  عمَّ

ا، 
ًّ

ا وخارجي
ًّ

األولى وعدة تحديات تواجه تطبيقها داخلي

الخارجية منها:

لبنان  بمساعدة  بالبدء  الدولي  المجتمع  قرار   -

وقد  واالقتصادية،  السياسية  أزماته  من  وانتشاله 

األزمة  واكبت  التي  سابًقا  الفرنسية  المبادرة  فشلت 

منذ بداياتها في وقف االنهيار لغياب هذا القرار.

لبنان  باحتضان  الخليجي  وخاصة  العربي  القرار   -

من  للخروج  المطلوب  المالي  الدعم  وتوفير  جديد  من 

أزمته.

واعتمادها  عليها  الدولي  النقد  صندوق  موافقة   -

منطلًقا لإلصالح والتعافي المالي والنهوض االقتصادي 

الثقة  وعودة  الليرة  صرف  سعر  بتحسين  يبدأ  الذي 

المصرفي. بالقطاع 

ا المرتبطة بمكافحة 
ًّ

- إجراء اإلصالحات المطلوبة دولي

الفساد والحوكمة وإصالح اإلدارات العامة وغيرها.

البحرية  الحدود  ترسيم  ملف  يكون  قد  وأخيًرا، 

هذه  تحديات  أبرز  أحد  والغاز  النفط  واستخراج 

المرحلة لحاجة لبنان إلى الموارد المالية، ولتداعياته 

االحتماالت  بعض  في  تنتهي  قد  التي  السياسية 

بحرب جديدة.

أما الداخلية فتتمحور حول:

واليتها  مدة  إن  حيث  وجيزة؛  بفترة  حكومة  تشكيل   -

رئيس  والية  انتهاء  مع  تنتهي  ا  جدًّ قصيرة  ستكون 

 .)2022( القادم  أكتوبر   31 في  الحالي،  الجمهورية 

ي 
ِّ

السوابق التاريخية تدل على صعوبة ذلك؛ مما يقو

طويلة  لفترة  الحكومي  الفراغ  استمرار  فرضية  من 

واستمرار حكومة تصريف األعمال.

تحقيق  في  المقررة  الخطة  صوابية  على  اإلجماع   -

تشكيلها  حال  في  العتيدة  الحكومة  ي  وتبنِّ التعافي، 

حكومة  إن  إذ  ومبادئها؛  مندرجاتها  بكل  الخطة  نفس 

 »الخطة اإلصالحية للحكومة« 
َّ

نجيب ميقاتي لم تتبن

دياب.  حسان  برئاسة  السابقة  الحكومة  أقرتها  التي 

مما  تماًما؛  مغايرة  خطة  ميقاتي  حكومة  اقترحت  بل 

تكليف  ُأعيد  إذا  إال  الحدوث  وارد  األمر  تكرار  يجعل 

األخير بتشكيل الحكومة الجديدة.

المقترحة  بالخطة  لبنان  مصارف  جمعية  قبول   -

في  القرار  مراكز  على  واضحة  تأثيرات  من  تملكه  لما 

الدولة اللبنانية. وقد قدمت جمعية المصارف خطتها 

الخاصة في مايو 2020، وهي تقوم بالدرجة األولى على 

»إنشاء صندوق حكومي لتخفيف الدين عبر مساهمة 

بقيمة  العامة  والممتلكات  األصول  خالل  من  الحكومة 

األسهم  كامل  لبنان  مصرف  يملك  دوالر،  مليار   40
وفي  الصندوق  إلى  الديون  كل  نقل  يتم  أن  على  به، 

المقابل ُتشطب كامل محفظة الديون مقابل األصول 

للصندوق«. المملوكة 

- إقرار الخطة في المجلس النيابي والقبول بإجراءات 

قانون  مثل  لها  الالزمة  القوانين  وإقرار  شعبوية،  غير 

جزًءا  المودعين  بتحميل  والقبول  المصرفية  السرية 

من الخسائر.

أيمن عمر

أكاديمي وباحث في الشأن االقتصادي
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تحوالت نضال فلسطينيي »48« )1(

إعــادة تمــوضـــع

الفلسطينيين  ونشاط   48 فلسطينيي  نضال  الورقة  هذه  تتناول 

السيما  المختلفة،  التاريخية  المنعطفات  ضوء  في  هناك  السياسي 

ة مايو 2021، وتتابع وجهته وسيناريوهاته، 
َّ

وقد أعادت التذكير به هب

ا 
ًّ

وذلك كله في سياق العلقة مع الخط األخضر باعتباره فاصلاً حدودي

من  تخلو  ال  أساسية  أجزاء  أربعة  إلى  الورقة  وتنقسم  هذا  ا. 
ًّ

سياسي

تداخل بينها، يستعرض األول منها لحظة التشكل التاريخي للخط 

ويتابع  العسكري،  الحكم  ظل  في  سياسيةاً  عمٍل  حدوَد  األخضر 

من  ا  بدءاً عامة  مرجعية  إلى  وتحوله  تصلبه  سيرورة  الثاني  الجزء 

األخضر  بالخط  اعترفت  التي  أوسلو  اتفاقيات  إلى  ووصوالاً  النكسة 

ا ُيسترشد به من أجل الوصول إلى حل الدولتين، 
ًّ

ا دولي ا حدًّ
ًّ

فلسطيني

ويستعرض الجزء الثالث بدايات زعزعة الخط األخضر مع االنتفاضة 

الثانية وتبهيته المستمر خلل عقد نتانياهو. أما القسم األخير، فيركز 

ة مايو وما ينطوي عليه ذلك 
َّ

على ظروف تجاوز الخط األخضر خلل هب

من سيناريوهات مستقبلية كما تخلص الورقة في خاتمتها.

ل منطق الخط األخضر )1967-1948( 1. تشكُّ
تاريخي  سياق  في  أنفسهم  تنظيم  على  الداخل  فلسطينيو  عمل 

عامي  بين  الفترة  في  السيما  بنقطتين،  تناوله  يمكن  وسياسي 

: من خلل إعادة تموضعهم في سياقهم اإلسرائيلي  )1948-1967(، أوالاً

ا: باالنخراط العملي به. الجديد، وثانياً

: إعادة التموضع: لعب تموضع فلسطينيي 48 بين حقول سياسية  أوالاً

اإلمكانيات  حقل  بناء  في  ا 
ًّ

أساسي ا  دوراً ومتنازعة،  متناقضة  وقومية 

النضالية والممارسة الوطنية المتاحة لهم، وسكِّ مفاهيمهم وخطابهم 

المواطنة  حقل  في   48 فلسطينيو  يتموضع  جهة  من  وتصوراتهم؛ 

اإلسرائيلية لكن تموضعهم هذا مبني على عدم مساواة جوهري مرتبط 

أوالاً بالعامل التاريخي واالستعماري إلقامة إسرائيل وتحولهم إلى حدٍّ ما 

ا بسبب كونهم مواطنين في  من أكثرية إلى أقلية وطن ناجية، وثانياً

دولة إثنوقراطية، ُتعتبر بحسب روحها وقوانينها دولة يهودية أقيمت 

وفي  فيها،  المواطنين  اليهود  فقط  وليس  العالم  يهود  جميع  لخدمة 

ا  ذات الوقت ترفض أن تكون دولة جميع مواطنيها وترى في ذلك تهديداً

يكن  لم  إسرائيل،  في  لمواطنتهم  ا  نظراً أخرى،  جهة  ومن  لوجودها. 

ا من المشروع الوطني الفلسطيني لمنظمة  فلسطينيو الداخل جزءاً

التحرير؛ إذ تعاملت هذه األخيرة معهم إجماالاً كمجموعة استثنائية 

لها خصوصيتها وفرادتها. وعلى الرغم من انضمام عشرات األفراد من 

ا من ظاهرة جماعية  48 للمنظمة إال أن ذلك لم يكن جزءاً فلسطينيي 

منظمة  مع  بالتضامن  أغلبيتهم  واكتفت  فردية،  ظاهرة  بل  منتظمة 

 48 الفعلي فيها، وأصبح استثناء فلسطينيي  االنخراط  التحرير دون 

ا، بعد قبول منظمة التحرير 
ًّ

ا رسمي من تمثيل منظمة التحرير قائماً

لحل الدولتين ومن ثم توقيع اتفاقيات أوسلو.

لت مكانة الفلسطينيين عبر »االحتواء على أساس  في هذا الواقع تشكَّ

االستثناء«: احتواؤهم في المواطنة اإلسرائيلية على أساس استثنائهم 

من المواطنة المعيارية اليهودية )كونهم فلسطينيين(، واحتواؤهم في 

الهوية القومية الفلسطينية على أساس استثنائهم من تمثيل منظمة 

إسرائيليين(.  مواطنين  )كونهم  الدولتين  حل  من  ا  والحقاً التحرير، 

الفلسطيني  الحقل  بين  »الحافة«  على  يقفون  أنفسهم  وجدوا  هكذا، 

ا في الحقلين 
ًّ

القومي وحقل المواطنة اإلسرائيلية، فهم موجودون جزئي

المثقل  الواقع  هذا  في  منهما.  أي  داخل  ا«  »تماماً يكونوا  أن  دون  من 

المناورة  إلى  عام  بشكل   48 فلسطينيو  سعى  والتوتر،  بالتناقض 

بين الحقلين، اإلسرائيلي والفلسطيني، دون الخروج و»الطرد« من أي 

منهما.

حدود  إلى  الهدنة  حدود  لت 
َّ

حو قد  إسرائيل  كانت  وبدورها، 

ا  حدًّ األخضر  الخط   
َّ

وَحل حدودها،  ترسم  سيادية  جيوسياسية 

 خطوط التقسيم التي جاءت في قرار 
َّ

الواقع محل فاصلاً بحكم األمر 

181. التزم مواطنو إسرائيل من الفلسطينيين بالعمل وفق محددات 
ا  واسعاً ا  طيفاً الوقت  مع  االلتزام  هذا  وأفرز  السياسية  األخضر  الخط 

)القبول  و»األسرلة«  والدمج  القبول  بين  ما  المتناقضة،  الخيارات  من 

األدنى  ها  حدِّ إلى  الفلسطينية  الهوية  وتقليص  اإلسرائيلية(  بالهوية 

)دين أو لغة( وتحويلها إلى مكون ثقافي ال سياسي. وما بين تقليص 

ا، وما بين 
ًّ

ا بيروقراطي محدد »األسرلة« إلى حدوده الدنيا بوصفه شأناً

االنتماء الفلسطيني والحقوق القومية والهوية الجماعية التي تنطوي 

على ذلك، سعت األغلبية إلى المناورة ما بين المواطنة والعمل على 

تحقيق الحقوق المرتبطة بها.

األخضر  الخط  تحول  يكن  لم  السياسي:  بالعمل  االنخراط  ا:  ثانياً

إسرائيل،  إقامة  غداة   48 لفلسطينيي  سياسية  مرجعية  حدود  إلى 

مشروع  نتاج  اإلسرائيلي،  السياسي  الحقل  في  بالعمل  وانخراطهم 

عمليات  تكرار  من  والخوف  القوة،  علقات  نتاج  جاء  بل  له،  مخطط 

العسكري  الحكم  من  لعقدين  إخضاعهم  ظل  وفي  والتهجير  الطرد 

سياق  مع  والخوف  البقاء  ضرورات  تفاعلت  إسرائيل.  قبل  من 

البيروقراطية  شبكة  في  الحاجة  بحكم  وانضفرت  والرقابة،  القوة 

عبر  السياسي  الفعل  ر 
َّ

وَتطو وبنيتها،  اإلسرائيلية  المستحدثة 

الدولة  حدود  في  وشروطها  اليومية  الحياة  محددات  مع  التفاعل 

الجيوسياسية المحددة بالخط األخضر للهدنة.

وبرزت في هذه الفترة ثلثة تيارات أساسية ومتباينة إلى حدٍّ كبير 

في موقفها من الدولة والقضية الفلسطينية واألدوات النضالية:

الظل  قوائم  الكنيست  في  رسمي  بشكل  لته  مثَّ الذي  السلطة:  تيار 

ا  دوراً القوائم  هذه  ولعبت  الصهيونية،  لألحزاب  التابعة  العربية 

ا« بين السكان  لت »وسيطاً ا خلل فترة الحكم العسكري، وشكَّ
ًّ

مركزي

من  القوائم  هذه  أقيمت  العسكري.  الحكم  وسلطة  الفلسطينيين 

برئاسة  الحاكم  )الحزب  »مباي«  خاصة  الصهيونية  األحزاب  قبل 

وشخصيات  ومخاتير  عائلية  زعامات  حول  وتشكلت  غوريون(،  بن 

التي  الصهيونية  األحزاب  لصالح  األصوات  تجميع  بهدف  عشائرية 

قراراته  بكل  الحزب  لمباي-  -التابعة  الظل  قوائم  تبعت  شكلتها. 

بما في ذلك التي تتناقض مع مصلحة أبناء شعبهم، كإلغاء الحكم 

الداخل  فلسطينيي  من  التصويت  يجري  كان  ما  وعادة  العسكري. 

ونتيجة  واليومية،  الحياتية  األعمال  تسيير  أجل  من  القوائم  لهذه 

بأسماء  القوائم  هذه  ُأقيمت  حينها.  مت 
َّ

خي التي  الخوف  لمشاعر 

واختير  للكنيست،  انتخابية  معركة  كل  عشية  مختلفة  والفتات 

»مبام«،  حزب  أو  الحاكم  »مباي«  حزب  خلل  من  لت 
ِّ

وُمو أعضاؤها 

إلى  انتخابية  دورة  من  الغالب  على  العربية  القوائم  أسماء  وتغيرت 

وفي  األصوات.  من  ممكن  قدر  أكبر  استقطاب  أجل  من  وذلك  أخرى، 

ظل حالة الخوف والقلق التي سادت خلل الحكم العسكري والحاجة 

تقليدية  بنية  هيمنة  ظل  وفي  اليومية،  الحياة  لتسيير  للوساطة 

عائلية، حصلت قوائم الظل على نسب عالية من األصوات العربية، 

فحصلت على 51 % من أصوات العرب في انتخابات عام 1949 وعلى 

 1955 1951، وفي انتخابات عام  % من األصوات في انتخابات عام   55
حصدت 48 % من األصوات العربية، وتراجعت إلى 42 % في انتخابات 

عام 1959، و40 % في انتخابات عام 1961 ثم 38 % في 1965، إال أن هذه 

ا عام 1981.
ًّ

القوائم ضعفت بعد إلغاء الحكم العسكري واختفت نهائي

التيار الشيوعي: كان الحزب الشيوعي اإلسرائيلي )المعروف باسم 

إقامة إسرائيل-  ماكي( من داعمي قرار التقسيم، واندمج فيه -بعد 

ا قبل ذلك في »عصبة  التيار الشيوعي الفلسطيني الذي كان منتظماً

الشيوعي  الحزب  اتخذ  ا. 
ًّ

ا-عربي
ًّ

يهودي ا  حزباً بذلك  ليصبح  التحرر« 

ا لإلمبريالية، ومع وقوف بن غوريون إلى جانب الواليات  ا مناهضاً خطاباً

ونقدي  معارض  تيار  أكثر  إلى  تحول  الكورية،  الحرب  في  المتحدة 

لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، واعتبر الصهيونية بمنزلة 

صياغة  في  ا 
ًّ

ومركزي ا 
ًّ

أساسي ا  دوراً ولعب  برجوازية  قومية  حركة 

المساواة  حول  محوره  وكان  الداخل،  في  للعرب  الجماعي  الخطاب 

»دولتين  شعار  طرح  في  ا  مثابراً وكان  التمييز  ورفض  الطبقية 

1965، انقسم الحزب الشيوعي اإلسرائيلي )ماكي(،  لشعبين«. في 

مع  العرب  المنشقون  وأقام  وأيديولوجية،  داخلية  خلفات  بسبب 

التي  راكاح«،   - الجديدة  الشيوعية  »القائمة  اليهود  الرفاق  بعض 

الداخل  في  الفلسطينيين  باسم  األساسي  الناطق  إلى  تحولت 

الطبقية  المساواة  قيم  على  خطابها  في  القائمة  دت  شدَّ ومطالبهم. 

وتحالف البروليتاريا في وجه اإلمبريالية العالمية، وكانت في مقدمة 

في  الشيوعي  الحزب  أن  بالذكر  والجدير  العرب.  حقوق  عن  الدفاع 

الدولة وقبل انقسامه، حظي بتأييد انتخابي  األولى لقيام  السنوات 

ا في صفوف الفلسطينيين، وعمل الحزب في ظل الحكم  محدود جدًّ

ووسط  قاسية  ظروف  في  الفلسطينيين  على  المفروض  العسكري 

الوظائف  في  العمل  من  ومنعهم  بهم  والتنكيل  نشطائه  مطاردة 

الحكومية. وبعد االنشقاق الذي حصل في الحزب حصلت »راكاح«، 

تيها.
ِّ

ل العرب 75 % من مصو على ثلثة مقاعد حيث شكَّ

ا 
ًّ

ا عروبي ت خطاباً لته حركة األرض )1959( التي تبنَّ التيار القومي: مثَّ

ا أول من هجس 
ًّ

ا ودعت إلى نزع الصهيونية عن الدولة لتكون فعلي
ًّ

قومي

تدويل  نحو  اتجه  من  أول  وكانت  مواطنيها«،  جميع  »دولة  بفكرة 

القضية الخاصة بالداخل، وُمنعت من خوض االنتخابات البرلمانية 

ا يمس ويهدد  ا عن القانون، باعتبارها تنظيماً ا خارجاً واعُتبرت تنظيماً

وجود إسرائيل، وهو ما أكدته المحكمة اإلسرائيلية العليا ليجري في 

نشاطها.  حظر  ثم  ومن  الحركة  قيادات  من  عدد  اعتقال  ذلك  أعقاب 

بعد  الحركة  قيادات  ملحقة  عن  اإلسرائيلية  السلطات  تتواَن  ولم 

لخوض  العربية«  االشتراكية  »القائمة  اسم  تحت  قائمة  تشكيلهم 

لجنة  وحظرت   ،1965 العام  في  السادس  الكنيست  انتخابات 

أدى  الذي  األمر  أنفسهم؛  القيادات ترشيح  المركزية على  االنتخابات 

إلى حل »حركة األرض« بعد سلسلة اإلجراءات والملحقات هذه.

في  الفلسطيني  السياسي  للعمل  األسس  المرحلة  هذه  وضعت 

الداخل، وتشكلت التوجهات األساسية التي تمحورت حول القضايا 

القومية  والقضايا  المواطنة  حقل  من  وانطلقت  الحياتية،  المطلبية 

العمل  حدود  كانت  الحاالت  كل  وفي  الهوية.  حقل  ومن  والوطنية 

وشكله خاضعة لمحددات القانون اإلسرائيلي ولحدود الخط األخضر 

جيوسياسية،  سيادة  حدود  إلى  مؤقتة  هدنة  حدود  من  حولها  التي 

ا بفعل التحوالت االستراتيجية 
ًّ

وأخذت هذه الحدود تتصلب تدريجي

التي أعقبت احتلل 1967.

2. تصلب الخط األخضر
األولى:  األخضر:  الخط  تصليب  في  أساسيتان  محطتان  أسهمت 

االحتلل اإلسرائيلي في عام 1967، والثانية: اتفاقية أوسلو عام 1993.

األولى: احتلل 1967 وترسيخ الخط األخضر: ُألغي الحكم العسكري 

يونيو  حرب  اندلعت  سنة  نصف  من  أقل  وبعد   ،1966 نوفمبر  في 

لباقي  إسرائيل  واحتلل  العربية  الدول  بهزيمة  انتهت  التي   1967
وشبه  السورية  الجوالن  هضبة  إلى  إضافة  الفلسطينية  األراضي 

جزيرة سيناء المصرية. ولغاية النكسة كان اإليمان الشعبي العام 

أن إسرائيل حالة عابرة، وكان فلسطينيو الداخل يستمدون إيمانهم 

ا من الناصرية وخطابها الوحدوي القومي، رغم أنهم كانوا ُيدلون 
ًّ

جزئي

في  صهيونية.  ألحزاب  التابعة  الظل  لقوائم  بأصواتهم  باالنتخابات 

لت حرب 1967 نقطة تحول استراتيجية من ناحية  هذا السياق، شكَّ

بأن إسرائيل  اعتقد  الذي  الشعبي  اإليمان  تهاوى  إذ  48؛  فلسطينيي 

العربية،  الجيوش  ضعف  الهزيمة  وأظهرت  عابرة،  مؤقتة  حالة 

بالمقابل تراجعت وطأة سيطرة إسرائيل وتحكمها في فلسطينيي 

واقتصادها،  ومؤسساتها  الدولة  بنى  في  اندماجهم  وترسخ  الداخل، 

ت وطأة المراقبة عنهم بعد نهاية حقبة الحكم العسكري في  كما خفَّ

لت إسرائيل 
َّ

العام 1966 وبدأت تتسع قليلاً دائرة مواطنتهم، فيما حو

جهدها الحربي األساس نحو األراضي المحتلة عام 1967.

الفلسطينيين:  من  نوعين  وجود  اإلسرائيلي  االحتلل  عن  ترتب 

فلسطينيين ال يتمتعون بأي حقوق وهم تحت االحتلل العسكري في 

أرض 67، و»مواطنين إسرائيليين« في أرض 48 يتمتعون بحقوق أقل 

من اليهود لكن في ذات الوقت أكثر من حقوق الفلسطينيين في األرض 

بقوة  محروس  فيزيائي  حدٍّ  من  األخضر  الخط  وتحول   .67 المحتلة 

السلح، إلى حدود ذاتية تفصل بين المشاريع السياسية والنضالية 

لفلسطينيي 48 وبقية الفلسطينيين. وكان من اآلثار المباشرة إللغاء 

ا في 1981  الحكم العسكري -بعد تراجع قوة قوائم الظل واختفائها تماماً

ظهرت  أن  الداخل-  فلسطينيي  بين  الشيوعي  الحزب  قوة  وتصاعد 

لت -بداية السبعينات- كل من الحركة  تيارات جديدة؛ حيث تشكَّ

اإلسلمية في 1971 على يد عبد الله نمر درويش، وحركة أبناء البلد 

للكنيست  االنتخابات  مقاطعة  مبدأ  الحركتان  ت  تبنَّ  .1972 في 

في  وكان  المحلية.  للسلطات  باالنتخابات  بالمشاركة  واالكتفاء 

الديمقراطية  الواحدة  الدولة  حل  تبني  البلد  أبناء  أيديولوجيا  صلب 

الذي كانت رفعته منظمة التحرير الفلسطينية في 1969، ونشطت 

الحركة بالذات بين الطلب الفلسطينيين في الجامعات اإلسرائيلية 

القيادات  لتطوير  حاضنة  وأصبحت  فيها  العرب  عدد  تزايد  التي 

السياسية الوطنية. تقاطعت الحركة اإلسلمية وأبناء البلد في رفض 

المشاركة باالنتخابات واعتبار إسرائيل دولة فاقدة للشرعية واالتجاه 

الحركة اإلسلمية في  والشعبي. واستمرت  المجتمعي  العمل  نحو 

الذي   1996 انشقاق  حتى  للكنيست  االنتخابات  في  االنخراط  رفض 

انقسمت فيه الحركة إلى تيارين: جنوبي وشمالي.

كل  به  حظي  الذي  الشعبي  الدعم  حجم  إلى  اإلشارة  الصعب  ومن 

لكن  االنتخابات،  قاطعا  اللذين  البلد،  وأبناء  اإلسلمي  التيارين،  من 

كانت  اإلسرائيلية  االنتخابات  في  الفلسطينيين  مشاركة  نسبة 

االلتزام  واألساسي  المركزي  العام  السياسي  التوجه  وكان  مرتفعة، 

بحدود الخط األخضر لوضع الفصل بين »المشروع التحرري« الذي 

ينضوي تحته سكان األراضي المحتلة تحت قيادة منظمة التحرير، 

حول  يتمحور  أصبح  الذي  الداخل  في  السياسي  المشروع  وبين 

مطالب  ودعم  االحتلل  بإنهاء  والمطالبة  التمييز  ورفض  »المساواة« 

الشعب الفلسطيني بالتحرر.

الهوية  1976، في تعزيز  30 مارس  ُأعلن في  الذي  األرض،  وأسهم يوم 

خطاب  من  ا  منطلقاً الرموز،  من  بمزيد  ورفدها  الفلسطينية  القومية 

وسياسات  التمييز  مواجهة  في  بها  المرتبطة  والحقوق  »المواطنة« 

الدولة«.  على  ا  »تمرداً المعنى  بهذا  يكن  ولم  والتهويد،  المصادرة 

األحزاب  من  العظمى  الغالبية  األخضر  الخط  بنموذج  والتزمت 

في  لت  تشكَّ التي  والقوائم  التمثيلية  واللجان  التنظيمية  واألطر 

لجنة  ومنها  الداخل،  فلسطينيي  لتمثل  والثمانينات  السبعينات 

 ،)1982( المتابعة  ولجنة   )1974( العربية  المحلية  السلطات  رؤساء 

أسسها  التي   )1983( للسلم  التقدمية  القائمة  ا  أيضاً بذلك  والتزمت 

المحامي محمد ميعاري )من نشطاء حركة األرض( والجنرال ماتي 

الديمقراطية  الجبهة  احتكار  كسر  في  ا  مهمًّ ا  دوراً لعبت  والتي  بيلد 

للفلسطينيين  الشيوعي  الحزب  عن  المنبثقة  والمساوة،  للسلم 

التقدمية  القائمة  تميزت  اإلسرائيلي.  الكنيست  في  الداخل  في 

واالعتراف  الفلسطينية  القومية  الهوية  على  د  يشدِّ الذي  بخطابها 

ممثلاً  التحرير  بمنظمة  واالعتراف  للشعبين،  المصير  تقرير  بحق 

القائمة  الفلسطيني. وقد اعتبرت جهات إسرائيلية خطاب  للشعب 

دعوتها  بسبب  اليهودية  الدولة  لفكرة  ا  ومعادياً ا  »متطرفاً التقدمية 

إلقامة مساواة كاملة بالمواطنة بين العرب واليهود ومطالبتها تحويل 

إسرائيل إلى دولة جميع مواطنيها«، حتى إن الكنيست رفض أهليتها 

في  البرلمانية  االنتخابات  في  للمشاركة  التقدمية-  القائمة  -أي 

عام 1985، بسبب دعوتها هذه للمساواة، إال أن المحكمة اإلسرائيلية 

ا إلى تعديل قانون  القرار. وهو األمر الذي أدى الحقاً العليا أبطلت هذا 

أساس الكنيست )7أ(، الذي يشترط على كل حزب أو قائمة تترشح 

االعتراف بإسرائيل يهودية ديمقراطية. ومنذ  للكنيست اإلسرائيلي 

التداول  للكنيست،  انتخابات  لكل  ا  ملزماً ا  مشهداً أصبح  الحين  ذلك 

لحزب  خاصة  االنتخابات  لجنة  رفض  بقرارات  العليا  المحكمة  في 

التجمع الوطني، كونه ال يعترف بيهودية إسرائيل.

لت تسعينات 
َّ

الثانية: اتفاقيات أوسلو ومأسسة الخط األخضر: سج

النضالي  العمل  تطور  على  رت  أثَّ كبيرة  تطورات  المنصرم  القرن 

وتحول  األحزاب،  والدة  في  طفرة  وأحدثت  الداخل،  في  الفلسطيني 

فيه  أسهمت  األقطاب  متعدد  حقل  إلى  الحزبي  السياسي  الحقل 

أحداث متعددة، منها على الصعيد الدولي: انهيار االتحاد السوفياتي 

من  العديد  وانسحاب  الشيوعي  الحزب  إضعاف  على  وتأثيره 

توقيع  جاء  الفلسطيني،  الصعيد  وعلى  منه.  البارزة  الشخصيات 

اتفاقيات أوسلو وإقامة السلطة الوطنية وما سبقها من اعتراف منظمة 

التحرير في إسرائيل في 1988 وإعلن الدولة الفلسطينية على حدود 

ا في تراجع فكرة »الدولة 
ًّ

ل عاملاً استراتيجي الرابع من يونيو، ليشكِّ

البلد  كأبناء  حركات  تها  تبنَّ التي  االنتخابات  ومقاطعة  الواحدة، 

منظمة  واعتراف  الدولتين   
ِّ

حل نحو  فالذهاب  اإلسلمية«.  والحركة 

ب الخط األخضر  التحرير بإسرائيل على أساس قرار 242 و338، صلَّ

مصير  بين  يفصل  به،  معترف  رسمي  حدودي  خط  إلى  له 
َّ

وحو

تنازل  بمنزلة  األمر  كان  ما  وبقدر   ،67 وفلسطينيي   48 فلسطينيي 

هذا  كان  ما  بقدر  الداخل  فلسطينيي  عن  التحرير  منظمة  قبل  من 

ا ألغلبية فلسطينيي الداخل. ا ضمناً التنازل مفهوماً

ومن أجل السعي نحو شق طريق نضالي يجمع بين االنتماء القومي 

 1995 في  ُأقيم  بهما،  ويناور  اإلسرائيلية  والمواطنة  الفلسطيني 

الديمقراطي« من قبل عزمي بشارة ومجموعة من  الوطني  »التجمع 

التقدمية  القائمة  مع  وبالتحالف  السياسيين  والنشطاء  المثقفين 

طرح  المشروع  قلب  في  وكان  البلد،  أبناء  حركة  من  كبيرة  وأجزاء 

شعار تحويل إسرائيل إلى »دولة جميع مواطنيها«، إلى جانب إقامة 

فكرة  ا  أيضاً بداياته  في  التجمع  طرح  مستقلة«.  فلسطينية  »دولة 

ا  »الحكم الذاتي الثقافي« الذي وصفه د. سعيد زيداني -الذي لعب دوراً

ا في وضع المقترح- بأنه »حل وسط ديمقراطي منصف.. بين 
ًّ

محوري

الكامل:  نزعتين متعارضتين غير قابلة كل منهما للرتواء بالشكل 

النزعة االندماجية من طرف، والنزعة االستقللية من الطرف اآلخر. 

المتساوي  الفرد  المواطن  على  تؤكد  االندماجية  النزعة  كانت  فإذا 

تؤكد،  االستقللية  النزعة  فإن  والسياسية(،  )المدنية  الحقوق  في 

في المقابل، على الهوية الجماعية وما يقترن بها من حقوق جماعية، 

من بينها الحكم الذاتي«. ثم عاد التجمع وأسقطها من خطابه وركز 

على فكرة دولة جميع مواطنيها. وخاض التجمع في 1996 انتخابات 

ا  الكنيست في قائمة مشتركة مع »الجبهة الديمقراطية« وحصل معاً

على خمسة مقاعد.

ل الفلسطينيون في الداخل جماعًة سياسية ووطنية  َتَشكَّ
في أعقاب النكبة وإقامة إسرائيل عام 1948، حيث تم 

إعطاؤهم الجنسية اإلسرائيلية وتحويلهم إلى مواطنين 
إسرائيليين؛ ووصل عدد الفلسطينيين في إسرائيل 

بعد توقيع اتفاقيات رودس، في 1949، وضم مزيد من 
الفلسطينيين للحكم اإلسرائيلي، نحو 160 ألف نسمة 
لوا حينها ما يقارب 15 % من السكان، وفي نهاية  وشكَّ
لون 17.2 % من  2020 وصل عددهم إلى 1.595.300، يشكِّ
المواطنين في إسرائيل. يسكن أغلب فلسطينيي 48 

في ثالثة تجمعات رئيسية في الجليل والمثلث والنقب، 
باإلضافة إلى السكن في خمس مدن ساحلية مختلطة، 

ل فلسطينيو  هي: يافا، واللد، والرملة، وحيفا، وعكا. ويشكِّ
48 مع سكان األراضي المحتلة 1967 اليوم، ما يقارب نصف 

عدد السكان بين النهر والبحر، البالغ 14 مليون نسمة 
مع أغلبية ضئيلة لصالح الفلسطينيين، وهو ما ُيعتبر 

ا بمنزلة ناقوس خطر حول مستقبل الدولة  إسرائيليًّ
اليهودية.

هنيدة غانم

باحثة متخصصة في علم االجتماع السياسي
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اللجنة التفقدية تنهي زيارتها لـ »البصرة«
البصرة  مدينة  إلى  زيارتها  أمس  القدم  لكرة  العربي  الخليج  كأس  التحاد  التفقدية  اللجنة  أنهت 

 25 خليجي  بطولة  الستضافة  استعدادًا  والمنشآت  المالعب  في  االعمال  سير  على  لالطالع  العراقية 

2023. وترأس الوفد جاسم سلطان الرميحي األمين العام  19( يناير  والمقرر إقامتها خالل الفترة )6 - 

والمنشآت  للمالعب  المكثف  الميداني  النزول  خاللها  تم  ايام  ثالثة  لمدة  استمرت  زيارة  في  لالتحاد 

وعقد عددًا من االجتماعات مع االتحاد العراقي لكرة القدم. وذكر الموقع الرسمي لالتحاد الخليجي أن 

المكتب التنفيذي لالتحاد سيعقد اجتماعًا يوم الخميس القادم )30 يونيو الجاري( لالطالع على تقرير 

اللجنة التفقدية ومناقشة جاهزية االتحاد العراقي لكرة القدم الستضافة )خليجي 25(.

توقعات بفترة تنقالت »ساخنة« لموسم »2023-2022«

»بيانات« في كل االتجاهات..!

بيانات  صدور  الخميس  أمس  يوم  شهد 

حيث  والتعاقدات،  التنقالت  بخصوص 

كانت البداية من نادي الريان الذي أصدر 

العبه  انتقال  بخصوص  توضيحيا  بيانا 

ياسين براهيمي إلى نادي الغرافة بعد أن 

وجد النادي الكثير من االنتقاد من جمهوره 

مما  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 

التفاصيل  كشف  النادي  إدارة  من  تطلب 

عبر بيان رسمي يوضح فيه الحقائق.

التعاقد  إجراءات  إنهاء  وبعد  المقابل  وفي 

أصدر  براهيمي،  ياسين  الجزائري  مع 

من  شكر  بيانا  اآلخر  هو  الغرافة  نادي 

خالله كل محترفيه ليبقى فقط الجزائري 

معه  تعاقد  الذي  تاهرات  مهدي  الدولي 

الفهود في الموسم الماضي.

وأصدر نادي الغرافة بياًنا أعلن من خالله 

المحترف  الخماسي  مع  التعاقد  إنهاء 

شيخ  والمالي  بيريز  غابرييل  البرازيلي 

دياباتي والجزائري سفيان هني واإليفواري 

سعيد  واإليراني  كودجيا  جوناثان 

الفريق  كشوفات  في  ليبقى  الله،  عزت 

بجانب  تاهرات  مهدي  الدولي  الجزائري 

مواطنه ياسين براهيمي الذي تعاقد معه 

الفريق مؤخرا.

حسابه  على  بيان  في  النادي  وأوضح 

إطار  في  فيه:  قال  »توتير«  في  الرسمي 

بالمحترفين  الفريق  صفوف  تجديد 

 2023/2022 المقبل  للموسم  الجدد 

الرياضي  الغرافة  نادي  إدارة  مجلس 

المحترف  للخماسي  بالشكر  يتوجه 

المنتهية عقودهم.

الالعبين  أن  البيان  في  النادي  وأكد 

قدر  على  كانوا  المغادرين  المحترفين 

المسؤولية 

يتوانوا  ولم 

الجهد  بذل  في 

فترة  طيلة  والعرق 

الفريق،  ألوان  عن  دفاعهم 

العطاء  في  يحتذى  مثًاال  كانوا  بل 

ونموذًجا ُيقتدى لالعب المحترف، وتمنت 

محطتهم  في  التوفيق  لهم  النادي  إدارة 

االحترافية المقبلة.

وكان نادي أم صالل قد أعلن ضم اإليفواري 

لم  بينما  موسم،  لمدة  كودجيا  جوناثان 

بيريز  غابرييل  البرازيلي  وجهة  يتحدد 

سعيد  واإليراني  دياباتي  شيخ  والمالي 

حيث  هني،  سفيان  والجزائري  الله  عزت 

عرضا  أحدهم  يجد  أن  يتوقع 

صلة  ا للمو

دورينا  في 

الموسم  في 

على  عطفا  المقبل 

ما قدمه البعض منهم في 

الموسم المنقضي.

مع  الغرافة  نادي  تعاقد  وبخصوص 

الريان  العب  براهيمي  ياسين  الجزائري 

تفاصيل  الريان  نادي  كشف  السابق، 

أصدره  توضيحي  بيان  خالل  من  جديدة 

أمس بشأن رحيل العبه الدولي الجزائري 

رسمًيا  انتقل  الذي  براهيمي  ياسين 

عن  حديث  دار  أن  بعد  الغرافة  نادي  إلى 

تجديده للعقد.  وقال نادي الريان في بيانه 

حسابه  على  نشره  الذي 

جمهورنا  االجتماعي:  التواصل  مواقع  في 

رحيل  بخصوص  للتوضيح  العزيز، 

الالعب  مع  حدث  وما  براهيمي  ياسين 

الذي كان من أولويات اإلدارة خالل المرحلة 

فإنه  معه،  التعاقد  وتجديد  الماضية 

بالفعل حدث اتفاق بين إدارة نادي الريان 

تجديد  على  براهيمي  ياسين  والالعب 

الالعب  عودة  وعقب  الطرفين،  بين  العقد 

نادي  مسؤولو  تفاجأ  أخرى  مرة  للدوحة 

بمغادرة  براهيمي  ياسين  برغبة  الريان 

النادي والتوقيع لناد آخر، مع العلم بأنه ال 

توجد أية بوادر لعدم التجديد، وهذا على 

عكس ما تم االتفاق عليها سابًقا بين إدارة 

النادي والالعب ياسين براهيمي.

إدارة  تمنت  الرسمي،  البيان  نهاية  وفي 

ياسين  الجزائري  لالعب  التوفيق  النادي 

براهيمي خالل المرحلة المقبلة.

المستجدات  من  الكثير  البيان  ويحمل 

في  رغبتهم  على  الريان  تأكيد  من  بداية 

التجديد مع براهيمي بل والذهاب بعيدا 

أمر  وحسم  المفاوضات  من  باالنتهاء 

التجديد، ولكن تبقى رغبة الالعب هي 

الحاسمة والنهائية.

النادي  إدارة  أن  أثبت  الريان  نادي  بيان 

معه  تواصلت  بل  العبها  في  تفرط  لم 

وأبدت استعدادها ورغبتها في االستمرار 

والمواصلة وهو أمر يحسب للنادي.

مشواره  في  بالتوفيق  لالعب  والتمنيات 

المقبل تعتبر نقطة إيجابية من النادي 

ناد  إلى  الالعب  ذهاب  من  الرغم  على 

المقابل  وفي  التجديد،  وعدم  منافس 

المؤتمر  في  نفسه  الالعب  تحدث 

الصحفي حديثا طيبا عن الريان والفترة 

التوفيق  وتمنى  الرهيب  مع  قضاها  التي 

للنادي، ليبقى الود قائما واالحترام موجودا 

بين الطرفين رغم مرارات الرحيل.
{ بيان الريان  { بيان الغرافة

الريان: تفاجأنا 
بانتقال 

براهيمي

الغرافة يقرر إنهاء 
التعاقد  مع كل محترفيه 

باستثناء تاهرات

{ ياسين براهيمي 

بقميص الغرافة

كتب        عوض الكباشي

في الموسم الجديد.. رسميا

البرازيلى فارياس مدربًا للخور

رسميًا  تعاقده  عن  الخور  نادي  أعلن 

ليكون  فارياس  سيرجيو  البرازيلى  مع 

الموسم  من  بداية  الخور  لفرسان  مدربًا 

.2023  - 2022 الجديد 

تّوج  سيرجيو  أن  بالذكر  الجدير 

الفرق  العديد من  األلقاب مع  بالعديد من 

كأس  بلقب  فاز  حيث  والمنتخبات 

البرازيل،  مع   1997 عام  للشباب  العالم 

بطولة  لقب  على  حصوله  إلى  باإلضافة 

 2007 عام  بوهانج  مع  الكوري  الدوري 

التالي. العام  وبطولة الكأس في 

أيضــًا  البرازيلــي  المدرب  حقـــق  كمــا 

المحترفة  األندية  رابطة  كأس  بطولة 

التتويج  في  ونجح   ،2009 عام  كوريا  في 

أبطال  دوري  بلقب  ذاته  الفريق  مع 

إلى  باإلضافة  الموسم،  نفس  في  آسيا 

كأس  في  الثالث  المركز  على  حصوله 

.2009 العالم 

مدرب  أفضل  سيرجيو  البرازيلى  ويعد 

عشر  والرابع   2009 عام  آسيا  بقارة 

ا، من قبل لجنة اإلحصاء باالتحاد 
ًّ

عالمي

القدم »فيفا«. الدولي لكرة 

{ فارياس مدربا للخور

دوري »الثانية« ينطلق.. »26« أغسطس
عن  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  كشف 

الدرجة  دوري  مسابقة  انطالق  موعد 

على   ..2023  /  2022 لموسم  الثانية 

موسما  يعتبر  الحالي  الموسم  ان  اعتبار 

موسم  انه  خلفية  على  استثنائيا 

 21 وتحديدا  عامه  نهاية  في  يصادف 

كأس  مباريات  انطالق  موعد   2022/  11/
العالم.

في  سينطلق  قطر  نجوم  دوري  ان  يذكر 

اليوم االول من شهر أغسطس المقبل.

خالل تدريباته مع أم صالل

إصابة األردني البخيت بكسر في اليد
الفريق  تحضيرات  خالل  اليد  مرفق  في  بكسر  البخيت  ياسين  األردني  أصيب 

لفترة  صالل  أم  نادي  صفوف  عن  الالعب  يغيب  أن  ويتوقع  الجديد  للموسم 

ما بين شهرين وثالثة أشهر.   وتمنت إدارة النادي عاجل الشفاء لالعبها 

عبر صفحة النادي على وسائل التواصل االجتماعي.. حيث يعتبر 

عليه  اإلبقاء  تم  حيث  برزان  صقور  فريق  ركائز  أهم  من  البخيت 

في  األربعة  األجانب  المحترفين  بقية  عن  االستغناء  تقرر  بينما 

الفريق الذين تواجدوا في الموسم السابق.  

ويتوقع أن يشكل غياب الالعب صدمة للجهاز الفني الذي يضع 

 QNB نجوم  دوري  منافسات  خالل  األردني  النجم  على  آماله 

التي تنطلق في بداية شهر أغسطس المقبل.   وكان النادي 

قد أعلن التعاقد مع أربعة محترفين جدد وهم البرتغالي 

إضافة  الصديقي  إدريس  والمغربي  تكسيرا  جواو 

العب  كودجيا  جوناثان  اإليفواري  المهاجم  إلى 

فريق الغرافة السابق.

{ ياسين البخيت

في تصنيف الفيفا

العنابي يتقدم للمركز الـ »49«
القدم  لكرة  األول  الوطني  منتخُبنا  تقدَم 

لالتحاد  الدولي  التصنيف  في  مركزين 

في  ليتواجد   »FIFA« القدم  لكرة  الدولي 

المركز الـ49 في التصنيف األخير للفيفا 

المغرب  من  كل  بعد  عربيًا  والخامس 

وتونس ومصر والجزائر.

الوطني  منتخبنا  يواصل  حيث 

الكبير  التحدي  لخوض  تحضيراته 

معسكره  خالل   ،2022 قطر  بمونديال 

ماربيا  بمدينة  يقيمه  الذي  الخارجي 

سلسلة  من  مرحلة  أول  وهو  اإلسبانية، 

الفريق  سيخوضها  أوروبية  معسكرات 

خالل الفترة القادمة.

العنابي في منافسات كأس  وسيتواجد 

العالم على رأس المجموعة األولى بجانب 

منتخبات اإلكوادور، والسنغال، وهولندا، 

نظيره  بمواجهة  مشواره  وسيستهل 

التي  االفتتاحية  المباراة  في  اإلكوادوري 

نوفمبر   21 الموافق  اإلثنين  يوم  ستقام 

المقبل على استاد البيت. ويتطلع الجهاز 

اإلعداد  مرحلة  خالل  للمنتخب  الفني 

الجاهزية  درجة  إلى  للوصول  الحالية 

الفنية العالية، التي تؤهله للدخول بقوة 

إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

بعد نجاح التجربة خالل التصفيات

أدوات إحصائية جديدة لتحليل مباريات »المونديال«
فريقا  أن  فيفا  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 

قام  القدم  كرة  أداء  تحليل  في  متخصصا 

تحليل  تتيح  جديدة  إحصائية  أدوات  بتطوير 

المباريات في الوقت الفعلي أثناء لعب المباراة.

موقعه  عبر  أمس،  له  بيان  في  فيفا  وذكر 

تلك  تجربة  تمت  لقد  الرسمي،  اإللكتروني 

كأس  لبطولة  القارية  التصفيات  في  األدوات 

العالم FIFA قطر 2022 بهدف إتاحة المقاييس 

بدء  من  فقط  ثانية   30 مرور  بعد  المحّسنة 

قامت  قائال:  الدولي  االتحاد  وأوضح  المباراة. 

من  سلسلة  بتطوير  الفنيين  من  مجموعة 

المقاييس التي سيتم استخدامها في مباريات 

نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

الدليل  بمثابة  المباريات  كانت  لقد  وأضاف: 

الناجح لمفهوم البنية التحتية المحسنة لذكاء 

التي  الجديدة،  للبيانات  بالنسبة  القدم  كرة 

تتضمن فواصل خطوط الملعب والضغط على 

حامل الكرة وعندما يخسر فريق الكرة.

مقاييس  تصميم  تم  لقد  فيفا،  وكشف 

تؤدي  بكيفية  المحسن(  القدم  كرة  )ذكاء 

لتحسين تدفق المراقبة الحية وبيانات أحداث 

المباريات، والتي يتم إرسالها في الوقت الفعلي 

قاعدة  إلى  مباشرة  خارجيين  مزودين  قبل  من 

يتم  أن  على  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  بيانات 

وإدخالها في  النماذج  إلى  البيانات  إعادة توجيه 

{ الفيفااللوغاريتمات التي تقوم بحساب النتائج.

لموسمين.. 
المرخية يتعاقد مع إدريس فتوحيقادما من السيلية

السيلية  نادي  العب  فتوحي  إدريس  المغربي  مع  المرخية  نادي  تعاقد 

دوري  إلى  الجديد  الوافد  صفقات  أولى  ليكون  موسمين  لمدة  السابق 

.QNB نجوم

المسيفري  علي  الجديد  المحترف  مع  العقد  توقيع  وشهد 

جهاز  رئيس  نائب  الكبيسي  ثاني  وحسين  النادي  رئيس 

وانتهى عقد فتوحي مع نادي السيلية  النادي..  الكرة في 

في  للبقاء  له  التجديد  يتم  ولم  السابق  الموسم  بنهاية 

صفوف الشواهين وبالتالي انتقل إلى صفوف المرخية 

ليمثله اعتبارا من الموسم الجديد.

للمرخية..  كبيرة  إضافة  فتوحي  الالعب  ويعتبر 

أبرزها  األندية،  من  العديد  صفوف  في  لعب  حيث 

المرخية  ويأمل  كبيرة  خبرة  ولديه  السعودي  األهلي 

الفريق  بقاء  في  ليساهم  جهوده  من  يستفيد  أن 

بدوري النجوم. وساهم الالعب في الموسم الماضي 

.Ooredoo بحصول السيلية على لقب كأس { فتوحي بعد التوقيع للمرخية



17السنة )27( - الجمعة 25 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 24 يونيو 2022م العدد )9790( رياضة

تقام على مالعب مجمع خليفة لإلسكواش

منافسات قوية في بطولة 
قطر لإلسكواش »تشالنجر«

كرويان  فيكتور  الفرنسي  الالعب  تأهل 

قطر  لبطولة  النهائي  نصف  الدور  إلى 

لفئة  المفتوحة  للمحترفين  لالسكواش 

االتحاد  يستضيفها  التي  »تشالنجر« 

مجمع  مالعب  على  للعبة  القطري 

وذلك  أيام  أربعة  مدار  على  الدولي  خليفة 

بمشاركة 24 العبا دوليا.

في  األول  المصنف  كرويان  صعود  وجاء 

النهائي  ربع  الدور  في  تغلبه  إثر  البطولة 

على نظيره المصري مازن جمال بنتيجة 

3 أشواط مقابل شوط واحد.
تاندون  راميت  الهندي  الالعب  حجز  كما 

النهائي  نصف  الدور  إلى  التأهل  بطاقة 

على  النهائي  ربع  الدور  في  فوزه  بعد 

أشواط   3 بنتيجة  الفرنسي  منافسه 

الالعب  التحق  وبدوره،  شوطين.  مقابل 

المصنف  غارديناس  ليونيل  المكسيكي 

الرابع بكوكبة المتأهلين إلى الدور نصف 

عقبة  بسهولة  تجاوزه  عقب  النهائي 

عليه  والفوز  إسالم  طيب  الباكستاني 

بنتيجة 3 أشواط نظيفة.

المدير  المهندي  سعد  السيد  وقال 

للتنس  القطري  لالتحاد  التنفيذي 

ومدير  الطائرة  والريشة  واالسكواش 

فخورن  »نحن  له  تعليق  في  البطولة 

من  الفئة  هذه  تحققه  الذي  بالنجاح 

ظل  في  آخر  إلى  عام  من  القوية  البطوالت 

قبل  من  المشاركة  على  الكبير  اإلقبال 

العالم  في  الشبان  الالعبين  من  نخبة 

الذين يملكون مستويات فنية عالية«.

على  االتحاد  حرص  المهندي  وأكد 

إتاحة  أجل  من  البطوالت  هذه  استضافة 

للمشاركة  القطريين  لالعبين  الفرصة 

باعتبارهم  العالمي  تصنيفهم  ورفع  فيها 

لتطوير  استراتيجيتنا  في  الزاوية  حجر 

مجموع  أن  يذكر  اإلسكواش.  رياضة 

جوائر هذه البطولة التي تقام بنظام خروج 

المغلوب، يصل إلى 30 ألف دوالر.

{  سعد المهندي 

{  جانب من المنافسات

في ختام منافسات بطولة الشباب والناشئين بتايالند

المهندي يتوج أبطال آسيا

قام خليل بن أحمد المهندي، رئيس االتحاد القطري والعربي 

الطاولة،  لكرة  الدولي  االتحاد  لرئيس  األول  النائب  واآلسيوي 

بتتويج الفائزين في ختام النسخة رقم 26 من بطولة جنوب 

العاصمة  استضافتها  التي  والناشئين  للشباب  آسيا  شرق 

أمس  منافساتها  على  الستار  وأسدل  بانكوك،  التايالندية 

وماليزيا  وتايالند  وإندونيسيا  سنغافورة  دول  بمشاركة 

والفلبين وفيتنام والوس وكمبوديا.

وشهدت  كامل،  أسبوع  مدار  على  المنافسات  واستمرت 

جماهيري  حضور  وسط  للغاية  مميزة  وأجواء  قوية  مباريات 

مجمع  في  المغطاة  الصاالت  بإحدى  إقامتها  ظل  في  كبير 

»فاشون آيالند« التجاري كخطوة ترويجية جدا من أجل زيادة 

برئاسة  للعبة  اآلسيوي  االتحاد  خطة  ضمن  اللعبة  قاعدة 

المهندي النتشارها في كل مناطق القارة الصفراء.

وعلى صعيد أبرز النتائج، فقد سيطر أبطال سنغافورة على 

بعد  الناشئين  زوجي  بمنافسات  الثاني  األول  المركزين 

تان،  نيكوالس  الثنائي  حسمه  خالص  سنغافوري  نهائي 

وزميله يانج زي لصالحهم، بينما حصل على المركز الثالث 

لنفس الفئة ثنائي ماليزيا والفلبين.

أما على مستوى زوجي السيدات، فحصل ثنائي تايالند على 

المركز األول بعد الفوز على ثنائي الفلبين في النهائي، بينما 

وتايالند  سنغافورة  ثنائي  نصيب  من  الثالث  المركز  كان 

أيضا.

فاز ثنائي تايالند  المختلط للشباب،  الزوجي  وفي منافسات 

تايالندي  نهائي  بعد  األول  بالمركز  ويسا  ووان  تيكوم  تانما 

في  وتايابيتاك  ستيساك  مواطنيهما  على  بالفوز  خاص 

المباراة الختامية، فيما كان المركز الثالث من نصيب زوجي 

ماليزيا. 

ستيساك  التايالندي  فاز  الشباب،  فردي  منافسات  وفي 

تيكوم  نابات  مواطنه  على  الفوز  بعد  األول  بالمركز  نوشارت 

في النهائي، وحل العب سنغافورة في المركز الثالث، أما في 

منافسات فردي الشابات فكان المركز األول من نصيب العبة 

سنغافورة تان زهو، وحلت العبة تايالند وان ويسا في المركز 

الثاني.

على  هان  يونج  لي  الماليزي  حصل  الناشئين  فردي  وفي 

لي،  سنغافورة  العب  على  النهائي  في  فوزه  بعد  األول  المركز 

سارفون  باتا  تايالند  العبة  فحصلت  الناشئات  فردي  في  أما 

مينج  لوي  سنغافورة  العبة  حساب  على  األول  المركز  علي 

على  جان  ليز  ماليزيا  العبة  حصلت  فيما  النهائي،  في  ينج 

اللجنة  أقامت  المنافسات،  نهاية  وعقب  الثالث.  المركز 

هامش  على  الوفود  لرؤساء  تكريم  حفل  للبطولة  المنظمة 

المشاركين  الالعبين  جميع  حضره  الذي  الرسمي  العشاء 

واألجهزة الفنية واإلدارية. وقام المهندي بتكريم عدد من رؤساء 

الوفود القدامي الذين قدموا الكثير للعبة في بلدانهم، وأهداهم 

االتحاد اآلسيوي تقديرا  شهادات تقدير ودروع تذكارية باسم 

لدورهم في النهوض باللعبة واكتشاف المواهب وصقلها.

وألقى رئيس االتحاد اآلسيوي كلمة خالل الحفل رحب خاللها 

بجميع الحضور ووجه له الشكر على التنافس القوي، وإظهار 

مؤكدا  الفنية،  الناحية  من  ممكنة  صورة  بأفضل  البطولة 

إعجابه بمستوى عدد كبير من الالعبين في فئتي الناشئين 

بشرط  ينتظرهم  كبيرا  مستقبال  أن  على  مشددا  والشباب، 

مضاعفة  مجهودات  وبذل  الجاد  التدريب  في  االستمرار 

للتنافس على مستوى أعلي.

واالتحاد  بالمواهب،  مليئة  اآلسيوية  القارة  إن  المهندي  وقال 

اآلسيوي الجديد لن يقصر في دعم هذه المواهب مساندتها، 

وفتح الباب لهم للمشاركة في العديد من البطوالت العالمية 

والدولية لرفع مستواهم الفني والتقدم في التصنيف العالمي.

لالتحاد  الشكر  المهندي  خليل  وجه  الكلمة،  نهاية  وفي 

التايالندي وفريق عمل اللجنة المنظمة والسلطات الرياضية 

كأس  بطولة  في  بالجميع  ورحب  الكبيرة،  المجهودات  على 

آسيا للكبار خالل شهر نوفمبر المقبل بتايالند أيضا.

{  تتويج الفائزين {  تكريم رؤساء الوفود 

محمد الجزار كتب

بفندق جراند حياة في مانيال

علي غانم يشارك في اجتماع دولي »الطائرة«
ترأس الدكتور أري جراسا رئيس االتحاد الدولي للكرة 

الطائرة اجتماع وفد االتحاد الدولي مع رؤساء االتحادات 

الوطنية في فندق جراند حياة في مانيال، الفلبين يوم 

الخميس، قبل يومين من اجتماع مجلس إدارة االتحاد 

اآلسيوي للكرة الطائرة الذي سينعقد في 26 يونيو الجاري 

بحضور السيد علي بن غانم الكواري رئيس االتحادين 

القطري وغرب آسيا للكرة الطائرة

سلط رئيس االتحاد الدولي للكرة الطائرة الدكتور آري 

س. جراسا الضوء على الدعم المقدم إلى االتحادات 

الوطنية المنتسبة إلى AVC وحول العالم خالل االجتماع 

المشترك مع االتحاد الوطني ورؤساء اتحاد المناطق وقيادة 

AVC في فندق جراند حياة مانيال في مدينة تاجويج - 
مانيال، الفلبين أمس الخميس.

ترأس الدكتور آري جراسا اجتماع االتحاد الدولي للكرة 

الطائرة، الذي انضم إليه عدد من األشخاص الرئيسيين 

بما في ذلك رئيسة االتحاد الدولي للكرة الطائرة السيدة 

ريتا سوبوو، والمدير العام لالتحاد الدولي للكرة الطائرة 

فابيو أزيفيدو.

في كلمته الترحيبية، أكد رئيس االتحاد الدولي للكرة 

الطائرة على أهمية االستثمار في الفرق الوطنية لخلق 

نماذج يحتذى بها لألجيال الشابة لتتبعها وتستلهم منها. 

شارك تجربته حول كيف أن وجود فريق وطني قوي يمكن 

أن يساعد NFs على االستدامة الذاتية من خالل ضمان أنها 

تقدم منتًجا قيًما للرعاة والمذيعين والشركاء اآلخرين.

كما أكد التزامه بدعم اتحادات كرة القدم المنتسبة 

من خالل البرنامج الثوري لبرنامج FIVB لتمكين الكرة 

{  الكواري الطائرة.

في بطولة األندية اآلسيوية لكرة اليد

الوكرة يخسر أمام الكويت 
الكويتي »23 - 33«

حيدر آباد- قنا- خسر الوكرة أمام الكويت الكويتي 

بنتيجة 23 / 33، أمس، في انطالق منافسات المجموعة 

الثانية في البطولة اآلسيوية الرابعة والعشرين لألندية 

أبطال الدوري للرجال لكرة اليد، التي تستضيفها مدينة 

حيدر آباد حتى 30 يونيو الجاري، والمؤهلة لبطولة 

العالم لألندية أبطال القارات سوبر جلوب 2022.

وكان الشوط األول من المباراة انتهى بتقدم الفريق 

الكويتي أيضا بواقع 17 / 11.

وفي المباراة الثانية التي جرت أمس لحساب ذات 

المجموعة، فاز النجمة البحريني على كيرمان اإليراني 

بنتيجة 31 / 25.

من ناحية ثانية، يخوض العربي القطري، اليوم الجمعة 

مباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة األولى، حيث 

يلتقي مع تي سبورتس الهندي.

وكان العربي قد فاز في مباراته األولى على النور السعودي 

بنتيجة 29 / 24.

وتشارك في البطولة ثمانية أندية، تم توزيعها على 

مجموعتين، تضم المجموعة األولى فرق: العربي 

القطري، وتي سبورتس الهندي، والنور السعودي، 

والقادسية الكويتي، فيما تضم المجموعة الثانية فرق: 

الوكرة القطري، والكويت الكويتي، وكيرمان اإليراني، 

والنجمة البحريني.

وسيتأهل صاحبا المركزين األول والثاني من كل 

مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي أول 

المجموعة األولى مع ثاني المجموعة الثانية، فيما يلعب 

ثاني المجموعة األولى مع أول المجموعة الثانية، وذلك 

يوم األربعاء 29 يونيو، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة 

النهائية التي ستقام في اليوم الذي يليه.

وكان الدحيل القطري قد تّوج بلقب النسخة األخيرة من 

البطولة اآلسيوية لألندية أبطال الدوري لكرة اليد التي 

ُأِقيمت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية العام 

الماضي، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على الكويت 

الكويتي بنتيجة 27 / 24.

{  الوكرة خسر أمام الكويت 

عوض الكباشي كتب

في إطار الرؤية الوطنية للدولة

تكنولوجيا مستدامة وصديقة 
للبيئة خالل »المونديال«

أنها  قطر  دولة  أكدت  قنا-  جنيف- 

التغير  لظاهرة  كبيرا  اهتماما  تولي 

مقدرا  حيزا  لها  أفردت  حيث  المناخي، 

التي   2030 الوطنية  رؤيتها  إطار  في 

وتنميتها  البيئة  على  الحفاظ  جعلت 

لهذه  الرئيسية  األربع  الركائز  إحدى 

الرؤية، مشيرة إلى أنها اتخذت في هذا 

للحفاظ  التدابير  من  العديد  الصدد 

الطبيعية،  والموارد  البيئة  على 

التي  المشاريع  من  عددا  واعتمدت 

من  البيئة  على  الحفاظ  في  تساهم 

أكسيد  ثاني  انبعاثات  خفض  خالل 

الطاقة  مصادر  على  واالعتماد  الكربون، 

المتجددة.

ألقاه  الذي  دولة قطر  جاء ذلك في بيان 

باحث  الحرمي،  جابر  سالم  السيد 

وزير  مساعد  بمكتب  دولية  عالقات 

التفاعلي  الحوار  خالل  الخارجية، 

بتعزيز  المعني  الخاص  المقرر  مع 

وحماية حقوق اإلنسان في سياق تغير 

المناخ، أمام مجلس حقوق اإلنسان في 

دورته الـ50 في إطار البند )3( من جدول 

المجلس. أعمال 

وأشار الحرمي إلى أن دولة قطر نظمت 

»مؤتمر  الماضي  سبتمبر  شهر  في 

ناقش  الذي   »2021 المناخ  لتغير  قطر 

المتعلقة  المهمة  المسائل  من  العديد 

مع  للتعاطي  الرامية  بالسياسات 

التخفيف  وجهود  المناخي،  التغير 

معه،  والتكيف  المناخ  تغير  حدة  من 

أهمية  تولي  قطر  دولة  أن  مؤكدا 

أجل  من  الدولي  للتعاون  كبيرة 

في  تعهدت  وأنها  البيئة،  على  الحفاظ 

مبلغ  بتقديم  الدولية  مساعداتها  إطار 

الجزرية  الدول  لدعم  دوالر  مليون   100
نموا  األقل  والدول  النامية  الصغيرة 

هذه  لمواجهة  قدراتها  ودعم  لبناء 

ال  بها،  المرتبطة  والتحديات  الظاهرة 

سيما بين الفئات األكثر تضررا.

باهتمام،  تالحظ  قطر  دولة  أن  وأوضح 

حددها  التي  األولويات  ضمن  من 

المستقبلي،  لعمله  الخاص  المقرر 

الجديدة  التقنيات  آثار  استكشاف 

تغير  آثار  من  بالتخفيف  المرتبطة 

المناخ على حقوق اإلنسان، مشيرا في 

هذا الصدد إلى أن بطولة كأس العالم 

ستستضيفها  التي   2022 قطر   FIFA
ستشهد  العام،  هذا  نهاية  قطر  دولة 

وصديقة  مستدامة  تكنولوجيا  تطبيق 

النسخة  هذه  من  يجعل  مما  للبيئة، 

محايدة  العالم  لكأس  بطولة  أول 

للكربون.

العنابي في مجموعة الصين تابيبه والبحرين

قرعة جديدة لبطولة الطائرة اآلسيوية
أصدر االتحاد اآلسيوي أمس الخميس نتائج سحب القرعة 

في  أغسطس   14 إلى   7 من  الفترة  في  للرجال   2022 لكأس 

وجاء  منتخًبا.   12 بمشاركة  وتأتي  تايالند،  باثوم،  ناخون 

منتخبنا الوطني في مجموعة تضم كال من الصين تايبيه 

أغسطس  من  الثامن  يوم  مبارياته  وسيبدأ  والبحرين، 

بمواجهة الصين تايبيه ثم البحرين يوم التاسع من الشهر 

بين  مواجهة  أغسطس،   7 يوم  االفتتاح  ويشهد  نفسه، 

بين  تحٍد  لقاء  يعقبها  بينما  والبحرين،  تايبيه  الصين 

كونج  هونج  مع  المضيفة  تايالند  وتلتقي  اليابان،  الهند 

تقام  أن  المقرر  من  وكان  كازاخستان.  مع  وإيران  والصين 

مسابقة  وهي  للرجال،   2022 اآلسيوي  االتحاد  كأس  بطولة 

عشرة  أفضل  عليها  تتنافس  آسيا  في  الطائرة  للكرة  دولية 

ولكن  الصينية،  تايبيه  في  الرجال،  لكبار  وطنية  منتخبات 

الصين  فإن  الصارمة،   COVID 19 بروتوكوالت  بسبب 

نسخة  استضافت  قد  وكانت  االستضافة  عن  اعتذرت 

وأكد  المرة.  هذه  بطولة  استضافة  من  تتمكن  ولم   ،2018
االتحاد اآلسيوي أن تايالند ستكون الدولة المضيفة الجديدة 

لهذه البطولة وسيقوم اتحاد الكرة الطائرة التايالندي بإرسال 

خطاب دعوة رسمي إلى المنتخبات المشاركة بحلول بداية 

يوليو من أجل إبقائهم على اطالع دائم ببروتوكوالت النظافة 

الخاصة بـ COVID 19 مع الحكومة التايالندية.

القرعة  االتحاد سحب  الجديد، أجرى  المضيف  ومع تأكيد 

نتيجة  المسابقة  مباريات  جدول  تعديل  بالفعل  وتم 

لسحب القرعة.

{  عنابي الطأيرة
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سعد المهندي

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

12:00كوني والقطة
MALAYALAM1:30
24:00 سونيك القنفذ

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

HINDI1:45

TAMIL4:30

7:00الهاتف األسود

MALAYALAM8:45

HINDI11:00
سينما المول )2(

MALAYALAM1:30

MALAYALAM4:00

6:15العالم الجوارسي، الهيمنة

8:45العالم الجوارسي، الهيمنة

MALAYALAM11:15
سينما المول )3(

TAMIL1:30

3:45إلفيس

6:30إلفيس

9:15مافريك، توب غان

TAMIL11:30

سينما بالزا )1(

MALAYALAM1:30

MALAYALAM4:00

MALAYALAM6:30

MALAYALAM9:00

MALAYALAM11:30
سينما بالزا )2(

TAMIL1:30

TAMIL3:45

6:15إلفيس

9:00مافريك، توب غان

TAMIL11:15
سينما بالزا )3(

HINDI1:45

4:30العالم الجوارسي، الهيمنة

7:00الهاتف األسود

8:45العالم الجوارسي، الهيمنة

HINDI11:15

سينما الالند مارك )1(

12:00كوني والقطة
MALAYALAM1:30
24:00 سونيك القنفذ

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

أفقية  رؤية  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

وتوقعت  البحر  عرض  وفي  الساحل  على  متدنية 

ا ظهرا في الساحل مع 
ًّ

اليوم حار أن يكون الطقس 

ضباب خفيف، وفي عرض البحر يكون به ضباب 

خفيف أحيانا.  وتكون الرياح على الساحل، أغلبها 

شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح 

5 عقد و15 عقدة، ويتراوح مدى الرؤية األفقية  بين 

في  الحرارة  درجات  وتكون  كيلومترات،  و7   3 بين 

الدوحة الصغرى 29 والكبرى 36 درجة مئوية.

ضمن فعاليات النشاط الصيفي

أنشطة ترفيهية ورياضية 
في »الخور الرياضي«

الخور  نادي  ينظمها  التي  الصيفي  النشاط  فعاليات  تتواصل 

الرياضي في مقر النادي، تحت إشراف إدارة الشؤون الشبابية، 

حتى  ويستمر   2022 يونيو   20 في  بدأ  الذي  النشاط  ويتضمن 

والرياضية  الترفيهية  األنشطة  من  العديد   2022 أغسطس   11
 6 بين  أعمارهم  تتراوح  الشباب  من  عدد  النشاط  في  ويشارك 

و18 عاما.

بدوره، قال السيد علي راشد المهندي رئيس اللجنة الشبابية: 

الفائدة  يضمن  صيفي  نشاط  إعداد  على  عام  كل  في  نحرص 

والنشاطات،  األلعاب  في  المشاركين  لجميع  والتسلية 

العمرية  الفئات  األنشطة  هذه  تناسب  أن  على  نحرص  كما 

المستهدفة، مضيفا أن تفاعل المشاركين مع األنشطة الصيفية 

على  مؤكدًا  أهدافنا،  أسمى  هو  لهم  المقدمة  بالبرامج  وسعادتهم 

ضرورة تنظيم مثل هذه األنشطة من وقت إلى آخر وأن تحمل في 

كل عام صبغة جديدة تختلف عن العام الذي سبقه.

الدوحة           $

يضم قطعا أثرية فريدة

افتتاح المعرض الجورجي بمتحف الشيخ فيصل
افتتح سعادة السيد ايراكلي 

غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، 
وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم 

آل ثاني، بشكل مشترك، المعرض 
الجورجي في متحف الشيخ فيصل 
بن قاسم آل ثاني، بحضور الضيوف 

المعنيين، سعادة السيد ليفان 
دافيتاشفيلي - نائب رئيس الوزراء 

وزير االقتصاد والتنمية المستدامة 
في جورجيا، سعادة السيد إيليا 

دارشياشفيلي - وزير خارجية جورجيا، 
وممثلين عن الوفد الجورجي، وذلك 
في نطاق زيارة الوفد إلى دولة قطر. 

سعادة  الجورجي  القسم  افتتاح  حضر  كما 

جورجيا  سفير   - ريفازيشفيلي  نيكولوز  السيد 

إلى  باإلضاقة  السفارة،  وممثلي  قطر،  دولة  لدى 

إدارة متحف الشيخ فيصل بن قاسم.

استقبل سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني 

المرافق  والوفد  جورجيا  وزراء  رئيس  سعادة 

المتحف،  في  الجورجي  الجناح  وافتتحوا 

سعادة  فيصل  الشيخ  سعادة  اصطحب  ثم 

على  لالطالع  جولة  في  المرافق  والوفد  الرئيس 

أقسام المتحف المختلفة مثل األقسام القطرية 

والقرية  السيارات  ومتحف  واإلسالمية  والعربية 

القطرية.  التراثية 

سفارة  تبرع  بفضل  الجورجي  القسم  إنشاء  تم 

جورجيا لدولة قطر في يونيو 2022، وقد تم إثراؤه 

الشيخ  متحف  مجموعة  من  أساسية  بقطع 

بين  من  الفريدة.  ثاني  آل  قاسم  بن  فيصل 

على  العثور  فرصة  للزوار  سيتاح  األثرية،  القطع 

سجاد قديم من جورجيا، وأيضًا وشاح بتصميم 

ولوحات  بساط  إلى  باإلضافة  )مانديلي(،  فردي 

جورجية  تقليدية  بزخارف  ملونة  زجاجية 

والحريرية  القطنية  المنسوجات  من  مستوحاة 

القرن  أوائل  إلى  تاريخها  يعود  والتي  الجورجية 

الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين.

ثياب  تميزًا،  المعروضات  أكثر  بين  من 

للمعرض  خصيصًا  تصميمها  تم  التي  الملك 

قاسم  بن  فيصل  الشيخ  متحف  في  الجورجي 

من  األصل  طبق  نسخة  الزي  يمثل  ثاني.  آل 

إريكلي  للملك  عشر  الثامن  القرن  من  ملكي  ثوب 

الفن  قصر  كتالوج  من  الزي  اختيار  تم  الثاني. 

معطف  جورجيا.  من  منسوجات  الجورجي- 

الرأس  من  المجموعة  يكمالن  الحرير  من  وقبعة 

)شارفالي(  السروال  من  المكونة  القدمين  إلى 

والسترة  األحمر  الجلدي  والحذاء  والقميص 

والحزام المطّرز.

الزي  تمثيل  المعروض  الزي  هذا  يعيد  بينما 

إريكلي  الجورجي  الملك  يرتديه  كان  الذي 

الثاني، تجسد المواد الفاخرة واألحجار الكريمة 

كان  النبالء.  هيبة  الريش  ودبوس  الشخصية 

ساللة  من  جورجًيا  ملًكا  الثاني  إريكلي  الملك 

باغراتوني )1744 - 1798(، المعروف أيًضا باسم 

إريكلي  الملك  وحد  جورجيا.  في  كاخي  باتارا 

شرق  في  وكاخيتي  كارتلي  مملكتي  الثاني 

جورجيا بعد ثالثة قرون من االنقسام.

تصبغ  الزاهية  األلوان  كانت  هذا،  يومنا  حتى 

التلوين  تقنية  خالل  من  الحريرية  المنسوجات 

من  مستوحاة  أنماط  في  البارد«  »باتيك  الـ 

الجورجية.  الفولكلورية  والتقاليد  الطبيعة 

السيف  أيًضا  الجورجي  المعرض  يعرض 

والبرونز  الفوالذ  من  المصنوع  القديم  الجورجي 

الملك  سيف  وشكل  تفاصيل  مكرًرا  والخشب 

الجورجي إريكلي الثاني.

نيكولوز  السيد  سعادة  قال  جانبه  ومن 

قطر:  دولة  لدى  جورجيا  سفير  ريفازيشفيلي 

المناطق  بين  الجغرافي  التقارب  »يساهم 

العديد  وتعميق  تطوير  في  طبيعي  بشكل 

قطر.  ودولة  جورجيا  بين  العالقات  جوانب  من 

جورجيا  بين  تاريخًيا  الوثيقة  العالقات  تعتبر 

والصداقة  الثقافية  والعالقة  العربي،  والعالم 

بين الشعوب، شروطا مسبقة مواتية لمزيد من 

بلدينا  بين  المنفعة  متبادلة  العالقات  تعميق 

في  جورجي  معرض  افتتاح  يوفر  وشعوبنا. 

متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني الشهير 

لتاريخ  للترويج  فرصة  التعريف  عن  والغني 

جورجيا الغني وثقافتها في دولة قطر«.

الدوحة           $

تعرضها صاالت سينما الدوحة هذا األسبوع

بعنوان »انطباعات من شمال أوروبا«

أفالم سينمائية عالمية متنوعة

حفل لـ »أوركسترا قطر 
الفلهارمونية« بـ »كتارا«.. غدا 

الدوحة - قنا - تعرض صاالت السينما في الدوحة هذا األسبوع، 

مجموعة من األفالم العالمية المتنوعة، بالتزامن مع عرضها في 

مختلف دور العرض في أنحاء العالم، حيث تتنوع بين الدراما 

السينما  نجوم  من  مجموعة  ببطولتها  يقوم  والتي  والرعب، 

فيلم  األسبوع،  هذا  المعروضة  األفالم  ضمن  ومن  العالمية. 

الرعب »ذا بالك فون« وتدور أحداثه في إطار من الرعب والدراما، 

حيث يجد جون فيني نفسه مختطًفا من شخص غامض في 

وخطفهم به،  األطفال  حي يشتهر فيه قتل  قبو مظلم بعيد في 

وسرعان ما يجد نفسه يتواصل مع شخص ال يعرفه عبر هاتف 

ديركسون،  سكوت  إخراج  من  الفيلم  عنه،  الخدمة  منقطعة 

ومادلين  رانسون  وجيمس  ديفيز  وجيرمي  هوك  إيثان  وبطولة 

ماكجرو. ويعرض كذلك فيلم الدراما »إلفيس« ويتناول العمل 

السيرة الذاتية لمغني الروك الشهير إلفيس بريسلي، من خالل 

توم  الشهير  المواهب  بمكتشف  وعالقته  للشهرة  صعوده  رحلة 

هانكس  وتوم  ماكفي  سميت  كودي  بطولة  من  الفيلم  باركر، 

وأوستن وروبرت باتلر، وإخراج بازلورمان.

الدوحة - قنا - تقدم أوركسترا قطر الفلهارمونية حفال بعنوان 

في  األوبرا  بدار  السبت  غد  مساء  أوروبا(  شمال  من  )انطباعات 

المؤسسة العامة للحى الثقافي »كتارا«.

»فنلنديا«  الموسيقي  المصنف  عزف  الحفل  برنامج  ويتضمن 

والسيمفونية الثانية، للموسيقار الفنلندي جان سيبيليوس، 

و»متتالية بير جينت رقم 1« للموسيقار النرويجي إدوارد غريغ، 

بقيادة المايسترو الياس جراندى.

األشهر  الموسيقيان  غريغ  وإدوارد  سيبيليوس  جان  ويعتبر 

ووضعاها  اإلسكندنافية،  للموسيقى  رفيعة  مكانة  حققا  اللذان 

في موقع مميز في خرائط الموسيقى العالمية.
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قد تتسبب في وفاة »10« ماليين شخص بحلول »2050«

»السوبر بكتيريا« المقاومة للمضادات الحيوية

من صعوبة النطق
 إلى فقدان الوزن

أن  اللسان  على  جيد،  بشكل  وظيفته  ألداء 

من  جزء  كل  إلى  الوصول  على  قادرًا  يكون 

الكامل  النطاق  إذ يتيح لك هذا  فمك تقريبًا، 

تتحدث،  وأنت  األصوات  إصدار  للحركة 

الطعام،  ابتالع  على  مساعدتك  إلى  إضافة 

لكن هناك حالة يولد بها األطفال تحدُّ كثيرًا 

العديد  لهم  وتسبب  لسانهم  حركات  من 

عند  المربوط  اللسان  وهي  المشاكل،  من 

»التصاق  باسم  أيضًا  والمعروفة  األطفال 

اللسان«.

الفرق بين اللسان المربوط والعادي
تظهر  شائعة  حالة  المربوط  اللسان  يعتبر 

عند األطفال الرضع، وتصيب الذكور بشكل 

الذي  اللجام  فيها  يكون  اإلناث،  من  أكبر 

غير  على  قصيرًا  الفم  بأرض  اللسان  يربط 

المعتاد، مما يجعل اللسان مرتبطًا بأرضية 

الفم مانعًا إياه من الحركة بشكل طبيعي.

ولكنه  خطرة  حالة  المربوط  اللسان  يعد  ال 

حتمًا يحتاج لعالج؛ لما يسببه من مشاكل 

صعوبة  إلى  الرضاعة  أثناء  الرضيع  ترافق 

المضغ والنطق عند األطفال األكبر سنًا.

شكل اللسان المربوط عند األطفال وأسبابه

اللجام  في  خلل  لحدوث  المباشر  السبب 

الفم  أرضية  في  اللسان  ربط  عن  المسؤول 

غير معروف، ولكن قد يكون للعوامل الوراثية 

دور في ذلك.

إذ يمكن أن نرى تكرر هذه المشكلة في أفراد 

يكون  قد  أنه  إلى  إضافة  الواحدة،  العائلة 

مظهرًا أساسيًا لبعض المتالزمات.

أعرض اللسان المربوط
المربوط  اللسان  على  األم  تتعرف  ما  غالبًا 

الكامل لدى طفلها بسبب مشاكل الرضاعة 

الطبيعية، وقد تالحظ ما يلي:

أو  بفمه  بالثدي  جيدًا  اإلمساك  يمكنه  ال   -

سحب الحليب منه.

- يميل إلى المضغ أكثر من المص.

- ال يكتسب الوزن بالطريقة التي تتوقعها.

- يتغذى لفترة طويلة.

- صعب اإلرضاء عند محاولة إطعامه.

- ُيصدر صوت طقطقة أثناء الرضاعة.

- يبدو جائعًا في كل وقت.

جنبًا إلى جنب مع أعراض طفلك، قد يكون 

لدى األم أعراض أيضًا مثل:

- ألم أثناء وبعد الرضاعة الطبيعية.

- الحلمات المتقرحة أو المتشققة.

- التهاب الثدي.

- انخفاض إمدادات الحليب.

أعراض اللسان المربوط الجزئي
من  يعاني  الطفل  يكون  أن  يمكن  حين  في 

بإمكان  إنه  أي  الجزئي،  المربوط  اللسان 

الطفل أن يحرك لسانه ولكن بشكل جزئي، 

ستبدو  ولكنها  األعراض  األم  تالحظ  ال  وقد 

ظاهرة عند بدء نمو الطفل مثل:

- صعوبة النطق والكالم عند الطفل. 

- صعوبة في تناول الطعام. 

مضاعفات اللسان المربوط

إضافة إلى تلك األعراض فإن هناك مضاعفات 

أخرى يسببها اللسان المربوط عند األطفال 

وهي:

مما  الفم؛  من  اللسان  إخراج  صعوبة   -  1
يسبب صعوبة أثناء تناول الطعام.

2 - عدم القدرة على تحريك الطعام ومضغه 
نمو  على  كبير  بشكل  يؤثر  وهذا  وبلعه، 

الطفل بشكل سليم وخسارته للوزن بشكل 

كبير.

ترافق  التي  النفسية  المضاعفات   -  3
بشكل  التكلم  على  قدرته  لعدم  الطفل؛ 

حالة  إلى  يؤدي  وهذا  حوله  من  مع  طبيعي 

على  القدرة  لعدم  الطفل؛  عند  انطواء 

مشاعره. عن  والتعبير  احتياجاته  طلب 

اآلخرين،  أمام  باإلحراج  الشعور   -  4
اجتماعية  عالقات  بناء  على  القدرة  وعدم 

صداقات،  وتكوين  عمره  من  أطفال  مع 

بقية  عن  مختلف  بأنه  وإحساسه 

أصدقائه.

فستكون  الفموية  صحته  عن  أما   -  5
الذين  األطفال  أن  وُيعتقد  الدنيا،  بحاالتها 

عندهم  تكثر  المربوط  اللسان  من  يعانون 

الفم  رائحة  إلى  إضافة  السنية،  النخور 

في  فراغات  لديهم  توجد  وقد  الكريهة، 

األسنان السفلية األمامية. 

كيفية تشخيص اللسان 
المربوط عند الرضع

يستطيعون  فقد  الطفل  لذوي  بالنسبة 

تشخيصه بسهولة في حال متابعة طفلهم 

تبدأ  التي  األعراض  ومالحظة  دقيق  بشكل 

مباشرة.

فيجب  تعقيدًا  األكثر  الحاالت  في  أما 

األسنان  طبيب  إلى  مباشر  بشكل  الذهاب 

ليحدد نوع المشكلة.

عن  الطبيب  عند  التشخيص  ويتم 

مالقط  واستخدام  اللسان  رفع  طريق 

ارتكازه  نقطة  ومالحظة  باللجام،  خاصة 

الطبيب  يقوم  أن  وبعد  اللسان،  على 

بالتشخيص الصحيح تبدأ مرحلة العالج.

عالج اللسان المربوط
تختلف  المربوط  اللسان  حاالت  في  العالج 

من حالة ألخرى.

هناك  أن  األطباء  يرى  األحيان،  بعض  في 

المشفى  من  إخراجها  عدم  يجب  حاالت 

عن  المربوط،  اللسان  بعالج  القيام  قبل 

جراحية  عملية  في  اللجام  قص  طريق 

. بسيطة

ومراقبة  االنتظار  آخرون  أطباء  يفّضل  فيما 

طبيعي  بشكل  ينفك  لجامه  لعل  الطفل 

مع  بالتنسيق  أحيانًا  ذلك  ويتم  الوقت،  مع 

الرضاعة. استشاريي 

باثولوجيا  مختصي  استشارة  أن  كما 

بشكل  الطفل  تساعد  قد  واللغة(  )النطق 

لديه  النطق  مخارج  تحسين  على  كبير 

دون الحاجة إلجراء قص اللجام.

المربوط اللسان  عملية 
أو  بالمشفى  العملية  إجراء  تم  حال  وفي 

جدًا  بسيطة  عملية  فهي  الطبيب  عيادة 

لتحرير  معقم  مقص  باستخدام  تتم 

اللجام، وهو إجراء آمن وسريع وقد ال يحتاج 

التخدير حتى. إلى 

الوقت  في  المستشفيات  ُمعظم  أّن  كما 

الحالي بات متاحًا لديها تقنية الليزر، وهي 

أكثر  تستغرق  وال  أكبر  وكفاءة  أمان  ذات 

10 دقائق. من 

اللسان  عملية  بعد  الطفل  بكاء  أما   

ذويه  تنبيه  ويجب  طبيعي  فأمٌر  المربوط 

بالنسبة  وخوفًا  قلقًا  ذلك  يشكل  لكيال  له؛ 

لهم.

موضعي  نزيف  يحدث  قد  ذلك  إلى  إضافة 

مؤقت وبشكل خفيف، مكان إجراء العملية 

التقليدية  بالطريقة  إجرائها  حال  في 

إجرائها  حال  في  أما  المقص،  باستخدام 

بالليزر فلن يكون هناك أي نزيف.

بإجراء  األطباء  يوصي  األحيان  بعض  وفي 

تحت  يتم  اإلجراء  وهذا  اللجام،  تقويم 

جراحية  أدوات  وباستخدام  العام  التخدير 

الخيوط  استخدام  يتم  أنه  كما  خاصة، 

الجرح. الممتصة إلغالق مكان 

جدًا  ضروري  أمر  المتابعة  أّن  حين  في 

إذ يجب على ذوي  اللجام،  بعد عملية قص 

بعد  الطبيب  عيادة  إلى  إحضاره  الطفل 

أن  من  للتأكد  أيام؛  بعدة  العملية  إجراء 

صحيح. بشكل  ت  تمَّ العملية 

زيارة  موعد  بتحديد  الطبيب  يقوم  كما 

ال  حتى  الجرح؛  مكان  لمراقبة  أخرى، 

والتي  مضاعفات  أو  ندوب  أي  فيه  يتشكل 

تعد نادرة الحدوث.

لعملية  الخاضع  الطفل  كان  حال  في  أما 

فقد  الدراسة،  سن  في  اللجام  تحرير 

يواجه تحديات جديدة للتأقلم على وضعه 

التحدث  يبدأ  أن  منه  تنتظر  فال  الجديد 

العملية. انتهاء  فور  بطالقة 

نفسي  ومعالج  لمختص  أيضًا  يحتاج  وقد 

أو اختصاصي في النطق واللغة؛ ليساعده 

توجيه  على  القدرة  واستعادة  التكلم  على 

الحروف بشكل صحيح. اللسان لنطق 

المختلفة،  الفيروسات  إلى  البكتيريا  عالج  من 

أساسيًا  عنصرًا  الحيوية  المضادات  تعتبر 

المفرط  استخدامها  لكن  الحديث،  الطب  في 

يستمر في إحداث آثار جانبية غير مرغوب فيها.

األميركية  المراكز  بدأت  األخيرة،  اآلونة  ففي 

ومنظمة  األميركية  والوقاية  األمراض  لمكافحة 

بشأن  الخطر  ناقوس  بدق  العالمية  الصحة 

المضادات  استخدام  في  اإلفراط  عواقب 

يسمى  ما  ظهور  بعد  خاصة  الحيوية، 

بكتيريا«،  »السوبر  أو  الكابوس«  بـ»بكتيريا 

مسببة  الحديثة  الحيوية  للمضادات  المقاومة 

التهابات وأمراضًا قاتلة.

المضادات  دور  التقرير  هذا  في  نستعرض 

في  اإلفراط  ومخاطر  األمراض  عالج  في  الحيوية 

لها  المقاومة  البكتيريا  أصبحت  وكيف  تناولها، 

خطرًا يهدد البشرية.

وكيف  الحيوية  المضادات  تعالج  ماذا  أواًل، 

تعمل؟

التي  الجراثيم  من  رئيسيان  نوعان  هناك 

البكتيريا  بالمرض:  الناس  تصيب  أن  يمكن 

والفيروسات. والتي يمكن أن تسبب أمراضًا لها 

أعراض متشابهة، لكنها تتكاثر وتنشر المرض 

بشكل مختلف:

كخاليا  موجودة  حية  كائنات  هي  البكتيريا 

ومعظمها  مكان  كل  في  موجودة  وهي  مفردة. 

تكون  الحاالت  بعض  وفي  ضرر،  أي  يسبب  ال 

وتسبب  ضارة  البكتيريا  بعض  لكن  مفيدة. 

والتكاثر  الجسم  غزو  طريق  عن  المرض 

والتدخل في عمليات الجسم الطبيعية.

ألنها  البكتيريا  ضد  الحيوية  المضادات  تعمل 

وقف  طريق  عن  الحية  الكائنات  هذه  تقتل 

نموها وتكاثرها. وتستخدم عادة لعالج التهابات 

المجاري البولية واألذن والحنجرة.

كائنات  ليست  الفيروسات  أخرى،  ناحية  من 

الخاليا  تغزو  أن  بعد  فقط  وتتكاثر  وتنمو  حية، 

في  المناعة  لجهاز  يمكن  كما  األخرى.  الحية 

أن  قبل  الفيروسات  بعض  محاربة  الجسم 

تسبب المرض.

عالج  في  تعمل  ال  الحيوية  المضادات  فإن  لذا 

البرد  التي تسبب نزالت  الفيروسات، مثل تلك 

أو األنفلونزا أو كوفيد - 19.

تسببها  التي  األمراض  أن  من  الرغم  وعلى 

المضادات  باستخدام  تعالج  ما  عادة  البكتيريا 

الحيوية، إال أن بعض األدوية النموذجية لم تعد 

البكتيريا  أنواع  بعض  ضد  اإلطالق  على  فعالة 

لألسباب التي سنوضحها في الفقرة التالية.

ما الذي يسبب مقاومة 

المضادات الحيوية؟

كان ظهور سالالت البكتيريا المقاومة للمضادات 

تحافظ  البكتيريا  أن  بما  الحدوث  متوقع  أمرًا 

مختلفة  طرق  تطوير  طريق  عن  وجودها  على 

 ،Mayo Clinic موقع  وبحسب  لكن،  للمقاومة، 

الحيوية  المضادات  استخدام  في  اإلفراط  فإن 

وإساءة استخدامها أسهم بشكل كبير في دعم 

حدوث هذه العملية وتسريعها.

المضادات  تناول  الناس  من  الكثير  اعتاد  فقد 

نزالت  مثل  يصيبهم  مرض  أي  لعالج  الحيوية 

الُمسبب  أن  من  الرغم  على  واألنفلونزا،  البرد 

وليس  فيروسي  التهاب  هو  لألنفلونزا  الرئيسي 

عديم  الحيوي  المضاد  يجعل  ما  بكتيريا، 

تستطيع  الحالة؛  هذه  مثل  الفائدة.وفي 

البكتيريا اختبار المضاد الحيوي وتطوير القدرة 

على مقاومته.

الكاملة  الجرعة  المريض  إكمال  عدم  أن  كما 

التي وصفها الطبيب من المضاد الحيوي، ُيسهم 

للمضاد  مقاومة  ساللة  تكوين  في  كبير  بشكل 

الحيوي.

بإضافة  يقومون  اليوم  المزارعين  إن  حتى 

المضادات الحيوية في طعام األسماك والدواجن 

يسهم  ما  البكتيريا،  من  وحمايتها  وزنها  لزيادة 

أيضًا في زيادة مقاومة البكتيريا.

االستخدام غير الصحيح والمفرط

 للمضادات الحيوية قد يكون قاتاًل

يؤدي اإلفراط في استخدام المضادات الحيوية، 

إلى  الصحيح،  العالج  تكون  ال  عندما  خاصًة 

تعزيز مقاومة المضادات الحيوية. ووفقًا لمراكز 

فإن  منها،  والوقاية  األمراض  على  السيطرة 

عند  الحيوية  المضادات  استخدام  ثلث  حوالي 

مناسبًا،  وال  ضروريًا  ليس  العالم  في  المرضى 

خطيرة  جانبية  آثار  في  بدوره  يتسبب  مما 

تتلخص فيما يلي:

1 - المضادات الحيوية تزيد من حاالت 

اإلسهال المميتة عند األطفال

فإن  فيروسية،  البرد  نزالت  غالبية  ألن  نظرًا 

يوقف  ال  لعالجها  الحيوية  المضادات  استخدام 

العدوى ويمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

عام  أميركية  دراسة  أظهرت  فقد  ذلك،  ومع 

2014، أن نصف المضادات الحيوية الموصوفة 
التنفسي  الجهاز  اللتهابات  مخصصة  لألطفال 

العلوي المرتبطة بنزالت البرد.

كما أظهرت دراسة جديدة تمت عام 2020 لمراكز 

 )CDC( منها  والوقاية  األمراض  على  السيطرة 

الحيوية  المضادات  يتناولون  الذين  األطفال  أن 

لعالج التهابات الجهاز التنفسي العلوي الروتينية 

العدوانية  بالسالالت  لإلصابة  عرضة  أكثر  هم 

المقاومة للمضادات الحيوية من البكتيريا.

الذين  األطفال  من   %  71 أن  الدراسة  ووجدت 

عانوا من عدوى بكتيريا المطثية العسيرة التي 

تسببت باإلسهال، قد تم إعطاؤهم جرعات من 

التنفسي  الجهاز  ألمراض  الحيوية  المضادات 

واألذن واألنف قبل 12 أسبوعًا من اإلصابة.

المقاومة  البكتيريا  هذه  أن  بالذكر  ويجدر 

اإلسهال  تسبب  والتي  الحيوية  للمضادات 

في  المرضى  بين  إصابة   250.000 عن  مسؤولة 

و14.000 حالة وفاة كل عام بين  المستشفيات 

األطفال والبالغين، وفقًا للبحث السابق نفسه.

2 - المضادات الحيوية تقضي

 على البكتيريا الجيدة في األمعاء

تحتوي أمعاؤك على حوالي 100 تريليون بكتيريا 

بعضها  أن  حين  في  مختلفة.  سالالت  من 

البكتيريا  أيضًا  هناك  أن  إال  مميتًا،  يكون  قد 

والتي  األمعاء،  فلورا  باسم  والمعروفة  المفيدة، 

تدعم المناعة والهضم السليم.

التوازن الطبيعي بين نوعي البكتيريا في القناة 

ولكن  المعوية  للصحة  األساس  هو  الهضمية 

عند  سلبي  بشكل  يتأثر  أن  يمكن  التوازن  هذا 

تناول المضادات الحيوية.

على الرغم من أن المضادات الحيوية العدوانية 

أنها  إال  خطيرة،  بعدوى  مصابًا  كنت  إذا  مفيدة 

تقضي على العديد من بكتيريا األمعاء الجيدة 

وتسبب تغييرات دائمة في الفلورا المعوية.

3 - المضادات الحيوية تزيد من

 حاالت السيالن غير القابل للعالج

في  اإلفراط  يتسبب  اإلسهال،  جانب  إلى 

حاالت  بانتشار  الحيوية  المضادات  استخدام 

ال  والذي  للعالج  القابل  غير  السيالن  مرض 

يسبب األلم فحسب، بل يرتبط أيضًا بمرض 

التهاب الحوض، والحمل خارج الرحم، والعقم، 

حاالت  بين  من  الوليدية،  العين  والتهابات 

صحية أخرى.

4 - المضادات الحيوية تسبب رفع

 تكاليف األدوية والمستشفيات

الحيوية،  المضادات  مقاومة  انتشار  ازداد  كلما 

بالمضادات  العمل  إيقاف  ذلك  على  يترتب 

الحيوية األكثر شيوعًا، وهذا يعني أن تخليص 

أطول  العدوى يتطلب أشكال عالج  المرضى من 

تافتس  جامعة  باحثو  وجد  تكلفة..  وأكثر 

الواليات  خسرت   ،2000 عام  في  أنه  األميركية 

35 مليار دوالر بسبب الوفيات المبكرة  المتحدة 

العدوى  سببتها  التي  المستشفى  في  واإلقامة 

المقاومة للمضادات الحيوية.

مقاومة  أن  إلى  التقديرات  تشير  أوروبا،  وفي 

مضادات الميكروبات قد ارتبطت بتكلفة وصلت 

لتسعة مليارات يورو سنويًا.

5 - ردود الفعل التحّسسية
 140.000 من  أكثر  هناك   ،Reuters لموقع  وفقًا 

زيارة سنويًا لقسم الطوارئ نتيجة ردود الفعل 

وحدها.  أميركا  في  الحيوية  المضادات  تجاه 

وما يقرب من أربع زيارات من كل خمس يكون 

تتراوح  أن  يمكن  التحّسسي..  التفاعل  سببها 

الخفيف  الجلدي  الطفح  من  هذه  الفعل  ردود 

في  وتورم  خطيرة،  جلدية  تفاعالت  إلى  والحكة 

ويعد  التنفس.  في  ومشاكل  والحلق،  الوجه 

غير  الحيوية  المضادات  استخدام  من  التقليل 

اآلثار  مخاطر  لتقليل  طريقة  أفضل  الضرورية 

الجانبية التحسسية للمضادات الحيوية.

أعـراض »اللســان المربـوط«
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عقار جديد لسرطان الثدي

األرض مهددة
أقدم أشجار العالم

ضيف غير متوقع

كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن آالف النساء المصابات 

بسرطان الثدي يمكنهن اآلن االستفادة من عقار جديد، يتم 

استخدامه مرتين يوميًا، بعدما صّرحت باستخدامه هيئة 

الرقابة على العالجات، التابعة لخدمات الصحة الوطنية 

البريطانية.

 
َّ

وقال المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية )نيس(، إن

 ،abemaciclib نحو 4000 امرأة يمكن أن يستفدن سنويًا من عقار

 األشخاص الذين يتناولون 
َّ

فقد أظهرت التجارب السريرية أن

هذا الدواء جنبًا إلى جنب مع العالج بالهرمونات لديهم فرصة 

أفضل بنسبة تزيد على 30 % في عدم عودة السرطان بعد 

جراحات اإلزالة مقارنة بالعالج الهرموني وحده.

ناسب الدواء، الذي تصنعه شركة Eli Lilly األميركية، 

المصابين بالمراحل المبكرة من سرطان الثدي من أنواع 

 ،HER2 ُمسَتقِبل الهرمون اإليجابي، وُمسَتقِبل الهرمون السلبي

وإيجابي العقدة، الذين خضعوا لعملية جراحية إلزالة الورم، 

والُمعّرضين لخطر كبير من عودة المرض.

 Breast Cancer من جانبها قالت الرئيسة التنفيذية في منظمة

 آالف النساء 
َّ

Now، البارونة ديليث مورغان: »إنه ألمر رائع أن
المصابات بهذا النوع من سرطان الثدي األولي سيكون لديهن اآلن 

خيار عالجي إضافي متاح لدى هيئة الخدمات الوطنية الصحية 

لتوفير مزيد من المساعدة في تقليل مخاطر عودة المرض«.

كشفت بيانات جديدة عن معدالت غير عادية الرتفاع درجات 

الحرارة في القطب الشمالي قد تصل إلى سبع مرات أسرع 

من المتوسط   العالمي، وسط تحذير علماء مناخ من أن هذه 

االرتفاعات غير المسبوقة قد تشير إلى انهيار مناخي أسرع 

ة، وفقًا لما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.  وأكثر حدَّ

يقول باحثون إن ارتفاع درجة الحرارة بهذه المنطقة بمثابة 

»إنذار مبكر« لما يمكن أن يحدث في باقي كوكب األرض. 

ُتظِهر األرقام الجديدة أن متوسط   درجات الحرارة السنوية في 

المنطقة يرتفع على مدار العام بما يصل إلى 2.7 درجة مئوية في 

كل عقد، مع ارتفاعات عالية بشكل خاص في أشهر الخريف 

والتي تصل فيها إلى 4 درجات مئوية في كل عقد. وهذا يجعل 

بحر شمال بارنتس وجزره أسرع مكان معروف الرتفاع درجات 

الحرارة على وجه األرض. 

وشهدت السنوات األخيرة درجات حرارة أعلى بكثير من 

المتوسط   المسجل في القطب الشمالي، حيث وصف مراقبون 

متمرسون الوضع بأنه »مجنون« و»غريب« وببساطة »مروع«. 

وقال علماء في أبريل 2022، إن هناك حاجًة إلجراء تخفيضات 

فورية وعميقة النبعاثات الكربون وغازات االحتباس الحراري 

األخرى لمعالجة حالة الطوارئ المناخية.

طور باحثان، أحدهما من جامعة كولومبيا في نيويورك، واآلخر 

من جامعة أوسترال في تشيلي نموذجا حاسوبيا لتقدير عمر 

شجرة »غران أبولو«، وهو اسم يعني باإلسبانية »الجد األكبر«، 

والتي توجد في حديقة أليريس كوستيرو الوطنية في تشيلي، 

وأظهرت النتائج أنها يمكن أن تكون أقدم شجرة في العالم، وأنها 

ربما وجدت منذ قرون عديدة مضت.

ويقترح النموذج الحاسوبي المطßور أن عمر الشجرة العمالقة 

»غران أبولو« التي ترتفع في واد بجبال األنديز التشيلية يقدر 

بحوالي 5400 عام. وفي حال تأكيد هذا التاريخ فستكون هذه 

الشجرة أقدم بحوالي 600 عام من شجرة »ميثوسيال« في والية 

كاليفورنيا األميركية التي تحمل الرقم القياسي الرسمي 

الحالي كأقدم شجرة في العالم حتى يومنا هذا، وهي شجرة 

صنوبر ذات »أحواض كبيرة«.

وأوضح أن مستقبل هذه الشجرة التي تمكنت من النجاة 

واالستمرار منذ آالف السنين بات في خطر، وذلك بسبب 

السياحة واآلثار الناجمة عن التغير المناخي. وكانت »غران 

أبولو« محاطة بممر مشاة ضيق يسحق آخر جذورها الحية، 

كما أن عددا ال يحصى من السياح الذين يأتون لرؤية الشجرة 

كل عام يتسببون بإلحاق مزيد من الضرر عندما يمرون من ذلك 

الممشى.

أضف إلى ذلك أن تغير المناخ وما يصاحبه من جفاف لمدة 10 

سنوات قد أثر سلبا على الشجرة العمالقة.

تفاجأت سيدة من والية كونيتيكت األميركية لدى عودتها إلى 

منزلها بضيف غير متوقع، كان ينتظرها أمام النافذة.

واكتشفت شانون ديفيس لدى عودتها إلى منزلها وجود ظل 

يتحرك داخل إحدى الغرف المطلة على الحديقة، ومن ثم 

انتقل إلى المطبخ. وصدمت ديفيس لدى رؤيتها دبا يطل من 

نافذة المطبخ، دون أن يقوم بأي حركة عدائية، حسبما نقلت 

وكالة »يو بي آي« لألنباء. وطلبت السيدة المذعورة من جيرانها 

المساعدة، حيث تم التواصل مع السلطات التي تعاملت مع 

الدب وأخرجته من المنزل. وبحسب ديفيس فإن الدب لم 

يسبب أي أضرار في المنزل، إال أنه أحدث بعض الفوضى في 

أدوات المطبخ، حيث قام ببعثرتها.

طائر يسرق األموال
نطاق  على  انتشر  فيديو  مقطع  أظهر 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  واسع 

كما  أو  لمالكه  المال  يجمع  طائرًا 

مثيرًا  »يسرقها«،  بأنه  البعض  وصفه 

بذلك بهجة بين مستخدمين لشبكة 

اإلنترنت، تمنوا لو أنهم يمتلكون طائرًا 

مثله. 

إن  قالت  األميركية  نيوزويك  مجلة 

نشره  ُأعيد  الذي  الفيديو  مقطع 

»ريديت«  موقع  على  واسع  بشكل 

الشهير، حصل على تفاعل كبير بين 

مستخدمي الموقع. 

إن  قال  الفيديو  نشر  الذي  الحساب 

الغابات«،  »مينا  فصيلة  من  الطائر 

يحّلق  وهو  الفيديو  مقطع  في  ويظهر 

النافذة، حاماًل في  إلى شقة مالكه عبر 

منقاره ورقًة نقدية بقيمة 20 يوانًا. 

يفتح المالك بعدها أحد األدراج، فيندفع 

فوق  الدرج،  داخل  الورقة  لوضع  الطائر 

كومة أوراٍق نقدية كبيرة على ما يبدو، 

ومن المرجح أن يكون مقطع الفيديو قد 

الُتِقَط في الصين؛ نظرًا إلى أن »الطائر 

اليوان،  عمالت  يسرق  كان  الماكر« 

وهي العملة الرسمية في الصين. 

على  كبيرة  بشعبيٍة  الطائر  حظي 

الموقع  على  حساب  وكتب  »ريديت«، 

»أين  كبير:  بتفاعل  حظي  تعليقًا 

يمكنني الحصول على طائر مثله؟«.

حول  مزحًة  آَخر  مستخدٌم  شارك  ثم 

الذي  المينا  طائر  عن  الخبر  تفاصيل 

خبٍر  »وفي  وقال:  األموال،  »يسرق« 

إلى  تحدثنا  اليوم،  لصباح  عجيب 

زعموا  الذين  المصارف  أحد  عمالء 

أجهزة  عند  أموالهم  تسرق  الطيور  أن 

كنت  أحدهم:  وقال  اآللي.  الصراف 

أسحب بعض األموال من أجل التسوق 

غاضب،  طائٌر  فجأًة  علي  انقض  حين 

ثم حّلق هاربًا بمئات الدوالرات«.

إشــــارات فضائيـــــة

خالل  عالميا  اإلعالم  وسائل  انشغلت 

مجلة  في  ظهر  بإعالن  الفائتة  القليلة  األيام 

المنصة  ديلي«،  تكنولوجي  آند  »ساينس 

والتكنولوجيا  العلوم  لوزارة  الرسمية 

الصينية، عن تمكن التلسكوب »فاست« من 

رصد إشارات يمكن تفسيرها على أنها قادمة 

من حضارات عاقلة.

وفي البيان، الذي صدر عن المجلة الصينية 

جاء أن فريقا بحثيا بقيادة تشانغ تونجى، 

عن  البحث  فريق  في  العلماء  كبير 

بجامعة  األرض  كوكب  خارج  الحضارة 

من  مجموعتين  اكتشف  للمعلمين،  بكين 

النطاق  ضيقة  الكهرومغناطيسية  اإلشارات 

التي  البيانات  معالجة  أثناء  في   2020 عام 

أخرى  إشارة  ووجد   ،2019 عام  جمعها  تم 

قسم  بيانات  من   2022 عام  نفسه  النوع  من 

مراقبة الكواكب الخارجية.

ورقات بحثية تخص  أي  اآلن، لم تصدر  إلى 

ال  وعليه  الفضائية،  اإلشارات  تلك  تحليل 

إال  يمكن الحكم عليها من وجهة نظر علمية، 

واستثناء  مستفيض  بشكل  دراستها  بعد 

إشارة  لكونها  الممكنة  االحتماالت  كل 

طبيعية.

نفسه  البيان  أشار  فقد  آخر،  جانب  من 

عن  ناتجة  تكون  قد  اإلشارات  هذه  أن  إلى 

عن  ناتج  اضطراب  وهو  السلكي،  تداخل 

الكهربائية  الدائرة  على  يؤثر  خارجي  مصدر 

الراديوية،  اإلشارات  التقاط  عن  المسؤولة 

إعطائها  أو  تعطيلها  في  يتسبب  وبالتالي 

بيانات غير حقيقية.

تكون  قد  اإلشارات  هذه  أن  ذلك  إلى  أضف 

ناتجة عن شيء طبيعي ونحن فقط ال نعرف 

حي  نموذج  وهناك  الشيء.  ذلك  هو  ما  بعد 

»واو«  الشهيرة  اإلشارة  وهو  الحالة  هذه  على 

الفلك  عالم   1977 عام  التقطها  التي   )WOW(

عاصفة  صورة  في  إهمان  جيري  األميركي 

لمدة  استمرت  الالسلكية  الموجات  من  قوية 

أوهايو  جامعة  تلسكوب  عبر  ثانية،   72
الالسلكي لمسح السماء.


