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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

صاحب السمو يزور مصر
الرئيس السيسي تقدم مستقبلي سموه في المطار

سموه يشارك باجتماعات الكومنولث في كيغالي

ق��ط��ر ت��رت��ب��ط ب��ع��اق��ات ت��اري��خ��ي��ة ع��م��ي��ق��ة م���ع دول ال��ك��وم��ن��ول��ث

مباحثات قطرية ��� رواندية تتناول المستجدات

في ذكرى تولي صاحب السمو مقاليد الحكم

»9« سنوات 
من العطاء واإلنجاز

نجاحات 
داخلية 
هائلة 

على كل 
صعيد

استعراض 
الموضوعات 

اإلقليمية 
والدولية ذات 

االهتمام 
المشترك

الرئيس 
الرواندي: 

سمو 
األمير 
صديق 
وشريك

قطر 
تتصدر 

في إيجاد 
حلول 

للعديد من 
التحديات

بحث 
العاقات 

بين البلدين 
الصديقين 

وسبل 
تعزيزها الغانم: مشاركة شعبية 

حقيقية تجسدت بكل صدق 
في انتخابات مجلس الشورى

مكانة 
مرموقة 

على 
الخريطة 
العالمية

ا عـلـى المـونـديــالجامعة قطر : فتح باب التوظيف الطالبي .. أغسطس المقبل
ً
اتحـــاد الـكــرة يـحتـفي بـ »150« يـومــ

جوائز   »3« لإلعالم  القطرية  المؤسسة  حصدت  قنا-  المنامة- 

)ذهبيتين وفضية(، وذلك في ختام فعاليات مهرجان الخليج لإلذاعة 

وتليفزيون  إذاعة  جهاز  نظمه  الذي  عشر،  الخامس  والتليفزيون 

الخليج تحت شعار »إعالمنا هويتنا« في المنامة.

على  الرياضية  الكأس  قنوات  إنتاج  من  »سبيد«  برنامج  وحصل 

إذاعة  وحصدت  الرياضية،  البرامج  فئة  في  الذهبي«  »الشراع 

»التغيير  اإلذاعي  برنامجها  عن  الذهبي«  »الشراع  جائزة  عن  قطر 

إنتاج  من  الخيرات«،  »فاستبقوا  برنامج  نال  فيما  المناخي«، 

تليفزيون قطر، الشراع الفضي في مسابقة البرامج الدينية، وقد تم 

اختيار »الشراع« لتصميم وتنفيذ جوائز المهرجان، ليجسد الرابط 

الذي يجمع الدول الخليجية.

مهرجان الخليج لإلذاعة والتليفزيون

»3« جوائز للمؤسسة القطرية لإلعالم

القاهرة- كيغالي- قنا- وصل حضرة صاحب 

أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

في  القاهرة  مدينة  إلى  أمس،  المفدى،  البالد 

العربية  مصر  جمهورية  إلى  رسمية  زيارة 

الشقيقة.

وصوله  لدى  سموه  مستقبلي  مقدمة  في  كان 

الرئيس  فخامة  أخوه  الدولي  القاهرة  مطار 

مصر  جمهورية  رئيس  السيسي،  عبدالفتاح 

العربية الشقيقة.

أصحاب  من  عدد  االستقبال  في  كان  كما 

وسعادة  المسؤولين،  وكبار  الوزراء  السعادة 

سفير  شافي،  آل  مبارك  بن  سالم  السيد 

عمرو  السيد  وسعادة  مصر،  لدى  قطر  دولة 

الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى 

الدولة، والسادة أعضاء السفارة القطرية.

بن  جاسم  الشيخ  سمو  األمير،  سمو  يرافق 

حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لألمير، ووفد 

رسمي.

أمس،  عصر  غادر،  قد  السمو  صاحب  وكان 

مدينة كيغالي، بعد أن شارك في اجتماع رؤساء 

حكومات الكومنولث السادس والعشرين الذي 

التقى  كما  الصديقة،  رواندا  بجمهورية  عقد 

بول  الرئيس  فخامة  مع  الله،  حفظه  سموه، 

الصديقة،  رواندا  جمهورية  رئيس  كاغامي، 

رؤساء  اجتماع  انعقاد  هامش  على  وذلك 

حكومات الكومنولث.

أبرز  بشأن  اآلراء  تبادل  اللقاء  خالل  وجرى 

اجتماع  أعمال  جدول  على  المطروحة  القضايا 

جرى  كما  الكومنولث،  حكومات  رؤساء 

البلدين  بين  الثنائية  العالقات  استعراض 

في  وتعزيزها  تنميتها  وسبل  الصديقين 

مختلف المجاالت، وأبرز المستجدات اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

قطر،  دولة  أن  كاغامي  الرئيس  فخامة  وأكد 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  قيادة  تحت 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 

للعديد  حلول  إيجاد  في  الصدارة  موقع  تحتل 

أمن  من  اليوم،  إلحاحا  األكثر  التحديات  من 

الشرق  في  اإلنسانية  االستجابة  إلى  الطاقة 

األوسط والحرب العالمية ضد الفساد.

رؤساء  اجتماع  أمام  كلمته  في  كاغامي  وأضاف 

في  والعشرين  السادس  الكومنولث  حكومات 

على  الحصول  بإمكانه  يكن  لم  أنه  كيغالي، 

كضيف  لدعوته  سموه  من  أفضل  شخص 

اليوم  اجتماع  في  للكومنولث  جدا  خاص 

المفدى  األمير  سمو  أن  إلى  مشيرا  )أمس(، 

بالده  وترتبط  منا،  للكثير  وشريك  »صديق 

بعالقات تاريخية عميقة مع دول الكومنولث«.

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  أكدت 

المعتمدة  الجامعات  قوائم  أن  العالي 

النفقة  على  وللدراسة  الخارجي  لالبتعاث 

كل  وتحديثها  اعتمادها  سيتم  الخاصة 

ثالث سنوات، حيث سيتم إضافة جامعات 

جديدة سنويًا بناء على المعايير الجديدة 

الجامعات  العتماد  الوزارة  اعتمدتها  التي 

الطالب  بها  يدرس  التي  الخارجية 

أو  الحكومي،  باالبتعاث  سواء  القطريون، 

النفقة الخاصة.

في  تأتي  المعايير  هذه  إن  الوزارة  وقالت   

انضمام  شروط  وتجديد  تحديث  إطار 

المعتمدة  للقوائم  الخارجية  الجامعات 

من قبل الوزارة لدرجات االبتعاث والدراسة 

تلك  أن  إلى  الفتة  الخاصة،  النفقة  على 

لالبتعاث  البكالوريوس  لدرجة  الشروط 

الجامعة  تكون  أن  ومنها  الحكومي، 

في  والمصنفة  الجامعات،  أفضل  من 

 Times Higher( إيدوكاشن  هاير  التايمز 

Education
وذلك   ،)World University Rankings
جامعة،   »600« أفضل  تصنيف  ضمن 

الجامعات  إضافة  الشروط  تشمل  كذلك 

 ،)US News( إس نيوز  يو  تصنيف  ضمن 

على  جامعة   »250« أفضل  ضمن  لتكون 

دون   )National List( الوطني  المستوى 

التكرار.

تحديث قائمة »جامعات االبتعاث«
أعلنت معايير اختيارها.. »التربية والتعليم«: 

كتب       محمد الجعبري 



السنة )27( - السبت 26 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 25 يونيو 2022م العدد )9791( نبض الوطن2

رئيس رواندا:

قطر تحتل الصدارة في إيجاد حلول للعديد من التحديات

كيغالي- قنا - أكد فخامة الرئيس بول كاغامي 

قطر  دولة  أن  الصديقة،  رواندا  جمهورية  رئيس 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  قيادة  تحت 

تحتل  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن 

من  للعديد  حلول  إيجاد  في  الصدارة  موقع 

الطاقة،  أمن  من  اليوم،  إلحاحا  األكثر  التحديات 

األوسط  الشرق  في  اإلنسانية  االستجابة  إلى 

الفساد. ضد  العالمية  والحرب 

رؤساء  اجتماع  أمام  كلمته  في  كاغامي،  وأضاف 

في  والعشرين  السادس  الكومنولث  حكومات 

على  الحصول  بإمكانه  يكن  لم  أنه  كيغالي، 

كضيف  لدعوته  سموه  من  أفضل  شخص 

األمس،  اجتماع  في  للكومنولث  جدا  خاص 

»صديق  المفدى  األمير  سمو  أن  إلى  مشيرا 

بعالقات  بالده  وترتبط  منا،  للكثير  وشريك 

الكومنولث«. دول  تاريخية عميقة مع 

ليست  الكومنولث  أن  الرواندي  الرئيس  وأكد 

إضافة  تمثل  ولكنها  األخرى،  للمؤسسات  بديال 

ضيوف  لدينا  دائما  نحن  السبب  »ولهذا  لها، 

وجه  على  أذكر  أن  لي  وأسمحوا  مهمون، 

وجوده  على  وأشكره  األمير،  سمو  الخصوص 

صاحب  حضرة  لقبول  تقديره  عن  معبرا  معنا«، 

وحضور  للدعوة،  المفدى  البالد  أمير  السمو 

السادس  الكومنولث  حكومات  رؤساء  اجتماع 

كيغالي. في  والعشرين 

54 دولة. الكومنولث  وتضم مجموعة 

لم يكن بإمكاني الحصول على شخص أفضل من 
صاحب السمو لدعوته كضيف خاص للكومنولث

سموه والرئيس بول كاغامي يستعرضان 
العالقات الثنائية بين قطر ورواندا

سموه عبر »تويتر«: تبادلت مع رؤساء حكومات الكومنولث اآلراء بشأن القضايا المستقبلية

تحت شعار »تحقيق مستقبل مشترك«

صاحب السمو يشارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث

كيغالي- قنا- شارك حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

الجتماع  االفتتاحية  الجلسة  في  المفدى، 

السادس  الكومنولث  حكومات  رؤساء 

جمهورية  في  كيغالي  بمدينة  والعشرين 

شعار  تحت  المنعقد  الصديقة،  رواندا 

التواصل  مشترك:  مستقبل  »تحقيق 

مؤتمرات  بمركز  وذلك  والتطوير«  واالبتكار 

كيغالي صباح أمس.

شارك في الجلسة عدد من أصحاب الفخامة 

الحكومات  ورؤساء  الدول  قادة  والسعادة 

والوفود الرسمية، كما حضرها أعضاء الوفد 

الرسمي المرافق لسمو األمير. 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  التقى  كما 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

رئيس  كاغامي  بول  الرئيس  فخامة  مع 

جمهورية رواندا الصديقة، وذلك على هامش 

الكومنولث  حكومات  رؤساء  اجتماع  انعقاد 

مؤتمرات  بمركز  والعشرين  السادس 

كيغالي أمس.

أبرز  بشأن  اآلراء  تبادل  اللقاء  خالل  وجرى 

أعمال  جدول  على  المطروحة  القضايا 

الكومنولث،  حكومات  رؤساء  اجتماع 

الثنائية  العالقات  استعراض  جرى  كما 

تنميتها  وسبل  الصديقين  البلدين  بين 

وأبرز  المجاالت،  مختلف  في  وتعزيزها 

المستجدات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 

المشترك.

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  وغادر 

عصر  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

في  شارك  أن  بعد  كيغالي  مدينة  أمس 

اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس 

رواندا  بجمهورية  عقد  الذي  والعشرين 

إلى  ورعايته  الله  بحفظ  متوجها  الصديقة، 

مدينة القاهرة في زيارة رسمية إلى جمهورية 

من  لدعوة  تلبية  الشقيقة  العربية  مصر 

أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رافق سمو األمير وفد رسمي.

البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  وقال 

حسابه  عبر  تغريدة  خالل  المفدى 

صديقي  »أشكر  »تويتر«:  عبر  الرسمي 

الدعوة  على  كاغامي  بول  الرئيس  فخامة 

حكومات  رؤساء  اجتماع  في  للمشاركة 

رؤساء  بلقاء  فيه  سعدت  والذي  الكومنولث 

منهم  عدد  مع  وتبادلت  الكومنولث  حكومات 

التي  المستقبلية  القضايا  بشأن  اآلراء 

المشاركين  لجميع  متمنيًا  بلداننا،  تهم 

التوفيق«.
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إزال���������ة ال����ع����وائ����ق أم��������ام االس����ت����ث����م����ار وم����ن����ع االح����ت����ك����ار وت����ن����وي����ع م�����ص�����ادر ال���دخ���ل

الدوحة- قنا- »إذا وظفنا استثمارات كبرى 

يجوز  فال  مالئمة  نتائج  على  نحصل  ولم 

ورد  ما  هذا  الكرام«..  مرور  ذلك  على  المرور 

الشيخ  السمو  في خطاب حضرة صاحب 

المفدى  البالد  أمير  آل ثاني  تميم بن حمد 

يوم 26 يونيو 2013 بمناسبة توليه مقاليد 

الحكم في البالد.

حضرة  تولي  من  سنوات  تسع  بعد 

مقاليد  المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب 

الحكم في دولة قطر في 25 يونيو 2013، فإن 

النتائج التي تحققت نتيجة االستثمارات 

واالستراتيجيات  والمادية  البشرية 

فاقت  بوضعها،  سموه  وجه  التي  الوطنية 

حتى  الطموحات  وتجاوزت  التوقعات  كل 

الرشيدة  القيادة  ظل  في  قطر  دولة  باتت 

الدول  مصاف  في  السمو  صاحب  لحضرة 

المتطورة على كافة األصعدة.

حضرة  لتولي  التاسعة  الذكرى  تأتي 

مقاليد  المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب 

الحكم في البالد في وقت تحصد فيه دولة 

والنجاحات  اإلنجازات  من  المزيد  قطر 

واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

ورؤى  خطط  نتيجة  والرياضية، 

وطن  لمستقبل  وتطلعات  استراتيجية 

للفكر  واستمرارا  التميز  درب  على  يسير 

صاحب  وضعه  الذي  والمستنير  المتطور 

السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة.

رحلة النهوض 

دولة  انطلقت  اآلن  من  سنوات  تسع  منذ 

قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو 

رحلة  في  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

واالجتماعي  االقتصادي  للنهوض  جديدة 

والثقافي والرياضي وفي مختلف المجاالت 

كل  في  يتردد  قطر  اسم  بات  حتى 

في  به  يحتذى  كنموذج  الدولية  المحافل 

النمو والتطور.

التسع  السنوات  خالل  سموه  إنجازات  إن 

لم تقتصر على الشأن المحلي، بل امتدت 

لتصل أيادي قطر البيضاء إلى كافة ربوع 

وعبقرية  أصالة  بجالء  لتعكس  الدنيا، 

الذي  الرحلة المستمرة من العمل والجهد 

محمد  بن  جاسم  الشيخ  المؤسس  بدأه 

قطر  قادة  بكل  مرورًا  الله،  رحمه  ثاني  بن 

الهدف  وحققوا  الدرب  على  ساروا  الذين 

لكل  والرفعة  والكرامة  العزة  وهو  المنشود 

من يقيم على هذه األرض الطيبة.

وحرص سمو األمير منذ بداية توليه حكم 

يونيو  من  والعشرين  الخامس  في  البالد، 

ووضعه  اإلنسان  في  االستثمار  على   2013
من  الرغم  وعلى  األولويات،  سلم  على 

المراحل المتقدمة التي قطعتها الدولة في 

شامل،  واقتصادي  تنموي  نهوض  تحقيق 

حدود  ال  الحكيمة  القيادة  طموحات  فإن 

لها، فهي تسعى بشكل دائم نحو األفضل 

إنسان  ورفاهية  عزة  أجل  من  واألسمى 

وأمانيه  وحقوقه  وكرامته  األرض  هذه 

وتطلعاته.

السنوات  تلك  خالل  األمير  سمو  واستطاع 

إلى  القطري  باالقتصاد  ينتقل  أن  التسع 

التوقعات  أحدث  لتشير  متقدم،  مستوى 

إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي سيسجل 

خالل  بالمائة   4.9 إلى  تصل  نمو  نسبة 

العام الجاري، وذلك في الوقت الذي يعاني 

وارتفاع  األداء  في  تراجع  من  العالم  فيه 

كبير في معدالت التضخم.

في ظل حكم سمو األمير تمكنت دولة قطر 

من أن تكون قبلة العالم في مجال الطاقة، 

على  شاهد  وحده  الماضي  األسبوع  ولعل 

نصيب  على  للحصول  العالمي  التنافس 

من استثمارات توسعة حقل الشمال.

استحقاق استضافة
بطولة كأس العالم

خالل  األمير  سمو  بقيادة  الدولة  وأثبتت 

الكامل  استحقاقها  الماضية  السنوات 

 FIFA العالم  »كأس  بطولة  الستضافة 

ستنطلق  التي  القدم  لكرة   »2022 قطر 

بكافة  الدولة  أوفت  أن  بعد  المقبل  نوفمبر 

البطولة،  من  كامل  عام  قبل  تعهداتها 

المنتخبات  الستقبال  اآلن  تتزين  وباتت 

ليكونوا  العالم،  ربوع  كافة  من  والجماهير 

واإلنجاز  التطور  حجم  على  شاهدين 

البطولة  من  مثالية  نسخة  في  القطري 

العالمية األشهر.

كانت  الماضية  التسع  السنوات 

لقطر  السياسي  بالنشاط  حافلة 

األصعدة  جميع  وعلى  والخارج  بالداخل 

والمستويات، وهو ما يعكس الدور الفاعل 

بين  بها  تحظى  التي  والمكانة  للدولة 

والمؤسسات  والمنظمات  والشعوب  الدول 

النشاط،  هذا  رأس  على  وجاءت  الدولية، 

المشاركات الخارجية التي قام بها حضرة 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

يحظى  والتي  المفدى،  البالد  أمير  ثاني 

منقطع  وترحيب  حافل  باستقبال  خاللها 

النظير.

توجيهات أميرية

توليه  منذ  سموه  أصدر  الفترة  تلك  وخالل 

عديدة،  أميرية  توجيهات  الحكم  مقاليد 

تنوعت بتنوع مجاالتها ومواضيعها، وتأتي 

ركائز  تعزيز  إلى  مبادرة  إما  معظمها  في 

الكريمة  الحياة  توفير  أو  الوطنية  التنمية 

أو  لتحديات  استجابة  أو  للمواطنين، 

شتى  أماكن  في  اإلنسانية  تواجه  أزمات 

من العالم.

الثاني  وفي  المحلي،  الشأن  ففي 

وجه   ،2013 ديسمبر  من  والعشرين 

سهمًا   750 بتخصيص  األمير،  سمو 

الحكومة  قبل  من  بالكامل  الثمن  مدفوعة 

للبتروكيماويات  مسيعيد  شركة  في 

المنتفعة  الفئات  من  فرد  لكل  القابضة 

فرد  لكل  وكذلك  االجتماعي،  بالضمان 

وذاك  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  فئة  من 

تحقيقًا لسياسة دولة قطر في رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة.

وحرصا   ،2014 نوفمبر  من  األول  وفي 

تحقيق  على  المفدى  األمير  سمو  من 

 -  2011 الوطنية  التنمية  استراتيجية 

2016، وفي الخطاب الذي ألقاه سموه في دور 
االنعقاد العادي الثالث واألربعين لمجلس 

بوضع  الحكومة  سموه  وجه  الشورى 

لحل  واقعيًا  زمنيًا  جدواًل  تتضمن  خطط 

اللوجستية،  والمناطق  المخازن  قضايا 

التصنيع  وخطة  االقتصادية،  والمناطق 

وحل  للدولة  الالزمة  المصانع  وترخيص 

لسد  خطة  ووضع  العمال،  سكن  قضايا 

وخطة  الدولة،  في  األرضي  احتياجات 

والتجارية،  االقتصادية  القطاعات  لترويج 

والبدء  والبورصة،  المال  سوق  وتنشيط 

في مشروع التجمع الزراعي الغذائي األول، 

بيان  مع  للسياحة  استراتيجية  ووضع 

بالمشروعات السياحية التي سوف ُتنَجز 

خالل العامين القادمين.

بشأن  األمير  سمو  توجيهات  على  وبناًء 

ودعم  القطري،  االقتصاد  قاعدة  تنويع 

إلى  يؤدي  بما  الخاص،  القطاع  تنافسية 

المنتج  ودعم  التجارية  الحركة  زيادة 

غير  االستثمار  أساليب  وتنويع  المحلي، 

الهيدروكربونية، ُأْعلَن سموه في الخامس 

أضخم  طرح  عن   2015 يوليو  من  عشر 

 - البالد  جنوب  في   - لوجستي  مشروع 

المنتج  ودعم  التجارية  الحركة  لزيادة 

غير  االستثمار  أساليب  وتنويع  المحلي 

االقتصاد  قاعدة  لتنويع  الهيدروكربونية، 

القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص.

 ،2017 يوليو  من  والعشرين  الحادي  وفي 

خطابا  المفدى  البالد  أمير  سمو  ألقى 

تاريخيا للمواطنين والمقيمين على أرض 

قطر، أكد فيه إزالة العوائق أمام االستثمار، 

الدخل،  مصادر  وتنويع  االحتكار،  ومنع 

واالستثمار  للمبادرات  االقتصاد  وفتح 

في  واالستثمار  والدواء،  الغذاء  السيما 

البشرية،  التنمية  وباألخص  التنمية، 

وتخصيص عائدات الغاز لألجيال القادمة، 

إلى  والتوصل  الثنائي  التعاون  وتعميق 

واالهتمام  العالم،  دول  مع  ثنائية  اتفاقيات 

االختصاصات  في  العلمي  بالتحصيل 

ة، واالجتهاد واإلبداع والتفكير المستقْل  كافَّ

اَءة. وتقديم المبادرات البنَّ

 ،2020 مارس  من  عشر  الخامس  وفي 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  وّجه 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

الخدمات  بتقديم  الدولة  في  المسؤولين 

وفي  والمقيمين  للمواطنين  الضرورية 

مقدمتها توفير األمن والحماية لهم من وباء 

لضمان   »19  - »كوفيد  المستجد  كورونا 

استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

بالشروع  المفدى  األمير  سمو  وجه  كما 

واإلجراءات  القرارات  من  حزمة  في 

فيروس  انتشار  لمكافحة  االحترازية، 

كورونا المستجد، فضال عن حزمة قرارات 

من  والمالي،  االقتصادي  بالقطاع  متعلقة 

بينها توجيه سموه بدعم وتقديم محفزات 

ريال  مليار   75 بمبلغ  واقتصادية  مالية 

للقطاع الخاص، وقيام المصرف المركزي 

البنوك  لتشجيع  المناسبة  اآللية  بوضع 

والتزامات  القروض  أقساط  تأجيل  على 

القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة 

أشهر، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل 

ستة  لمدة  المقترضين  لجميع  األقساط 

أشهر.

الحكومية  الصناديق  توجيه  إلى  إضافة 

 10 البورصة بمبلغ  لزيادة استثماراتها في 

المركزي  المصرف  وقيام  ريال،  مليارات 

العاملة  للبنوك  إضافية  سيولة  بتوفير 

والطبية  الغذائية  السلع  وإعفاء  بالدولة، 

أشهر،  ستة  لمدة  الجمركية  الرسوم  من 

البيع  سعر  على  ذلك  ينعكس  أن  على 

من  القطاعات  من  عدد  وإعفاء  للمستهلك، 

أشهر،  ستة  لمدة  والماء  الكهرباء  رسوم 

واإلعفاء من اإليجارات للمناطق اللوجستية 

لمدة  والمتوسطة  الصغيرة  والصناعات 

ستة أشهر.

حياة كريمة 
ألصحاب المعاشات

أصدر   2022 إبريل  من  عشر  التاسع  وفي 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

قرارا  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

التقاعدية،  المعاشات  بزيادة  أميريا 

والتقاعد  االجتماعية  التأمينات  وقانوني 

تأمين  على  القرار  ونص  العسكري، 

المتقاعدين  جميع  لمعاشات  أدنى  حد 

القرار  صدور  تاريخ  من  بالدولة  القطريين 

إضافة  مع  ريال،   )15.000( عن  يقل  ال  بما 

ريال   )4.000( بمبلغ  الخاصة  العالوة 

يجاوز  ال  وبما  السكن  بدل  عن  كتعويض 

المعاش مبلغ )100.000( ريال.

صدور  الكريمة  سموه  رعاية  وشملت 

التأمينية  التغطية  بزيادة  القانونين، 

على دخل المواطن القطري، وذلك بإضافة 

االشتراك  حساب  راتب  إلى  السكن  بدل 

السكن  بدل  وإضافة  المدني،  للموظف 

بنسب  للعسكري،  االختصاص  وعالوة 

تتجاوز  وال  بالمائة   70 عن  تقل  ال  تغطية 

الشهري  الراتب  إجمالي  من  بالمائة   87
للموظف أو العسكري.

المفدى  األمير  سمو  لتوجيهات  وكان 

بارز  دور  والدولي  اإلقليمي  الشأن  في 

دول  من  للعديد  المعاناة  تخفيف  في 

الدعم  اإلطالق  على  أبرزها  كان  المنطقة، 

ففي  الفلسطيني،  للشعب  المستمر 

وجه   2021 مايو  من  والعشرين  السادس 

منحة  بتخصيص  المفدى  األمير  سمو 

قطاع  إعمار  إلعادة  دوالر  مليون   500 بقيمة 

مارس  من  والعشرين  الثاني  وفي  غزة، 

2020 وجه سمو األمير المفدى بتقديم 150 
مليون دوالر على مدى 6 أشهر، دعما لألشقاء 

وذلك  غزة،  قطاع  في  الفلسطينيين 

التخفيف  في  قطر  دولة  لجهود  استكماال 

من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، 

اإلغاثية  المتحدة  األمم  لبرامج  ودعما 

واإلنسانية في قطاع غزة، تشمل مساعدة 

في  المحاصر  القطاع  ألهالي  دعما  مالية 

مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد 

»كوفيد - 19«.

سمو  وجه   ،2019 مايو  من  السادس  وفي 

 480 مبلغ  بتخصيص  المفدى  األمير 

الفلسطينيين  لألشقاء  دعما  دوالر  مليون 

غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كل  في 

وروابط  األخوة  أواصر  من  انطالقا  وذلك 

القطري  الشعبين  بين  والدين  العروبة 

والفلسطيني.

الكبير  القطري  الدور  أحد  على  يخفى  وال 

كورونا،  أزمة  خالل  العالم  دول  لمساندة 

القطرية  الطبية  المساعدات  غطت  حيث 

المغرب،  إلى  المشرق  من  الدول  عشرات 

قامت  التي  أفغانستان  أزمة  خالل  وأيضا 

تأمين  شمل  مشهود  بدور  الدولة  خاللها 

إلى  عودتهم  وتأمين  األجانب  الرعايا  خروج 

الديار بسالم.

المفدى  األمير  سمو  توجيهات  عن  فضال 

واإلنقاذ  البحث  ومجموعات  فرق  بإرسال 

األمن  لقوة  التابعة  الدولية  القطرية 

المدني  الدفاع  من  وفرق  »لخويا«  الداخلي 

في  للمشاركة  الداخلية  لوزارة  التابع 

تعرض  خالل  واإلنقاذ  البحث  عمليات 

أو  الحرائق  جراء  الطبيعية  للكوارث  الدول 

الزالزل.

إرسال فرق ومجموعات البحث 
واإلنقاذ خالل تعرض الدول 

للكوارث الطبيعية

قطر حققت اإلنجازات
السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والرياضية

وضع خطط لحل قضايا 
المخازن والمناطق اللوجستية 

والمناطق االقتصادية

إصدار عدة توجيهات أميرية 
لتعزيز ركائز التنمية  وتوفير 
الحياة الكريمة للمواطنين

المساعدات الطبية القطرية غطت عشرات الدول من المشرق إلى المغرب

ت����وج����ي����ه ب����دع����م وت����ق����دي����م م����ح����ف����زات م����ال����ي����ة واق����ت����ص����ادي����ة 
ال��ج��ائ��ح��ة أث����ن����اء  ال����خ����اص  ل��ل��ق��ط��اع  ري������ال  م���ل���ي���ار  ب��م��ب��ل��غ »75« 

دور بارز في تخفيف المعاناة للعديد من دول المنطقةاالستثمار في اإلنسان ووضعه على سلم األولويات

في الذكرى التاسعة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم

إنجازات يفخر بها الوطن والمواطن
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في الشأن االقتصادي، تجاوزت 
دولة قطر منذ تولي صاحب 
السمو مقاليد الحكم كافة 

التحديات التي واجهت 
االقتصادات العالمية خالل 
السنوات الماضية، وأرست 
دعائم مرحلة جديدة تتبنى 
مقاربة تسهم في تحقيق 

التنوع االقتصادي، مما رسخ 
مكانتها كواحدة من أقوى 

االقتصادات اإلقليمية والواعدة 
على الصعيد العالمي.

فقد قدمت قطر بفضل 
السياسات االقتصادية التي 

تبنتها خالل السنوات الماضية، 
بتوجيهات وإشراف سمو 

األمير، نموذجا اقتصاديا 
متطورا رسخ مكانتها كمحور 

اقتصادي رئيسي في المنطقة، 
إذ تمكنت من تجاوز مختلف 

التحديات اإلقليمية والعالمية، 
وأرست أسس مرحلة اقتصادية 
جديدة توجهت من خاللها إلى 

االعتماد على قدراتها الذاتية 
ودعم المنتجات الوطنية، 

وتعزيز انفتاحها على مختلف 
شركائها التجاريين حول العالم.

للتوجيهات  الكبير  الدور  واضحا  وبات 

جائحة  تداعيات  لمواجهة  السامية 

بحماية  سموه  وجه  حيث  كورونا، 

ودعـــم  للدولــة  االقتصــادية  البنية 

مخاطر  من  والحد  المتأثرة  القطاعــات 

مناخ  على  تداعياته  واحتواء  الوباء 

األسواق  استقرار  وضمان  األعمال، 

بما  واألساسية،  الغذائية  السلع  وتوافر 

بها،  المنوطة  االختصاصات  مع  يتماشى 

الجهات  مع  التنسيق  تعزيز  جانب  إلى 

وبحث  التداعيات،  لمواجهة  المعنية 

آليات تنفيذ حزم الدعم، واإلعفاءات التي 

ومتابعة  المتضررة،  للقطاعات  تقررت 

من  وغيرها  الوطنية  الصناعات  أداء 

اإلجراءات.

مواجهة تداعيات الجائحة 

االقتصادية  التداعيات  من  الرغم  وعلى 

على  أثرت  التي   »19  - »كوفيد  لجائحة 

إلى  وأدت  استثناء  دون  العالم  دول  كافة 

العالمية،  االقتصادات  كبرى  نمو  تراجع 

االقتصادات  أقوى  من  واحدة  قطر  تزال  ال 

االقتصادات  أكثر  بين  ومن  اإلقليمية، 

وذلك  العالمي،  الصعيد  على  الواعدة 

صاحب  حضرة  رسمه  الذي  النهج  بفضل 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 

2030 والرامية إلى تنويع االقتصاد الوطني 
على  قائم  جديد  اقتصاد  نحو  والتحول 

المعرفة.

مقاربة  سموه  بتوجيهات  قطر  وتبنت 

االقتصاد  بين  التوازن  تحقيق  في  تسهم 

الحقيقي  واالقتصاد  النفط  على  القائم 

غير  القطاعات  على  يعتمد  الذي 

المقاربة  هذه  استثمرت  حيث  النفطية، 

النفط  لقطاع  المهمة  الموارد  توجيه  في 

لتحقيق  الرامية  البرامج  دعم  نحو  والغاز 

على  الدولة  وحرصت  االقتصادي،  التنوع 

للنهوض  الرامية  الوطنية  الجهود  دعم 

نطاقها،  وتوسيع  القطرية  بالصناعات 

الذاتي  االكتفاء  تحقيق  في  يسهم  بما 

االقتصادي  النمو  ودعم  جهة،  من  للدولة 

مع  يتماشى  بما  النفطية  غير  للقطاعات 

تنتهجها  التي  االقتصادي  التنويع  خطط 

الوطنية  قطر  رؤية  أهداف  لتحقيق  الدولة 

2030 من جهة أخرى.
التسع  السنوات  مدى  على  قطر  وسعت 

إطالق  وتيرة  تسريع  إلى  الماضية 

الداعمة  والقوانين  والبرامج  المبادرات 

اإلنتاج  على  والمحفزة  الوطني  لالقتصاد 

تشجيع  على  وحرصت  واالستثمار، 

على  اعتمادا  القطرية  الصادرات  تنافسية 

اللوجستية  والخدمات  التحتية  البنية 

اإلقليمية  الشبكات  وتفعيل  المتطورة، 

توريد  سالسل  تأسيس  بهدف  والدولية 

اتفاقيات  وعقد  وامتدادا،  تنافسية  أكثر 

دولة  مكانة  تدعم  وإقليمية  دولية  تجارة 

وتحفيز  الرئيسية،  األسواق  في  قطر 

نحو  وتوجيههم  المحليين  المستثمرين 

االستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها 

عدد من القطاعات الحيوية المختارة.

واهتمت االستراتيجية كذلك بوضع إطار 

لالستثمار  محفز  وتنظيمي  تشريعي 

األجنبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين 

تطوير  على  والعمل  والخاص،  الحكومي 

تجارية  لسلع  وتحويلها  االختراع  براءات 

تنافسية، إضافة إلى االستمرار في تنفيذ 

الخاص  القطاع  لتشجيع  الهادفة  البرامج 

جانب  إلى  مثالية،  أعمال  بيئة  وتوفير 

الهامة  والمشاريع  البرامج  من  عدد  تنفيذ 

األخرى.

العاشر  العام  بداية  نعيش  اليوم  ونحن 

نعيش  الحكم،  مقاليد  سموه  تولي  من 

التنمية  استراتيجية  بداية  أيضا  معها 

تم  فقد   ،)2027  -  2023( الثالثة  الوطنية 

مع  التنسيق  خالل  من  مؤخرا  اإلعالن 

إلعداد  بالدولة  المعنية  الجهات  مختلف 

بها بناء  الخاصة  القطاعية  االستراتيجية 

تحقيقها  تم  التي  التنموية  األهداف  على 

بين  الفاعلة  الشراكة  ثمرة  تعد  والتي 

وكافة  والخاص  الحكومي  القطاعين 

مسيرة  دعم  أجل  من  المعنية،  الجهات 

الوطنية  رؤيتها  تحقيق  سبيل  في  الدولة 

.2030
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  وحرص 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 

من  جاذبة،  استثمارية  بيئة  خلق  على 

من  حزمة  بإصدار  سموه  توجيهات  خالل 

األجنبية  االستثمارات  لتحفيز  القوانين 

متطورة،  تشريعات  على  باالعتماد 

المال  رأس  استثمار  تنظيم  قانون  مثل 

االقتصادي،  النشاط  في  القطري  غير 

القطاعين  بين  الشراكة  تنظيم  وقانون 

تملك  تنظيم  وقانون  والخاص،  الحكومي 

غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها.

األطر  إرساء  على  الدولة  وعملت 

بيئة  لجاذبية  الداعمة  التشريعية 

األعمال مثل إصدار قانون تنظيم استثمار 

النشاط  في  القطري  غير  المال  رأس 

بين  الشراكة  تنظيم  وقانون  االقتصادي 

على  عالوًة  والخاص،  الحكومي  القطاعين 

ومهمة،  حيوية  قطاعات  في  االستثمار 

وتطوير  والتكنولوجيا  الصحة  بينها  من 

مطار  توسعة  ومواصلة  الحرة  المناطق 

يرسخ  بما  حمد،  وميناء  الدولي  حمد 

ويعزز  قطر  لدولة  االقتصادي  االنفتاح 

عالقاتها التجارية مع مختلـف الدول.

حجم  ارتفاع  إلى  الجهود  هذه  وأفضت 

االستثمار المحلي واألجنبي بشكل كبير 

فيما  وخاصة  الماضية،  السنوات  خالل 

الذي  المباشر  يتعلق باالستثمار األجنبي 

بالمائة   27 بنسبة   2021 عام  خالل  ارتفع 

مقارنة بالعام 2020.

األجنبي  االستثمار  منحنى  واتخذ 

تصاعديا  اتجاها  قطر  دولة  في  المباشر 

التحتية  والبنية  األعمال  بيئة  بفضل 

المتطورة، واألداء المتوازن للقطاع المالي، 

بما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي 

أن  المتوقع  من  والذي  للدولة  اإلجمالي 

كما   ،2022 عام  بالمائة   4.9 إلى  يرتفع 

المحلي  الناتج  أن  إلى  التوقعات  تشير 

مليار   161 من  سيرتفع  للدولة  اإلجمالي 

عام  دوالر  مليار   201 إلى   2021 عام  دوالر 

 2022 عام  يصل  أن  المتوقع  ومن   ،2025
دوالر  مليار   181 يليه  دوالر،  مليار   172 إلى 

عام 2023 و191 مليار دوالر عام 2024.

سياسات تنموية 

وقوتها  ريادتها  لترسيخ  قطر  وتسعى 

سياسات  انتهاج  خالل  من  االقتصادية، 

تنموية تكرس دور القطاع الخاص وتدعم 

والشراكة  والتعاون  االقتصادي  التنويع 

الدولية لرفع مختلف التحديات اإلقليمية 

والعالمية وال سيما جائحة »كوفيد - 19«، 

وقد مضت الدولة في عهد حضرة صاحب 

مسيرتها  مواصلة  نحو  قدما  السمو 

لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 معتمدة في 

أسهم  األزمات  إدارة  في  ملهما  نموذجا  ذلك 

واستمرارية  االقتصاد  استدامة  بضمان 

التعافي  تحقيق  من  ومكن  األعمال 

واستعادة النمو خالل فترة قياسية.

المحلية  الصناعات  مساهمة  وارتفعت 

في  الرابعة  المرتبة  إلى  سموه  عهد  في 

أمام  زال  وما  اإلجمالي،  المحلي  الناتج 

تنويع  مجال  في  به  لتقوم  الكثير  الدولة 

تقتصر  ال  المهمة  ولكن  الدخل،  مصادر 

للقطاع  إن  بل  فقط،  الدولة  دور  على 

الخاص دورًا في ذلك أيضا.

األمير  سمو  لتوجيهات  وفقا  قطر  وتسعى 

القطاعات  مختلف  في  االستثمار  إلى 

مستفيدة  الحالية،  مشاريعها  وتوسيع 

الناتجة  المالية  الفوائـــض  من  ذلك  في 

هذا  وفي  النفــط،  أسعار  ارتفـــاع  عن 

أن يوجه جهاز  االتجاه حرص سموه على 

قطر لالستثمار تركيزه على االستثمارات 

والصحة  التكنولوجيا  قطاعي  في 

والتقنيات التي ستعين المضي قدما في 

توجد  حيث  االقتصادية،  قطر  مشاريع 

الواليات  في  قطرية  استثمارات  بالفعل 

القطاع  في  وأوروبا  وآسيا  المتحدة 

التكنولوجي.

مركز تجاري إقليمي 

إلى  األمير  سمو  عهد  في  قطر  ووصلت 

مكانة مرموقة على الخريطة العالمية في 

والخدمات  والبحري  الجوي  النقل  مجال 

الذي  الكبير  الدور  بفضل  اللوجستية 

والخطوط  الدولي،  حمد  مطار  لعبه 

بوابة  حمد،  وميناء  القطرية،  الجوية 

العالم،  مع  للتجارة  الرئيسية  قطر 

لهذا  االستراتيجي  الدور  بفضل  وذلك 

االستراتيجية  الخطة  دعم  في  الميناء 

قطر  لتحويل  الهادفة  المواصالت  لوزارة 

في  نابض  إقليمي  تجاري  مركز  إلى 

المنطقة.

الموانئ  أهم  أحد  اليوم  الميناء  وبات 

األوسط  الشرق  منطقة  في  التجارية 

بالمائة،   28 على  تربو  تجارية  بحصة 

وغير  مباشرة  شحن  خدمات  يوفر  كما 

حول  بحرية  وجهة   100 لنحو  مباشرة 

الميناء  ونجح  تنافسية،  بأسعار  العالم 

وما  حاوية  ماليين   6 من  أكثر  مناولة  في 

البضائع  من  طن  مليون   13 على  يزيد 

العامة منذ بدء العمليات التشغيلية.

التي استطاعت  الخبراء بالمكانة  ويشهد 

خاصة  الطاقة،  مجال  في  تحتلها  أن  قطر 

المسال،  الطبيعي  بالغاز  يتعلق  فيما 

المتتالية  العالمية  األزمات  أبرزت  فقد 

الغاز  سوق  في  به  موثوق  كالعب  قطر 

إنتاجها  بزيادة  وقامت  المسال،  الطبيعي 

العالمي،  للطلب  تلبية  المسال  الغاز  من 

صدارة  على  تظل  أن  قطر  وتستهدف 

عامًا  العشرين  خالل  الغاز  منتجي 

زيادة  من  مستفيدة  األقل،  على  المقبلة 

على  االعتماد  من  العالم  تحول  مع  الطلب 

النفط والفحم إلى الطاقة النظيفة.

أعلنت  الماضي،  العام  من  فبراير  وفي 

االستثمار  قرار  اتخاذ  عن  للطاقة  قطر 

الغاز  إنتاج  توسعة  مشروع  في  النهائي 

الشرقي  القطاع  من  المسال  الطبيعي 

لحقل الشمال، إذ سيرفع طاقة دولة قطر 

اإلنتاجية من الغاز الطبيعي المسال عام 

 110 إلى  سنويا  طن  مليون   77 من   2025
ماليين طن سنويا.

حقل  لتطوير  للطاقة  قطر  وتسعى 

الفترة  وخالل  مرحلتين،  على  الشمال 

كبريات  من  العديد  شاهدنا  الماضية 

للحصول  تتهافت  عالميًا  الطاقة  شركات 

وهناك  التوسعة،  خطط  في  عقود  على 

لتوقيع  سارعت  التي  الدول  من  العديد 

اتفاقيات بيع وشراء الغاز القطري قبل أن 

يبدأ إنتاجه.

سموه  عهد  في  للطاقة  قطر  قامت  كما 

من  أسطولها  لزيادة  اتفاقيات  بتوقيع 

بتوقيع  المسال،  الطبيعي  الغاز  ناقالت 

مسال  غاز  ناقلة   100 لبناء  اتفاقيات 

70 مليار ريال ضمن  بتكلفة تقدر بحوالي 

السفن  بناء  أحواض  مع  اتفاقيات  ثالث 

الكورية الثالثة الُكبرى.

تطوير براءات االختراع وتحويلها لسلع تجارية تنافسية

قدمت نموذجا متطورا رسخ مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة

توجيه الموارد المهمة لدعم البرامج الرامية لتحقيق التنوع

توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال

دعم الجهود الوطنية الرامية للنهوض بالصناعات القطريةدعم القطاعات المتأثرة بـ »كورونا« واحتواء تداعياته على مناخ األعمال

تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة

إرساء دعائم مرحلة جديدة لتحقيق التنوع االقتصادي

قطر تنجح في تجاوز كافة التحديات االقتصادية

توقعات 

بارتفاع الناتج 

المحلي 

لـ »201« 

مليار دوالر 

عام »2025«

الدولة 

أصبحت العبا 

موثوقا به 

في سوق 

الغاز الطبيعي 

المسال
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الغـانـم: قـطـر بتـوجيـهـات قيـادتهـا الحكيـمـة تبـوأت مـكـانـة دوليـة مرموقـة على كافة الصعـد

التزال القضية الفلسطينية على رأس األزمات 

المزمنة التي لم يتمكن المجتمع الدولي من 

تحقيق تقدم من شأنه الدفع بعملية السالم 

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، والتوصل 

وموقف  الدولتين،  إقامة  إلى  يستند  حل  إلى 

التسوية  إلى  الدعوة  وهو  ثابت  األمير  سمو 

الشرق  لقضية  والشاملة  والعادلة  الدائمة 

األوسط على أساس الشرعية الدولية وقرارات 

األمم المتحدة ومبادرة السالم العربية.

الفلسطينية  للقضية  دعمه  سموه  وواصل 

حقوقه  على  الفلسطيني  الشعب  لحصول 

المشروعة وفق خطة عمل سياسية واضحة، 

يفضي  وبما  محدد،  زمني  برنامج  إطار  وفي 

إلى تنفيذ خطة حل الدولتين، وتحقيق األمن 

واالستقرار في المنطقة.

للشعب  داعمة  زالت  وما  قطر  كانت  كما 

السوري الشقيق، وتؤكد أن الحل العسكري 

يتطلب  األزمة  من  الخروج  وأن  يجدي  لن 

انتقال  إلى  تؤدي  هادفة  سياسية  عملية 

قرار  وتنفيذ   1  - جنيف  إلعالن  وفقا  سياسي 

يضمن  ما  وهو  بالكامل،   2254 األمن  مجلس 

وسيادتها  واإلقليمية  الوطنية  سوريا  وحدة 

واستقاللها وتلبية تطلعات الشعب السوري، 

معاناة  من  عنها  نجم  وما  األزمة  بداية  ومنذ 

قطر  دولة  بادرت  هائل  نطاق  على  إنسانية 

ضمن  من  تعد  حيث  بواجبها،  القيام  إلى 

المساعدة  تقدم  التي  المانحة  الجهات  أكبر 

والنازحين  الالجئين  لصالح  اإلنسانية 

السوريين.

الستعادة  داعما  الدوام  على  قطر  موقف  وكان 

إلى  والتوصل  ليبيا  الشقيقة  في  االستقرار 

بالخطوات  ورحبت  شامل،  وطني  توافق 

السياسي  كاالتفاق  السبيل،  ذلك  في 

الحوار  منتدى  ومؤخرا  بالصخيرات،  الليبي 

العام  الليبي الذي عقد في تونس  السياسي 

ممثلي  انتخاب  تم  له  ونتيجًة  الماضي، 

دولة  وجددت  المؤقتة،  التنفيذية  السلطة 

الليبية  الوطنية  الوحدة  لحكومة  دعمها  قطر 

من أجل استعادة االستقرار واألمن في ليبيا، 

المتحدة  األمم  جهود  قطر  دولة  دعمت  كما 

لدعم االستقرار في ليبيا.

دعم الوساطة والدبلوماسية 

فإن  لذلك  بشمولية،  السالم  إلى  تنظر  قطر 

جميع  تشمل  السالم  لتحقيق  مبادراتها 

المجاالت التي تصب في تحقيق السالم، وفق 

أولت  هنا  ومن  المتحدة،  األمم  ميثاق  أحكام 

الجهود  في  للمشاركة  كبيرًا  اهتمامًا  الدولة 

والدبلوماسية  الوساطة  دور  لدعم  الدولية 

في  أساسية  ركيزة  تشكل  التي  الوقائية 

الوساطة  حققت  وقد  المتحدة،  األمم  عمل 

القطرية نتائج إيجابية ساهمت في التسوية 

السلمية للعديد من النزاعات. 

هذا إلى جانب المساهمات الكبيرة لدولة قطر 

التعليم  توفير  سيما  وال  التنمية،  مجال  في 

في مناطق النزاعات لكونه أداة رئيسية لبناء 

السالم.

كما ُتسهم دولة قطر بدور نشط ومسؤول في 

العمل الدولي المتعدد األطراف إلحالل وتعزيز 

السالم واألمن في العالم، وذلك من خالل تنفيذ 

والثقافية  واالقتصادية  السياسية  المبادرات 

بالتعاون  واإلنسانية  اإلنمائية  والمساعدات 

مع الشركاء في المجتمع الدولي.

أول انتخابات للشورى 

وعلى مدى السنوات التسع الماضية، شهدت 

مهمة  محطات  الشورى  مجلس  مسيرة 

استمرار  في  شأن  لها  كان  التي  التطور،  من 

عمليات التنمية الشاملة بالدولة، وفي الثاني 

الهياكل  لبناء  واستكماال   2021 أكتوبر  من 

الشعبية  للمشاركة  وتعزيزا  الدستورية 

السياسية  الحياة  وصياغة  القرار  صنع  في 

انتخابات  أول  تنظيم  جرى  قطر،  بدولة 

الشورى  مجلس  أعضاء  ثلثي  الختيار 

التي أثبت  30 عضوا، وهي التجربة  وعددهم 

الشعب القطري من خاللها مدى وعيه وأهليته 

للممارسة الديمقراطية الشورية، واستعداده 

للمشاركة الشعبية في صنع القرار وفق رؤية 

حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى.

البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  وأعرب 

دور  افتتاح  خالل  الشامل  خطابه  في  المفدى 

التشريعي  الفصل  من  األول  العادي  االنعقاد 

السنوي  االنعقاد  لدور  الموافق  األول، 

بأن  ثقته  عن  الشورى،  لمجلس  الخمسين 

المسؤولية  عظم  يدركون  المجلس  أعضاء 

قيامهم  لدى  عاتقهم  على  الملقاة  الوطنية 

مع  التعاون  وترسيخ  التشريعية،  بمهامهم 

العليا  للمصالح  تحقيقًا  الوزراء  مجلس 

للبالد.

عبدالله  بن  حسن  السيد  سعادة  وأكد 

الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر 

صاحب  لحضرة  الحكيمة  القيادة  وبفضل 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

نهضة  ظل  في  اليوم  تعيش  المفدى،  البالد 

شعبية  لمشاركة  وتوجه  شاملة،  تنموية 

انتخابات  في  صدق  بكل  تجسدت  حقيقية 

مجلس الشورى األخيرة، التي جرت في أجواء 

حرة وشفافة ونزيهة، بإرادة رسمية وشعبية، 

بشهادة كل متابعيها محليا وإقليميا ودوليا.

لـ»قنا«  تصريحات  في  سعادته،  وقال 

تولي  على  سنوات  تسع  مرور  بمناسبة 

مقاليد  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة 

الحكيمة  قيادتها  بتوجيهات  قطر  إن  الحكم، 

ودبلوماسيتها النشطة قد تبوأت مكانة دولية 

عضوا  وأصبحت  الصعد،  كافة  على  مرموقة 

حضورها  لها  الدولي،  المجتمع  في  فاعال 

مما  والبارز،  المؤثر  ودورها  ورأيها  اإليجابي، 

وتعويلهم  الجميع،  وثقة  احترام  أكسبها 

عليها في الكثير من القضايا والتحديات التي 

وإنسانيا  واقتصاديا  سياسيا  العالم،  تواجه 

وأمنيا، ال سيما ما يعنى بقضايا السلم واألمن 

الدوليين.

وهنأ سعادة رئيس مجلس الشورى الشعب 

وبقيادته  المجيدة  الذكرى  بهذه  القطري 

وفكرها  جهدها  كل  تكرس  التي  الرشيدة 

ووقتها لخدمته والدفاع عن حقوقه ومكتسباته 

وتوفير العيش الكريم له.

وشدد على أن التفاف القيادة وشعبها والتالحم 

المعاني  هذه  على  يؤكد  بينهما  الوثيق 

بقيادته  الوطن  قدر  من  ويعلي  السامية، 

ومنجزاته، استشرافا لمستقبل أكثر إشراقا 

ورخاء.

فيه  يسمو  والكرامة  العز  عهد  »إنه  وأضاف: 

شعبه  وسواعد  وبجهود  بمنجزاته  الوطن 

لحضرة  السديدة  للتوجيهات  وفقا  وأبنائه، 

صاحب السمو أمير البالد المفدى، مما يحتم 

بدوره  الوفاء  موقعه  في  كل  جميعا  علينا 

األمانة  وأداء  المسؤولية  وتحمل  به  المنوط 

لنمضي على طريق الرفعة والشموخ والمجد 

الذي اختطته القيادة الحكيمة وفق رؤية قطر 

الوطنية  واالستراتيجيات   2030 الوطنية 

الممنهجة والمدروسة بكل عناية«.

هذه  لكل  نتيجة  أنه  إلى  سعادته  وأشار 

جاءت  السامية،  والتوجيهات  السياسات 

عليا  مراتب  وحققت  الصدارة  في  قطر  دولة 

ومتقدمة في الكثير من المؤشرات التنافسية 

آخرها  كان  العالمية،  واألمنية  واالقتصادية 

السالم  مؤشر  في  األول  المركز  على  حصولها 

العالمي على مستوى منطقة الشرق األوسط 

المستوى  على  الـ23  والمركز  إفريقيا  وشمال 

العالمي من بين 163 دولة.

الشورى  مجلس  رئيس  سعادة  واختتم 

المسيرة  أن  على  بالتأكيد  تصريحه 

بعزيمة  ستستمر  الميمون  للعهد  المباركة 

قيادته،  وتوجيهات  وتصميمه  قطر  شعب 

والعطاء  والعمل  اإلنجاز  تواصل  يعني  مما 

متغير  عالم  في  التحديات  على  والتغلب 

في  قطر  لتكون  متقلبة،  دولية  وسياسات 

هذه األجواء المضطربة وكما عهدها الجميع 

محبة  دولة  وحرية،  سالم  داعية  خير،  بلد 

سيادة  ذات  دولة  ذلك  كل  وفوق  لإلنسانية، 

تسودها العدالة وحكم القانون.

البيئة والتنمية المستدامة 

البيئة  المفدى  األمير  سمو  أولى  وقد 

تمثلت  كبرى  أهمية  المستدامة  والتنمية 

ركائز  أهم  كإحدى  البيئة  حماية  إدراج  في 

قطر  لدولة  الوطنية  التنمية  استراتيجية 

وبرامج  خطط  خالل  من  وذلك   ،)2030(

واضحة تهدف لصون وحماية البيئة وتوازنها 

الطبيعي، تحقيقا لتنمية شاملة ومستدامة 

لكافة األجيال القادمة.

باستحداث  سموه  أمر  النهج،  لهذا  وتطبيقا 

ودشنت  المناخي،  والتغير  للبيئة  وزارة 

والتغير  للبيئة  الوطنية  قطر  استراتيجية 

القطرية  البيئة  لحماية  الهادفة  المناخي 

الشعب  حياة  جودة  على  للحفاظ  وتعزيزها 

على  االقتصادية  المرونة  وضمان  القطري 

من  للعديد  انضمت  كما  الطويل،  المدى 

حماية  جهود  تعزز  التي  الدولية  االتفاقيات 

البيئة  وزارة  وتبذل  واستدامتها،  البيئة 

على  للحفاظ  مكثفة  جهودًا  المناخي  والتغير 

القطري،  البر  تأهيل  وإعادة  النباتي،  الغطاء 

التي  والبرامج  للمشاريع  البيئي  األثر  وتقييم 

على  وبالتالي  البيئة  على  تأثيرها  يحتمل 

صحة أفراد المجتمع أيضًا.

بالبيئة  األمير  سمو  اهتمام  يقتصر  وال 

المحلي  الشأن  على  المستدامة  والتنمية 

بدور  القيام  على  سموه  حرص  فقد  فقط، 

عن  ليعلن  الشأن،  هذا  في  ودولي  إقليمي 

الجافة«  لألراضي  العالمي  »التحالف  مبادرة 

لألمم  العامة  الجمعية  أمام  خطابه  في 

المتحدة عام 2014.

الجافة  لألراضي  العالمي  التحالف  وتأسس 

وهي:  دولة،   11 بمشاركة   2017 أكتوبر  في 

المغرب،  فاسو،  بوركينا  بنين،  قطر، 

غينيا  غينيا،  السنغال،  العراق،  تونس، 

التحالف  ويضطلع  وتنزانيا،  مالي،  بيساو، 

إلى  العديدة  أنشطته  من  جملة  ضمن 

للتحديات  بالتصدي  الكفيلة  السبل  بحث 

المناخي  التغير  مثل  ظواهر  عن  المترتبة 

والتصحر.

األراضي  بلدان  جعل  في  التحالف  ويساهم 

من  مزيد  إلى  يؤدي  مما  غذائيًا،  آمنة  الجافة 

مع  والتعاون  العالم،  في  والسلم  االستقرار 

الشركاء محليًا وإقليميًا ودوليًا من أجل إيجاد 

الحلول ونشرها وتنفيذها لمواجهة التحديات 

بلدان  في  والطاقة  والمياه  بالزراعة  الخاصة 

األراضي الجافة.

فإن  شجرة،  مليون  زراعة  مبادرة  وبجانب 

مبادرة إنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة 

وضواحيها والتي حددتها استراتيجية التنمية 

في  المساهمة  شأنهما  من  الثانية  الوطنية 

التقليل من آثار العوامل المسببة للتصحر، 

الرمال،  وزحف  بالغبار  المحملة  كالرياح 

باإلضافة إلى الطابع الجمالي الذي ستضفيه 

هذه المسطحات الخضراء.

استكمال  على  حاليا  العمل  يجرى  كما 

مشروعات إعادة تأهيل البر القطري والروض، 

تأهيل  حاليا  ثابتة  وتيرة  على  يتم  حيث 

وتداعياته  بالتصحر  المتأثرة  الروض 

واستزراعها بأشجار البيئة القطرية بالشكل 

الغطاء  على  المحافظة  بين  يوائم  الذي 

النباتي وترسيخ اإلرث الطبيعي والثقافي.

تحقيق االكتفاء الذاتي 

وحققت قطر في عهد سمو األمير اكتفاء ذاتيا 

الطازجة،  الدواجن  من  بالمائة   127 بنسبة 

و106 بالمائة في األلبان الطازجة، و45 بالمائة 

النسبة  هذه  وسترتفع  المائدة،  بيض  في 

الجاري، بجانب  العام  بالمائة بنهاية   65 إلى 

إنتاج  في  بالمائة   100 نسبة  إلى  الوصول 

الخضراوات شتاء، إلى جانب تحقيق نسبة 

و21  والتمور،  األسماك  في  بالمائة   100 إنتاج 

بالمائة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، علما 

أن النسبة المستهدفة هي 30 بالمائة.

متفوقة  عالميا   37 بالمرتبة  قطر  دولة  وحلت 

األمن  مؤشر  في  العالم  حول  دولة   76 على 

مكانة  الدولة  تبوأت  كما  العالمي،  الغذائي 

المكونات  ومراتب متقدمة في بعض  مرموقة 

العالمية،  التنافسية  مؤشرات  ضمن  الهامة 

ومعدل  المنخفضة،  البطالة  نسبة  مثل 

التطور  تمويل  وفي  السنوي،  التضخم 

والتنمية  السيبراني،  واألمن  التقني، 

المستدامة، وغيرها.

تطوير القطاع الصحي 
افتتاح  تم  الماضية،  التسعة  األعوام  وخالل 

طراز،  أحدث  على  مستشفيات  عشرة 

الجديدة،  التخصصية  المرافق  من  والعديد 

التابعة  المستشفيات  عدد  ارتفع  حين  في 

مستشفى،   14 إلى  الطبية  حمد  لمؤسسة 

الصحية  الرعاية  مراكز  عدد  ارتفع  كما 

األولية في القطاع العام في الوقت الحالي إلى 

الصحية  الرعاية  لمؤسسة  تابعا  مركزا   28
األحمر  الهالل  يديرها  أخرى  مراكز  و4  األولية 

القطري.

وتطورت خدمات اإلسعاف والمرافق الجراحية 

ما ساهم في جعل دولة قطر من أفضل الدول 

في العالم في مجال السالمة المرورية، فقد تم 

تحسين االستجابة ما بعد الحادث للحد من 

زمن  بلغ  حيث  الخطيرة،  واإلصابات  الوفيات 

ثوان،   6 حوالي  للحادث  الهاتفية  االستجابة 

وزمن الوصول إلى موقع الحادث داخل الدوحة 

7 دقائق وخارج الدوحة 8 دقائق في 91 بالمائة 
من الحاالت.

ولم تأل دولة قطر جهدًا في االستجابة السريعة 

لمواجهة التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا 

تقوم  استراتيجية  واعتمدت   ،»19  - »كوفيد 

على ثالثة محاور أساسية، تتمثل في حماية 

القطاع  تعزيز  عبر  المجتمع  أفراد  كافة 

الصحي، وتقديم الدعم الالزم لالقتصاد للحد 

من التأثيرات السلبية للجائحة والمساهمة 

من  للفيروس،  للتصدي  الدولية  الجهود  في 

والمنظمات  للدول  المساعدات  تقديم  خالل 

الدولية المعنية.

الدولة  تبنتها  التي  اإلجراءات  ونجحت 

بين   »19  - »كوفيد  انتشار  من  الحد  في 

شتى  على  آثاره  وتخفيف  المجتمع  أفراد 

بسبب  الوفاة،  معدل  وتقليل  الحياة  مناحي 

الدنيا، حيث  الحدود  إلى  المرض  مضاعفات 

الوفيات  معدالت  أدنى  أحد  تسجيل  تم 

الناجمة عن »كوفيد - 19« في العالم، وتلقى 

التطعيم  السكان  من  بالمائة   85.6 من  أكثر 

معدالت  أعلى  من  وهو  اللقاح،  بجرعتي 

19« في العالم، كما  التطعيم ضد »كوفيد - 

المعززة  الثالثة  الجرعة  توفير  في  البدء  تم 

لألشخاص الذين مضت مدة ستة أشهر على 

دولة قطر  وقد حازت  الثانية،  الجرعة  تلقيهم 

التي  للدول  عشرة  الخامسة  المرتبة  على 

أفضل  على  كورونا  فيروس  وباء  مع  تعاملت 

التي  الوحيدة  العربية  الدولة  وهي  وجه، 

»دير  مجلة  في  التصنيف  هذا  ضمن  أدرجت 

شبيغل« األلمانية.

كأس العالم.. وإبراز الهوية القطرية

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  أعتاب  وعلى 

2022 للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط، 
تعكس البطولة الحضارة العربية واإلسالمية 

العالم،  أمام  األصيلة  القطرية  الهوية  وتبرز 

ولمس الجميع، من أبناء الوطن والمقيمين، 

خالل  الدولة  شهدتها  التي  الالفتة  التغييرات 

الدور  أهمية  يؤكد  ما  وهو  المنصرم،  العقد 

الذي تلعبه استضافة كأس العالم باعتباره 

التغييرات  هذه  إلحداث  الدوافع  أهم  أحد 

الجوهرية في مسيرة التنمية بالبالد.

البداية، كانت استراتيجية االستدامة  ومنذ 

الستضافة   2022 قطر   FIFA العالم  لكأس 

للتنمية  جديدة  معايير  تضع  مميزة  بطولة 

واالقتصادية،  والبشرية،  االجتماعية، 

مشاركة  على  األمير  سمو  حرص  والبيئية، 

االستراتيجية،  هذه  في  المحلية  الشركات 

المحلية  للشركات  فرص  توفير  خالل  من 

المحلية  البشرية  والكوادر  األعمال  ورجال 

والعربية لالبتكار وإثراء الخبرات المتبادلة.

المناسبات  كافة  في  األمير  سمو  يؤكد  كما 

كأس  بطولة  بجعل  قطر  دولة  من  »التزاما 

يعكس  موندياال   2022 قطر   FIFA العالم 

ومن  عامة«،  العربية  والهوية  الخاصة  هويتها 

والقطرية  العربية  للثقافة  كان  المنطلق  هذا 

األكبر  اإللهام  في  أساسي  دور  واإلسالمية 

بدءا  للبطولة،  التجهيز  مراحل  خالل  واألهم 

إلى  وصوال  والتصميم  التخطيط  مراحل  من 

مرحلة التنفيذ.

نمو متزايد في قطاع النقل

أمير  السمو  صاحب  حضرة  حكم  ظل  وفي 

البالد المفدى، شهد قطاع النقل تطورا كبيرا 

والتنمية  الشاملة  النهضة  مسيرة  ليواكب 

وقد  قطر،  دولة  تعيشها  التي  المستدامة 

النقل  مجال  في  كبيرة  خطوات  قطر  خطت 

الكبيرة  الطموحات  يعكس  الذي  المستدام 

النظيفة  الطاقة  إلى  التحول  مجال  في 

تحقيق  إلى  قطر  وتسعى  والمتجددة. 

التنمية الشاملة، وهو ما يتطلب توفير وسيلة 

تسهم  لألفراد  وفعالة  ومستدامة  جديدة  نقل 

في تحقيق هذه األهداف التنموية، وفي ضوء 

ذلك تأسست شركة سكك الحديد القطرية 

وتطوير  تصميم  مسؤولية  لتتولى  )الريل( 

إدارتها  البالد ثم  الحديدية في  شبكة السكك 

وتشغيلها وصيانتها فور إنجازها.

حلول  وضع  على  »الريل«  شركة  وعملت 

خالل  من  قطر  في  النقل  لتحديات  ناجحة 

وهو  الدوحة،  مترو  رئيسيين،  مشروعين 

شبكة سكك حديدية متطورة يمتد معظمها 

تحت األرض لربط المناطق الرئيسية داخل 

لوسيل،  وترام  وضواحيها،  الدوحة  العاصمة 

مريحة  نقل  وسيلة  توفر  ترام  شبكة  وهو 

ومالئمة داخل مدينة لوسيل الجديدة.

إطالق  منذ  فقط  سنوات  ثالث  غضون  وفي 

خدمات التشغيل التجريبي للمترو وبفضل 

األمير،  لسمو  السديدة  والتوجيهات  الدعم 

نقلة  الدولة  في  العام  النقل  منظومة  شهدت 

الفتة  نجاح  مسيرة  مع  بالتوازي  نوعية 

مترو  يسجلها  متواصلة  تشغيلية  وإنجازات 

الدوحة عاًما تلو اآلخر.

نموًا  قطر  دولة  شهدت  سموه،  حكم  ظل  وفي 

متزايدًا ومتنوعًا في أعداد مؤسسات التعليم 

التعليم  مؤسسات  أرقى  مع  بالتعاون  العالي 

المرموقة،  السمعة  ذات  العالمية  العالي 

إلى   2021 عام  المؤسسات  تلك  عدد  ليصل 

وتقدم  العالي،  بالتعليم  تعنى  مؤسسة   32
المسارات  شتى  في  أكاديميًا  برنامجًا   )365(

من  مجموعة  لتوفر  المتخصصة  التعليمية 

الخيارات التعليمية للطلبة الراغبين بإكمال 

ابتعاث  إلى ذلك  الجامعية، يضاف  دراستهم 

الطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية خارج 

الدولة.

مؤسسات  عدد  في  مطردًا  نموًا  قطر  وحققت 

إلى  عددها  ليصل  ومراكزه،  العلمي  البحث 

اهتماماتها  تتنوع  ومؤسسة،  مركزًا   )33(

والطاقة،  كالبيئة  مختلفة  بموضوعات 

والطب، وريادة األعمال والحوسبة، والدراسات 

واالبتكارات  والتربوية  واإلنسانية  االجتماعية 

التكنولوجية والتنمية المستدامة.

وبخالف المدارس القطرية المنتشرة في ربوع 

الوطن، حرصت الدولة على توفير العديد من 

أو  التي تتبع مناهج دولية  الخاصة  المدارس 

مناهج خاصة بالدولة التي يعيش مواطنوها 

ورياض  المدارس  عدد  وبلغ  قطر،  أرض  على 

األطفال الخاصة في الدولة حوالي 328 مدرسة 

م مناهج تعليمية دولية مختلفة،  وروضة ُتقدِّ

العديد  إلى  إضافة  متنوعة،  دراسية  ومواد 

إلى  تستجيب  التي  الدراسية  األنشطة  من 

تطلعات الطالب وذويهم، ويبلغ عدد طالب هذه 

المدارس 203939 طالبا وطالبة، يمثلون أكثر 

الطالب  من  بالمائة   33 وأن  جنسية،   85 من 

القطريين يدرسون في مدارس خاصة.

تنفيذ المبادرات السياسية واالقتصادية 
والثقافية والمساعدات اإلنمائية واإلنسانية

الدعوة إلى التسوية الدائمة 
والعادلة والشاملة للقضية الفلسطينية

تبوأت مكانة مرموقة في بعض المكونات 
الهامة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية

دعم الشعب السوري والتأكيد على أن 
الخروج من األزمة يتطلب عملية سياسية

نـمـو متـزايد ومتنـوع فـي أعـداد مـؤسـسـات التعليـم العالي

وضع خطط وبرامج واضحة تهدف لصون وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي

الوساطة القطرية حققت نتائج إيجابية ساهمت في التسوية السلمية للعديد من النزاعات

شاركت في الجهود الدولية لدعم دور الوساطة

جهود قطرية متواصلة إلحالل السالم واألمن في العالم

ولد صاحب السمو أمير البالد المفدى في مدينة الدوحة 

تعليمه  وتلقى  نشأ  وفيها   ،1980 يونيو  من  الثالث  في 

»شيربورن«  بمدرسة  التحق  ثم  واإلعدادي،  االبتدائي 

عام  الثانوية  الشهادة  على  وحصل  المتحدة  بالمملكة 

المتحدة،  بالمملكة  العالي  تعليمه  وأكمل   ،1997
العسكرية  هيرست  ساند  بأكاديمية  التحق  حيث 

التحق  تخرجه  وبعد   ،1998 عام  فيها  وتخرج  الملكية 

بالقوات المسلحة القطرية لتلتقي الدراسة األكاديمية 

والميدانية. العملية  بالتجربة  العسكرية 

وليا  سموه  ُعّين   2003 أغسطس  من  الخامس  وفي 

للعهد ونائبا للقائد العام للقوات المسلحة، وأثناء واليته 

في  العليا  والمجالس  األجهزة  من  عددا  ترأس  للعهد 

المجلس  للتعليم،  األعلى  المجلس  عدة مجاالت، وهي 

والمحميات  للبيئة  األعلى  المجلس  للصحة،  األعلى 

وتكنولوجيا  لالتصاالت  األعلى  المجلس  الطبيعية، 

واللجنة  إدارة جهاز قطر لالستثمار  المعلومات، مجلس 

قطر،  جامعة  أمناء  مجلس  التنموي،  للتخطيط  العليا 

ومركز قطر للقيادات.

وكان لسموه لمسة بارزة وبناءة في رؤية قطر الوطنية 

على  المشرفة  العليا  اللجنة  رئاسته  خالل  من   ،2030
 ،2008 عام  إطالقها  لحين  آنذاك،  الدولة  رؤية  وضع 

ومتابعة سموه لتنفيذ هذه الرؤية إلى يومنا هذا.

والية  زمن  في  كذلك  سموه  عليه  أشرف  ما  أبرز  ومن 

إليمانه  وذلك  للدولة  الوطني  اليوم  انطالقة  العهد، 

وسيرة  قطر  لتاريخ  الصاعدة  األجيال  معرفة  بأهمية 

وتحافظ  لتتمثلها  الخالدة،  وقيمهم  المؤسسين  األجداد 

اليوم  انطالقة  في  سموه  ساهم  كما  بها.  وتتغنى  عليها 

صحة  بأهمية  إيمانه  لعمق  وذلك  للدولة،  الرياضي 

والمجتمع. الفرد 

آل  وتولى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

والعشرين  الخامس  البالد في  الحكم في  ثاني، مقاليد 

الوالد  األمير  السمو  صاحب  إعالن  إثر   ،2013 يونيو  من 

موجه  خطاب  في  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ 

عهده  لولي  الحكم  مقاليد  تسليمه  القطري  للشعب 

األمين، ومبايعة الشعب القطري لسموه أميرا للبالد.

والجوائز  األوسمة  من  العديد  على  سموه  وحصل 

وتعزيز  اإلنسانية  المجاالت  في  إلسهاماته  تقديرًا 

عالقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر ودول العالم.

أمير  السمو  صاحب  حضرة  خطاب  في  ورد  ما  ولعل 

افتتاح  2014، في  11 نوفمبر  الثالثاء  المفدى، يوم  البالد 

الشورى  واألربعين لمجلس  الثالث  العادي  االنعقاد  دور 

عندما قال »الخطط ال توضع فقط لغرض إتمام اإلجراء 

األقوال  أن  على  دليل  أبرز  ق« 
َّ

لُتطب توضع  فهي  شكليًا، 

حكم  ظل  في  قطر  دولة  تمكنت  فقد  األفعال..  تصدقها 

سموه من تطبيق الخطط وتحقيق اإلنجازات.

األقــوال تصــدقـهــا األفــعـــال
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استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي

صاحب السمو يصل القاهرة

القاهرة- قنا- وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

القاهرة، في زيارة  إلى مدينة  المفدى، أمس،  البالد  أمير  آل ثاني، 

رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

كان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، 

أخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر 

العربية الشقيقة.

وكبار  الوزراء  السعادة  أصحاب  من  عدد  االستقبال  في  كان  كما 

المسؤولين، وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة 

قطر لدى مصر، وسعادة السيد عمرو الشربيني، سفير جمهورية 

مصر العربية لدى الدولة، والسادة أعضاء السفارة القطرية.

يرافق سمو األمير، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل 

الشخصي لألمير، ووفد رسمي.

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

د. الحمادي يجتمع 
مع وزير الزراعة في غواتيماال

سفيرنا في لبنان يستقبل رئيس 
مجموعة االقتصاد واألعمال

سعادة  اجتمع  قنا-  سيتي-  غواتيماال 

الحمادي  حسن  بن  أحمد  الدكتور 

أمس،  الخارجية،  لوزارة  العام  األمين 

أنخل  خوسيه  السيد  سعادة  مع 

جمهورية  في  والتغذية  الزراعة  وزير 

سعادته  زيارة  خالل  وذلك  غواتيماال، 

االجتماع  خالل  جرى  غواتيماال.  إلى 

استعراض عالقات التعاون الثنائي بين 

إلى الموضوعات ذات  البلدين، باإلضافة 

االهتمام المشترك.

بن  إبراهيم  السيد  سعادة  استقبل 

قطر  دولة  سفير  السهالوي  عبدالعزيز 

الرئيس  أبوزكي  رؤوف  السيد  لبنان  في 

التنفيذي لمجموعة االقتصاد واألعمال.

األوضاع  بحث  االجتماع  خالل  جرى   

ذات  والموضوعات  لبنان  في  العامة 

االهتمام المشترك.

قام به باحثون من مؤسسة قطر

اكتشاف مادة لتوليد الطاقة الشمسية
للتربية  قطر  مؤسسة  باحثو  نجح 

فك  في  المجتمع  وتنمية  والعلوم 

الطاقة  توليد  عملية  تجعل  مادة  رموز 

أقل كلفة وأكثر سهولة، بما  الشمسية 

سيساعد مستقباًل في التخطيط األمثل 

على  النظيفة  الطاقة  موارد  الستغالل 

نطاق واسع.

إلى  الشمسية  الطاقة  علماء  ويشير 

العربي  الخليج  بلدان  تمد  الشمس  أن 

النفط  من  برميل  مليون   1.5 يوازي  بما 

لكن  واحد،  مربع  كيلومتر  لكل  سنويًا 

الهائلة غير قابلة لالستغالل  هذه الطاقة 

عوامل  بسبب  الراهن  الوقت  في  األمثل 

عدة، أهمها التكلفة المرتفعة لتجميعها. 

التأثير  في  العوامل  هذه  تسببت  وقد 

سلبًا على برنامج دولة قطر الطموح الذي 

يرمي إلى توليد ُخمس الطاقة اإلجمالية 

المنتجة في البالد من مصادر متجددة، 

وذلك  والرياح،  الشمس  طاقة  غرار  على 

أهمية  تظهر  وهنا   .2024 عام  بحلول 

علماء  حققه  الذي  الثوري  االكتشاف 

معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والذي 

يلعب دورًا رائدًا في مجال استدامة موارد 

التعاون  مجلس  دول  في  والمياه  الطاقة 

الخليجي. ويتسق هذا الكشف الجديد 

الستغالل  قطر  مؤسسة  سعي  مع 

وتعميم الطاقة المستدامة، مما سيعود 

بالنفع على دولة قطر والعالم بأسره. 

$ الدوحة

في ختام فعاليات مهرجان الخليج لإلذاعة والتليفزيون

»القطرية لإلعالم« تحصد »3« جوائز
المنامة- قنا- حصدت 

المؤسسة القطرية 
لإلعالم 3 جوائز 

»ذهبيتين وفضية«، 

وذلك في ختام فعاليات 
مهرجان الخليج لإلذاعة 

والتليفزيون الخامس 
عشر الذي نظمه جهاز 

إذاعة وتليفزيون الخليج 
تحت شعار »إعالمنا 

هويتنا« في المنامة.

قنوات  إنتاج  من  »سبيد«  برنامج  وحصل 

الذهبي«  »الشراع  على  الرياضية  الكأس 

إذاعة  وحصدت  الرياضية،  البرامج  فئة  في 

قطر جائزة »الشراع الذهبي« عن برنامجها 

اإلذاعي »التغيير المناخي«، فيما نال برنامج 

تليفزيون  إنتاج  من  الخيرات«  »فاستبقوا 

البرامج  مسابقة  في  الفضي  الشراع  قطر 

الدينية، وقد تم اختيار »الشراع« لتصميم 

الرابط  ليجسد  المهرجان،  جوائز  وتنفيذ 

دواًل  بوصفها  الخليجية،  الدول  يجمع  الذي 

كجزء  والشراع  بالبحر  ترتبط  ساحلية 

أصيل من الهوية والتراث.

لإلعالم  القطرية  المؤسسة  وشاركت 

اإلذاعية  األعمال  استعرَض  مميز  بجناح 

مسابقة  في  المشاركة  والتليفزيونية 

»ساعة  برنامج  يشارُك  حيث  المهرجان، 

مرح« في مسابقة األسرة والطفل، ومسلسل 

فيما  الدراما،  مسابقة  في  مرة«  »العمر 

يشارُك مسلسل »الجار« في فرع الكوميديا 

فرع  في  »البوصلة«  وبرنامج  للمسابقة، 

»فاستبقوا  وبرنامج  المسابقات،  برامج 

الدينية،  البرامج  مسابقة  في  الخيرات« 

البرامج  مسابقة  في  »الغبقة«  وبرنامج 

البرامج  في  »سبيد«  وبرنامج  الحوارية، 

الرياضية، إلى جانب استعراض مجموعة 

اإلذاعية  والبرامج  الدرامية  األعمال  من 

أنتجتها  التي  المميزة  والتليفزيونية 

 2021 بين  ما  لإلعالم  القطرية  المؤسسة 

ندوات  أربع  المهرجان  تضمن  كما  و2022. 

وإعالميون  قطريون  إعالميون  فيها  شارك 

النجومية  مستقبل  ندوة  وهي  خليجيون، 

اإلعالمي  التدريب  ومستقبل  والمسؤولية، 

اإلعالم،  في  الخليجية  والمرأة  الخليج،  في 

تكريم  تم  أنه  إلى  يشار  شبابية.  وتجارب 

الكواري  جهام  بن  مبارك  السيد  من:  كل 

للمؤسسة  األسبق  التنفيذي  الرئيس 

القطرية لإلعالم، والسيد محمد عبدالرحمن 

الكواري مدير تليفزيون قطر سابًقا، والسيد 

علي ناصر الكبيسي مدير إذاعة قطر سابًقا، 

وذلك تقديًرا لمسيرتهم اإلعالمية.

شاركت بجناح مميز.. استعرض األعمال اإلذاعية والتليفزيونية

في بيان أمام مجلس حقوق اإلنسان

قطر تؤكد على ضمان التمتع بالحق في حرية الرأي
اهتمامها  قطر  دولة  أكدت   - قنا   - جنيف 

الكبير بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي 

بهذا  التمتع  ضمان  على  والعمل  والتعبير، 

الوطنية  التشريعية  النصوص  عبر  الحق 

والتي  الدولية،  التزاماتها  مع  المتوافقة 

تستوفي معايير إعمال هذا الحق وشروطه 

المنصوص عليها في المادة 19.

ألقاه  الذي  قطر  دولة  بيان  في  ذلك  جاء 

الوفد  َبهزاد، سكرتير ثالث  الله  السيد عبد 

الدائم لدولة قطر لدى مكتب األمم المتحدة 

مع  التفاعلي  الحوار  خالل  جنيف،  في 

وحماية  بتعزيز  المعنية  الخاصة  المقررة 

الحق في حرية الرأي والتعبير، أمام مجلس 

حقوق اإلنسان في دورته الـ50 في إطار البند 

)3( من جدول أعمال المجلس.

المعلومات  على  الحصول  إن  بهزاد:  وقال 

وسائل  عبر  واألدلة،  الحقائق  على  القائمة 

الوسائط،  من  وغيرها  والصحافة  االعالم 

حقوق  وحماية  لتعزيز  مهمًا  عنصرًا  تعد 

الرأي  حرية  في  الحق  السيما  اإلنسان، 

نشر  شأن  من  أن  إلى  الفتا  والتعبير، 

المعلومات الزائفة والمضللة أن يتسبب في 

العديد من االضرار وتترتب عليه العديد من 

انتهاكات حقوق اإلنسان.

من   19 المادة  إلى  الشأن،  هذا  في  وأشار، 

والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد 

ممارسة  أن  على  بوضوح  نصت  التي 

تترتب  والتعبير  الرأي  حرية  في  الحق 

ويجوز  خاصة،  ومسؤوليات  واجبات  عليها 

تضمن  التي  القيود  لبعض  اخضاعها 

عليها  يترتب  لن  الحق  هذا  ممارسة  أن 

من  وغيرها  اآلخرين  بحقوق  المساس 

االنتهاكات.

الدائم لدولة قطر  الوفد  ودعا سكرتير ثالث 

جنيف،  في  المتحدة  األمم  مكتب  لدى 

تقاريرها  في  التركيز  إلى  الخاصة  المقررة 

السلبي  التأثير  موضوع  على  المقبلة 

وخطابات  والمضللة،  الزائفة  األخبار  لنشر 

واألخذ  االنترنت،  على  السيما  الكراهية، 

من  المقدمة  بالمعلومات  االعتبار  في 

الحكومات وجميع الجهات المعنية في هذا 

وموضوعي  مهني  حوار  وإدارة  الخصوص، 

وبناء من شأنه أن يعزز العمل الذي تضطلع 

به في إطار واليتها على النحو األمثل.

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

وزير الخارجية القيرغيزي يجتمع مع سفيرنا

السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  بيشكيك- 

الخارجية  وزير  قولوبايف،  جينبيك 

سعادة  مع  القيرغيزية،  بالجمهورية 

السليطي،  أحمد  بن  عبدالله  السيد 

الجمهورية  لدى  قطر  دولة  سفير 

االجتماع  خالل  جرى  القيرغيزية. 

بين  الثنائي  التعاون  عالقات  استعراض 

البلدين.
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اتسعت مشاركتها في كافة القطاعات االقتصادية

سيدات األعمال القطريات 
يعززن حضورهن في منصات المال

الدوحة- قنا - بوتيرة 
متسارعة تزايدت مشاركة 
المرأة القطرية في قطاع 

المال واألعمال خالل األعوام 
القليلة الماضية، حيث 
اتسعت مشاركتها في 

كافة القطاعات االقتصادية 
بشقيها التقليدي والحديث، 

مما انعكس إيجابًا على تعزيز 
مساهمتها في االقتصاد 

الوطني، وعلى القطاع الخاص 
وتعزيز الحماية االجتماعية.

وتشير التقديرات الحالية بحسب بيانات 

المالكات  السيدات  عدد  أن  إلى  قطر،  غرفة 

في  المسجلة  للشركات  كليا  أو  جزئيا 

قطرية،  سيدة  آالف   7 حوالي  يبلغ  الغرفة 

بالتوقيع  المفوضات  عدد  يصل  حين  في 

 4900 نحو  الشركات  في  اإلدارة  حق  ولهن 

سيدة، فيما يبلغ عدد المفوضات بالتوقيع 

فقط أكثر من 4700 سيدة قطرية.

األحمداني  ابتهاج  األعمال  سيدة  وتقول 

ورئيسة  قطر  غرفة  إدارة  مجلس  عضو 

إن  القطريات،  األعمال  سيدات  منتدى 

نجاحا  حققن  القطريات  األعمال  سيدات 

لهن  وأصبح  األعمال  عالم  في  باهرا 

القطاعات  مختلف  في  واضحة  بصمة 

السنوات  أن  إلى  مشيرة  االقتصادية، 

اقتصاديا  نسائيا  نشاطا  شهدت  الماضية 

مكثفا مستفيدة من دعم وتوجيهات القيادة 

الداعمة  الحكومية  والسياسات  الرشيدة 

المرأة  تمكين  على  تركز  والتي  للمرأة 

وتفعيل مشاركتها االقتصادية.

»قنا«  لـ  تصريح  في  األحمداني  وأضافت 

أنه كان من الطبيعي أن تثمر هذه الجهود 

في  القطرية  للمرأة  واسعة  مشاركة  عن 

وحضورا  االقتصادية،  التنمية  مجاالت 

على  األعمال  وريادة  العمل  سوق  في  الفتا 

وجه التحديد، الفتة إلى أن المرأة القطرية 

اقتحمت مجاالت أعمال كانت في السابق 

نجاحًا  وحققت  الرجل  على  حكرًا   -

ملحوظا.

المال  عالم  في  المرأة  صعود  أن  إلى  ولفتت 

القطرية  التشريعات  إلى  يعزى  واألعمال 

التوسع  على  لها  والمحفزة  للمرأة  الداعمة 

تمييز،  وبدون  استثناء  دون  األعمال  في 

بيئة  توفرها  التي  التسهيالت  إلى  إضافة 

كثيرا  شجع  مما  قطر  دولة  في  االستثمار 

على  اإلقبال  لزيادة  األعمال  سيدات  من 

إلى  التقديرات  تشير  حيث  االستثمار، 

الرياالت،  بمليارات  تقدر  استثماراتهن  أن 

وتعد جزءا مهما من النشاط االقتصادي في 

السيدات  مساهمة  تنامي  مرجحًة  قطر، 

في االقتصاد الوطني عاما بعد آخر.

األعمال  سيدات  منتدى  رئيسة  وتؤكد 

للمرأة  القوي  التواجد  أن  القطريات، 

يعود  العائلية،  الشركات  في  القطرية 

إلى أن معظم السيدات يبدأن مشروعاتهن 

إلى  كشركات عائلية ثم تتحول تدريجيًا 

فضاًل  خاصة،  أو  عامة  مساهمة  شركات 

عن أن الشركات العائلية تعتبر جزءا مهما 

منوهًة  الخليجي،  االقتصادي  التراث  من 

إلى أن الدعم العائلي سواء ماديا أو معنويا 

في  كبير  بشكل  أسهم  األعمال  لسيدات 

إلدارة  الكافية  والمعرفة  الخبرة  اكتسابهن 

قطاعات  في  والدخول  كبيرة  شركات 

من  النوع  هذا  أن  كما  متنوعة،  استثمارية 

اإلدارة  في  بالغة  خصوصية  له  الشركات 

والتنظيم.

وأشارت إلى أن دور سيدات األعمال القطريات 

ال يتمحور فقط في الشركات العائلية، بل 

سيدات  وتديرها  تمتلكها  شركات  هنالك 

أعمال قمن بتأسيسها بأنفسهن واستطعن 

بمجهود فردي تحويلها من أفكار إلى شركات 

على أرض الواقع.

إلى  أخرى  ناحية  من  األحمداني  ونوهت 

بين  الناجحة  الشراكات  بعض  وجود 

في  ونظيراتهن  القطريات  األعمال  سيدات 

قطاعات  في  والخليجية،  العربية  الدول 

متنوعة، ولكنها ليست بالحجم المطلوب، 

الشراكات  من  مزيد  إلى  »نطمح  مضيفًة: 

األعمال  سيدات  مستوى  على  والتحالفات 

بين  وتطويرها  والعربيات،  الخليجيات 

وجه  على  الخليجيات  األعمال  صاحبات 

المناخ  من  االستفادة  لجهة  الخصوص، 

مجلس  دول  في  المالئم  االستثماري 

التعاون لدول الخليج العربية«.

 بدورها، قالت رائدة األعمال هيا الدوسري، 

إلى  االرتقاء  من  تمكّن  األعمال  سيدات  إن 

آفاق جديدة في مجال االقتصاد واالستثمار، 

بريادة  المرتبطة  األنشطة  أن  إلى  مشيرة 

على  استحواذا  األكثر  هي  باتت  األعمال 

النسائية. المشروعات 

األعمال  سيدات  دور  أن  وأوضحت 

في  التركيز  على  يقتصر  لم  القطريات 

الضيافة  كقطاعات  التقليدية  القطاعات 

تجاوز  وإنما  المنزلية،  والمشروعات 

األنشطة  مختلف  في  االستثمار  إلى  ذلك 

االقتصادية. والقطاعات 

عوامل  أربعة  هناك  أن  الدوسري،  وأضافت 

المتنامية  المشاركة  وراء  أساسية 

للسيدات في المجال االقتصادي وتأسيس 

ومشروعاتهن  التجارية  كياناتهن 

الحكيمة  القيادة  دعم  أبرزها:  االستثمارية 

المجاالت،  مختلف  في  السيدات  لتمكين 

المحفزة  والتشريعات  القوانين  وسن 

االستثمارية  الفرص  وتوافر  لالستثمار، 

لتعلم  الفتيات  وتدريب  وإعداد  المجدية، 

ومخاطر  بالفرص  والتوعية  األعمال  إدارة 

في  المرأة  دور  من  عزز  مما  المشروعات، 

من  وزاد  والتجارية  االقتصادية  القرارات 

مشاركتها في مجال االستثمار.

من  خرجت  تجربتها  أن  إلى  وأشارت 

لسيدات  والتأهيل  التدريب  رحم 

كانت  أنها  موضحة  القطريات،  األعمال 

المرأة  تمكين  »مشروع  خريجات  ضمن 

وورشا  فعاليات  نظم  الذي  االقتصادي« 

دخول  كيفية  على  لتدريبهن  للسيدات 

هذا  في  مضيفه  واألعمال،  المال  دنيا 

تأسيس  كيفية  على  »تدربت  الصدد: 

بعد  بمتابعة  وحظيت  تجاري  مشروع 

والتخطيط  الفكرة  مقترح  على  التدريب 

الواقع.. حيث  أرض  المشروع على  وتنفيذ 

الصعيد  في هذا  تنفيذ برنامج متكامل  تم 

أثمر تأسيس ثالث شركات، وحاليا أجني 

في  الرغبة  ولدي  الرائع  العمل  هذا  ثمار 

النمو والتوسع مستقباًل«.

األحمداني: السنوات الماضية شهدت 

نشاطا نسائيا اقتصاديا مكثفا 

في جامعة قطر

فتح باب التوظيف الطالبي.. أغسطس المقبل

وتطوير  تحديث  على  الجامعة  وتعمل 

التطوير  بمركز  الطالبي  التوظيف  برنامج 

تحديث  سيتم  حيث  بالجامعة،  المهني 

النظام اإللكتروني الخاص بعملية التوظيف 

الطالبي وإجراء تعديل على السلم الوظيفي 

بالطلبة،  الخاصة  األجور  تعديل  جانب  إلى 

ساعات  على  بناء  تحدد  سابقا  وكانت 

التعديل سيتم احتساب  ولكن بعد  العمل، 

المهنية  والكفاءة  الخبرة  على  بناء  األجر 

واالجتهاد في العمل والمهارات.

إلكتروني  نظام  بإطالق  الجامعة  قامت  كما 

يسهل  الطالبي  التوظيف  لبرنامج  خاص 

خالله  من  ويتم  والعاملين،  الطلبة  على 

أكثر  لتصبح  الوظيفية  الفرص  تنظيم 

فاعلية وكفاءة وأيضا يمكن للمشرفين على 

بشكل  العمل  وتسيير  المتابعة  البرنامج 

أفضل.

برنامج مساعد التدريس 
هيئة  أعضاء  مساعدي  برنامج  وشهد  هذا 

القطريين  الطلبة  استقطاب  التدريس 

العملية  في  للمشاركة  فرصة  الطالب  ومنح 

هيئة  أعضاء  من  والتعلم  التدريسية 

إلى  باإلضافة  مباشر،  بشكل  التدريس 

تجربة  لخوض  للطلبة  الفرصة  إتاحة 

األكاديمي  الطابع  بين  تجمع  وظيفية 

العليا،  الدراسات  مجال  واكتشاف  واإلداري 

إلى كونه عنصرا مساعدا ألعضاء  باإلضافة 

التدريس،  لعملية  وداعما  التدريس  هيئة 

برنامج  مظلة  تحت  البرنامج  هذا  ويندرج 

على  تنطبق  حيث  الطالبي،  التوظيف 

شروط  جميع  بالبرنامج  المدرجين  الطلبة 

الذي  التوظيف  برنامج  وإجراءات  وسياسات 

يقدمه مركز الخدمات المهنية بجامعة قطر.

لبرنامج  العامة  والسياسات  الشروط  وحول 

يكون  أن  يجب  فإنه  الطالبي،  التوظيف 

يشترط  وال  قطر  جامعة  في  منتظما  الطالب 

أن يكون الطالب مسجال في مقررات دراسية 

للعمل في فصل الصيف، كما يتوجب على 

وأال  مكتسبة  ساعة   24 يجتاز  أن  الطالب 

ويستثنى   ،2.5 عن  التراكمي  معدله  يقل 

لغير  العربية  اللغة  برنامج  طلبة  ذلك  من 

الطالب  على  يتوجب  أنه  كما  بها.  الناطقين 

أن يجتاز الورشة التدريبية الخاصة ببرنامج 

وضمن  كذلك،  بنجاح  الطالبي  التوظيف 

يزيد  أال  يجب  للبرنامج  العامة  السياسات 

ساعات   5 على  الطالب  عمل  ساعات  عدد 

ولغاية  األحد  يوم  من  الدراسي  اليوم  في 

أيام  في  ساعات   7 على  تزيد  وأال  الخميس، 

وأال  الرسمية،  واإلجازات  األسبوعية  العطل 

يزيد مجموع عدد ساعات عمل الطالب على 

20 ساعة في األسبوع الواحد.
خالل  الطالب  لعمل  الحاجة  دعت  حال  وفي 

الرسمية،  اإلجازات  أو  األسبوعية  العطل 

المبررات  تقديم  المشرف  على  فيجب 

النظام  خالل  من  الطالبي  التوظيف  لقسم 

أو  المدير  بموافقة  مرفقة  وتكون  اإللكتروني 

العميد أو نائب رئيس الجامعة.

التوقف عن العمل
وحول عدم إمكانية الطالب في االستمرار في 

العمل، أكدت سياسات قسم تطوير المهنة 

في  االستمرار  للطالب  يحق  ال  أنه  بالجامعة 

العمل ضمن برنامج التوظيف الطالبي بعد 

احتساب  وسيتم  عمل،  ساعة   900 إتمامه 

عمل  كساعات  اإلضافية  العمل  ساعات 

التطوع  مركز  قبل  من  معتمدة  تطوعي 

والخدمة المجتمعية، وال يحق أيضا للطالب 

شهر  خالل  يوميا  ساعات   5 من  أكثر  العمل 

إجازة  ذلك  تخلل  وإن  حتى  المبارك  رمضان 

الموافقة على  أن تتم  الصيف. ويجب  فصل 

بين  واالتفاقيات  التوظيف  طلبات  جميع 

الخدمات  مركز  طريق  عن  والطلبة  األقسام 

في  يعمل  أال  الطالب  على  وينبغي  المهنية، 

الطالب  راتب  ويقدر  عمل،  جهتي  من  أكثر 

بـ35 رياال قطريا على الساعة الواحدة في حال 

لم يتم 200 ساعة عمل، و40 رياال قطريا عند 

إتمامه 200 ساعة. 

إلى  الطلبة  المهني  التطوير  برنامج  ودعا 

في  المتبعة  والسياسات  باللوائح  التقيد 

في  المعلومات  سرية  واحترام  قطر  جامعة 

لسرية  انتهاك  أي  أن  وأكدت  العمل،  مكان 

للمساءلة  الطالب  يعرض  المعلومات 

القانونية.

إجراء تعديل على السلم الوظيفي إلى جانب تعديل األجورقبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في العمل

استقطاب القطريين للعمل كمساعدي أعضاء هيئة تدريس

كتب        محمد أبوحجر

أعلنت جامعة قطر 
عن فتح باب التقديم 
في برنامج التوظيف 

الدراسي مع بداية 
الفصل الدراسي المقبل 

خريف 2022 في 21 
أغسطس ولمدة 

شهر، حيث سيتم 
قبول دفعة جديدة من 

الطلبة الراغبين في 
العمل للفصل الدراسي 

خريف 2022.
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اطلع على المعايير البيئية التي تم تطبيقها أثناء إعادة تأهيلها

وزير البيئة يزور 
قرية »عين محمد« 

بن  فالح  الدكتور  الشيخ  سعادة  قام 

والتغير  البيئة  وزير  ثاني  آل  ناصر 

محمد«  »عين  قرية  بزيارة  المناخي 

اطلع  حيث  قطر،  دولة  شمال  التراثية 

تم  التي  البيئية  المعايير  على  سعادته 

تطبيقها في مشروع إعادة وتأهيل القرية 

تحت إشراف »متاحف قطر«.

في  بالمشاركة  الوزير  سعادة  قام  كما 

زراعة شتالت من أشجار البيئة القطرية 

للجهود  وتشجيعا  دعما  )السدر( 

القطري  البر  تأهيل  إلعادة  المبذولة 

األصيلة  القطرية  النباتات  على  والحفاظ 

واإلكثار منها.

 شارك في زراعة شتالت من أشجار البيئة القطرية »السدر«

$ الدوحة

لتوفير بيئة آمنة لصغار السالحف.. »البيئة«:

تنظيف شاطئ فويرط

المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  نظمت 

الفطرية  الحياة  تنمية  بإدارة  ممثلة 

فعالية  الطفل  أدب  مركز  مع  بالتعاون 

تنظيف  في  وشاركوا  لألطفال،  بيئية 

وآمنة  نظيفة  بيئة  لتوفير  فويرط  شاطئ 

لصغار السالحف.

على  بالفعالية  المشاركون  اطلع  كما 

الوزارة  تبذلها  التي  الجهود  مختلف 

المهددة  السالحف  هذه  على  للحفاظ 

عدد  إطالق  في  شاركوا  كما  باالنقراض، 

منها إلى البحر.

أعلنت معايير اختيارها.. »التربية والتعليم«:

تحديث قائمة »جامعات االبتعاث« كل ثالث سنوات

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  أكدت 

المعتمدة  الجامعات  قوائم  أن  على  العالي 

النفقة  على  وللدراسة  الخارجي  لالبتعاث 

كل  وتحديثها  اعتمادها  سيتم  الخاصة 

جامعات  إضافة  سيتم  حيث  سنوات،  ثالث 

الجديدة  المعايير  على  بناء  سنويًا  جديدة 

الجامعات  العتماد  الوزارة  اعتمدتها  التي 

الخارجية التي يدرس بها الطالب القطريون 

النفقة  أو  الحكومي  االبتعاث  على  سواء 

الخاصة.

وقالت الوزارة إن هذه المعايير تأتي في إطار 

تحديث وتجديد شروط انضمام الجامعات 

الخارجية للقوائم المعتمدة من قبل الوزارة 

النفقة  على  والدراسة  االبتعاث  لدرجات 

لدرجة  الشروط  تلك  أن  إلى  الفتة  الخاصة، 

ومنها  الحكومي،  لالبتعاث  البكالوريوس 

الجامعات  أفضل  من  الجامعة  تكون  أن 

ايدوكاشن  هاير  التايمز  في  والمصنفة 

Times Higher Education(

ضمن  وذلك   )World University Rankings
تصنيف أفضل 600 جامعة، كذلك تشمل 

تصنيف  ضمن  الجامعات  إضافة  الشروط 

ضمن  لتكون   )US News( نيوز  اس  يو 

الوطني  المستوى  على  جامعة   250 أفضل 

)National List( دون التكرار.

وبينت الوزارة أن من معايير قوائم الجامعات 

المعتمدة لالبتعاث الخارجي وللدراسة على 

النفقة الخاصة إضافة الجامعات بتصنيف 

)Quacauarelli Symonds QS( العالمي على 

 600 أفضل  ضمن  من  التصنيف  يكون  أن 

جامعة وذلك في حال عدم تحقيق الشروط 

كذلك  التكرار،  عدم  أهمية  مع  السابقة 

 Shanghai( بتصنيف  الجامعات  إضافة 

Ranking ARWU( على أن يكون التصنيف 
عدم  حال  في  جامعة   600 أفضل  ضمن  من 

تحقيق الشروط السابقة وعدم التكرار.

الخاصة  النفقة  على  للدراسة  وبالنسبة 

تكون  أن  والتعليم  التربية  وزارة  أكدت  فقد 

الجامعات  أفضل  من  مصنفة  الجامعة 

ايدوكاشن  هاير  التايمز  في  المصنفة 

Times Higher Education(

يضمن  بما   )World University Rankings
800 جامعة، كذلك إضافة  تصنيفها أفضل 

 US( الجامعات ضمن تصنيف يو اس نيوز

واختيارجميع  الجامعات  لتصنيف   )News
 National( الجامعات على المستوى الوطني

استخدام  إلى  باإلضافة  التكرار،  دون   )List
% من التصنيف المحلي وعددها   50 أفضل 

.»Regional« أربعة قطاعات جغرافية

الجامعات  إضافة  الشروط  تشمل  كما 

 )Quacauarelli Symonds QS( بتصنيف 

التصنيف من ضمن  أن يكون  العالمي على 

تحقيق  عدم  حال  في  جامعة   800 أفضل 

الجامعات  إضافة  السابقة،  الشروط 

 )Shanghai Ranking ARWU( بتصنيف 

أفضل  ضمن  من  التصنيف  يكون  أن  على 

الشروط  تحقيق  عدم  حال  في  جامعة   800
السابقة وعدم التكرار.

الدراسات العليا 
للدراسات  المعتمدة  الجامعات  معايير  أما 

الحكومي  االبتعاث  برنامج  ضمن  العليا 

ضمن  مصنفة  الجامعة  تكون  أن  تضمنت 

التصنيفات  أحد  في  جامعة   300 أفضل 

أو  ايدوكاشن  هاير  التايمز  العالمية 

أو  العالمي   )Quacauarelli Symonds QS(

 .)Shanghai Ranking ARMU(

الخاصة،  النفقة  على  للدراسة  وبالنسبة 

الجامعة  أن  والتعليم  التربية  وزارة  فأكدت 

 600 أفضل  ضمن  مصنفة  تكون  أن  يجب 

جامعة في أحد التصنيفات العالمية التايمز 

 Quacauarelli( أو  أيضًا  ايدوكاشن  هاير 

 Shanghai( أو  العالمي   )Symonds QS
.)Ranking ARMU

وفقًا  حددت،  الوزارة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  لخطة 

متاحًا  أكاديميًا  تخصصًا   114 الحكومي، 

ضمن  دبلوم(   - )بكالوريوس  للقطريين 

 -  2022 للعام  الحكومي  االبتعاث  برنامج 

2023، حيث جرى استقبال طلبات االبتعاث 
للدراسة  الماضي  مايو   20 األولى  للمرحلة 

بفصل الخريف المقبل، على ان يتم افتتاح 

المرحلة الثانية بداية شهر سبتمبر المقبل 

2022 لدراسة فصل الربيع 2023.
تخصصًا   91 التخصصات  قائمة  وشملت 

للقطريين،  متاحًا  )بكالوريوس(  أكاديميا 

و23 تخصصًا لشهادة الدبلوم، باإلضافة إلى 

وخارجها  قطر  داخل  محدودة  تخصصات 

فقد  القطريين  لغير  أما  العليا،  للدراسات 

الطبية  العلوم  في  تخصصين  تحديد  تم 

التربية  كلية  وتخصصات  المساعدة، 

لالبتعاث.

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  وحددت 

لاللتحاق  والخاصة  العامة  الشروط  العالي 

 2022 للعام  الحكومي  االبتعاث  ببرنامج 

القبول  نسب  عن  أعلنت  كما   ،2023  /
وشملت  لالبتعاث.  المتاحة  للتخصصات 

القطريين  الطالب  البتعاث  العامة  الشروط 

قطري  يكون  أن  والبكالوريوس(:  )للدبلوم 

الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، والئقا 

تقديم  وقت  الطالب  سن  يزيد  وأال  طبيا، 

من  المدة  تزيد  وأال  سنة،   )23( عن  الطلب 

العامة  الثانوية  شهادة  على  الحصول  تاريخ 

يكون  وأال  سنوات،  ثالث  عن  يعادلها  ما  أو 

القطاع  أو  الحكومية  الجهات  بإحدى  موظفا 

أكاديمية  من  إفادة  تقديم  مع  الخاص، 

الذكور،  للطالب  بالنسبة  الوطنية  الخدمة 

والحصول على قبول غير مشروط من إحدى 

الجامعات والمؤسسات التعليمية المدرجة 

أحد  وفي  االبتعاث،  قائمة  تحت  والمعتمدة 

التخصصات المتاحة وفق خطة االبتعاث.

سبق  قد  يكون  أال  االشتراطات  شملت  كما 

نفقة  على  دراسية  ببعثة  االلتحاق  للطالب 

لذات  تعليمية  بمؤسسة  أو  أخرى  جهة  أي 

نفقة  على  أعلى  درجة  أو  العلمية  الدرجة 

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 ودرجة علمية.

محمد الجعبري إضافة جامعات كتب
جديدة كل 

عام بناء على 
المعايير التي 

اعُتمدت

الحصول 
على تصنيف 

»التايمز« شرط 
لدخولها القوائم 

المعتمدة

حصول الجامعة على تصنيف 
»QS« شرط انضمامها بقوائم 

الدراسة على النفقة الخاصة

لخدمة حجاج الدولة

الفوج الرسمي لبعثة الحج يتوجه إلى األراضي المقدسة
القعدة  ذو   25 الجمعة  أمس  عصر  توجه 

لبعثة  الرسمي  الفوج  المكرمة  مكة  إلى 

تهيئة  في  مهامه  ليباشر  القطرية،  الحج 

الظروف المالئمة وتسخير كل اإلمكانيات 

من  يتمكنوا  حتى  قطر  دولة  لحجاج 

يسر  بكل  العام  لهذا  الحج  فريضة  أداء 

وسهولة. 

خالل  من  القطرية  الحج  بعثة  وتعمل 

مقرها بمنطقة العزيزية في مكة المكرمة 

ومتميزة  متعددة  خدمات  تقديم  على 

الوحدات  خالل  من  قطر  دولة  لحجاج 

الظروف  كافة  وتوفير  لها  التابعة  واللجان 

واالحتياجات المناسبة أمام حجاج الدولة 

المقدسة  الديار  على  سيتوافدون  الذين 

خالل األيام القادمة، وحتى يتمكنوا من أداء 

جميع المناسك بكل يسر وسهولة، وذلك 

وحدات  بين  والتنسيق  التعاون  خالل  من 

لتيسير  أعمالها  تتكامل  التي  الحج  بعثة 

من  الحرام  الله  بيت  لحجاج  األمور  جميع 

دولة قطر. 

بشكل  البعثة  وحدات  جميع  وتعمل 

على  لإلشراف  الحج  فترة  طيلة  مكثف 

في  القطرية  الحج  وحمالت  الدولة  حجاج 

الديار المقدسة، والتأكد من قيام أصحاب 

والمعايير  الشروط  بتلبية  الحمالت 

المطلوبة من حيث توفير وسائل الرعاية 

وفقا  المالئم  والسكن  للحجاج  والسالمة 

المبرمة  بالعقود  عليه  منصوص  هو  لما 

معهم. 

وتقدم بعثة الحج القطرية خدمات متنوعة 

لحجاج دولة قطر تشمل مجاالت التوعية 

تقديم  من  الصحية  والخدمات  واإلرشاد 

والتوعية  واإلرشادات  الالزمة  العالجات 

المحافظة  في  تساهم  التي  الطبية 

الدعم  وتقديم  وسالمتهم،  صحتهم  على 

خالل  من  والحمالت  للحجاج  والمساعدة 

والدعم  االتصال  وحدة  مركز  خدمة 

حلقة  المركز  يشكل  حيث  للحجاج، 

وصل بين الوحدات الخدمية ببعثة الحج 

القطرية من جهة وحجاج الدولة وحمالتهم 

بموسم  يتعلق  فيما  أخرى  جهة  من 

واستشارات  شرعية  فتاوى  من  الحج 

وسبل  الحمالت  لمواقع  وإرشادات  طبية 

مالحظات  وأي  الحاجة  عند  إليها  الوصول 

عمل  وآليات  برامج  لتطوير  مقترحات  أو 

عن  فضال  مستقباًل،  القطرية  الحمالت 

أداء  ُيمّكن حجاج قطر من  تسهيل كل ما 

مناسكهم في أفضل الظروف الممكنة. 

خدمات  القطرية  الحج  بعثة  تقدم  كما 

وحدة  مركز  عبر  قطر  لحجاج  نوعية 

مدار  على  يعمل  الذي  والدعم  االتصال 

لحجاج  الخدمات  أفضل  لتقديم  الساعة 

اتصاالتهم  وتلقي  والحمالت،  قطر 

الفورية  المساعدة  وتوفير  واستفساراتهم 

لهم.

للبعثة  األول  الفوج  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

قبل  المقدسة  األراضي  إلى  غادر  قد  كان 

المساندة  الوحدات  مقرات  لتجهيز  أيام، 

المتعلقة  األمور  جميع  وترتيب  للبعثة، 

بالحمالت القطرية في مكة والمشاعر.

$ الدوحة

التأكد من قيام أصحاب الحمالت 
بتوفير المعايير المطلوبة 

من وسائل الرعاية والسالمة

على بوابة خدمة الجمهور

على مدخل محور صباح األحمد

استمرار إصدار شهادات الثانوية العامة

إغالق مروري مؤقت

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  تستمر 

الثانوية  شهادات  استخراج  في  العالي، 

اإللكتروني  الوزارة  موقع  على  العامة، 

إعالن  منذ  وذلك  الجمهور(  خدمة  )بوابة 

األسبوع  العامة  الثانوية  نتائج  الوزارة 

طالب  لكل  يمكن  حيث  الماضي، 

وزارة  من  موثقة  شهادته  استخراج 

وقت  وفي  العالي.  والتعليم  التعليم 

مدير  الكواري  إبراهيم  السيد  أكد  سابق 

بالوزارة،  الطلبة  معلومات  مركز  إدارة 

شهادات  الستخراج  الوزارة  جاهزية  على 

بدأت  والتي  النتائج  إعالن  فور  الطالب 

الشهادات  أن  مضيفًا  الماضي،  األربعاء 

ستكون موثقة من وزارة التعليم والتعليم 

إلى  وبالنسبة  الرسمي،  بالختم  العالي 

تصديق  يمكنهم  القطريين  غير  الطلبة 

الشهادة من خالل التوجه مباشرة إلى أي 

مجمعات  في  الخارجية  وزارة  مكاتب  من 

الخدمات لتوثيقها.

إغالق  عن  العامة  األشغال  هيئة  أعلنت 

والمدخل  الخدمات  طريق  على  مؤقت 

المؤدي إلى الجسر المعلق بمحور صباح 

حمد  مطار  من  القادمين  أمام  األحمد 

الدولي وطريق سلوى عبر تقاطع فالح بن 

اليوم  من  اعتبارًا  الغرافة  اتجاه  في  ناصر 

مع  بالتنسيق  يوليو   16 السبت  وحتى 

اإلدارة العامة للمرور.

رواد  على  يتعين  اإلغالق،  فترة  وخالل 

المحلية  الطرق  استخدام  الطريق 

الوعب  تقاطع  على  الضوئية  واإلشارة 

للوصول إلى وجهاتهم.

$ الدوحة

$ الدوحة



أبجديات السحاب

أيا وطن، أخشى موسم القطاف، ال 

تصدرني. 

أيا غربة، بعثرِت على ثراك سنابل 

أبنائي، فردي إلّي هجير حصادي.

أيا عمري، َصّفر العداد، أتوق 

إلشراقات فرص ُعذرية.

أيا أبِت، رائحتك تعانقني في الرؤى، 

فُأعادي اليقظة. 

أيا ولدي، دسست فيك كنوز ُذريتي، 

فأورثهم قناطير محبتي.

أيا ابنتي، شهيات ُقبلك بمذاق راحة 

الحلقوم والحلوى القطمية.

أيا صديقتي، عناقنا معاهدة ُملزمة 

لطرفيها بتحريم الخذالن. 

أيا مدرستي، أجراسك تشجيني 

كنايات الرعيان.

أيا تاريخ، أعادل سجلك في تدوين 

أسبقية ظهور أسماء أبطاله؟

أيا عرب، تعًسا للمفرقة قلوبهم، 

المشتتة دروبهم، المبعثرة 

سيوفهم.

أيا شام، تدمشق أبنائي لفرط 

حديثي عن »قاسيونك« الذي 

تعتق.. ولم َيهرم.

أيا ضجري، ال قشعريرة لفرحتي، ال 

حرارة لدمعتي، ال آه آلالمي.

 أيا خيالي، كتيوشتي أنت لتحقيق 

أشهى انتصاراتي.

أيا وهمي، ريشتي أنت في رسم 

أسطورة هنائي.

أيا نثري، إليك خاتمك ورسائلك، 

فالشعر فارس متلهف لمواعدتي.

أيا زعماء، احقنوا شهوات حروبكم 

بمصل أغصان الزيتوِن. 

أيا ذاكرتي، قذائفك نكاز ِنَبال طفل 

أرعن، أو أسالك ملمسة لمذياع 

َخِرب.

أيا ماضي، أُمجدي َحقن الحاضر 

ببوتكس النسيان، أم أن تجاعيد 

الذكريات فاضحة؟

أيا حاضر، سيخونونك مع األمس، 

ليعاودوا متى غدوت ماضًيا.

أيا أسعار، حنانيك، هبت من لهب 

اشتعالك رائحة شياط الشعوب.

أيا كروان، كانت جدتي تردد لدى 

سماعك: المسافر البعيد سيعود. 

أّواه، أسأعود؟

أيا سكون، اهرب للكرى حال 

استيقاظ الورى، فيما أحن للحياة 

حين يسبتون.

أيا مساء، تثاءب ما تشاء، سأقيل 

حتى تختمر عجينتي، لكن لن 

يرحل العمر هباء.

أيا ثأر، فرس انتقامي معقول بأنوال 

عفٍو ثقال.

أيا عفو، أنا أشد من الريح غضًبا 

لكني أمسح أتربة آثامهم ببتالت 

الداليا البيضاء.

أيا مظاهر، أيا بّصارة محنكة في 

خداع الجميع، وحده الله يعلم 

أهليتي للعون.

أيا قسم، أيا فرج الضمائر 

 
ِّ

 والفر
ِّ

الُمَجّنحة، المدربة على الكر

والطير واإلنكار.

أيا نخل الشتاء، يا لسعفك 

اُلمرّنحة كجرو َيُهز َذيله ترحيًبا 

بعودتي في المساِء.

أيا خريف، أصبو لموعد فك أصفادي 

وتساقط األحكام عني بالتقادم.

أيا صيف، أحوم بزورق ورقي حول 

قالع الصبا الرملية ثم ألخترقن 

العباب

أيا سفرتي، علميني نحو النجوم 

وصرف الغيوم وأبجديات السحاب.

أيا نهر، مددت على شواطئك 

أحالمي، فجزرت عذب أمنياتي.

أيا بحر، أصبو لصفعة موجك،حيث 

ضجيج طفولتي.

أيا قدري، لكم أمقت أمانتك، لما ال 

تقبل الرشوة؟ 

أيا أعيادي، أعيدي لي شمعة 

كعكتي وغدير ضحكي وقفزتي 

الحافية.

أيا عشاق، ولو كان لميثاق الهوى 

قيود، ال تمضون سراًعا.

أيا أزواج، ولو خال من البيت النقود، ال 

تمضون صراًعا.

أيا تجاربي، أيا معمل استخراج 

الِتبر من الِغْسلين.

أيا امتحاناتي، ال ُتَخلي َعّني 

أصفاري، لو ُتحيليهم من اليساِر 

لليمين.

أيا جهلي، اشتاق لعهد كان سيان 

عندي ضياع الطبشور، أو دملًجا من 

ياقوت.

أيا قبري، اكتبوا على شاهدي 

»مثابرة على تقصي أحالمها داخل 

التابوت«.

ومضاتكرمة الفكر

كيف تحمي 
معلوماتك؟

د. أشرف حسين

نحن نعلم جميًعا أننا نعيش في عصر التكنولوجيا، وقد 

لمسنا التقدم التكنولوجي والثورة الهائلة في مجال انتشار 

وسائل التواصل االجتماعي وفتح الباب على مصراعيه لتناقل 

البيانات والعلومات بشتى أنواعها عبر الفضاء اإللكتروني، 

وقد أصبحت الحاجة ُملحة للحفاظ على سالمة المعلومات 

والبيانات المتبادلة، سواء أكان على المستوى الشخصي أم 

على مستوى الشركات والمؤسسات والدول، وباتت قضية أمن 

المعلومات من أهم القطاعات الحيوية في عالم التكنولوجيا.

لذا وجب علينا أن تكون هناك اإلجراءات األمنية المشددة 

للمحافظة على الوثائق في الحواسيب واألجهزة اإللكترونية 

عالية الدقة ؛ حتى نتمكن من مواجهة األخطار.

وقد يستخف بعض الناس بهذه المخاطر؛ ألنها في تقديرهم 

ليست ذات شأن، وال يلحقهم منها ضرر، وهذا االنطباع صحيٌح 

وخطٌأ في الوقت ذاته، فكتابتنا أو حساباتنا صغيرٌة محدودٌة، 

ال يضيُرنا ُمطلًقا أن يّطلع عليها اآلخرون، لكّن من اكتوى 

باكتشاف الّسطو على حسابه المصرفّي الذي يعول به 

أسرته، أو اكتشاف السطو على بحثه العلمي الذي يأمل من 

خالله الحصول على الشهادة أو الّترقية فال شك أّنه سيعلم 

حجم الخسارة التي أصابته نتيجة الّتهاون واالستخفاف.

ولئن كانت مسؤوليُة المؤسسات واإلدارات عظيمًة في 

المحافظة على أمن معلوماتها وإخفاء أسرارها بالحذر من 

الهجمات اإللكترونية الداخلية والخارجية، وعمليات االختراق 

والقرصنة لفداحة الضرر الذي ُيمكن أن تلحقه بنشاط 

المؤسسات، أو سالمة الوطن – فإنه َحِرٌي بكم أن تكونوا 

يقظين، وأن تّتخذوا االحتياطات الضرورية مثل: اختيار 

كلمة مروٍر يصعب اختراقها؛ لضمان سالمة سجالتكم المالية 

والصحية، وأسراركم الشخصية، واألفضل أن تكون مكّونة 

من عشر خانات على األقل، وُمركبة من أحرٍف وأرقاٍم ال تدل 

على معلومٍة شخصيٍة، ومن المفيد تغييرها بصفٍة دوريٍة. 

ح المواقع  -تجنب البرامج الضارة، وذلك باالمتناع عن تصفُّ

المشبوهة.

-تجنب فتح أي بريد من أشخاص مجهولين، أو عناوين غير 

معروفٍة لديكم. 

–حماية الحواسيب من الفيروسات، واستخدام التطبيقات 
والبرامج المخصصة لذلك.

-االستعانة بُجدران الحماية لغربلة الملفات، والحماية 

من الفيروسات، والوقاية من برامج التجسس، وهي متوفرٌة 

للجميعن ويمكن تنزيلها من شبكة االنترنت. 

–تشفير الملفات والمجلدات التي تحوي أسراًرادقيقًة، وهي 
عملية بسيطة، ولكّنها ضرورية في الحاالت التي يكون 

فيها استخدام الحاسوب الواحد ُمتاًحا ألكثر من شخٍص. 

–االحتفاظ بُنسخة احتياطية من الملفات والُمجّلدات في 
وسيلة مستقلة عن الحاسوب، أو في الحاسوب بواسطة أحد 

برامج التخزين المعروفة.

وأخيًرا نجد أن حماية المعلومات والبيانات الشخصية 

ميدان صراع ال نهاية له بين أشخاص وّطدوا العزم على حماية 

أسرار الّناس واألوطان، وآخرين وظفوا خبراتهم إللحاق األذى 

بأصحابها ؛ لذا فإنه من الضروري أخذ االحتياطات كافًة ؛ 

لصّد أّي محاولٍة للتسُلِل الّرقمّي إلى بيانات المستخدمين 

وحياتهم الخاصة، فليأخذ كل إنسان الحذر والحيطة.

منال عمر عبده

كاتبة سودانية

اسمحـوا لي

»اسمحوا لي« هي عبارة عن ممارسة يقوم بها الفرد بناًء على 

رغبته وموافقة لرأيه، فتكون المشاعر تحت سيطرة الفرد 

والشخص نفسه وليس تحت سيطرة أي أحد بالعالم. 

عادًة ما يحمل البشر على أكتافهم الكثير من المشاعر 

والتأثيرات السلبية، وهو ما يدفعهم إلى البؤس المؤدي إلى 

العديد من األمراض المشكالت، فالجميع يستسلم لكل ما يمر 

به من سلبيات معتقًدا أنها موجودة لجميع البشر، وما عليه 

سوى أن يحاول تالشيها بشتى الطرق وهو السماح بالرحيل.

إن الهدف الرئيسي لإلنسان الذي يمكنه أن يحل محل هدف 

آخر هو البقاء، فجميع البشر يطمحون إلى ضمان استمرارية 

العيش لهم ولمن يهمهم أمرهم كاألسرة واألصدقاء وحتى 

الدولة التي ينحدر منها الفرد، ويعتمد العقل على المشاعر في 

سبيل البقاء الذي يسعى إليه، ولكن المشاعر عادة قد تخدع 

اإلنسان، والتعلق العاطفي والتعود كل هذه عوامل تمنع أو 

تؤجل خطوة الرحيل، إن وجودنا في عالقات سامة واالستمرار 

فيها قد يضيع حياتنا ونخسر الكثير.

إن الالمباالة هي االعتقاد التام والجزم بكون الفرد عاجزا عن 

فعل أي شيء تجاه ما يواجهه من مشكالت وفي الوقت نفسه ال 

يستطيع أي حد القيام بالمساعدة، الالمباالة عبارة عن البؤس 

واليأس، وتجعل الفرد تنبعث لديه بعض األفكار االكتئابية.

يتأرجح شعور الرغبة بين الوصول المعتدل أو حب التملك 

والسيطرة واالحتياج الشديد لشيء أو شخص ما، ويمكن 

أيًضا التعبير عن الرغبة بالحسد والغيرة، كما أنها يمكن أن 

تكون طمعا وحب تملك وحب ادخار، كما أنها يمكن أن تكون 

أنانية مفرطة وجشعا جانحا، الشخص يكون غير مقتنع 

وغير راٍض بما يملك، وال يكفيه بما في يديه بل أنه يريد 

الحصول واالستحواذ على كل شيء.

الفخر في حياتنا من السمات الجيدة، ولكن إذا دققنا النظر 

فيه سنجد أنه مثله مثل باقي المشاعر السلبية وعلى هذا 

األساس يعتبر هادما، ويمكن أن يتبع الشخص الفخور 

أسلوب المبالغة في إعطاء األمور حقها، كما يبالغ في اإلنكار، 

فالشخص الفخور هو المتكبر الذي يشعر أنه أفضل من 

غيره، وهو األناني والمتزمت، ومن يظن أنه يملك السلطة 

والسيطرة، وأنه له الحق في إطالق األحكام على اآلخرين.. 

حينها فقط يمكن السماح بالرحيل.

جميع البشر يمتلكون الفرصة لتقديم المساعدة في نشر 

السعادة في العالم وجعله أكثر جمااًل، فالكون الذي تسكنه 

المعاملة الحسنة واللطيفة بين جميع المخلوقات يكون 

أكثر سعادة، فما يقوم به اإلنسان من إحسان يعود إليه دون 

أن يشعر، فكل ما نفعله ُلطف يعود إلينا ضعاًفا مضاعفة، 

وعندما ُيقدم اإلنسان على تقديم الحب يجد سه محاًطا به من 

كل ناحية، فالحب شعور يوجد في كل مكان حولنا.. 

هناك طرق كثيرة تستطيع من خاللها السماح برحيل 

المشاعر السلبية واستبدالها بالمشاعر اإليجابية يجب علينا 

دائما البحث عنها.

كل شيء يمكن أن يؤخذ من اإلنسان ما عدا شيء واحد: 

حريته في اتخاذ موقف محدد في ظروف معينه، حريته في 

اختيار طريقه الخاص. كلما تخلينا عن المشاعر السلبية 

نتحرر ويرتفع مستوى وعينا لنعيش غالبًا مشاعر إيجابية.

ال يكاد يختلف شخصان على أهمية 

التكييف في حياتنا، خاصة إذا كنا 

نقطن في أماكن حارة كدول الخليج 

العربي وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، أو في 

أماكن باردة جدًا كروسيا وأوروبا وأميركا 

الشمالية.

التكييف بنوعيه التبريد والتدفئة يستهلك 

جزءًا كبيرًا من الطاقة حول العالم، بل 

إن بعض الدول لجأت إلى استعمال 

أساليب جديدة كالطاقة الجوفية من أجل 

استعمالها في تدفئة المنازل شتاًء.

ونظرًا ألهمية التكييف، ولكمية الطاقة 

المستهلكة من ِقبله، وجب علينا االقتصاد 

في تشغيله، واستعماله بالشكل األمثل 

لتحقيق أعلى كفاءة، وتجنب هدر الطاقة، 

وهنا سأذكر عددًا من النقاط الهامة الواجب 

اتباعها لتحقيق ذلك:

في البداية وقبل تركيب أجهزة التكييف، ال 

بد من مراعاة حجم المكان المراد تكييفه، 

ف أصغر من الحجم 
ِّ

فإذا تم تركيب ُمكي

الالزم لن يتم تكييف الغرفة بالدرجة 

المطلوبة، أما إذا ما تم تركيب مكيف أكبر 

من الحجم المطلوب فسيكون سببًا في 

عدم راحة مستخدمي المكان، وهدر الطاقة 

عند تشغيله.

هنالك بعض البرامج والمعادالت التي 

تساعد على حساب حجم التكييف الالزم 

لتغطية غرفة مثاًل بمساحة 16 مترًا مربعًا 

وبارتفاع مترين ونصف، ويتم حسابها 

ببساطة من خالل قسمة حجم الغرفة 

)الطول * العرض * االرتفاع( على 40، 

وسيكون ناتج المعادلة في هذه الحالة هو 

1 طن. أما مجلس كبير بمساحة 100 متر 
مربع وبإرتفاع ثالثة أمتار، فيلزمه تكييف 

بقدرة 7.5 طن.

ثانيًا: بعد تركيب أجهزة التكييف ال بد 

من التأكد من عملها على درجة حرارة 

مناسبة، فأنسب حرارة لإلنسان تكون في 

حدود 24 مئوية، فسيشعر باإلنزعاج إذا ما 

قلت عن ذلك، وربما تتسبب له باألمراض، 

وسيشعر بالحرارة الزائدة إذا كانت أعلى 

من ذلك، مع مراعاة تهوية الغرفة لتغيير 

الهواء بين الحين واآلخر.

هنا ال بد من اإلشارة إلى نقطة مهمة، فإذا 

كانت أجهزة التكييف أصغر من الحجم 

المناسب للمكان سيتم تقليل درجة 

الحرارة للحصول على البرودة المرجوة، 

وهنا يزداد إستهالك أجهزة التكييف 

للكهرباء، فعند تخفيض درجة الحرارة 

بمقدار 1 مئوية تحت درجة 24 مئوية؛ 

سيزداد استهالك الطاقة بمقدار 10 %، وإذا 

ما تم وضعها عند درجة حرارة 16 مثاًل؛ 

سيستهلك المكّيف ِضعف الطاقة الالزمة 

لعمله عند 24 مئوية تقريبًا.

ما لفت انتباهي خالل تواجدي في اليابان 

أنهم يضبطون التكييف عند درجة حرارة 

28 مئوية، مع الحرص على تهوية المكان، 
بل إنهم يعتبرون ذلك واجبًا وطنيًا لتقليل 

حجم الطاقة المستهلكة في أنظمة 

التكييف. أضف إلى ذلك أن أجهزة التكييف 

ن مقدار الطاقة 
ِّ

لديهم مزودة بلوحة ُتبي

المستهلكة في تلك اللحظة، بداًل من درجة 

الحرارة الموجودة في أجهزتنا.

تهوية المكان أيضًا من النقاط الهامة، 

فقبل تشغيل أجهزة التكييف قم بتهوية 

المكان جيدًا للسماح بالهواء الحار أو البارد 

بالخروج، وُينصح في بعض األحيان 

بتشغيل مراوح الشفط في المطبخ أو 

الحمامات للسماح للهواء داخل البيت 

بالتبدل في حال عدم وجود نظام تهوية 

ُمصاحب ألنظمة التكييف.

نشعر في بعض األحيان باإلنزعاج 

والبرودة في حال دخولنا لبعض المساجد 

أو الموالت، وذلك نتيجة لخفض درجة 

حرارة التكييف إلى ما دون 24 مئوية، ولك 

أن تتخيل مقدار الطاقة المهدورة في هذه 

الحالة، باإلضافة إلى ما يمكن أن يسببه 

من أمراض لمرتادّي المكان.

أخيرًا؛ بعد تركيب أجهزة التكييف ال بد 

من الصيانة الدورية لها، والتأكد من نظافة 

وحداتها الخارجية والداخلية، ألن األوساخ 

العالقة في فالتر أجهزة التكييف تعمل 

على سد فتحات تلك األجهزة، وبالتالي 

ستستهلك تلك األجهزة الكثير من الطاقة 

للوصول إلى درجة التكييف المطلوبة.

التكييف الزائد والكلفة المضاعفة

م. أنس معابرة
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داليا الحديدي
كاتبة مصرية

تنص المادة )135( من الدستور القطري على 

أن: »التقاضي حق مصون ومكفول للناس 

كافة«.

إذن حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق 

المكفولة للكافة، ومن يستعمله ال يكون 

مسؤواًل عما ينشأ عنه من ضرر، اال اذا 

انحرف واستعمله استعمااًل كيديًا. 

لذلك فإن حق التقاضي والشكوى مكفول 

للجميع. 

وقد قضت محكمة التمييز:

- أن من استعمل حقًا استعمااًل مشروعًا ال 

يكون مسؤواًل عما ينشأ عن ذلك من ضرر 

بالغير، وأن استعمال الحق ال يكون غير 

مشروع إال إذا لم يقصد به سوى اإلضرار 

بالغير، وهو ما ال يتحقق إال بانتفاء كل 

مصلحة من استعمال الحق.

- أن حقا التقاضي والدفاع من الحقوق 

المباحة، وال يسأل من يلج أبواب القضاء 

تمسكًا أو ذودًا عن حق يدعيه لنفسه، إال إذا 

اثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في 

الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء 

اإلضرار بالخصم. طعن 30 / 2009.

كما قضت: بأن حق التقاضي من الحقوق 

المباحة التي تثبت للكافة، فال يسأل من 

يلج أبواب القضاء تمسكًا أو ذودًا عن حق 

يدعيه لنفسه، إال أن يثبت انحرافه عن 

الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت 

مع وضوح الحق ابتغاء اإلضرار بالخصم، 

فإنه يحق مساءلته بتعويض. طعن 89 / 

.2012
وقضت أيضًا:

بأن التعويض عن اساءة استعمال حق 

التقاضى واالبالغ عن العامل بسوء نية - 

حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة 

إال إذا ثبت االنحراف به إلى الرغبة في 

الكيد باللدد في الخصومة والعنت مع 

وضوح الحق إبتغاء اإلضرار بالخصم. 

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند في 

التدليل على انحراف المطعون ضدها 

بحقها في اإلبالغ إلى رغبتها في الكيد له 

واإلضرار به على ما زعمته من أنه ضمن 

العاملين لديها إللصاق تهمة التبديد به 

وتقديمها لمستندات بغرض الكشف عن 

حصوله على مبالغ دون أن يقوم بتسويتها 

من خالل فواتير مشتريات وهو ما دحضه 

تقرير الخبير الذي عولت عليه محكمة 

الجنح في تشككها في صحة االتهام وقضت 

ببراءة الطاعن مما نسب إليه، وكان 

الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه 

من رفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما 

ضمنه ألسبابه من أن المطعون ضدها لم 

تستعمل حق التبليـغ بسوء نية وخلو 

األوراق من ثمة دليل على الكيدية وسوء 

القصد ولم يكن إبالغها عن رعونة وتسرع 

فيما أبلغت به، دون أن يخضع مااستدل به 

الطاعن من أدلة ومستندات وماحصله تقرير 

الخبير من واقع مطالعته لدفاتر الشركة 

المطعون ضدها من عدم صحة ما ادعته من 

كونه عاماًل لديها وأثر ذلك في توجيه اإلتهام 

إليه وما اتجهت إليه نية المطعون ضدها 

من تقديم بيانات لمحكمة الجنح ثبت عدم 

صحتها من مطالعة الخبير وما دونه في 

تقريره، فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور 

في التسبيب والفساد االستدالل بما يوجب 

تمييزه. 

علي الخليفي 

حق التقاضي والشكوى

محامي تمييز

توعية قانونية
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»الشيوخ األميركي« 
يقر مراقبة األسلحة

ترشيح أوكرانيا 
»شأن أوروبي داخلي«

واشنطن- قنا- وافق مجلس 

الشيوخ األميركي، على مشروع 

قانون يشمل ضوابط جديدة 

لحيازة األسلحة، في خطوة لموافقة 

الكونغرس لما يعتبر رد فعل 

للمشرعين على عمليات إطالق النار 

األخيرة في الواليات المتحدة.

ويعتبر مشروع القانون الذي أقره 

مجلس الشيوخ بأغلبية 65 صوتا 

مقابل 33 صوتا رافضا، أول تشريع 

مهم إلدارة حيازة األسلحة يتم 

تمريره منذ 30 عاما في بلد يتمتع 

بأعلى نسبة المتالك األفراد للسالح 

في العالم وأكبر عدد من عمليات 

إطالق النار العشوائي سنويا بين 

الدول الغنية. ومن بين أهم القيود 

في مشروع قانون حيازة األسلحة، 

تشديد عمليات التحقق من تاريخ 

الراغبين في شرائها من المدانين 

بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة 

ر. ورفض الجمهوريون  وهم قصَّ

محاولة االتفاق على إجراءات أكثر 

شموال مثل حظر البنادق الهجومية أو 

مخازن الذخيرة عالية السعة، وهو 

ما كان يفضله الديمقراطيون بمن 

فيهم الرئيس األميركي جو بايدن.

وألغى حكم المحكمة العليا في وقت 

سابق، الذي تم تمريره بواسطة 

األغلبية المحافظة، قيود والية 

نيويورك على حمل مسدسات 

مخبأة في األماكن العامة.

ووجدت المحكمة أن القانون، 

الذي ُسن عام 1913، ينتهك حق 

الشخص في االحتفاظ باألسلحة 

وحملها بموجب التعديل الثاني 

لدستور الواليات المتحدة.

موسكو - أ. ف. ب- وصف الكرملين، 

الجمعة، قرار الدول األوروبية السبع 

والعشرين منح أوكرانيا ومولدافيا 

وضع المرّشح لعضوية االتحاد 

األوروبي بأّنه »شأن أوروبي داخلي«، 

في خضم الغزو الروسي للجارة 

أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين 

ديمتري بيسكوف: »هذا شأن داخلي 

في أوروبا«، مشيرًا إلى أنه »من 

المهم« بالنسبة لموسكو »أال تحمل 

هذه اإلجراءات مشاكل لروسيا 

و)...( لعالقات هذه الدول مع روسيا«. 

كذلك أمل في أال يؤدي ذلك إلى 

تدهور العالقات بين موسكو 

وبروكسل التي وصلت بالفعل إلى 

مستوى منخفض جدًا »إلى حّد أنه 

من الصعب للغاية زيادة تدهورها«.

ومن ناحية أخرى، ندد بيسكوف 

بنية مولدافيا بأن »تصبح أوروبية 

أكثر من االوروبيين أنفسهم«.

وذّكر بأن تركيا المرّشحة لعضوية 

االتحاد االوروبي منذ عشرين عامًا، 

»لم تتمكن من التقّدم إلى ما هو أبعد 

من ذلك. ولكّنها في الوقت ذاته باتت 

دولة سيدة ومستقلة«. ووافق القادة 

السبعة والعشرون الخميس خالل 

قمتهم على منح أوكرانيا ومولدافيا 

وضع مرشح لالتحاد األوروبي. 

وُيطلق هذا القرار إجراء طوياًل ومعّقدًا 

قبل الوصول إلى قبول العضوية.  

ويجب على جورجيا التي تريد 

أيضًا االنضمام إلى االتحاد األوروبي 

القيام بإصالحات من أجل الحصول 

على هذا الوضع. ومن المقّرر أن 

تشهد العاصمة تبليسي مساء 

الجمعة تنظيم تظاهرة كبيرة 

لدعم التطّلعات األوروبية لهذا البلد 

القوقازي.

المتحدث باسم »الكرملين«:

انتهاء آجال خريطة الطريق يعمق االحتقان

ليبيا في مفترق طرق
لجنة  اجتماع  فشل  األناضول-  اسطنبول- 

إلى  التوصل  في  الليبي  الدستوري  المسار 

رئيسي  بين  مقرر  لقاء  انهيار  سبقه  اتفاق، 

المدة  انتهاء  ثم  والدولة،  النواب  مجلسي 

خصوم  ومطالبة  الطريق،  لخارطة  الزمنية 

عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، 

السالم  تجعل  عوامل  السلطة..  بتسليم 

الهش في البالد على المحك.

الوحدة  حكومة  شرعية  مسألة  عادت 

بعد  أكبر،  بحدة  مجددا  لتطرح  الوطنية 

الطريق  خريطة  وضعتها  التي  المهلة  انتهاء 

يونيو   21 في  المتحدة،  األمم  رعتها  التي 

عسكري  تحشيد  مع  ذلك  ويتزامن  الجاري. 

المدن  وبعض  طرابلس  العاصمة  في 

ودولي،  داخلي  حراك  يقابله  بها،  المحيطة 

أن  قبل  األزمة  فتيل  لنزع  األطراف  متعدد 

 23 في  الموقع  النار،  إطالق  وقف  اتفاق  ينهار 

وقوات  الليبي  الجيش  بين   ،2020 أكتوبر 

انتھى  »لقد  حفتر.  خليفة  بقيادة  الشرق 

المتحدة لتحديد  األمم  اآلن تفويض  رسميا 

رئيس  وبصفتي  لذلك،  االنتخابات.  مسار 

الواجب  النحو  على  المنتخب  ليبيا،  وزراء 

كل  اآلن  سأقود  النواب،  مجلس  قبل  من 

ليبيا  في  االنتخابات  إلجراء  المبذولة  الجھود 

في أقرب فرصة ممكنة«.

لغريمه  وإنما  للدبيبة،  ليست  الكلمة  هذه 

رسالة  من  جزء  وهي  باشاغا،  فتحي 

أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى 

باالعتراف  ضمنا  فيها  يطالبه  غوتيريش، 

بشرعيته، رئيسا للحكومة الليبية.

أن  بعد  الليبي  الجدل  القاهرة  ودخلت 

22 يونيو  »تاريخ  أن  وزارة خارجيتها  اعتبرت 

ملتقى  طريق  خريطة  انتهاء  موعد   2022
الوحدة  حكومة  ووالية  السياسي  الحوار 

الوطنية الليبية المنبثقة عنه«.

معتاد،  غير  وبشكل  المتحدة  األمم  لكن 

عن  االمتناع  على  الليبيين  »القادة  حثت 

للتالعب  كأداة  يونيو   22 تاريخ  استخدام 

به  أشادت  الذي  الموقف  وهو  السياسي«، 

حكومة الوحدة، ألنه يعني استمرار االعتراف 

الدولي بشرعيتها.

قوات  الدبيبة  حشد  آخر،  صعيد  وعلى 

عن  أنباء  بعد  بالعاصمة،  وأمنية  عسكرية 

بقيادة  الزنتان  مدينة  من  كتائب  تمركز 

الضواحي  من  بالقرب  الجويلي  أسامة 

كتيبة  إلى  باإلضافة  لطرابلس،  الغربية 

طرابلس  قلب  في  المتمركزة  النواصي 

والداعمة لباشاغا أيضا.

برميل  فوق  الليبية  العاصمة  في  فالوضع 

لن  أنه  باشاغا،  تأكيد  رغم  متفجر، 

يستخدم القوة لدخولها، إال أنه سبق وحاول 

{ اجتماع لجنة المسار الدستوريالتسلل إليها من الشرق والغرب والجنوب.

نواب أميركيون يطالبون بايدن بالتحقيق

أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية

جنيف- أ. ف. ب- قالت المتحدثة باسم 

لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضة 

المفوضية خلصت  إن  اإلنسان، الجمعة، 

إلى أن الصحافية الفلسطينية األميركية 

شيرين أبو عاقلة ُقتلت في 11 مايو بنيران 

القوات اإلسرائيلية. 

مؤتمر  في  شمدساني  رافينا  وقالت 

المعلومات  »جميع  جنيف:  في  صحفي 

التي جمعناها - بما في ذلك من الجيش 

الفلسطيني  العام  والنائب  اإلسرائيلي 

قتلت  التي  الطلقات  أن  حقيقة  تؤكد   -

الصمودي  علي  زميلها  وجرحت  عاقلة  أبو 

اإلسرائيلية  األمن  قوات  عن  صدرت 

عن  صادرة  عشوائية  طلقات  وليست 

قالت  كما  مسلحين  فلسطينيين 

السلطات اإلسرائيلية في البداية«.

أي  على  نعثر  »لم  شمدساني:  وقالت 

مسلحين  قيام  إلى  تشير  معلومات 

من  بالقرب  نشاط  بأي  فلسطينيين 

المقلق  »من  أن  مضيفة  الصحفيين«، 

تفتح  لم  اإلسرائيلية  السلطات  أن  للغاية 

تحقيقا قضائيا«. 

سترة  ترتدي  عاقلة  أبو  شيرين  كانت 

كلمة  عليها  مكتوب  الرصاص  من  واقية 

أصيبت  عندما  واقية  وخوذة  »صحافة« 

برصاصة أسفل خوذتها.

الشيوخ  مجلس  أعضاء  من   24 ودعا 

إلى ضمان  بايدن  جو  الرئيس  األميركي، 

المتحدة،  للواليات  المباشرة  المشاركة 

في التحقيق في مقتل أبو عاقلة.

إلى  رسالتهم  في  المشرعون  وشدد 

الرئيس األميركي، الخميس، على أهمية 

إجراء تحقيق »مستقل وشامل وشفاف«.

وشددوا في رسالتهم الموّجهة إلى الرئيس 

والضفة  إسرائيل  يزور  الذي  األميركي، 

على  المقبل،  الشهر  منتصف  الغربية 

الحاجة إلى »تدخل واشنطن لضمان ثقة 

جميع األطراف في النتائج«.

األميركي  السناتور  الرسالة  إلى  وبادر 

الحزب  من  هولين،  فان  كريس 

جميع  له  ينتمي  الذي  الديمقراطي، 

الموّقعين على الرسالة.

حصلت  التي  الرسالة  نص  في  وجاء 

»لقد  منها:  نسخة  على  األناضول  وكالة 

مر اآلن أكثر من شهر منذ مقتل المواطنة 

أبو  شيرين  والصحفية  األميركية 

لعملية  تغطيتها  أثناء  بالرصاص  عاقلة، 

جنين  مدينة  في  إسرائيلية،  عسكرية 

بالضفة الغربية«.

أي  ُيحرز  لم  الوقت،  ذلك  »منذ  وأضافوا: 

تقدم ملموس نحو إجراء تحقيق مستقل 

وشامل وشفاف في مقتلها«.

وتابع المشرعون: »نحن نؤمن أنه كقائدة 

حرية  لحماية  المبذولة،  الجهود  في 

وبالنظر  الصحفيين،  وسالمة  الصحافة 

مواطنة  كانت  عاقلة،  أبو  أن  حقيقة  إلى 

األميركية  الحكومة  على  فإن  أميركية، 

التزام، بضمان وجود تحقيق شامل وغير 

بالرصاص،  مقتلها  في  ومفتوح  متحّيز 

يثقوا  أن  األطراف  لجميع  يمكن  تحقيق، 

تماًما في نتائجه النهائية«.

»من  رسالتهم:  في  المشرعون  وتابع 

األرض  على  الطرفين  من  أيًا  أن  الواضح 

ال  والفلسطينيون(،  )اإلسرائيليون 

به  موثوق  تحقيق  إلجراء  باآلخر،  يثق 

ومستقل«.

وقالوا: »لذلك، في هذه المرحلة، نعتقد أن 

السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو أن 

مباشر،  بشكل  المتحدة  الواليات  تشارك 

في التحقيق في وفاة أبو عاقلة«.

طلب  الماضي،  الشهر  »في  وأضافوا: 

وزارة  من  النواب  مجلس  من  عضًوا   57
الفيدرالي،  التحقيقات  ومكتب  الخارجية 

بدء تحقيق مستقل تحت رعاية الواليات 

المتحدة لتحديد الحقيقة«.

الطلب،  هذا  إلى  ننضم  »نحن  وتابعوا: 

بسبب  إلحاًحا  أكثر  أصبح  الذي 

في  ظهرت  التي  الجديدة،  المعلومات 

إلى  المشرعون  وأشار  األخيرة«.  األسابيع 

عاقلة  أبو  أن  »تؤكد  مصورة  لقطات  أن 

يرتدون  كانوا  الصحفيين  من  وزمالءها 

ويعّرفون  واقية،  زرقاء  وسترات  خوذات 

الصحافة  أعضاء  من  أنهم  على  أنفسهم 

وقت إطالق النار«.

{ شيرين أبو عاقلة

األمم المتحدة تعرب عن قلقها

سو تشي في الحبس االنفرادي
رانغون- أ.ف.ب- ُنِقلت الحاكمة المدنية 

تشي  سو  سان  أونغ  لبورما  السابقة 

حبس  إلى  الجبرية  إقامتها  مركز  من 

نايبيداو  في  سجون  مجمع  في  انفرادي 

ما  وفق  الجيش،  بناها  التي  العاصمة 

الحاكمة  العسكرية  المجموعة  أعلنت 

المجموعة  باسم  الناطق  وقال  الخميس. 

»وفقا  بيان:  في  تون  مين  زاو  العسكرية 

في  ُوِضعت   ،)...( الجنائية  للقوانين 

العاصمة  في  سجن«  في  انفرادي  حبس 

لوكالة  مطلع  مصدر  وأوضح  البورمية. 

كانت  كما  »تتصرف  أنها  برس  فرانس 

من قبل ومعنوياتها قوية )...( إنها معتادة 

على مواجهة المواقف المختلفة بهدوء«.

الماضي،  العام  انقالب  في  إطاحتها  ومنذ 

في  الجبرية  اإلقامة  قيد  تشي  سو  كانت 

مكان مجهول في نايبيداو مع كلبها وبعض 

الموظفين، بحسب مصادر.

الحائزة  السابقة  البورمية  والزعيمة 

مكان  تغادر  لم  السالم،  نوبل  جائزة 

جلسات  لحضور  سوى  الجبرية  إقامتها 

التي  العسكرية  المحكمة  في  محاكمتها 

 150 من  ألكثر  بالسجن  عليها  تحكم  قد 

عاما.

إن  برس  لفرانس  مطلع  مصدر  وقال 

األربعاء،  السجن«  إلى  »نقلت  تشي  سو 

يرافقوها.  لم  وكلبها  موظفيها  أن  موضحا 

وأشار إلى أن اإلجراءات األمنية حول مجمع 

السجن كانت »أكثر تشددا من السابق«.

وأضاف: »سو تشي بصحة جيدة على حد 

علمنا«.

المتحدث  دوجاريك،  ستيفان  وأشار 

باسم األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش، إلى أن مسؤولي األمم المتحدة 

»قلقون جدا«. وأضاف أن نقلها إلى السجن 

إطالق  من  طلبناه  ما  كل  مع  »يتعارض 

السجناء  جميع  سراح...  وإطالق  سراحها 

السياسيين اآلخرين«.

التواصل  وسائل  مستخدمي  أحد  وكتب 

بكل  »ضحت  تشي  سو  أن  االجتماعي 

لكن  وشعبها،  لبلدها  حبها  أجل  من  شيء 

وكتب  وقاس«.  للجميل  ناكر  )الجيش( 

آخر »أطلقوا سراح سو تشي حتى تتمكن 

من تحقيق مزيد من األمور الجيدة لبلدنا«.

من جانبه، قال نائب مدير منظمة هيومن 

أن  هو  نراه  »ما  آسيا:  في  ووتش  رايتس 

مرحلة  نحو  تّتجه  العسكرية  المجموعة 

عقابية أشد تجاه أونغ سان سو تشي«.

سلسلة من »النتائج السيئة«

أربعة قتلى

طالب بتمويل مستدام

استقالة رئيس »المحافظين« البريطاني

تحطم طائرة عسكرية روسية

غوتيريش يدعو لالستثمار في »األونروا«

حزب  رئيس  أعلن  أ.ف.ب-  لندن- 

دودن  أوليفر  بريطانيا  في  المحافظين 

من  سلسلة  بعد  استقالته  الجمعة 

هزيمة  بينها  من  جدا«  السيئة  »النتائج 

فرعيين  اقتراعين  في  الحزب  مرشحي 

الخميس.

رئيس  إلى  رسالة  في  دودن  وكتب 

هذه  أن  جونسون  بوريس  الحكومة 

من  سلسلة  في  األخيرة  »هي  الهزائم 

»ال  مضيفا  لحزبنا«  جدا  السيئة  النتائج 

يكن«  لم  شيئا  وكأن  االستمرار  يمكننا 

مسؤولية«  تحمل  ما  أحد  على  و»يجب 

حلفاء  كبار  من  وهو  دودن  وأضاف  ذلك. 

وأنا  الظن  خائبو  »مناصرونا  جونسون 

أشاطرهم شعورهم هذا«.

بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  وُمِني 

بهزيمتين  المحافظ  وحزبه  جونسون 

الفرعية  االنتخابات  في  ساحقتين 

انتخابية  دائرة  في  خصوصا  الجمعة، 

في جنوب غرب إنجلترا.

اند  هونيتن  في  المحافظون  وخسر 

جنوب  في  انتخابية  دائرة  وهي  تيفرتن 

ويكفيلد  في  وكذلك  إنجلترا،  غرب 

)شمال(، وهي نتائج ستزيد الضغط على 

جونسون.

في  أكد  كان  عامًا(   58( جونسون  لكّن 

حتى  االستقالة،  يرفض  أنه  سابق  وقت 

للصحفيين  قائاًل  الفشل،  حال  في 

في  شارك  حيث  رواندا  في  له  المرافقين 

قمة الكومنولث »هل أنتم مجانين؟«.

األحزاب  تفوز  ال  عام  شكل  »في  وأضاف 

وال  الفرعية  االنتخابات  في  الحاكمة 

مؤكدا  حكمها«،  فترة  منتصف  في  سيما 

»أنا متفائل«.

وال يبدو الوضع مواتيا لحكومة جونسون، 

إذ بلغت نسبة التضخم أعلى مستويات 

منذ أربعين عاما - أكثر من 9 بالمائة - ما 

االجتماعية،  التحركات  من  مزيدا  يثير 

بينما فشلت مؤخرا محاولة مثيرة للجدل 

لترحيل مهاجرين إلى رواندا.

مسلسل  من  أشهر  بعد  ذلك  كل  ويأتي 

إليه  أضيفت  الذي  الحفالت  فضيحة 

غيت«  »كاري  سميت  أخرى  فضيحة 

من  مفترضة  متكررة  بمحاوالت  وتتعلق 

وظائف  على  للحصول  جونسون  جانب 

مدفوعة األجر لزوجته كاري.

موسكو - أ. ف. ب - قتل أربعة أشخاص 

طائرة  تحطم  في  آخرون  خمسة  وجرح 

رازيان  منطقة  في  عسكرية  شحن 

كيلومتر   200 بعد  على  الواقعة  الروسية 

ذكرت  ما  على  موسكو  شرق  جنوب 

السلطات المحلية.

وجاء في بيان صادر عن خلية األزمة التي 

وكالة  وأوردته  المنظقة  حاكم  شكلها 

معلومات  »تفيد  لألنباء  تاس«  »إيتار 

حتفهم  لقوا  أشخاص  أربعة  أن  أولية 

طريق  منطقة  في  طائرة  حادث  جراء 

مدينة  في  السريع  ميخائلوفسكي 

ريازان«.

وأوضح البيان أن خمسة جرحى نقلوا إلى 

المستشفى بحاالت متفاوتة لكن وضعهم 

مستقّر عموما. 

الدفاع  وزارة  عن  صادر  بيان  في  وجاء 

»خالل  الروسية  األنباء  وكاالت  ونقلته 

حمولة،  دون  من  طائرة  في  تدريب  رحلة 

تّم  عطل  بسبب  الهبوط  الطاقم  قرر 

الطائرة  ُدّمرت  المحّرك.  في  تحديده 

األرض«.  المست  عندما  جزئي  بشكل 

الذين  الطاقم  أفراد  أن  إلى  البيان  وأشار 

ُجرحوا ُنقلوا إلى المستشفى. 

طائرة  هي  تحطّمت  التي  والطائرة 

أي  »ايليوشين  طراز  من  عسكرية  شحن 

االتحاد  في  تصنيعها  بدأ  والتي   »96  - ال 

القرن  ستينيات  نهاية  في  السوفياتي 

الماضي. 

الطائرة  أن  تاس«  »ايتار  وكالة  وذكرت 

مبان  من  جًدا  قريب  حقل  في  تحطمت 

تسبب  ما  سريع،  طريق  قرب  سكنية 

بحريق ُأخمد في ما بعد. 

شاهد  عن  نوفوستي«  »ريا  وكالة  ونقلت 

الساعة  قرابة  حصل  الحادث  إن  قوله 

الرابعة صباًحا بالتوقيت المحلي.

أنطونيو  السيد  دعا  قنا-  يويورك- 

المتحدة  لألمم  العام  األمين  غوتيريش 

إلى تمويل مستدام لوكالة األمم المتحدة 

لغوث وتشغيل الالجئين في الشرق األدنى 

)األونروا(. وقال غوتيريش للجنة الجمعية 

التبرعات  لتقديم  المخصصة  العامة 

تعاني  األممية  الوكالة  »إن  أمس:  لألونروا 

وفي  التمويل.  في  مزمن  نقص  من 

استمرت  الماضية،  العشر  السنوات 

االزدياد  في  فلسطين  الجئي  احتياجات 

الدول  مناشدا  التمويل«،  ركود  مع  حتى 

األعضاء في األمم المتحدة تقديم تعهدات 

الصفر  إلى  األونروا  تمويل  عجز  تخفض 

أساس  على  الوكالة  ووضع  العام  لهذا 

مالي دائم. وأوضح أن النداء الثاني يتطلب 

خطة طويلة األجل لتحقيق االستقرار في 

تمويل  إلى  معا  والوصول  األونروا  تمويل 

كاف ويمكن التنبؤ به ومستدام.



ُدعي أكثر من 40 مليون فرنسي لإلدالء بأصواتهم النتخاب 

رئيس للجمهورية الفرنسية في الـ10 من أبريل الماضي، 

وأسفرت نتائج االقتراع عن منح الرئيس إيمانويل ماكرون 

عهدة ثانية، مدتها خمس سنوات.

تلتها فيما بعُد انتخابات تشريعية، وبينما انتهى المسار 

الرئاسي الشاق بإعادة انتخاب الرئيس ماكرون جاءت 

نتائج االنتخابات التشريعية عكس رغبة ماكرون.

وأعادت نتائج االنتخابات التشريعية المعادلة السياسية 

بفرنسا إلى المربع األول، أي إن الرئيس ماكرون هو اآلن 

أمام جدلية دستورية، بين »مجلس تشريعي عالق« 

على النموذج البريطاني و»البطة العرجاء« على النموذج 

األميركي؛ لكون النظام الدستوري الفرنسي مزيجًاَ بين 

النظامين البرلماني والرئاسي.

الرئيس ماكرون لم يكن يتوقع النتيجة التي أفرزتها 

االنتخابات التشريعية األحد الماضي، وهو الذي اتبع 

خطة انتخابية، شعارها »معًا« لحزبه »الجمهورية إلى 

األمام« في االنتخابات الرئاسية والبرلمانية، تقوم على 

تحالف رئاسي مع األحزاب الصغيرة، لكن الخطة لم 

تنجح.

ونتيجة لذلك الفشل، يضرب فرنسا إعصاٌر سياسي 

تعيشه اآلن، هذا اإلعصار عززه الفوز التاريخي لحزب 

اليمين المتطرف »التجمع الوطني« الذي حصل على 

الرتبة الثالثة وراء ائتالف الرئيس إيمانويل ماكرون 

وتحالف اليسار.

هذه النتائج قد تمنح الحزب المتطرف الكتلة البرلمانية 

الالزمة لتشكيل الحكومة في حال عدم توصل تحالف 

اليسار إلى اتفاق بشأن الحكومة القادمة.

قد يدفع ذلك الوضع إلى انسداد مؤسساتي سوف يدوم 

أسابيع في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة 

تعيشها فرنسا، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب الروسية 

- األوكرانية على االقتصاد الفرنسي وعلى السياسة 

األمنية لالتحاد األوروبي عمومًا.

اإلشكالية هنا هي خسارة التحالف الرئاسي بزعامة حزب 

»الجمهورية إلى األمام« لألغلبية المطلقة، فأغلبيته الحالية 

نسبية ال تسمح له بأن يحكم.

وهو بحاجة إلى 44 مقعدًا من المعارضة ليكمل نصيب 

289 مقعدًا؛ حتى يستطيع أن يشكل حكومة، وبالتالي 
تمرير برنامجه االنتخابي.

ووعود انتخابية مثل إصالح نظام التقاعد، باتت أمرًا 

شبه مستحيل التحقق، ألن الحزب الذي يريد التقرب 

منه ماكرون لتشكيل حكومة ائتالفية معه، هو حزب 

»الجمهوريين«، الذي ال يشاطر برنامج الرئيس ماكرون 

في هذا الملف الشائك خاصًة السن المحددة للتقاعد، 

حزب ماكرون يريدها إلى غاية 65 سنة، في حين يريدها 

حزب الجمهوريين إلى 62، وهو االقتراح نفسه لحزب 

اليمين المتطرف. 

أمام هذا الواقع الجديد، أي ألول مرة منذ تأسيس 

الجمهورية الخامسة عام 1958، يحظى حزب رئيس 

الجمهورية بنسبة ضعيفة بعيدة جدًا عن تشكيل 

حكومة أغلبية. 

حزب اليمين المتطرف اليوم بات يشبه كثيرًا حزب 

الرئيس السابق نيكوال ساركوزي، أي حزبًا يمينيًا 

بالمفهوم التقليدي لليمين الفرنسي. وهذا بسبب 

الرئيس ماكرون الذي حّول هذا الحزب المتطرف من 

التطبيع معه بسياساته تجاه المسلمين بفرنسا 

والهجرة القانونية وغير القانونية على حد سواء.. 

بالتالي، الرئيس ماكرون في خطته الحتواء اليمين 

المتطرف حّوله من كيان دخيل على السياسة الفرنسية 

إلى كيان له حيثية في النسيج السياسي ومنحه غطاء 

مؤسسيًا، عندها أصبح حزب آل لوبان حزبًا جمهوريًا. 

نتائج األحد الماضي بعيدٌة كل البعد عن تشريعيات 

2017، ما يجعل الرئيس ماكرون مضطرا للجوء إلى حزب 
الجمهوريين لتشكيل تحالف حكومي.

بات الشغل الشاغل للناخب المسلم هذه األيام، كباقي 

الناخبين الفرنسيين، هو القدرة الشرائية وإيجاد حلول 

عاجلة لألزمة االقتصادية التي تعيشها فرنسا، كما أنه 

ما زالت بعض الجمعيات المسلمة تعاني من سياسات 

الرئيس ماكرون بعدما كانت تجاه المسلمين بفرنسا 

والعرب مشحونة بخطاب مفرط في الكراهية لدرجة أن 

فئة هائلة من الشباب المسلم كاد يصّوت بشكل جماعي 

لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بالدور الثاني في 

الرئاسيات. 

لم يبَق أمام الناخب المسلم خيار مباشر وهو وضع حد 

للنفاق السياسي الذي تعيشه فرنسا منذ عقدين، ألن 

هذه الممارسة السياسية كانت ذرًا للرماد في عيون 

الناخب فقط. 

إن خطة الرئيس ماكرون في االنتخابات الرئاسية 

والتشريعية هي التي جعلت فرنسا تعيش اليوم عدم 

استقرار سياسي قد يطول طيلة موسم صيف 2022 

ويدخل في مرحلة من القلق على المجتمع الفرنسي 

المنقسم.

لن يكون المشهد السياسي العراقي بعد استقالة نواب 

التيار الصدري من البرلمان كما قبله، فاستقالة 73 

نائبًا من التيار الصدري في ضوء توجيه زعيم التيار 

مقتدى الصدر، تعّد تحواًل مهمًا في مسارات الحراك 

السياسي القائم في الساحة العراقية طوال الشهور 

الثمانية المنصرمة، فهذا القرار، وفي هذا الوقت بالذات، 

ستكون له انعكاسات وترّددات كثيرة على المعادلة 

السياسية العراقية، وعلى األصعدة كافة، سّيما 

أنه سيضع الجميع أمام خيارات صعبة، فتركيبة 

البرلمان سوف تتغير لجهة صعود 73 نائبًا جديدًا 

عوضًا عن نواب التيار الصدري سيكون عدد كبير 

منهم محسوبا على »قوى اإلطار التنسيقي« خصوم 

الصدر، كما أّن التوازنات البرلمانية سوف تتغّير لجهة 

تشكيل تحالفات واصطفافات جديدة بديلة للتحالفات 

التي كانت قائمة قبل استقالة نواب التيار الصدري. 

وعلى الرغم من تباين آراء المحّللين إزاء تلك الخطوة 

وتداعياتها على العملية السياسية، وفيما إذا كانت 

ستصّب في صالح استقرار الوضع السياسي، أم أنها 

ستعّمق األزمات التي يعيشها العراق، يمكن الحديث 

عن جانبين رئيسيين سيكونان األكثر حضورًا في 

تحوالت المشهد السياسي العراقي بعد استقالة نواب 

التيار الصدري. يتعلق األول بمصير البرلمان، والسؤال 

الذي يفرض نفسه هنا، هل سيتمّكن البرلمان 

بتشكيلته الجديدة بعد استقالة نواب التيار الصدري 

من تخّطي مرحلة االنسداد السياسي، وبالتالي التئام 

جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالنصاب الدستوري 

المطلوب، ومن بعدها تحديد الكتلة البرلمانية األكبر 

الموكلة بتسمية رئيس الوزراء؟

السبب الثاني تقديم مجموعة من الكتل البرلمانية 

المتعاطفة والمتحالفة مع الكتلة الصدرية استقالتها 

من البرلمان مقّدمة لحل البرلمان العراقي والذهاب 

نحو انتخابات برلمانية مبّكرة جديدة. وفي هذا اإلطار، 

تتحّدث أطراف عراقية أّن بعض الكتل البرلمانية، 

كحليفي التيار الصدري في تحالف »إنقاذ وطن«، 

نواب »تحالف السيادة« ونواب الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، الذين أصبحت خياراتهما محدودة بعد 

استقالة نواب التيار الصدري، وكذلك كتلتي »الجيل 

الجديد« و»امتداد« اللتين سبق أن طرحتا هذا الموضوع 

قد تحذو حذو الكتلة الصدرية وتقّدم استقالتها من 

البرلمان، األمر الذي يعني الذهاب إلى انتخابات 

برلمانية مبكرة جديدة بعد حل البرلمان.

تضع هذه األبعاد الثالثة قوى »اإلطار التنسيقي« أمام 

أربعة خيارات أحالها مر، فإما الذهاب نحو تشكيل 

الحكومة بمعزل عن التيار الصدري، أو الطعن بقرار 

استقالة نواب الكتلة الصدرية أمام المحكمة االتحادية 

إلبقاء األوضاع مشلولة سياسيًا، أو الذهاب نحو حّل 

البرلمان العراقي، ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية 

مبّكرة جديدة.
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إنهاء 
االحتالل

منيب رشيد المصري

كاتب عربي

للمرة الخامسة خالل أقل من ثالث سنوات 

انتخابات في إسرائيل، عنوان لوصف 

الفوضى والتخبط الذي تعيشه دولة االحتالل 

التي أسست بموجب تصريح بلفور المشؤوم 

والباطل وكنتاج التفاقية سايكس بيكو، 

ولتمضي هذه الدولة بنهجها االستعماري 

واالحتاللي منذ تأسيسها على أرض 

فلسطين، حيث سعت عبر العقود الماضية 

الحتالل أراض عربية مجاورة وترسيخ 

قواعد دولتها بتبني نظام قائم على الفصل 

العنصري.

التاريخ يذكرنا بأن كل احتالل مصيره الزوال 

وبأن األرض ال تقبل الغرباء، وها هي إسرائيل 

ال تتعلم الدرس وال تتعظ من المواعظ، فرغم 

االنقسام وحالة الضعف والتواطؤ الدولي، إال 

أن إرادة ومقاومة شعبنا تزداد قوة في القدس 

والضفة الغربية وقطاع غزة، وما زال أبناء 

شعبنا في الشتات يحتفظون بمفاتيح 

منازلهم التي هجروا منها قسرا في حيفا ويافا 

وعكا وباق المدن الفلسطينية المحتلة، 

معادلة الحق ال بد أن تنتصر، والشمس ال 

تغطى بغربال والخيار الوحيد لضمان وجود 

دولة إسرائيل واستقرار العالم هو إقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس، وهذه قاعدة 

على العالم بأسره أن يفهمها وليس إسرائيل 

فقط.

أما بالنسبة لنا كفلسطينيين فقد حان 

الوقت الستنهاض قوانا وإنهاء االنقسام 

وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية 

والتوجه لصناديق االقتراع فورا وتبني 

استراتيجية نضالية إلنهاء االحتالل بما 

يشمل نضال أهلنا في الداخل الفلسطيني 

الذين يعتبرون ملح األرض، والمطلوب منهم 

توحيد صفوفهم وتشكيل جبهة واحدة 

لمواجهة التمييز العنصري وحماية حقوقهم 

ووجودهم واستكمال التجربة الرائدة للقائمة 

المشتركة التي وحدت األحزاب األربعة 

ضمن رؤية نضالية واحدة.

إسرائيل في حالة تخبط وهي ماضية نحو 

المجهول، وهذه فرصتنا كفلسطينين 

الستنهاض قوانا وكل القوى الداعمة 

والمساندة على المستوى العربي والدولي.

فـي تحـّوالت المـشـهـد العراقـي

بشار نرش
كاتب عربي

النور تومي
كاتب جزائري

بعد تسع سنوات من تولي حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

مقاليد الحكم في دولة قطر، في 

»25« يونيو »2013«، تقف قطر 

شامخة قوية في مصاف الدول 

المتطورة على كافة األصعدة.

 فما تحقق خالل هذه السنوات 

من منجزات ونجاحات على 

الصعد السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والرياضية، كان 

كبيرا، بل مذهال، نتيجة خطط 

ورؤى استراتيجية وتطلعات 

لمستقبل وطن يسير على درب 

التميز، واستمرارا للفكر المتطور 

والمستنير الذي وضعه صاحب 

السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني، باني نهضة قطر 

الحديثة.

خالل السنوات التسع هذه مضت 

قطر في رحلة النهوض التاريخية، 

وكان اإلنسان، في كل ذلك، على 

رأس األولويات، لذلك، لم يكن من 

قبيل المصادفة أن يستقبل سموه 

ويكرم الطالب األوائل المتفوقين 

من البنين في الثانوية العامة 

على مستوى الدولة، ويهنئهم 

على 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.

إنجازات صاحب السمو خالل 

السنوات التسع لم تقتصر على 

الشأن المحلي، بل امتدت لتصل 

أيادي قطر البيضاء إلى كافة ربوع 

الدنيا، وكان لتوجيهات سمو األمير 

المفدى في الشأن اإلقليمي والدولي 

دور بارز في تخفيف المعاناة 

للعديد من دول المنطقة، كان 

أبرزها على اإلطالق الدعم المستمر 

للشعب الفلسطيني، كما ُتسهم 

دولة قطر بدور نشط ومسؤول في 

العمل الدولي المتعدد األطراف 

إلحالل وتعزيز السالم واألمن في 

العالم، وذلك من خالل تنفيذ 

المبادرات السياسية واالقتصادية 

والثقافية، والمساعدات اإلنمائية 

واإلنسانية، بالتعاون مع الشركاء 

في المجتمع الدولي، لذلك لم 

يكن من قبيل المصادفة أيضا أن 

تحل هذه الذكرى وصاحب السمو 

يواصل جوالته لبناء الجسور مع 

األشقاء واألصدقاء، حيث تتبوأ قطر 

اليوم المكانة التي تليق بمنجزاتها 

وعطاءاتها، حيث تحولت رمزا 

لألمن والرخاء واالستقرار.

أمن ورخاء 
واستقرار

االنتخابات الفرنسية وتأثيرها على المهاجرين

التغيير القادمتغيير الشعار جرائم االحتالل
نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقاال عن محاولة 

الكرملين إعادة تسويق حربه في أوكرانيا من خالل تغيير 

الشعار »Z«، الذي كان يوضع على المدرعات واألسلحة 

الروسية أثناء القتال. وقال الكاتب مارك بنيتس إنه »ربما 

يخطط الكرملين إلعادة صياغة« غزوه ألوكرانيا بعد أن أمر 

المسؤولون بإزالة الفتات ضخمة من المباني البارزة تحمل 

رموز Z وV المؤيدة للحرب. وفي موسكو، طلب المفتشون 

من سيرجي ميرونوف، رئيس حزب »روسيا العادلة - من 

أجل الحقيقة«، إنزال الفتة على مكتبه في وسط المدينة، 

مشيرين إلى »العديد« من الشكاوى المقدمة من الجمهور.

}  )التايمز(

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقاال حول الوضع 

السياسي في روسيا و»التغيير القادم« هناك، بعنوان 

»البوتينية تؤخر تحوال إصالحيا في دورة التاريخ الروسي«.

وقال الكاتب توني باربر إنه من المؤكد أن نظاما آخر 

سيظهر يوما ما )في روسيا(، لكن تأثير الغرب على التغيير 

السياسي في روسيا »سيكون محدودا«.

ويؤكد الكاتب على أن التغيير قادم إلى روسيا، قائال 

»لنكن دقيقين، التغيير العظيم قادم. هذا هو اسم حركة 

األطفال والشباب التي يؤسسها الكرملين تحت السيطرة 

الشخصية للرئيس فالديمير بوتين«.

} )الفايننشال تايمز(

التحقيقات التي أجرتها مؤسسات إعالمية أميركية بشأن 

جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، شهدت الكثير 

من تعليقات المحللين.. حيث قال الصحفي البريطاني 

جوناثان كوك إن التحقيق الوحيد الذي ستلتزم إدارة 

الرئيس األميركي جو بايدن بنتائجه هو التحقيق 

اإلسرائيلي. وأضاف كوك في مقال له على موقع »ميدل 

إيست آي«، أن التحقيقات تشكل ضربة كبيرة إلسرائيل، 

السيما أنها صادرة عن مؤسسات إعالمية هي في العادة 

أكثر تعاطفا معها منه مع الفلسطينيين.

} )ميدل إيست آي(
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} القدس الفلسطينية

} عربي بوست

} العربي الجديد



دفع  إيطاليا  في  جزائرية  مهاجرة  بلحاج  آسيا  األناضول-  الجزائر- 

المتطرف  اليمين  مع  مواجهة  إلى  المسلمات  لصالح  نضالها  بها 

جمال  مسابقة  وأكبر  أول  بتنظيم  المطاف  بها  وانتهى  وعنصريين، 

كوني  بالحجاب..  »ملكة  بشعار  األوروبية  القارة  في  للمحجبات 

القدوة«. وتروي بلحاج، في مقابلة مع األناضول، مسيرتها في النضال 

المسيحية  الديانة  عليه  تغلب  أوروبي  بلد  في  المسلمات  لصالح 

وسط  القبائل  منطقة  في  بجاية  من  انتقلت  أن  بعد  الكاثوليكية، 

الجزائر، إلى إيطاليا قبل نحو 16 عامًا.

وفي ذلك الوقت كانت بلحاج قد تزوجت من جزائري يقيم في إيطاليا 

الشمل  لّم  بحكم  األوروبي  البلد  في  معه  للعيش  انتقلت  وبعدها 

العائلي.

 صدمة االنتقال وبداية النضال

ووفق بلحاج، فقد أصيبت بنوع من »الصدمة« بعد أن انتقلت للعيش 

والثقافة  اللغة  غرار  على  التحديات  من  الكثير  وواجهت  إيطاليا،  في 

والتعرف  اإليطالية  اللغة  تعلم  »حاولت  وتقول:  المختلف.  والدين 

أن  وجدت  فشيئا  وشيئا  فيه،  أعيش  الذي  المجتمع  ثقافة  على 

المجتمع  أن  أعتقد  المحجبة، وكنت  المرأة  لديه صعوبة في تقبل 

األوروبي منفتح ولن أجد مشكلة مع الحجاب«.

يجهل  فيه  أعيش  الذي  المجتمع  كون  صدمت  »لكنني  وتستدرك: 

الكثير عن اإلسالم والمرأة المحجبة وذلك بسبب اإلعالم الذي يهاجم 

اإلسالم وخاصة المحجبات«.

في  المسلمة  والمرأة  اإلسالم  لصالح  النضال  مشوار  بدأ  هنا  ومن 

وعلى  ديني  على  »الغيرة  أساسه  وكان  بلحاج،  تضيف  إيطاليا، 

التي  األفكار  لتغيير  فيه  أعيش  الذي  المجتمع  ومساعدة  هويتي 

سنوات   6 لنحو  الدعوي  بالعمل  بدأت  أنها  وتشرح  اإلعالم«.  رسخها 

في مسجد بيلونو بإقليم فينيتو شمال شرقي إيطاليا، وخاللها كان 

تعلم  بعد  خصوصا  محلية،  جمعيات  مع  المسجد  باسم  االحتكاك 

اللغة التي هي مفتاح أي عالم وثقافة وهوية، وهي سالح للوصول إلى 

ثقافة أي بلد أو مجتمع.

اإليطالية تقول بلحاج  المدني  المجتمع  وخالل احتكاكها بجمعيات 

لتقديم  النقاش  صلب  في  دوما  »اإلسالم  كان  الكنيسة،  مع  وحتى 

صورة أوضح عن الدين«.

خوض االنتخابات

االنتخابات  معترك  وخوضها  السياسي،  النضال  وبخصوص 

اإلقليمية في إيطاليا كأول محجبة تدخل هذا السباق، توضح بلحاج 

أن الفكرة جاءت من منطلق أنها »من الذين يؤمنون بأن التغيير ال يأتي 

من االنتقاد والصراخ بل بالعمل في الميدان«.

لكن  السياسة،  غمار  دخول  ترفض  البداية  في  كانت  أنها  وتضيف 

كان  إيطالية،  بجمعيات  واالحتكاك  الدعوي  والعمل  النشاط  بعد 

اإلقليمي  المجلس  لعضوية  والترشح  االنتخابات  بخوض  القرار 

لفينيتو في 2020.

ووفق بلحاج، فإن ترشحها لالنتخابات فرضته هي بأفكارها ونقاشاتها 

ولم يطلب منها ذلك، رغم فشلها في الحصول على مقعد ضمن قائمة 

حرة حملت تسمية »فينيتو الذي نريده«.

وتقول في هذا اإلطار: »كنت أول مسلمة محجبة تخوض االنتخابات 

االنتقادات  من  الكثير  لي  جلب  األمر  وهذا  فينيتو،  في  اإلقليمية 

على  صفحتي  عبر  ومتطرفين  عنصريين  من  وتهديدات  وهجمات 

فيسبوك، وصلت حتى التهديد بالقتل إن لم أغادر إيطاليا«.

وتكمل: »حاولت أن أتعامل مع الموضوع بحكمة ولجأت إلى القضاء، 

العمل  مواصلة  عن  عزيمتي  يثن  لم  ذلك  ومع  ينصفني  لم  لكنه 

والنشاط الدعوي«.

 كتاب عن الحجاب باإليطالية

الذي دفعها إلصدار كتاب عن  أم االختراع« هو شعار بلحاج  »الحاجة 

الحجاب والمرأة المسلمة باللغة اإليطالية في 2019، بعنوان »ما وراء 

الحجاب.. من امرأة أجنبية إلى مواطنة«.

للمرأة  فرصة  تقديم  كان  الكتاب  من  »الهدف  فإن  الناشطة،  ووفق 

المسلمة لتتكلم هي بذاتها عن نفسها، ألنه ولألسف في كل مرة يثار 

ملف الحجاب والمرأة المسلمة تمنح الفرصة للغير للتحدث وليس 

للمحجبات«.

في  كبيرة  مشكلة  إحداث  في  ساهم  األمر  هذا  فإن  بلحاج،  وبحسب 

توصيل فكرة المرأة المسلمة والحجاب بصفة عامة.

وعن الكتاب، تقول بلحاج إنه »حاول تقديم شرح ودعوة للتوجه إلى ما 

وراء الحجاب، ألن المحجبة عادة ما يتم التطرق إلى حجابها وفقط، 

المسلمة  ألن  عنها  النمطية  الصورة  لكسر  المحاولة  كانت  هنا  ومن 

هي إنسانة وعاملة وناشطة وباحثة وحتى سياسية«.

وتضيف: »هو كتاب إنساني يخاطب العقول والقلوب لنزع الصورة 

عن  تقديمها  والغربي  واإلعالم  الشارع  يريد  التي  الغالبة  النمطية 

المرأة المسلمة والمحجبة«.

يعني  ال  الذي  االندماج  لقضايا  أيضًا  تطرق  »الكتاب  فإن  وبحسبها، 

المجتمع  من  المحجبة  المسلمة  المرأة  لتصبح  واالنحالل  االنسالخ 

دينها  عن  تنسلخ  أن  دون  فيه  نفسها  تفرض  بل  فيه،  تعيش  الذي 

وهويتها«.

أصدرته  الذي  كتابي  في  إليه  تطرقت  ما  مجمل  »هذا  وتابعت: 

نشر  دار  مع  الجزائر  في  العربية  إلى  مؤخرا  وترجمته  باإليطالية 

بوالية بسكرة )جنوب شرق(«.

 مسابقة »ملكة الحجاب«
وقبل أسابيع أطلقت الناشطة الحقوقية بلحاج مسابقة للمحجبات 

لها  كان  القدوة«،  كوني  بالحجاب..  »ملكة  شعار  تحت  إيطاليا  في 

زخم كبير على المنصات االجتماعية وحتى اإلعالم اإليطالي.

وتشير إلى أن هذه المبادرة هي األكبر من نوعها التي نظمتها خالل 16 

عاما من تواجدها في إيطاليا، كما أنها األولى بفكرتها في أوروبا وجاءت 

لدعم الفتيات المسلمات أمام التحديات التي يواجهنها في المجتمع 

اإليطالي واألوروبي بصفة عامة.

وتشرح صاحبة المبادرة أن »الحجاب طالته حمالت لنزعه واعتباره 

وجاءت  عامة،  بصفة  الغربي  المجتمع  في  واالندماج  للنجاح  معوقا 

الحقيقي للحجاب بعيدًا عن  المعنى  المسابقة لتشجيع وترسيخ 

الصورة النمطية التي رافقت وما زالت ترافق المسلمة المحجبة«.

وحسبها فإن المسابقة خصصت للفتيات المحجبات المقيمات في 

إيطاليا للمشاركة والحصول على لقب »ملكة بالحجاب لعام 2022«، 

الغالبية الساحقة منهن مولودات في  100 فتاة  وشارك فيها أكثر من 

إيطاليا من أصول مصرية ومغربية وجزائرية وباكستانية وغيرها.

تحكيم،  لجنة  طرف  من  محددة  مدروسة  معايير  اعتماد  وجرى 

فكرة  وترسخ  بها  يحتذى  قدوة  الفتاة  تكون  حتى  االلتزام  معيار  منها 

الحجاب بمفهومه الحقيقي.

تتشينيزالو  منطقة  في  نظم  ضخم  حفل  في  الفائزات  تتويج  وتم 

لصاحبات  جوائز  منح  وتم  الجاري،  يونيو   4 في  بميالنو  بالسامو 

المراتب العشر األولى، والجائزة الكبرى كانت عبارة عن عمرة كاملة 

التكاليف من نصيب المتوجة بلقب »ملكة بالحجاب«.

أصول  من  المسابقة  في  فائزتان  هناك  كانت  فقد  بلحاج  وحسب 

مصرية، األولى لفئة 15/   18 سنة، والثانية 19/   25 سنة.

هجمات جديدة
وتعتقد بلحاج أن مسابقة الحجاب القت رواجا كبيرا على الصحف 

القناة  غرار  على  تلفزيونية  قنوات  واستضافتها  اإليطالية  والمواقع 

الخامسة لمجموعة »ميدياسات«، المملوكة لرجل األعمال، رئيس 

بهجمات  لها  تسبب  ما  وهو  بيرلسكوني،  سيلفيو  األسبق  الوزراء 

جديدة من متطرفين.

وكشفت عن أنها فقدت حسابها على فيسبوك منذ مدة والمرجح في 

نشر  تم  حيث  الحجاب«،  »ملكة  مسابقة  هو  قالت،  ما  حسب  ذلك، 

صور مخلة عليها، وحظر اسمها على الموقع.. وتشير إلى أنها لجأت إلى 

القضاء اإليطالي بشأن حسابها على فيسبوك، معتبرة أن القضية »ال 

تعتبر قرصنة لكن األمر أكبر من ذلك بكثير«، دون تفاصيل.

شخص،  مليون   1.7 قرابة  إيطاليا  في  المسلمة  الجالية  عدد  ويبلغ 

أي ما يعادل 3.1 بالمائة من إجمالي سكان البالد، وفق بيانات رسمية 

صدرت عام 2017.

إسطنبول- األناضول- إعالن الجيش الفرنسي 

نهاية  مع  مالي  من  انسحابه  إكمال  مؤخرا 

الصيف الحالي لم يكن مفاجئا، بعد أن سبقه 

فبراير  في  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  حديث 

 6 إلى   4 خالل  منظم  انسحاب  عن  الماضي، 

أشهر.

من  الفرنسي  العسكري  االنسحاب  هذا  أن  إال 

على  وتداعياته  انعكاساته  له  سيكون  مالي 

الدومينو«  »أحجار  ترتيب  ويعيد  أطراف،  عدة 

بالمنطقة، بل في العالم.فروسيا دخلت منطقة 

الفراغ  وملء  األوراق  لخلط  اإلفريقي  الساحل 

شمال  حلف  على  لاللتفاف  ومحاولة  الفرنسي 

ضغط  كورقة  الجنوب،  من  )الناتو(  األطلسي 

أمام سعيه لالقتراب من حدودها الغربية.

وتسعى روسيا للتمدد في مناطق النفوذ الرخوة 

أصدقاء  واكتساب  إفريقيا،  في  الغربية  للدول 

لالتحاد  القدامى  األصدقاء  واستعادة  جدد، 

نظام  تشكيل  وإعادة   )1991-1917( السوفياتي 

بدل  الصين،  بمساعدة  األقطاب  متعدد  دولي 

الواليات  حاليا  تقوده  الذي  الواحد  القطب  نظام 

المتحدة منفردة.

خلفيات االنسحاب
منذ  تقرر  الذي  مالي  من  الفرنسي  االنسحاب 

النهائية،  قبل  ما  مرحلته  إلى  وصل  عام،  نحو 

)الفرنسية(  برخان  قوات  انسحبت  بعدما 

قبل  الجاري،  يونيو   13 في  ميناكا  قاعدة  من 

في  المرتقب  والنهائي  األخير  االنسحاب 

أغسطس المقبل.

الشرقي  الجنوب  في  تقع  ميناكا  قاعدة 

أمنيا،  الملتهبة  الثالثة  الحدود  بمنطقة  لمالي 

في  داعش  لتنظيم  الرئيسي  المعقل  وتمثل 

تسارع  أن  المتوقع  من  لذلك  الكبرى،  الصحراء 

فاغنر  شركة  عناصر  من  بدعم  المالية  القوات 

الروسية، للتمركز بها لمنع أي فراغ أمني.

السلطات  إصرار  بعد  االنسحاب  هذا  وجاء 

االنتقالية في مالي على رحيل القوات الفرنسية 

من البالد »فورا« و»دون تأخير«، رافعة بذلك عنها 

تواجدها  الستمرار  شرعي  أو  قانوني  غطاء  أي 

على أراضيها، وإال اعتبر ذلك بمثابة احتالل.

والية  ماكرون،  ضمان  عقب  يأتي  أنه  كما 

له  أتاح  مما  الماضي،  أبريل  في  ثانية  رئاسية 

الشروع في انسحاب هادئ من مالي بعد االنتهاء 

من ترتيب البيت الداخلي.

الفرنسية  البرلمانية  االنتخابات  احتدام  أن  إال 

وتحالف  ماكرون  يقوده  الذي  التحالف  بين 

أحزاب اليسار بقيادة جون لوك ميلونشون، بين 

دورتي االنتخابات )12 و19 يونيو(، من شأنه أن 

يلعبها  ورقة  مالي  من  االنسحاب  من  يجعل 

لتورط  الرافضين  الناخبين  الستمالة  الرئيس 

المتحركة،  اإلفريقية  الرمال  جيش بالدهم في 

ال  حرب  في  منهم  القتلى  عشرات  سقوط  بعد 

تبدو لها نهاية قريبة.

من  يخلو  ال  االنسحاب  هذا  عن  اإلعالن  فتوقيت 

مع  أيضا  تزامن  وأنه  خاصة  انتخابية،  أجندة 

داعش  تنظيم  في  قيادي  على  القبض  إلقاء 

من  األول  الدور  عشية  الكبرى،  بالصحراء 

االنتخابات البرلمانية.

يونيو،   15 في  أعلن  الفرنسي  الجيش  وكان 

البارز  القيادي  البقاعي،  ولد  أمية  على  القبض 

في تنظيم داعش بالصحراء الكبرى، في مساء 

-11 12 يونيو، خالل عملية لقوات برخان.

ويحاول الجيش الفرنسي من خالل هذا اإلعالن 

تحت  لالنسحاب  اضطراره  على  التغطية 

تحقيق  دون  مالي،  في  ورسمي  شعبي  ضغط 

لتحل  لروسيا  المجال  تاركا  كاملة  أهدافه 

مكانه.

في  قيادي  )اعتقال  الصغير  النجاح  هذا  لكن 

األحزاب  تحالف  لمنح  كافيا  يكن  لم  داعش( 

في  أغلبيتها  على  للحفاظ  لماكرون،  الداعمة 

ميلونشون،  بزعامة  اليسار  البرلمان.فتحالف 

أفسد  لوبان،  مارين  بقيادة  المتطرف  واليمين 

االنتصار، ما سيجبره على  على ماكرون فرحة 

حكومة  لتشكيل  منافسة  أحزاب  مع  التحالف 

ائتالفية.

 من يطوق من؟
أوكرانيا  في  بالحرب  روسيا  انشغال  يمنع  لم 

استدعائها  رغم  مالي،  في  تواجدها  تعزيز  من 

إقليم  في  للقتال  ليبيا  من  فاغنر  من  لعناصر 

دونباس شرقي أوكرانيا، بحسب إعالم غربي.

االستراتيجية  في  مالي  أهمية  ذلك  ويعكس 

جديدة  حيوية  فضاءات  عن  للبحث  الروسية 

خالل  من  األوراسي،  فضائها  في  تطويقها  لمنع 

مواجهة  دون  فرنسا  على  انتصارات  تحقيق 

مباشرة في الساحل اإلفريقي.

الفرنسية  القوات  انسحاب  من  يومين  وبعد 

إلى  ماكرون  توجه  مالي،  في  ميناكا  قاعدة  من 

إلى  وإيطاليا،  ألمانيا  زعيمي  رفقة  أوكرانيا 

اقتصاديات  أكبر  ثالث  دعم  لتأكيد  أوكرانيا 

أوروبية لكييف في مواجهة الجيش الروسي.

لحزبه  االنتخابية  الحملة  ترك  فماكرون، 

ضد  األوكرانية  الحرب  في  بثقله  ورمى  جانبا 

وألقى بتصريحات صحفية ذات دالالت  روسيا، 

تنتمي  »أوكرانيا  فيها:  قال  كييف  من  عميقة، 

نرسلها  قوية  إشارة  وهذه  األوروبية،  العائلة  إلى 

ما  كل  وسنقدم  أوكرانيا،  ندعم  لروسيا، 

بوسعنا لتحقيق النصر«.

تلخيص  يمكن  لموسكو،  فرنسية  رسالة  إنها 

»إذا  الروس  أيها  بأنكم  واحدة  بجملة  دالالتها، 

انتصرتم علينا في مالي.. فسنجعلكم تتألمون 

في أوكرانيا«.

في  تتوقف  لن  الفرنسية  الروسية  فالمواجهة 

إفريقيا، بل سيتم نقلها إلى شرق أوروبا، حيث 

تعتقد باريس أن المعركة هناك ستكون أكثر 

عسكريا  الروس  استنزاف  فيها  وسيتم  عدال، 

وإعالميا وحقوقيا.

مالي  في  الفرنسية  برخان  عملية  تعرضت  إذ 

واتهامات  روسية،  وسيبرانية  إعالمية  لهجمات 

لها باستهداف مدنيين أبرياء وانتهاكات لحقوق 

اإلنسان في المنطقة.

خاصة  دوليا،  باريس  االتهامات  هذه  وأحرجت 

بعضها،  صحة  أكدت  مستقلة  تحقيقات  وأن 

»صّدعت«  لطالما  التي  فرنسا  صورة  شّوه  ما 

بينما  اإلنسان،  حقوق  عن  بدفاعها  العالم  دول 

ممارساتها على األرض المالية كانت »بشعة«، 

وفق مراقبين.

 القوات األممية هل تكون الضحية
»مينوسما«،  مالي  في  األممية  القوات  تمثل 

فرنسا  بين  الصراع  في  األضعف  الحلقة 

 12 نحو  ويبلغ  كبير  تعدادها  أن  رغم  وروسيا، 

وأكثر  شرطي،   1700 من  وأكثر  عسكري،  ألف 

من 1800 مدني، أي ما مجموعه أكثر من 15 ألف 

و500 عنصر، بحسب قناة »فرنس24«.

ومعلوم أنه ليس من مهام القوات األممية مطاردة 

تستطيع  بالكاد  وهي  اإلرهابية،  الجماعات 

المدنيين  تحمي  أن  ناهيك  نفسها،  عن  الدفاع 

عرضة  أكثر  جعلها  ما  مالي،  شمال  في 

لالستهداف من الجماعات المسلحة.

ففي مطلع يونيو، قتل عنصر من القوات األممية 

3 آخرون أثناء تصديهما لهجوم إرهابي  وأصيب 

عنصران  قتل  كما  )شمال(،  كيدال  منطقة  في 

آخران من القوات األممية وأصيب آخر في انفجار 

عبوة ناسفة قرب دوينتزا )وسط(.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث األممي: »هذا 

قافلة  فيه  تتعرض  الذي  السادس،  الحادث  هو 

المتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  قوات  من 

للهجوم منذ 22 مايو«.

ويتزامن اشتداد الهجمات اإلرهابية على القوات 

مع  والصراع  الفرنسي  االنسحاب  مع  األممية، 

األمن  مجلس  أروقة  إلى  امتد  والذي  الروس، 

الدولي الذي بحث في 13 يونيو الجاري، تجديد 

لعام  مالي  في  األممية  للبعثة  القادمة  الوالية 

كامل.

تسعى  وقد  التعقيد،  شديد  مالي  في  فالوضع 

األممية،  البعثة  والية  تجديد  لعرقلة  فرنسا 

أفرادها  عدد  حتى  أو  واليتها  مدة  تقليص  أو 

األعباء  لزيادة  لها،  المخصصة  والميزانية 

األمنية على الجيش المالي وحلفائه الروس.

فالجيش المالي يسعى لبسط سيطرته على 

الطوارق  مسلحو  يتولى  الذي  البالد،  شمال 

تأمين المنطقة بالتنسيق مع القوات الفرنسية 

واألممية.

دخول  شأن  فمن  الفرنسيين،  رحيل  وبعد 

دون  الشمالية  المناطق  إلى  المالي  الجيش 

تنسيق مع الطوارق أن يؤدي إلى وقوع احتكاكات 

الجزائر  اتفاق  بنسف  تهدد  الجانبين  بين 

الُموّقع في 2015.

ترتيبات  إلى  ويحتاج  حرج،  مالي  في  الوضع 

أمام اشتداد  انهيار الوضع،  أمنية جديدة، لمنع 

الضربات اإلرهابية على القوات األممية والطوارق 

الروسي  الصراع  وتصاعد  سواء،  حد  على 

أوروبا  جبهة  ربط  محاولة  خالل  من  الفرنسي 

الشرقية بالساحل اإلفريقي.

آسيا بلحاج .. مناضلة من أجل المحجبات
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فرنسا وروسيا.. 
مواجهات 
في الخارج

تداعيات االنسحاب من مالي
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تحوالت نضال فلسطينيي 48 )2(

القوة والفصل والفرض
في بداية التسعينات وبالتوازي مع التطورات في 

الساحة الفلسطينية من حل الدولتين، تحول 
الموقف من المشاركة في االنتخابات البرلمانية 

إلى موضوع الساعة؛ حيث تحالفت »أبناء البلد« 
مع »التجمع الوطني الديمقراطي« وشارك 

نشطاؤها ألول مرة في انتخابات الكنيست. أما 
الحركة اإلسالمية فانقسمت عشية انتخابات 
1996، على خلفية الموقف من المشاركة في 

انتخابات الكنيست، وأصبح هناك تياران: جنوبي 
مؤيد للمشاركة في االنتخابات البرلمانية ودخول 

الكنيست برئاسة عبدالله نمر درويش، وشمالي 
معارض للمشاركة برئاسة الشيخ رائد صالح، 
وهو ما تحول مع الوقت إلى وجود حركتين 

إسالميتين لكل منهما نهج مختلف في العمل 
السياسي والموقف من القضايا المختلفة.

خاضت  الجنوبي،  اإلسالمية-الشق  الحركة  أن  بالذكر  جدير 

الديمقراطي  الحزب  مع  بالتحالف   ،1996 الكنيست،  انتخابات 

الذي انشق  أقيم بدوره من قبل عبدالوهاب دراوشة  الذي  العربي 

وحصال  األولى  االنتفاضة  أحداث  خلفية  على  العمل  حزب  عن 

مًعا على أربعة مقاعد، ومن ثم على خمسة مقاعد في انتخابات 

»الحركة  تشكيل  عن  طيبي  أحمد  أعلن   ،1996 وفي   .1999
العربية للتغيير« وخاض أيًضا االنتخابات لكنه لم يجتز العتبة 

عام  وفي  الصالحة.  األصوات  من   1.5% كانت  التي  االنتخابية 

1999، خاض االنتخابات بالتحالف مع التجمع الديمقراطي الذي 
ك تحالفه مع الجبهة ونجح بالدخول للكنيست. فكَّ

عربية  أحزاب/   قوائم  خمسة  الكنيست  دخل  التسعينات،  في 

بتبني  إجمااًل  تميزت  شخصين،  أو  بشخص  لة  ممثَّ قوائم  منها 

جهة،  من  الفلسطيني  واالنتماء  الهوية  على  د  يشدِّ وطني  خطاب 

أخرى.  جهة  من  عليه  د  ويشدِّ والحقوق  المواطنة  خطاب  ويتبنى 

والمناكفات  الصراعات  تزايد  إلى  والقوائم  األحزاب  تزايد  وأدى 

العربية.  األصوات  مخزون  على  التنازع  بسبب  األحزاب  بين 

ل  ُتشكِّ التسعينات  في  ونشطت  لت  تشكَّ التي  األحزاب  ت  وظلَّ

االنتخابية  العتبة  رفع  ومع  الداخل،  في  السياسي  العمل  قاعدة 

المشتركة  القائمة  في  جميعها  األحزاب  هذه  تحالفت   2013 في 

التي حصلت في انتخابات 2015 على 13 مقعًدا، وعلى ذات العدد 

15 في انتخابات  2019 ثم رفعت عدد مقاعدها إلى  في انتخابات 

2020. ومع انسحاب القائمة الموحدة التي تمثل التيار الشمالي 
مقاعد،   6 إلى  المشتركة  القائمة  تراجعت  اإلسالمية  للحركة 

عباس،  منصور  ورئيسها  الموحدة،  القائمة  أعلنت  أن  بعد  وذلك 

الخطاب  عن  التنازل  على  يقوم  الذي  الجديد«  »النهج  يها  تبنِّ عن 

القومي واالنقطاع عنه، مقابل التركيز فقط على الشؤون المطلبية 

والحياتية المرتبطة بالمواطنة في الداخل. 

التزمت األحزاب والحركات السياسية في الداخل بغالبها بالعمل 

على  النضالية  مشاريعها  وطورت  األخضر«،  »الخط  حدود  وفق 

أساس التزامها هذا، واعُتبر الخط األخضر في هذا السياق بمنزلة 

وبقية   48 فلسطينيي  بين  تفصل  صلبة  جيوسياسية  حدود 

لفلسطينيي  ووجهته  العمل  إطار  وتحدد  الفلسطيني  الشعب 

وعلى  حدوده.  في  االسرائيلي  القائم  النظام  مظلة  تحت  الداخل 

في  والنضالية  السياسية  المشاريع  تطورت  المحِدد  ذلك  ضوء 

خالل  من  المواطنة  أساس  وعلى  سلمي  أساس  على  الداخل 

القوانين اإلسرائيلية،  التي حددتها  االنخراط باللعبة السياسية 

ومنذ  تغييرها.  إلى  السعي  مع  المواطنة  حقل  من  وانطالًقا 

بين  المثابرة  الخطابية  المزاوجة  نلحظ  أن  يمكن  التسعينات، 

جهة  من  المتساوية  والمواطنة  جهة،  من  الفلسطينية  الهوية 

»حركة  خطاب  في  براعمها  ظهرت  التي  المزاوجة  هذه  أخرى. 

ذروته  إلى  وصل  التقدمية،  القائمة  وطرحته  وعادت  األرض« 

جميع  »دولة  لشعار  الديمقراطي«  الوطني  »التجمع  طرح  مع 

مواطنيها« والذي تحول وبصيغ مختلفة لخطاب األحزاب العربية 

في الكنيست.

3. األلفية الثالثة: بداية زعزعة الخط األخضر 
لت على صدى االعتقاد بأن  إن كانت سنوات التسعينات قد تشكَّ

القضية الفلسطينية باتجاه التسوية على أساس حل الدولتين 

صدى  على  تشكلت  الثالثة  األلفية  فإن  األخضر،  الخط  حدِّ  وفق 

لت االنتفاضة الثانية  تراجع فرص التسوية وحل الدولتين، وشكَّ

2000 بداية زعزعة الخط األخضر، السيما وأنها  التي تفجرت عام 

 2000 أكتوبر  خالل  واستشهد  التاريخية،  فلسطين  كامل  ت  عمَّ

أن  االنتفاضة  أظهرت  لقد   .48 فلسطينيي  من  مواطًنا  عشر  ثالثة 

إلى طريق  أوسلو وصل  التي بدأت في  التسوية السياسية  طريق 

الفصل على طول  أن شيدت إسرائيل جدار  مسدود، خاصة بعد 

الخط األخضر وأقامت فيه مسارب خاصة للمستوطنين لربطهم 

الجدار لمؤشر حدودي ذي رمزية عالية،  بداخل إسرائيل. تحول 

فهو يؤشر إلى الفصل بين فضاءين مختلفين فيه: عالم طبيعي 

خارجه.  ا 
ًّ

عسكري ومحكوم  »مستباح«  وعالم  الجدار،  قبل  مدني 

وإسرائيل  الفلسطينية  األراضي  بين  فصل  الذي  الجدار  لكن 

المستوطنين  بين  التواصل  يغلق  لم  إسرائيل،  أرادته  ما  وفق 

بالمدن   ،67 المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  والمستوطنات 

الطرق  من  واسعة  شبكة  أقام  بل   ،48 حدود  في  اإلسرائيلية 

واليهود.  للفلسطينيين  مزدوًجا  واقًعا  خلق  ما  وهو  مًعا،  لربطهما 

األخضر  الخط  في  الفلسطينيين  بين  ا 
ًّ

حصري يفصل  فالجدار 

والفلسطينيين في أراضي 67. أما بالنسبة لليهود سواء كانوا في 

أو في مدن إسرائيل في حدود  المستوطنات خارج الخط األخضر 

بحرية  يتمتعون  وهم  لهم  بالنسبة  موجوًدا  ليس  فالجدار   ،48
الحركة وفق ما تقتضيه مواطنتهم الكاملة.

وهكذا بعد أكثر من نصف قرن لالحتالل في 67، أصبح بين النهر 

الفلسطينيين:  من  أنواع  عدة  إسرائيل  سيطرة  تحت  والبحر 

يتمتعون  ال  الذين  الضفة  في  السلطة  سكان   ،48 في  المواطنون 

عزل  جرى  الذين  والمقدسيون  ا،  جدًّ محدودة  بحقوق  سوى 

مقيم  أوراق  يحملون  ممن  الضفة  باقي  عن  بالجدار  مدينتهم 

دائم، والفلسطينيون في غزة الذين جرى وضعهم تحت الحصار 

وفصلهم الكامل -بعد سيطرة حماس- عن باقي األرض المحتلة.

االنتفاضة  وإفرازات  السياسية  التسوية  فرص  تعقد  ظل  وفي 

ثقافية  نخًبا  تضم  الداخل  من  مجموعات  عدة  عملت  الثانية، 

تصوًرا  تشمل  مستقبلية  رؤى  صياغة  على  وسياسية  ومدنية 

لمستقبل الفلسطينيين وعالقتهم مع الدولة، وصدرت عدة وثائق 

في هذا الصدد، من أهمها: وثيقة الرؤية المستقبلية التي صدرت 

عن لجنة رؤساء السلطات المحلية )2006(، والدستور الديمقراطي 

كلها   ،)2007( الكرمل  مدى  عن  حيفا  ووثيقة   ،)2007( عدالة  عن 

توافقت بشكل أو بآخر على فكرة أساسية هي فكرة نزع الصهيونية 

عن الدولة وتحويلها إلى دولة جميع مواطنيها.

بعقد  عنها  ر 
ِّ

ُعب إسرائيلية  استنفار  بحالة  الوثائق  هذه  قوبلت 

ورأت   ،2007 أولمرت في ربيع  اجتماعات خاصة للحكومة برئاسة 

كدولة  اليهودي  وطابعها  إلسرائيل  ا 
ًّ

إستراتيجي تهديًدا  ذلك  في 

يهودية، وأن األمر يحتاج وضع خطط لمواجهتها، كما أكد رئيس 

الشاباك، يوفال ديسكين، أن الدولة وأجهزتها ستعمل على إحباط 

الدولة  طابع  لتغيير  الداخل  فلسطينيي  قبل  من  محاولة  أية 

اليهودي، ولو كانت هذه المحاوالت بالطرق الديمقراطية؛ ما يعني 

بنية  لتحدي  الممكن  القانوني  العمل  مساحات  تضييق  ا 
ًّ

فعلي

الدولة اليهودية العرقية وتوسيع حقل المواطنة.

في مقابل ذلك، شهدت إسرائيل في العقد األول من األلفية الثانية، 

ا في النزعة اليمينية، وتراجًعا كبيًرا لحزب العمل 
ًّ

تزايًدا مستمر

 2( رابين  إسحاق  وزرائه،  رئيس  واغتيل  أوسلو  خالل  حكم  الذي 

الصراع  وتحول  االتفاقية،  هذه  في  دوره  بسبب   ،)1995 نوفمبر 

السياسي من صراع بين تيار داعم ألوسلو ومعارض له -كما كان 

عليه الواقع في التسعينات- إلى صراع ما بين تيارات اليمين حول 

اإلسرائيلية.  الرؤية  وفرض  الفلسطينيين  مع  النزاع  إدارة  كيفية 

جهة  -من  ذ  ونفَّ شارون  قاده  الذي  كاديما  تيار  بين  الصراع  أصبح 

واحدة- خطة االنفصال عن غزة، وتيار اليمين األكثر تطرًفا الذي 

خطة  رفضوا  ممن  الليكود  أعضاء  وباقي  نتانياهو  زعيمه  أصبح 

الذي  الجديد  لليمين  الحربة  رأس  التيار  هذا  وأصبح  االنفصال، 

واالستيطانية  والحريدية  الدينية  التيارات  مظلته  تحت  تنضوي 

والشعبوية والمتطرفة.

أولمرت  إيهود  م  وتسلُّ دماغية  بسكتة  شارون  أرئيل  إصابة  ومع 

الروح  لنفخ  مساعي  السياسية  العملية  شهدت  الحكومة،  مقود 

مفاوضات  األخير  وقاد  الدولتين،  حل  وفي  السياسية  العملية  في 

ظل  في  شيء  إلى  تنته  لم  عباس  محمود  الرئيس  مع  مباشرة 

الرشى  بتهم  محاكمته  بسبب  لالستقالة  أولمرت  اضطرار 

من  األول  العقد  طوال  نتانياهو  تيار  عمل  جهته،  من  والفساد. 

األلفين على طرح خطاب يميني قومي متصلب وهاجم كل مساعي 

التوصل لتسوية مع الفلسطينيين.

 ومع نجاح نتانياهو، عام 2009، في تشكيل ائتالف حكومي، يمكن 

ا؛ 
ًّ

نهائي ُأغلق  الدولتين  حل  أساس  على  التسوية  باب  إن  القول: 

إزاحة  على  كاماًل  عقًدا  حكمه  استمر  الذي  نتانياهو  عمل  حيث 

المسألة الفلسطينية جانًبا وعمل على سدِّ الطريق أمام إقامة دولة 

م  مستقلة في حدود 67، مقابل وضع الخطر اإليراني على قمة ُسلَّ

اهتمامه. 

 نتانياهو، في 2017، قانون أساس »إسرائيل الدولة القومية 
َّ

 وَسن

جميع  »دولة  مشاريع  أمام  الطريق  إلغالق  اليهودي«  للشعب 

األساسية  الرؤية  تنطلق  مًعا.  االستيطان  وتشجيع  مواطنيها« 

رت 
َّ

عب وكما  المختلفة،  بنوده  في  ت  تجلَّ كما  للقانون  هة 
ِّ

الموج

ا من 
ًّ

عنها تصريحات السياسيين المبادرين والداعمين له حصري

والعالم، وقصر حق  اليهودي في إسرائيل  الشعب  حقوق ومصالح 

تقرير المصير في إسرائيل عليهم فقط، مع استبعاد فلسطينيي 

ذكر  أي  القانون  في  يرد  ال  مساوية.  مواطنة  قيم  أي  من  الداخل 

الخط  جانبي  على  الفلسطينيين  السيما  اليهود،  غير  سكان  ألي 

فلسطين  تعني  التي  إسرائيل،  أرض  القانون  ويرى  األخضر، 

التاريخية، الحيز الذي يحقق فيه اليهود تقرير مصيرهم استناًدا 

إلى  البر  من  فلسطين  أن  بمعنى  البالد.  في  التاريخي  حقهم  إلى 

البحر فيها حق تقرير مصير اليهود بدون أية عالقة بالخط األخضر 

ليصبح كل مكان فيها هو عبارة عن تخوم للتوسع والضم وفرض 

إلى  القانون حدود دولة إسرائيل لكنه يشير  إذ ال يحدد  السيادة؛ 

أنها في أرض إسرائيل، وال يحدد مكان االستيطان الذي سيدعمه 

التاريخية  فلسطين  كل  أن  يعني  ما  القانون  في  جاء  ما  وفق 

السيادة،  وتحقيق  لالستيطان  مساحة  وهي  إسرائيل«،  »أرض 

ف بأنها عاصمة 
َّ

ناهيك طبًعا عن أن القدس الكاملة والموحدة ُتعر

الالجئين  إلى تصفية قضية  القومية  إسرائيل. كما يهدف قانون 

1948؛ إذ  دوا من بالدهم خالل نكبة العام 
ِّ

الفلسطينيين الذين ُشر

إن إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي لن تقبل عودة الالجئين 

إلى داخلها لتناقضها مع طابعها القومي.

ة الكرامة في 2021، كانت 
َّ

ففي الفترة الممتدة منذ 2009 وحتى َهب

المواطنة تتآكل وتضيق بالنسبة للعرب، وكانت ُتطرح القوانين 

الحركة  ُأعلنت  حيث  ضدهم،  وتميز  وجودهم  تستهدف  التي 

2015، خارجًة على القانون ولوحقت قيادتها، وعلى  اإلسالمية، في 

تثبت  التي  القوانين  وتسن  تتغول  المستوطنات  كانت  األرض 

السياسي  المستوى  على  أما  والبحر.  النهر  بين  ما  يهودية  فوقية 

إفشال  مساعي  على  فعل  ردَّ  المشتركة«  »القائمة  تشكيل  فكان 

العتبة  حاجز  زيادة  بعد  للكنيست  العربية  األحزاب  دخول 

االنتخابية.

الثاني  العقد  في  تطور  الحزبي،  البرلماني  العمل  جانب  وإلى 

من  شبابية  حراكات  تقوده  شعبي  نضالي  نمط  الثالثة  لأللفية 

برافر«  »حراك  أهمها:  معينة،  قضية  مواجهة  في  مختلفة  تيارات 

»مخطط  مواجهة  في  العنيف  غير  الشعبي  االحتجاج  ى  تبنَّ الذي 

النقب  في  واسعة  مساحات  مصادرة  على  ينطوي  الذي  برافر« 

تجمعات  في  وتجميعهم  البدوية  القرى  عشرات  سكان  وتهجير 

جديدة. كما شهدت هذه الفترة أيًضا بزوغ مبادرات جديدة محلية 

ا 
ًّ

شبابية لمواجهة قضايا عينية وفي ذات الوقت تحمل خطاًبا وطني

للعنف  التصدي  أجل  من  وأقيم  الفحم«  »أم  حراك  أهمها  واضًحا، 

التضامن  تضرب  مجتمعية  آفة  إلى  تحول  الذي  المنظم  واإلجرام 

المجتمع  منظمات  أصوات  تعلو  بدأت  كما  وتهدده.  المجتمعي 

المدني خاصة الحقوقية التي تعمل على صعيد المرافعة الدولية 

تطور  إلى  إضافة  الداخل،  في  الفلسطينيين  وضع  على  لإلضاءة 

إطار  من  يتخذ  االجتماعية  العلوم  في  أكاديمي  بحثي  خطاب 

وسياسية  تحليلية  مرجعية  واألبارتهايد  االستيطاني  االستعمار 

األخضر  الخط  فكرة  يتجاوزون  أخذوا  وبالتالي  إسرائيل،  لفهم 

ا.
ًّ

ا وفكري
ًّ

سياسي

رد أيًضا تصويت الفلسطينيين  ا، بدأ يتراجع بشكل مطَّ
ًّ

برلماني

 79% من  التصويت  وانخفض  البرلمانية  لالنتخابات  الداخل  في 

المشاركة  نسبة  وكانت   .2021 في   45% من  أقل  إلى   1996 في 

جهة  من  الفلسطينية  لألحزاب  السياسي  بالسلوك  تتأثر 

القائمة  تشكيل  إن  إذ  أخرى؛  جهة  من  التحريض  ومنسوب 

 2009 في   53.6% من  التصويت  نسبة  ارتفاع  إلى  أدى  المشتركة 

2020، لكنها  2015 و%65 في  %64 في  2013، ثم إلى  %57.3 في  إلى 

مع تفكك المشتركة وما رافقها من صراع وتحريض داخلي وصلت 

إلى %45 وهي أقل نسبة منذ عشرات السنين. وتدل على تراجع 

كبير في الثقة باألحزاب العربية القائمة والعمل البرلماني مًعا.

ة مايو وسيناريوهات المستقبل 4. َهبَّ
وخطاب  الفلسطينية  الهوية  بين  التوفيق  محاوالت  مقابل  في 

نخبهم  عبر  الداخل  في  الفلسطينيون  طرحه  الذي  المواطنة 

والتمسك  الجيوسياسي  األخضر  الخط  منطق  وتبني  وأحزابهم 

األخضر كحاجز  الخط  به، كانت حكومات إسرائيل تتعامل مع 

وكان  الفلسطينيين.  اتجاه  حصري:  واحد  باتجاه  يعمل  فصل 

بين  ليفصل  شديد  بحرص  ُيستخدم  زال-  -وما  الخط  هذا 

وبقية  اإلسرائيلية  الجنسية  يحملون  الذين  الفلسطينيين 

الجانبين  الزواج بين  الفلسطينيين، وفي حال جرى تجاوزه عبر 

عل سبيل المثال يجري تصليبه بقانون منع لم الشمل ثم الحًقا 

يتعلق  فيما  قائم  غير  الخط  هذا  وبالطبع،  المواطنة.  بقانون 

أينما  )مواطن(  واحدة  قانونية  ذاًتا  لون  يشكِّ فهم  اليهود،  بالسكان 

كانوا بين النهر والبحر، والدولة دولتهم.

المواطنة  حيز  تضييق  خلفية  على  ة 
َّ

الهب جاءت  السياق  هذا  في 

المنطق االستيطاني كما  اليمين وتعميق  المستمر وزيادة تغول 

ى في ظاهرة »األنوية التوراتية« ودورها االستيطاني التهويدي  تجلَّ

الميليشيات  دخول  وفي  المختلطة،  الساحلية  المدن  قلب  في 

المسلحة -وعربدتها تحت أعين الشرطة- إلى المدن المختلطة 

تحت ادعاء حماية السكان اليهود. اعتاد فلسطينيو 48 على ربط 

 ،67 المحتلة  األراضي  في  بالمستوطنين  المسلحة  الميليشيات 

فلسطينيو  يشهد  النكبة،  منذ  مرة  وألول  األخيرة،  ة 
َّ

الهب مع  لكن 

منظمة  استيطانية  وجماعات  لميليشيات  انتشاًرا  الداخل 

ومسلحة بلباس مدني في مدنهم، وتعرضوا إلى هجمات وتنكيل 

كبير  إعالمي  وبتحريض  الشرطة،  من  تدخل  دون  قبلها  من 

ضدهم. 

الفضاء  من  جزًءا  الداخل  فلسطينيي  موضعة  مايو  ة 
َّ

هب أعادت 

يتبعه  وما  األخضر  الخط  وتجاوزت  الموحد،  العام  الفلسطيني 

الوقت  ذات  في  ويوازيها  يقابلها  لكن  فاصاًل،  ا  خطًّ محاذير  من 

تصاعد تيار على النقيض منها، يسعى بالذات إلى تصليب الخط 

لفلسطينيي  مسبوق  غير  اندماج  خطاب  تبني  وسط  األخضر 

د على المواطنة اإلسرائيلية ويهجر الخطاب الوطني  الداخل، يشدِّ

صه لحده األدنى. هذا التيار جسده دخول  القومي أو على األقل يقلِّ

واندماج  اإلسرائيلي،  الحكومي  لالئتالف  الموحدة  العربية  القائمة 

شخصيات فلسطينية من الطبقة الوسطى في أحزاب صهيونية 

البنية  في  االندماج  أساس  على  ويعمل  والعمل(،  )ميرتس 

السياسية اإلسرائيلية القومية-صهيونية القائمة وقبول شروطها، 

ا األحزاب والقوائم 
ًّ

واالبتعاد عن المركب القومي الذي سعت تقليدي

العربية إلى المناورة بينه وبين المدني. 

تمثله  اندماجي  اتجاهات:  أربعة  بين  التمييز  يمكن  اآلن  وحتى 

الموحدة وشخصيات عربية في األحزاب الصهيونية، وتيار وطني 

وتمثله  المواطنة،  لتوسيع  والعمل  الدولتين  حل  طرح  في  مثابر 

علماني  وتيار  عربية،  أحزاب  عدة  تضم  التي  الموحدة  القائمة 

والعمل  البرلمانية  االنتخابات  مقاطعة  نحو  يتجه  بالتوسع  آخذ 

واحدة  دولة  حل  نحو  ويصبو  والوطنية،  المحلية  الحراكات  عبر 

دولة  وإقامة  فلسطين  لتحرير  يدعو  إسالمي  وتيار  ديمقراطية، 

إسالمية في المستقبل.

من  عليه  ينطوي  وما  األخضر  الخط  نموذج  تآكل  أن  في  شك  وال 

جهة،  من  هذا  لدولتين،  التقسيم  أساس  على  الحل  أفق  انسداد 

ا المستقبل 
ًّ

وتضييق حيز المواطنة من جهة أخرى، يفتحان نظري

واسًعا أمام سيناريوهات مختلفة ومتناقضة يمكن تلخيص أبرزها 

كالتالي:

التقسيم  يتجاوز  ومشترك  متكامل  فلسطيني  مشروع  تطوير   

أطر  بتشكيل  ويبدأ  األخضر،  الخط  منطق  وفق  تأسس  الذي 

الواحدة  الدولة  حل  باتجاه  مشتركة  وسياسية  مجتمعية  عمل 

الديمقراطية أو ثنائية القومية.

إعادة  إلى  والسعي  األخضر  الخط  أساس  على  الفصل  ترسخ 

على  وذلك  الحكومات  في  السياسية  المشاركة  عبر  تصليبه 

أساس البنية القائمة من دون ربط المشاركة بالقضايا القومية. 

اإلسالمية  الحركة  ا 
ًّ

حالي تقوده  الذي  النموذج  هذا  نجاح  يرتبط 

الشمالية الممثلة بالقائمة الموحدة، بقدرتها على تحقيق مطالب 

ملموسة مثل االعتراف بقرى غير معترف بها، وتوفير الميزانيات، 

ومعالجة انتشار العنف، كما يرتبط نجاحها بعدم تفجر األوضاع 

في األراضي الفلسطينية أو التدهور لحرب إقليمية.

الوطنية وتفككها وظهور »حراكات« شبابية من  انهيار قوة األحزاب 

غير وجود قيادة.

انتخابات  إقامة  والعمل من أجل  االنتخابات اإلسرائيلية  مقاطعة 

عامة خاصة النتخاب مجلس تمثيلي خاص، ويمكن أن يكون هذا 

قبل  من  انتخابها  -بدل  مباشرة  العليا  المتابعة  لجنة  النتخاب 

ممثلي األحزاب- وتحويلها إلى جسم تمثيلي منتخب للداخل.

لالعتراف  الحقوقية  الجمعيات  خالل  من  الدولي  العمل 

على  الوطنية  حقوقهم  وتحقيق  وطن،  أقلية  الداخل  بفلسطينيي 

أساس ذلك.

خاتمة
لفلسطينيي  -بالنسبة  لت«  »تشكَّ التي  الواقع  األمر  حدود  إن 

حالة  »تصلبت«  والفرض،  والفصل  القوة  بفعل  بداية  الداخل- 

اإلحباط  بمشاعر  استبدلت  أن  بعد   ،1967 احتالل  بفعل  وطنية 

إسرائيل«،  »قوة  مقابل  العربية  الجيوش  ضعف  من  والسخرية 

االعتقاد بأن إسرائيل حالة عابرة  مشاعَر الخوف، وليتحول معها 

الخط  »تصلب«  ثم  ومن  باقية.  إقليمية  قوة  بأنها  االعتقاد  إلى 

األخضر، بسبب االعتقاد المتزايد بأن منظمة التحرير غير قادرة 

على تحقيق مشروع التحرير، وهو ما ترسخ مع قبول الحل المؤقت 

ومن ثم صيغة حل الدولتين وصواًل إلى أوسلو. وبالموازاة، كانت 

وبالمقابل  تتعاظم  الداخل  لفلسطينيي  الوطنية  التيارات  قوة 

وتعزز  أفول،  إلى  الصهيونية  األحزاب  ترعاها  التي  القوى  كانت 

الحقوق  بتحقيق  والمناداة  المساواة  ومطالب  المواطنة  خطاب 

أخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  الدولتين،  حل  إطار  في  الفلسطينية 

أخذت المشاركة البرلمانية تترسخ وتتحول إلى جزء من العمل 

السياسي المركزي في الداخل.

 
ِّ

مر على  إجمااًل  هيمن  الذي  األخضر  الخط  بنموذج  االلتزام  ولكن 

ا في العقدين المنصرمين على خلفية 
ًّ

العقود، بدأ يتزعزع تدريجي

الممنهج  والتقليص  الصهيوني،  للمشروع  االستيطاني  التوسع 

الفوقية  ترسيخ  موازاة  في  الداخل،  لفلسطينيي  المواطنة  لحيز 

األمر  بحكم  أبارتهايد  نظام  وإقامة  والبحر  النهر  بين  ما  اليهودية 

الكرامة«  ة 
َّ

»هب في  كبير  حدٍّ  إلى  انعكست  الزعزعة  هذه  الواقع. 

اليها  النظر  يمكن  والتي   ،2021 عام  والبحر  النهر  بين  امتدت  التي 

لحظًة فارقًة في سيرورة تطور النضال الفلسطيني ووجهته. هذه 

تسعى  الداخل  فلسطينيي  من  معاكسة  قوى  تقابلها  الزحزحة 

إلى حفظ نموذج الخط األخضر وتصليبه من جديد عبر السعي 

القائمة وتقديمه على  القومية  البنية اإلسرائيلية  إلى االندماج في 

أولوية القضية الفلسطينية والخطاب القومي.

هنيدة غانم

باحثة متخصصة في علم االجتماع السياسي
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فرق السلك الدبلوماسي بجنيف تشارك بدوري

»الطريق إلى كأس العالم 2022«

لدولة  الدائم  الوفد  نظم   - قنا  جنيف- 

جنيف  في  المتحدة  األمم  مكتب  لدى  قطر 

التصورات«  تغيير  »مشروع  مع  بالتعاون 

لألمم  األوروبي  للمقر  العام  المدير  بمكتب 

القدم  لكرة  المتحدة  األمم  ونادي  المتحدة، 

القدم، في استاد  في جنيف، دوري في كرة 

كأس  إلى  »الطريق  شعار  تحت  فارومبي 

العالم 2022« وذلك بمناسبة استضافة دولة 

قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

السلك  من  فرق  ثمانية  الدوري  في  وشارك 

الدبلوماسي والموظفين المحليين ببعثات 

الدول األعضاء المعتمدة لدى األمم المتحدة 

اإلقليمية:  المجموعات  يمثلون  جنيف،  في 

وأوروبا،  الهادئ،  والمحيط  وآسيا  إفريقيا، 

البحر  ومنطقة  والوسطى  الشمالية  وأمريكا 

الجنوبية،  وأمريكا  وأوقيانوسيا،  الكاريبي، 

التعاون  ومجلس  العربية،  والمجموعة 

الخليجي.

جوهرة  السيدة  ألقت  المناسبة،  وبهذه 

باألعمال  القائم  السويدي،  عبدالعزيز 

باإلنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب 

بجميع  فيها  رحبت  كلمًة  المتحدة،  األمم 

خاص  بوجه  بالشكر  وتقدمت  الحاضرين، 

واللجنة  القطرية،  الجوية  الخطوط  إلى 

الوطنية  واللجنة  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

الجهات  باعتبار  قطر  بدولة  اإلنسان  لحقوق 

الثالث الرعاة الرئيسيين لهذه البطولة.

تلعبه  الذي  الدور  إلى  كلمتها  في  وأشارت 

من  العديد  دعم  في  عام  بشكل  الرياضة 

وفي  الرئيسية  المستدامة  التنمية  أهداف 

المجتمع  تواجه  التي  التحديات  مواجهة 

الدولي في جميع مناحي الحياة.

كأس  بطولة  أن  قناعتها  السويدي  وأكدت 

2022، ستكون  FIFA قطر  العالم لكرة القدم 

التاريخ  في  ل 
َّ

ستسج وأنها  استثنائية، 

البطوالت نجاحًا  باعتبارها واحدة من أكثر 

من حيث التنظيم.

محمد  الدكتور  سعادة  قال  جانبه  من 

اللجنة  رئيس  نائب  الكواري  سيف  بن 

الرياضة  إّن  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

الهامة  التمكينية  العناصر  من  تعتبر 

للتنمية المستدامة، مؤكدًا على المساهمة 

في  الرياضة  بها  تضطلع  التي  المتعاظمة 

دورها  إلى  بالنظر  والسالم  التنمية  تحقيق 

في  ودورها  واالحترام  التسامح  تشجيع  في 

تمكين المرأة والشباب واألفراد والمجتمعات 

مجاالت  في  المنشودة  األهداف  بلوغ  وفي 

الصحة والتعليم.

الغرافة يبحث التعاقد مع الجزائري إسالم سليماني
كشفت تقارير إخبارية عن وجود رغبة لدى نادي الغرافة في التعاقد مع الجزائري الدولي 

إسالم سليماني مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، حيث نقل موقع الكاس تأكيدات 

مواطنه  جانب  إلى  الفريق  صفوف  ليدعم  الغرافة  نادي  اهتمام  دائرة  الالعب  دخول  عن 

ياسين براهيمي الذي انتقل مؤخرًا من الريان للغرافة.

أم صالل ينهي تعاقده مع منتصر
وقدم  الحارس محمد منتصر  التعاقد مع  أم صالل  أنهى نادي 

له الشكر على ما قدمه مع الفريق، وكان أم صالل أعلن 

عن ضم أربعة محترفين جدد إلى صفوفه خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الحالية، منهم البرتغالي جواو 

تكسيرا، والمغربي إدريس الصديقي، إضافة إلى 

أن  ويتوقع  كودجيا،  جوناثان  اإليفواري  المهاجم 

ياسين  لألردني  بديال  آخر  العب  مع  التعاقد  يتم 

لفترة  ستبعده  إلصابة  تعرض  الذي  البخيت 

ثالثة أشهر على أقل تقدير.

التحضيري  معسكره  إقامة  صالل  أم  قرر  وقد 

ازميت  منطقة  في   2023/2022 الجديد  للموسم 

التركية خالل الفترة من 28 يونيو الجاري وحتى 

الفريق  يخوض  أن  ويتوقع  المقبل،  يوليو   20
اإلعدادي  المعسكر  في  الودية  المباريات  من  عددا 

الخارجي للموسم مع عدة أندية تركية وعربية.

إشراف  تحت  تحضيراته  صالل  أم  فريق  ويوالي 

إلى  المغادرة  قبل  النادي  مالعب  على  رزق  وسام  المدرب 

تركيا.

معسكر الفريق ينطلق »28« يونيو

تحقيق  في  الشاطئية  اليد  لكرة  العنابي  منتخبنا  نجح 

النهائي  الفوز على نظيره اإليراني والتأهل للدور ربع 

التي  الشاطئية  اليد  لكرة  للرجال  العالم  ببطولة 

يونيو   26 لغاية  باليونان  كريت  جزيرة  تستضيفها 

الحالي.

وقدم منتخبنا مستوى مميزا أمام المنتخب اإليراني 

مميزة  بصورة  الظهور  في  خالله  من  نجح  أمس 

ربع  للدور  ليعبر   ،1  -  2 بنتيجة  الفوز  وتحقيق 

النهائي ويواصل المشوار بنجاح.

وكان منتخبنا قد قدم مستويات مميزة كذلك في 

على  فاز  قد  كان  حيث  للبطولة،  الرئيسي  الدور 

منافسات  ضمن  أمس،   ،1  /  2 الدنماركي  نظيره 

الدور الرئيسي لبطولة العالم 

 25 بنتيجة  األول  الشوط  القطري  المنتخب  وأنهى 

الشوط  في  الدنماركي  المنتخب  تفوق  فيما   ،24 /

الثاني بنتيجة 23 / 22، ليتم اللجوء إلى الرميات الترجيحية 

كان  حين  في   ،10  /  12 لصالحه  العنابي  حسمها  التي 

المنتخب  أمام  الرئيسي  الدور  في  األولى  مباراته  خسر  قد 

اختتم  وقد   ،)28  / و26   23  /  22( بواقع   2  / صفر  النرويجي 

عنابي اليد الشاطئية مبارياته أمس 

بالفوز على المنتخب اإليراني ليعبر لربع النهائي.

وكان المنتخب القطري للرجال لكرة اليد الشاطئية تأهل 

إلى الدور الرئيسي للبطولة بعد أن احتل المركز الثاني 

التمهيدي من فوزين على  الدور  الرابعة في  للمجموعة 

البرتغال 2 / 1 وعلى نيوزيلندا 2 / صفر، مقابل خسارة 

أمام البرازيل 1 / 2.

القطري  للمنتخب  الحالية  المشاركة  وتعد 

في بطولة العالم هي السادسة تواليًا له، بعد 

2010 التي أقيمت في تركيا وحصل  نسخة 

فيها على المركز العاشر، ونسخة 2012 التي 

أقيمت في عمان وحقق فيها المركز السابع، 

ونسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل وحقق 

المركز  على  بحصوله  تاريخيا  إنجازا  فيها 

2016 التي أقيمت في المجر  الثالث، ونسخة 

والنسخة  أيضا،  الثالث  المركز  فيها  وحقق 

وحل  روسيا  في  أقيمت  والتي   2018 األخيرة 

مشواره  الحالية  النسخة  خالل  ويواصل  تاسعا،  فيها 

بنجاح بعد العبور لربع النهائي.

عنـــابـي الشـــاطئيــة يفــوز على إيــران
تأهل لربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد باليونان

القضاء السويسري يصدر حكمًا تاريخيًا ضد االدعاءات الباطلة

الخليفي.. براءة وانتصار
 beIN SPORTS كشفت شبكة قنوات 

من  أمس  الصادر  الُحكم  عن 

المحكمة العليا السويسرية 

رئيس  قضية  في 

القنوات  إدارة  مجلس 

باريس  نادي  ورئيس 

ناصر  جيرمان  سان 

والتي  الخليفي، 

باتهامات  تتعلق 

حقوق  حول 

تليفزيوني  بث 

بطولة  لنسختي 

 2026 العالم  كأس 

جرى  حيث  و2030، 

الحقائق  كشف  مواصلة 

للجميع  التفاصيل  وتوضيح 

وإحقاق للحق.

البيان   beIN SPORTS قنوات  شبكة  واوضحت 

الخليفي،  ناصر  وكيل  عن  الصادر  الرسمي 

مارك  السويسري  المحامي  االستئناف،  بدعوى 

من  الصادر  الحكم  »إّن  البيان:  في  وجاء  بونانت، 

تامة  براءة  بمثابة  هو  العليا  المحكمة  هيئة  قبل 

ومطلقة. فبعد حملة منظمة استمّرت لعدة سنوات 

الحقائق  عن  فيها  النظر  غّض  جرى  االدعاء  قبل  من 

القوانين عند كل منعطف من عملية سير  وتجاهل 

التوالي  على  الثانية  للمرة  الخليفي  هو  ها  المحكمة، 

يبرأ اسمه بشكل كامل مما هو منسوب إليه«. 

االستئناف  دعوى  إلى  يعود  الصادر  الحكم  أن  ُيذكر 

2020، من فريق االدعاء الخاص برئيس  المقدمة في عام 

الخليفي،  ناصر  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس  فريق 

مضمون  بكامل  المعنية  األطراف  كافة  إعالم  وبعد 

التهم  من  بالكامل  الخليفي  السيد  ُبّرئ  إذ  الصادر،  الحكم 

والتي  القضية..  نفس  في  الثانية  للمرة  إليه  المنسوبة 

لمكانة  االجنبية  االعالم  وسائل  من  كبيرا  اهتماما  وجدت 

ناصر الخليفي.

»بعد  الخليفي:  عن  الدفاع  وكالء  أحد  بونانت  مارك  وقال 

حملة شرسة استمّرت لسّت سنوات من قبل االدعاء جرى 

كل  عند  القوانين  الحقائق وتجاهل  فيها عن  النظر  غّض 

منعطف من عملية سير المحكمة«.

اسمه  يبرأ  التوالي  على  الثانية  للمرة  »موكلي  وأضاف: 

وللمرة  ثبت،  لقد  إليه،  منسوب  هو  مما  كامل  بشكل 

الباطلة  االدعاءات  من  الماضية  السنوات  أن  الثانية، 

واالتهامات الوهمية والتشويه المستمر ليست صحيحة«.

رئيس  أن  أعلن  المختص  السويسري  القضاء  وكان 

من  ما  يرتكب  لم  سبورتس  إن  بي  القطرية  المجموعة 

ناصر  بين  بتسوية  شبهات  بعد  وذلك  معاقبته،  شأنه 

الخليفي ومسؤول بالفيفا تمخض عنها حصول المجموعة 

على حقوق بث منافسات كروية.

الجنائية  االتحادية  السويسرية  المحكمة  وقتها  وأعلنت 

وتحديدا الجمعة )30 أكتوبر 2020( حصول ناصر الخليفي 

الرياضية  اإلعالمية  سبورتس«  »بي.إن  مجموعة  رئيس 

ومقرها قطر، وهو كذلك رئيس نادي باريس سان جيرمان 

الفرنسي على حكم بالبراءة في قضية تتعلق بمنح حقوق 

البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم.

العام  اتهاما بتحريض جيروم فالك األمين  وواجه الخليفي 

ارتكاب  على  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد  السابق 

مخالفات جنائية كبيرة. ولم تكن للقضية صلة بمنصب 

الخليفي كرئيس لسان جيرمان بطل فرنسا.

كتب           عوض الكباشي

}

 ناصر 

الخليفي

}

لمدة موسم واحد

المرخية يضم لؤي عاشور

حارس  مع  تعاقده  عن  المرخية  نادي  أعلن 

المرمى لؤي عاشور قادمًا من النادي العربي 

العقد  توقيع  جرى  وقد  واحد،  موسم  لمدة 

حسين  الكرة  جهاز  رئيس  نائب  بحضور 

خبرات  عاشور  ويمتلك  الكبيسي،  ثاني 

إضافة  لتقديم  جاهزيته  من  تعزز  جيدة 

لحراسة مرمى المرخية، حيث لعب حارس 

المرمى مع النادي العربي واكتسب خبرات 

المرخية  دعم  على  قادرا  تجعله  كبيرة 

بشكل جيد خالل الموسم المقبل.

جدد عقد عطوان.. وتعاقد مع الفرنسي الندير

الشمال يعزز صفوفه بصفقات جديدة
الالعب  مع  التعاقد  الشمال  نادي  جدد 

الكرة  فريق  العب  عطوان  أمجد  العراقي 

بنادي الشمال لمدة موسم واحد.

الجديد،  للموسم  صفقاته  أولى  وفي 

لويك  الفرنسي  الالعب  مع  الشمال  تعاقد 

كرة  لفريق  لصفوف  لالنضمام  الندير 

ولمدة  المقبل  الموسم  من  اعتبارًا  القدم 

موسمين، ورحل الكولومبي اسكوبار عقب 

انتهاء تعاقده معه، كما غادر أيضا الالعب 

الهولندي جيريمي.

فنجح  المحلية،  للصفقات  بالنسبة  أما 

صالح  الثنائي  مع  التعاقد  في  الشمال 

اليهري وسالمين الرميحي، كما جدد عقد 

حارس الفريق أبو بكر سيك.

لفريق  واإلداري  الفني  الجهازان  واستقر 

معسكر  إقامة  على  الشمال  بنادي  الكرة 

بمنطقة  تركيا  في  الخارجي  اإلعداد 

والتحضيرات  الترتيبات  ضمن  ازميت 

وبطولة  الجديد  الكروي  الموسم  النطالق 

.QNB 2022 - 2023 دوري نجوم

ويستمر  يونيو   24 من  المعسكر  ويبدأ 

الشمال  ويلعب  القادم،  يوليو   15 حتى 

4 مباريات ودية  الخارجي  المعسكر  خالل 

الفرق،  من  عدد  مع  المستوى  متدرجة 

التي  والبدنية  الفنية  التدريبات  بخالف 

سواء  الالعبين  وكافة  الفريق  ستجهز 

المحترفين األجانب أو المحليين.

{ عنابي اليد الشاطئية

كتب           عادل النجار
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في آسيوية اليد الجارية بمدينة »حيدر آباد«

العربي يفوز على »تي سبورتس« الهندي

انتصاراته  اليد  لكرة  العربي  فريق  واصل 

والعشرين  الرابعة  اآلسيوية  البطولة  في 

اليد  لكرة  للرجال  الدوري  أبطال  لألندية 

حتى  آباد«  »حيدر  مدينة  تستضيفها  التي 

العالم  لبطولة  والمؤهلة  الجاري،  يونيو   30
 ،»2022 جلوب  القارات »سوبر  أبطال  لألندية 

حيث حقق العربي الفوز الثاني على التوالي 

على   19  -  38 بنتيجة  تغلبه  بعد  أمس 

التي  المباراة  خالل  الهندي  سبورتس«  »تي 

جمعتهما أمس. وهيمن العربي على المباراة 

منذ الشوط األول الذي انتهى بفارق 10 أهداف 

8، قبل أن يعزز من تفوقه   - 18 كاملة بواقع 

والنقاط  الفوز  ويحسم  الثاني  الشوط  في 

البطولة محققًا  ليواصل مشواره بنجاح في 

أول مباراتين، حيث كان  الكاملة في  العالمة 

قد فاز على النور السعودي بنتيجة )29 /  24(، 

في األولى التي جمعتهما في انطالق البطولة 

تم  أندية،  ثمانية  البطولة  في  وتشارك 

المجموعة  تضم  مجموعتين،  على  توزيعها 

سبورتس«  و»تي  العربي،  فرق:  األولى 

والقادسية  السعودي،  والنور  الهندي، 

الكويتي، فيما تضم المجموعة الثانية فرق: 

الوكرة، والكويت الكويتي، وكيرمان اإليراني، 

والنجمة البحريني.

والثاني  األول  المركزين  صاحبا  وسيتأهل 

النهائي،  نصف  الدور  إلى  مجموعة  كل  من 

مع  األولى  المجموعة  أول  يلتقي  حيث 

ثاني  يلعب  فيما  الثانية،  المجموعة  ثاني 

الثانية،  أول المجموعة  المجموعة األولى مع 

يتأهل  أن  على  يونيو،   29 األربعاء  يوم  وذلك 

الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام في 

اليوم الموالي.

النسخة  بلقب  تّوج  قد  الدحيل  وكان 

األخيرة من البطولة اآلسيوية لألندية أبطال 

الدوري لكرة اليد التي ُأِقيمت في مدينة جدة 

بالمملكة العربية السعودية العام الماضي، 

على  النهائية  المباراة  في  فوزه  بعد  وذلك 

الكويت الكويتي بنتيجة 27 /  24.

على  للحفاظ  والوكرة  العربي  ويسعى 

النجاحات  أنديتنا في ظل  اللقب في قبضة 

المتواصلة لكرة اليد القطرية. { العربي - أرشيفية

كتب         عادل النجار

التي أقيمت احتفاال باليوم األولمبي العالمي

إشادة كبيرة بفاعلية اللجنة األولمبية

اللجنة  تنظيم  نجاح  أصداء  تتواصل 

األولمبي  اليوم  فعالية  القطرية  األولمبية 

في متحف قطر األولمبي والرياضي، والتي 

العالمي  األولمبي  باليوم  احتفاال  أقيمت 

لعام 2022.

عبدالله  األدعم  أبطال  الفعالية  في  وشارك 

وأشرف  النعيمي  ومباركة  التميمي 

واسعة  مشاركة  إلى  باإلضافة  الصيفي، 

للبرنامج  التابعين  المدارس  طلبة  من 

مسار  تطوير  وبرنامج  المدرسي  األولمبي 

بهذه  ونظمت  رياضيا«،  »كن  الرياضيين 

واألنشطة  الجوالت  من  عددا  المناسبة 

المتحف  أقسام  فيها  استعرضت  التي 

بتاريخ  الخاصة  العرض  ساحات  ومنها 

األولمبية  األلعاب  دورة  وتاريخ  الرياضة 

وأهم  قطر  في  الرياضية  األحداث  وأهم 

وكذلك  العالم،  في  المؤثرين  الرياضيين 

يتضمن  الذي  الحركية  األنشطة  قسم 

المهارات  تطور  وتفاعليا  حركيا  نشاطا   18
الرياضية والذهنية للمشاركين.

الشؤون  إدارة  مدير  الجابر  خليل  وقال 

القطرية:  األولمبية  باللجنة  الرياضية 

على  القطرية  األولمبية  اللجنة  »تحرص 

العالمية  والمناسبات  األحداث  مواكبة 

األولمبية  اللجنة  برنامج  يتضمنها  التي 

الدولية السنوي، وتشجيع فئات المجتمع 

اليوم وممارسة  المحلي على االحتفال بهذا 

األنشطة والحركة«.

مباركة  األدعم  العبة  قالت  جانبها  ومن 

قطر  لمتحف  بزيارتنا  »سعدنا  النعيمي: 

األولمبي لالحتفال باليوم األولمبي العالمي 

بمرافقة ما يقارب 150 طالبا وطالبة«.

اتحاد الكرة يحتفي باقتراب انطالق أول كأس عالم في المنطقة 

ا على المونديال
ً
»150« يوم

ونشر الحساب الرسمي لالتحاد القطري لكرة 

التواصل صورة تضم العبي  القدم على مواقع 

كأس  على  يوما   150( عليها  ومكتوب  العنابي 

للحدث  المتبقي  أن  إلى  إشارة  في  العالم( 

… وظهر في الصورة من  150 يوما فقط  الكبير 

األمين وإسماعيل محمد  العنابي همام  نجوم 

وعبدالعزيز حاتم وأكرم عفيف.

تتواصُل االستعدادات على قدم وساق من أجل 

استضافة  عند  قطر،  في  العالم  استضافة 

التجهيزات  وصول  مع   2022 قطر  مونديال 

جاهزية  إعالن  تَم  حيث  األخيرة،  لمراحلها 

تستضيُف  التي  الثمانية  المالعب  كافة 

البطولة وهي )استاد خليفة الدولي، الجنوب، 

الثمامة،  علي،  بن  أحمد  التعليمية،  المدينة 

كافة  تجربة  وتمت  لوسيل(،  البيت،   ،974
العديد  استضافة  خالل  من  البطولة  مالعب 

من البطوالت سواء دوري أبطال آسيا أو كأس 

العالم لألندية أو من خالل بطولة كأس العرب 

تم  الذي  لوسيل  استاد  باستثناء   ،2021 قطر 

ألف   80 إلى  يتسُع  والذي  جاهزيته،  إعالن 

وتتويج  البطولة  ختام  حفل  ويشهُد  متفرج، 

بطل أول نسخة في الشرق األوسط في اليوم 

الوطني للدولة 18 ديسمبر.

هذا  اقتراب  مع  الجماهيري  الترقب  ويتزايد 

في  العالمية  القدم  لكرة  التاريخي  الموعد 

االستضافة،  هذه  شرف  ينال  عربي  بلد  أول 

التي  المتسارعة  األحداث  مع  بالتزامن  وذلك 

والتي  الدولية  الرياضية  الساحة  تشهدها 

تؤكد أن العالم سيكون على موعد مع نسخة 

الكروية  البطولة  من  مسبوقة  وغير  تاريخية 

على أرض عاصمة الرياضة العالمية.

العالم  كأس  منافسات  في  العنابي  وسيكون 

قطر 2022 على رأس المجموعة األولى بجانب 

وهولندا،  والسنغال،  اإلكوادور،  منتخبات 

بمواجهة  مشواره  في  البداية  ضربة  وستكون 

نظيره اإلكوادوري في المباراة االفتتاحية التي 

ستقام يوم اإلثنين الموافق 21 نوفمبر المقبل 

على استاد البيت.

بقيادة  للمنتخب  الفني  الجهاز  ويسعى 

اإلعداد  مرحلة  خالل  سانشيز  االسباني 

الفنية  الجاهزية  درجة  إلى  للوصول  الحالية 

إلى  بقوة  للدخول  تؤهله  التي  العالية، 

وأنه  خاصة  المقبلة..  العالم  كأس  نهائيات 

قبل  آسيا  بكأس  القطري  المنتخب  فوز  ومنذ 

كاملة  إعداد  خطة  له  وفرت  سنوات،  ثالث 

القارية،  البطوالت  العديد من  في  والمشاركة 

حيث شارك العنابي األول لكرة القدم في بطولة 

كوبا أميركا … وشارك في بطولة الكونكاكاف 

الكأس الذهبية وخالل تلك البطوالت نجح في 

مدارس  مواجهة  خالل  من  الفنية  االستفادة 

التجارب  وكانت  وغيرها  أميركا  من  مختلفة 

والمباريات ذات فائدة كبيرة لالعبي منتخبنا 

والنتائج  الفوز  حقق  والذي  األول  الوطني 

كانت  وان  القوية  المواجهات  في  االيجابية 

الفائدة الفنية الكبيرة تتمثل في االحتكاك مع 

والمتنوعة.   المختلفة  والمدارس  المنتخبات 

وواصل االتحاد القطري لكرة القدم خططه من 

أجل تحضير منتخبنا الوطني األول بالصورة 

في  المثالية  المشاركة  فكانت  المشرفة 

الكثير من  التي أكسبته  األوروبية  التصفيات 

الخبرات، وحصل خاللها على استفادة كبيرة 

المواجهات…  من  النوع  هذا  خوض  خالل  من 

المنتخب  دخل  البطوالت  تلك  كل  بجانب 

العنابي معسكرات تدريبية مختلفة وخاض 

الدولية  اإلعدادية  المواجهات  من  كبيرا  عددا 

الودية.

منتخبنا يواصل تحضيراته 
في إسبانيا.. وسانشيز يرفع مستوى الجاهزية

{ العنابي

كتب         عوض الكباشي 

كشف االتحاد القطري لكرة القدم عن بقاء 150 يوًما على انطالق صافرة البداية 
للحدث الكبير كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر للمرة األولى في المنطقة 

العربية والشرق األوسط خالل الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

برعاية نادي السباق والفروسية للخيل العربية األصيلة

»مراد« ملك الشقب ريسنغ يفوز بكأس قطر ـــ فرنسا
الشقب  وإنتاج  ملك  نرياد(   × )المرتجز  »مراد«  المهر  فاز 

ريسنغ بكأس قطر فرنسا من الفئة الثانية للخيل العربية 

شوطه  أقيم  والذي  1600م  لمسافة  سنوات   3 عمر  األصيلة 

شانتنيي  مضمار  على  والفروسية  السباق  نادي  برعاية 

بفرنسا.

ريسنغ  الشقب  بشعار  شاركا  جوادين  أحد  »مراد«  وكان 

في شوط الكأس، وتمكن من حصد الفوز والكأس بإشراف 

المدرب شارل غوردان وبقيادة الخيال كريستوف سوميون، 

المهر  يتتبع  وظل  االنطالقة  منذ  قيادته  أجاد  الذي  الذي 

المقدمة،  شغل  من  أول  كان  الذي  كارير(  دو  )رباح  »عبيد« 

ليتجاوز  المستقيم  المسار  في  بقوة  »مراد«  اندفع  ثم 

»عبيد«، ويواجه بعد ذلك منافسة قوية من المهر »مدرسة« 

الشوط،  من  األخيرة  المراحل  في  الموري(  ريسك  )نور 

ولكن صمود »مراد« كان قويًا للغاية وتمكن من حسم تلك 

الفوز بفارق رأس عن »مدرسة«  المنافسة لصالحه وإحراز 

الذي جاء في المركز الثاني بإشراف المدرب ديدييه غيمان 

المركز  كان  بينما  غافيالن،  ألكساندر  الخيال  وبقيادة 

قدره  إضافي  وبفارق  الثالث 

ريسنغ  الشقب  بشعار  طول 

»مزون«  المهرة  خالل  من  أيضًا 

ُمزون(   × مونلو  )المأمون 

إليزابيث  المدربة  بإشراف 

الخيال  وبقيادة  برنار 

في  وذلك  بلييه،  أوليفييه 

بعدما  مشاركاتها  ثاني 

األولى  بمشاركتها  فازت 

ولكن  المسافة  نفس  على 

الشهر  تولوز  مضمار  على 

الماضي مما يؤكد أنها مهرة 

واعدة للغاية.

وبهذا الفوز أكد »مراد« التطور المستمر في أدائه رغم حداثة 

عهده بالمشاركات، حيث كانت بدايته على مضمار تارب 

أسابيع  بثالثة  وبعدها  رابعًا،  فيها  وجاء  إبريل  شهر  في 

فقط جاء وصيفًا في ثاني مشاركاته وكانت على مضمار 

بوردو، ثم أحرز فوزه األول في ثالث مشاركاته والتي كانت 

1600م أيضًا ولكن على مضمار تولوز قبل أقل من  لمسافة 

شهر، وها هو في مشاركته الرابعة يحرز فوزه الثاني على 

التوالي.

شارل  الفائز  المدرب  قال  »مراد«،  وأداء  والفوز  هذا  وعن 

غوردان: »سوف تناسبه المشاركة لمسافة أطول من ذلك، 

وأرى أن التوفيق يحالفنا ألن البرنامج يتيح له ذلك، وهو من 

مراحل  طوال  هادئ  بأداء  أدائها  على  تحافظ  التي  النوعية 

الشوط، ولكنه في األمتار األخيرة ينافس بقوة، وأعتقد أنه 

من أفضل الجياد عمر 3 سنوات التي أشرف عليها، ونتطلع 

إلى مشاهدته يحقق مزيدًا من التطور والنجاح«. 

يحرز  من  أول  أصبح  الفوز  بهذا  »مراد«  أن  بالذكر  الجدير 

»المرتجز«  أبناء  من  الفئات  أشواط  مستوى  على  انتصارًا 

يتواجد  الذي  )داحس( 

كما  تورا،  مربط  في 

أبناء  من  »مراد«  أن 

المتميزة  اإلنتاج  فرس 

التي  )دورمان(،  »نرياد« 

أيضًا  أبنائها  من  قدمت 

الفرس »ألما« )عامر( التي 

من  انتصارات   3 حصدت 

والجواد  الثانية،  الفئة 

الحائز  )عامر(  »مبلش« 

على لقب مصنف.



إلى  تؤدي  حالة  هي  الـ»هايبردونتيا«  أيضًا  ُتسمى  كما  أو  الزائدة  األسنان 

سنًا،   32 الطبيعي  عددها  يبلغ  والتي  الفم  في  األسنان  من  زائد  عدد  نمو 

ويمكن أن تنمو في أي مكان من المناطق المنحنية، حيث تلتصق األسنان 

بالفم، وُتعرف هذه المنطقة باسم »أقواس األسنان«. وُيعد ظهور األسنان 

مرحلة  في  ظهورها  من  شيوعًا  أكثر  الدائمة  األسنان  ظهور  عند  الزائدة 

في  أما   ،%  3.8 الدائمة  األسنان  في  النسبة  تبلغ  حيث  اللبنية،  األسنان 

األسنان اللبنية فنسبتها 0.8 % تقريبًا، في حين تظهر عند الذكور ضعف 

نسبة ظهورها عند اإلناث، وقد توجد ضمن أفراد العائلة الواحدة.

أسباب ظهور األسنان الزائدة في الفكين
السبب الدقيق لفرط األسنان غير معروف، ولكن يبدو أنه مرتبط بالعديد 

من الحاالت الوراثية، بما في ذلك:

ونمو  الجلد  تكيسات  يسبب  نادر  وراثي  اضطراب  جاردنر:  متالزمة 

الجمجمة ونمو القولون، وله عالقة أيضًا بظهور األسنان الزائدة.

متالزمة اهلرز دانلوس: حالة وراثية تؤدي إلى ارتخاء المفاصل التي تؤدي 

في  األلم  إلى  إضافة  للكدمات،  تعرضه  ويسهل  بسهولة،  الجلد  خلع  إلى 

العضالت والمفاصل.

في  وألم  ق، 
ُّ

التعر على  القدرة  عدم  المتالزمة  هذه  تسبب  فابري:  متالزمة 

اليدين والقدمين، وطفح جلدي أحمر أو أزرق، وآالم في البطن.

شق سقف الحلق والشفة: تسبب هذه العيوب الخلقية فتحة في سقف 

باألذن،  والتهابات  التحدث،  أو  األكل  في  وصعوبة  العليا،  الشفة  أو  الفم 

أسنان  من  يعانون  المشقوقة  بالشفة  المصابين  من   %  22 من  وأكثر 

زائدة.

الحمل،  أثناء  األم  منها  عانت  صحية  بمشاكل  عالقة  لها  بيئية:  عوامل 

وعوامل موضعية تتعلق ببنية الفك لدى الطفل.

أعراض األسنان الزائدة
يتمثل الَعَرض الرئيسي لفرط األسنان في نمو أسنان زائدة خلف أسنانك 

األساسية أو الدائمة أو بالقرب منها مباشرًة، فيما يتم تصنيف األسنان الزائدة 

بناًء على شكلها أو موقعها في الفم، وتشمل أشكال األسنان الزائدة ما يلي:

بالقرب  تنمو  التي  األسنان  لنوع  مشابه  بشكل  السن  يتشكل  تكميلي: 

منها.

درن: السن له شكل أنبوب أو شكل يشبه البرميل.

الورم السني المركب: يتكون السن من عدة زيادات صغيرة تشبه األسنان 

بالقرب من بعضها البعض.

األنسجة  من  منطقة  تنمو  واحدة،  سن  من  بداًل  المعقد:  السني  الورم 

الشبيهة بالسن في مجموعة مضطربة.

القاعدة وتضيق بالقرب  الوتد: األسنان عريضة عند  أو  مخروطي الشكل 

من القمة، مما يجعلها تبدو حادة.

مضاعفات األسنان الزائدة
وبزوغ  الزائدة،  السن  من  القريبة  الدائمة  األسنان  بزوغ  تأخير  أو  منع   -  1

الدائمة  السن 

مكانها  غير  في 

الصحيح.

وعدم  األسنان،  تزاحم   -  2
أثناء  الفراغات  إغالق  من  التمكن 

العالج التقويمي.

األسنان  جذور  واكتمال  تطور  في  مشاكل   -  3
ذوبان  في  التسبب  وأيضًا  الزائدة،  السن  من  القريبة  الدائمة 

جذر سن دائمة مجاورة.

4 - يتكون فراغ كبير بين األسنان القاطعة األمامية العلوية؛ لوجود السن 
الزائدة داخل العظم.

الزائدة،  للسن  مصاحب  كيس  هناك  يكون  قد  نادرة  حاالت  في   -  5

مزيدًا  ويسبب 

من المشاكل.

6 - تشكل خراجات في 
الفم أو األورام. 

األنفي:  التجويف  في  البزوغ   -  7
التجويف  في  الزائدة  األسنان  تبزغ  قد 

نادرة،  حاالت  وهي  الفموي،  من  بداًل  األنفي 

وتشمل العديد من المشاكل مثل األلم والتورم واالنسداد.

كيف يتم تشخيص فرط األسنان؟
أما  الزائدة بالفعل،  إذا نمت األسنان  من السهل تشخيص فرط األسنان 

السينية  األشعة  في  تظهر  فستظل  كامل،  بشكل  نمت  قد  تكن  لم  إذا 

لألسنان الروتينية.

قد يستخدم طبيب أسنانك أيضًا األشعة المقطعية للحصول على نظرة 

أكثر تفصياًل على فمك وفكك وأسنانك، والكشف عن وجود أكياس مرافقة 

لها، باإلضافة إلى الكشف عن األسنان الزائدة المنطمرة في العظم.

طرق عالج األسنان الزائدة
في حين أن بعض حاالت فرط األسنان ال تحتاج إلى عالج، تتطلب حاالت 

أخرى إزالة األسنان الزائدة، ومن المحتمل أيضًا أن يوصي طبيب أسنانك 

بإزالة األسنان الزائدة إذا:

كانت لديك حالة وراثية أساسية تؤدي إلى ظهور األسنان الزائدة.

الزائدة تجرح فمك  أو أسنانك  المضغ بشكل صحيح،  كنت ال تستطيع 

عند المضغ.

كنت تشعر باأللم أو االنزعاج بسبب االزدحام.

صحيح  بشكل  الخيط  أو  بالفرشاة  أسنانك  تنظيف  في  صعوبة  تواجه 

بسبب األسنان الزائدة، مما قد يؤدي إلى تسوس أو أمراض اللثة.

كنت تشعر بعدم االرتياح أو بالخجل من الطريقة التي تبدو بها أسنانك 

الزائدة.

الزائدة  أسنانك  بدراسة  الطبيب  يبدأ  البداية  ففي  العالج،  تقرر  إذا  أما 

وموقعها وأسبابها.

في كثير من الحاالت يكون العالج هو خلع جميع األسنان الزائدة بسبب 

اضطرابها وشكلها الشاذ، أو حالة الجذر الضعيف لها.

تسبب  ولن  سليمة  كانت  إذا  الطبيب  عليها  ُيبقي  قد  أخرى  حاالت  وفي 

أي مشكلة مستقباًل، خاصة في حالة فقدان األسنان قد يتم االستعاضة 

بهذه األسنان الزائدة بداًل عنها.

موقع  تحديد  أواًل  فيجب  الفك،  عظم  في  المطمورة  للسن  بالنسبة  أما 

يتم  ثم  المجاورة،  لألسنان  مشاكل  تسبب  أن  احتمالية  ومدى  السن 

التالية: الوسائل  بإحدى  معها  التعامل 

تترك  أن  يمكن  وجذورها  األسنان،  عن  بعيد  مكان  في  كان  إذا   -  1
إعالم  مع  األشعة،  بصور  سنوية  مراقبة  مع  العظم  داخل  مكانها  في 

المحتملة. بالمخاطر  المريض 

سواء  إزالتها،  فيجب  األسنان،  بقية  على  خطورتها  حال  في  أما   -  2
مطمورة  كانت  إذا  الجراحي  الخلع  أو  بزغ  قد  كان  إذا  العادي  بالخلع 

بعدم  تسببت  التي  الدائمة  األسنان  بزوغ  مراقبة  مع  العظم،  داخل 

السن  لسحب  أحيانًا  التقويم  طبيب  يضطر  قد  إذ  إزالتها  بعد  بزوغها 

تقويمي. بجهاز 

فور  مبكرًا،  الزائدة  األسنان  استخراج  فُيفضل  باألطفال  يتعلق  فيما   -  3
تحدث  قد  التي  للمشاكل  تجنبًا  الدائمة،  أسنانه  على  الطفل  حصول 

مستقباًل.

أي  إلى  الزائدة  األسنان  بمشكلة  المصابين  من  الكثير  يحتاج  ال  وأخيرًا: 

عالج، وقد يحتاج البعض اآلخر إلى إزالة بعض أو كل أسنانهم اإلضافية 

شعور  أي  عن  طبيبك  إخبار  من  تأكد  لذلك  أخرى،  مشاكل  أي  لتجنب 

األسنان  لطبيب  الدورية  زيارتك  أّن  وتذكر  التورم،  أو  الراحة  عدم  أو  باأللم 

كل 6 أشهر ستجنبك الكثير من المشاكل المستقبلية.

مضاعفاتها قد تكون خطيرة

»األسنان الزائدة«.. أعراضها وأسبابها

العمر المناسب والعالج الفّعال

أن  -الوالدين-  نحن  علينا  يجب  الذي  ما 

نعرفه عن تقويم أسنان األطفال؟

األجهزة  أن  نعرف  أن  علينا  البداية،  في 

أنواع رغم اختالف تسمياتها   3 لها  التقويمية 

وهي:

نزعها  الطفل  يستطيع  أي  نزوعة:  أجهزة 

وإعادتها بحرية داخل فمه.

أسالك  عن  عبارة  وهي  ثابتة:  أجهزة 

يستطيع  ال  األسنان  على  ُمثبتة  وحاصرات 

الطفل نزعها من فمه.

ُتناسب  أجهزة  وهي  وظيفية:  أجهزة 

من  وظيفيًا  الطفل  وُتعالج  ُمعينة،  أعمارًا 

تؤثر  التي  العضالت  قوى  استغالل  خالل 

المحيط  السنخي  والعظم  األسنان  على 

باألسنان باتجاهات محددة.

سبب  فهو  ذلك  بعد  معرفته  علينا  ما  أما 

ومنشأ المشكلة التي أدت إلى الضرر بأسنان 

التقويمي،  البدء بالعالج  أطفالنا، وذلك قبل 

البدء  ألن  األطفال،  أسنان  تقويم  تركيب  أو 

المشكلة  عالج  دون  التقويمي  بالعالج 

األسنان،  على  بالنكس  يعود  األساسية 

وبالتالي فلن يجدي العالج التقويمي.

عوامل تسبب سوء اإلطباق:

أن  ولكل مشكلة تقويمية سبٌب حتمًا، كما 

تصنف  اإلطباق  لسوء  ُمسببة  عوامل  هناك 

إلى عامة وموضعية.

العوامل العامة:

وراثية.

خلقية.

مثل  والدية  قبل  عوامل  )ومنها  بيئية: 

والحصبة  األمومية  والتغذية  الرضوض 

والعوامل  األمومي،  واالستقالب  األلمانية، 

الوالدية،  اإلصابات  مثل  والدية  بعد 

وإصابات المفصل الفكي الصدغي، والشلل 

الدماغي(.

الصم  الغدد  خلل  )مثل  المؤهبة:  األمراض 

واألمراض  االستقالبية  واالضطرابات 

المعدية(.

المشاكل الغذائية.

المشاكل في وضعيات الجسم والرأس.

الرضوض والحوادث.

والشذوذات  الضاغطة  الشاذة  العادات 

ومص  الشاذ،  المص  )مثل  الوظيفية: 

األصابع واإلبهام، دفع اللسان ومص اللسان، 

قضم األظافر وعض الشفاه(.

عادات البلع الشاذة.

مشاكل النطق.

الشذوذات التنفسية.

اللوزتان والناميات الغدية.

الصرير والعوامل النفسية.

العوامل الموضعية:

الشذوذات في عدد األسنان.

الشذوذات في حجم األسنان.

الشذوذات في شكل األسنان.

شذوذات اللجام الشفوي.

الفقدان المبكر لألسنان المؤقتة.

البقاء المديد لألسنان المؤقتة.

البزوغ المتأخر لألسنان الدائمة.

مسار البزوغ الشاذ.

االلتصاق.

النخور.

الترميمات السيئة.

كيف أعرف أن حالة طفلي تستحق 

العالج اإلسعافي الفوري؟

بمجرد مالحظة العضات المعكوسة األمامية 

الجانبية  المعكوسة  والعضات  الخلفية 

باإلضافة لبروز الفك السفلي عن الفك العلوي 

لمقوم  مباشر  بشكل  الطفل  تحويل  يجب 

من  المشكلة،  هذه  لمعالجة  وذلك  األسنان 

نمو  تصحح  وظيفية  أجهزة  استخدام  خالل 

الطفل  لدى  المشكلة  من  والتخلص  الفكين 

بالعمر المبكر وقبل تجاوزه قفزة النمو، وذلك 

على  التأثير  األسنان  طبيب  يستطيع  حتى 

المشكلة،  ومعالجة  كبير  بشكل  فكيه  نمو 

ألنه بعد هذه المرحلة العمرية وفي حال تركها 

معالجة  الطبيب  يستطيع  فلن  عالج  دون 

إلى  سيضطر  وإنما  جذري  بشكل  المشكلة 

إجراء قلع وحدات سنية لتصحيح الحالة عن 

طريق ما يسمى التمويه.

المعكوسة هي اضطراب  العضات  مالحظة: 

والسفلية،  العلوية  األسنان  بين  العالقة  في 

األسنان  تغطي  الطبيعية  الحاالت  ففي 

األسنان  ثلث  يقارب  ما  العلوية  األمامية 

عضة  وجود  حال  في  أما  السفلية،  األمامية 

السفلية  األمامية  األسنان  فإن  مثاًل  معكوسة 

تطبق إلى األمام من األسنان األمامية العلوية، 

وقد تكون العضة المعكوسة أمامية أو خلفية.

ما العمر المناسب لتركيب تقويم 

أسنان األطفال؟

بالنسبة  فإنه  سابقًا،  لكم  ذكرت  كما 

فور  عالجها  يجب  اإلسعافية  للحاالت 

اكتشافها، وقد يبدأ العالج بعمر الـ6 سنوات 

تعدل  التي  الوظيفية  األجهزة  طريق  عن 

النمو.

فتعتبر  عام،  بشكل  المناسبة  الفترة  أما 

هي  بقليل  قبلها  أو  النمو  قفزة  بداية  فترة 

الـ13  عمر  في  وهي  للعالج،  الذهبية  الفترة 

لإلناث،  سنوات   10 ونحو  للذكور  سنة 

صورة  أخذ  طريق  عن  المرحلة  هذه  وتعرف 

لليد للكشف عن العمر العظمي.

عامًا  و11  للذكور  عامًا   14 عمر  يعتبر  كما 

مهمة  فترة  وهي  البلوغ،  فترة  أيضًا  لإلناث 

أيضًا للعالج.

جميع ما سبق من األعمار تتم معالجتها عن 

الفكين  على  والتأثير  النمو  تعديل  طريق 

واألسنان، كما أن تجاوز هذه األعمار، ال يعني 

أن العالج غير ممكن، وإنما يجب على الطفل 

بالتقويم  العالج  إلى  اللجوء  الوقت  ذلك  في 

الثابت كما قد يلجأ الطبيب إلى قلع وحدات 

سنية لتمويه الحالة.

نصائح لألهل للمحافظة على تقويم 

أسنان األطفال

جهاز  طريق  عن  تتم  الُمعالجة  كانت  إذا 

وظيفي فيجب االلتزام بما يلي:

إهماله  وعدم  الجهاز  ارتداء  بأوقات  االلتزام 

بالوقت  المرجوة  النتائج  على  للحصول 

المحدد.

نزوع  جهاز  المستخدم  الجهاز  كان  إذا 

ساعات  لعدد  بالفم  وضعه  يجب  )متحرك( 

كافية وذلك حسب تعليمات الطبيب.

طريق  عن  الجهاز  نظافة  على  المحافظة 

غسله بالماء ووضعه في حافظة مناسبة له 

منعًا من كسره.

التي يوصي بها  المدة  زيارة الطبيب حسب 

وذلك لمتابعة النتائج وصيانة الجهاز بحال 

تطلب األمر ذلك.

أما في حالة التقويم الثابت فيجب:

االهتمام والعناية بالصحة الفموية

تفريش األسنان عن طريق الفرشاة الخاصة 

الدخول  تستطيع  التي  األسنان  بتقويم 

الطعام  تجمع  لمنع  واألسنان  السلك  بين 

والتسبب بالتهابات اللثة والنخور.

ما هو دور األهل لتجنب تفاقم مشاكل 

أسنان أطفالهم؟

خالل  من  واألهم  األكبر  هو  األهل  دور  يعتبر 

االنتباه إلى أسنان أطفالهم وعالجها في الوقت 

الطفل  أن  ال سيما  تأخير،  أي  دون  المناسب 

لن يكون واعيًا لمعرفة مشاكل أسنانه.

هذا باإلضافة إلى تعليم الطفل كيفية ارتداء 

ارتدائه  في  ومساعدته  التقويمي،  الجهاز 

بضرورة  وتوعيته  انتزاعه  لعدم  ومراقبته 

والمحافظة  الطبيب،  لتعليمات  االلتزام 

الطفل  عناية  ومتابعة  الجهاز  نظافة  على 

األبوين  عاتق  على  تقع  الفموية  بالنظافة 

أيضًا، سيما ما إذا كان طفلهم ملواًل بطبعه.

أطفالكم  فم  صحة  متابعة  فإن  وأخيرًا، 

ومعالجتها بشكل فوري ستوفر عليكم المال 

أطفالكم  أن  ستضمنون  أنكم  عدا  والوقت، 

وبعيدة  جميلة  ابتسامة  على  سيحصلون 

عن المشاكل مستقباًل.

ُيعتبر تقويم األسنان بمثابة العمود الفقري لطب األسنان، 
فعندما يمتلك الشخص أسنانًا ذات ارتصاف جميل ومتناسق 

مع إطباق طبيعي وسليم، فإن المشاكل األخرى التي قد 
يواجهها مثل النخور مثاًل تعتبر مجرد مشاكل ثانوية.. 

وبالتالي فإن اهتمام األهالي بأسنان أطفالهم ال سيما إن كانوا 
يواجهون مشاكل في إطباق أسنانهم أو اعوجاجها من خالل 

استخدام التقويم هو أمٌر في غاية األهمية ويمنحهم أسنانًا 
جميلة قليلة المشاكل في المستقبل.

تقويم أسنان 
األطــفــــــــال
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بعضها قتل مئات اآلالف ومسح قرى بأكملها من الوجود

أكثــر الـزالزل.. تدميــرا
ليست  ودموية،  خطورة  األكثر  الزالزل 

المسجلة  الزالزل  أقوى  هي  بالضرورة 

الكوارث  وعلوم  الجيولوجيا  توثيقات  في 

الطبيعية.

عمق  على  دالة  اإلصابات  تكون  ما  فغالبًا 

إلى  السطحية  الزالزل  تميل  حيث  الزلزال، 

الكثافة  على  عالوة  الضرر،  من  المزيد  إحداث 

يمكن  الذي  التهديد  ومقدار  السكانية، 

أن  قبل  استيعابها  األخرى  والهياكل  للمباني 

تنهار كليًا.

زلزال  مثل  الزالزل،  أشد  بعض  تسببت  وقد 

سيندي  وزلزال   2004 عام  الهندي  المحيط 

2011، في حدوث  اليابان في عام  العظيم في 

موجات تسونامي تسببت في أضرار إضافية 

ر بالمئات واآلالف. وخسائر في األرواح تقدَّ

أقوى  من  اثنين  فإن  ذلك،  من  النقيض  على 

في  اإلطالق  على  تسجيلها  تم  التي  الزالزل 

في  العظيم  تشيلي  زلزالي  مثل  التاريخ، 

عامي 1960 و2010، كان ضحيتهما عددًا قلياًل 

شدتهما  من  الرغم  على  القتلى،  من  نسبيًا 

االستثنائية على مقاييس الزالزل الُمعتَمدة.

الزالزل  أشد  بعض  نستعرض  يلي  فيما 

بشكل  تسجيلها  وتم  العالم،  شهدها  التي 

علمي مدروس، ونحدد أكثرها تأثيرًا وتدميرًا 

وحصدًا لألرواح.

زلزال كشمير الباكستانية
في  درجة   7.6 قوته  بلغت  الذي  الزلزال  وقع 

الجزء  في  وذلك   ،2005 عام  من  أكتوبر   8
كشمير  منطقة  من  باكستان  تديره  الذي 

في  الغربية  الشمالية  الحدودية  والمقاطعة 

باكستان؛ وقد أثر الزلزال على أجزاء متاخمة 

الموسوعة  بحسب  وأفغانستان،  الهند  من 

.Britannica البريطانية

وإثر ذلك، ُقتل ما ال يقل عن 79.000 شخص، 

مع انهيار أكثر من 32.000 مبنى في كشمير، 

والدمار  الوفيات  من  مزيد  عن  اإلبالغ  وجرى 

من  واحدًا  يجعله  مما  وأفغانستان،  الهند  في 

أكثر الزالزل تدميرًا في العصر الحديث حتى 

اليوم. وقد زاد توقيت الزلزال من سوء الحظ؛ 

ضين 
َّ

معر الناجين  من  اآلالف  مئات  ترك  ألنه 

ارتفاع  القارس، ما ساهم في  الشتاء  لطقس 

الطبيعية،  للكارثة  التالية  الوفيات  معدالت 

وسط صعوبات في إحصائها رسميًا.

زلزال سيتشوان في الصين
 5 من  أكثر   2008 عام  سيتشوان  زلزال  ترك 

أنحاء  جميع  في  مأوى  بال  شخص  ماليين 

مدينة  نصف  من  أكثر  ودمر  المقاطعة،  تلك 

وتسرب  األولي  الزلزال  بسبب  بيتشوان 

المياه من بحيرة قريبة على أثره.

وضرب الزلزال في 12 مايو عام 2008، وتسبب 

في دمار هائل للمنطقة الجبلية الوسطى من 

مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

على   7.9 قوته  بلغت  الذي  الزلزال  مركز  كان 

مقياس ريختر في مدينة ونتشوان، على ُبعد 

حوالي 100 كم شمال غرب تشنغدو، عاصمة 

 5 4 بنايات من كل  المقاطعة؛ وسويت نحو 

في تلك المنطقة باألرض.

كما تم تدمير قرى وبلدات بأكملها في الجبال 

نتيجة هذه الضربة.

زلزال بيرو العظيم )غرب بيرو(
 31 في  بيرو  سواحل  قبالة  الزلزال  هذا  نشأ 

أرضية  انهيارات  في  وتسبب   ،1970 مايو 

سيئة  المباني  من  العديد  وانهيار  ضخمة 

يقرب  ما  لقي  الزلزال  هذا  نتيجة  التشييد. 

من 70.000 شخص مصرعهم.

الساحلية  المدن  في  الضرر  معظم  ووقع 

بالقرب من مركز الزلزال وفي وادي نهر سانتا.

وقد وقع االنهيار األرضي األكثر تدميرًا من أعلى 

الواقع  هواسكران،  جبل  وهو  بيرو،  في  جبل 

في غرب وسط جبال األنديز.

التي  واألرض  الثلوج  ابتلعت  لذلك  نتيجة 

تتحرك بسرعة قرية يونغاي، ودفنت معظم 

في  أخرى  قرى  ودمرت  رانراهيركا،  قرية 

المنطقة بشكل جزئي أو كامل.

زلزال وتسونامي المحيط الهندي
في 26 ديسمبر عام 2004، ضرب زلزال تحت 

ريختر،  مقياس  على  درجة   9.1 بقوة  البحر 

قبالة ساحل جزيرة سومطرة اإلندونيسية.

ضربت  التالية،  السبع  الساعات  مدار  وعلى 

المحيط  زلزال  عن  ناجمة  عاتية  مد  أمواج 

الهندي، ما دمر مناطق ساحلية بعيدة وصلت 

 Geology موقع  أفاد  وقد  إفريقيا.  شرق  حتى 

وصل  األمواج  بأن  الجيولوجيا  لعلوم   Science
الخط  أو أكثر عندما ضربت  أمتار   9 ارتفاعها 

مليون  ربع  نحو  التسونامي  وقتل  الساحلي، 

شخص في 12 دولة، مع استمرار إندونيسيا 

وسريالنكا والهند وجزر المالديف وتايالند.

بشكل  جسيمة  كانت  الضربة  هذه  أضرار 

إندونيسيون  مسؤولون  ر  وقدَّ مسبوق.  غير 

200 ألف في  أن عدد القتلى هناك فقط تجاوز 

نهاية المطاف، ال سيما في إقليم اتشيه شمال 

سومطرة.

زلزال تانغشان العظيم )شمال غرب الصين(

 ،1976 عام  يوليو   28 في  تانغشان  زلزال  وقع 

تانغشان  زلزال  أيضًا  عليه  ُيطلق  والذي 

مقياس  على  درجة   7.5 قوته  بلغت  العظيم. 

الصينية  تانغشان  مدينة  ودمر  ريختر، 

بالكامل تقريبًا.

الفحم  بتعدين  اشتهرت  التي  المدينة  وهي 

كم   110 حوالي  ُبعد  على  وتقع  والصناعات، 

شرق العاصمة بكين.

هذه  إثر  القتلى  عدد  عن  إلحصاءات  ووفقًا 

أكبر  من  واحدة  أنها  ُيعتقد  التي  الضربة، 

فقد  للزالزل،  المسجل  التاريخ  في  الخسائر 

بلغ رسميًا ما بين 242.000 شخص و655.000 

شخص تقريبًا.

شخص  ألف   700 عن  يقل  ال  ما  أصيب  وقد 

أضرار  ووقعت  الزلزال،  إثر  متفاوتة  بجروح 

إلى  وصلت  حتى  الممتلكات  في  جسيمة 

بكين. 

زلزال هايتي
  دمر زلزال هايتي عام 2010 العاصمة الهاييتية 

 1.5 بنحو  ر  يقدَّ ما  فًا  ُمخلِّ برنس  أو  بورت 

مليون ناٍج بال مأوى.

وقع الزلزال بعد ظهر يوم 12 يناير على ُبعد 25 

الصدمة  سجلت  العاصمة.  غرب  جنوب  كم 

األولية قوتها 7.0 على مقياس ريختر وسرعان 

ما أعقبتها هزتان ارتداديتان قوتهما 5.9 و5.5.

حدث مزيد من توابع الزلزال في األيام التالية، 

درجة   5.9 بقوة  أخرى  توابع  ذلك  في  بما 

غرب  جواف  بيتي  في  يناير   20 في  ضربت 

بورت أو برنس.

لم تتعرض هايتي لزلزال بهذه الضخامة منذ 

بقوة  زلزال  أقرب  وكان  عشر،  الثامن  القرن 

بقوة  زلزال  ضرب  كما   .1984 عام  درجة   6.9
عام  الدومينيكان  جمهورية  ريختر  درجة   8.0

.1946

زلزال تشيلي العظيم في 1960
في  موثقة  بقوة  العالم  في  زلزال  أكبر  وقع 

جنوب  فالديفيا،  من  بالقرب   1960 مايو   22
تشيلي.

9.5 على مقياس  وقد تم قياس الضربة بقوة 

الجيولوجي  المسح  هيئة  قبل  من  ريختر 

المسبوقة،  غير  لقوته  ونظرًا  األميركية. 

تشيلي  »زلزال  باسم  إليه  ُيشار  أصبح 

العظيم« و»زلزال فالديفيا 1960«.

الجيولوجي  المسح  هيئة  وبحسب 

زلزال  »أكبر  هو  الحدث  هذا  فإن  األميركية، 

في القرن العشرين« بال استثناء.

التاريخ  في  األخرى  الزالزل  بعض  أن  صحيح 

زلزال  يعد  ذلك،  ومع  منه؛  أكبر  ل 
َّ

المسج

أصبحت  أن  منذ  حدث  زلزال  أكبر  تشيلي 

التقديرات الدقيقة لحجم الكوارث الطبيعية 

ممكنة في أوائل القرن العشرين.

من  سلسلة  سبب  فقد  الزلزال،  لقوة  نتيجة 

تشيلي،  ساحل  طول  على  تسونامي  أمواج 

حيث تمزقت المنازل من أساساتها وتطايرت 

إجمالي  شبه  الضرر  كان  األمواج.  بسبب 

»تساوت  إنها  قيل  حتى  المناطق  هذه  في 

باألرض«.

هذا  عن  الناتجة  األرضية  الحركة  أدت  وقد 

المباني.  آالف  إتالف  أو  تدمير  إلى  الزلزال 

مليون   2 حوالي  أن  التشيلية  الحكومة  قدرت 

شخص على األقل أصبحوا بال مأوى بسببه.

تقديرات  من  العديد  هناك  لذلك،  إضافة 

الزلزال، وهي تتراوح  لهذا  المختلفة  الضحايا 

معظم  تقريبًا.  شخص   6000 إلى   490 من 

في  المد  موجات  بسبب  كانوا  الضحايا 

تشيلي والحركة األرضية.

بعيدة  مناطق  في  أشخاص  ُقتل  ذلك،  ومع 

مثل الفلبين بسبب هذا الحدث.

و800   400 بين  ما  األضرار  تكاليف  وقدرت 

 3 بين  ما  ُتعادل  والتي   ،1960 في  دوالر  مليون 

مقاييس  بحسب  اليوم،  دوالر  مليارات   6 إلى 

التضخم.

بعد زلزال أفغانستان العنيف

كيف تحدث الهزات؟

وبحسب مسؤولين أفغان، فإن قوة الزلزال، الذي وقع في وقت كان 

السكان فيه نائمين، بلغت 6.1 درجة، وأظهرت صور نشرتها وسائل 

إعالم أفغانية منازل تحولت إلى أنقاض، وجثثًا ملفوفة بأغطية على 

األرض.

طائرات  إن  الداخلية،  بوزارة  المسؤول  أيوبي،  الدين  صالح  وقال 

الوصول  لتسهيل  اإلنقاذ،  جهود  إطار  في  انتشرت  هليكوبتر 

المرجح  »من  وأضاف:  والغذاء.  الطبية  اإلمدادات  ونقل  للجرحى، 

في  نائية  مناطق  في  تقع  القرى  بعض  ألن  القتلى؛  عدد  يرتفع  أن 

الجبال، وسيستغرق األمر بعض الوقت لجمع التفاصيل«.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي األميركية أن الزلزال وقع على بعد 

44 كيلومترًا من مدينة خوست في جنوب شرقي أفغانستان، وكان 
على عمق 51 كيلومترًا. وكتب أحد سكان العاصمة األفغانية كابول 

على موقع مركز رصد الزالزل األوروبي المتوسطي يقول: »هزات قوية 

وطويلة«. وقال أحد سكان مدينة بيشاور في شمال غربي باكستان: 

»كان قويًا«، بحسب رويترز.

كيف تحدث الزالزل؟
الزالزل ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة لتحرك ألواح الغالف الصخري 

في باطن األرض، أو ما تعرف جيولوجيًا بالصفائح التكتونية. وتكون 

حركة تلك األلواح أو الصفائح إما متباعدة عن بعضها أو مصطدمة مع 

بعضها أو منزلقة عبر حدودها، وتنطلق من أعماق مختلفة، وتتوقف 

قوتها على هذا العمق الذي تنشأ منه.

ومن صفات األرض األساسية أنها ذات صدع، فهناك شبكة هائلة من 

كاملة،  إحاطة  به  وتحيط  لألرض  الصخري  الغالف  تمزق  الصدوع 

يشبهها العلماء بخط اللحام على كرة التنس.

إذ إن األرض تحت أقدامنا، بحسب علماء الجغرافيا، غير مستقرة 

بالمرة، وتتألف من طبقات متباينة السماكة تتحرك في اتجاهات 

ضيقة  مجاٍر  تتخللها  التي  والكسور  بالصدوع  وتزخر  مختلفة، 

تلك  بخالف  صخرية،  وقواعد  وطين  رواسب  وهناك  السوائل.  من 

عن  تتباعد  أو  ببعضها  تحتك  التي  العمالقة  التكتونية  الصفائح 

الزالزل بمقياس ريختر، وهو مقياس لوغاريتمي،  بعضها. وتقاس 

بمعنى أن كل زيادة درجة واحدة على مقياس ريختر يقابلها زيادة 

10 أمثال في القوة عن الدرجة التي تسبقها؛ فإن زلزاال بقوة 3 درجات 
قد يشعر به السكان، بينما إذا بلغت قوته 4 درجات فقد تهتز األرفف 

أكثر قد يكون كفياًل  أو  5.5 درجة  زلزااًل بقوة  ما فوقها، لكن  ويسقط 

بإلحاق أضرار بالمباني.

في  وألنها  تقريبًا،  لوحًا   12 العمالقة  التكتونية  الصفائح  عدد  ويبلغ 

الكرة  باطن  يغلف  الذي  الصخري  الغالف  تمزق  فإنها  دائمة  حركة 

األرضية. وتطفو تلك األلواح أو الصفائح التكتونية فوق طبقة سائلة 

حول  األرض  دوران  ويؤدي  الحرارة،  وعالية  اللزوجة  عالية  منصهرة 

محورها أمام الشمس إلى انزالق تلك األلواح فوق الطبقة المنصهرة؛ 

الملتهبة  الحمم  تلك  واندفاع  األلواح،  تلك  تباعد  إلى  أحيانًا  يؤدي  ما 

نحو السطح بسرعات هائلة، وهو ما يتسبب في حدوث البراكين.

إلى  تندفع  الملتهبة  الحمم  تلك  أن  أي  العكس،  يحدث  عندما  لكن 

أسفل نحو باطن األرض، يؤدي ذلك إلى تصادم بعض تلك الصفائح 

التكتونية بعضها ببعض، فتحدث الزالزل بشكل طبيعي.

متى نشعر بوقوع زلزال؟
المنصهرة  الحمم  من  طبقة  عن  عبارة  األرضية  الكرة  باطن  أن  وبما 

في حالة حركة دائمة، فإن وقوع الزالزل أمر شبه مستمر وال يتوقف، 

وقوع  دورية  تختلف  ولماذا  الوقت؟  طوال  البشر  بها  يشعر  ال  فكيف 

الزالزل من منطقة ألخرى حول العالم؟

األمر كله يتعلق بمدى قوة الزالزل التي تنتج عن تلك الحركة، فإذا 

النوعية  وهذه  ريختر،  مقياس  على  درجات   3 من  أقل  الزلزال  كان 

تمثل النسبة األعظم من الزالزل الناتجة عن الحركة الطبيعية في 

باطن األرض، ال يشعر بها البشر.

ريختر،  بمقياس  فوق  فما  درجات   3 الزلزال  قوة  درجة  بلغت  إذا  أما 

ريختر  بمقياس  درجات   5 تخطت  وإذا  الناس،  بها  فسيشعر 

المادية  األضرار  وحدوث  السقوط  وربما  االهتزاز،  في  المباني  تبدأ 

ونوعية  الزلزال  تشهد  التي  المنطقة  طبيعة  أن  شك  وال  والبشرية. 

أثر  لها  يكون  الزالزل  لوقوع  االستعدادات  جودة  ومدى  فيها  المباني 

كبير في التخفيف من وطأة أضرار الزالزل إلى حد كبير.

فالزلزال الذي وقع في أفغانستان، األربعاء 22 يونيو، بلغت قوته 6.1 

درجة بمقياس ريختر، وأودى بحياة ما يقرب من ألف شخص، ومن 

المتوقع أن يرتفع العدد، بينما قد يقع زلزال بالقوة نفسها في مناطق 

أخرى وال يتسبب في ذلك العدد الضخم من الخسائر البشرية.

هل يمكن أن نتنبأ بالزلزال قبل حدوثه؟
المسح  هيئة  موقع  بحسب  القاطع،  العلمي  الرأي  هو  وهذا  كال، 

التنبؤ  يكون  كي  شروط   3 تضع  التي  األميركية،  الجيولوجي 

وتوقيت  يوم  تحديد  الشروط  هذه  أول  بالفعل.  قائمًا  بالزلزال 

حدوث الزلزال بدقة، والثاني تحديد مكان حدوث الزلزال بدقة، أما 

الثالث فهو تحديد قوة الزلزال أيضًا بدقة.

والتقدم  الكبير  العلمي  التطور  من  الرغم  وعلى  فإنه،  وبالتالي 

التكنولوجي الذي حققته البشرية حتى اآلن، ال تزال قدرة اإلنسان 

على التنبؤ الدقيق بوقوع الزلزال قبل أن يحدث فعليًا محدودة إلى 

حد كبير، وإن كانت هناك بعض األدوات والمؤشرات التي يسعى 

البعض من خاللها إلى محاولة توقع حدوث الزلزال قبل أن يحدث، 

ولو بفترة زمنية قصيرة.

باستمرار  تقيس  التي  الزلزالي  الرصد  أجهزة  األدوات  هذه  ومن 

األرضية،  القشرة  سطح  في  اهتزازات  أية  الساعة  مدار  وعلى 

وعن  الشاحنات،  أو  القطارات  حركات  عن  ناجمة  كانت  لو  حتى 

طريق هذا الرصد يمكن مالحظة أية تغيرات تنبئ بقرب وقوع هزة 

أرضية، بحسب تقرير لموقع قناة الجزيرة.

أو التصدعات في جزء  أو الشقوق  كما أن ظهور بعض المنحدرات 

احتمال  على  مؤشرًا  يكون  قد  ما  منطقة  في  األرضية  القشرة  من 

وقوع زلزال في تلك المنطقة. ويستدل العلماء أيضًا على قرب وقوع 

هزات أرضية عن طريق اختالف مقادير المياه في اآلبار أو الخلجان، 

ال  »الرادون«،  غاز  مثل  الغازات  بعض  تصاعد  طريق  عن  وأيضًا 

الحيوانات  بعض  هجرة  أن  كما  والمحاجر.  المناجم  في  سيما 

هزة  أو  زلزال  وقوع  قرب  على  مؤشرًا  أيضًا  تعتبر  مفاجئة  بطريقة 

أرضية.

تعرضت أفغانستان لزلزال مدمر أودى بحياة المئات، 
فكيف تحدث الزالزل؟ وهل يمكن أن نتسبب نحن 

َب نشاط  البشر في وقوعها بالفعل؟ وهل َتسبَّ
بشري في زلزال من قبل؟

كان مسؤولون أفغان قد قالوا، صباح األربعاء 22 
يونيو، إن زلزااًل أودى بحياة 920 شخصًا على األقل، 
وأسفر عن إصابة أكثر من 600، وتوقعوا زيادة عدد 

القتلى مع تدفق المعلومات من القرى في المناطق 
الجبلية النائية.
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سعد المهندي

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يصاحب الطقس 

ضبابا  يصبح  نهارا  حار  أحيانا  عالق  غبار  اليوم 

الساحل،  على  لياًل  المناطق  بعض  على  خفيفا 

وفي البحر يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب.

شرقية  شمالية  الساحل  على  الرياح  وتكون 

وشمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، 

ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4 و8 كيلومترات.

 31 الصغرى  الدوحة  في  الحرارة  درجة  وتكون 

والكبرى 38 درجة مئوية.

بمشاركة كوكبة من األكاديميين المترجمين

ندوات مثمرة لـ »حمد للترجمة«

د.  اإلعالمية  المستشارة  الرسمي  الناطق  بدأتها 

حنان الفياض وأدارتها الناقدة األكاديمية د. امتنان 

الصمادي، في ضوء اختيار التركية كلغة رئيسية 

ثانية، والرومانية في فئة اإلنجاز للموسم الثامن من 

الجائزة التي طرحت العام 2015م.

الفياض فلسفة الجائزة ورؤيتها، منوهة  عرضت د. 

بأن دولة قطر أطلقتها خصيصا احتفاء بالمترجمين 

وتقديرا لدورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون 

وإشاعة  لإلبداع،  وتشجيعا  العالم،  شعوب  بين 

التنوع والتعددية ولتأصيل المعرفة والحوار، ونشر 

الثقافة العربية واإلسالمية، وتنمية التفاهم الدولي، 

ولغات  العربية  بين  الناضجة  المثاقفة  وعمليات 

العالم عبر الترجمة والتعريب.

األفراد،  فئة  ترشح  شروط  عن  وتحدثت 

والمؤسسات، مؤكدة اعتمادها لجانا علمية رصينة 

من أنحاء العالم لضمان حياديتها، ومجلس أمنائها 

والعلوم  اإلنسانيات  مجاالت  في  الترجمة  اختار 

بين  المثاقفة  تحقيق  في  إليجابيتها  االجتماعية؛ 

الحضارات.

يشمل  الثامن  الموسم  أن  إلى  الفياض  وأشارت 

وتنقسم  المفردة،  الكتب  في  األولى  الفئة  جوائز 

لإلنجليزية،  العربية  من  الترجمة  أفرع:  ألربعة 

من  وكذلك  للتركية،  العربية  ومن  للعربية،  ومنها 

ألف   200 واحدة  كل  قيمة  وتبلغ  للعربية،  التركية 

ألف   100 على  األول  الفائز  ويحصل  أميركي،  دوالر 

دوالر، والثاني 60 ألف دوالر، والثالث 40 ألف دوالر … 

الثانية؛  للمرة  ثانية  كلغة  التركية  الختيار  الفتة 

العربي  الثقافي  التقارب  تحقيق  في  ألهميتها 

التركي.

اإلنجاز  جوائز  تشمل  الثانية  الفئة  أن  وأضافت 

تتمثل  العام  وهذا  المختارة،  الفرعية  اللغات  في 

بهاسا  لغات:  في  وإليها  العربية  من  الترجمة  في 

السواحلية،  الرومانية،  الكازاخية،  إندونيسيا، 

أعمال  لمجموعة  الجائزة  تمنح  حيث  الفيتنامية، 

لتلك  ومنها  للعربية،  اللغات  هذه  من  مترجمة 

الفئة  هذه  لجوائز  اإلجمالية  القيمة  وتبلغ  اللغات، 

مليون دوالر، فيما تخصص الفئة الثالثة لإلنجاز في 

وتبلغ  والتركية(،  )اإلنجليزية  الرئيستين  اللغتين 

كثب  عن  تابعت  الجائزة  أن  مؤكدة  دوالر،  ألف   200
جهود المترجمين سواء الفائزون بتقديرهم، أو الذين 

لم يحالفهم الحظ لدفعهم لتجويد أعمالهم، لتحقيق 

معايير الجائزة وتشجيع المثاقفة الناضجة.

محمد  بروف  التركي  المترجم  تناول  جانبه،  ومن 

غازي  جامعة  العربية  اللغة  قسم  رئيس  حقي 

الثقافي  التأثير  في  الترجمة  أهمية  بتركيا، 

لتاريخ  مشيًرا  الحضارات،  إبداع  ونقل  المتبادل، 

الترجمة في العالم اإلسالمي منذ العصر العباسي، 

اليونانية،  عن  والمعارف  العلوم  نقل  على  والعمل 

العلمية  وإبداعاتهم  المسلمين  أعمال  ترجمة  ليتم 

والفكرية فيما بعد، كمصدر رئيسّي لعصر التنوير 

إثراء  بل  نقاًل  ليست  الترجمة  أن  مؤكًدا  األوروبي، 

للحضارة المنقول إليها.

المتنوعة،  ومدارسه  التركي  األدب  عن  وتحدث 

تغيير  في  ساهمت  العربي  األدب  ترجمة  أن  وذكر 

وجود  إلى  مشيًرا  العرب،  عن  النمطية  الصورة 

تقارب أدبي بين الثقافتين حالًيا بفعل الترجمة… 

الشيخ  ولجائزة  المعلى  القدح  للمثاقفة  ويبقى 

وندواتها  بحواراتها  الناضج  وحديثها  للترجمة  حمد 

العلم  مواعين  لتحريك  الطولى  اليد  وجائزتها 

والمعرفة ويبقى للحديث بقية..

تواصل جائزة الشيخ حمد 
للترجمة والتفاهم الدولي 

فعالياتها وندواتها المثمرة، فقد 
عقدت مؤخرًا عبر تطبيق تقنية 

االتصال المرئي حلقة نقاشية 
نظمتها الجائزة بقطر تحت 

عنوان »على مائدة الترجمة.. 
وسؤال المثاقفة« بمشاركة 

كوكبة من األكاديميين 
المترجمين في اللغتين التركية 
والرومانية بجانب اإلعالميين في 

قطر وتركيا ورومانيا.

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

خولة مرتضوي

ريشة حبر

khawlamortazawi@gmail.com

تحديات مهنية جديدة 
في الصحافة القطرية

إّن تحّوالت اإلعالم الجديدة من شأنها أن تالمس، 

بشكل مباشر، اّتجاهات الصحفيين في قطر 

نحو استخدام هذه الوسائل الجديدة في الخدمة 

الصحفّية، فال حزر أّن مهارات ومؤّهالت وقدرات 

الصحفيين في التعامل مع منّصات اإلعالم الجديد 

أصبحت من أهّم المعايير التي على أساسها 

يتم اختيار وتوظيف القائم على إعداد وإنتاج 

الرسالة اإلعالمّية في العصر الحديث. وعليه، فإّن 

الصحفيين اليوم يجدون أنفسهم أمام تحّديات 

مهنّية جديدة بسبب ما تفرضه عليهم البيئة 

اإلعالمّية التقنّية الجديدة، إضافة إلى كّم كبير 

من المّيزات والخصائص التي تمنحهم إياها هذه 

الوسائل التي سّهلت الكثير من العناء أمام أبناء 

بالط الصحافة العتيقة الكالسيكّية. أصبح يزداد 

كّل يوم إدراك الصحفيين ألهمّية تطويع مهاراتهم 

وأدواتهم باستخدام أدوات اإلعالم الجديدة لتحقيق 

خدمة صحفّية سريعة ومتميزة والفتة، فقواعد 

البيانات الضخمة وما تحتويه من معلومات وحقائق 

والمصادر اإلعالمّية المتنوعة المتاحة على الشبكة 

العنكبوتّية الدولّية سهلت حياة اإلعالمي والصحفي 

في العصر الحديث بشكل كبير جدا، فعالوة على 

ذلك سهلت البيئة اإلعالمّية الجديدة على اإلعالمي 

عملّيات التغطية الخبرّية والتحليل والبحث 

اإللكتروني والتحّقق من مصداقّية األخبار، إضافة 

إلى إمكانّيات استخدام أشكال صحفّية جديدة 

في العمل المهني، كإنشاء المجموعات اإلخبارّية 

وعقد المؤتمرات الصحفّية والمقابالت الشخصّية 

عن بعد وعمل استطالعات للرأي العام وغيرها من 

األشكال التفاعلّية المتاحة حاليا عبر منّصات اإلعالم 

الجديد الذي يتمّيز بجمهور نشط متفاعل ويسهم 

بشكل سهل وإيجابي، في كثير من األحيان، في 

تنفيذ الكثير من األفكار اإلعالمية، حيث يعّبرون بكل 

أريحية عن آرائهم ويوصلون أصواتهم في مختلف 

القضايا المطروحة أمام الرأي العام في هذا الفضاء 

الكوني الفسيح.

قارئي الكريم، ثّمة فرق شاسع بين مهنة الصحافة 

في مرحلة ما قبل اإلعالم الجديد، ومرحلة ما بعد 

اإلعالم الجديد، حيث أصبحت مهنة المتاعب 

والتضحيات أقّل تعبا من ناحية وأكثر مسؤولّية 

من ناحية أخرى، فالصحافة الملّقبة عرفا ببالط 

صاحبة الجاللة )لقب التشريف والتكليف معا( عليها 

أاّل تتحّول إلى بالط صاحبة )الضاللة( بفعل تلّوث 

أقالم بعض الصحفيين غير المهنيين الذين يزيفون 

الحقائق ويصّدرون الكذب واإلشاعة ويضللون الرأي 

العام ألهداف غير نبيلة. ففضاء اإلعالم الجديد، 

فضاء الثنائّيات والمضاّدات، مهيأ، بشكل كبير، 

إلحداث تنظيم أو حتى فوضى خاّلقة، فهي إذن، نظام 

دينامي شديد التعقيد، وضمن هذا النظام، ومع ما 

يتضّمنه من عناصر مادّية ورمزّية، تحدث الكثير 

من السلوكّيات الغير منظمة، التي تصدر بشكل 

أساسي من المرسل القائم باالتصال، وعليه فإّن 

توفير األدوات اإلعالمّية الجديدة والحرّيات التاّمة 

الممنوحة للصحفيين واإلعالميين دون التأكيد على 

أهمّية الحفاظ على المهنّية واألخالقّيات اإلعالمّية 

ودون الحرص على بّث المعلومات واألخبار الدقيقة 

الصحيحة وتوجيه األفكار والرسائل الحضارّية 

البنيوّية النهضوّية؛ لن تغّير من واقعنا اإلعالمي 

العالمي المأسوف عليه شيء، بل ستزيده ترّديا 

وتراجعا.

نحن بحاجة ماّسة إلى جهود بحثّية ومهنّية جاّدة 

نحو تغيير النظام اإلعالمي العالمي، وذلك لتحقيق 

نوع من التكافؤ النسبي بين التدّفق اإلعالمي الصادر 

مّنا وإلينا، بحيث يستطيع المرسل والمتلّقي 

العربي أن يقيم المعادلة الصحيحة بين هوّيته 

ووالئه وانتمائه، وبين تفاعله الحيوي مع مختلف 

الثقافات واأليدولوجّيات العالمّية، تكافؤ يمّكن 

الصحفي واإلعالمي العربي من التحّول من مرحلة 

استقبال واستهالك وتقليد المنتج اإلعالمي الغربي 

إلى مرحلة تصدير وإنتاج وابتكار المنتج اإلعالمي 

العربي وترك بصمات مؤّثرة وواضحة في الفضاء 

العالمي المفتوح.

وتأسيسا على كّل ما سبق، يهتّم كتابي الموسوم 

بـ: )الصحافة القطرّية واإلعالم الجديد(، الصادر عن 

دار روزا للنشر، باّتجاهات الصحفيين في قطر نحو 

استخدام اإلعالم الجديد في الخدمة الصحفّية، 

وهو دراسة وصفّية تحليلّية ميدانّية على عدد من 

الصحف القطرّية. لقد أصبح اإلعالم الجديد سالحا 

يقارع القنابل النووّية والبنادق والدبابات والصواريخ، 

سالحا حقيقيا بيد الصحفيين وبيد المواطنين 

الصحفيين، وقد شرعت في هذه الدراسة بهدف 

تجلية اتجاهات الصحفيين العاملين في أبرز 

الصحف القطرّية، الصادرة باللغة العربّية، نحو 

استخدام منّصات اإلعالم الجديد المختلفة في 

خدمتهم الصحفّية.

} إعالمّية وباحثة أكاديمّية- جامعة قطر 

الدوحة          $
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مقارنة تساعدك في اختيار الجهاز األفضل لك

بعد أن كانت المنافسة الرئيسية في عالم 

أنظمة تشغيل الحاسب المحمول لسنوات 

وويندوز،  أبل  عالمي  بين  تنحصر  طويلة 

جديد  تشغيل  نظام  سنوات  عدة  منذ  ظهر 

يرغب في المنافسة مع العمالقة، وهو نظام 

جوجل  قدمته  الذي  إس  أو  كروم  تشغيل 

ألول مرة عام 2011، فأصبحت المنافسة بين 

القاعدة  تزال  ال  قد  وربما  محتدمة،  األجهزة 

أجهزة  تفضل  المستخدمين  من  العريضة 

عشاق  لكن  ويندوز،  تشغيل  بنظام  البتوب 

هي  بوك  ماك  أجهزة  أن  يرون  زالوا  ما  أبل 

األفضل في عالم الحاسب المحمول.

لكن بعد أن تطورت أجهزة كروم بوك بشكل 

األخيرة،  الخمس  السنوات  في  كبير 

من  األخرى  األنواع  منافسة  من  اقتربت 

الحواسيب وأنظمة التشغيل األخرى؛ وصار 

االختيار بين األجهزة محّير للبعض أحيانًا، 

انتشارًا؛  األكثر  ويندوز  أجهزة  عن  وبعيًدا 

أجهزة  بين  سريعة  مقارنة  لك  نستعرض 

والفوارق بينهما،  وأجهزة ماك بوك  كروم بوك 

ومزايا كل منهما وعيوبه.

الفارق األساسي.. أنظمة 
تشغيل مختلفة

وكروم  بوك  ماك  أجهزة  بين  فارق  وأبرز  أهم 

ويحمل  أبل  صنعته  جهاز  األول  أن  هو  بوك 

تشغيل  بنظام  ويعمل  التجارية،  عالمتها 

حصري  منتج  إنه  أي  نفسها،  أبل  ابتكرته 

بالكامل على عالم أبل، سواء في البناء أو في 

نظام التشغيل؛ بينما أجهزة كروم بوك هي 

مثل  شهيرة  تجارية  عالمات  تحمل  أجهزة 

جوجل  أجهزة  أو  وسامسونج  وإيسر  لينوفو 

نفسها مثل بيكسل بوك.

ولكن بناء كروم بوك يكون بمواصفات فنية 

وحصري  كامل  بشكل  مالئمة  تجعلها 

ومن   Chrome Os جوجل  تشغيل  لنظام 

ولكن   ،Chromebook التسمية  جاءت  هنا 

يظل التساؤل قائمًا: أي األجهزة أفضل؟ هذا 

احتياجاتك  على  بناًء  تقرره  أن  يمكنك  ما 

ومتطلباتك الشخصية.

أبرز مميزات »ماك بوك«
نظام  هو  بوك  ماك  أبل  أجهزة  مزايا  أبرز   -

وهو  لها،  والحصري  بها  الخاص  التشغيل 

بانسيابية  يتميز  والذي   ،macOS نظام 

أن  بخالف  أبل،  أجهزة  بها  ُعرفت  شهيرة 

إدارة  في  العابر  الخلل  أو  التقنية  األخطاء 

لمستخدمي  بالنسبة  نادر  أمر  هو  الجهاز 

العمل  تخص  احتياجاتك  كانت  ولو  أبل. 

 macOS فنظام  الترفيه؛  حتى  أو  الدراسة  أو 

سيوفر لك تشغياًل ُمحكمًا خاليًا من األعطال 

تبدو  قد  ربما  المهام،  أداء  في  التقصير  أو 

واجهة نظام ماك أو إس غريبة بعض الشيء 

ولكن  ويندوز،  عالم  من  اآلتي  للمستخدم 

واجهة  مع  التعامل  على  تعتاد  أن  بمجرد 

أكثر  األمر  سيصبح  اإلدارة،  وأوامر  النظام 

سهولة واعتيادية.

- أجهزة ماك بوك التي تقدمها أبل تضع في 

كبيرًا،  مجهودًا  بنائها  وخامات  تصميمها 

لذلك تكون أجهزتها أكثر امتيازًا من غيرها، 

»فاخرة«  أجهزة  أنها  على  تصنيفها  ويمكن 

غيرها،  من  أكبر  بشكل  لتدوم  ُبنيت 

بغيرها،  مقارنة  خفيف  بوزن  أيضًا  وتتميز 

إذا وجدت جهاز ماك بوك يعمل  وال تندهش 

الزمان  من  عقد  لمدة  وشاق  مستمر  بشكل 

أو  التهالك  عالمات  عليه  تبدو  أن  دون  من 

والتصميم  استثنائية،  الخامات  الِقدم. 

الحواسيب،  عالم  في  رائدًا  يكون  ما  دائًمًا 

مصنوعة  أجهزة  يبتغي  لمن  ميزة  وهذه 

في  ومميزة  أنيقة  وتبدو  كبيرة  بجودة 

الوقت نفسه.

تأتي  بأنها  أيضًا  تتميز  بوك  ماك  أجهزة   -

وأقوى  أبرز  من  ومجموعة  مسبقًا  محّملة 

الفيديو،  ومقاطع  الصور  تعديل  تطبيقات 

 Final Cut التطبيقات هو برنامج  وأبرز هذه 

البصري  التعديل  برامج  أفضل  ُيعد  الذي 

الشهير  بريمير  أدوبي  برنامج  بعد  للفيديو 

المحتوى  إنتاج  شركات  عليه  تعمل  الذي 

بعض  في  أفضل  يكن  لم  إن  الترفيهي، 

خاصة  بريمير،  أدوبي  من  الخصائص 

البصرية  المواد  وتلوين  الصور  جودة  في 

تفضل  كنت  إذا  لذلك  األلوان،  ومرشحات 

وإنتاج  البصرية  للتعديالت  قويًا  جهازًا 

األنسب  هو  أبل  فجهاز  الترفيهي،  المحتوى 

تطبيقاته  مع  التعامل  لسهولة  نظرًا  لك، 

أجهزة  تطبيقات  من  بكثير  أكبر  بشكل 

كروم بوك أو حتى ويندوز. 

أبرز عيوب ماك بوك
التفاصيل  من  الكثير  في  الخوض  دون   -

فإن  المنتجات،  تسعير  سياسات  حول 

أحد أبرز عيوب أجهزة أبل هو ثمنها المرتفع 

مقارنة باألجهزة األخرى؛ فثمن أحدث أجهزة 

ماك بوك MacBook،Pro M2 والذي سيطرح 

في يوليو 2022 يصل إلى 1200 دوالر بالحجز 

المسبق.

- تطبيقات العمل المكتبي المعتادة واألكثر 

انتشارًا مثل أوفيس، وورد، وأوفيس إكسيل 

وغيرها، ال يمكن استخدامها على أجهزة ماك 

المتوفرة  التطبيقات  هذه  بدائل  ولكن  بوك، 

لنظام تشغيل ماك أو إس ليست على القدر 

الكافي من العمق، والمميزات إلدارة البيانات 

إدارة  في  لديك  البديل  سيصبح  واألرقام، 

هو  المكتوب  والمحتوى  والبيانات  األرقام 

أو  شبيهة،  خارجية  تطبيقات  على  االعتماد 

على تطبيقات جوجل أونالين، مثل جوجل 

دوكمنت وجوجل شيت.

إصدارات  -حتى  بوك  ماك  أجهزة  افتقدت   -

بي  إس  يو  منافذ  وجود   2021- عام  أواخر 

على  االعتماد  هو  البديل  وكان  كاملة 

موصالت  أو  )سي(  نوع  من  بي  إس  يو  منافذ 

معالج  قدرة  بخالف  )اليتننج(،  نوع  من 

شاشة  توصيل  في  المحدودة  ماكبوك 

مهام  تتطلبها  قد  والتي  للجهاز،  خارجية 

الحاسب  شاشة  بجانب  الدراسة  أو  العمل 

األساسية.

مميزات كروم بوك
كروم  أجهزة  استخدام  مع  تلحظه  ما  أبرز   -

أداء  والنعومة في  بوك هو السرعة الشديدة 

أو إس، بخالف أجهزة  نظام التشغيل كروم 

صغير  بأنه  كروم  نظام  يتميز  وويندوز  أبل 

مهام  في  فارق  بشكل  األداء  وسريع  الحجم، 

قدرة  تستهلك  والتي  الحجم  كبيرة  العمل 

المعالج بشكل كبير.

بوك  كروم  أجهزة  في  بارزة  أخرى  ميزة   -

وتثبيت  التعامل  في  الكبيرة  السهولة  هي 

نظام  تثبيت  إعادة  حتى  أو  التطبيقات 

ماك  بأجهزة  مقارنة  األساسي،  التشغيل 

بوك؛ فإن التعامل مع كروم أو إس يعد واحد 

شخص  ألي  يمكن  التي  المهام  أسهل  من 

معرفة  يملك  يكن  لم  إذا  خاصة  يؤديها  أن 

التكنولوجيا  أو  األجهزة  بتشغيل  كبيرة 

بشكل عام.

التي  المميزات  من  واحدة  هي  األسعار   -

تضع أجهزة كروم بوك في المقدمة، فبداية 

من 200 دوالر -وتتوفر أجهزة تصل أسعارها 

تمتلك  أن  يمكنك  المبلغ-  هذا  نصف  إلى 

لينوفو  أو  إيسر  إصدار  من  بوك  كروم  جهاز 

تضع  وبالطبع  متوسطة،  فوق  بمواصفات 

مقدمة  في  بوك  كروم  أجهزة  الميزة  هذه 

ميزانية  مع  تتعامل  عندما  الخيارات 

محدودة.

أبرز عيوب كروم بوك
الدفع  بمبدأ:  بوك  كروم  أجهزة  ُصنعت   -

مقابل تبسيط المنتج، وهذا يعني أنك مثاًل 

على  التشغيل  نظام  تغيير  من  تتمكن  لن 

إس  أو  كروم  استبدال  يمكنك  ولن  جهازك، 

ولكنه  ممكن،  تقنيًا  -األمر  ويندوز  بنظام 

ض جهازك للتلف ومخالفة الضمان.
ِّ

يعر

حصون رقمية ولكن..

لإلجابة عن التساؤل الرئيسي في التقرير: هل 

هناك هواتف غير قابلة لالختراق أو التتبع؟ أجاب 

األمن  خبراء  كبير  ماور،  إيتاي  السؤال  هذا  عن 

السيبراني بإحدى أكبر شركات األمن الرقمي، 

تصريح  في   ،Insights إنسايتس  شركة  وهي 

لموقع بيزنس إنسايدر، بأنه ال يوجد في العالم 

أي هاتف ال يمكن اختراقه، وقال إن هناك العديد 

»الحصن  هذا  تكون  أن  تحاول  التي  األجهزة  من 

كونه  يتعدى  ال  األمر  أن  أوضح  ولكنه  الرقمي«، 

)حنكة في إدارة المخاطر( من قبل البعض.

وبينما قد ال يوجد جهاز محصن ضد االختراق، 

اهتمت بعض شركات تصنيع الهواتف بجعل 

منتجاتها تتميز بنسب عالية مثل األمان، ورأت 

األجهزة  تلك  تسويق  في  األساسي  العنصر  أن 

عدسة  دقة  أو  الشاشة  وضوح  وليس  األمن،  هو 

ومعالج  الذاكرة  سعة  حتى  أو  بها،  الكاميرا 

آبل  مثل  عمالقة  شركات  تسوق  بينما  الجهاز، 

منتجها الشهير آيفون على أنه هاتف يتميز عن 

منافسيه من هواتف أندرويد )مفتوحة المصدر( 

ليس  يزال  ال  أنه  إال  عال،  بياني  أمن  بمعدالت 

اآلمنة،  الهواتف  عالم  في  اإلطالق  على  األفضل 

والتي نذكر لك أفضلها.

IntactPhone R2

الهواتف اآلمنة، وتصفه شركته  واحد من أكثر 

أفضل  بأنه   CommuniTAKE المنتجة 

ووكاالت  العسكرية  للمؤسسات  آمن  هاتف 

في  يرغبون  الذين  واألفراد  واالستخبارات  األمن 

مستوى عاٍل من الخصوصية.

نظام  على  يعمل   IntactPhone R2 هاتف 

يسمى  أندرويد  نظام  من  مشتق  تشغيل 

Intactos، ولكنه أكثر أمانًا، ويعمل على تشفير 
 ،full encryption كاملة  بصورة  البيانات 

ويتميز   ،IP68 الغبار  مقاومة  بمعيار  ومصّنع 

وصول  وذاكرة  اتصال،  شريحتي  بدعم 

أن  كما  جيجابايت،   6 بسعة   RAM عشوائي 

هيكل الهاتف محمي نوعًا ما من الزجاج شديد 

التحمل، الهاتف اآلمن متوفر للشراء في األسواق 

دوالر  و2000   1800 بين  يتراوح  بسعر  العالمية 

أميركي. 

Librem 5

التكنولوجيا  شركة  إنتاج  من   Librem 5 هاتف 

األميركية Purism، والتي تقدم هذا الهاتف اآلمن 

وتوجهه خصيصًا إلى المستخدم الذي يبتغي 

والتحرر من ُنظم  أعلى مستويات الخصوصية 

بنظام  يعمل  فالهاتف  التقليدية،  التشغيل 

يختلف  الذي   ،PureOS إس  أو  بيور  تشغيل 

التابع  إس،  أو  وآي  أندرويد  األبرز  النظامين  عن 

لشركة آبل، ولكن تترك الشركة الهاتف متاحًا 

لتحميل أنظمة بديلة مثل نظام لينوكس.

زر  وهي  الهاتف،  هذا  بها  يتميز  أخرى  ميزة 

زر  باسم  يعرف  ما  أو   ،Hardware switch kill
التوقيف الطارئ، ومن خالله تستطيع تعطيل 

فاي  الواي  وموصل  والميكروفون،  الكاميرا  عمل 

والبلوتوث من الهاتف تمامًا من خالل فصلها عن 

الدائرة األم بالجهاز.

ميغابيكسل،   13 بدقة  بكاميرا  يتميز  الهاتف 

وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير، وذاكرة وصول 

تخزين  وسعة  غيغابايت،   3 بسعة  عشوائي 

حتى 2 تيرابايت، ويتوفر الجهاز بسعر متوسط 

1200 دوالر.

Bittium tough mobile 2

هذا الهاتف الفنلندي الذي تقدمه شركة بيتيوم 

يتميز بعدة طبقات من معايير التشفير، ليس 

بحسب  ولكن  التشغيل،  نظام  خالل  من  فقط 

الشركة فهذا الهاتف مدمج في هيكله عدة رقائق 

دقيقة تقوم بمساعدة برنامج الهاتف في تشفير 

كل بيانات يدخلها المستخدم إليه.

أكثر  من  واحدًا  أصبح   tough mobile 2 الهاتف 

الهواتف اآلمنة انتشارًا في األعوام األخيرة، نظرًا 

 SafeMove® Mobile VPN الستخدامه خاصية 

لتشفير البيانات وهو ما القى إشادة العديد من 

من  أكثر  عبر  به،  السيبراني  األمن  مؤسسات 

35 دولة في العالم، وهو ما ُتبرزه دائمًا الشركة 
للفخر  مهم  مصدر  بأنه  للهاتف  الُمصنعة 

بمنتجها.

أمنيا  ُمعدل  أندرويد  بنظام  يأتي  الهاتف 

شريحتين،  ويدعم   Hardened Android 10
وكاميرا  أمبير  مللي   3000 بطارية  وسعة 

 Bittium أساسية بدقة 12 ميجابيكسل. هاتف

tough mobile 2 متوفر بسعر 1550 يورو، أي ما 
يقارب 1640 دوالر.

IntactPhone Arcane

سابق  للهاتف  األول  الجيل  وهو  الهاتف،  هذا 

األساس  في  ُصمم   ،IntactPhone R2 الذكر 

الشركات  تجسس  باسم  ُيعرف  ما  لتفادي 

بقوة  ينتشر  والذي   ،Corporate espionage
األعمال  عوالم  في  الُكبرى  الشركات  بين 

التكنولوجيا  شركات  وليس  عام،  بشكل 

إحدى  بيانات  تتسرب  أن  فبمجرد  فقط، 

سبيل  على  جديد  منتج  تصنيع  صفقات 

فادحة  المادية  الخسائر  تكون  فسوف  المثال 

جعل  ما  وهو  المنتج،  لهذا  الُمبتكرة  للشركة 

التحايل  تستخدم  الشركات  من  العديد 

الهواتف  اختراق  عبر  التجسس  أو  األمنى 

هاتف  ولكن  منافسيها؛  عمل  تفاصيل  لمعرفة 

األعمال  رواد  يساعد   IntactPhone Arcane
والشركات الكبرى في تأمين بيانات هواتفهم، 

مستويات،  بعدة  بياناته  تشفير  خالل  من 

شبه  صاحبه  على  التجسس  أمر  تجعل 

. مستحيل

يعمل   IntactPhone Arcane هاتف 

تشغيل  ويدعم   ،Intactos تشغيل  بنظام 

 RAM عشوائي  وصول  وذاكرة  شريحتين، 

مللي   2950 بطارية  وسعة  غيغابايت،   3
 32 بسعة  داخلية  تخزين  وذاكرة  أمبير، 

ميغابايت.

Sirin Finney U1

هاتف  بأنه   Finney U1 هاتف  عرف 

أو  األول،  المشفرة  العمالت  البلوكتشين 

تقنيات  يستخدم  ألنه  وهذا  البيتكوين،  هاتف 

بمثابة  عسكري  معيار  ذات  بيانات  تشفير 

يستطيع  كما  البيانات،  تشفير  معايير  أعلى 

تبادل  عمليات  مع  بسالسة  يتعامل  أن  الهاتف 

وبيع وشراء العمالت المشفرة، التي على رأسها 

بل  فقط،  هذا  ليس  بيتكوين،  األشهر  العملة 

الذي يأتي بمحفظة  الوحيد  الهاتف  إنه تقريبًا 

مخصصة  به،  مدمجة  مشفرة  عمالت 

للمستثمرين في عالم البلوكتشين.

السويسرية   Sirin labs ابتكرته  الذي  الهاتف 

عالية  تشفير  تقنيات  بجانب  يأتي- 

عشوائي  وصول  ذاكرة  بسعة  للبيانات- 

 128 سعة  تخزين  وذاكرة  غيغابايت،   RAM 6
بايت.  تيرا   2 حتى  للتمديد  قابلة  غيغابايت 

أنواع  من  الرابع  الجيل  شبكات  يدعم  كما 

LTE /4G وCDMA. كما أنه حاصل على اجتياز 
معيار جوجل لتشغيل األنظمة، ويعمل بنظام 

للشراء  متوفر   Finney U1 هاتف  آمن.  أندرويد 

عبر موقع الشركة بمبلغ 999 دوالرًا.

»كـروم بــوك« 
أم »ماك بوك«؟

الهواتف األكثر 
ا في العالم

ً
أمن

في عالم أصبحت فيه خصوصية البيانات كابوًسا

منذ أن انتشرت الهواتف الذكية وأصبحت في أيادي الجميع تقريبًا، برز مع انتشارها هذا أحد 

أكبر المخاوف المصاحبة لها، التعقب واالختراق، وربما تعتقد كما يحاول عمالقة التكنولوجيا 

اإليحاء لك بأن بياناتك وخصوصيتك التي تشاركها معهم طواعية ليست باألمر الخطير، ولكن 

مع صعود التحذيرات والتوعية األمنية أصبح من الجلي للمستخدم أن تتّبع بياناته أو التلصص 

على خصوصياته عبر التطبيقات المختلفة- خاصة مع تفجير قضايا كبرى في عالم البيانات 

مثل فضيحة كمبريدج أناليتيكا التي تورط فيها فيسبوك- هو أمر مهم وحيوي لثراء وربح تلك 

الشركات التي تستخدمها لعرض تخصيص اإلعالنات لكل مستخدم، ومع هذه المخاوف صعد 

تساؤل يتناول إمكانية وجود هواتف آمنة أو مؤّمنة تلقائيًا، دون الحاجة إلى ضبط إعدادات بعينها، 

أو التخلص من تطبيقات معينة، فهل هناك هواتف غير قابلة لالختراق أو التعقب؟ هذا ما 
سيجيب عنه تقريرنا.
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السنة )27( - السبت 26 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 25 يونيو 2022م العدد )9791(

قطط أكثر من البشر
أوشيما جزيرة صغيرة جًدا تقع في بحر سيتو الداخلي في 

1.6 كيلومترا، وبلغ عدد سكانها حوالي  اليابان، يبلغ طولها 

بهذا  معيشية  لمساحة  بالنسبة   .1945 سنة  نسمة   900
من  لكن  بالسكان،  مكتظة  الجزيرة  اعتبار  يمكن  الحجم، 

كان يعلم أن هذا التوازن سيتغير يوًما ما؟

عيشهم  لقمة  يكسبون  عام،  بشكل  الجزيرة  سكان  كان 

من صيد األسماك وإنتاج الحرير، لكن في أحد األيام، شارك 

السكاَن إلى موطَنهم مخلوقات قد تكون مزعجة للغاية؛ إنها 

الفئران!

تلحق  تقريًبا  حفرة  كل  من  خرجت  التي  الفئران  كانت 

المستخدمة  القز  ديدان  وتفترس  الصيد،  بقوارب  الضرر 

ثانيا  رزق  مصدر  تشكل  كانت  والتي  الحرير  إنتاج  في 

للجزيرة. ولذا، فقد قرر الذين سئموا من الفئران إيجاد حل 

لهذه المشكلة.

عدد  استيراد  البداية  في  تم  فقد  الموقع؛  أورد  ما  وبحسب 

قليل من القطط إلى الجزيرة، لكن مع التزايد الكبير ألعداد 

بسرعة،  الزيادة  في  القطط  عدد  بدأ  الصغار،  المشاغبين 

ونظًرا لمساحة الجزيرة الصغيرة، سرعان ما غطت القطط 

المكان بأكمله.

والمنازل  الصيد  قوارب  غزت  التي  الجرذان  اختفت  لقد 

على  اآلن  استولت  القطط  لكن  القز،  ديدان  وافترست 

الجزيرة. وعلى الرغم من أن وجود القطط في كل مكان كان 

بعد  يشتكي  بدأ  البعض  فإن  البداية،  في  الناس  أراح  قد 

فترة من هذا الوضع.

 13 إلى  الجزيرة  في  السكان  عدد  انخفض  النتيجة  في 

وأصبح  قطة،   120 القطط  عدد  تجاوز  حين  في  شخًصا، 

أيًضا،  فيه  شك  ال  مما  القطط.  مع  مشتركة  مهنة  الصيد 

أن السمك يأتي في مقدمة األطعمة المفضلة لدى القطط. 

ولذا، فقد أدى تزايد عدد القطط إلى انخفاض عدد األسماك 

في المناطق القريبة من الساحل.

رواج الصناعات اليدوية

قرية اللقالق

تلقى الصناعات اليدوية اهتماما متزايدا من شرائح متنوعة 

في المجتمع الكويتي، خصوصا تلك التي ُتكسب المتدربين 

مهارة كبيرة وتؤسس لهم نواة مشروعهم المستقبلي، ومن هذه 

الصناعات التدريب على صهر وتشكيل الزجاج، التي تحوله إلى 

تحف فنية يمكن أن تزين المنازل والفنادق وغيرها.

وأسس المواطنان الكويتيان محمد الدويسان ولبنى عباس 

مركز »يدوي«، والذي يعمل على تنمية الموارد بأياٍد وطنية 

خالصة، واالستثمار في فئة الشباب وحثهم على استغالل الوقت، 

وإبراز إبداعاتهم في فن تشكيل وصهر الزجاج إضافة إلى فنون 

أخرى. افتتح المركز رسميا في بداية عام 2020، لكن العمل فيه 

توقف بسبب جائحة كورونا، إال أنه بعد ذلك بدأ في استقبال 

المتدربين بمختلف فئاتهم العمرية، ممن يسعون إلى تطوير 

مهاراتهم وتأسيس مشاريع خاصة بهم.

وقال المدرب محمد الدويسان إن مركز »يدوي« يعد من أفضل 

المراكز التي يتم فيها تعليم وتأسيس مهارات صناعة الزجاج، 

من الصفر وحتى الوصول إلى االحترافية، موضحا أنه تم وضع 

خطة طموحة لالنطالق بشكل كبير ستبدأ من منتصف شهر 

أغسطس المقبل، وستكون هناك دورات تدريبية على مدار العام 

بشكل دوري.

ويضيف الدويسان أن مدة الدورات ستختلف حسب المهارات 

التي يحتاجها المتدرب، مشيرا إلى أن »يدوي« يركز على 

الصناعات الزجاجية ألنها تحتاج إلى مساحات واسعة وعوامل 

أمان، لكن لدينا تخصصات أخرى مثل الخياطة وفنون النسيج 

والمكرمية »من فنون النسيج« والرسم واأللوان المائية، وصناعة 

بعض األعمال الفنية من مواد يتم إعادة تدويرها، لكن العمل 

األساسي في المركز قائم على برنامج الزجاج.

على خالف القرى المجاورة، أصبحت قرية كاني ماران، في قضاء 

رانية بمحافظة السليمانية بكردستان العراق، موطنا لّلقالق 

المهاجرة التي تعشش فيها لعدة أشهر على مدار العام، وتبني 

مستوطناتها على أعمدة خطوط كهرباء الضغط العالي واألشجار 

في أثناء اعتدال درجات الحرارة، لتستقر فيها دون الخوف من 

سكانها. منذ ستينيات القرن الماضي، اعتاد طائر اللقلق على أن 

يبني عشه بشكل مثير للدهشة على مسافات قريبة من البشر، 

وعلى رؤوس أشجار البلوط تحديدا بالقرب من المياه والسواقي 

التي كانت تشتهر بها القرية، إال أنه مع ارتفاع درجات الحرارة 

وانقراض األشجار خالل السنوات القليلة الماضية، باتت اللقالق 

تعشش على أعمدة خطوط الكهرباء بشكل انفرادي، أو على 

شكل مجموعات أيضا.

وفي ظاهرة عامة ومتكررة، منذ نحو 5 عقود تأتي ذكور اللقالق 

قبل اإلناث إلى القرية منتصف يناير من كل عام، لتستطلع 

األمكنة واألجواء، ومن ثم ترسل أشبه ما تكون بـ»إشارة« إلى اإلناث 

للقدوم إليها على شكل سرب أو أفواج دفعة واحدة، لتبني بعد 

ذلك أعشاشها المصنوعة من األغصان والعشب والقش والورق 

والصوف وغيرها، وفقا لمال عبدالله مراد أحمد )54 عاما( وهو أحد 

أشد المتابعين لحياة اللقالق وتاريخها في قريته منذ 4 عقود 

تقريبا. تضع اإلناث بيوضها في فبراير، وعادة ما تكون من 4 إلى 

6 بيضات، ثم تبدأ بالتفقيس الذي يكون غالبا في شهري أبريل 
ومايو، وبعدها تبقى اإلناث في أعشاشها بعد التفقيس إلى حين 

أن تكبر الفراخ وتصبح قادرة على الطيران.

اختبار بيئة الفضاء

مركز  من  وذلك  الفضاء،  إلى  جديدا  صناعيا  قمرا  الصين  أرسلت 

غربي  شمال  في  الصناعية  األقمار  إلطالق  جيوتشيوان 

الصين.

القمر الصناعي لالختبار »تيانشينغ  وتم إطالق 

طراز  من  حامل  صاروخ  متن  على   »1  -

المدار  ودخل  إيه«،   1  - »كوايتشو 

المخطط له.

القمر  استخدام  وسيتم 

أساسي  بشكل  الصناعي 

إلجراء تجارب مثل الكشف 

عن البيئة الفضائية.

اإلطالق  عملية  وتعد 

الـ15  المهمة 

الحاملة  للصواريخ 

طراز  من 

 1  - »كوايتشو 

إيه«.

منــــازل محتلـــــــة

بالخوف  فشعر  داخله،  الضوضاء  من  الكثير  وسمع  بيته،  إلى  المنزل،  صاحب  عاد 

من  مجموعة  قبل  من  للسرقة  يتعرض  المنزل  أن  منه  اعتقادًا  الشديد، 

 »leggo« لصحيفة  وفقا  بالشرطة،  باالتصال  الفور  على  فقام  اللصوص، 

اإليطالية.

لم  ذلك  أن  إال  الواقعة  مكان  إلى  شرطة  دورية  وصلت  بالفعل 

يحّرك ساكنًا للسكان الجدد، الذين تبين الحقًا أنهم ليسوا 

لصوصًا وإنما زوجان احتال المنزل.

الشرطة  رجال  دخل  الغريب،  االكتشاف  هذا  وفور   

المنزل  بمغادرة  الزوجين  إلقناع  مفاوضات  في 

جرائم  في  متورطان  أنهما  وتبين  مشاكل.  دون 

سابقة ضد الممتلكات.

المحتالن  اقتنع  طويلة،  مناقشة  وبعد 

متعلقاتهما،  وأخذ  المنزل  بمغادرة 

حيازة  النهاية  في  المالك  ليستعيد 

ضد  شكوى  تقديم  قرر  لكنه  منزله، 

والتعدي  المنزل  الحتالل  الزوجين 

على ممتلكات الغير.

للمنازل  القانوني  غير  االحتالل 

ليس ظاهرة جديدة في إيطاليا، 

كما أن حوادث األشخاص الذين 

قبل  من  محتلة  منازلهم  وجدوا 

على  طويل،  غياب  بعد  آخرين 

سبيل المثال بسبب العالج في 

المستشفيات، ليست نادرة.

منخفض
مغناطيسي أطلسي

أكدت دراسة جديدة لفريق من جامعة »لوند« 

السويدية، أنه من غير المرجح أن تنقلب األقطاب 

المغناطيسية لألرض في المستقبل القريب.

وتأتي هذه الدراسة التي نشرتها دورية وقائع األكاديمية 

غامضة  منطقة  ظهور  بسبب  »بناس«  للعلوم  الوطنية 

المجال  قوة  فيها  تتناقص  األطلسي،  المحيط  جنوب  في 

المغناطيسي األرضي بسرعة أكبر، مما أدى إلى تكهنات بأن 

األرض ربما تتجه نحو انعكاس القطبية المغناطيسية.

ووفق بيان جامعة لوند الصادر في السابع من يونيو فإن الدراسة 

9 آالف عام، وهي تشير إلى  الجديدة جمعت أدلة تمتد إلى ما قبل 

أن التغيرات الحالية ليست فريدة من نوعها، وأن هذه المنطقة التي 

الجنوبية  أميركا  ساحل  قبالة  األطلسي  المحيط  جنوب  في  تقع 

األقمار  تعطلت  قد  وكانت  ضعيف،  مغناطيسي  بمجال  تتميز 

الصناعية فيها عدة مرات بسبب التعرض لجزيئات مشحونة للغاية 

من الشمس.


