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ص���اح���ب ال���س���م���و ي���ج���ري ات����ص����اال ب���ال���رئ���ي���س اإلي������ران������ي.. اس����ت����ع����راض س���ب���ل ت���ع���زي���ز ال���ع���اق���ات 

حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد 

األميري،  الديوان  في  بمكتبه 

أول  الفريـــــق  سعادة  أمس،  صباح 

الجيش  قائد  باجوا،  جاويد  قمر 

اإلسالمية،  باكستان  بجمهورية 

زيارتهم  بمناسبة  له،  المرافق  والوفد 

للبالد.

استعراض  المقابلة  خالل  جرى 

تعزيزها،  وسبل  الثنائية  العالقات 

مستجدات  مناقشة  إلى  إضافة 

اإلقليمية  الساحتين  على  األوضاع 

والدولية.

استعراض العالقات الثنائية وسبل تعزيزها

صاحب السمو يستقبل
قائد الجيش الباكستاني

حضرة  لتوجيهات  تنفيذا  قنا-  بيروت- 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

ثاني، أمير البالد المفدى، أعلنت دولة قطر 

عن تقديمها دعما بمبلغ 60 مليون دوالر في 

إطار دعم الجيش اللبناني.

تزامن ذلك مع الزيارة التي يقوم بها سعادة 

ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 

ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، 

لحضور  حاليا  اللبنانية  الجمهورية  إلى 

االجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب 

في  اإلعالن  هذا  يأتي  لبنان.   إليه  دعا  الذي 

إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية 

الشعب  جانب  إلى  والوقوف  اللبنانية، 

إيمانها  إلى  باإلضافة  الشقيق،  اللبناني 

العربي  العمل  وضرورة  بأهمية  الراسخ 

الدعم  لهذا  قطر  إعالن  ويبرز  المشترك.  

الثنائية.  العالقات  متانة  على  آخر  شاهدا 

شهر  في  أعلنت،  قد  قطر  دولة  وكانت  هذا 

يوليو من العام الماضي، عن دعم الجيش 

اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا 

تجسيد  على  قطر  وتحرص  عام.  لمدة 

أرض  على  لبنان  دعم  في  الثابت  موقفها 

إذ  والمحن،  األزمات  في  خاصة  الواقع، 

بال  بيروت  لسلطات  الدوحة  دعم  يتواصل 

التاريخية  الحقب  مختلف  وعبر  انقطاع، 

المتينة  األخوية  الروابط  المتعاقبة، بفعل 

التي تجمع الشعبين الشقيقين.

قدمت »60« مليون دوالر دعما للجيش تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو

قطر تقف مع الشعب اللبناني
تؤمن بأهمية 

وضرورة 
العمل العربي 

المشترك

روابط أخوة متينة 
بين البلدين 

والشعبين 
الشقيقين

موقف ثابت 
يتجسد في 

أوقات األزمات 
والمحن

 الدعم شاهد 
آخر على متانة 

العالقات 
الثنائية

السمو  صاحبة  أصدرت  قنا-  الدوحة- 

مؤسس  ناصر،  بنت  موزا  الشيخة 

االجتماعي،  للعمل  القطرية  المؤسسة 

بنقل   ،2022 لسنة   )2( رقم  قرارا  أمس، 

وزارة  إلى  ومراكزها  المؤسسة  تبعية 

تحل  وأن  واألسرة،  االجتماعية  التنمية 

وثيقة  في  »المؤسس«  محل  الوزارة 

للعمل  القطرية  المؤسسة  تأسيس 

الرقابة واإلشراف  لها  االجتماعي، وأن يكون 

على المؤسسة والمراكز التابعة لها. وعلى 

جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا 

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار أصدرته صاحبة السمو 

نقل تبعية »العمل االجتماعي« 
ل� »ال�ت�ن�م�ي����ة االج��ت��م��اع��ي�����ة«

 اعتمدت بعثة الحج القطرية مواقع مخيمات 

منى  مشعري  في  قطر  دولة  حجاج  حمالت 

حمالت  تسع  على  تتوزع  والتي  وعرفة، 

حجاج  لخدمة  كثب  عن  تعمل  معتمدة، 

المكرمة  مكة  في  الحج  موسم  خالل  الدولة 

أوضح  جهته  من  المقدسة.   والمشاعر 

رئيس  المسيفري،  سلطان  علي  السيد 

الحجاج  مخيمات  أن  القطرية،  الحج  بعثة 

في منى تتواجد في موقع واحد، بينما تتوزع 

 )1 المخيمات في عرفة على موقعين )عرفة 

و)عرفة 2(. وأشار المسيفري إلى أن التجهيز 

لمواقع حجاج الدولة في منى وعرفة بدأ قبل 

موسم الحج بفترة، وذلك من خالل التنسيق 

العربية  بالمملكة  والعمرة  الحج  وزارة  مع 

جنوب  حجاج  مطوفي  وشركة  السعودية، 

آسيا.

 بمشعري منى وعرفة 

اعتماد مواقع مخيمات الحجاج

مدير  الخليفي،  خالد  يوسف  السيد  أكد 

البلدية،  بوزارة  الزراعية  الشؤون  إدارة 

الجهات  مع  وبالتنسيق  قامت،  الوزارة  أن 

التدابير  من  مجموعة  باتخاذ  المعنية، 

المحلي  المنتج  مكانة  تعزيز  إلى  الرامية 

ومساعدته على مواجهة منافسة المستورد، 

وذلك من خالل تطبيق المواصفات القياسية 

على الخضراوات المستوردة، بالتنسيق مع 

جودتها،  من  للتأكد  العامة،  الصحة  وزارة 

وذلك للرفع من قيمة المنتجات المستوردة، 

األصناف  هذه  أسعار  تحسن  إلى  يؤدي  ما 

السوقية  القيمة  وزيادة  المحلي،  السوق  في 

للمنتج المحلي. 

تصاريح  تطبيق  على  حاليا  الوزارة  وتعمل 

جميع  على  شهري  بشكل  االستيراد 

الخضراوات والفواكه المستوردة إلى الدولة، 

الخضراوات  استيراد  في  للتحكم  وذلك 

دخول  من  والحد  الموسم،  خالل  األساسية 

للمنتج  فرصة  لمنح  منها،  كبيرة  كميات 

المحلي ألخذ مكانه بالسوق المحلي. 

 وزارة البلدية:

تدابير لحماية المنتج المحلي

أشاد سعادة السيد أحمد عبدالله الجمال، 

بالتعاون  للجمارك،  العامة  الهيئة  رئيس 

العامة  واإلدارة  الهيئة  بين  والمثمر  البناء 

ألمن  العامة  واإلدارة  المخدرات  لمكافحة 

المعنية  الجهات  وكل  والحدود،  السواحل 

بالدولة لكشف وإحباط الضبطيات بمنافذ 

الذي  المعرض  افتتاح  خالل  وقال،  الدولة. 

االحتفال  بمناسبة  الداخلية،  وزارة  تنظمه 

 ،2022 المخدرات  لمكافحة  العالمي  باليوم 

هذا  »لوال  مختلفة  جهات  عشر  وبمشاركة 

المستمر  والتنسيق  والتواصل  التعاون 

كشف  في  نجحنا  لما  الجهات  هذه  بين 

بجميع  وإحباطها  الضبطيات  من  العديد 

منافذ الدولة«.

»الداخلية« و»الجمارك«

تعاون لضبط المخدرات بالمنافذ

 ديوان الخدمة المدنية 

ت���وق���ي�����������ع 
ع�����ق���������������ود
للت��وظ��ي�����ف
ب� »األعلى للقضاء«

كشف الدكتور المغيرة فضل هالل 

العوض، رئيس قسم العمليات 

الميدانية في معهد البحوث االجتماعية 

واالقتصادية المسحية في جامعة قطر، 

عن نتائج التعداد الزراعي في دولة قطر، 

والذي قام به المعهد بالتعاون مع وزارة 

البلدية. 

وأكد أن الحيازة العامة خالل فترة 

التعداد كانت 7831 حيازة »تتنوع 

بين 6815 عزبة و1016 مزرعة، منها 

نشاط نباتي 5 %، بينما يمثل النشاط 

الحيواني 87 %، وتمثل الحيازات 

المختلطة 8 % .

 رئيس قسم العمليات 
الميدانية بمعهد البحوث: 

محمد أبوحجر كتب

 »1016« مزرعة 
ف����ي ق���ط��������ر

ح��م��ل��ة م��وس��ع��ة 
مات  المخيَّ إلزال��ة 
الشتوية بمختلف 
ال������م������ن������اط������ق

تزيد  »القطرية« 
ع�����دد رح���ات���ه���ا 
م������ن ب����رل����ي����ن.. 
أغسطس بداية 

ت����ج����ه����ي����ز 
م���ص���ل���ي���ات 
ال�������ع�������ي�������د
ب�����ب�����ل�����دي�����ة 
ال���ظ���ع���اي���ن
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بمناسبة ذكرى استقالل بالده

استعراض العالقات والمستجدات اإلقليمية والدولية

صاحب السمو يهنئ 
رئيس الكونغو الديمقراطية

صاحب السمو يجري 
اتصاال بالرئيس اإليراني

صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

تشيسكيدي،  فيليكس  الرئيس  فخامة 

الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  رئيس 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

صاحب  حضرة  أجرى   - قنا   - الدوحة 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

أمير البالد المفدى، اتصاال هاتفيا مساء 

الدكتور  الرئيس  فخامة  مع  أمس، 

الجمهورية  رئيس  رئيسي،  إبراهيم 

اإليرانية. اإلسالمية 

استعراض  االتصال  خالل  جرى 

وسبل  البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 

مناقشة  إلى  إضافة  وتطويرها،  دعمها 

الساحتين  على  المستجدات  أبرز 

االهتمام  محل  والدولية  اإلقليمية 

المشترك.

نائب األمير يهنئ 
رئيس الكونغو الديمقراطية

الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ عبدالله 

برقية  األمير،  نائب  ثاني،  آل  حمد  بن 

فيليكس  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة 

الكونغو  جمهورية  رئيس  تشيسكيدي، 

استقالل  ذكرى  بمناسبة  الديمقراطية، 

بالده.

رئيس الوزراء يهنئ 
نظيره في الكونغو الديمقراطية

الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني، 

دولة  إلى  تهنئة  برقية  الداخلية، 

ليكونديه  ساما  ميشيل  جان  السيد 

جمهورية  وزراء  رئيس  كيينجه، 

ذكرى  بمناسبة  الديمقراطية،  الكونغو 

بالده. استقالل 

مناقشة عالقات التعاون الثنائي بين البلدين

الرئيس السنغالي 
يستقبل وزير المواصالت

داكار - قنا - استقبل فخامة الرئيس ماكي 

أمس،  السنغال،  جمهورية  رئيس  سال 

السليطي  سيف  بن  جاسم  السيد  سعادة 

داكار  العاصمة  يزور  الذي  المواصالت،  وزير 

حاليا.

عالقات  مناقشة  المقابلة،  خالل  جرى، 

مجاالت  في  البلدين  بين  الثنائي  التعاون 

الخطط  واستعراض  والمواصالت،  النقل 

المستقبلية لتعزيزها.

بن  محمد  السيد  سعادة  المقابلة  حضر 

دولة  سفير  المري،  المنخس  طالب  كردي 

قطر لدى السنغال.

حول خطة التدريب في المنطقة الوسطى

قطر تشارك في حلقة 
عمل إقليمية بالقاهرة

القاهرة - قنا - شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية )إدارة 

الشؤون الزراعية(، في حلقة العمل اإلقليمية حول تطوير خطة 

أمس  أعمالها  اختتمت  التي  الوسطى  المنطقة  في  التدريب 

مكافحة  هيئة  عقدتها  التي  العمل،  حلقة  وهدفت  القاهرة.  في 

الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى تحت إشراف منظمة 

الفرنسي  والمشروع  »فاو«  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية 

للتنمية )AFD( على مدى أربعة أيام، إلى تطوير وتعزيز قدرات 

الدول األعضاء فيها على المكافحة، وبناء هياكل تدريب وطنية 

مستدامة ومعتمدة على الذات.

.. وتشارك في دورة المؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة
باكو - قنا - شاركت دولة قطر في الدورة 

لوزراء  اإلسالمي  للمؤتمر  عشرة  الحادية 

السياحة الذي عقد في عاصمة أذربيجان 

المؤتمر  في  قطر  دولة  وفد  وترأس  باكو. 

آل  الله  عبد  بن  فيصل  السيد  سعادة 

جمهورية  لدى  قطر  دولة  سفير  حنزاب، 

أذربيجان بمشاركة قطر للسياحة.

أعمال  ختام  في  الصادر  باكو  إعالن  وهنأ 

اإلسالمي  للمؤتمر  عشرة  الحادية  الدورة 

بمناسبة  قطر  دولة  السياحة  لوزراء 

استضافة الحدث الرياضي الكبير »بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022«، مشيرا إلى 

أن استضافة هذه البطولة ألول مرة في بلد 

إسالمي ستسهم في تعزيز قطاع السياحة 

المؤتمر  وصدق  اإلسالمي.   العالم  داخل 

على تسمية دولة قطر في لجنة التنسيق 

المعنية بالسياحة، لتنفيذ إطار التنمية 

والتعاون بين الدول األعضاء في المنظمة 

لألعوام األربعة المقبلة )2022 - 2026(.

استعراض سبل تعزيز عالقات التعاون العسكري

د. العطية يلتقي رئيس األركان الفرنسي

د. العطية يلتقي قائد الجيش الباكستاني

قطر وفرنسا تستعرضان التعاون العسكري

الدوحة - قنا - التقى 

سعادة الدكتور خالد 

بن محمد العطية نائب 

رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدولة لشؤون 

الدفاع، أمس، مع سعادة 

الفريق أول قمر جاويد 

باجوا قائد الجيش 

بجمهورية باكستان 

اإلسالمية والوفد 

المرافق له، بمناسبة 

زيارتهم للبالد. جرى، 

خالل اللقاء، مناقشة 

المواضيع ذات االهتمام 

المشترك، واستعراض 

عالقات التعاون 

العسكري، وسبل 

تعزيزها وتطويرها.

الدوحة - قنا - التقى 

سعادة الدكتور خالد 

بن محمد العطية نائب 

رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدولة لشؤون 

الدفاع سعادة الفريق أول 

تييري بوركار رئيس 

األركان الفرنسي والوفد 

المرافق له الذي يزور 

البالد حاليا. جرى خالل 

اللقاء مناقشة المواضيع 

ذات االهتمام المشترك 

واستعراض عالقات 

التعاون العسكري 

بين الجانبين وسبل 

تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء عدد من 

كبار الضباط القطريين 

والفرنسيين.

في ذمة الله
الدوحة - قنا - انتقل 

إلى رحمة الله 

تعالى عبدالحميد 

عبدالرحمن جمعة 

المضاحكة عن عمر 

ناهز 70 عاما.

والفقيد والد كل من 

فيصل وفؤاد ومحمد 

وخالد.

يقبل العزاء للرجال 

بجانب منزل الفقيد 

الكائن في منطقة 

الدفنة.

تغمد الله الفقيد 

بواسع رحمته وأسكنه 

فسيح جناته وألهم 

أهله وذويه الصبر 

والسلوان.

 »إنا لله وإنا إليه 

راجعون«.

صاحب السمو يستقبل قائد الجيش الباكستاني

استعراض سبل تعزيز العالقات بين قطر وباكستان
الدوحة - قنا - 

استقبل حضرة 

صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير البالد 

المفدى، بمكتبه 

في الديوان األميري 

صباح أمس، سعادة 

الفريق أول قمر جاويد 

باجوا قائد الجيش 

باكستان  بجمهورية 

اإلسالمية والوفد 

المرافق له، بمناسبة 

زيارتهم للبالد. 

جرى خالل المقابلة 

استعراض العالقات 

الثنائية وسبل 

تعزيزها، إضافة إلى 

مناقشة مستجدات 

األوضاع على 

اإلقليمية  الساحتين 

والدولية.

مناقشة مستجدات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية
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ديوان الخدمة المدنية:

توقيع عقود للتوظيف بـ »األعلى للقضاء«
والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  وقع 

الكوادر  بعض  مع  عمل  عقود  الحكومي، 

مقابالت  إلجراء  أمس  خضع  ممن  الوطنية 

للقضاء  األعلى  المجلس  بمقر  شخصية 

الخدمة  ديوان  من  ممثل  بحضور  وذلك  ؛ 

هذا  يأتي  الحكومي.  والتطوير  المدنية 

ضمن حملة التوظيف السريع للمسجلين 

في منصة كوادر من الشباب القطري. 

الديوان  خطة  إطار  في  الخطوة  هذه  وتأتي 

االعالن  تم  والتي  الوظائف  من  عدد  لطرح 

إلى   3500 بين  ما  لتصل  فترة  قبل  عنها 

رؤية  ضمن  كذلك  عام،  كل  وظيفة   4000
عمليات  في  بها  يضطلع  التي  الديوان 

مع  بالتعاون  بها  يقوم  التي  التوظيف 

الوطنية،  الحكومية  المؤسسات  جميع 

سهل  مما  وأسبوعي،  يومي  بشكل  وذلك 

عمل  عن  للباحثين  التوظيف  عمليات  من 

الشهادات  وحملة  الجامعات  خريجي  من 

المتوسطة، هذا بخالف الدورات التدريبية 

عمل  عن  للباحثين  الديوان  يقدمها  التي 

الشخصية  المقابالت  اجتياز  طرق  في 

وإعداد السيرة الذاتية. وكان قد أكد ديوان 

الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة 

السريع«  التوظيف  »حملة  إطالق  أن 

توظيف  عملية  وتسريع  لتيسير  جاءت 

الشباب  من  وظائف  على  المتقدمين 

والشابات القطريين في القطاع الحكومي، 

مع  المقابالت  إجراء  من  االنتهاء  فور  وذلك 

تطرح  التي  الحكومية  الجهات  بعض 

منصة  خالل  من  الوظائف  من  العديد 

بالتوقيع  المتقدم  يقوم  حيث  »كوادر«، 

الجهات  تلك  مع  العمل  مباشرة  عقود  على 

فور االنتهاء من المقابالت.

الخدمة  ديوان  نظم  اآلخر  الجانب  على 

أمس،  الحكومي،  والتطوير  المدنية 

البشرية  الموارد  لمديري  الثالثة  الورشة 

في الجهات الحكومية.

استكماال  الورشة  هذه  تنظيم  ويأتي   

خالل  عقدت  التي  الثانية  الورشة  ألعمال 

العمل  إجراءات  لبحث  الماضي  مارس 

ونظم  الوظائف،  وتوطين  إحالل  مجال  في 

تقييم األداء بالجهات واإلجراءات المتبعة.

المتعلقة  المقترحات  الورشة  وناقشت 

تقييم  ونظام  والتوطين،  اإلحالل  بملف 

تواجه  التي  التحديات  وأبرز  األداء، 

من  وتعرف  المجال،  هذا  في  المختصين 

العملية  األساليب  على  المشاركون  خاللها 

التي تتفق مع االستراتيجيات المتبعة في 

وطرق  والعامة  الداخلية  واألهداف  العمل، 

تنفيذها.

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  وأكد 

التنسيق  مواصلة  على  حرصه  الحكومي 

ومد  الحكومية،  الجهات  مختلف  مع 

عقد  في  المتمثلة  التواصل  جسور 

االجتماعات وورش العمل واللقاءات، بهدف 

شأنها  من  التي  الوطنية  األهداف  تحقيق 

بمختلف  الحكومي  األداء  وتطوير  رفع 

المجاالت.

محمد الجعبري - قنا تنظيم الورشة كتب
الثالثة لمديري 

الموارد البشرية 
في الجهات 

الحكومية
{  من مقابالت التوظيف

{   ورشة مديري الموارد البشرية

قطر في مقدمة الداعمين للبنان وشعبه
ميقاتي،  نجيب  السيد  دولة  اجتمع  قنا-  بيروت-   

الجمهورية  في  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس 

محمد  الشيخ  سعادة  مع  أمس،  الشقيقة،  اللبنانية 

بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء 

بها  يقوم  التي  الزيارة  خالل  وذلك  الخارجية،  وزير 

سعادته إلى بيروت حاليا، لحضور االجتماع التشاوري 

لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان.

التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

الثنائي بين البلدين، وتطورات األوضاع في المنطقة، 

االهتمام  ذات  الموضوعات  من  عدد  إلى  باإلضافة 

المشترك.

وأكد دولة السيد نجيب ميقاتي، خالل االجتماع، متانة 

العالقات الثنائية في كافة المجاالت، معربا عن الشكر 

 60 بقيمة  مساهمة  عن  أمس  إعالنها  على  قطر  لدولة 

مليون دوالر دعمًا للجيش اللبناني. وقال إن بالده تثمن 

لقواه  المستمر  ودعمها  جانبها  إلى  الدائم  قطر  وقوف 

العسكرية واألمنية، والذي هو محط تقدير شامل من 

جميع اللبنانيين، ويساعد على تجاوز البالد المرحلة 

الصعبة التي تعيشها حاليًا ويحفظ االستقرار فيها.

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة  جدد  جانبه،  من 

هذه  عن  اإلعالن  أن  على  التأكيد  الخارجية،  وزير 

المساهمة يأتي في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم 

الشعب  جانب  إلى  والوقوف  اللبنانية  الجمهورية 

اللبناني الشقيق، باإلضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية 

وضرورة العمل العربي المشترك.

آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  كما 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني، 

الجيش  قائد  جوزيف عون،  العماد  أمس، مع سعادة 

الزيارة  الشقيقة، وذلك خالل  اللبنانية  الجمهورية  في 

لحضور  حاليًا  بيروت  إلى  سعادته  بها  يقوم  التي 

دعا  الذي  العرب  الخارجية  لوزراء  التشاوري  االجتماع 

إليه لبنان.

التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  وجرى،   

الثنائي بين البلدين.

االجتماع،  خالل  عون،  جوزيف  العماد  سعادة  وأعرب   

عن الشكر لدولة قطر على إعالنها أمس عن مساهمتها 

بقيمة 60 مليون دوالر دعمًا للجيش اللبناني.

 من جانبه، جدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء 

هذه  عن  اإلعالن  أن  على  التأكيد  الخارجية،  وزير 

المساهمة يأتي في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم 

الشعب  جانب  إلى  والوقوف  اللبنانية،  الجمهورية 

اللبناني الشقيق، باإلضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية 

وضرورة العمل العربي المشترك.

وشعبه  للبنان  الداعمين  مقدمة  في  قطر  دولة  وتظل   

تواجهه،  التي  والرهانات  الظروف  كافة  في  الشقيق 

للبنانيين  المساندة  تقديم  عن  الدوحة  تألو  ال  حيث 

بها  يمرون  التي  العصيبة  الظروف  يتجاوزوا  حتى 

وجراء  متتالية،  واقتصادية  سياسية  أزمات  بسبب 

تحوالت إقليمية ودولية متسارعة، أثرت على مختلف 

مناحي حياتهم اليومية.

دعم  في  الثابت  موقفها  تجسيد  على  قطر  وتحرص 

لبنان على أرض الواقع، خاصة في األزمات والمحن، إذ 

يتواصل دعم الدوحة لسلطات بيروت بال انقطاع، وعبر 

الروابط  بفعل  المتعاقبة  التاريخية  الحقب  مختلف 

الشقيقين،  الشعبين  تجمع  التي  المتينة  األخوية 

 60 بمبلغ  دعما  تقديمها  عن  اليوم  قطر  إعالن  ويبرز 

لتوجيهات  تنفيذا  اللبناني  للجيش  دوالر  مليون 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

العالقات  متانة  على  آخر  شاهدا  المفدى،  البالد  أمير 

الثنائية.

ويأتي هذا الدعم القطري للجيش اللبناني عقب دعم 

العام  من  يوليو  شهر  في  الدوحة،  عنه  أعلنت  آخر، 

المواد الغذائية شهريا  70 طنا من  الماضي، تمثل في 

الثنائية  العالقات  تشهده  لما  انعكاس  في  عام،  لمدة 

المسؤولون  ال يفوت  إذ  من تميز ورسوخ من عام آلخر، 

القطريون أي فرصة إلبداء استعدادهم لمساعدة لبنان 

على بلوغ أفضل المراتب، وتجاوز الرهانات المطروحة 

أمامه.

مناسبة،  من  أكثر  في  للبنان  القطري  الدعم  ويتجلى 

سواء من خالل استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ 

للعديد  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

يبعث  التي  الرسائل  أو  اللبنانيين،  المسؤولين  من 

العماد  اللبناني  الرئيس  فخامة  أخيه  إلى  سموه  بها 

ميشال عون.

المؤتمر  في  المفدى،  البالد  أمير  سمو  شارك  كما 

اللبناني،  والشعب  بيروت  ودعم  لمساعدة  الدولي 

من  بدعوة  باريس  الفرنسية  العاصمة  في  عقد  الذي 

الجمهورية  رئيس  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  فخامة 

األمين  غوتيريش  أنطونيو  السيد  وسعادة  الفرنسية 

االتصال  تقنية  عبر  المتحدة،  األمم  لمنظمة  العام 

المؤتمر،  أمام  كلمته  في  سموه،  أكد  حيث  المرئي، 

واجبها  عليها  يمليه  لما  واستجابة  قطر  »دولة  أن 

تضامن،  مـن  األخوة  أواصر  على  يترتب  وما  اإلنساني 

عن  نعلن  سوف  لبنان،  بدعم  والتزامها  بواجبها  ووفاًء 

البرامج  خالل  من  بيروت  إعمار  إعادة  في  مساهمتنا 

التي سيتم إقرارها«.

شعبًا  سارعنا  األثناء  هذه  »في  سموه  وأضاف 

وتقديم  لبنان  في  األشقاء  نداء  بتلبية  ومؤسسات 

المساعدات اإلغاثية العاجلة لهم، بما قيمته خمسون 

مليون دوالر، إسهامًا منا في عمليات اإلغاثة والتخفيف 

البالغة  ظروفه  وتجاوز  اللبناني  الشعب  معاناة  من 

مجموعة  من  مجهز  فريق  بإيفاد  قمنا  كما  الصعوبة، 

مستشفيات  وإنشاء  الدولية  القطرية  واإلنقاذ  البحث 

ميدانية«.

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  دعا   ،2021 فبراير  وفي 

األطراف  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

الوطنية  المصلحة  تغليب  إلى  لبنان  في  السياسية 

استقبال  خالل  جديدة  حكومة  تشكيل  في  واإلسراع 

سموه لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري 

الذي زار قطر حينذاك.

دعم  تأكيد  المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب  وجدد 

قطر المستمر للبنان، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب 

اللبناني، كما دعا سموه خالل لقائه في الدوحة رئيس 

حسان  حينذاك،  اللبنانية  األعمال  تصريف  حكومة 

من  جديدة  حكومة  تشكيل  في  اإلسراع  إلى  دياب، 

الماضي  مايو  وفي  لبنان.  في  االستقرار  إرساء  أجل 

رّحبت قطر بإجراء االنتخابات النيابية في الجمهورية 

طريق  في  مهّمة  خطوة  واعتبرتها  الشقيقة،  اللبنانية 

الديمقراطية واالستقرار.

إلى  العاجلة  المساعدات  من  العديد  قطر  وقدمت 

الشعب اللبناني، وسارعت قطر في الصيف الماضي 

 13 تضمن  جوي،  جسر  إقامة  عبر  المساعدة  لتقديم 

طائرة محملة بمئات األطنان من المساعدات، وأوفدت 

الدولية،  القطرية  واإلنقاذ  البحث  مجموعة  من  فريقا 

بالكامل  مجهزين  ميدانيين  مستشفيين  وأنشأت 

ترميم  إعادة  في  وساهمت  سرير،   1000 سعتهما 

التعليمية  والمباني  والجامعات  المدارس  عشرات 

بالتعاون مع اليونسكو، إلى جانب دعم جهود السلطات 

اللبنانية للتصدي لجائحة كورونا وغيرها.

للتنمية،  قطر  بصندوق  ممثلة  قطر،  دولة  وقعت  كما 

مذكرة تفاهم مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة ممثلة 

بوزارة الصحة إلعادة إعمار المبنى القديم لمستشفى 

مساعدات  استكمال  إطار  في  بيروت،  في  »الكارنتينا« 

لقاح  جرعة  ألف   30 من  أكثر  شملت  أخرى  صحية 

لمكافحة جائحة كورونا، مثلما تم ابرام مذكرة تفاهم 

الستكمال  وطالبة  طالب   400 لـ  دراسية  منح  لتقديم 

وذلك  بيروت  في  األميركية  الجامعة  في  تعليمهم 

بالتعاون مع مؤسسة »التعليم فوق الجميع«.

أقامه  الذي  الحفل  في  قطر  شاركت   2021 يونيو  وفي 

والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  مكتب 

ثالثة  تأهيل  إلعادة  بيروت  في  اإلقليمي  )اليونسكو( 

مع  بالشراكة  بيروت  بالعاصمة  جامعية  مبان 

صندوق  من  وبدعم  الجميع«  فوق  »التعليم  مؤسسة 

قطر للتنمية.

ويأتي هذا المشروع في إطار مبادرة »اليونسكو« الرائدة 

تأهيل  خاللها  من  المنظمة  تعيد  التي  »لبيروت«، 

قطر  صندوق  من  بدعم  تعليمي،  موقع   100 من  أكثر 

من  دعما  »اليونسكو«  مبادرة  القت  حيث  للتنمية، 

المدارس  ترميم  إعادة  عاتقها  على  أخذت  التي  قطر، 

والمهنيات الرسمية ومباني جامعات عدة بتنسيق مع 

المنظمة األممية.

الجميع«  فوق  »التعليم  مؤسسة  جهود  وتضافرت 

للتنمية  قطر  صندوق  من  مقّدم  بدعم  و»اليونسكو«، 

 55 تأهيل  إعادة  أجل  من  دوالر،  ماليين   10 نحو  بلغ 

المجال  في  والتدريب  للتعليم  مركزًا  و20  مدرسة 

التقني والمهني وثالث جامعات، بهدف ضمان استمرار 

الرسالة التعليمية، وحق األطفال والشباب في العودة 

آمن  بشكل  تعليمهم  وتّلقي  الدراسية  الصفوف  إلى 

وميّسر.

وفي العاشر من فبراير الماضي، أعيد افتتاح المكتبة 

عدد  ترميم  أعمال  من  االنتهاء  بعد  اللبنانية  الوطنية 

والتحالف  قطر  دولة  من  مشترك  بتمويل  مبانيها  من 

مؤسسة  النزاع  مناطق  في  التراث  لحماية  الدولي 

»ألف«، حيث تبرعت الدوحة بترميم المكتبة مرتين، 

بالتعاون  عام  نحو  منذ  والثانية   ،2008 عام  األولى 

يعنى  دولي  تحالف  وهي  الدولية  ألف  مؤسسة  مع 

بالحفاظ على التراث في مناطق النزاعات في العالم.

الكتب  إلى  باإلضافة  الوطنية  المكتبة  وتحتوي 

القيمون  يتوان  فلم  لبنان،  في  والمنشورة  المطبوعة 

على إدارتها عن رفدها بما كانت تنتجه األقالم العربية 

في  مؤلفات  من  وسواهن،  والقاهرة  وبغداد  دمشق  في 

وبما  عندنا،  ينشر  لم  مما  الثقافة،  نواحي  مختلف 

أقطار  في  شتى  بلغات  األجنبية  األقالم  تنتجه  كانت 

األرض جمعاء.

افتتح  عون  ميشال  العماد  اللبناني  الرئيس  وكان 

 2018 ديسمبر  بيروت  في  اللبنانية  الوطنية  المكتبة 

التي مولت دولة قطر مشروع إعادة إحيائها والنهوض بها 

بمبلغ 25 مليون دوالر، ولتقوم مرة ثانية بدعم المكتبة 

من  كل  جهود  تضافرت  حيث  الماضية،  الصائفة  في 

مكتبة قطر الوطنية، والتحالف الدولي لحماية التراث 

في مناطق النزاع، و»اليونسكو«، وشركاء آخرين، من 

أجل مساعدة المؤسسات الثقافية ومكتبات المدارس 

أرشيفاتها  وترميم  مبانيها  تأهيل  إلعادة  لبنان  في 

الخاصة.

عن  الجاري  العام  مطلع  الخيرية  قطر  أعلنت  كما 

تحتوي  أولى  كدفعة  شاحنات   10 من  قافلة  تسيير 

على سالل غذائية ومالبس ووقود للتدفئة كاستجابة 

الالجئين  مخيمات  في  اإلنسانية  لالحتياجات  عاجلة 

السورية  الحدود  على  عرسال  بمنطقة  السوريين 

فصل  في  الثلوج  وتساقط  برد  موجة  بعد  اللبنانية 

تحت  المساعدات  هذه  وتندرج  الماضي.  الشتاء 

الخيرية  قطر  حملة  إطار  في  عرسال«  »أغيثوا  شعار 

ستة  في  توزيعها  وتم  وسالم«،  »دفء  المتواصلة 

مخيمات بالتعاون مع الهيئة اإلسالمية للرعاية.

القطري،  األحمر  والهالل  للتنمية  قطر  صندوق  ووقع 

اتفاقيتي منحة لتوفير المساعدات الشتوية للنازحين 

لهم.  المضيفة  والمجتمعات  السوريين،  والالجئين 

وتهدف االتفاقيتان إلى توفير أهم المساعدات الشتوية 

لـ 30 ألفا من النازحين والمجتمعات المضيفة لهم في 

37 ألفا و500 من الالجئين  شمال غرب سوريا، وخدمة 

السوريين في بلدة عرسال بلبنان.

وتجمع قطر ولبنان روابط مشتركة من األخوة والعروبة 

والتاريخ المشترك، حيث وقفت قطر إلى جانب األشقاء 

نموذجا  العالقات  هذه  وكانت  الدوام  على  لبنان  في 

لبنان  يحتل  كما  الشقيقة،  الدول  بين  يحتذى 

قيادة  قطر،  وجدان  في  خاصة  مكانة  وأهله  الشقيق 

ثابت  األشقاء  من  القطري  فالموقف  وشعبا،  وحكومة 

هذا  استقرار  إلى  دائما  الدوحة  تتطلع  إذ  الدوام،  على 

المزيد  في  شعبه  وتطلعات  طموحات  وتحقيق  البلد 

من التقدم واالزدهار. وعبر كافة المواقف المفصلية من 

تاريخ لبنان الشقيق، بادرت قطر لدعم صمود األشقاء 

بمواقف سياسية وإنسانية وإغاثية، ووقفت دائما إلى 

الذي كان له تأثير كبير في استقرارهم  األمر  جانبهم 

هبت  كما  واجهتهم،  التي  المحن  أمام  صمودهم  ودعم 

وتساهم  وساهمت  المحن،  من  العديد  في  لنجدتهم 

على الدوام في دعم جيشهم الوطني.

لدى  العالج  حرجة،  بظروف  يمر  الذي  لبنان،  ووجد 

وتدخلوا  العون،  يد  بمد  بادروا  الذين  قطر  في  أشقائه 

الدوحة  تواصل  إذ  األشقاء،  لصالح  عاجل  بشكل 

واإلقليمية  الدولية  الجهود  الفاعلة في كافة  مشاركتها 

وتحقيق  لبنان،  في  االستقرار  ضمان  شأنها  من  التي 

تطلعات شعبه الشقيق.

بتوجيهات من صاحب السمو

روابط أخوية متينة تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقينالدولة تجسد موقفها الثابت على أرض الواقع خاصة في األزمات والمحن

ميقاتي يشكر 

قطر على دعمها 

للجيش اللبناني

رئيس حكومة 
تصريف األعمال 

اللبنانية 
يجتمع مع وزير 

الخارجية
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في مشعري منى وعرفة

اعتماد مواقع مخيمات حمالت الحجاج

مخيمات  مواقع  القطرية  الحج  بعثة  اعتمدت 

وعرفة  منى  مشعري  في  قطر  دولة  حجاج  حمالت 

تعمل عن  حمالت معتمدة  تسع  على  والتي تتوزع 

في  الحج  موسم  خالل  الدولة  حجاج  لخدمة  كثب 

مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. 

سلطان  علي  السيد  أوضح  اإلطار،  هذا  وفي 

أن  القطرية،  الحج  بعثة  رئيس  المسيفري، 

مخيمات الحجاج في منى تتواجد في موقع واحد، 

موقعين  على  عرفة  في  المخيمات  تتوزع  بينما 

أن  إلى  المسيفري  وأشار   ،)2 و)عرفة   )1 )عرفة 

بدأ  وعرفة  منى  في  الدولة  حجاج  لمواقع  التجهيز 

مع  التنسيق  خالل  من  بفترة،  الحج  موسم  قبل 

السعودية  العربية  بالمملكة  والعمرة  الحج  وزارة 

وشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا، حيث تم عقد 

إلى  الوصول  عن  أثمرت  ولقاءات  اجتماعات  عدة 

عرفة  في  قطر  لحجاج  متميزة  مواقع  تخصيص 

المشاعر،  وقطار  العام  الشارع  من  بالقرب  تقع 

بالبعثة  العمل  وحدات  جميع  استنفرت  ثم  ومن 

إطار  في  العمل،  مواقع  ومتابعة  جهودها  بتكثيف 

من التكامل بين كافة الوحدات المساندة في بعثة 

الحج القطرية كل حسب اختصاصه، بما يضمن 

المعايير  أعلى  وفق  قطر  حجاج  مخيمات  تجهيز 

وأفضل الخدمات.

بتوزيع  قامت  الحج  بعثة  إن  المسيفري  وقال 

الحج  حمالت  على  وعرفة  منى  في  المخيمات 

القطرية وفقًا لعدد الحجاج في كل حملة وحسب 

المساحة المعتمدة لكل حاج، مشيرًا إلى أن بعثة 

بالكامل  المخيمات  بتجهيز  قامت  القطرية  الحج 

مرورًا  والمنطقة  المساحة  تخصيص  من  بدءًا 

الطوارئ  مخارج  وتحديد  والسالمة  األمن  بمسائل 

الرجال،  مخيمات  على  الخدمات  عمال  وتوزيع 

للنساء،  المخصصة  المخيمات  على  والعامالت 

والمعدات  والمرافق  الخدمات  كافة  توفير  مع 

ومساحات  حديثة  مياه  ودورات  تكييف  من  الالزمة 

من  األخرى  التجهيزات  جانب  إلى  والنوم  للجلوس 

كما  المالئمة،  الكهربائية  الطاقة  وتوفير  الفرش 

الطبية  للعيادات  مناسبة  أماكن  تخصيص  تم 

للرجال  مخصصة  عيادة  فهناك  القطرية،  للبعثة 

وأخرى للنساء، بهدف راحة الحجاج وتوفير الظروف 

المالئمة لهم حتى يعيشوا باألجواء الروحانية أثناء 

أدائهم مناسك الحج.

الحج  بعثة  أن  إلى  المسيفري  علي  السيد  ونوه 

حال  في  لإلخالء  محكمة  خطة  جهزت  القطرية 

نقطة  تحديد  تم  حيث  الله(،  قدر  )ال  طارئ  حدوث 

تجمع إلى جانب تخصيص مخارج آمنة للطوارئ، 

فضاًل عن تزويد المخيمات بوسائل األمن والسالمة 

جانب  إلى  الممرات،  في  أو  الخيام  داخل  سواء 

تحت  وذلك  اإلرشادية،  والعالمات  الطوارئ  مخارج 

إشراف كوادر مؤهلة من الدفاع المدني ببعثة الحج 

العربية  المملكة  لسلطات  التابع  المدني  والدفاع 

السعودية. وكانت بعثة الحج القطرية قد اعتمدت 

لتقديم  العام  هذا  جديدًا  نظامًا  سابق  وقت  في 

لجميع  المقدسة  بالمشاعر  الخدمات  أفضل 

شركة  مع  التنسيق  خالل  من  القطرية،  الحمالت 

اعتمدت إحدى  مطوفي حجاج جنوب آسيا، حيث 

المجال  هذا  في  المتخصصة  الشركات  أفضل 

والتجهيزات  والمتطلبات  الخدمات  كافة  لتقديم 

المشاعر  مخيمات  في  القطرية  للحمالت  الالزمة 

واألسرة  والفرش  واإلعاشة  التغذية  من  المقدسة، 

والمواضئ،  المياه  دورات  وتوفير  والنظافة،  واألمن 

الساعة،  والنظافة على مدار  األمن  فضاًل عن توفير 

وتوفير عدد مناسب من العامالت للنساء وعدد من 

الخاصة  المخيمات  تجهيز  مع  للرجال،  العمال 

وفق  النساء  مخيمات  عن  والمنفصلة  للرجال 

دولة  حجاج  قبل  من  عليها  المعتاد  المعايير  أعلى 

لتهيئة  الحج  بعثة  تقدمها  خدمات  وجميعها  قطر، 

لهم  وتيسر  قطر  لحجاج  والسالمة  الراحة  سبل 

أداء المناسك في أفضل الظروف التي تعينهم على 

الحج على الوجه األكمل.

المسـيفـــري: التجـهـيـــز بــدأ قـبـل موســم الحـــج بفترةتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من أهـل قـطر 

$ الدوحة

حتى يناير القادم بمركز آل حنزاب

برنامج »البيت القرآني« يتواصل

نسخته  في  القرآني  البيت  برنامج  يتواصل 

وهو  للعائالت،  االنتساب  بنظام  الثانية 

البرنامج المميز الذي يطرحه مركز آل حنزاب 

شهر  حتى  ويستمر  وعلومه،  الكريم  للقرآن 

يناير من العام القادم 2023.

أفراد  لجميع  تسمح  بمرونة  البرنامج  ويتميز 

العمالة  ذلك  في  بما  باالشتراك  الواحد  البيت 

عشرة  خمس  على  يشتمل  حيث  المنزلية، 

هي  فئات  ثالث  على  موزعة  مختلفة  خطة 

السابعة  دون  األطفال  وفئة  الجاليات  فئة 

الثانية  النسخة  وتميزت  المتعلمين،  وفئة 

أو  التالوة  بين  االختيار  بإمكانية  البرنامج  من 

جميع  اشتراك  تيسير  بهدف  وذلك  الحفظ، 

أفراد األسرة كل وفق الخطة التي تناسب وقته 

»األسرة  وهو  األسمى  الهدف  لتحقيق  وقدراته 

القرآنية«. 

من أهداف البرنامج أيًضا؛ العمل على توثيق 

القرآن  بصحبة  والفوز  الله،  بكتاب  الصلة 

األسر  وإعانة  وتدبًرا،  وتجويًدا  وحفًظا  تالوة 

وعدم  الكريم،  القرآن  تعهد  على  المسلمة 

القرآن،  بأخالق  التخلق  إلى  باإلضافة  هجره، 

واكتساب ثمراته واالعتبار بقصصه وأحداثه، 

البيوت  والثواب وجعل  األجر  وأخيًرا تحصيل 

عامرة ببركة القرآن الكريم. 

يونيو  شهر  في  األولى  المتابعة  تمت  وقد  هذا 

عبر أربع لجان اختبار عن بعد، وأسفرت عن 

كما  المشاركة،  العائالت  الفراد  جيدة  نتائج 

وعلومه  الكريم  للقرآن  حنزاب  آل  مركز  يؤكد 

البرنامج، حيث  على استمرار التسجيل لهذا 

سبتمبر  شهر  في  الثانية  المتابعة  ستكون 

القادم.

$ الدوحة

مع بداية أغسطس المقبل

»القطرية« تزيد عدد رحالتها األسبوعية من برلين
أنها  القطرية  الجوية  الخطوط  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

إلى  األلمانية برلين  العاصمة  من  رحالتها  عدد  ستزيد 

10 رحالت أسبوعيًا ابتداًء من 12 أغسطس القادم، على 
أن يرتفع العدد بداية من السادس من سبتمبر المقبل 

إلى 11 رحلة أسبوعية من مطار برلين براندنبورغ.

أن  إلى  أمس،  بيان  في  القطرية،  الخطوط  ونوهت 

المسافرين من ألمانيا سيحظون بتجربة السفر، على 

أكثر  إلى   ،»787 »بوينج  طراز  من  طائراتها  أحدث  متن 

150 وجهة أعمال عالمية، بما في ذلك مدن مومباي  من 

الوجهات  إلى  باإلضافة  وطوكيو،  وسيدني  وسنغافورة 

الترفيهية منها بالي وجزر المالديف وسيشيل وجنوب 

إفريقيا.

وأكدت الخطوط الجوية القطرية التزامها نحو عمالئها 

ثالثة  إلى  تسّيرها  التي  الرحالت  خالل  من  ألمانيا  في 

فرانكفورت  ومدينتي  برلين  العاصمة  في  مطارات 

محطتين،  في  خدماتها  على  حافظت  حيث  وميونيخ، 

العودة  على  ألمانيًا  مسافر  ألف   25 من  أكثر  وساعدت 

األولى من جائحة كورونا  األيام  إلى بالدهم بأمان خالل 

على  إضافي  كدليل  أنه  إلى  مشيرة   ،)19 )كوفيد 

أول  لتشغيل  اختيارها  تم  برلين،  مع  الوثيق  تعاونها 

مطار  في  الجديد  الجنوبي  المدرج  إلى  تصل  رحلة 

براندنبورغ في 4 نوفمبر 2020.

الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  قال  الصدد،  هذا  وفي 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

السوق  تجاه  حرصنا  أخرى  مرة  »نؤكد  القطرية، 

من  العديد  إلى  الوصول  إمكانية  لتوفير  األلماني 

محطة  عبر  وسالسة  سهولة  بكل  العالمية  الوجهات 

توقف واحدة«، مضيفا »لقد بذلنا جهودًا كبيرة لتوفير 

إلى  رحالتنا  زيادة  ومع  ألمانيا،  في  لركابنا  خيارات 

برلين إلى 11 رحلة أسبوعيًا، سيصل مجموع الرحالت 

التي تسيرها الناقلة أللمانيا إلى 46 رحلة أسبوعيًا إلى 

الزيادة في  أن  المذكورة«. وذكر سعادته  الثالث  المدن 

الرحالت ستمكن مسافري الناقل الوطني لدولة قطر في 

ألمانيا من االستفادة من الخدمات الُمميزة التي تقدمها 

تراكس«  »سكاي  من  العالم  في  طيران  شركة  أفضل 

االستمتاع  ومن  األوسط،  والشرق  أوروبا  في  الوحيدة 

تتصل  التي  العالمية  الوجهات  من  متنوعة  بخيارات 

كأفضل  مكانته  على  حافظ  الذي  الدولي  حمد  بمطار 

مطار في العالم" للمرة الثانية على التوالي.
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عندما يتعلق األمر بكيفية تأثيرها في العالم وحفاظها على أمنها القومي.. د. األنصاري:

قطر تراجع سياساتها باستمرار

للشبكة البرلمانية لحركة عدم االنحياز

في  المشارك  المجلس  وفد  ويترأس 

بنت  حمدة  الدكتورة  سعادة  المؤتمر، 

حسن السليطي نائب رئيس مجلس 

الشورى، ويضم كال من سعادة السيد 

وسعادة  الخاطر،  علي  بن  يوسف 

السيد ناصر بن محمد النعيمي.

أيام،  ثالثة  مدى  على  المؤتمر  ويناقش 

التصدي  في  االنحياز  عدم  حركة  دور 

واألمن  السالم  تواجه  التي  للتحديات 

والتنمية المستدامة، وتعزيز التعايش 

لجميع  المستدامة  والتنمية  السلمي 

الهام  الدور  على  والتأكيد  الشعوب، 

الدول  برلمانيو  به  يقوم  أن  يمكن  الذي 

ضمان  أجل  من  الحركة  في  األعضاء 

بالمبادئ  والفاعل  الكامل  االمتثال 

مثلها  وتحقيق  للحركة،  التأسيسية 

ومقاصدها.

التقت  المؤتمر،  أعمال  هامش  وعلى 

الشورى،  مجلس  رئيس  نائب  سعادة 

فضيل  السيد  سعادة  من  كل  مع 

المجلس  رئيس  نائب  إبراهيملي 

أذربيجان،  لجمهورية  المحلي 

رئيس  رزاييف  طاهر  السيد  وسعادة 

البرلمانية  للعالقات  العمل  مجموعة 

جرى  حيث  القطرية،  األذربيجانية 

التعاون  أوجه  استعراض  اللقاء  خالل 

وسبل  الجانبين  بين  البرلماني 

من  عدد  مناقشة  تم  كما  تعزيزها، 

الموضوعات المدرجة على جدول أعمال 

المؤتمر.

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  مستشار  وتطرق 

أقيم تحت  الذي  المؤتمر  الخارجية، خالل  وزير 

النظام  مستقبل  حول  نظر  »وجهات  عنوان: 

العالمي«، إلى ثالثة سيناريوهات للتحوالت في 

الخصوص  هذا  في  قائال  العالمية،  السياسة 

»إن العالم يمر حاليا بمسارات تؤثر فيما يمكن 

مثل  العالم،  في  والمتوسطة  الصغيرة  للقوى 

قطر، أن تفعله على الساحة الدولية اليوم«.

األول  مسارات،  بثالثة  نمر  أننا  »أعتقد  وأضاف: 

والوسيطة  الكبرى  القوى  جميع  أن  حقيقة  هو 

من  ستتحرر  العالم  حول  المتنافسة  والقوى 

خصائص  نفقد  وسوف  الدولي،  النظام  قيود 

العالم  ساد  الذي  الجديد  العالمي  النظام 

»األمر  أن  إلى  الفتا  الباردة«،  الحرب  نهاية  منذ 

لهذا  المحددة  العناصر  إلى تدمير  بنا  سينتهي 

فوضويا  عالما  وسيصبح  اليوم،  السائد  النظام 

نحو  محلية  واتجاهات  المنافسة  تسوده 

الحاجة  تتفهم  أو  تفهم  ال  المباشرة  المصلحة 

الدولية والوضع الدولي«.

وبشأن المسار الثاني، أوضح الدكتور األنصاري 

أن فكرة »الحتمية الليبرالية« ظهرت بعد الحرب 

قبول  يتم  »لكي  أنه  إلى  الفتا  الثانية،  العالمية 

بلد ما واحترامه في المجتمع الدولي حاليا، فإنه 

يطالب بأن يكون لديه مسار نحو الديمقراطية 

الليبرالية بغض النظر عن المكان الذي سيكون 

فيه على هذا المسار«.

هذا  أن  »أعتقد  األنصاري:  الدكتور  وتابع 

حول  اآلراء  في  جديد  بتوافق  مررنا  إذا  سيتغير 

ماهية النظام العالمي والقيم السائدة في العالم 

الليبرالية  الديمقراطية  ستظل  وهل  اليوم، 

محركا أساسيا لهذا النظام، أم أنه سيكون نظاما 

بعض  يقبل  أن  شأنه  من  شموال  أكثر  عالميا 

أمل  على  السياسي  للتطور  المختلفة  النماذج 

الحفاظ على عناصر النظام العالمي؟«، مضيفا 

أن »المسار الثالث هو التعامل على أساس كل 

حالة على حدة، حيث سيكون العالم في وضع 

مشابه لما كان عليه قبل الحرب الباردة عندما 

لم يكن هناك نظام عالمي حقيقي، وكنا نعمل 

والحروب  النزاعات  حل  محاولة  أساس  على 

ما  رأينا  ولقد  العالم،  أنحاء  جميع  في  بالوكالة 

ينتجه هذا الوضع«.

ولفت إلى أنه بغض النظر اآلن عما إذا كان أحد 

أنه مزيج من واحد  أم  المسارات سيتحقق  هذه 

األكبر  التحدي  فإن  معا،  الثالثة  من  أو  اثنين  أو 

عن  ستبحث  التي  الصغيرة،  للدول  سيكون 

كيفية نجاتها في هذه المياه المضطربة.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور ماجد بن محمد 

مجلس  رئيس  نائب  مستشار  األنصاري 

الرسمي  المتحدث  الخارجية  وزير  الوزراء 

دراسة  إلى  الجلسة،  خالل  الخارجية،  لوزارة 

صدرت للتو تتحدث عن أن 27 دولة ديمقراطية 

يعني  ما  السياسي  النظام  في  تحديات  تواجه 

النزاع  فيه  ينحصر  ال  متغيرا،  مشهدا  هناك  أن 

بل  فحسب،  النامي  العالم  في  االستقرار  وعدم 

الليبرالية  الديمقراطيات  إلى  حتى  يتسلل 

التاريخية، وبالتالي فإن الدول األصغر مثل قطر 

بسرعة  التحرك  من  األكبر  المتضرر  ستكون 

نحو إلغاء القيود والضوابط التنظيمية للنظام 

العالمي.

األنصاري،  محمد  بن  ماجد  الدكتور  وأعرب 

النظام  في  الثقة  بأن  اعتقاده  عن  مداخلته،  في 

تتآكل،  الدول  بين  الثقة  وأن  ضعيفة،  الدولي 

الرئيسية  األسباب  أحد  يمثل  ذلك  أن  معتبرا 

لألحداث التي نشهدها في جميع أنحاء العالم، 

الدولي  النظام  في  الثقة  تفقد  »لم  ومضيفا 

الدولي  النظام  آليات  في  بل  فحسب،  كمفهوم 

والهياكل األمنية اإلقليمية والعالمية«.

على  الحفاظ  كيفية  عن  سؤال  على  وردًا 

من  بها  والنهوض  حمايتها  أو  الديمقراطية 

بن  ماجد  الدكتور  لفت  عادل،  محلي  سياق 

بأهمية  قطر  دولة  إيمان  إلى  األنصاري،  محمد 

لجعل  عملت  حيث  الشعبية،  المشاركة 

إلى  مشيرا  تشاركية،  أكثر  السياسي  النظام 

ألول  تشريعية  انتخابات  مؤخرا  أجرت  قطر  أن 

مرة في تاريخ البالد.

أن  علينا  يجب  أنه  أيًضا  »نعتقد  وقال: 

الحكم  نماذج  تطبيق  بشأن  واقعيين  نكون 

العالم،  أنحاء  جميع  في  الديمقراطي 

مشكلة  لكل  الحل  ليست  فالديمقراطية 

الرشيد  الحكم  مكان..  كل  في  الحل  وليست 

مرادفات  ليست  الشعبية  والمشاركة 

على  ودليل  منها  أجزاء  إنها  للديمقراطية، 

ديمقراطية متنامية«.

إن  القول  هو  العالم  في  األخطاء  أحد  أن  وذكر 

الحل  هي  الغربية  الطريقة  على  الديمقراطية 

لكل مشكلة، معتبرا أن »الثقة في هذه النماذج 

الثقة  نختار  وجعلتنا  اآلن،  كثيًرا  تآكلت 

كعنصر أساسي في سياستنا الخارجية، وقد 

األعمال،  قطاع  في  الثقة  خالل  من  ذلك  أثبتنا 

الخارج،  في  االقتصادية  مساعينا  في  والثقة 

والثقة في أن نكون الوسيط والفاعل السياسي«.

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  مستشار  وأوضح 

لوزارة  الرسمي  المتحدث  الخارجية  وزير 

نؤمن  أننا  هو  الثاني  »اإلجراء  أن  الخارجية 

الرئيسيون  المستفيدون  أننا  وأعتقد  ببلداننا، 

دولنا  دفع  علينا  وبالتالي  الدولي،  النظام  من 

والصغيرة  الوسطى  والقوى  العالمي  والجنوب 

أمنية  ترتيبات  في  الدخول  نحو  العالم،  حول 

إقليمية ودولية«.

لكلمة »شريك«  دولة قطر  وعن سبب استخدام 

في شعارها للسياسة الخارجية، بّين الدكتور 

الكثير  كانت  طويلة  فترة  منذ  أنه  األنصاري 

األمر  يتعلق  عندما  بمفردها  تعمل  الدول  من 

وأن  والسلبية،  اإليجابية  الدولية  بالمبادرات 

التفرد في السياسة الخارجية أصبح هو القاعدة 

مؤكدًا  الماضية،  عشرة  الخمس  السنوات  في 

الطريقة  وأن  للغاية  خطيرًا  أمرًا  ُيعد  هذا  أن 

الوحيدة للتغلب عليه هي بناء الشراكات.

الشراكات  تتعامل  أن  »يجب  أنه  على  وشدد 

في  العالم  عليه  سيبدو  الذي  الشكل  مع 

جميًعا  أننا  اآلن  به  المسلم  من  المستقبل.. 

نحو  نتحرك  إننا  نقول  ومثقفين  أكاديميين 

نظام عالمي متعدد األقطاب.. ولكن لكيال يكون 

من  األقطاب  متعدد  عالمي  نظام  نحو  التحرك 

على  العمل  علينا  والكوارث،  الحروب  خالل 

الدول  بين  أصغر،  نطاق  على  شراكات  بناء 

يزال  ال  بأنه  اعتقاده  عن  معربا  الصغيرة«، 

قطر  مثل  بلد  في  بذلك  القيام  في  أمل  هناك 

»فنحن نؤمن بهذا بقوة، ونعتقد أن لدينا فرصة 

النظام  في  التغيير  ذلك  آثار  لتقليل  األقل  على 

العالمي«.

في  قطر  دولة  نهج  بشأن  آخر  سؤال  على  وردا 

لتحقيق  كوسيلة  الشراكات  مع  التعامل 

الدكتور  قال  المنطقة،  في  واألمن  السالم 

األنصاري: »أعتقد أن هذا أحد الخيارات القليلة 

الحرب  بعد  ما  فترة  وأن  اآلن،  لدينا  التي  جًدا 

كانت سوًقا حرة شديدة القيود، وهذا يعني أنه 

كان هناك نظام دولي يعمل بشكل فعلي حول 

حقيقة أن لكل دولة سيادتها ولها صوت في األمم 

ولكن هذا يتم تنظيمه بشكل كبير  المتحدة، 

وفيما  الدولي،  األمن  مجلس  سلطات  قبل  من 

بعد، من قبل الواليات المتحدة«.

الوضع  تطورات  بشأن  سؤال  على  رده  وفي 

لوزارة  الرسمي  المتحدث  قال  أوكرانيا،  في 

قطرية،  نظر  وجهة  من  »بصراحة  الخارجية: 

نحن حريصون جًدا على أن نكون واضحين في 

هذا الشأن بإدانة أي احتالل ألي دولة في أي مكان 

ونحن  فلسطين..  دولة  احتالل  السيما  آخر، 

أوروبا  في  سواء  المنظور  بنفس  للجميع  ننظر 

أو لما يحدث في الشرق األوسط«.

باكو - قنا - شارك مجلس الشورى، أمس، 
في الجلسة االفتتاحية وجلسات اليوم 

األول لمؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة 
عدم االنحياز، المنعقد في العاصمة 

األذربيجانية باكو، والذي افتتحه فخامة 
الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية 

أذربيجان، بحضور سعادة الدكتورة صاحبة 
غافاروفا رئيسة البرلمان األذري.

»الشورى« يشارك في الجلسة 
االفتتاحية لمؤتمر باكو

.. ويحتفل باليوم الدولي للعمل البرلماني
بالذكرى  احتفاء   - قنا   - الدوحة 

الخامسة لليوم الدولي للعمل البرلماني، 

برلمانات  الشورى  مجلس  يشارك 

تلعبه  الذي  الدور  على  بالتأكيد  العالم 

في  التشريعية  والمجالس  البرلمانات 

إرادة  عن  التعبير  في  المعمورة  أرجاء 

وسيادة  اإلنسان  حقوق  وحماية  الشعوب 

القانون. ويتزامن احتفال مجلس الشورى 

هذا  البرلماني  للعمل  العالمي  باليوم 

لتأسيس  الخمسين  الذكرى  مع  العام 

االنعقاد  دور  انتهاء  ومع  الشورى،  مجلس 

األول  التشريعي  الفصل  من  األول  العادي 

الموافق لدور االنعقاد السنوي الخمسين 

لمجلس الشورى المنتخب.

الشورى  مجلس  وجه  المناسبة  وبهذه   

صاحب  لحضرة  التقدير  آيات  أسمى 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

ودعمه  رعايته  على  المفدى،  البالد  أمير 

التزامه  مؤكدا  للمجلس،  المتواصل 

بخدمة الشعب القطري الوفي.

ضرورة  على  المجلس  يؤكد  كما   

بتعزيز  العالم  في  البرلمانات  مساهمة 

حقوق  وحماية  الشعبية،  المشاركة 

وتحقيق  القانون،  وسيادة  اإلنسان، 

أهداف التنمية المستدامة لشعوبهم. 

البرلماني  للعمل  الدولي  اليوم  أن  يذكر   

الجمعية  بواسطة  اعتماده  تم  الذي 

العامة لألمم المتحدة في مايو عام 2018م، 

كل  من  يونيو  من  الثالثين  يوافق  والذي 

عام، تحتفي فيه برلمانات العالم بدورها 

الشعوب،  إرادة  تمثيل  في  والفاعل  الهام 

طموح  تحقيق  على  العزم  وتجديد 

الشعوب وحماية مكتسباتهم وحقوقهم.

{ د. ماجد األنصاري متحدثا في الجلسة الرئيسية للمؤتمر

لندن - قنا - أكد الدكتور ماجد بن محمد األنصاري، مستشار 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي 

لوزارة الخارجية، أن دولة قطر تراجع سياساتها باستمرار عندما 
يتعلق األمر بكيفية تأثيرها في العالم، وكيفية الحفاظ على 
أمنها القومي. . وقال الدكتور األنصاري، خالل جلسة رئيسية 

بمؤتمر »لندن القرن الثاني« الذي نظمه المعهد الملكي 
للشؤون الدولية /تشاتام هاوس/ في لندن، إن دولة قطر قامت 
بمراجعة األحداث اإلقليمية والدولية في سياساتها من حولها 

ما أنتج شعارا جديدا للسياسة الخارجية القطرية هو »شريك 
دولي موثوق به«، وهو شعار يعتمد فلسفيا على نظرة دولة 

قطر إلى العالم والتغييرات التي تحدث فيه اليوم.

إنتاج شعار جديد للسياسة الخارجية 
القطرية هو »شريك دولي موثوق به«

الدولة تؤمن بأهمية 
المشاركة الشعبية 

عملت لجعل 
النظام السياسي 

أكثر تشاركية

العالم يمر 
بمسارات تؤثر 

فيما يمكن 
للقوى الصغيرة 
والمتوسطة أن 

تفعله دوليا
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محمد  ناصر  الخريج  مؤخًرا  ناقش 

الرياشي، من برنامج بكالوريوس سياسات 

في  والعلوم  اآلداب  بكلية  وتنمية  تخطيط 

جاء  الذي  التخرج  مشروع  قطر،  جامعة 

بعنوان: »المدن الذكية ودورها في تحقيق 

على  أشرفت  وقد  المستدامة«،  التنمية 

زيدان  عصمت  الدكتورة  التخرج  مشروع 

باإلنابة  األكاديمي  التميز  برنامج  رئيس 

بعمادة الدراسات العامة.

وتكمن أهمية هذا المشروع في أن دولة قطر 

في  الذكية  المدن  إنشاء  خالل  من  تسعى 

بدأت  حيث  الحضاري،  التحول  إلى  الدولة 

خالل  من  ذكية  مدن  إنشاء  في  قطر  دولة 

والمباني  المميز،  العمراني  التخطيط 

في  والدولي  المحلي  والترابط  الذكية، 

داخل  الوقوع  محتملة  الكوارث  من  التعافي 

من  العديد  ظهرت  لذلك  ونتيجة  المدن 

المفاهيم األخرى المرتبطة بالمدن الذكية 

المستدامة.

محمد  ناصر  الخريج  قال  له،  تصريح  وفي 

سياسات  بكالوريوس  خريج  الرياشي، 

الذكية  المدن  »تلعب  وتنمية:  تخطيط 

التنمية  المستدامة دوًرا كبيًرا في تحقيق 

المستدامة، ليس فقط في دولة قطر ولكن 

عملية  إن  إذ  كافة،  األخرى  العالم  دول  في 

متعددة  عملية  هي  المستدامة  التنمية 

ولذلك  المجاالت،  في  ومتنوعة  األبعاد، 

الدعائم  من  عدد  على  االعتماد  تتطلب  فهي 

خالل  ومن  المتنوعة،  والمهارات  واآلليات 

أن  استنتاج  استطعت  البحثي  المشروع 

ن الدولة من تحقيق التنمية المستدامة  َتَمكُّ

َمات، 
ِّ

الُمَقو من  عدد  بتوفير  إال  ى  يَتأتَّ ال 

َمات 
ِّ

والمقو البشرية  َمات 
ِّ

المقو أهمها  من 

يجب  كما  البيئية،  والمقومات  العمرانية 

في نفس الوقت أن تتم مراعاة حقوق األجيال 

القادمة، وهنا تكون التنمية المستدامة«.

التجارب  أهم  إلى  ناصر  الخريج  وأشار 

مسيرته  في  أثرت  التي  والعملية  العلمية 

الجامعية هي مشاركته في برنامج التدريب 

الميداني التي تطرحه الجامعة للطلبة قبل 

التخرج، مؤكدا أن التدريب الميداني ساهم 

تحليل  في  إعداده  عملية  في  إشراكه  في 

المؤسسات  في  العامة  السياسة  وإعداد 

الحكومية. إضافة إلى ذلك، حصل الخريج 

متتالية  مرات   4 الشرف  مرتبه  على  ناصر 

ليس  أن  أكد  حيث  دراسته،  فترة  خالل 

المسيرة  في  النجاح  تحقيق  الصعب  من 

الجامعية، فالجد واالجتهاد أمران أساسيان 

يجب أن يتصف بهما كل طالب.

لخريج من جامعة قطر

دراسة حول إنشاء المدن الذكية

ورش  للتنمية  قدرات  مركز  اختتم 

مقر  في   )2022 والمرح  البهجة  )صيف 

البيت،  استاد  بحديقة  الضحى  مقعد 

حيث شملت العديد من الورش الخاصة 

بفئات متعددة من األطفال من الجنسين 

والذين بلغ عددهم 82 وتراوحت أعمارهم 

الورش  وكانت  فوق.  وما  سنوات   6 بين 

الفوط  إعادة تدوير  متنوعة، منهم ورشة 

الشموع  تزيين  ورشة  المستعملة، 

ورشة  وفن،  لعب  ورشة  بالديكوباج، 

قام  كما  تقهوي،  حياك  ورشة  المدود، 

المركز بطرح ورشة خاصة بأحفاد أسرة 

الهدف  وكان  بية.  الحية  ورشة  المركز 

القيم الجميلة الموجودة  منها هو غرس 

عبر  لألجيال  ونقلها  وتقاليدنا  بعاداتنا 

عصر  في  اندثارها  من  والخوف  األزمنة 

والحسابات  والسرعة  التكنولوجيا 

مهارات  لهم  الورش  فأضافت  الرقمية، 

من  يتعلمونها  كانوا  جديدة  حياتية 

أمهاتهم وآبائهم في القديم، وتعتبر تقليدا 

الشعبية  الثقافة  صالبة  يؤكد  تراثيا 

وساعد  والبقاء.  الصمود  على  وقدرتها 

وعرض  قيم  تقديم  على  والزمان  المكان 

ثقافي مستدام يتوافق مع أهداف بطولة 

كأس العالم قطر 2022 وخطط التنمية 

مركز  يقوم  وسوف  للدولة.  الوطنية 

قدرات للتنمية بطرح دورات معتمدة من 

المركز العالمي الكندي قريبًا.

في التدوير والزينة والديكوباج

»قدرات للتنمية« يختتم الورش الصيفية
الرياشي: 

تلعب دوًرا 
كبيًرا في 

تحقيق التنمية 
المستدامة

{ الخريج ناصر محمد الرياشي

الدوحة           $

كشف نتائج التعداد الزراعي بالدولة.. رئيس قسم العمليات الميدانية بمعهد البحوث:

»6815« عزبة و»1016« مزرعة في قطر

 د. المغيرة فضل هالل 

وأكد د. العوض أن الحيازة العامة خالل فترة 

التعداد كانت 7831 حيازة »تتنوع بين بين 

نباتى  نشاط  منها  مزرعة  و1016  عزبة   6815
 %  87 الحيواني  النشاط  يمثل  بينما   %  5
مشيرا   ،%  8 المختلطة  الحيازات  وتمثل 

أن  تبين  القانوني  الوضع  حسب  أنه  إلى 

معظمها  يتوزع  فردية،  حيازات   7.409 هناك 

الخور  بلدية  تليها  الشيحانية  بلدية  في 

األفراد  حيازات  عدد  بلغ  بينما  والذخيرة، 

في  معظمها  يتوزع  حيازة،   342 الشركاء 

بلدية الخور والذخيرة، بينما تؤول 42 حيازة 

لشركات، وما يقارب 69 % من هذه الحيازات 

بينما  والذخيرة،  الخور  بلدية  في  يوجد 

عبر  توزعت  مستأجرة  حكومية  حيازة   38
البلديات بشكل عشوائي.

المساحة  أن إجمالي  النتائج  وتابع: أظهرت   

بلغ  العاملة  المزارع  في  فعلًيا  المستغلة 

141.580.513 متًرا مربًعا والتي تمثُل  حوالي 

% من إجمالي المساحات الكلية والتي   34.2
بلغت 413.442.293 م2.

المساحات  من   %  88.8 أن  التعداد  والحظ 

تَم  التي  بالخضراوات  المزروعة  المكشوفة 

 18.661.670 لها  الحديث  الري  نظم  اعتماد 

طرق  استخدمت  بينما  مربًعا،  متًرا 

المساحة  من   %  11.2 لري  التقليدي  الري 

الخضراوات  لزراعة  الكلية  المكشوفة 

المكشوفة )2.348.192( متًرا مربًعا.

بالمحاصيل  المزروعة  المساحات  وتضُم 

لمجموعة  المحصول  حسب  المكشوفة 

لمختلف  نوًعا   51 من  المكونة  الخضراوات 

الخضراوات.

وعن المحاصيل المزروعة بالبيوت المحمية 

اإلجمالية  المحاصيل  مساحات  قدرت  قال 

بنحو  الخضراوات  لمجموعة  المحمية 

زرعت   %  29 منها  مربًعا،  متًرا   6.664.427
 % و8  بالخيار،  زرعت   % و27  بالطماطم، 

 % و6  بالباذنجان،   % و7  الحلو،  بالفلفل 

أنواع  % من  الفاصوليا واللوبيا، و16  بكل من 

الخضار األخرى.

وأضاف: إجمالي عدد البيوت المحمية التي 

هو  الزراعي  التعداد  خالل  من  رصدها  تَم 

 6.960.820 بلغت  بمساحة  بيت،   13.601
التبريد  أنظمة  رصد  خالل  ومن  مربًعا،  متًرا 

رصد  البلديات  حسب  على  المزارع  داخل 

352 مزرعة تستخدم نظام  التعداد أن هناك 

بها  يوجد  ال  مزرعة  و579  )مبرد(،  التبريد 

أنظمة تبريد. 

إجمالي عدد أشجار  أن  التعداد  كما كشف 

بلغ  العاملة  المزارع  في  والفاكهة  التمور 

)مثمر  منتظمة  أشجار  عدد  منها   ،900.221
بلغ  بينما  شجرة،   533.380 بلغ  مثمر(  وغير 

وغير  )مثمر-  المنتظمة  غير  األشجار  عدد 

مثمر( 366.841 شجرة.

 4.264 وكشَف التعداد أن إجمالي عدد اآلبار 

تستخدُم  عاملة  بئًرا   3572 بينها  من  بئًرا 

ألغراض الري في المزارع العاملة.

عدد  إجمالي  أن  التعداد  نتائج  أظهرت  كما 

)مزارع  الحيازات  كافة  في  الدائمة  العمالة 

من   35.564 منهم  عاماًل،   36.223 بلغ  عزب(   -

الذكور، و659 من اإلناث، يتوزعون على عدة 

منهم  وكان  الكلي،  المجموع  من  أنشطة 

و22.439  النباتي،  النشاط  في  عاماًل   11.621
عاماًل في النشاط الحيواني و2.163 عاماًل في 

نشاط الدواجن.

الحيازات الحيوانية
في  الميدانية  العمليات  قسم  رئيس  وقال 

الحيوانية  الحيازات  إجمالي  إن  المعهد 

تتوزع  حيازة،   7462 بلغ  الدولة  في  العاملة 

بواقع 41.5 % عزبا داخل مجمعات، و22.3 % 

عزبا جوالة، و8.8 % عزبا في مجمع الريس، 

مزارع   % و8.7  النخش،  منطقة  وعزب 

البر،  بيت  خارج  عزب   % و6.2  مختلطة، 

وأخيًرا 3.7 % عزبا خارج تخطيط المزرعة.

الموجودة  الحظائر  وأنواع  أعداد  بلغت  كما 

حظيرة،  ألف   65 الحيوانية  الحيازات  في 

 21.568.933 نحو  مساحتها  إجمالي  ويقدر 

حظائر  أعداد  إجمالي  وكان  مربًعا،  متًرا 

في  حظائر   12.303 والخشب  السلك 

وإجمالي  مربًعا،  متًرا   6.038.461 مساحة 

حظيرة   50.291 التقليدية  الحظائر  أعداد 

وعدد  مربًعا،  متًرا   13.462.30 مساحة  في 

في  حظيرة   3.374 الحديثة  الحظائر 

متًرا   2.067.669 بلغت  إجمالية  مساحة 

مربًعا.

النشاط التسويقي 
بتسويق  تقوُم  التي  المزارع  إجمالي  بلَغ 

مزرعة،   121 المزرعة  باب  عبر  منتجاتها 

منتجاتها  بتسويق  تقوُم  التي  المزارع  أما 

 193 فبلغت  محاصيل  شركة  طريق  عن 

في  منتجاتها  مزرعة   356 وتبيع  مزرعة. 

مزرعة   159 تلجأ  بينما  المركزي،  السوق 

البلدية  لوزارة  التابعة  التسويقية  للبرامج 

المميزة  الخضراوات  برنامج  )الساحات- 

إنتاجها  مزرعة   112 وتسوُق  قطر(.  مزارع   –
المجمعات  مع  مباشر  )تعاقد  أخرى  بطرق 

هنالك  أن  مالحظة  مع  إلخ(  المناقصات.. 

للمزرعة. أكثر من منفذ تسويقي 

يالحظ  اإلنتاج  توزيع  نسبة   
ُّ

يخص وفيما 

معظم  استخدام  تم  مزرعة   500 عدد  أن 

مزارع   507 وعدد  الذاتي،  لالستهالك  إنتاجها 

اإلنتاج. تقوم ببيع معظم 

قام  التي  الزراعى  التعداد  ان  إلى  وأشار 

ونشر  ومعالجة  لجمع  يهدف  المعهد  بها 

النباتية،  المزارع  جميع  تشمل  بيانات 

ويغطي  الحيوانية،  الثروة  وحيازات 

مصدر  التعداد  ليكون  بالكامل،  الدولة 

الحكوميين  للمسؤولين  أساسيا  معلومات 

وتوفيرصورة  القرار  وصناع  والباحثين 

ووضع  الزراعي  القطاع  حجم  عن  حقيقية 

الزراعية  السياسات  ورسم  التنمية  خطط 

الزراعي. واألمن 

في  الزراعي  التعداد  تنفيذ  تم  وقال: 

وصيفية  شتوية  فترتين  في  قطر  دولة 

»المواسم  العروات  لكافة  الشمول  لتغطية 

جمع  عملية  في  واستخدمت  الزراعية«، 

حاسوبية  بنظم  مجهزة  أجهزة  البيانات 

مزرعة  لكل  محصوليه  خريطة  عمل  تتيح 

عند  الدولة  في  الحيازات  وكافة  منفردة 

الحصر  عملية  من  االنتهاء 

التعداد  مشروع  تنفيذ  على  وأشرف 

بحثي  عمل  فريق  قطر  دولة  في  الزراعي 

واالقتصادية  األجتماعية  البحوث  معهد  من 

فنية  لجانا  وضم  قطر،  بجامعة  المسحية 

وخطط  البلدية،  ووزارة  قطر  جامعة  من 

معهد البحوث بجامعة قطر عملية العد بما 

وتدريب  الميداني،  العمل  تنفيذ  ذلك  في 

الميدانيين،  والمشرفين  البيانات  جامعي 

والبيانات  التقارير  ونشر  الجودة،  وضباط 

الفعلي  العـــد  عمليـــة  تنفـــيذ  في  وشــارك 

زراعيون،  ومهندسون  بيطريون،  أطباء 

كافة  لتغطية  ومجموعات؛  فرق  خالل  من 

نحو  عددهم  وبلغ  قطر،  بدولة  الحيازات 

في  الزيارتين  تنفيذ  وتم  باحثين،   110
كما  2021م.  يوليو  إلى  يناير  بين  الفترة 

كل  في  الجودة  لضبط  معايير  تطبيق  تم 

التعداد. مراحل 

»141« مليون متر مربع المساحة المستغلة فعلًيا في المزارع العاملة»110« أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين شاركوا في إنجاز التعداد 

»356« مزرعة تسوق منتجاتها في السوق المركزي.. و»159« تستعين ببرامج الوزارة

كتب         محمد أبوحجر

كشف الدكتور المغيرة فضل هالل العوض رئيس 
قسم العمليات الميدانية في معهد البحوث 

االجتماعية واالقتصادية المسحية في جامعة قطر 
عن نتائج التعداد الزراعي في دولة قطر والذي قام به 

المعهد بالتعاون مع وزارة البلدية. 

»7.409« حيازات 
فردية معظمها 

في الشيحانية تليها 
الخور والذخيرة



إدارة  قال السيد يوسف خالد الخليفي مدير 

االجتماع  إن  البلدية  بوزارة  الزراعية  الشؤون 

سعادة  بين  الماضي،  الثالثاء  يوم  تم  الذي 

تركي  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور 

أصحاب  من  وعدد  البلدية  وزير  السبيعي 

للقاء  مكمالاً  جاء  المنتجة،  القطرية  المزارع 

الزراعي  المعرض  هامش  على  تم  الذي  األول 

إطار  في  الماضي،  مارس  شهر  في  التاسع 

يجريها  التي  المستمرة  التشاورية  اللقاءات 

بشأن  المحليين  المنتجين  مع  سعادته 

سبل تطوير وتنمية اإلنتاج الزراعي المحلي.

وأوضح أن سعادة الوزير أطلع السادة أصحاب 

المبادرات  من  عدد  على  اللقاء  خالل  المزارع 

لدعم  البلدية  وزارة  تبنتها  التي  والبرامج 

االهتمام  على  لهم  مؤكدا  المنتجة،  المزارع 

الزراعي  للقطاع  الدولة  توليه  التي  الكبير 

لتحقيق األمن الغذائي، حيث تطرق سعادته 

الذي تم مع شركة حصاد  االتفاق األخير  إلى 

والذي من خالله سيتم تقديم كافة الخدمات 

تقديم  وسرعة  لتجويد  للمزارعين  الزراعية 

مع  سعادته  ناقش  كما  الزراعية.  الخدمة 

وفرة  مثل  أخرى  مواضيع  المزارع  أصحاب 

الموسم  مد  وإمكانية  الموسم  خالل  اإلنتاج 

وزارة  توليها  التي  الكبيرة  واألهمية  الزراعي، 

منوها  الزراعية،  المنتجات  ألسعار  البلدية 

فريق  بتشكيل  اإلطار  هذا  في  سعادته 

بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لوضع 

المنتجات  لتسعير  اآلليات  وأفضل  الحلول 

بإشراك  الوزير  سعادة  وجه  كما  المحلية، 

الفريق  هذا  في  المزارع  ألصحاب  ممثلين 

لالستماع آلرائهم.

لقائه  خالل  البلدية  وزير  سعادة  تطرق  كما 

الدعم  إلى  المنتجة  المزارع  أصحاب  مع 

مدخالت  مثل  األخيرة  السنوات  خالل  المقدم 

وتخفيض  المحمية  والبيوت  اإلنتاج 

ودعم   2013 منذ  المطبق  الكهرباء  شريحة 

الزراعي  المنتج  ساحات  بإنشاء  التسويق 

المميز(  )المنتج  مبادرتي  وإطالق  المحلي، 

محاصيل  شركة  مع  والتعاقد  قطر(،  و)مزارع 

لتسويق المنتجات المحلية من خالل برنامج 

اإلنتاج  والذي ساهم بدوره في وفرة  »ضمان«، 

المحلي، وإنه سيتم تقييم هذا الدعم من فترة 

سعادة  أكد  وقد  التطوير،  بغرض  أخرى  إلى 

الوزير خالل اللقاء، على دعم الوزارة المستمر 

المعوقات  كافة  إلزالة  المزارع  ألصحاب 

والتحديات التي تواجه اإلنتاج الزراعي.

أن  إلى  الخليفي  خالد  يوسف  السيد:  وأشار 

اإلنتاج المحلي للخضراوات شهد خالل األعوام 

زيادة  نسبة  محققا  نوعية  قفزة  الماضية 

بلغت 100 % خالل السنوات الثالث الماضية 

مقارنة بما قبلها، حيث بلغ اإلنتاج المحلي من 

ألف   102 حوالي   2021 عام  خالل  الخضراوات 

 ،2017 عام  خالل  طن  ألف   55 بـ  مقارنة  طن، 

ثم  الله  بفضل  كبيرا  إنجازا  يعتبر  ما  وهو 

لتحفيز  الدولة  بذلتها  التي  الكبيرة  للجهود 

أهم  من  إنتاجهم  زيادة  على  المزارع  أصحاب 

به  قام  الذي  الهام  للدور  وأيضا  الخضراوات، 

الجهود  هذه  مع  للتفاعل  المزارع  أصحاب 

المحلي  السوق  لمد  إنتاجهم  ومضاعفة 

األساسية  الخضراوات  من  باحتياجاته 

الطازجة من إنتاج المزارع المحلية.

الدعم  مواد  من  حزمة  سنويا  الوزارة  وتقدم 

لمساعدة حائزي المزارع في تكاليف مدخالت 

اإلنتاج )بذور، أسمدة، مبيدات، بيوت محمية، 

التعبئة..  صناديق  التمور،  تجفيف  غرف 

إلخ(. ويتم توزيع هذه المواد وفق آلية معتمدة 

من قبل اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون 

المزارعين. حيث قامت الوزارة بتوزيع كميات 

المواد، منها توريد وتركيب  مناسبة من هذه 

)2436( بيت محمي عادي، باإلضافة إلى  عدد 

توزيع عدد )1712( بيت مبرد، وعدد )100( بيت 

وعدد  الحديثة،  المائية  للزراعات  مخصص 

عدد  على  وزعت  التمور  لتجفيف  غرفة   )100(

)100( مزرعة مميزة في إنتاج التمور، وتم توزيع 

عدد )2,500,000( عبوة لتسويق الخضراوات، 

للخضراوات  بذور  باكتات   )53,907( وعدد 

أسمدة  كيس   )384,614( وعدد  المتنوعة 

عضوية 41000 كيس أسمدة كيمائية. وتم 

توزيع عدد )50,291( لتر مبيدات. وقد بلغ عدد 

المواد حوالي  التي استفادت من هذه  المزارع 

عدد )1,016( مزرعة. 

وأضاف: قامت الوزارة خالل السنوات الماضية 

الدولة  في  المعنية  الجهات  مع  وبالتنسيق 

التسويقية  البرامج  من  مجموعة  بإطالق 

الهادفة إلى تنويع منافذ التسويق للمزارعين 

المستهلك،  إلى  المباشر  البيع  قنوات  وزيادة 

ويزيد  المحلي،  المنتج  قيمة  من  يعزز  مما 

من دخل السادة أصحاب المزارع. وقد حققت 

زادت  حيث  كبيرة  نتائج  المبادرات  هذه 

البرامج  هذه  خالل  من  المسوقة  الكميات 

وذلك  الماضية  السنوات  خالل  مطرد  بشكل 

على النحو التالي: 

ساحات  سجلت  الزراعي:  المنتج  ساحات 

بلغت  قياسية  مبيعات  الزراعي  المنتج 

حوالي )13814( طنا خالل موسم )2021 /  2022( 

نتيجة  وذلك  مزرعة   )140( عدد  بمشاركة 

بالمنافذ  التسويقية  المزارع  عدد  لزيادة 

مما  المحمية  المساحات  وزيادة  التسويقية 

أدى إلى زيادة اإلنتاج.

المميز  المنتج  برنامجي  إن  الخليفي  وقال 

عام  خالل  أكثر  مبيعات  حققا  قطر  ومزارع 

السابقة،  المواسم  بمبيعات  مقارنة   2021
حيث بلغت قيمة المبيعات لهما حوالي )24( 

األثر  على  يدل  ما  وهو  عام2021،  في  طن  ألف 

اإليجابي لهذين البرنامجين والذي نتج عنهما 

جودة  في  وتحسنا  المحلي  اإلنتاج  في  زيادة 

الجودة  معايير  أعلى  لتطبيق  الخضراوات، 

للخضراوات المعروضة. 

من  المزارع  أصحاب  من  الخضراوات  شراء 

خالل شركة محاصيل: تأسست محاصيل 

زيادة  إلى  الشركة  وتهدف   ،2018 عام  في 

بهدف  المحلي  الزراعي  اإلنتاج  وتحسين 

المساهمة في تحقيق االكتفاء الذاتي للدولة، 

وذلك عن طريق دعم القطاع الخاص من خالل 

وتقديم  المحليين  المزارعين  إنتاج  تسويق 

البلدية.  وزارة  برعاية  أخرى  زراعية  خدمات 

من  الخضراوات  بشراء  الشركة  وتقوم 

التعاقد  برنامجي  خالل  من  المزارع  أصحاب 

المسبق )ضمان( والتعاقد اليومي. 

وقد بلغت قيمة الخضراوات التي تم استالمها 

من أصحاب المزارع خالل موسم 2020 /  2021 

حوالي 55 مليون ريال قطري.

والمهرجانات  الفعاليات  باقامة  يتعلق  وفيما 

السنوية لعرض وتسويق المنتجات الزراعية 

إنه  الزراعية  الشؤون  إدارة  المحلية قال مدير 

من  السابعة  للنسخة  اإلعداد  حاليا  يجري 

في  إقامته  والمزمع  المحلي  الرطب  مهرجان 

النصف الثاني من شهر يوليو 2022 بالتعاون 

مؤشرات  أهم  من  وكان  واقف،  سوق  إدارة  مع 

نجاح المهرجان السنوي السادس للرطب هو 

زيادة عدد المزارع القطرية لعرض منتجاتها 

من الرطب، وزيادة مساحة العرض لهذا العام 

المزارع،  أصحاب  من  أكبر  عدد  الستيعاب 

وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة ألصحاب 

المزارع لتسويق منتجاتهم حيث بلغ عددها 

 10( تبلغ  بزيادة  مسجلة  مزرعة   )80( حوالي 

وبلغ  الخامس،  الرطب  بمهرجان  مقارنة   ،)%
إجمالي ما تم بيعه من الرطب خالل المهرجان 

السادس حوالي )135,000( طن.

والذي  الثالث  المحلية  التمور  مهرجان  أما 

2021م،    /10   /  23  -  14 من  الفترة  خالل  أقيم 

من  فيعتبر  واقف،  سوق  إدارة  مع  بالتعاون 

أبرز الفعاليات لدعم وتشجيع اإلنتاج المحلي 

المغلفة وغير  التمور  الزّوار على  ليتعرف فيه 

المغلفة وتعزيز دور تجارة بيع التمور، ودعم 

مجال  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 

تصنيع التمور.

المهرجان  نجاح  مؤشرات  أهم  من  وكان 

استفادة  أقصى  تحقيق  هو  للتمور  السنوي 

حيث  منتجاتهم  وتسويق  المزارع  ألصحاب 

بلغ عددها حوالي )55( مزرعة مسجلة بزيادة 

تبلغ )22 %( مقارنة بمهرجان التمور السابق، 

خالل  التمور  من  بيعه  تم  ما  اجمالي  وبلغ 

المهرجان حوالي )63,343( كيلو غراما.

الوزارة قامت وبالتنسيق  ان  وأوضح الخليفي 

من  مجموعة  باتخاذ  المعنية  الجهات  مع 

المنتج  مكانة  تعزيز  إلى  الرامية  التدابير 

منافسة  مواجهة  على  ومساعدته  المحلي 

المستورد، وذلك من خالل تطبيق المواصفات 

القياسية على الخضراوات المستوردة حيث 

الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق  الوزارة  قامت 

القياسية  المواصفات  بتطبيق  العامة 

المستوردة  الخضراوات  على  الخليجية 

بدخول  السماح  وعدم  جودتها  من  للتأكد 

الخضراوات  من  الجودة  منخفضة  درجات 

للرفع  وذلك  المحلي،  السوق  إلى  األساسية 

يؤدي  ما  المستوردة،  المنتجات  قيمة  من 

السوق  في  األصناف  هذه  أسعار  تحسن  إلى 

للمنتج  السوقية  القيمة  وزيادة  المحلي 

المحلي. 

تصاريح  تطبيق  على  حاليا  الوزارة  وتعمل 

جميع  على  شهري  بشكل  االستيراد 

الخضراوات والفواكه المستوردة إلى الدولة، 

الخضراوات  استيراد  في  للتحكم  وذلك 

دخول  من  والحد  الموسم  خالل  األساسية 

للمنتج  فرصة  لمنح  منها  كبيرة  كميات 

المحلي ألخذ مكانه بالسوق المحلي. 

للتأكد  المشتركة  التفتيشية  الحمالت 

المنظمة  القوانين  بتطبيق  االلتزام  من 

بالمجمعات  المحلية  المنتجات  لعرض 

ووزارة  االستهالكية: تقوم فرق مشتركة بين 

بحمالت  البلدية  ووزارة  والصناعة  التجارة 

المجمعات  التزام  من  للتأكد  تفتيشية 

المنظمة  القوانين  بتطبيق  االستهالكية 

لعمليات عرض المنتج المحلي، والتي تنص 

المحلية  الخضراوات  نسبة  تقل  أال  على 

إجمالي  من   %  50 عن  باألرفف  المعروضة 

المعروض، والتأكد من عدم خلط المنتجات 

المحلية بالمنتجات المستوردة.
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في مجال سالمة األغذية

دورات تـدريبـيــة لمـفتـشــي البـلـديــات

البلدية  وزارة  استعدادات  إطار  في 

الكبرى  والفعاليات  للمناسبات 

قطاع  م  نظَّ البالد،  تشهدها  التي 

إدارة  مع  بالتعاون  البلديات  شؤون 

من  األول  النصف  خالل  التدريب، 

تدريبية  دورات   )9( عدد   ،2022 عام 

سالمة  مجال  في  تخصصية 

الصحية  الرقابة  لمفتشي  الغذاء 

الدورات  هذه  وتهدف  بالبلديات. 

المنشآت  وكفاءة  مستوى  رفع  إلى 

كالفنادق  بالدولة  الكبرى  الغذائية 

اللوجستي  الدعم  ومخازن 

والتأكد من توافر أعلى  والمقاصب، 

بها  الصحية  االشتراطات  معايير 

الغذاء  سالمة  بمبادئ  والتزامها 

السلع  وجودة  سالمة  لضمان 

الغذائية خالل المرحلة القادمة التي 

ستشهد زيادة طاقتها التشغيلية.

كما بدأت البلديات، ممثلة بأقسام 

حمالتها  تكثيف  الصحية،  الرقابة 

التفتيشية على المنشآت الغذائية 

واستقبال  الورديات  بنظام  والعمل 

شكاوى الجمهور على مدار الساعة، 

المستمرة  جهودها  ضمن  وذلك 

وآمن  سليم  غذاء  تقديم  لضمان 

للجميع، خصوصا مع اقتراب حلول 

عيد األضحى المبارك.

تهدف إلى رفع مستوى وكفاءة 

المنشآت الغذائية الكبرى بالدولة

الدوحة           $

{ يوسف خالد الخليفي

لمنح فرصة للمنتج المحلي ألخذ مكانه بالسوق.. الخليفي:

تصاريح شهرية للخضراوات والفواكه المستوردة

اجتماع وزير البلدية مع أصحاب 
المزارع ناقش الخدمات 

ووفرة اإلنتاج واألسعار والدعم

اتخاذ مجموعة تدابير 
لتعزيز مكانة المنتج المحلي 

لمواجهة المنافسة مع المستورد

أكثر من »1000« مزرعة استفادت من دعم وخدمات وزارة البلديةقفزة وزيادة »100%« في إنتاج الخضراوات خالل ثالث سنوات

الدوحة           $
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افتتح معرضا بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. رئيس »الجمارك«:

أحبطنا العديد من الضبطيات بالمنافذ

رئيس  الجمال  عبدالله  أحمد  السيد  سعادة  افتتح 

قطر  بمجمع  أمس  صباح  للجمارك،  العامة  الهيئة 

مول التجاري، المعرض الذي تنظمه وزارة الداخلية 

باإلدارة  الدولية  والشؤون  الدراسات  إدارة  في  ممثلة 

العامة لمكافحة المخدرات بمناسبة االحتفال باليوم 

العالمي لمكافحة المخدرات 2022 وبمشاركة عشر 

جهات مختلفة.  ويأتي االحتفال هذا العام تحت شعار 

الصحية  األزمات  في  المخدرات  تحديات  )مواجهة 

واإلنسانية(، ويستمر لمدة ثالثة أيام حتى الثاني من 

خليفة  أحمد  العميد  االفتتاح  حضر  المقبل.   يوليو 

الكواري مديرعام مكافحة المخدرات، وعدد من مديري 

اإلدارات والضباط بوزارة الداخلية وجمع من المدعوين 

قام  وقد  بالدولة.  المشاركة  الجهات  مختلف  من 

رئيس الهيئة العامة للجمارك والحضور بجولة لتفقد 

أجنحة الجهات المشاركة والتعرف على ما يقدمونه 

إلى  واستمع  التوعوي  المعرض  في  مشاركات  من 

تفقد  وبعد  المشاركة.  الجهات  مسئولي  من  شرح 

المعرض، أشاد سعادة السيد أحمد عبدالله الجمال 

»كل  وقال:  المخدرات  لمكافحة  المبذولة  بالجهود 

المعرض  في  مشاركة  بالمكافحة  المعنية  الجهات 

الجيل  هذا  توعية  في  وواضحة  مقدرة  وجهودها 

والتي  الخطيرة  اآلفة  هذه  لمكافحة  األسر  وتوعية 

خالل  ومن  آلخر..  وقت  من  مصادرها  وتتنوع  تتغير 

هذه الجهود يتم توعية هذا الجيل ليكون واعيا ويقظا 

ومتنبها لهذه المخاطر. هذه اآلفة تشكل مصدر خطر 

البشرية  وثروتها  مقدراتها  وعلى  الدول  لكل  كبير 

باعتبارها أساس البناء والتقدم والتطور لكل دولة«. 

ونوه رئيس الهيئة العامة للجمارك إلى التعاون البناء 

والمثمر بين الهيئة واإلدارة العامة لمكافحة المخدرات 

الجهات  وكل  والحدود  السواحل  ألمن  العامة  واإلدارة 

والتواصل  التعاون  هذا  »لوال  وقال:  بالدولة  المعنية 

نجحنا  لما  الجهات  هذه  بين  المستمر  والتنسيق 

في كشف العديد من الضبطيات وإحباطها بجميع 

من  المباشر  التنسيق  عبر  كان  سواء  الدولة  منافذ 

مع  والتنسيق  بالتعاون  أو  الخاصة  مصادرنا  خالل 

فالجهود  المخدرات  لمكافحة  العامة  اإلدارة  مصادر 

أن  وأتمنى  طيب  بشكل  وتسير  الحمد  ولله  مقدرة 

هذه  لمكافحة  المستقبل  في  أكبر  بشكل  تتضافر 

اآلفة«.

إدارة  مدير  الخاطر،  عبدالله  محمد  المقدم  وأشار 

لمكافحة  العامة  باإلدارة  الدولية  والشؤون  الدراسات 

المخدرات، إلى أن االحتفال باليوم العالمي لمكافحة 

هذه  في  الدولي  المجتمع  لمشاركة  هو  المخدرات 

التي  اإلنجازات  على  الضوء  ولتسليط  المناسبة 

العامة لمكافحة  اإلدارة  التي تبذلها  والجهود  تحققت 

المخدرات والجهات األخرى المساندة لعمل مكافحة 

المخدرات وبيان أدوارها وجهودها من خالل المعرض 

الجهود  أجنحته  على  تعرض  والذي  التوعوي، 

على  للتعرف  للجمهور  الفرصة  وإتاحة  المبذولة 

وانتهاز  المخدرات  مكافحة  في  العاملة  القطاعات 

الفرصة لبيان مخاطر المخدرات واضرارها على االفراد 

والمجتمع.

تعاون فاعل

إلى  الدولية  والشؤون  الدراسات  إدارة  مدير  ولفت 

لمكافحة  العامة  اإلدارة  بين  والفاعل  الكبير  التعاون 

المخدرات والهيئة العامة للجمارك كونها خط الدفاع 

تعاون  وهناك  للدولة  المخدرات  دخول  لمنع  األول 

وتبادل للمعلومات بشكل مستمر بينهما إضافة إلى 

تبادل الخبرات عن أساليب التهريب وخطوط التهريب 

نتج  مثمر  التعاون  وهذا  المختلفة  اإلخفاء  ووسائل 

المخدرات  تهريب  محاوالت  من  العديد  إحباط  عنه 

كركيزة  التدريب  أهمية  إلى  مشيرا  الدولة،  إلى 

متكاملة  خطة  هناك  إن  وقال  للتطوير،  أساسية 

جميع  تشمل  باإلدارة  والتطوير  والتأهيل  للتدريب 

وتهدف  المخدرات  مكافحة  مجال  في  العاملة  الفئات 

آخر  على  التعرف  إلى  المستمرة  التدريبية  الدورات 

التهريب  ووسائل  المكافحة  مجال  في  المستجدات 

وكيفية  للمهربين  الشخصية  والسمات  وأساليبه 

االستعانة  تتم  كما  المختلفة،  المنافذ  في  كشفهم 

في بعض المرات بخبراء دوليين لعقد الدورات وورش 

مكافحة  مجال  في  العامل  الكادر  كفاءة  لرفع  العمل 

المخدرات. 

الشهواني  زايد  ناصر  النقيب  أوضح  ناحيته،  من 

الدولية  والشؤون  الدراسات  إدارة  مدير  مساعد 

عدة  جهات  أن  المخدرات  لمكافحة  العامة  باإلدارة 

متميزة،  عمل  شراكة  تجمعهم  بالمعرض  تشارك 

وقال إن المعرض بأجنحته العشرة يسعى لتمرير 

رسالة توعوية لفئات الجمهور عن اضرار المخدرات 

والجهات المشاركة إلى جانب اإلدارة العامة لمكافحة 

المخدرات وهي: ثالث جهات من خارج وزارة الداخلية: 

العامة  الهيئة  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة 

ومن  السلوكية،  الصحة  دعم  ومركز  للجمارك 

العامة  اإلدارة  الطبية،  الخدمات  إدارة  الوزارة:  إدارات 

العقابية  المؤسسات  إدارة  والحدود،  السواحل  ألمن 

الشرطة  إدارة  للمرور،  العامة  اإلدارة  واإلصالحية، 

المجتمعية، خدمة العضيد، وإدارة شرطة األحداث.  

وأضاف أن المعرض يستقبل الجمهور لمدة ثالثة أيام 

الخميس  أمس  االفتتاح  يوم  في  فعالياته  بدأ  حيث 

من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة 

ليال، بشكل متواصل، وفي ثاني أيام المعرض اليوم 

بعد  الثانية  الساعة  من  الجمهور  يستقبل  الجمعة 

الثالث  اليوم  وفي  ليال،  العاشرة  الساعة  حتى  الظهر 

غدا السبت يستقبل المعرض الجمهور من الساعة 

العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليال.

من  المعرض  في  للجمارك  العامة  الهيئة  وتشارك 

خالل جناحًا يحتوي على عدد من األنشطة التوعوية 

من  نماذج  عرض  تم  حيث  بالحدث،  المتعلقة 

الدولة  منافذ  في  ضبطها  يتم  التي  المخدرة  المواد 

لتعريف الزائرين بأنواعها وتأثيرها الضار على األفراد 

الجناح صورًا ألهم الضبطيات  والمجتمع، كما ضم 

التي نجحت الجمارك في ضبطها.

معرض توعوي

شعبة  رئيس  المري،  علي  مشعل  السيد  وقال 

األنشطة الدعوية بقسم اإلرشاد الديني بوزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية، إن مشاركتهم في هذا المعرض 

تأتي للتأكيد على أهمية التوعية بمخاطر المخدرات 

تستهدف  التي  التوعوية  المحاضرات  خالل  من 

الشباب وأنها ضارة والطريق إلى التهلكة، كما نصت 

عليها نصوص الكتاب والسنة، مضيفا أنهم يقومون 

فهناك برامج  وتكاملها،  األدوار  بحمالت عديدة لتعزيز 

تستهدف الطالب بالمدارس اإلعدادية والثانوية على 

مراقبة  على  الطالب  حث  فيها  يتم  الخصوص،  وجه 

فصل  في  الموسمي  البرنامج  جانب  إلى  النفس، 

ويتم  المخيمات  ويستهدف  وغنيمة(  )غيمة  الربيع 

لطرح  القطري  الشباب  من  ومحاضرين  دعاة  إرسال 

موضوعات لها صلة بمكافحة المخدرات والتدخين.

مراقب  العتيبي،  بدر  السيد  قال  آخر،  جانب  من 

مشاركة  إن  للجمارك،  العامة  بالهيئة  أول  جمركي 

لعرض  ثمينة  فرصة  اليوم  بهذا  االحتفال  في  الهيئة 

ال  حتى  المجتمع  لفئات  المختلفة  المخدرات  أنواع 

الحديثة  باألساليب  وتعريفهم  لها،  ضحايا  يقعوا 

التي يتبعها مروجو المخدرات للترويج لهذه السموم 

حسين  السيد  أوضح  ذاته،  السياق  وفي  القاتلة.  

الحرمي رئيس قسم الدراسات بمركز دعم الصحة 

عام  نفع  ذات  خاصة  مؤسسة  المركز  أن  السلوكية 

وهي ضمن مؤسسات العمل االجتماعي متخصصة 

واإلدمان  عام  بشكل  السلوكية  االنحرافات  عالج  في 

المواد  أو  إلكترونيا  إدمانا  كان  سواء  خاص  بشكل 

التوعوية  الفيديوهات  بتقديم  ويقومون  الطيارة، 

في  السوية  والشخصية  القيم  على  للحفاظ 

الصحة  بكامل  الشباب  يتمتع  حتى  حماية  قالب 

السلوكية.

المقدم الخاطر: تعاون مستمر بين »إدارة المكافحة« و»الجمارك« لمنع دخول المخدرات

 النقيب الشهواني: المعرض يقدم رسالة توعوية لفئات الجمهور عن أضرارها 

المري: مشاركة »األوقاف« بالمعرض تأتي للتأكيد على أهمية التوعية بمخاطرها

»الجمارك« تعرض نماذج من المواد المخدرة التي يتم ضبطها في المنافذ 

$ الدوحة
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أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي

حملة موسعة إلزالة المخيمات الشتوية
أعلنت وزارة البيئة والتغيير المناخي، 

ممثلة في إدارة الحماية البرية، عن إطالق 

حملة موسعة على أماكن المخيمات 

الشتوية بالدولة بالتعاون مع إدارة 

النظافة العامة بوزارة البلدية، وذلك 

بهدف إزالة كافة مخلفات وإشغاالت 

التخييم بعد انتهاء فترة السماح لموسم 

التخييم الشتوي للعام 2021 - 2022.

وستقوم الوزارة بتنفيذ جوالت تفتيشية 

على مواقع التخييم بمختلف مناطق 

الدولة للتأكد من إزالة جميع مخلفات 

التخييم، وذلك في إطار جهود الوزارة 

للحفاظ على بيئة قطر وحمايتها من 

التلوث.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن انتهاء موسم 

التخييم الشتوي للعام 2021 - 2022 في 

الثاني من شهر مايو 2022، ومنحت مهلة 

للمخيمين حتى الرابع عشر من الشهر 

ذاته إلزالة المخيمات. وناشدت الوزارة 

أصحاب المخيمات بضرورة الحفاظ على 

نظافة الموقع بعد إزالة مخيماتهم حفاظًا 

على البيئة.  كما أشادت بمساهمة 

كافة الجهات المعنية بالدولة في إنجاح 

موسم التخييم، وفي مقدمتها وزارة 

الداخلية ووزارة البلدية، وكافة الوزارات 

والمؤسسات العامة والخاصة، باإلضافة 

إلى اإلدارات المعنية بالوزارة، لتعاونهم 

بشأن اإلجراءات واالشتراطات الخاصة 

بحفظ األمن والسالمة والصحة، وسالمة 

المخيمين، وحماية وصون البيئة أثناء 

موسم التخييم.

تنفيذ جوالت تفتيشية على الدوحة           $
مواقع التخييم بمختلف المناطق

تجهيز مصليات العيد
ببلدية الظعاين

بقسم  ممثلة  الظعاين  بلدية  تواصل 

الخدمات،  شؤون  إلدارة  التابع  النظافة 

حيث  الحشرات،  مكافحة  حملة  تنفيذ 

وحاويات  العيد  مصليات  وتجهيز  رش  تم 

لعيد  البلدية  استعدادات  ضمن  القمامة، 

المبارك. األضحى 

ضمن فعاليات النشاط الصيفي

دورة في أسس تعلم الرسم بـ »شباب الدوحة«

»صيفنا  الصيفي  النشاط  فعاليات  ضمن 

في  دورة  تقام  الدوحة،  شباب  لمركز  شبابي« 

الفنون التشكيلية للمشاركين بإشراف األستاذ 

المركز،  في  الفني  المشرف  األنصاري  بشير 

المهارات  من  العديد  على  المشاركون  ويتدرب 

الخامات  واستخدام  والتلوين  الرسم  في  الفنية 

الالزمة لكل نوع منهما.

التعبيري  الرسم  المكتسبة  المهارات  هذه  ومن 

استمع  وقد  المائية،  األلوان  باستخدام 

كيفية  عن  الشروحات  بعض  إلى  المشاركون 

األلوان  بين  والتمييز  المائية  األلوان  استعمال 

بشير  األستاذ  شرح  كما  والباردة،  الدافئة 

مميزات كل لون عن غيره من األلوان وبين مدى 

تعدد األلوان الواضحة والبراقة التي تعطي شكال 

جميال على الرسمة بعد االنتهاء منها، كما تدرب 

الخامات  مع  التعامل  كيفية  على  المشاركون 

فنية  أعمال  إنتاج  وكيفية  المستخدمة، 

متميزة.  يذكر أن مركز شباب الدوحة يحرص 

أمام  الفرصة  إتاحة  على  الدورات  هذه  خالل  من 

والمعرفة  الفنية  الثقافة  الكتساب  الطالب 

لهم  ويقدم  المختلفة،  الفنون  ألسس  النظرية 

الذاتية  المهارات  وصقل  والتدريب  العمل  فرصة 

من  تزيد  بسيطة  فنية  أعمال  إنتاج  خالل  من 

باإلضافة  ذاتهم،  عن  وتعبر  بأنفسهم  ثقتهم 

الرسومات  عبر  الفنية  المواهب  اكتشاف  إلى 

وكان  المتاحة.   لألدوات  استخدامهم  وطريقة 

الصيفي  نشاطه  أطلق  قد  الدوحة  شباب  مركز 

من  واسعة  بمشاركة  يونيو  شهر  من  األول  في 

الفراغ  أوقات  استغالل  إلى  يسعى  الذي  الشباب 

ستستمر  حيث  الصيفية،  اإلجازة  فترة  خالل 

أنشطة المركز حتى شهر أغسطس القادم.

 لبرنامج األمم للمستوطنات البشرية

»البلدية« تشارك في اجتماع المكتب اإلقليمي

 

)بولندا( - قنا - شاركت  كاتوفيتشي 

الوفود  رؤساء  اجتماع  في  البلدية  وزارة 

للدول  اإلقليمي  بالمكتب  والمسؤولين 

المتحدة  األمم  لبرنامج  العربية 

األمم  )موئل  البشرية  للمستوطنات 

المتحدة(، وذلك على هامش المشاركة 

في المنتدى الحضري العالمي الحادي 

عشر الذي اختتم أعماله أمس بمدينة 

»كاتوفيتشي« البولندية.

حضره  الذي  االجتماع،  خالل  جرى 

فهد  المهندس  برئاسة  الوزارة  وفد 

المساعد  الوزارة  وكيل  القحطاني 

االطالع  العمراني،  التخطيط  لشؤون 

الدول  وجهود  المستجدات  آخر  على 

العربية في المكتب اإلقليمي للبرنامج.

عقد  كذلك  المنتدى  هامش  وعلى 

لقاءات مع مسؤولي  القطري عدة  الوفد 

للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج 

اجتماع  بينها  من  )هابيتات(،  البشرية 

المكتب  مدير  علي  عرفان  الدكتور  مع 

األمم  لبرنامج  العربية  للدول  اإلقليمي 

البشرية،  للمستوطنات  المتحدة 

رئيس  الحسن  أميرة  الدكتورة  ومع 

األمم  لمنظمة  االقليمي  المكتب 

المتحدة للمستوطنات البشرية لدول 

أوجه  بحث  تم  حيث  العربي،  الخليج 

الخبرات  وتبادل  المشترك  التعاون 

الصلة  ذات  المجاالت  مختلف  في 

على  واالطالع  العمراني،  بالتخطيط 

تجاربهم في هذا المجال.

عبدالله  المهندس  مع  الوفد  والتقى 

واإلسكان  البلديات  إدارة  مدير  الربعي 

التعاون  لمجلس  العامة  باألمانة 

المطلق  خالد  والدكتور  الخليجي، 

الدراسات  إدارة  عام  مدير  النافعي 

البلدية  الشؤون  بوزارة  واألبحاث 

العربية  بالمملكة  واإلسكان  والقروية 

آخر  استعراض  تم  حيث  السعودية، 

االستراتيجية  الخطط  مستجدات 

الخليجي  التعاون  مجلس  ألمانة 

الدول  تجارب  من  واالستفادة 

المشاركة.

هامش  على  الوفد،  اجتمع  كما 

محمد  ميمونة  السيدة  مع  المنتدى، 

لبرنامج  التنفيذي  المدير  شريف 

البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم 

لها  الشكر  تقديم  تم  حيث  )هابيتات(، 

على نجاح فعاليات المنتدى.

إنشاء  تم  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 

عام  في  العالمي  الحضري  المنتدى 

المتحدة لمعالجة  األمم  2001 من قبل 
الناس  على  وتأثيره  السريع  التحضر 

المناخ  وتغير  واالقتصادات  والمدن 

الذي  المنتدى،  وصمم  والسياسات. 

بمثابة  ليكون  عامين،  كل  يعقد 

ومفتوحة  المستوى  رفيعة  منصة 

التحضر  لتحديات  للتصدي  وشاملة 

المستدام.

الدوحة           $

االطــالع على آخــر المســتجـدات وجـهـود الدول العربـيــة
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أسعار الوقود لشهر يوليو
الدوحة - قنا - أعلنت قطر للطاقة، أمس، عن أسعار الديزل والجازولين في دولة 

قطر خالل شهر يوليو المقبل، حيث شهدت األسعار ثباتا للديزل والجازولين 95 

)سوبر(، وتراجعا للجازولين 91 )ممتاز(.

وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 )سوبر( 

بـ 2.10 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 )ممتاز( بـ 1.90 ريال للتر الواحد.

للتقطير في قطاع الطاقة

»قافكو« تفوز بجائزة الكريستال

التي  للشركات  السنوية  التقطير  جائزة  ُتمنح 

أهداف برنامج  ُتظهر جهودًا متمّيزة في دعم وتحقيق 

الدولة  مؤسسات  كافة  تسعى  الذي  التقطير 

بالجائزة  قافكو  شركة  فوز  جاء  نطاقه.  لتوسيع 

التي  الشركات  من  العديد  ضمن  المنافسة  بعد 

في  تقّدم  من  أحرزته  ما  تبرز  وبيانات  تقارير  قدمت 

.2021 هذا الصدد على مدار العام 

الكعبي  شــــريده  سعد  المهندس  سعادة  قام 

أحمد  السّيد  إلى  المرموقة  الجائزة  بتسليم 

في  العمليات  لشؤون  التنفيذي  الرئيس  رحيمي، 

بحضور  للطـــــاقة  قطر  بمقر  ُعقد  حفل  في  قافكو 

الشركات  وممثلي  التنفــــــيذيين  المسؤولين  كبار 

بقطاع  االستراتيجي  التقطير  برنامج  في  المشاركة 

الطاقة.

إلى  ُتضاف  جديدة  بارزة  عالمة  الجائزة  تمّثل 

مجاالت  في  باإلنجازات  الزاخر  قافكو  شركة  سجل 

عديدة، كما تبرهن على تبنيها استراتيجية شاملة 

تعد  ذلك،  على  عالوة  أعمالها.  مختلف  في  للتقطير 

لمساعي  المستمر  الشركة  لدعم  تتويجًا  الجائزة 

القطريين  الموظفين  وقدرات  مهارات  تطوير 

بالمساهمة  التام  التزامها  مع  ينسجم  بما  المؤهلين 

التقطير. عمليات  في  الفّعالة 

الرحمن  عبد  السّيد:  قال  اإلنجاز،  هذا  على  وتعليًقا 

والرئيس  المنتدب  العضو  السويدي،  محمد 

)قافكو(:  الكيماوية  لألسمدة  قطر  لشركة  التنفيذي 

قافكو  في  الركائز  أهم  أحد  الموظفون  »يعتبر 

للتو  بدأوا  الذين  األفراد  هؤالء  ودعم  قوتها،  ومصدر 

إن  قافكو.  مستقبل  في  استثمار  هو  المهنية  حياتهم 

حصول قافكو على جائزة الكريستال هو شهادة على 

التقطير«. جهود  بدعم  التزامها 

جهود  تدعم  قافكو  شركة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

تطوير  ويتم  األصعدة،  مختلف  على  التقطير 

خالل  من  الشركة  أنحاء  جميع  في  القطريين 

باستمرار  قافكو  وتقدم  الفعالة.  التنمية  خطط 

خاًصا  تركيًزا  الشركة  وتولي  والـــــمراقبة  المشورة 

للكوادر  المهنية  التنــــمية  خطـــــط  ومتابعة  لرصد 

ممارسات  بأفضل  قافكو  تدعمهم  كما  الوطنية، 

وتأهيلهم  إلعدادهم  الطاقة  مجال  في  التعلم 

بالشركة  العليا  القيادية  والمناصب  األدوار  لتولي 

. مستقباًل

تحت رعاية سعادة المهندس سعد 
بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون 

الطاقة العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي لقطر للطاقة، حصلت شركة 

قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو( على 
جائزة الكريستال لدعم التقطير في 
قطاع الطاقة ضمن فئة الشركات، 

وذلك في حفل توزيع جوائز التقطير 
السنوي للعام 2021 الذي أقيم في مقر 

قطر للطاقة.

السويدي: الدوحة          $
شهادة على التزام 

الشركة بدعم 
جهود التقطير

تدعم مساعيها 
لتطوير مهارات 

وقدرات الموظفين 
القطريين المؤهلين

بنسبة »0.37« بالمائة

انخفاض المؤشر العام لبورصة قطر
العام  المؤشر  سجل   - قنا   - الدوحة 

بقيمة  انخفاضا  أمس،  قطر،  لبورصة 

بالمائة،   0.37 نسبته  ما  أي  نقطة،   45.74
ليصل إلى12 ألفا و191.3 نقطة.

مليونا   197 تداول  أمس  جلسة  خالل  وتم 

مليونا   695 بقيمة  سهما،  و361  ألفا  و272 

تنفيذ  نتيجة  ريال،  و693.363  ألف  و401 

16291 صفقة في جميع القطاعات.
شركة،   21 أسهم  الجلسة  في  وارتفعت 

21 شركة أخرى،  بينما انخفضت أسعار 

فيما حافظت شركتان على سعر إغالقهما 

السابق.. وبلغت رسملة السوق، في نهاية 

جلسة التداول، 684 مليارا و20 مليونا و217 

ألفا و695.180 ريال، مقارنة مع آخر جلسة 

مليونا  و97  مليارا   686 بلغت  والتي  تداول 

و710 آالف و729.750 ريال.

أحمد  السيد  قال  البورصة،  أداء  وحول   

عقل، المحلل المالي، في تصريح لوكالة 

القطري  السوق  إن  )قنا(،  القطرية  األنباء 

وحتى  الجاري  العام  بداية  منذ  حقق 

بلغت  نمو  نسبة  األول،  نصفه  نهاية 

»جيدة  نسبة  إياها  معتبرا  بالمائة،   4.86
بها  مرت  التي  الصعبة  الظروف  ظل  في 

األسواق العالمية، والتي تعود إلى سببين 

رئيسين األول الحرب األوكرانية الروسية، 

والثاني ارتفاع نسب التضخم وما صاحبها 

سعر  ورائه  ومن  الفائدة  لسعر  ترفيع  من 

الدوالر«.

مستويات  تحسن  إلى  عقل  وأشار   

العام  من  األول  النصف  خالل  السيولة 

الحالي بشكل كبير، ومساهمته في رفع 

بارتفاع  المدعوم  قطر  بورصة  مؤشر  أداء 

الحكومية  والسياسات  النفط  أسعار 

والتخطيط  القوي  االقتصادي  واألداء 

الصادرة  المؤشرات  عززته  التي  السليم 

اآلونة  في  واإلحصاء  التخطيط  جهاز  عن 

الميزان  بفوائض  تعلقت  التي  األخيرة، 

 120.1 بنسبة  قفزت  حيث  التجاري 

بمايو  قياسا  سنوي،  أساس  على  بالمائة 

 7 بنسبة  وارتفعت  الماضي،  العام  من 

بالمائة مقارنة مع إبريل من العام الجاري.

 ولفت المحلل المالي إلى أن الفترة القادمة 

مختلف  وأن  خاصة  بالغموض  تتميز 

أسعار  رفع  تأثير  تحت  ترزح  األسواق 

لقرار  الترقب  ظل  في  خاصة  الفائدة 

األميركي  الفيدرالي  االحتياطي  المجلس 

تاريخ  في  األميركي(  المركزي  )البنك 

يقوم  أن  أيضا  والمرجح  القادم،  يوليو   27
بالرفع سعر الفائدة.

 كما أشار التقرير األسبوعي لبورصة قطر 

إلى ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعامالت 

مقابل  ريال  مليار   684.020 لتبلغ  األسبوع 

مستواها األسبوع الماضي البالغ 659.723 

 3.6 بنسبة  ارتفاعا  مسجلة  ريال،  مليار 

بالمائة.

 وبين عقل، في تصريحه لـ)قنا(، أن حالة 

ترتبط  ال  األسواق  في  والمخاوف  الترقب 

فقط بقرار الفيدرالي األميركي، بل تتعلق 

االقتصادي  التحليل  مكتب  بتقرير  أيضا 

الربع  في  النمو  بخصوص  األميركي 

االقتصاد  كان  إذا  سيحدد  والذي  الثاني، 

للربع  انكماش  في  سيدخل  األميركي 

من  ذلك  يعنيه  وما  التوالي،  على  الثاني 

السياق  هذا  في  مشيرا  اقتصادي،  ركود 

في  القطري  السوق  في  المستثمر  أن  إلى 

تعصف  التي  الضغوطات  هذه  عن  منأى 

باألسواق العالمية إال في حال امتدادها في 

الزمن.

قيمة  أن  إلى  األسبوعي  التقرير  ولفت   

تداوالت األسهم، خالل األسبوع الذي انتهت 

ريال،  مليار   2.709 بلغت  أمس،  تداوالته 

من خالل بيع 873.200 مليون سهم، نفذت 

عقب إبرام 76.428 صفقة.

 وتوقع السيد أحمد عقل، المحلل المالي، 

في ختام تصريحه لوكالة األنباء القطرية، 

أداءه  قطر  بورصة  مؤشر  يواصل  أن 

والبعيد،  المتوسط  المدى  على  اإليجابي 

في ظل األداء اإليجابي للشركات المدرجة 

وخاصة تلك العاملة في القطاعين البنكي 

االنعكاسات  بفضل  وكذلك  والصناعي، 

كأس  بطولة  فعاليات  لتنظيم  اإليجابية 

العالم FIFA قطر2022.

لتعزيز تجربة المستخدم

»الخليج للمخازن« تطلق موقعها اإللكتروني بنسخته الجديدة

 GWC للمخازن  الخليج  شركة  أطلقت 

بعد  الجديدة  بنسخته  اإللكتروني  موقعها 

عدة أشهر من العمل الجاد والمثابرة. 

ويوّفر الموقع الجديد واجهة سهلة االستخدام 

تتميز بالعديد من الخصائص الفريدة، كما 

أكثر  بتجربة  االستمتاع  للمستخدم  يتيح 

المدعوم  المحتوى  وتصّفح  واحترافية،  ذكاء 

بإضافات غنية، بكل سهولة وسالسة. 

وفي هذا الصدد، صّرح السيد رنجيف منون، 

 :GWC في  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

مراعاة  مع  الجديد  اإللكتروني  الموقع  »ُصّمم 

إلى  دائمًا  نسعى  حيث  عمالئنا،  متطلبات 

سلسة  تجربة  لهم  توفر  خدمات  تقديم 

الجديد هو دليل على  الموقع  إن هذا  وفعالة. 

رقمية  وتقنيات  حلول  توفير  نحو  التزامنا 

يتمحور  قيمة  أكثر  موقع  لتقديم  مبتكرة 

كافة  عبر  بكفاءة  ويعمل  المستخدم  حول 

المنصات واألجهزة«.

منذ  أنه  تعليقه  في  منون  السيد  وأضاف 

19«، كانت شركة  تفّشي جائحة »كوفيد - 

اتخاذ  في  السّباقة  هي  للمخازن  الخليج 

الوباء  هذا  أثر  من  الحد  إلى  تهدف  إجراءات 

عالية  رؤية  توفير  خالل  من  عمالئها  على 

للعمالء،  التابعة  والشحنات  للمخزون  الدقة 

للعمالء  افتراضية  تجربة  تأمين  جانب  إلى 

مرافق  لزيارة  المعنية  والجهات  المحتملين 

الشركة من راحة أجهزة الحاسوب أو الهواتف 

الجوالة الخاصة بهم.

الخليج  شركة  عملت  ذلك،  إلى  باإلضافة 

إمكانية  مّيزات  تحسين  على  أيًضا  للمخازن 

مستوى  وضبط  الخط،  حجم  مثل  الوصول، 

كالم،  إلى  النص  تحويل  وخيار  التباين، 

على  الحرص  خالل  من  شمواًل  أكثر  وجعلها 

إلى  للنفاذ  التوجيهية  المبادئ  مع  توافقها 

يتيح  الذي  األمر   ،)WCAG( الويب  محتوى 

بالنسبة  أسهل  بشكل  الوصول  إمكانية 

لألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة.

داخلًيا،  تجديده  تم  الذي  الموقع،  يوفر 

الوقت  في  شحناتهم  لتتبع  للعمالء  خيارات 

الفعلي باستخدام بيانات األقمار الصناعية، 

إلى جانب واجهات سهلة االستخدام باللغتين 

وذكية  آمنة  وبيئة  والعربية،  اإلنجليزية 

العثور  المعنية  وللجهات  للعمالء  تتيح 

في  يحتاجونها  التي  المعلومات  جميع  على 

خطوات بسيطة.

جميع  للمخازن  الخليج  شركة  وتدعو 

اإللكتروني  موقعها  الستكشاف  الزوار 

محسنة  بوابة  حاليًا  يوّفر  الذي  المحّدث 

مخصصة  وبوابة  المستثمرين،  لعالقات 
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من  اتصال  ونموذج  مجددة،  حلول  وعروض 

الخليج  شركة  قامت  كما  واحدة.  خطوة 

اإلخبارية  العالقات  بوابة  بتحديث  للمخازن 

موقعها  مشاركة  اآلن  تتيح  وهي  واإلعالمية، 

التواصل  وسائل  عبر  ومحتوياته  اإللكتروني 

االجتماعي.

{ رنجيف منون



فاَجأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي 

اللبنانيين باإلعالن عن تقديمه تشكيلته الحكومية األولى 

إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أول لقاء 

بينهما أعَقب االستشارات النيابية غير الملزمة التي أنهاها 

قبل أقل من 16 ساعة من مبادرته. واّيًا كانت المفاجأة التي 

أحدثتها الخطوة فإّن المنخرطين في عملية التأليف كانوا 

على علم بالموعد المحدد لفك »صاعق التشكيل« كما نقل 

عن أحدهم، وعليه ما هو المتوقع في الساعات المقبلة؟

بأسرع ما يمكن أن يتوقع أحد »َطحش« ميقاتي بتقديم 

تشكيلته الحكومية األولى لعون ملتزمًا النص الدستوري 

الذي يحصر عملية التأليف بالرئيس المكلف بتشكيلها 

بالتعاون مع رئيس الجمهورية الذي يسّميه بمرسوم 

خاص، ليصدرا معًا مراسيم تشكيلها وتسمية الوزراء بناء 

على اقتراح رئيس الحكومة في مرحلة اختلط فيها ما تّم 

التفاهم عليه في الكواليس السياسية قبل االستشارات 

وخالها وبقليل من الوقت من بعدها.

فقد كان ثابتًا أن الرئيس المكلف لم يكن ينتظر 

االستشارات غير الملزمة التي أجراها على مدى يومين 

في ساحة النجمة لتقديم الصيغة الحكومية لرئيس 

الجمهورية، إذ حفلت األيام الماضية بكثير من االتصاالت 

التي الَمست التشكيلة الجديدة على قاعدة االحتفاظ بعدد 

من الوزراء في حكومة تصريف األعمال على خلفية أمرين 

مهمين أخذ بهما جميع األطراف بكثير من الجدية والتي 

يمكن اإلشارة إليهما باآلتي:

- األول قال إن الحكومة التي شكلت في 10 سبتمبر العام 

الماضي ولم ُتنه بعد سنتها األولى ولدت في ظروف مشابهة 

لتلك التي تعيشها البالد اليوم، خصوصا على مستوى 

التوازنات الداخلية التي تضمن االحتفاظ بما أمسكت به 

المنظومة من قبل ال ترغب بتغيير »قواعد االشتباك« فيما 

بينها، بينما يعتقد كثر اّن فيها ما يضمن الحد االدنى 

من الخسائر التي اصابت البعض في االستحقاقات التي 

عبرت حتى اليوم.

- الثاني أن معظم ما هو مطلوب من الحكومة العتيدة إذا 

شّكلت ما زال يختصر بمضمون البيان الوزاري الذي أعّدته 

حكومة تصريف األعمال. وبمعزل عّما تم تجاهله مما قال 

به البيان، سواء لجهة العجز عن تحقيق بعض الخطوات 

المتصلة بضمان ضبط الحدود البرية وإجراء اإلصالحات 

الكبرى الضرورية.

لم يعد مهمًا الَغوص في كثير مّما جاء في التشكيلة 

المقترحة، فالعناوين الرئيسة واضحة ومحصورة 

بالحقائب التي أثارت الخالفات األخيرة التي حالت دون 

أي إنجاز في أّي قطاع، ومنها ما عّبر عنه ميقاتي بصراحة 

ووضوح عندما تناول مشكلة وزارة الطاقة ليعّبر بطريقة 

واضحة بأنه لن يقبل أن يكون وليد فياض في تشكيلته 

الجديدة كما بالنسبة إلى وزير االقتصاد أمين سالم بفوارق 

أساسية مختلفة، فهو الذي ُسمي على خلفية »التفاهم بين 

الصهرين«، وهما صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل من 

جهة وصهر شقيق رئيس الحكومة مصطفى سميح الصلح 

من جهة اخرى. فالمستهدف كان »ثالث األصدقاء«، ولذلك 

فإّن »جريمته« أكبر من غيره عندما قّدم نفسه مرّشحًا 

لتشكيل الحكومة الجديدة في عز معركة البحث عنه، 

وهي »دعسة ناقصة« َوّسعت من الهوة بينه وبين باسيل 

والصلح فالتقيا على محاسبته وإبعاده بمعزل عن حجم 

فشله في مواجهة الشؤون المتعلقة بدور وزير االقتصاد 

وصالحياته، فَمن سبقه إلى هذه المهمة من أصدقاء باسيل 

وغيره لم يكن موفقا أبدًا، ال بل فقد استجّر الجميع ذيل 

العجز والخيبة في تحقيق أي إنجاز بعدما رفعت األزمات 

المالية النقدية من حجم التحديات والمصاعب التي حالت 

وتحول دون أي إنجاز في وزارة االقتصاد كما في المجاالت 

المعيشية التي المست هموم اللبنانيين اليومية، وإن 

المست التشكيلة الجديدة موقع أحد الوزيرين الدرزيين 

بتبديل اسم وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين 

لن يكون له أي ردات فعل مهمة. وقد يأتي التبديل منطقيًا 

بعد أن خسر َمن سّماه موقعه النيابي بنحو دراماتيكي 

سمح باستعادة رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد 

جنبالط أحادية التمثيل الدرزي وال بد من ترجمته حكوميًا. 

وإن طالت التغييرات وزارة الخارجية فقد يكون األمر أكثر 

تعقيدًا، فمن لديهم المالحظات الكبرى على أداء عبدالله 

بوحبيب في االنتخابات النيابية في بالد االنتشار ليس 

لديهم أي طموح للدخول في الحكومة العتيدة وإن طاَولته 

التغييرات ألسباب أخرى فهي لن تغير في المعادالت 

السياسية الداخلية بمقدار ما تنعكس على عالقات لبنان 

الدولية والعربية.

وتأسيسًا على ما تقّدم، ال يبدو من األجواء التي تلت خطوة 

ميقاتي الحكومية أنها ستكون سهلة، فتاريخ العجائب غاب 

عن أذهان اللبنانيين منذ فترة، ولكن على من يراقب أن 

يعتقد أن عملية التأليف هذه أن اكتملت فصولها كما أرادها 

ميقاتي ستقضي على آخر اآلمال في أي تغيير ُمحتمل 

منذ االنتخابات النيابية األخيرة، بعدما قّدم المعارضون 

والتغييريون الهدايا إلى المنظومة على أطباق من الفضة إن 

لم يكن جانبًا منها من الذهب.

كما كان متوقعا، كانت الحرب في أوكرانيا العنوان 

األبرز في قمة الحلف األطلسي الثانية والثالثين في 

العاصمة اإلسبانية مدريد مع اكتمال الصورة الجماعية 

لقادة وزعماء الحلف اإلطلسي كرسالة أولى مباشرة إلى 

»العدو الروسي« على وحدة الحلف وتماسكه في مواجهة 

التحديات والمخاطر القائمة.. عمليا يمكن القول إن قمة 

مدريد كانت امتداد لقمة مجموعة السبع الصناعية، 

وقد خلصت إلى أنه سيتعين االستعداد لحرب طويلة 

تستوجب مزيد الدعم والمساعدات ألوكرانيا.

وإذا كان البيان الختامي لقمة مدريد شدد على سياسة 

األبواب المفتوحة للحلف وأعلن دعوة السويد وفنلندا 

لالنضمام إليه، فإن األمر يبقى مؤجال بشأن انضمام 

أوكرانيا التي لم تتلق دعوة لالنضام إلى الناتو رغم 

الدعوات المتكررة من الرئيس األوكراني زيلنسكي الذي 

يبدو أنه اقتنع حتى هذه المرحلة بالدعوة لالنضمام 

لالتحاد األوروبي تحسبا للموقف الروسي الذي يعتبر 

في هكذا خطوة تهديدا المنه واستقراره وتبريرا للعملية 

العسكرية التي تقودها روسيا في أوكرانيا.

قمة مدريد التي اعتبرت أنها األخطر منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية كشفت عن استراتيجيات الحلف ألفق 

2030 وضرورة مراجعة االستراتيجيات المعتمدة منذ 
2010 والتي كان عنوانها األبرز مواجهة اإلرهاب والقاعدة 

وطالبان أفغانستان التي يبدو أنها باتت اليوم صفحة 

من الماضي.

تماما كما ظل الرئيس الروسي فالديمير بوتين الحاضر 

الغائب في القمة التي شهدت تصريحات نارية ورسائل 

افتراضية متبادلة بين موسكو وبين دول الناتو على خلفية 

القرار المعلن بقبول طلب عضوية كل من السويد وفنلندا 

في عضويته رغم معارضة موسكو، قرار لم يكن باإلمكان 

التوصل إليه بدون تطويع تركيا ودخول الرئيس األميركي 

جو بايدن على الخط للتفاوض مع الرئيس التركي في 

هذا الشان وإقناعه بجدوى القبول بانضمام البلدين 

االسكندنافيين قبل القمة. ويبدو أن تركيا وهي العضو 

في الحلف منذ 1952 كانت مستعدة لهذه المفاوضات 

التي أعادت الدفء إلى العالقات بين أنقرة وواشنطن بما 

جعل الرئيس التركي أردوغان يرفع الفيتو عن عضوية 

فنلندا والسويد ويفرض شروطه التي حددها لستوكهولم 

وهلسنكي بتسليم 33 شخصا ينتمون إلى حزب العمال 

الكردستاني وجماعة فتح الله غولن اللذين تعتبرهما 

تركيا إرهابيين األمر الذي مهد لتوقيع مذكرة بين الدول 

الثالث تمهد النضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال 

األطلسي وتحقيق خطوة أولى باتجاه مزيد توسيع الحلف 

مستقبال وتجاوز أحد العراقيل أمام قمة مدريد التي تعقد 

بمشاركة 44 وفدا دوليا منها 41 على مستوى رؤساء الدول 

والحكومات وغالبا ما يسبقها اجتماعات وزراء الخارجية 

والدفاع يرافقهم وزراء الدفاع الخارجية إلى جانب قادة أربع 

دول في االتحاد األوروبي غير الحليفة هي قبرص ومالطا 

والنمسا وإيرلنداو ممثلين عما يعرف بمبادرة اسطنبول 

أو الشراكة بين الناتو ودول المتوسط. وجاء في البيان 

المشترك بين السويد وفنلندا وتركيا أن ستوكهولم 

وهلسنكي ستبدآن بالتحقيق في أنشطة جمع أموال 

وتجنيد لصالح »حزب العمال الكردستاني« وتسليم 

مطلوبين لصالح تركيا.
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معاني »التكبير« 
في عشر ذي الحجة!

أسامة األشقر

سألني صديقي عن معنى التكبير المشروع، 

وحكمة مشروعية الذكر به واإلكثار منه مع 

بداية شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق 

فيه ثالثة عشر يومًا، تكبيرًا مطلقًا، في كل 

ساعات الليل والنهار، وفي كل األمكنة التي 

يكون فيها الناس: في مساجدهم وأسواقهم 

وطرقاتهم ومجالسهم ومنازلهم، حتى إن 

بعض الصحابة كانوا يخرجون للناس 

في أسواقهم فيكّبرون ويكّبر الناس معهم 

في مشهد مهيب جليل، وليس ذلك للحاج 

فحسب، وإنما لكل مسلم دخل عليه الشهر 

حيث كان.

فأخبرته أن: كبر الشيء في أصل الوضع 

اللغوي يتصل باألشياء واألجناس المادية، 

فيقال هذا كبير الحجم وذاك صغيره، وهذا 

كبير السن وذاك صغيره، بقدر الحيز الذي 

يأخذه من المكان والزمان؛ ثم جعلوه في 

المعاني، لكن الله ال يحّده شيء، وال يقاَرن 

بشيء ولو تلميحًا، وهو -تعالى- ليس من 

جنس أي شيء، فإذا قلنا إن الله أكبر، فهذا 

ال يعني أنه أكبر من كل شيء، بل يعني 

أنه أكبر من أن يوَصف أو يصّنف، فال شيء 

يقارب وصفه، وهذا من أعظم أبواب التمجيد 

والثناء.

ر بإمداد العظيم 
ِّ

ر المتدب
ِّ

ولهذا يشعر المكب

الكبير، فتعظم روحه وكأنها الفوالذ المنيع 

ع عن الناس، المتعالي  في ذاته، المترفِّ

 
ِّ

هم لعلو
ُّ

عليهم، بحيث ال يصل إليه شر

مكانه.

والشعور الناتج عن التكبير ال يشعر به 

الجبان وال المذعور، كما ال يتدفق في نفس 

الساكن، والذي ال هّم له.. وإذا امتألَت بهذا 

الشعور َصَفْت نفسك، وتدّرجت إلى سماء 

الكبير، وتحّصنت به، وانقطعت عن الشعور 

بأّي مخلوق تخافه أو تْحذر منه. 

وإنما تختص هذه األيام بهذا التكبير ألنها 

أيام عظيمة تتجّلى فيها عظمة الله بالبيان 

الشاهد باستجابة الخلق لندائه في هيئة 

واحدة على شعائر واحدة في مشاعر محددة، 

فاهِتف بكل جوارحك:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.. ال إله إال الله.

الله أكبر، الله أكبر.. ولله الحمد.

الحرب في أوكرانيا ومستقبل األطلسي »2-1«

آسيا العتروس
كاتبة تونسية

جورج شاهين 
كاتب لبناني

جاء إعالن دولة قطر، أمس، عن 

تقديمها دعما بمبلغ 60 مليون 

دوالر للجيش اللبناني، تنفيذا 

لتوجيهات حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

أمير البالد المفدى، ليكون شاهدا 

على متانة العالقات الثنائية.. 

ويأتي الدعم القطري للجيش 

اللبناني عقب دعم سابق أعلنت 

عنه الدوحة، في شهر يوليو من 

العام الماضي، تمثل في 70 طنا 

من المواد الغذائية شهريا لمدة 

عام، في انعكاس لما تشهده 

العالقات الثنائية من تميز 

ورسوخ من عام آلخر، إذ ال يفوت 

المسؤولين القطريين أية فرصة 

إلبداء استعدادهم لمساعدة لبنان 

على بلوغ أفضل المراتب، وتجاوز 

الرهانات المطروحة أمامه.

وتحرص دولة قطر على تجسيد 

موقفها الثابت في دعم لبنان على 

أرض الواقع، خاصة في األزمات 

والمحن، إذ يتواصل دعم الدوحة 

لسلطات بيروت بال انقطاع، 

وعبر مختلف الحقب التاريخية 

المتعاقبة بفعل الروابط األخوية 

المتينة التي تجمع الشعبين 

الشقيقين، كما يتجلى الدعم 

القطري للبنان في أكثر من 

مناسبة، سواء من خالل استقبال 

حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد 

المفدى، للعديد من المسؤولين 

اللبنانيين، أو الرسائل التي يبعث 

بها سموه إلى أخيه فخامة الرئيس 

اللبناني العماد ميشال عون.

وتظل دولة قطر في مقدمة 

الداعمين للبنان وشعبه الشقيق 

في كافة الظروف والرهانات التي 

تواجهه، حيث ال تألو الدوحة جهدا 

في تقديم المساندة للبنانيين 

حتى يتجاوزوا الظروف العصيبة 

التي يمرون بها بسبب أزمات 

سياسية واقتصادية متتالية، 

وجراء تحوالت إقليمية ودولية 

متسارعة، أثرت على مختلف 

مناحي حياتهم اليومية.

وتجمع قطر ولبنان روابط 

مشتركة من األخوة والعروبة 

والتاريخ المشترك، حيث وقفت 

قطر إلى جانب األشقاء في 

لبنان على الدوام، وكانت هذه 

العالقات نموذجا يحتذى بين 

الدول الشقيقة، كما يحتل لبنان 

الشقيق وأهله مكانة خاصة في 

وجدان قطر، قيادة وحكومة وشعبا، 

فالموقف القطري من األشقاء ثابت 

على الدوام، إذ تتطلع الدوحة دائما 

إلى استقرار هذا البلد، وتحقيق 

طموحات وتطلعات شعبه في 

المزيد من التقدم واالزدهار.

قطر ولبنان
عالقات متينة

مفاجأة تشكيلة حكومة ميقاتي اللبنانية

جبهة مناهضةتهريب الحبوب مضاعفة المساعدات
نشرت صحيفة الفايننشال تحقيقا عن تهريب روسيا للحبوب 

األوكرانية عبر البحر األسود باستخدام سفن تتحرك من شبه 

جزيرة القرم في خرق للعقوبات الدولية على روسيا.

إثارة  أكثر  الشحنات  األخيرة، أصبحت  األسابيع  وقالت: في 

القرم  موانئ  أن  األوكرانية  السلطات  زعمت  أن  بعد  للجدل 

الشرقي  الجنوب  مناطق  من  الحبوب  لتصدير  تستخدم 

اعترفت  يونيو،  أوائل  وفي  الروسية.  القوات  احتلتها  التي 

من  ُترسل  كانت  الحبوب  بأن  الروسية  اإلعالم  وسائل 

أوكرانيا، لتصديرها من شبه جزيرة  ميليتوبول، في جنوب 

القرم.

} )الفايننشال تايمز(

عن  فيه  تحدثت  تقريرا  الروسية  »فزغلياد«  صحيفة  نشرت 

في  انطالقها  منذ  لموسكو  واشنطن  وجهتها  التي  االتهامات 

األوكرانية وتحميلها  األراضي  داخل  العسكرية  العملية  تنفيذ 

مسؤولية المجاعة التي تهدد البلدان اإلفريقية.

رفضت  اإلفريقية  الدول  إن  تقريرها،  في  الصحيفة،  وقالت 

أو  روسيا  ضد  المفروضة  األميركية  العقوبات  إلى  االنضمام 

إدانة الغزو الروسي ألوكرانيا. وبعد أن فشلت الواليات المتحدة 

وأمريكا  األوسط  والشرق  آسيا  بلدان  داخل  نفوذها  بسط  في 

الالتينية واالستفادة من مواردها، باتت ال تدخر جهدا من أجل 

توسيع الجبهة المناهضة لروسيا على حساب الدول اإلفريقية.

} )فزغلياد(

اإلسرائيلية  العسكرية  المحافل  تشهدها  االستنفار  من  حالة 

بايدن  جو  األميركي  الرئيس  لزيارة  التنازلي  العد  بدء  مع 

لعرضها  تتحضر  التي  المطالب  سلسلة  ضوء  في  للمنطقة، 

عليه، بزعم أن دولة االحتالل »قوة مضاعفة« للواليات المتحدة 

في المنطقة.

يورام أتينغر الكاتب في موقع »نيوز ون«، قال في مقال إن »انتظار 

ال  األميركية،  المساعدات  من  مزيد  على  للحصول  إسرائيل 

سيما في الجانب العسكري التسلحي، يتزامن مع اشتراكهما 

في استخدام أنظمة الحرب في تجاربهما القتالية«.

} )نيوز وان(
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حملة اعتقاالت للفلسطينيين بالضفة

إصابة قائد في جيش االحتالل بنابلس
االحتالل،  سلطة  أكدت   - وكاالت   - القدس 

واثنين  جيشه  في  قائد  إصابة  أمس، 

مقاومين  برصاص  المستوطنين  من 

يوسف  قبر  محيط  في  فلسطينيين 

مقاومون  واشتبك  نابلس.  مدينة  في 

المتواجدين  المستوطنين  مع  فلسطينيون 

في منطقة قبر يوسف، ما تسبب في إصابة 

جندي ومستوطنين.

في  المستوطنين  االحتالل  جيش  وأخلى 

منطقة قبر يوسف خشية تطور األوضاع.

التابعة  نابلس«،  »كتية  تبنت  والحقا، 

لحركة  العسكري  الجناح  القدس«  لـ»سرايا 

قوات  على  النار  إطالق  اإلسالمي«،  »الجهاد 

أن  بيان  في  الكتيبة  وأوضحت  االحتالل. 

»العملية تأتي ردا على استشهاد محمد مرعي 

ابن كتيبة جنين على يد جيش االحتالل«.

االحتالل  قوات  اقتحمت  سابق،  وقت  وفي 

بأكثر  نابلس  مدينة  في  الشرقية  المنطقة 

لتأمين  عسكرية،  جرافة  بينها  آلية،   30 من 

بحجة  يوسف  لقبر  المستوطنين  اقتحام 

أداء طقوسهم، في حين لقيت مقاومة شديدة 

من المقاومين الفلسطينيين.

األحمر  الهالل  جمعية  أفادت  بدورها،   

64 فلسطينيا أصيبوا خالل  الفلسطيني بأن 

يوسف  قبر  منطقة  في  االحتالل  مع  مواجهات 

الهالل األحمر أن شابا أصيب  بنابلس. وذكر 

ونقل  الفخذ  منطقة  في  الحي  بالرصاص 

مواطنا   16 أصيب  فيما  المستشفى،  إلى 

إلى  نقلوا   4 بينهم  المطاطي  بالرصاص 

التي  المواجهات  خالل  وذلك  المستشفى، 

اندلعت في نابلس.

بحاالت  أصيبوا  فلسطينيا   40 أن  وأوضح 

نقل  للدموع،  المسيل  الغاز  جراء  اختناق 

رفيديا  مستشفى  إلى  ورضيع  أطفال   4 منهم 

من  عائلتين  إخالء  جرى  فيما  العالج،  لتلقي 

منزليهما بسبب الغاز الكثيف.

محمد  الشهيد  الفتى  جثمان  االحتالل  وسلم 

عبد الله حامد )16 عاما( من بلدة سلواد شمال 

شرقي رام الله. وشّيع األهالي جثمانه وهتفوا 

محمد  أن  ُيذَكر  الفلسطينية.  للمقاومة 

السبت  االحتالل  برصاص  استشهد  حامد 

الماضي، وتم اعتقال ُجثمانه.

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس، 

مناطق  في  واعتقاالت،  وتفتيش  دهم  حملة 

واعتقلت  المحتلة،  الغربية  بالضفة  متفرقة 

مجموعة من الفلسطينيين.

القيادي  االحتالل  قوات  اعتقلت  جنين،  ففي 

في حركة »الجهاد اإلسالمي« واألسير المحرر، 

طارق قعدان، من منزله في بلدة عرابة جنوبي 

المدينة. وفي سلفيت، اعتقلت قوات االحتالل 

حسان،  بني  قراوة  من  فلسطينيين  شابين 

قوات  اعتقلت  طولكرم،  وفي  المدينة.  غربي 

دهم  عقب  آخر،  فلسطينيا  شابا  االحتالل 

طالت  الله،  رام  وفي  عائلته.  منزل  وتفتيش 

االعتقاالت اإلسرائيلية خمسة فلسطينيين، 

وكذلك اثنين آخرين في بيت لحم.

مليونية حاشدة للمطالبة بعودة الحكم المدني

قتلى وجرحى في تظاهرات السودان

وحمل المتظاهرون األعالم السودانية وصور 

شعارات  مرددين  االحتجاجات،  لضحايا 

الديمقراطي،  المدني  بالحكم  تطالب 

و»تحقيق  العسكري«،  الحكم  و»إسقاط 

العدالة« لضحايا االحتجاجات.

الخرطوم  شهدت  األناضول،  مراسل  ووفق 

منذ فجر أمس انتشارا أمنيا مكثفا، موازاًة 

بالمدينة،  رئيسية  وطرق  جسر  إغالق  مع 

انطالق  قبيل  واالتصاالت،  اإلنترنت  وقطع 

المظاهرات.

السودان«  أطباء  »لجنة  أعلنت  جهتها،  من 

)غير حكومية( ارتفاع عدد ضحايا مظاهرات 

الخميس المطالبة بالحكم المدني، إلى 5.

»وصل  مقتضب:  بيان  في  اللجنة  وقالت 

عدد شهداء اليوم إلى 5«.

وأضافت: »بهذا يرتفع العدد الكلي لشهداء 

منذ  اللجنة  أحصتهم  الذين  شعبنا 

أكتوبر  من  والعشرين  الخامس  إجراءات 

الماضي إلى 108 شهداء الحق والحقيقة«.

األمن  قوات  بإطالق  اللجنة  ونّددت 

أحد  في  للدموع  المسيل  »الغاز  قنابل 

المستشفيات في العاصمة الخرطوم ومنع 

عربة اإلسعاف من دخول المستشفى«.

األمن  قوات  قتلت  االحتجاجات،  وعشية 

السودانية متظاهرا خالل مسيرات نظمت 

إثر  الخرطوم،  شمال  في  األربعاء  مساء 

ما  وفق  الصدر«،  في  »برصاصة  إصابته 

أفادت اللجنة.

ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية 

تعلن  عادة  أنها  إال  التطورات،  هذه  حول 

التزامها بحرية التعبير والتظاهر السلمي، 

وحرصها على نقل السلطة للمدنيين.

انقالب  ذكرى  ُتصادف  يونيو،   30 في 

البشير  عمر  السابق  السوداني  الرئيس 

ديموقراطيا  المنتخبة  الحكومة  على 

وكذلك   ،1989 عام  االسالميين  بمساندة 

ذكرى التجّمعات الحاشدة عام 2019 التي 

دفعت الجنراالت على إشراك المدنيين في 

الحكم بعدما كانوا قد أطاحوا البشير.

للتظاهر،  فيها  ُيدعى  مّرة  كل  في  وكما 

خدمة  إلى  الوصول  جًدا  الصعب  من  كان 

اإلنترنت واالتصاالت، وانتشرت قوات األمن 

في شوارع الخرطوم وضواحيها، وفق ما أفاد 

صحفيون في فرانس برس.

في  االمنية  اإلجراءات  السلطات  وشددت 

على  مدن،  من  وحولها  الخرطوم  العاصمة 

الرغم من رفع حالة الطوارئ التي فرضت.

والمناطق  السودانية  العاصمة  وتشهد 

المجاورة لها احتجاجات شبه أسبوعية.

وتعاني البالد من أزمة سياسية واقتصادية 

تتفاقم باضطراد منذ االنقالب.

التحالف  والتغيير،  الحرية  قوى  ودعت 

المدني في دعوتها إلى تظاهرات الخميس 

في  بفعالية«  المشاركة  إلى  يونيو   30« إن 

التظاهرة.

على  للديموقراطية  مؤيدون  ناشطون  ودعا 

مواقع التواصل االجتماعي إلى احتجاجات 

تحت وسم »مليونية زلزال 30 يونيو«.

الخاص  الممثل  بريتيس  فولكر  ودعا 

بالسودان  المتحدة  لالمم  العام  لالمين 

في  العنف  تجنب  إلى  الثالثاء  السلطات 

مواجهة االحتجاجات. وقال في تغريدة على 

يتم  »لن  »تويتر«:  على  الرسمي  حسابه 

التسامح مع العنف ضد المتظاهرين«.

السودان  يشهد   ،2021 أكتوبر   25 ومنذ 

الحكم  بعودة  تطالب  شعبية  احتجاجات 

إجراءات  وترفض  الديمقراطي،  المدني 

مجلس  رئيس  آنذاك  اتخذها  استثنائية 

السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 

يعتبرها الرافضون »انقالبا عسكريا«.

انقالب  اتهامه بتنفيذ  صحة  البرهان  ونفى 

إلى  تهدف  إجراءاته  إن  وقال  عسكري، 

االنتقالية«،  المرحلة  مسار  »تصحيح 

أو  انتخابات  عبر  السلطة  بتسليم  وتعهد 

االمس  احتجاجات  وتأتي  وطني.  توافق 

الوضع  جمود  لكسر  مكثفة  جهود  وسط 

السياسي في السودان منذ اإلجراءات التي 

أعلن عنها الجيش.

كل  مارست  األخيرة،  األسابيع  وخالل 

االفريقي  واالتحاد  المتحدة  األمم  من 

ومجموعة دول شرق ووسط افريقيا للتنمية 

بين  مباشر  حوار  الجراء  ضغوطا  )إيغاد(، 

العسكريين وتحالف قوى الحرية والتغيير 

الذي رفض ذلك. كما لم يلب دعوة الحوار 

حزب األمة أكبر االحزاب السودانية إضافة 

السكنية،  األحياء  في  المقاومة  لجان  إلى 

خالل  ظهرت  رسمية  غير  مجموعات  وهي 

بين  البشير  أطاحت  التي  االحتجاجات 

2018 و2019.
وقال محمد بلعيش سفير االتحاد اإلفريقي 

إن »الحوار  الماضي  لدى الخرطوم األسبوع 

عملية غير شفافة وغامضة«.

الخرطوم - األناضول - 
تظاهر آالف السودانيين، 

أمس، في عدة مدن بالبالد 
بينها العاصمة الخرطوم، 

للمطالبة بعودة الحكم 
المدني، ورفضا لـ»االنقالب 

العسكري«.
وذكر مراسل األناضول 

أن المظاهرات التي دعت 
لها »لجان المقاومة« 

)نشطاء( خرجت بمدن أم 
درمان )غربي العاصمة(، 
واألبيض ) جنوب(، وود 

مدني والحصاحيصا )وسط(، 
والقضارف وبورتسودان 

{ احتجاجات السودان في مليونية »30« يونيو)شرق(، وعطبرة )شمال(.

ويليامز تحث جميع األطراف على الهدوء

فشل محادثات جنيف لحل األزمة الليبية
المستشارة  كشفت   - األناضول  جنيف- 

أنها  وليامز،  ستيفاني  ليبيا،  لدى  األممية 

الليبية،  األزمة  لحل  بديل  عن  ستبحث 

مجلسي  رئيسي  مفاوضات  فشل  بعد 

حول  الخالف  حسم  في  والدولة  النواب 

قاعدة دستورية تقود لالنتخابات.

مباحثات  اختتام  عقب  بيان  في  ذلك  جاء 

الليبيين،  والدولة  النواب  رئيسي مجلسي 

عقيلة صالح، وخالد المشري، في جنيف.

انطلقت بجنيف اجتماعات بين  والثالثاء، 

لحسم  والدولة  النواب  مجلسي  رئيسي 

الدستورية  القاعدة  في  الخالف  نقاط 

من  بدعوة  وذلك  لالنتخابات،  المؤدية 

الدستوري  المسار  لجنة  فشل  إثر  وليامز، 

التوافق  في  المجلسين  من  المشتركة 

حول تلك النقاط بعد 3 جوالت.

أمس:  بيانها  في  وليامز  قالت  ذلك  وعن 

للدولة  واألعلى  النواب  مجلسي  »رئيسا 

عقدا اجتماعًا وقاما بمراجعة األمور المعلقة 

 2017 لعام  الليبي  الدستور  مشروع  في 

في  المنجز  التوافق  االعتبار  بعين  آخذين 

محادثات القاهرة الشهر الجاري«.

توافق  إلى  المجلسان  »توصل  وأضافت: 

التي  النقاط  غالبية  بشأن  مسبوق  غير 

ذلك  في  بما  طويل  ألمد  عالقة  كانت 

عدد  وتخصيص  المجلسين  مقار  تحديد 

التشريعية  السلطة  غرفتي  في  المقاعد 

الدولة  رئيس  بين  الصالحيات  وتوزيع 

ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات 

المحلية«.

وتابعت: »على الرغم من التقدم الذي تحقق 

األسبوع  هذا  جرت  التي  المفاوضات  خالل 

نقطة  ظلت  المجلسين  رئيسي  بين 

خالفية ال تزال قائمة بشأن شروط الترشح 

ألول انتخابات رئاسية«.

 3 خالل  المحرز  »التقدم  بالقول:  ومضت 

وهذه  القاهرة  في  المشاورات  من  جوالت 

إال  مهمًا،  إنجازًا  يعتبر  جنيف  في  الجولة 

أن ذلك ليس كافيًا كأساس للمضي قدمًا 

الرغبة  وهي  شاملة  وطنية  انتخابات  نحو 

الحقيقية للشعب الليبي«.

المجلسين  األممية  المستشارة  وحثت 

أقرب  في  المعلقة  الخالفات  تجاوز  على 

»جميع  أيضا  حثت  كما  ممكنة،  فرصة 

وعلى  التسرع  عدم  على  ليبيا  في  األطراف 

ضرورة الحفاظ على الهدوء واالستقرار«.

بإعداد  ستقوم  أنها  ويليامز  كشفت  كما 

المتحدة  لألمم  العام  لألمين  كامل  تقرير 

البديلة  »السبل  بشأن  توصياتها  يتضمن 

للمضي قدمًا«.

المسار  لجنة  شكلت  قد  وليامز  وكانت 

مباحثات  جوالت   3 عقدت  التي  الدستوري 

وفق مبادرة لها لحل األزمة الليبية عبر إنتاج 

قاعدة دستورية تؤدي لالنتخابات.

{ من اجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين

بعد قرار حّل الكنيست اإلسرائيلي

االنتخابات المبكرة أول نوفمبر

»األمم المتحدة« تناشد واشنطن 
رفع العقوبات عن إيران

بريطانيا تدعم أوكرانيا عسكريا 
بمليار إسترليني إضافي

م بوتين رسالة من زيلينسكي
ّ
الرئيس اإلندونيسي يسل

ستولتنبرغ: التوقيع على دعوة فنلندا والسويد للناتو الثالثاء

الكنيست  وافق   - األناضول  القدس- 

على  أمس،  اإلسرائيلي(،  )البرلمان 

تخصيص األول من نوفمبر القادم، موعدا 

في  الكنيست  وقال  المبكرة.  لالنتخابات 

وكالة  حصلت  مقتضب  مكتوب  تصريح 

»ستجرى  منه:  نسخة  على  األناضول 

انتخابات الكنيست الـ 25 في 1 نوفمبر«.

الحكومة  طرحته  الذي  الموعد  هو  وهذا 

المعارضة  طالبت  حين  في  اإلسرائيلية، 

واالنتخابات  أكتوبر.   25 في  بعقدها 

في  تجري  التي  الخامسة  هي  القادمة، 

إسرائيل، خالل أقل من 4 سنوات.

رئيس  البيد،  يائير  بدأ  أخرى  جهة  من 

الوزراء اإلسرائيلي الجديد، مراسم تسّلمه 

للمنصب، من متحف المحّرقة.

اإلسرائيليون  المسؤولون  يتوجه  ما  وعادة 

اليهود  يسميه  الذي  البراق،  حائط  إلى 

الجدار الغربي أو حائط المبكى، المالصق 

تسّلمهم  وبعد،  قبل،  األقصى،  للمسجد 

مهام رسمية. لكن البيد، الزعيم العلماني، 

الوسطي،  مستقبل«  »هناك  حزب  وقائد 

من  منصبه  تسلمه  مراسم  بدء  فّضل 

وفي  المحرقة«.  »متحف  وهو  آخر،  مكان 

اإلخباري  »والال«  موقع  قال  الصدد،  هذا 

متحف  إلى  البيد  توّجه  عن  اإلسرائيلي 

»هذا  البراق:  حائط  من  بدال  المحرقة، 

لسياسيين  الغربي  الحائط  زيارة  يعادل 

على  تغريدة  في  البيد  وكتب  آخرين«. 

في  التصويت  بعد  »مباشرة  تويتر: 

العالمي  المركز  إلى  ذهبت  الكنيست، 

)متحف  الهولوكوست  ذكرى  إلحياء 

المحرقة(«.

يتولى  البيد  فإن  الكنيست،  حّل  وبقرار 

حتى  األعمال  تصريف  حكومة  رئاسة 

تشكيل حكومة جديدة 

وقالت هيئة البث اإلسرائيلية إن أول رحلة 

الجديد  بمنصبه  لـ»البيد«،  خارجية 

ستكون قريبا إلى فرنسا 

وكيلة  ناشدت   - األناضول   - نيويورك 

األمين العام للشؤون السياسية »روز ماري 

المتحدة،  الواليات  الخميس،  ديكارلو« 

المتعلقة  اإلعفاءات  وتمديد  العقوبات  رفع 

دعت  كما  إيران.  مع  النفط  بتجارة 

عن  التراجع  إلى  إيران  األممية  المسؤولة 

خطواتها األخيرة التي ال تنسجم مع االتفاق 

النووي الموقع عام 2015.

الدولي  األمن  مجلس  جلسة  في  ذلك  جاء 

بالمقر  حاليا  والمنعقدة  السنوية  نصف 

حول  نيويورك،  في  المتحدة  لألمم  الدائم 

تنفيذ القرار رقم 2231 الصادر في 20 يوليو 

العمل  خطة  على  صادق  والذي   ،2015
إيران  برنامج  بشأن  المشتركة  الشاملة 

النووي.

وقالت »ديكارلو« في كلمتها خالل الجلسة: 

المشتركة  العمل  خطة  تنفيذ  »يتطلب 

الشاملة )االتفاق النووي( دبلوماسية حازمة 

وتحتاج استعادتها جهدا إضافيا وصبرا«.

إيران  جمهورية  أحث  »ولذلك  وأردفت: 

التحرك  المتحدة على  والواليات  اإلسالمية 

أجل  من  وااللتزام،  الروح  بنفس  العاجل 

العمل  خطة  إطار  في  التعاون  استئناف 

الشاملة المشتركة«.

الوزراء  رئيس  أعلن   - األناضول   - مدريد 

أمس،  جونسون،  بوريس  البريطاني 

إضافيا  عسكريا  دعما  بالده  تقديم 

استرليني  جنيه  مليار  بمقدار  ألوكرانيا 

الدفاعية  قدراتها  لتعزيز  دوالر(  مليار   1.2(

أعمال  اختتام  في  ذلك  جاء  روسيا.  ضد 

»الناتو«  األطلسي  شمال  لحلف   32 القمة 

التي عقدت في العاصمة اإلسبانية مدريد 

جونسون  وقال  الجاري(.   يونيو   30  -  28(

في بيان، إن الدعم البريطاني من األسلحة 

والمعدات والتدريب »سيعمل على تغيير 

دفاعات أوكرانيا ضد الهجوم الروسي«.

وأضاف: »سنواصل الوقوف بشكل مباشر 

فشل  لضمان  األوكراني  الشعب  خلف 

يصل  الدعم  وبهذا  أوكرانيا«.  في  بوتين 

واالقتصادي  العسكري  الدعم  إجمالي 

 3.8 إلى  ألوكرانيا  بريطانيا  قدمته  الذي 

دوالر(  مليار   4.6( إسترليني  جنيه  مليار 

الروسي في  العسكري  التدخل  منذ بداية 

أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

الرئيس  أعلن  ب-  ف.  أ.  موسكو- 

سلم  أنه  أمس  ويدودو  جوكو  اإلندونيسي 

نظيره الروسي فالديمير بوتين رسالة من 

زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس 

من دون أن يكشف مضمونها.

في  الروسي  نظيره  لقائه  إثر  ويدودو  وقال 

لتصريحاته  ترجمة  بحسب  موسكو 

بوتين  الرئيس  »سلمت  الروسية،  إلى 

وأضاف  زيلينسكي«.  الرئيس  من  رسالة 

للتواصل  قناة  تأمين  على  عزمي  »وأبديت 

الرئيسين«. وتابع »ال مصلحة أخرى  بين 

إلندونيسيا سوى أن تنتهي الحرب 

مدريد - األناضول - قال األمين العام لحلف 

شمال األطلسي »ناتو«، ينس ستولتنبرغ، 

دعوة  قرار  على  رسميا  التوقيع  سيتم  إنه 

اجتماع  خالل  الحلف  إلى  والسويد  فنلندا 

ذلك  جاء  المقبل.  الثالثاء  الخارجية  وزراء 

في مؤتمر صحفي عقده أمس بالعاصمة 

الحلف.  قمة  ختام  في  مدريد  اإلسبانية 

إلى استمرار زيادة دعم  وأشار ستولتنبرغ 

الحلف ألوكرانيا، مؤكدا استعداد الحلف 

روسيا  قبل  من  محتملة  خطوات  أي  ضد 

في  والسويد  فنلندا  بعضوية  يتعلق  فيما 

اندالع حرب  أنه في حال  إلى  الناتو. ولفت 

معاناة  »سنواجه  وروسيا،  الناتو  بين 

وأضراًرا وموًتا على نطاق غير مسبوق«.
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المشهد السياسي الليبي

مسارات متعاكسة

وإنما  االستقطاب،  بداية  ذلك  يكن  ولم   

الصراعات  الحالة من تراكم  تكونت هذه 

سنوات  عبر  واألمنية  السياسية 

واختلفت  اآلراء  فيها  تباينت  مختلفة 

السياسية،  والدوامات  التجاذبات  فيها 

بين  حاد  انقسام  ذلك  عن  لينتـــج 

وصوالاً  البالد،  في  التشريعية  األجسام 

األطراف  تغذيها  مسلحة  صراعات  إلى 

الحالة  في  المتداخلة  والدولية  اإلقليمية 

من  ذلك  كل  أخرى،  أو  بطريقة  الليبية 

البالد  حالة  أوصلت  التي  الديناميات 

السياسي  واإلشكال  المأزق،  هذا  إلى 

أخرى  مرة  يتطور  قد  الذي  والدستوري، 

االنقسام  من  حالة  إلى  مقبلة  مرحلة  في 

هذه  في  نحاول  وبالتالي  والتشظي، 

لألزمة،  الحالي  الموقف  تقدير  الورقة 

والوضع  السابقة،  األحداث  في  قراءة 

أن  يمكن  التي  المآالت  وكذلك  الحالي، 

استشرافية  مقاربة  إلى  وصوالاً  ُتنتجها، 

والحالة  األحداث  إليه  تؤول  قد  لما 

السياسية في البالد.

: االستقطاب  أوالاً
َمدخل االنقسام

للحالة  الحالي  الوضع  تقييم  يمكن  ال 

الحاصل  واالنقسام  البالد  في  السياسية 

هذا  ماهية  إلى  الرجوع  دون  من  فيها، 

اختيار  بعد  خاصة  وبدايته،  االنقسام 

فبراير   5 في  الوطنية،  الوحدة  حكومة 

واعتمادها  الماضي،  العام  من   2021
 10 بتاريخ  طبرق  في  البرلمان  قبل  من 

يجد  ال  كله  لذلك  والناظر   .2021 مارس 

وبداية  الخلل  موطن  تحديد  في  صعوبة 

األمر  بادئ  في  كان  الذي  االستقطاب  هذا 

ا بين البرلمان وحكومة 
ًّ

ا مصلحي استقطاباً

وينتقل  بعدها  ليتطور  الوطنية  الوحدة 

التي  االستقطاب  من  حادة  مراحل  إلى 

في  ليس  اآلخر،  إلسقاط  منهما  كل  دعت 

يحاول  التي  والمصالح  المماحكات  ظل 

ظل  في  ا  أيضاً بل  فريق،  كل  يجنيها  أن 

بها  والعودة  السياسية  المعادلة  قلب 

االستقطاب  أن  باعتبار  األول،  المربع  إلى 

ا  استقطاباً ما،  وقت  في  كان،  بينهما 

ا عبر تحصيل المصالح، والموازنة 
ًّ

نخبوي

اآلخر.  إسقاط  وعدم  االستفادة  بين 

ا بأهداف مغايرة،  وبمعنى آخر، السير معاً

أن  غير  الثمار،  قطف  مرحلة  إلى  وصوالاً 

هذا الوضع لم يستطع كالهما المحافظة 

، العتبارات  عليه، أو حتى السير فيه طويالاً

قد تكون واضحة لكل متابع، لعل أبرزها: 

ورؤى  توجهات  وفق  ا  معاً السير  استحالة 

كونها  وإبراز  الذاتية،  من  تتغذى  مختلفة 

 
َّ

ا، ومن ثم
ًّ

الفاعل في المشهد الليبي داخلي

ا. 
ًّ

إقليمي

 ذلك هو السبب الرئيسي في سحب 
َّ

ولعل

الثقة من الحكومة، في 21 سبتمبر 2021، 

تسحب  الحكومة  البرلمان  وجد  حيث 

اإلقليميين،  ا من حلفائه 
ًّ

البساط تدريجي

وتثبت كونها الفاعل الرئيسي في المشهد 

الليبي. 

في  االستقطاب،  هذا  كون  وكذلك 

السياسية  الوالءات  تحكمه  حقيقته، 

التي ال يمكنها الجمع بين الشيء وضده، 

وبالتالي سرعان ما كان االنقسام وتكوين 

الخطوة  هو  البرلمان  من  جديدة  حكومة 

وداعموه  البرلمان  اتخذها  التي  المتقدمة 

المضادة  الخطوة  كانت  بينما  ا، 
ًّ

إقليمي

وحلفائها  الوطنية  الوحدة  حكومة  من 

داخلية،  أوساط  وكذلك  ا، 
ًّ

ودولي ا 
ًّ

إقليمي

الجديدة،  بالحكومة  االعتراف  عدم  هو 

نحو  والتوجه  شرعيتها،  في  والتشكيك 

االنتخابات  فيه  تكون  جديد  بواقع  الدفع 

هو  التشريعية  األجسام  وتجديد 

الفيصل في التغيير.

ا: خريطة  ثانياً
طريق البرلمان

المقررة  االنتخابات  إجراء  ُأفشل  أن  بعد 

اعتبر  الماضي   2021 ديسمبر   24 في 

حكومة  لذلك  المعرقل  أن  البرلمان 

الوحدة الوطنية، بينما اعتبرت الحكومة 

السياسية  والكيانات  النخب  من  وغيرها 

في البالد أن الفشل في إجراء االنتخابات 

صدرت  التي  قوانينها،  بسبب  كان 

بشكل أحادي من البرلمان المنقسم على 

دستورية  قاعدة  يقدم  لم  حيث  نفسه؛ 

وإنما  االنتخابات،  عليها  تسير  توافقية 

ليس  أحادية  قرارات  شكل  على  جاءت 

نفسه؛  البرلمان  من  حتى  اتفاق  عليها 

في  الخلل  مكمَن  هو  اعُتبر  الذي  األمر 

تعطيل إجراء االنتخابات.

الواضحة  المعالم  وانسداد  الفشل  وإزاء   

وفق  عليها  السير  المقرر  من  كان  التي 

في  البرلمان  اتخذ  جنيف،  حوار  خريطة 

جديدة  طريق  خريطة  إلى  التوجه  طبرق 

إثر  وعلى  بالتحديد،  معالمها  ُتعلم  لم 

حاد  انقســام  هـنـاك  كــان  الفعــل  هذا 

للدولة  األعلى  المجلس  وبين  بينه 

الطريق  خريطة  بشأن  طرابلس  في 

القاضية  النواب،  مجلس  من  المعتمدة 

على  واالتفاق  جديدة  حكومة  بتشكيل 

الذي  األمر  ا؛  الحقاً الدستوري  المسار 

للدولة،  األعلى  المجلس  فيه  يوافقه  لم 

الطريق،  لخارطة  رفضه  عن  ا  راً ِّ
معب

حكومة  رئيس  اختيار  طريقة  وكذلك 

مجلسي  لجنتي  اتفاق  بعد  جديدة، 

تؤدي  طريق  خريطة  على  والدولة  النواب 

المسار  على  واالتفاق  الحكومة  تغيير  إلى 

دستورية  لجنة  بتشكيل  الدستوري، 

وتقديمه  الدستور  مشروع  في  للنظر 

متابع  لكل  ُيظهر  الذي  األمر  لالستفتاء؛ 

في  المعالم  واضحة  غير  ا  خيوطاً هناك  أن 

اتفاق بين  ، وعدم وجود  أوالاً هذه الخريطة 

المجالس التشريعية في البالد على هذا 

قوى  وجود  كله  ذلك  وإزاء  ا،  ثانياً اإلجراء 

هذا  ي  تغذِّ وكذلك  تدعم  إقليمية  فاعلة 

َخذ من قبل البرلمان. التوجه المتَّ

ا: االعتراف  ثالثاً
بالحكومة الجديدة

لم يكن هناك اعتراف بـ»الحكومة الليبية« 

بشكل  البرلمان  قبل  من  لة  المشكَّ

في  األممية  البعثة  من  ال  وواضح  صريح 

والدولية  اإلقليمية  الدول  من  وال  ليبيا، 

باستثناء  الليبي  الشأن  في  المتداخلة 

بها،  ا  صريحاً ا  اعترافاً أعلنت  التي  روسيا 

المتحدة، وعبر المستشارة  األمم  أن  كما 

ليبيا،  بشأن  العام  ألمينها  الخاصة 

كال  مع  مفتوحة  االتصال  خطوط  أبقت 

إلى  للتوصل  مساعيها  ضمن  الجانبين، 

بين  ما  توافٍق  تحقيق  عبر  لألزمة  مخرج 

فيه  التقدم  تستطع  لم  الذي  الطرفين، 

إلى اآلن، باستثناء بعض التوافقات التي 

حدثت بين لجنتي النواب واألعلى للدولة 

دستورية  قاعدة  تكوين  إزاء  القاهرة  في 

جديدة، والتي لم تكتمل أعمالها إلى اآلن، 

التقدم  هذا  بنسف  مهددة  ستكون  والتي 

عند  الشهر  هذا  من  المقبلة  لقاءاتها  في 

سواء  ومفصلية  حساسة  لمواد  التطرق 

في شروط الترشح للرئاسة وكذلك المدد 

القانونية فيها.

ا ترى أن حل  المتحدة مؤخراً األمم  أن  كما 

إدارات  تشكيل  في  َيْكُمن  ال  الليبية  األزمة 

بل  دائمة،  انتقالية  ومراحل  متنافسة 

الليبيون  يتفق  دائمة  مرحلة  نحو  تتوجه 

البالد  وحدة  على  للحفاظ  طريقتها،  على 

واستقرارها، غير أن هذا التوجه لم تقابله 

أن  خاصة  ذلك،  نحو  حقيقية  خطوات 

وفاعلة  عملية  خطوات  م  تقدِّ لم  البعثة 

في  المتكررة  السيناريوهات  عن  بعيدة 

البالد،  في  يطرأ  سياسي  انسداد  كل 

الوضع  باستثناء محاوالتها تخفيف حدة 

ليبيا،  في  السياسية  األطراف  بين 

ومراكز القوة المتنافسة فيها.

ا: محاولة  رابعاً
فرض  أمر واقع 

»القوة والنفط«
عدم  على  ا«  »تصريحاً يتفق  ربما  الكل 

استعمال القوة في فرض حالة جديدة في 

ا  مغايراً يكون  أن  يكاد  الواقع  أن  غير  البالد، 

وإن لم يكن على إطالقه، فالمحاولة األخيرة 

قبل  من  المنشأة  الليبية«،  »للحكومة 

العاصمة،  إلى  للدخول  طبرق،  برلمان 

طرابلس، وفرض أمر واقع جديد فيها، كاد 

ا ُيدخل البالد في  ا مسلحاً أن ُيحدث صراعاً

بة، باعتبار مراكز القوة فيها،  فوضى مركَّ

عن  الناجم  الداخلي  االستقطاب  وكذلك 

ذلك.

كانت  بها  والتلويح  النفط  معادلة  أن  كما 

ظاهرة بقوة هذه المرة لفرض اتجاه معين 

تحالفات  عبر  الليبية،  السياسة  في 

فقد  سياسية،  قوى  تحركها  مناطقية، 

طالب »مغلقو النفط« خالل بيانات مصورة 

من  الوطنية  الوحدة  حكومة  »بخروج  لهم 

الحكومة  إلى  السلطة  وتسليمها  المشهد 

أعضاء  طالب  كما  البرلمان«،  من  المكلفة 

 )5+5( المشتركة  العسكرية  اللجنة 

في  الكرامة«  »عملية  لقوات  الممثلون 

النفط  تصدير  بإيقاف  الليبي،  الشرق 

الرحالت  وإيقاف  الساحلي  الطريق  وإغالق 

حين  إلى  والغرب،  الشرق  بين  الجوية 

السلطة  الوطنية  الوحدة  حكومة  تسليم 

في البالد إلى حكومة البرلمان في طبرق.

واقع  أمر  فرض  في  ا  نفعاً ُيجد  لم  ذلك  كل 

الوطنية  الوحدة  حكومة  إن  حيث  مغاير، 

واستمرارها،  ببقائها  تحتفظ  تزال  ال 

يمكن  الذي  الوحيد  الطريق  أن  معتبرة 

االنتخابات  إجراء  هو  طريقه  عن  عزلها 

البالد  في  السياسية  األجسام  وتجديد 

الذي  األمر  التنفيذية؛   
َّ

َثم ومن  الشرعية 

من  -المنشأة  الليبية«  »الحكومة  جعل 

وسط  سرت  مدينة  تتخذ  البرلمان-  قبل 

ا لها، وفي تعزيز هذا االتجاه عقد 
ًّ

البالد مقر

الشهر  أواخر  في  فيها،  له  جلسة  البرلمان 

الماضي؛ األمر الذي اعتبره كثيرون -كما 

هو الواقع- يمثل خطوة في االعتراف بعدم 

قدرة حكومة البرلمان على السيطرة على 

وهذه  فيها،  االستقرار  حتى  أو  طرابلس 

حكومة  فشل  إعالن  في  الخطوات  أولى 

برلمان طبرق، كما أن هذا اإلجراء ستكون 

ا، 
ًّ

ا وأمني
ًّ

له آثار سلبية على البالد، اقتصادي

 ، ناهيك عن الوضع السياسي المتأزم أصالاً

وذلك  األول،  المربع  إلى  بها  العودة  وكذلك 

بشرعيتين  حكومتان،  فيها  يكون  بأن 

العاصمة  في  األولى  متضاربتين، 

طرابلس، والثانية في مدينة سرت.

ا في السلطة 
ًّ

وهذا االنقسام الذي بدأ فعلي

على  كذلك  بظالله  سيلقي  التنفيذية 

مسارات األزمة في البالد ككل، كما حدث 

كانت  الذي   2014 منذ 

يته  نها

ا  مسلحاً ا  صراعاً

لم ينته إال بتوافقات إقليمية وأخرى دولية 

ا لم يستمر أكثر من 
ًّ

ا نسبي أنتجت توافقاً

الحالية  المعطيات  أن  غير  ونيف،  عام 

في  المتداخلة  والدولية  اإلقليمية  خاصة 

األزمة الليبية ال تتجه اليوم نحو مزيد من 

تحاول  وإنما  البالد،  في  المسلح  الصراع 

األطراف  كل  بين  توافقية  حالة  إيجاد 

المراحل  تنهي  دائمة  مرحلة  نحو  والعبور 

إلى  شكلها  يتبلور  لم  آلية  وفق  االنتقالية 

اآلن في ظل تجاذبات إقليمية كل منها له 

في  مصالحه   
َّ

ثم ومن  واتجاهاته  خياراته 

ليبيا.

ا: التدخل اإلقليمي والدولي خامساً

المعنية  الجوار  دول  بين  العالقات  تتسم 

بالوضع الليبي بحالة استقطاب مشابهة 

موحدة  حكومة  إنشاء  قبل  كانت  لما 

للبالد، فمصر ال تزال تدعم مجلس النواب 

في طبرق، وتحركاته، وآلياته السياسية، 

الباب  جعلت  أخرى  جهة  من  أنها  غير 

ا كذلك مع حكومة الوحدة الوطنية  مفتوحاً

والمجلس األعلى للدولة، وخير شاهد على 

ذلك الحوارات التي ُتعقد في القاهرة بين 

لجنتي النواب واألعلى للدولة حول القاعدة 

الدستورية.

األخرى  الجوار  دول  فإن  ا،  أيضاً بالمقابل 

حكومة  تدعم  تزال  ال  والجزائر  كتونس 

ا  مؤخراً نشط  حيث  الوطنية؛  الوحدة 

اإلقليمي  المستوى  على  الجزائري  الدور 

باعتبار  الليبية  األزمة  في  وجوده  لفرض 

في  الفاعلة  الجوار  دول  إحدى  الجزائر 

أكدت  كما  تخطيها،  يمكن  وال  ليبيا 

ليبيا على  مخرجات برلين من قبل حول 

مفتاح  هي  الجوار  »دول  أن  معتبرة  ذلك، 

إلى دعم  إياها  داعية  األزمة في ليبيا،  حل 

وغيرها  الجزائر  أن  كما  الحوار«.  مسار 

الوحدة  حكومة  تعتبر  الجوار  دول  من 

بها  المعترف  الوحيدة  السلطة  الوطنية 

الدولي،  االعتراف  منطلق  من  البالد،  في 

إيجاد  حول  موازية  بمقاربة  ذلك  كل 

مخرج سلمي وواقعي لحل اإلشكال داخل 

الذي  المغرب  في  الحال  هي  كما  البالد، 

 ،2015 في  الصخيرات،  اتفاق  ورعى  سبق 

البالد؛  في  السياسية  للعملية  المسير 

ا بين قادة  ا اجتماعاً حيث استضافت مؤخراً

سياسيين وعسكريين من برقة إلى جانب 

ومصراتة،  والزاوية  طرابلس  من  قادة 

محاولة  من  أيام  بعد  االجتماع  هذا  ليأتي 

إلى  الدخول  طبرق  في  البرلمان  حكومة 

الذي  األمر  وفشلها؛  طرابلس،  العاصمة، 

ونتائجه  االجتماع  حول  تساؤالت  يطرح 

وكذلك  العامة، 

الوضع  على  تأثيره 

في  واألمني  الميداني 

في  المتوقعة  والمسارات  البالد، 

العملية السياسية المقبلة.

كل ذلك وبجميع مقدماته ومعطياته يقود 

اندالع  استبعاد  وهي  واحدة،  حالة  إلى 

الوقت  في  األقل  على  مسلحة  مواجهات 

الحالي، ولكن بالمقابل قد توجد تفاهمات 

العملية  في  تغيير  إلى  تقود  أخرى 

السياسية الحالية للبالد قد ال تكون مآالتها 

اآلجال؛  أقرب  في  حقيقة  انتخابات  إيجاد 

الشعبية  القاعدة  ترتضيه  ال  الذي  األمر 

السلطة  تجديد  إلى  التوجه  تدعم  التي 

التشريعية في البالد في أقرب وقت ممكن.

ا: مقاربة البعثة سادساً
األممية للحل في ليبيا

في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  أطلقت 

ليبيا، كخطة أولى، في الثالث من مارس 

2022، في ظل تصاعد المخاوف من انزالق 
إلنشاء  مبادرة  أهلية،  حرب  نحو  البالد 

ُتجرى  توافقية  جديدة  دستورية  قاعدة 

على إثرها االنتخابات في البالد عبر لجنة 

واألعلى  النواب  مجلسي  من  مشتركة 

ة  للدولة؛ حيث بدأت مباحثاتها األولية بعدَّ

اجتماعات على مدى ستة أيام في القاهرة، 

لم يرشح عنها توافق فعلي إلى اآلن، ليكون 

نتائج  إلى  ووصول  التوافق  في  المدة  آخر 

في 15 مايو الحالي، غير أن هذا السيناريو 

 24 قبل  كان  ما  باعتبار  ا  متكرراً يعتبر 

توافق  إيجاد  ومحاولة  الماضي  ديسمبر 

التوافق قد  فإن  وبالتالي  الموعد،  قبل هذا 

ا باعتبار المقدمات التي على 
ًّ

ال يكون واقعي

د المآالت. إثرها ُتعرف النتائج وَتَتَحدَّ

وإزاء ذلك، قد يكون للبعثة في ليبيا خيار 

ا  واضحاً بدا  ما  وهذا  الفشل،  حالة  في  ثان 

ا، في كثير من تحركاتها في األزمة، 
ًّ

وجلي

الحوار  ملتقى  مسار  غرار  على  يكون  قد 

الجديد  الرئاسي  المجلس  أنشأ  الذي 

أو  جنيف،  في  الوطنية  الوحدة  وحكومة 

المسار  هذا  عن  ينشأ  قد  ثالث  خيار  عبر 

في تكوين حكومة ثالثة بموازاة مع تكوين 

ُتجرى  جديد  وقانوني  دستوري  مسار 

عليه االنتخابات في البالد وفق أطر محددة 

بالتواريخ والمدد.

ا 
ًّ

كل ذلك ُيقرأ من تحركات البعثة داخلي

البالد  في  األطراف  جميع  مع  ا 
ًّ

وإقليمي

اإلقليمية  الخارجية،  األطراف  ومع  ا، 
ًّ

داخلي

منها والدولية التي تدعم األطراف المختلفة 

في البالد، وهذا السيناريو هو األقرب إلى 

لجنتي  بين  التوافق  أن  باعتبار  اآلن، 

النواب واألعلى للدولة قد يكون من 

كان  كما  بمكان  الصعوبة 

من قبل.

لم تكن حالة االستقطاب الموجودة في الحالة الليبية وليدة األحداث المتأخرة فيها، من 
انقسام في األجسام التنفيذية وتكوين حكومتين، ومحاولة الحكومة المكونة مؤخًرا من 

البرلمان في طبرق دخول العاصمة طرابلس، في 16 مايو الماضي، للبدء في عملها، ولتكون 
واقًعا يمكن التعامل معه من العاصمة، وكذلك لم يكن رفض حكومة الوحدة الليبية 
لهذا الفعل من البرلمان، وال اآللية التي قفزت على االتفاق السياسي المبرم في جنيف 

والمنشئ لها كحزمة واحدة مع المجلس الرئاسي الجديد، والتي جاءت عبر تفاهماٍت وحوارات 
متعددة، قادتها بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر ملتقى الحوار الليبي إلنهاء االنقسام 

السياسي أواًل، واألجسام المؤسسية الموازية في البالد ثانًيا، وصواًل إلى التهيئة الالزمة 
لالنتقال إلى مرحلة االنتخاب وتجديد األجسام التشريعية والتنفيذية تبًعا لذلك في البالد، عبر 

ة سلًفا لذلك، خريطة الطريق المعدَّ

الفيتوري شعيب

كاتب ليبي
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ورقة الطاقة في قلب الصراع

مـاذا لـو انقـطــع الغــاز الروسـي؟
واصلت  إذا  الشتاء  هذا  تتجمد  أن  يمكن  »ألمانيا 

روسيا  رسالة  هذه  تبدو  علينا«،  عقوبات  فرض 

ألمانيا  إلى  الغاز  إمدادات  تخفيض  وراء  من 

من  ُملحًا:  تساؤاًل  يطرح  الذي  األمر  وإيطاليا، 

الروسي  الرئيس  قرر  إذا  األكبر  المتضرر  يكون 

عن  تمامًا  الغاز  إمدادات  قطع  بوتين  فالديمير 

الغربيون؟ أم خصومها  أوروبا: موسكو 

وما  األوكرانية  الحرب  من  أشهر  خمسة  فبعد 

 - موسكو  على  عقوبات  أوروبا  فرض  من  تبعها 

قررت  للنفط،  وجزئيًا  للفحم  كليًا  حظرًا  شملت 

أكبر  ألمانيا  إلى  الغاز  إمدادات  خفض  روسيا 

إيطاليا  وكذلك  العالم،  في  الروسي  للغاز  عميل 

حقيقية  بكارثة  يهدد  مما  زبائنه،  كبار  إحدى 

الروسية. العقوبات  إذا توسعت  لبرلين تحديدًا 

وسبق أن فرضت روسيا حظرًا على تصدير الغاز 

لعدد من الدول األوروبية لرفضها شراءه بالروبل، 

وغيرها. وهولندا  والدنمارك  وبولندا  بلغاريا  منها 

ولكن هذا الحظر استهدف إما دواًل لم تعد تعتمد 

على الغاز الروسي، بشكل كبير، وإما أن أسواقها 

اإلمدادات  استبدال  يمكنها  ولذلك  صغيرة، 

الروسية بمصادر أخرى.

الغاز  توريد  من  قلل  األخير  الروسي  القرار  ولكن 

القارة، وكذلك  أللمانيا أكبر مستهلك للطاقة في 

إيطاليا التي تعد من كبار المستهلكين باالتحاد 

القرار كبيرة حتى  األوروبي، مما يجعل تأثيرات 

وليست  خفضًا  الروسية  العقوبات  كانت  لو 

بإمكانية  إنذار  القرار  أن  األخطر  ولكن  قطعًا، 

الكامل. القطع 

األوروبية،  المصانع  القرار، بدأت  وحتى قبل هذا 

الطاقة  على  طويلة  فترة  منذ  تعتمد  التي 

أعمالها. الرخيصة، في وقف  الروسية 

موسكو  مبررات 

العمالقة،  الروسية  »غازبروم«  شركة  وأعلنت 

جديدًا  خفضًا   ،2022 يونيو   15 األربعاء 

أنابيب  خط  عبر  أوروبا،  إلى  الغاز  من  لشحناتها 

الثلث. »نورد ستريم« بمقدار 

لتبرير  موسكو  قالتها  التي  األسباب  بين  ومن 

عدم  ألمانيا،  إلى  الغاز  إمدادات  تخفيض  قرار 

األلمانية،  سيمنز  شركة  من  ضواغط  توافر 

سوى  استخدام  الحالي  الوقت  في  يمكن  »ال  إذ 

الضغط  محطة  في  الغاز«  لضغط  وحدات  ثالث 

يجري  حيث  روسيا،  غربي  بشمال  »بورتوفايا« 

.»1 تزويد خط »نورد ستريم 

الماضي  الثالثاء  أعلنت  قد  »غازبروم«  وكانت 

متر  مليون  مائة  إلى   167 من  إنتاجها  خفض  عن 

اليومية  اإلمدادات  خفض  يصل  وبذلك  مكعب، 

روسيا  يربط  الذي  األنابيب  خط  عبر  اإلجمالي 

.%  60 بألمانيا عبر بحر البلطيق إلى نحو 

الغاز  شحنات  »غازبروم«  خفضت  ذلك،  وبموازاة 

ليوم   %  15 بنسبة  اإليطالية  إيني  مجموعة  إلى 

بالقرار،  ألمانيا  ونددت   .2022 يونيو   15 األربعاء 

بالسياسي. ووصفته 

أوروبا وألمانيا هل تستطيع 

 االستغناء عن الغاز الروسي؟

الغاز  على  اعتمادها  مدى  في  أوروبا  دول  تختلف 

 55 نحو  الروسية  اإلمدادات  تمثل  إذ  الروسي، 

و100  الحرب،  قبل  ألمانيا  إلى  الواردات  من   %
حسب  التشيك،  وجمهورية  التفيا  مثل  لدول   %

البريطانية.  the Guardian صحيفة 

على  تعتمد  برلين  كانت  لغاز،  إلى  وإضافة 

استهالكها  من   %  50 توفير  في  الروسية  الواردات 

عندما  النفطي،  استهالكها  من   % و35  للفحم 

مستشارة  منصب  عن  ميركل  أنجيال  تنحت 

أواخر العام الماضي، جراء سياساتها  ألمانيا في 

الرخيصة. الطاقة  لضمان 

أوقفت  التي  الوحيدة  الدولة  هي  وليتوانيا 

 ،2022 أبريل   3 في  روسيا،  من  الوقود  استيراد 

من  احتياجاتها  بين  ممزقة  القارة  بقية  بقاء  مع 

بخزائن  أموال  وضع  في  الرغبة  وعدم  الطاقة 

.Quartz روسيا، حسبما ورد في تقرير لموقع 

هناك  تكن  لم  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  وقبل 

أخرى.  إمدادات  لتأمين  ألمانية  طوارئ  خطة 

للواردات  عملي  بديل  الحكومة  لدى  يكن  لم  كما 

المستشار  نائب  أجراه  تقييم  حسب  الروسية، 

توليه  عقب  هابيك،  روبرت  االقتصاد،  وزير 

الماضي.  ديسمبر  في  السلطة 

كونها  في  فقط  ليست  ألمانيا  مشكلة  ولكن 

ولكنها  الروسي،  الغاز  على  كبير  بشكل  تعتمد 

إيجاد  عليه  يصعب  ضخم،  مستهلك  أيضًا 

كما  بالسوق،  المعروض  قلة  ضوء  في  بدائل 

لتسييل  منشآت  اآلن  حتى  لديها  ليست  أنه 

البحار، وفي  وراء  القادم من  الغاز  الغاز الستقبال 

الغاز  استقبال  على  تعتمد  سوف  األحوال  أفضل 

نقله  ثم  أخرى  أوروبية  لدول  يصل  الذي  المسال 

أللمانيا. األوروبية  الشبكات  عبر 

أنه تم الوصول التفاقات  ولكن حتى اآلن لم يظهر 

إمكانية  حول  تساؤالت  وهناك  هؤالء،  مع  نهائية، 

كافيًا  الدول  هذه  من  المستقدم  الغاز  يكون  أن 

االتحاد  لدول  ر  المصدَّ الروسي  الغاز  الستبدال 

 155 بـ  2021 عام  في  حجمه  ر  يقدَّ والذي  األوروبي 

روسيا،  من  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر  مليار 

االتحاد  واردات  من   %  45 نحو  يمثل  ما  وهو 

40 % من إجمالي  األوروبي من الغاز وما يقرب من 

الغاز. استهالك 

من  الغاز  % من   35 نحو  تستورد  ألمانيا  تزال  وال 

موقع  حسب  فبراير،  قبل   %  55 بـ مقارنة  روسيا 

األلماني. فيله«  »دويتش 

ال  اإلمدادات  »أمن  أن  األلمانية  الحكومة  وأكدت 

يزال مضمونًا« للبالد، بحسب ناطق باسم وزارة 

االقتصاد.

تجد  أن  قبل  الغاز،  إمدادات  بوتين  قلل  إذا  ولكن 

مخزونات  ملء  على  قدرتها  فإن  البديل،  برلين 

تتراجع. سوف  للشتاء  المخصصة  الغاز 

الغاز  إمدادات  تخفيض  من  بداًل  بوتين  قرر  وإذا 

مأزق  في  تكون  قد  برلين  فإن  قطعها،  أللمانيا 

كبير، وقد يمر االقتصاد األلماني بركود حاد.

ومدير  الرئيس  نائب  كوثس،  ستيفان  وقال 

كيل:  معهد  في  والنمو  األعمال  لدورات  األبحاث 

للصناعات  بالنسبة  تغيير  يحدث  »سوف 

للغاز حتى بدون مقاطعة«. كثيفة االستخدام 

مشاكل  تفاقم  إلى  سيؤدي  التضخم  أن  وأضاف 

التكاليف  ويزيد  المنخفض  الدخل  ذات  األسر 

اإلجمالية. االقتصادية 

الطاقة  معاهد  من  لمجموعة  دراسة  رت  وقدَّ

إمدادات  توقف   
َّ

أن الماضي،  الشهر  األلمانية 

االقتصاد  ُيفقد  قد  فجأًة  ين 
َّ

الروسي والنفط  الغاز 

اإلجمالي  المحلي  ناتجه  من   %  12 األلماني 

األلماني.

إلى  االقتصادي  الخطر  يتعدى  قد  األمر  ولكن 

على  حظر  ففرض  المواطنين،  حياة  على  خطر 

أن  شأنه  من  القريب،  المدى  في  الروسي  الغاز 

تستخدم  ال  إذ  ألمانيا؛  اقتصاد  في  فسادًا  يعيث 

ألمانيا الغاز الروسي لتوليد الكهرباء والمساعدة 

تدفئة  في  بل  فحسب،  مصانعها  تشغيل  في 

شبكة  لموقع  تقرير  في  ورد  حسبما  المنازل، 

األميركية.  CNBC
يخاطر  أن  يمكن  هل  هنا:  المحوري  السؤال 

ألمانيا،  وتحديدًا  أوروبا  عن  الغاز  بقطع  بوتين 

 
ِّ

أمس في  هو  ثمينة  دوالرات  فقدانه  يعني  مما 

بأوكرانيا  قواته  تحارب  وقت  في  لها  الحاجة 

حظر  وُفرض  الغرب،  ِقبل  من  اقتصاده  وُيحاَصر 

على تصدير نفطه إلى أوروبا.

روسيا  أن  فهم  يجب  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة 

تصدير  في  األهم  ليست  ولكن  مهمة  دولة  تعد 

النفط، غير أنها تعد الدولة األولى والمركزية في 

الغاز. مجال تصدير 

من  بكثير  أقل  الغاز  من  إيراداتها  ذلك،  رغم  ولكن 

ألوروبا  بالنسبة  المشكلة  النفط،  من  إيراداتها 

بديل  إيجاد  لها  يمكن  بينما  أنه  ألمانيا  وخاصة 

بالنسبة  أصعب  األمر  فإن  الروسي،  للنفط 

من  روسيا  صادرات  نسبة  أن  لسببيين:  للغاز، 

بنسبة  عالميًا  األكبر  فهي  جدًا  كبيرة  الغاز 

أقل  نسبتها  بينما  العالم،  صادرات  ربع  تعادل 

أصعب  الغاز  أن  كما  العالمية،  النفط  تجارة  في 

في تداوله من النفط، حيث يعتمد بشكل كبير 

يحتاج  والتسييل  األنابيب،  عبر  النقل  على 

أوروبا  في  نادرة  وهي  مسبقًا،  مجهزة  مرافق  إلى 

تحديدًا. والسيما 

وبلغ إجمالي صادرات روسيا 489.8 مليار دوالر في 

 Reuters لوكالة  تقرير  نقل  حسبما   ،2021 عام 

المركزي. البنك  عن 

قيمة  بلغت  الروسية،  الصادرات  إجمالي  من 

والمنتجات  دوالر،  مليار   110.2 الخام  النفط 

الطبيعي  والغاز  دوالر،  مليار   68.7 النفطية 

والغاز  دوالر،  مليار   54.2 األنابيب  خطوط  عبر 

7.6 مليار دوالر. الطبيعي المسال 

أسعار  كانت  وبينما  الماضي  العام  في  إنه  أي 

النفط والغاز منخفضة أو طبيعية، شكل مجمل 

دوالر،  مليار   70 نحو  الغاز  من  روسيا  إيرادات 

ومشتقاته  النفط  مبيعات  قيمة  بلغت  بينما 

قد  األرقام  هذه  األغلب  وفي  دوالر،  مليار   170 نحو 

زادت بمعدل أعلى من الضعف بعد قفزة أسعار 

األوكرانية. إثر الحرب  الطاقة 

تستخدم  أن  يمكن  روسيا  أن  هذا  ويعني 

النفط  حظرها  على  ردًا  أوروبا  إليالم  الغاز  ورقة 

الروسي، دون أن تضرر ماليًا، رغم أنه يصعب أن 

أخرى؛  أسواق  في  ألوروبا  المخصص  الغاز  تبيع 

بدائل  إيجاد  تستطيع  أنها  لسببين:  وذلك 

مثل  أخرى  أسواق  في  ألوروبا  تبيعه  الذي  للنفط 

والهند. الصين 

النفط  أسعار  في  الكبير  االرتفاع  أن  الثاني  األمر 

تقطعه  قد  الذي  الغاز  ثمن  ستعّوض  أنها  يعني 

في  حققتها  التي  الزيادة  خالل  من  أوروبا  عن 

غازها  بيع  تستطع  لم  لو  حتى  النفط،  أسعار 

يأتي  ألنه  آخرين،  لزبائن  ألوروبا  المخصص 

بأنابيب  ترتبط  ال  التي  األورال  منطقة  حقول  من 

في  جزء  تسييل  )يمكنها  آسيا  شرق  منطقة  مع 

قناة  عبر  نقله  ثم  البلطيق  وبحر  األسود  البحر 

لن  ولكنه  اآلسيويين،  زبائنها  إلى  السويس، 

كبيرًا(. يكون 

ألمانيا  عن  الغاز  روسيا  تقطع  لم  اآلن،  حتى 

أن  الواضح  من  ولكن  الرئيسية،  أوروبا  وأسواق 

تخفيض اإلمدادات له هدفان.

على  أوروبا  دول  وبقية  ألمانيا  قدرة  تقليل  األول: 

استعدادًا  الصيف  موسم  في  الغاز،  تخزين 

للشتاء، وهي مسألة حيوية جدًا.

مع  تمامًا  الغاز  قطع  بإمكانية  رسالة  الثاني: 

توضيح أن هذا لن يضر موسكو.

على  انتقائية  عقوبات  أوروبا  فرضت  اآلن  فحتى 

حظرته  فورًا،  استبداله  تستطيع  فما  روسيا، 

استبداله  تستطيع  وما  الفحم،  مثل  تمامًا 

بشكل  حظرته  النفط،  وهو  فترة  بعد  أو  جزئيًا 

تستطيع  ال  وما  أطول،  زمني  مدى  على  أو  جزئي 

لم  والمتوسط،  القريب  المدى  في  استبداله 

تحظره على اإلطالق.

طريق  خريطة  بوضع  األوروبي  االتحاد  وقام 

ولمصالح  كتكتل،  لمصالحه  موائمة  للعقوبات، 

حظيت  التي  المجر،  مثل  أعضائه  أصغر  حتى 

واليونان،  وقبرص  النفط،  حظر  من  باستثناء 

العقوبات  من  مؤقت  باستثناء  حظيتا  اللتين 

الروسي. النفط  على شحن وتأمين 

الخطط  يفسد  حجر  بإلقاء  يلّوح  بوتين  ولكن 

عقوبات  بفرض  لكم  نسمح  »لن  وهو:  األوروبية، 

بطريقة  ستعاقبوننا  كنت  إذا  لكم،  مناسبة 

وسنكون  شاملة،  مقاطعة  فلتكن  لكم،  ُمريحة 

نحن الطرف األقل تضررًا منها«.

النفط، بإمكان روسيا مواصلة  ارتفاع أسعار  فمع 

والزيادة  والصين،  للهند  بخصومات  تصديره 

الروسي  الغاز  ثمن  بتعويض  كفيلة  األرباح  في 

ألوروبا.

الخطوة  هذه  اتخاذ  في  بوتين  تأخر  لماذا  ولكن 

بعد خمسة أشهر من الحرب؟

العالقات  األرجح، بوتين ال يريد قطع شعرة  على 

األلمان.  مع 

التخاذها  الخطوة  هذه  تأخير  يريد  أنه  كما 

عملية  بدأت  قد  برلين  فيها  تكون  مرحلة  في 

بحيث  للشتاء،  المخصص  الغاز  تخزين 

يشكل  لكي  يكفي  بما  متأخرًا  التوقيت  يكون 

التأخر  أن  كما  البدائل.  إليجاد  أمامها  صعوبة 

في  لقواته  بطيء  م  تقدُّ بتحقيق  له  سمح  قلياًل 

عسكرية،  انتصارات  وتحقـــــــيق  أوكرانيا  شرق 

الزخم  تراجع  بــــــدء  على  مؤشرات  ظهور  مع 

أصبحت  أن  وبعد  لكييف،  الداعم  األوروبي 

الشغل  هي  والتضخم  االقتصادية  األزمات 

أصوات  وظهور  الغرب،  في  العام  للرأي  الشاغل 

ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  كصوت 

كييف  وتطالب  موسكـــــــو،  إهانة  عدم  إلى  تدعو 

ضمنية  دعوة  من  ذلك  يحمله  بما  بالتفاوض 

رسمي.  غير  بشكل  أراضيها  بعض  عن  للتنازل 

وإذا مر الصيف دون حل ألمانيا تحديدًا لمشكلة 

األلمان  د  تجمُّ وشــــــبح  الشتـــــــاء  واقترب  الغاز، 

مازال  الـــــــطاقة،  نقص  بسبب  منازلهم  في 

حماسة  أقـــــــل  برلين  يجعل  قد  ذلك  فإن  ماثاًل، 

التي  المفاوضات  بدأت  وإذا  روسيا.  لمعاقبة 

موسكو  تريده  ما  فإن  ماكرون،  عنها  ث  تحدَّ

محور  هو  فقط  األوكراني  الوضع  يكون  أن  ليس 

ضمن  عليها  الغربية  العقوبات  بل  المباحثات، 

التفاوض. سلة 

األساسي  بوتين  رهان  هو  القادم  الشتاء  فبرد 

وألمانيا  بالده،  على  الغربية  العقوبات  لتخفيف 

الغاز  على  لالعتماد  األوروبي  التوجه  قادت  التي 

من  حتى  أكثر  لبوتين  رهينة  تبدو  الروسي، 

أوكرانيا.
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األمن واالقتصاد والمصالحة

الصومال.. ملفات شائكة

»اإلطار التنسيقي« يستعد لتشكيلها

المضي  إلى  التنسيقي«  »اإلطار  ويتجه 

جلسة  أول  بعد  حكومة  بتشكيل 

النتخاب  ُتخصص  النواب  لمجلس 

المحتمل  من  والتي  الجمهورية،  رئيس 

الحالي  الرئيس  انتخاب  تعيد  أن 

الحزب  مرشح  خسارة  بعد  صالح  برهم 

حليفه  أصوات  الكردستاني  الديمقراطي 

الكتلة الصدرية على أقل تقدير.

تواجه  قد  عقبات  أي  هناك  أن  يبدو  وال 

الحكومة  تشكيل  في  التنسيقي«  »اإلطار 

تحالف  في  الصدرية  الكتلة  حليفي  من 

الديمقراطي  الحزب  وهما:  وطن«  »إنقاذ 

برئاسة  السيادة  وتحالف  الكردستاني 

ورئيس  الخنجر  خميس  األعمال  رجل 

مجلس النواب محمد الحلبوسي.

الكتلة  نواب  قّدم  الجاري،  يونيو   12 وفي 

رئيس  إلى  استقاالتهم  الـ73  الصدرية 

يوما  عشر  أحد  وبعد  النواب،  مجلس 

الدستورية  اليمين  جديدا  نائبا   64 أدى 

أو  التنسيقي«  »اإلطار  قوى  من  ومعظمهم 

مقربين منها، وبينهم مستقلون.

الكتلة  استقالة  بعد  ما  متغيرات  ووفق 

نائبا   40 عن  يقل  ال  ما  فإن  الصدرية، 

جديدا من بدالء نواب الكتلة المستقيلين 

التي  التنسيقي«،  »اإلطار  قوى  من  هم 

تفيد توقعات بتجاوز عدد نوابها الـ130.

أخرى  قوى  نواب  هؤالء  إلى  وُيضاف 

»العزم  تحالف  مثل  معها،  متحالفة 

مثنى  النائب  برئاسة  الوطني« 

و»تحالف  نائبا   15 بنحو  السامرائي 

وأحزاب  وحركات  نائبا   17 كردستان« 

نواب،   4 بـ  بابليون  حركة  منها  أخرى 

وعدد غير معروف من المستقلين.

السياسي  المشهد  في  فاعلة  قوى  وترى 

من  زادت  الصدرية  الكتلة  استقالة  أن 

تعتبر  بينما  السياسية،  األزمة  تعميق 

البداية  نقطة  شكلت  أنها  أخرى  قوى 

السياسي  االنسداد  حالة  من  للخروج 

أي  دون  الحكومة  تشكيل  على  والعمل 

تحقيق  في  منتظرة  دستورية  عقبات 

النصاب القانوني وتسمية مرشح رئاسة 

في  حكومته  على  التصويت  أو  الوزراء 

مجلس النواب.

»اإلطار  قوى  تتفق  لم  اآلن،  وحتى 

مرشحها  تسمية  على  التنسيقي« 

حول  خالفات  وسط  الحكومة،  لرئاسة 

األكثرية  ترغب  حيث  مطروحة،  أسماء 

جدلية«  »غير  شخصية  اختيار  في 

الدينية  المرجعية  توجهات  مع  متوافقة 

الشيعية في النجف.

كما أن هذه القوى حريصة على أن ال تثير 

اعتراض  أو  حساسية  الشخصية  تلك 

رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، في 

إلى احتمال ترشيح رئيس ائتالف  إشارة 

دولة القانون نوري المالكي، وهو شخصية 

رئاسة  بتوليها  الصدر  يقبل  أن  يمكن  ال 

الشارع  إلى  أتباعه  ُينزل  وقد  الحكومة، 

إلسقاط أي حكومة برئاسته.

الفاعلة  التنسيقي«  »اإلطار  قوى  تزال  وال 

ترسم  حاسمة  قرارات  اتخاذ  في  مترددة 

ومالمح  عموما  السياسية  العملية  مسار 

أن  بعد  الجديدة  الحكومة  تشكيل 

أصبحوا الطرف الوحيد المؤهل لتشكيل 

الحكومة.

على الصعيد الداخلي، بدأت قوى »اإلطار 

لعقد  مكثفا  داخليا  حراكا  التنسيقي« 

اجتماعات في منازل قادته ولقاءات أخرى 

قوى  خارج  من  وأحزاب  نيابية  كتل  مع 

»اإلطار«.

»اإلطار  قادة  التقى  الحراك،  هذا  وضمن 

الوطني  العزم  تحالف  مع  التنسيقي« 

وحركة  الكردستاني  الوطني  واالتحاد 

مكتب  في  مستقلين  ونواب  بابليون 

من  »ضمنا«  حليفة  قوى  وهي  المالكي، 

اإلطار ما يعطي هذا الحراك صفة الحراك 

الداخلي.

الحزب  مع  مرتقبة  لقاءات  هناك  أن  كما 

وتحالف  الكردستاني  الديمقراطي 

العملية  مسار  حول  للتفاهم  السيادة 

الجديدة  الحكومة  وتشكيل  السياسية 

بعد استقالة الكتلة الصدرية.

في  األساسية  القوى  أن  متابعون  ويرى 

عن  تبحث  باتت  التنسيقي«  »اإلطار 

خطوة  ألي  ودولية  إقليمية  قوى  مباركة 

يتعلق  قرار  أي  اتخاذ  قبل  مستقبلية 

بتشكيل الحكومة.

وضمن سلسلة لقاءات مع سفراء دول ذات 

مع  المالكي  التقى  العراقي،  بالشأن  صلة 

لقاء  على  يومين  بعد  البريطاني  السفير 

مماثل مع سفير تركيا )جارة العراق( في 

بغداد.

التنسيقي«  »اإلطار  قوى  بينما  هذا  يأتي 

بالتبعية  األخرى  القوى  تتهم  كانت 

أجانب  سفراء  مع  لقاءات  عقب  للخارج 

أجراها  إقليمية  أو  عربية  لدول  زيارات  أو 

ضمن  أخرى  سياسية  كتل  من  قادة 

تقوده  كانت  الذي  وطن«،  »إنقاذ  تحالف 

تقدم«  »حزب  بمشاركة  الصدرية  الكتلة 

الحزب  ورئيس  الحلبوسي  برئاسة 

مسعود  الكردستاني  الديمقراطي 

بارزاني.

التقى  بغداد  في  الصيني  السفير  ومع 

الحق«،  أهل  »عصائب  حركة  رئيس 

القوى  أهم  أحد  وهو  الخزعلي  قيس 

ويقود  التنسيقي«  »اإلطار  في  الفاعلة 

فصيال مسلحا متحالفا مع إيران.

كما عقدت قيادات في »االطار التنسيقي« 

أجانب،  سفراء  مع  لقاءات  منه  مقربة  أو 

بغداد  في  اإليراني  السفير  مع  لقاء  مثل 

أبرز  أحد  العبيدي  خالد  النائب  أجراه 

برئاسة  الوطني«  »العزم  تحالف  قيادات 

المتحالف  السامرائي  مثنى  النائب 

»ضمنا« مع »اإلطار التنسيقي«.

التنسيقي«  »اإلطار  أن حراك قوى  وُيعتقد 

العراقي  الشأن  في  الفاعلة  الدول  باتجاه 

السياسة  في  متغيرات  ظل  في  يأتي 

طهران  ورغبة  العراق  تجاه  اإليرانية 

العراقي  الوزراء  رئيس  على  اإلبقاء  في 

التجديد  عبر  الكاظمي  مصطفى  الحالي 

بين  العراقية  الوساطة  مسار  إلكمال  له 

إيران والسعودية.

في  كبيرا  خرقا  حققت  الوساطة  وهذه 

اقتراب البلدين من إعادة العالقات بينهما 

من  جوالت  خمس  بعد  السفراء  وتبادل 

عقد  احتمال  مع  الثنائية،  المحادثات 

تناقلته  ما  وفق  قريبا،  جديدة  جولة 

زيارة  نتائج  عن  إيرانية  اعالم  وسائل 

يومي  وطهران  الرياض  من  لكل  الكاظمي 

25 و26 يونيو الجاري.
لذلك من غير المستبعد، أن يتم التجديد 

للكاظمي بدعم إيراني بعد نجاح مساعيه 

وكذلك  السعودية،  مع  الوساطة  في 

التجديد لرئيس الجمهورية برهم صالح 

انتخابه  إعادة  عرقلة  الصدر  يحاول  الذي 

لرفضه  صالح  على  حملة  أتباعه  بشن 

مع  التطبيع  تجريم  قانون  على  التوقيع 

إسرائيل الذي مررته الكتلة الصدرية قبل 

استقالتها.

واالقتصاد  األمن  األناضول-  مقديشو- 

عمل  أعاقت  حساسة  ملفات  والمصالحة 

تنتظر  اآلن  باتت  سابقة  صومالية  حكومات 

في  بري،  عبدي  حمزة  الجديد  الوزراء  رئيس 

حكومة  بتشكيل  أواًل  ينجح  أن  بعد  مشواره 

توافقية تحظى بثقة البرلمان.

ومنذ انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 

رئيسًا   15 نحو  تعيين  الصومال  شهد   ،1991
كاملة  واليته  فترة  منهم  أي  يكمل  لم  للوزراء 

بين  السياسية  الخالفات  بسبب  سنوات(   4(

رئيس الدولة ورئيس وزرائه.

في  األزمة  هذه  تنتهي  أن  الصوماليون  وينتظر 

جميع  عمل  أعاقت  ألنها  المقبلة  الحكومة  عهد 

من  حالة  إلى  البالد  وقادت  السابقة  الحكومات 

عدم االستقرار السياسي، ما يهدد بتفاقم بقية 

الجفاف  مشكلة  حل  رأسها  وعلى  البالد  أزمات 

واألمن وتحقيق االنعاش االقتصادي.

تشكيل حكومة توافقية
بري،  عبدي  حمزة  الجديد،  الوزراء  رئيس  أمام 

30 يوما لتشكيل حكومة توافقية، لكن التحدي 
في  سيشكلها  التي  الحكومة  نوعية  هو  األكبر 

على  البرلمان  ألعضاء  المفرطة  الهيمنة  ظل 

من  بالمائة   80 كان  حيث  السابقة  الحكومات 

أعضائها يأتون من نواب البرلمان.

لألناضول،  السابق  النائب  آمين،  محمد  ويقول 

إن »رئيس الوزراء الجديد سيواجه مشكلة في 

تشكيل حكومة توافقية ترضي جميع األطراف 

شهدت  التي  السياسية  التحالفات  ظل  في 

االنتخابات التي فاز فيها الرئيس الحالي حسن 

شيخ محمود«.

سيبدأ  الحكومة  رئيس  أن  آمين  وأضاف 

مشاورات مكثفة مع الرئيس واألطراف المعنية 

حكومة  تشكيل  متوقعا  المقبلة،  األيام  في 

نسبية يأتي أعضائها من قبة البرلمان وخارجها 

وهي  البالد  في  السياسي  العرف  كان  كما 

خطوة قد تمكن حكومته من الحصول على ثقة 

البرلمان.

جميع  يأتي  تكنوقراط  حكومة  تشكيل  وحول 

إن  آمين  قال  البرلمان،  خارج  من  أعضائها 

»الوضع السياسي ال يسمح بذلك، ألن الرئيس 

تشكيل  وعليه  البرلمان  في  أغلبية  لديه  ليس 

تحالفات من األطراف األخرى لنيل حكومة بري 

ثقة البرلمان«.

وحسب مراقبين، فإن حكومة تكنوقراط ستكون 

أكثر كفاءة وفعالية من الحكومات التي يشكل 

معظم أعضائها من نواب البرلمان نظرا لضعف 

إنجازات الحكومات السابقة.

البرلمان  أمام  الصومالي  الوزراء  رئيس  وتعهد 

مستوى  على  ستكون  المقبلة  حكومة  بأن 

من  يعاني  الذي  الصومالي  الشعب  تطلعات 

أزمات سياسية وأمنية.

استقرار سياسي
»صومالي متصالح مع نفسه ومع العالم« شعار 

التي  االنتخابات  خالل  الحالي،  الرئيس  رفعه 

استقرار  لتحقيق  ضمنية  إشارة  في  بها  فاز 

رئيس  من  يتوقع  ما  وهو  داخلي،  سياسي 

عامين  نحو  بعد  تنفيذه  الجديد  الحكومة 

االستقرار  عدم  من  حالة  البالد  فيها  شهدت 

السياسي.

وقال محمد عبدي، وهو صحفي ومحلل سياسي 

إن  لألناضول،  للدراسات،  الصومال  مركز  في 

تحقيق  هو  المقبلة  الحكومة  من  مطلب  »أول 

أن  بعد  الداخلية  الجبهة  في  سياسي  استقرار 

عانى البلد من توترات سياسية سابقا«.

الوزراء  رئيس  بين  »التوافق  أن  عبدي،  وأضاف 

واألمنية  السياسية  القضايا  في  البالد  ورئيس 

من  مرحلة  في  البالد  لدخول  الطريق  سيمهد 

على  إيجابًا  يؤثر  ما  وهو  السياسي،  االستقرار 

إنجازات الحكومة المقبلة«.

الحكومة  بين  الثقة  من  جو  »خلق  أن  وتابع 

محققات  ضمن  تأتي  الفيدرالية  والواليات 

االستقرار السياسي في البالد بعد أن توسعت 

هوة الخالفات بين نظام الرئيس السابق محمد 

عبد الله فرماجو ورؤساء الواليات الفيدرالية وهو 

أدى إلى تأجيل االنتخابات أكثر من 5 مرات«.

بالتوترات  مليئة  الداخلية  »الجبهة  أن  وذكر 

التصعيدية  السياسات  نتيجة  السياسية 

البالد،  في  السابق  النظام  ينتهجها  كان  التي 

المعارضة  استهداف  في  تمثلت  والتي 

القضايا  في  الجيش  واستخدام  السياسية 

السياسية«.

وأشار إلى أن الحكومة المقبلة ينتظر منها من أن 

تسير على نهج سياسي أكثر استقرارا للتعامل 

مع الوضع السياسي واألمني الحالي.

أمام  تعهد  قد  الجديد  الوزراء  رئيس  وكان 

حكومته  بأن  الماضي،  األسبوع  البرلمان، 

االستقرار  تحقيق  في  األولوية  ستعطي 

الصومالي  الرئيس  لشعار  تنفيذا  السياسي 

»صومال متصالح مع نفسه ومع العالم«.

ورئيس  البالد  رئيس  بين  الخالف  وبات 

السياسية  الساحة  في  متكررا  مشهدا  وزرائه 

الدستور  استكمال  عدم  نتيجة  الصومالية 

المؤقت في البالد والذي ال يفصل بين صالحيات 

في  والتنفيذية  التشريعية  المؤسسات  بين 

البالد.

التحدي األمني
األمن هو التحدي األكبر الذي ستواجه الحكومة 

الشباب  حركة  نفوذ  تنامي  ظل  في  المقبلة، 

األمنية  العمليات  تراجع  بسبب  الصومالية 

في  ضدها  واإلفريقية(  )الحكومية  المشتركة 

األقاليم جنوب ووسط الصومال.

آدم  محمد  النائب  يقول  الشأن،  هذا  وفي 

لألناضول إن »تقليص نفوذ الحركة وأنشطتها 

المحيطة  األقاليم  في  وخاصة  البالد  في 

أمنيا  تنسيقا  يتطلب  مقديشو  بالعاصمة 

في  األمنية  المؤسسات  بين  األركان  مكتمل 

الحكومة والواليات الفيدرالية على خالف الفترة 

السابقة.

العسكرية  العمليات  »تراجع  أن  آدم  وأضاف 

حركة  أعطت  الماضية،  الفترة  في  الحكومية 

في  العسكري  نفوذها  لملمة  فرصة  الشباب 

الصومال  ووسط  جنوب  والبلدات  القرى  بعض 

داخل  دامية  تفجيرات  تنفيذ  من  مكنها  ما  وهو 

المدن الكبرى بما فيها العاصمة مقديشو«.

إلى  الصومالية بحاجة  الحكومة  أن  وشدد على 

إطالق عمليات أمنية لرد الخطر األمني المحتمل 

من قبل حركة الشباب.

إلى  وتسليحه  الجيش  تأهيل  إعادة  أن  كما 

القوات  بين  التنسيق  مستويات  رفع  جانب 

في  تساهم  قد  عوامل  واإلفريقية  الحكومية 

القرى  في  المتغلغلة  الشباب  حركة  نفوذ  دحر 

بحسب  الصومال،  ووسط  جنوب  والبلدات 

المحلل السياسي عبدي.

ويراهن بعض المحللين على أن عودة الوحدات 

في  الصومال  من  انسحابها  بعد  األميركية 

الحكومة  مساعي  ستعزز   2020 ديسمبر 

جنوبي  أقاليم  في  اإلرهابيين  لدحر  الصومالية 

ووسط الصومال.

وانخفضت الغارات الجوية التي تنفذها القيادة 

العسكرية األميركية في إفريقيا »أفريكوم« ضد 

الصومالية  األقاليم  في  الشباب  مقاتلي  أهداف 

مقاتلي  شجع  الذي  األمر   ،2020 ديسمبر  منذ 

الشباب على تنفيذ هجمات نوعية ضد مراكز 

عسكرية حكومية وأفريقية جنوبي البالد.

االقتصاد
أما فيما يخص ملف االقتصاد، فإنه يأتي ضمن 

حسن  الرئيس  قطعها  التي  االنتخابية  الوعود 

نسبة  تقليص  في  والمتمثلة  محمود،  شيخ 

البطالة خالل واليته الممتدة ألربع سنوات.

محمود  شيخ  وصف  سابقة،  تصريحات  وفي 

حملته  خالل  بـ»الهش«  البالد،  اقتصاد 

البالد  اقتصاد  أركان  ببناء  متعهدا  االنتخابية، 

ورفع الدخل المحلي.

ويقول الصحفي محمد عبدي إن »اقتصاد البالد 

يمر في أصعب أوقاته نتيجة العوامل الخارجية 

اإلنتاج  وفشل  بالجفاف  المتمثلة  والداخلية 

المحلي«.

الحكومة  رئيس  يعمل  أن  ضرورة  على  وأكد 

تنويع  خالل  من  البالد  اقتصاد  إنعاش  على 

مصادر الدخل ومحاربة الفساد المتفشي داخل 

المؤسسات الحكومية.

البالد  اقتصاد  اركان  بناء  »إعادة  أن  وأضاف 

جهود  ومواصلة  اقتصادية،  سياسة  إلى  يحتاج 

البالد،  على  المفروضة  الخارجية  الديون  إعفاء 

إلى جانب العمل على دعم المشاريع التنموية 

العبء  الجفاف  أزمة  ظل  في  الزراعية  وخاصة 

األكبر على اقتصاد البالد«.

الخارجية  الديون  إعفاء  سياسة  وترتبط 

بالحكومة الصومالية المقبلة حول مدى تعزيز 

داخل  الفساد  مكافحة  خالل  من  المالية  االطر 

المؤسسات الحكومية إلى جانب تنويع مصادر 

دخلها التي تزيد من نمو انتاجها المحلي.

مرحلة  إلى  البالد  بإيصال  الرئيس  وتعهد 

الحكومة  ميزانية  واعتماد  االقتصادي  االكتفاء 

المحلي، وهو ما ينتظر من رئيس  الدخل  على 

الحكومة ترجمته بالفترة المقبلة.

أزمات  وقع  على  الصومالي  االقتصاد  ويعيش 

اإلنتاج  تراجع  في  سببت  ومناخية  سياسية 

التضخم  تفشي  إلى  أدى  ما  البالد  في  الزراعي 

حسب  بالمائة،   71 نسبة  إلى  البطالة  وارتفاع 

بيانات رسمية.

حيث  بالجفاف  المحلية  األسواق  وتأثرت 

سيما  الزراعية،  المحاصيل  بعض  تراجعت 

المتزايد  الطلب  وسط  والذرة  الخضروات 

ضعف  من  يعانون  الذين  للمواطنين  بالنسبة 

بالقدرة الشرائية.

وبحسب تقديرات محلية، فإن السلع الغذائية 

والخضراوات إلى جانب اللحوم سجلت ارتفاعا 

ما  األصلية  قيمتها  من  بالمائة   0.5 بنسبة 

يشكل عبئا على الوضع المعيشي واالقتصادي 

بالنسبة للكثير من المواطنين.

إسطنبول - األناضول - أحدثت استقالة 
نواب الكتلة الصدرية هزة غير متوقعة 

في معادلة توازنات القوى السياسية 
والتحالفات في العراق وإرباكا في 

حسابات قوى عديدة أبرزها »اإلطار 
التنسيقي«.

ومنذ نحو ثمانية أشهر، يعيش العراق 
أزمة سياسية جراء خالفات حادة 

على تشكيل الحكومة بين »اإلطار 
التنسيقي« والكتلة الصدرية التي فازت 

بالمرتبة األولى بـ73 نائبا من أصل 329، 
ولم تتمكن من تأليف الحكومة.

العراق.. نحو حكومة 
مقبولة داخليا وخارجيا
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أول نسخة في البحرين.. واألخيرة بقطر
بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم تقام مرة كل عامين، وأقيمت أول نسخة في البحرين 

عام 1970، والنسخة األخيرة في قطر 2019، وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 

في البطولة الخليجية )10 ألقاب( مقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، وفازت كل من 

عمان واإلمارات باللقب مرتين، والبحرين مرة واحدة.   

األولى في تاريخه، بعد  للمرة   ،»24 الفوز ببطولة »خليجي  البحريني نجح في  المنتخب  كان 

التغلب على المنتخب السعودي في المباراة النهائية.

خالل اجتماع كأس الخليج العربي

»آخر كالم«.. »خليجي 25« بـ »البصرة«

أمس  القدم،  لكرة  الخليجي  االتحاد  منح 

كأس  بطولة  إقامة  وباإلجماع  الخميس، 

البصرة  مدينة  في   25 بنسختها  الخليج 

جنوبي العراق.

جاسم  السيد  لالتحاد  العام  األمين  وقدم 

حول  مفصاًل  شرحًا  الرميحي  سلطان 

البطولة،  الستضافة  البصرة  استعدادات 

آخر  أمام  التنفيذي  المكتب  وضع  حيث 

المالعب  في  العمل  وتقدم  التطورات 

الموقع  بحسب  المدينة  في  والفنادق 

اإللكتروني لالتحاد. 

المكتب  أكد  التقرير،  على  االطالع  وعقب 

باستضافة  البصرة  أحقية  على  التنفيذي 

 -  6( المقرر  التاريخ  في   25 خليجي  بطولة 

الصالحيات  حسب  وذلك   ،)2023 يناير   19
العمومية  الجمعية  قبل  من  له  الممنوحة 

الدوحة  في  عقد  الذي  األخير  اجتماعها  في 

)20 سبتمبر 2021(.

جاسم  كشف  الماضي،  ديسمبر  وفي 

الخليج  كأس  اتحاد  عام  أمين  الرميحي، 

العربي لكرة القدم، أن االتحاد الكويتي طلب 

أن يكون الدولة البديلة في حال أن العراق لم 

يستطع أن يلبي طلبات شروط االستضافة 

يناير  في  لها  المقرر   25 خليجي  لبطولة 

.2023
االتحاد  رئيس  درجال  عدنان  قال  وقتها 

متطلبات  جميع  توفير  تم  إنه  العراقي 

وفنادق  مالعب  من   25 خليجي  استضافة 

التي  الصغيرة  التفاصيل  بعض  وتبقت 

وقبل  المقبلة  الفترة  في  حسمها  سيتم 

يونيو   30 بتاريخ  المقرر  النهائي  الموعد 

لإليفاء بالمتطلبات الخاصة بالبطولة.

المكتب  اجتماع  في  العراق  ممثل  وقال 

القدم  لكرة  الخليجي  لالتحاد  التنفيذي 

شامل كامل، إن »اجتماع األمس قد حسم 

 25 لخليجي  العراق  استضافة  موضوع 

»االجتماع  أن  مبينا  المقبل«،  العام  مطلع 

في  البصرة  مدينة  في  البطولة  إقامة  أقر 

السادس من شهر يناير من العام المقبل«.

بعد  جاءت  »الموافقة  أن  كامل  وأضاف 

والتأكد  اللجنة،  زيارات  كافة  على  االطالع 

جاهزة  البصرة  في  المنشآت  كل  أن  من 

كافة  أن  موضحا  البطولة«،  الستضافة 

المجلس  في  والرئيس  األعضاء  اإلخوة 

صوتوا إلقامة البطولة في البصرة.

حمد  الشيخ  االتحاد  رئيس  سعادة  وأشاد 

باستعدادات  ثاني  آل  أحمد  بن  خليفة  بن 

الذي  الحدث  الستضافة  البصرة  مدينة 

الجماهير  وتنتظره  الخليج  أبناء  سيجمع 

العراقية على أرضها منذ زمن طويل.

االتحاد  بقدرة  التامة  ثقته  عن  عبر  كما 

البصرة  ومدينة  عمومًا  القدم  لكرة  العراقي 

الخليجي  المحفل  تقديم  على  خصوصًا 

الكروي بأفضل صورة.

عبر  القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  وأكد 

التواصل  مواقع  على  الرسمية  حساباته 

»خليجي  منافسات  إقامة  االجتماعي، 

 8 بمشاركة  البصرة،  بمدينة   »25
منتخبات هي العراق )البلد المستضيف(، 

وقطر،  واإلمارات،  اللقب(،  )حامل  والبحرين 

والسعودية، وعمان، واليمن، والكويت.

{ اجتماع االتحاد الخليجي{ »خليجي 25« في البصرة

سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني يعبر عن ثقته الكبيرة في االتحاد العراقي

فرحة عـراقية باالستضافة الخليجـية.. وترقب لنسخة »استثنائية«

  كتب        عوض الكباشي

رئيس جمهورية العراق: 

»خليجي 25« تجسد كرم العراقيين
برهم  الجمهورية  رئيس  أكد 

الخميس،  أمس  صالح، 

 25 خليجي  استضافة  أن 

تجسد كرم العراقيين.

له  تغريدة  في  صالح  وقال 

تابعتها  بتويتر  حسابه  على 

)واع(:  العراقية  األنباء  وكالة 

وللبصرة  للعراق  »مبارك 

باستضافة  العزيزة  الفيحاء 

مبينا   ،»25 خليجي  بطولة 

بالعراق  يليق  »استحقاق  أنه 

أربعة  من  أكثر  بعد  وشعبه 

عقود حرمته من ذلك«.

الجهود  »جميع  صالح  وثمن 

والشعبية  الحكومية 

الرياضية  وجماهيرنا 

تحقيق  في  أسهمت  التي 

يجسد  الذي  اإلنجاز  هذا 

الكرم  في  العراقيين  شيم 

والضيافة«. { تغريدة سعادة رئيس جمهورية العراق

زيـارات لجنـــة التفتيــش
شكلها  التي  التفتيش  لجنة  كانت 

االتحاد الخليجي، قد قامت بعدة زيارات 

تفقدية ميدانية لمنشآت مدنية البصرة 

تقارير  ورفعت  وفنادق،  مالعب  من 

الذي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  ناقشها 

استضافة  أجل  من  فرصة  العراق  منح 

العمومية  الجمعية  وكانت  البطولة. 

 2021 عام  في  قررت  الخليجي  لالتحاد 

»خليجي  تنظيم  ملف  إسناد  باإلجماع 

بعد  العراقية،  البصرة  مدينة  إلى   »25
الشباب  وزير  أجراها  خليجية  جولة 

والرياضة العراقي بين )5( دول خليجية، 

الماضي  سبتمبر   20 في  يعلن  أن  قبل 

يناير  إلى  البصرة«  »خليجي  تأجيل 

تأجلت  البطولة  أن  إلى  يشار   .2023
ألكثر من مرة في ظل الظروف المتالحقة 

التي اجتاحت العالم إثر تفشي جائحة 

فيروس كورونا، إضافة إلى المنافسات 

وكأس  المونديال  بتصفيات  القارية 

في  أقيمت  التي  العرب  وكأس  آسيا 

العام  نهاية  الدوحة  القطرية  العاصمة 

الخليج  كأس  اتحاد  وحسم  الماضي. 

استضافة  أمر  القدم  لكرة  العربي 

البطولة في البصرة.

حسين سعيد: 

»خليجي 25« ستفتح 
آفاقا في كل المجاالت

وصف حسين سعيد، رئيس اتحاد الكرة 

السابق، قرار إقامة البطولة في البصرة 

بـ»المتأخر«، مشيرا إلى أنه استحقاق طال 

انتظاره.

وقال سعيد، في تصريحات صحفية، إن 

»بطولة خليجي 25 ستفتح آفاقا كبيرة في 

كل المجاالت وليس للرياضة فقط، خصوصا 

بعد الدعم الذي تلقاه العراق من اإلخوة 

الخليجيين«، موضحًا أن »البصرة ستكون 

محط أنظار اإلعالم والشخصيات االجتماعية 

والسياسية والجماهير ونجوم الرياضة، وعلى 

العراق العمل الجاد والبدء من اآلن إلكمال كل 

المتطلبات والنواقص والنقاط التي شخصتها 

اللجنة التفتيشية«.

وشدد على ضرورة وضع خطة تنظيمية كاملة 

واالهتمام باإلجراءات الوقائية، الفتًا إلى أنه ال 

بد من أن نثبت وقت البطولة بغية وضع آلية 

زمنية إلكمال كل المستلزمات من أجل عكس 

صورة جيدة ليكون القادم رفع الحظر عن كل 

مالعبنا العراقية، ويؤيدنا في ذلك كل اإلخوة 

الخليجيين من خالل وقفتهم الحقيقية مع هذا 

الملف الذي استمر طويال.

{ حسين سعيد

{ مصطفى الكاظمي

{ عدنان درجال

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي:

الحكومة ستدعم استضافة البصرة

عـدنان درجـال: البصرة عالمة فارقة

مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  بارك 

لبطولة  البصرة  مدينة  استضافة  الكاظمي 

العام  مطلع   )25( الـ  القدم  لكرة  الخليج  كأس 

القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  وقال  المقبل، 

مصطفى  الوزراء  مجلس  »رئيس  بيان:  في 

وزير  مع  هاتفي  اتصال  خالل  هنأ  الكاظمي 

العراقي  االتحاد  ورئيس  والرياضة  الشباب 

لكرة القدم عدنان درجال بإقامة بطولة كأس 

الخليج لكرِة القدم الـ )25( مطلع العام المقبل 

في مدينة البصرة«.

»الجهود  أن  البيان،  بحسب  الكاظمي،  وأكد 

كأس  بطولة  استضافة  عن  أثمرت  المبذولة 

أن  في  كبيرة  ثقته  وأن  البصرة،  في  الخليج 

أن  مؤكدًا  صورها«،  بأفضل  البطولُة  تظهر 

الذي  بالشكل  االستضافة  ستدعم  »الحكومة 

بقية  عن  تختلف  استثنائيًة  نسخًة  يجعلها 

النسخ التي أقيمت سابقًا«.

وزير  االتحاد بشخص  أن  »إننا ندرك  وأضاف: 

)عدنان  االتحاد  رئيس  والرياضة  الشباب 

وثقتنا  البطولة،  إنجاح  على  سيعمل  درجال( 

توفير  على  االتحاد  أعضاء  مع  بقدرته  كبيرة 

البطولة  وإظهار  النجاح  مستلزمات  جميع 

بأبهى صورة«.

درجال  عدنان  االتحاد  رئيس  قدم  جانبه،  من 

قبل  من  المستمر  للدعم  الجزيل  »شكره 

الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس 

وتواصله  الحثيث  سعيه  وعلى  لالتحاد 

في   25 خليجي  بطولة  إلنجاح  المخلص 

البصرة، لتعكس براعة العراقيين في تنظيم 

البطوالت واحتضاِن األشقاء بمودة وترحاب«.

الشباب  وزير  درجال،  عدنان  أعلن 

لكرة  العراقي  االتحاد  ورئيس  والرياضة 

ستستضيف  البصرة  مدينة  أن  القدم، 

»خليجي 25« في مطلع العام 2023.

العراقي  لالتحاد  الرسمي  الموقع  ونشر 

فيه:  يقول  االتحاد  لرئيس  فيديو  مقطع 

وشعًبا  حكومة  للعراق  مبروك  »ألف 

عراقية  الخليج  كأس  اإلنجاز،  هذا  على 

بصراوية«.

عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  وتعهد 

المقبلة  النسخة  تظهر  بأن  درجال 

بأجمل  البصرة  في  الخليج  لبطولة 

النجاح  في  فارقة  عالمة  وتكون  صورة 

والتميز.

إن  الخميس:  بيان  في  درجال  وقال 

»النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج 

في البصرة ستظهر بأجمل صورة وتكون 

وبارك  والتميز،  النجاح  في  فارقة  عالمة 

مدينة  فوز  الرياضية  لجماهيرنا  درجال 

خليجي  بطولة  تنظيم  بشرف  البصرة 

أسهمت  التي  الجهود  جميع  مثمنًا   ،25
الرياضية  جماهيرنا  وأولها  الفوز  هذا  في 

وزارة  ساندت  التي  المؤسسات  وجميع 

الملف  هذا  تبني  في  والرياضة  الشباب 

عراق  عن  اإلفصاح  خالله  من  نطمح  الذي 

طليعة  في  يكون  ألن  يسعى  الذي  اليوم 

الرياضية  األحداث  ف 
ِّ

تضي التي  البلدان 

الكبيرة، مقدمًا شكره لجميع األشقاء في 

الخليج الذين ساندوا ملف البصرة بقوة 

وثقة في النجاح«.
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برئاسة علي بن ربيعة الكواري

إشهار وتشكيل مجلس استشاري لنادي قطر

بن  علي  من:  كال  المجلس  تشكيل  وضم 

أمينا  المولوي  علي  وأحمد  رئيسا  ربيعة 

السويدي  الله  عبد  خالد  واألعضاء  عاما، 

صقر  وصالح  الكواري  ظاعن  وسالم 

اإلسحاق  حسين  إسحاق  وعلي  البوعينين 

على  وناصر  الكواري  ربيعة  راشد  ومحمد 

علي  سعد  الله  وعبد  الكواري  زامل  خميس 

الجبر  الله  عبد  ناصر  وراشد  الكبيسي 

وعوض  النعيمي  ناصر  وعمير  النعيمي 

السويدي  عوض  وماجد  بوجلوف  حسن 

ومحمد  الشريم  الحمدان  محمد  وعيسى 

الجابر  جابر  سلطان  وخالد  المسلم  فهد 

صالح  ومحمود  الله  العبد  بكر  بشير  وعنبر 

الكواري  أرحمه  وأحمد  الرئيسي  أحمد 

راشد  وخميس  الكواري  أرحمه  وسعدون 

المولوي  الله  عبد  وخالد  الشريم  يوسف 

وسلطان  الكواري  عمران  علي  جابر  وغانم 

الرمزاني  مبارك  ومحمد  المناعي  محمد 

وحسين  المهندي  سالم  ومحمد  النعيمي 

حسن  العزيز  وعبد  الدوسري  حسين  علي 

الرئيسي. الله محمد  عوض بوجلوف وعبد 

المجلس  رئيس  رحب  االجتماع،  بداية  وفي 

بالحضور وقدم الشكر لسعادة رئيس النادي 

المجلس  بتشكيل  المتميزة  مبادرته  على 

الخبرات  ذوي  النادي  أعضاء  من  االستشاري 

في كافة المجاالت التي تخص النادي.

العام  األمين  المولوي،  علـي  أحمـد  وقام 

ونقل  بالحضور  بالترحيب  للمجلس، 

النادي  رئيس  سعادة  وتمنيات  تحيات 

هذه  من  والخروج  للحاضرين  بالتوفيق 

في  تساهم  التي  بالتوصيات  االجتماعات 

إلى  به  والوصول  النادي  بمستوى  االرتقاء 

ثم  وتاريخه،  بسمعته  تليق  التي  المكانة 

جدول  بتالوة  للمحلس  العام  األمين  قام 

واتخذ  األعضاء  ناقشه  الذي  االجتماع  أعمال 

المناسبة. التوصيات  بشأنه  { جانب من االجتماعالمجلس 

أعلن مجلس إدارة نادي قطر بشكل رسمي عن تشكيل 
المجلس االستشاري للنادي تنفيذا لتوجيهات سعادة الشيخ 

حمد بن سحيم آل ثاني رئيس النادي، وعقد المجلـس اجتماعـه 
األول في مقـر النـادي أمس برئاسـة العضـو علـي بـن ربيعة 

الكواري وبحضور أعضاء المجلس.

محمد الجزار كتب

صفقة جديدة.. واألنجولي »داال« العبا للنواخذة لـ »3« مواسم

»الوكرة«.. يشغل الصحف األسترالية والبرتغالية..!
إلى  »استرالية«  صحف  أشارت 

ترينت  األسترالي  المدافع  أن 

االنضمام  من  اقترب  ساينسبري 

االنتقاالت  خالل  الوكرة  فريق  إلى 

بحسب  الحالية  الصيفية 

االسترالية  االعالم  وسائل 

الدولي  الالعب  أن  أكدت  التي 

في  النواخذة  رفقة  سيتواجد 

.QNB دوري نجوم

قدم  كرة  العب  وساينسبري 

اللعب في مركز  استرالي يجيد 

أستراليا  منتخب  مع  الدفاع  قلب 

الوطني ونادي بي إي سي زفوله في 

الدوري الهولندي الممتاز قبل انتقاله 

للعب في الدوري البلجيكي وبالتحديد 

ترينت  يلعب  كورترك..  نادي  مع 

ساينسبري في صفوف المنتخب األسترالي 

ويتوقع أن يتواجد معه في نهائيات كأس العالم 

المقبلة بعد أن ساهم في تأهله للبطولة المقامة في قطر.

األسترالي  المدافع  مع  تعاقد  اإليطالي  ميالن  إنتر  وكان 

على  الصيني  جيانجسو  من  ساينسبري  ترينت  الدولي 

 ،1992 في  المولود  األسترالي  »المدافع  اإلعارة..  سبيل 

انضم إلى إنتر ميالن حتى 30 يونيو 2017«... بعدها لعب 

اليندهوفن الهولندي.

ويسعى الوكرة إلغالق ملف المحترفين األجانب بالتعاقد 

الجزائري  للمدافع  بديال  سيكون  واحد  العب  مع 

في  معه  التعاقد  تم  الذي  مصمودي  بوعالم 

عثمان  المالي  عن  بدال  السابق  الموسم 

كوليبالي.

والصحف  المواقع  من  عدد  وقالت 

األنجولي  المهاجم  ان  البرتغالية 

مواسم  لثالثة  وقع  داال  جيلسون 

في  الثالث  المركز  صاحب  مع 

الدوري  من  األخيرة  النسخة 

توقيعه  إلى  صعد  والذي  الكتاري، 

 23 في  هدًفا   19 سجل  أن  بعد 

مباراة في 2021 /2022.

 25 العمر  من  البالغ  داال،  أنهى  وهكذا 

التي  كوندي  دو  فيال  مع  عالقته  عاًما، 

على سبيل  الوقت  ذلك  في   ،2018/  2017 في موسم  بدأت 

هدًفا   14 المهاجم  فيه  سجل  والذي  سبورتنج،  من  اإلعارة 

إلى  وصل  داال  أن  بالذكر  جدير  رسمية...  مباراة   84 في 

إعارته  تمت  سبورتنج،  مع  ليلعب   2016 عام  البرتغال 

آفي في ثالث مناسبات، وما زال يلعب مع أنطاليا  إلى ريو 

سبور، قبل أن يتعاقد بشكل نهائي مع فيالكوندينسيس 

في عام 2020.

ويواصل الوكرة ثالث دوري نجوم QNB للموسم 

2021 - 2022، تدريباته القوية اليومية في 
لمعسكر  المغادرة  قبل  وذلك  الدوحة 

وضع  حيث  الخارجي،  اإلعداد 

اإلسباني  بقيادة  الفني  الجهاز 

تدريبية  خطة  لوبيز  ماركيز 

الجديد  للموسم  استعدادًا 

الوكرة  وكان   ..2023  -  2022
األربعة  محترفيه  استمرار  قرر 

داال  جيلسون  االنغولي  وهم 

منديز  لوكاس  والبرازيلي 

واإليراني اوميد إبراهيمي إضافة 

بن  محمد  الجزائري  المهاجم  إلى 

يطو.

{ داال واهتمامات الصحافة

{ المدافع الدولي واهتمام اإلعالم
{ االسترالي ساينسبري

عوض الكباشي كتب

{ االنجولي داال

إنجاز قطري جديداحتال المركزين الرابع والخامس

العربي والوكرة يختتمان 
مشاركتهما في »آسيوية اليد«

»التميمي« يتوج بذهبية 
غرب آسيا لألسكواش

حيدر آباد - قنا - حل فريقا العربي والوكرة القطريان في المركزين 

الرابع والخامس في البطولة اآلسيوية الرابعة والعشرين لألندية 

أبطال الدوري للرجال لكرة اليد، التي اختتمت منافساته أمس 

لألندية  العالم  لبطولة  والمؤهلة  الهندية،  آباد  حيدر  مدينة  في 

القارات  أبطال 

جلوب  سوبر 

.2022
فقد خسر العربي 

القادسية  أمام 

بنتيجة  الكويتي 

في   28   27
تحديد  مباراة 

الثالث  المركزين 

فاز  فيما  والرابع، 

النور  على  الوكرة 

بنتيجة  السعودي 

30  24 في لقاء تحديد 
الخامس  المركزين 

والسادس.

بلقب  الكويت  توج  وقد 

في  األولى  للمرة  البطولة 

  28 تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على النجمة البحريني بنتيجة 

.23
البطولة،  بلقب  الفوز  مرات  عدد  في  القياسي  الرقم  القطري  السد  نادي  ويمتلك 

حيث حصل على اللقب خمس مرات، بينما فاز الدحيل القطري باللقب ثالث مرات، 

الريان  من  لكل  واحدة  ومرة  مرتين،  الكويتيان  والقادسية  وكاظمة  القطري  والجيش 

والنور  ومضر  واألهلي  )الكويت(،  والصليبيخات  والفحيحيل  والكويت  )قطر(،  والعربي 

)السعودية(، والسد )لبنان(، والنجمة )البحرين(.

الرجال في بطولة غرب آسيا  الذهبية لفئة فردي  التميمي بالميدالية  الله  البطل عبد  فاز 

لالسكواش التي تستضيفها إيران حاليا وتستمر حتى الثاني من يوليو الجاري.

على  النهائية  المباراة  في  تغلبه  عقب  الفئة  لهذه  األول  بالمركز  التميمي  تتويج  وجاء 

منافسه اإليراني صاحب األرض علي رضا شمالي بثالثة أشواط نظيفة.

نظيره  على  سهل  فوز  بتحقيق  البطولة  في  مشواره  استهل  قد  األدعم  عب  ال  وكان 

هاشم  عبدالله  العراقي 

ثالثة  بواقع   16 الدور  في 

ليضمن  نظيفة  أشواط 

الدور  في  مقعده  بذلك 

واصل  ثم  الثمانية، 

األدوار  نحو  تقدمه 

على  بتغلبه  الحاسمة 

محمد  اإليراني  منافسه 

بثالثة  كاشاني  زياد 

ويضمن  نظيفة  أشواط 

نصف  الدور  إلى  تأهله 

النهائي.

من  التميمي  تمكن  كما 

عمار  الكويتي  نظيره  تجاوز 

نصف  الدور  في  التميمي 

أشواط  ثالثة  بنتيجة  النهائي 

دون رد .

»أنا  له  تصريح  في  التميمي  وقال 

قطر  دولة  ثمثيل  بشرف  جدا  سعيد 

وتحقيق  اآلسيوي  االستحقاق  هذا  في 

هذااإلنجاز الجديد الذي أهديه لكل قطر وشعبها وكل من دعمني في مسيرتي الرياضية«.

وأضاف التميمي »مما الشك أن الفوز بالمركز األول في فئة الفردي في هذه البطولة سيحفزني من أجل 

زمالئي..  رفقة  الفرق  منافسات  في  المشرفة  النتائج  من  المزيد  لتحقيق  وسعي  في  ما  كل  بذل  مواصلة 

ونحن نتطلع إلى إنجاز قطري جديد«.

من جانبه، قال طارق زينل أمين السر العام لالتحاد : »نبارك لبطلنا عبدالله التميمي تحقيق هذا اإلنجاز القطري 

الجديد الذي يعكس مستوى الطموح واإلصرار والمسؤولية التي يحملها هذا الالعب وذلك بالنظر إلى رصيده الحافل 

باأللقاب«.

{ العربي خسر أمام القادسية 

{ عبدالله التميمي

الدعوة  قطر  إرث  برنامج  سفير  كافو  البرازيلي  وجه 

حدث  أكبر  لحضور  قطر  إلى  للسفر  الجماهير  إلى 

مستوى  على  رياضي 

للمرة  يقام  والذي  العالم، 

األوسط،  الشرق  في  األولى 

حديثه  موجهًا  وقال 

»من  القدم:  كرة  لمشجعي 

العملية،  تجربتي  واقع 

المحبة  كل  ستجدون 

قطر،  في  هنا  والترحاب 

أمام  ذراعيه  يفتح  فالبلد 

مختلف  من  الجماهير 

أنحاء العالم«.

هذه  أن  كافو  وأضاف 

ستتيح  البطولة 

رائعة  فرصة 

الكثير  أمام 

الجماهير  من 

العالم  من  جديدة  منطقة  الستكشاف 

وتابع:  الكثير،  عنها  يعرفوا  لم 

لالستمتاع  فرصتكم  »هذه 

العبي  بأفضل 

وهم  العالم 

مذهلة  مالعب  في  المونديال  منافسات  يخوضون 

لالعبين  تجربه  أفضل  لتوفير  خصيصًا  ُصِممت 

والمشجعين. كل مشجع 

منتخبه  بفوز  نفسه  يمّني 

إن  فتخيلوا  العالم،  بكأس 

الحلم  هذا  منتخبكم  حقق 

داخل  معه  تحتفلون  وأنتم 

أصدقائكم  بصبحة  االستاد 

ستكون  بالتأكيد،  وأقاربكم. 

ذكريات ال تنسى«.

يشار إلى أن كافو يعد أكثر 

مشاركة  البرازيل  العبي 

منتخب  مباريات  في 

 142 برصيد  بالده 

والالعب  دولية،  مباراة 

العالم  في  الوحيد 

مع  شارك  الذي 

ثالث  في  منتخبه 

مونديال  في  متتالية  نهائية  مباريات 

1994 بالواليات المتحدة، ومونديال 
ومونديال  فرنسا،  في   1998

كوريا  في   2002
واليابان.

كافو.. سفير برنامج إرث قطر:

جماهير المونديال 
ستجد كل الترحاب والحفاوة

{ كافو
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سعد المهندي

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

Show Time1:45

MALAYALAM3:30

6:00المينيونز: نهوض غورو

8:00كيرة والجن

TAMIL11:15
سينما المول )2(

1:30العالم الجوارسي، الهيمنة

4:00المينيونز: نهوض غورو

6:00العالم الجوارسي، الهيمنة

8:30العالم الجوارسي، الهيمنة

11:00كيرة والجن
سينما المول )3(

HINDI2:00

5:00المينيونز: نهوض غورو

7:00المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM8:45

MALAYALAM11:15

سينما بالزا )1(

2:00المينيونز: نهوض غورو

4:00المينيونز: نهوض غورو

6:00المينيونز: نهوض غورو

7:45كيرة والجن

11:00كيرة والجن
سينما بالزا )2(

HINDI2:00

5:00المينيونز: نهوض غورو

7:00المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM8:45

MALAYALAM11:15
سينما بالزا )3(

TAMIL1:30

MALAYALAM3:45

6:15العالم الجوارسي، الهيمنة

8:45العالم الجوارسي، الهيمنة

TAMIL11:15

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

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة 

يكون  أن  وتوقعت  الساحل،  على  متدنية  رؤية  مع 

غبار  مع  نهارًا  ا 
ًّ

حار الساحل  على  اليوم  الطقس 

خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق.

غربية  شمالية  الساحل  على  الرياح  وتكون   

10 و20 عقدة مع هبات تصل  بسرعة تتراوح بين 

إلى 32 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4 و8 

كيلومترات إلى 2 كم أو أقل على بعض المناطق. 

 32 الصغرى  الدوحة  في  الحرارة  درجة  وتكون 

والكبرى 44 درجة مئوية.

ين المنتجين للمربِّ

تعرضها صاالت سينما الدوحة هذا األسبوع

توزيع األعالف 
المركزة المجانية

أفالم سينمائية متنوعة

بدأت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية 

أمس األول )األربعاء( في صرف األعالف المركزة 

للمربين المنتجين المشاركين في المبادرة 

الوطنية لدعم اإلنتاج المحلي من األغنام وذلك 

في مقر شركة مزرعتي، حيث سيستمر توزيع 

دعم األعالف المركزة ليشمل جميع المربين 

المشاركين في المبادرة.

نظمته »متاحف قطر«

تجمع لعشاق »الرسوم 
الكارتونية« اليابانية
الدوحة - قنا - نظمت متاحف قطر تجمعا 

للفنانين اليافعين من عشاق فن »الرسوم 

الكارتونية« اليابانية التي تلقب بـ»المانغا« 

األنمي، للتنافس في ممارسة هذا الفن 

بمسابقة مصغرة في إطار االحتفال بالعام 

الثقافي قطر - الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وجنوب آسيا 2022.

وقالت السيدة عائشة غانم العطية، مدير 

إدارة الدبلوماسية الثقافية بمتاحف قطر، 

في تصريح لوكالة األنباء القطرية »قنا«: 

»نحتفي هذا العام بمرور 50 سنة على العالقات 

الدبلوماسية بين قطر واليابان، و10 سنوات 

على السنة الثقافية قطر - اليابان«.

وقد نظمت مبادرة »األعوام الثقافية« التابعة 

لمتاحف قطر هذا التجمع والمسابقة التي 

تحتفي بفن الرسوم المتحركة اليابانية، 

تقديًرا إلبداعات الفنانين اليافعين ودعمًا 

لمواهبهم وتحفيزا لهم للمشاركة في مسابقة 

»مانغا ستايل« التي دّشنت بالتعاون مع 

السفارة اليابانية في الدوحة، وفعالية 

»جيكدوم« التابعة لمؤسسة الدوحة لألفالم.

وتواصل متاحف قطر تلقي المشاركات في 

المسابقة حتى 31 يوليو المقبل.

ودعت متاحف قطر عشاق »المانغا« من 

القطريين والمقيمين للمشاركة بقصص 

مصورة شيقة تبرز ثقافة البلدين، وتدور حول 

موضوع »الصداقة«، وتعكس جوانب التعدد 

الثقافي التي تشّكل الحياة في قطر.

الجدير بالذكر أن الفائز بالمركز  ومن 

األول يحصل على مبلغ 20 ألف ريال قطري، 

والفائز بالمركز الثاني على مبلغ 15 ألف ريال 

قطري، والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 10 آالف 

ريال قطري.

الدوحة - قنا - تعرض صاالت سينما الدوحة هذا 

األسبوع أفالما سينمائية متنوعة بالتزامن مع 

عرضها في مختلف دور العرض في أنحاء العالم، 

حيث تتنوع بين الدراما واألكشن والكوميديا 

والمغامرة والرسوم المتحركة لألطفال والعائلة، 

والتي تقوم ببطولتها مجموعة من نجوم السينما 

العالمية. 

ومن ضمن األفالم المعروضة هذا األسبوع، فيلم 

الرسوم المتحركة »مينيونز: ذا رايس أوف 

غرو«، المصنف ضمن أفالم الكوميديا والمغامرة 

وتتمحور أحداث الفيلم حول فترة السبعينيات 

في القرن الماضي، حيث ينطلق جرو الفتى ذو 

االثني عشر عاما لتنفيذ خطته، والتي يأمل خاللها 

في أن يصبح الشخص األكثر شرا على وجه 

األرض، وفي طريقه يتقابل مع مخلوقات غريبة، 

الفيلم من إخراج كايل بيالدا وبراد أبليسون، 

وبطولة ستيف كاريل وبيير كوفين وتراجي بي.

أما بالنسبة لألفالم العربية، فسيعرض فيلم 

الدراما واالكشن »كيرة والجن« وتدور أحداثه حول 

حالة الغليان في الشارع المصري بالتزامن مع 

اندالع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد 

مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن 

ليشتركا في النضال ضد المحتل اإلنجليزي، 

الفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز 

وهند صبري، ومن إخراج مروان حامد ومروان 

عبدالمنعم.

بـ»ثقافي الصم«

اختتام دورة لغة اإلشارة التأسيسية

الثقافي  القطري  المركز  اختتم 

األربعاء  مساء  للصم  االجتماعي 

اإلشارة  لغة  دورة  فعاليات  الماضي 

وثان(. أول  التأسيسية )مستوى 

المركز  نظمه  الذي  الحفل  في  وتم 

بحضور  الدورة  اختتام  بمناسبة 

مجلس  رئيس  المال  عبدالله  السيد 

المهندي  راشد  والسيد  المركز  إدارة 

المركز  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

مساعد  المري  صالح  فيصل  والسيد 

توزيع  للمركز  العام  السر  أمين 

الدورة. الشهادات للمشاركات في 

المال  عبدالله  السيد  الحفل  في  وأشاد 

حضور  على  وحرصهن  بالمشاركات 

االشاري  األداء  وتميز  المحاضرات 

من  الكبيرة  االستفادة  يؤكد  مما  لهن 

ابوابه  المركز  »ان  وقال  الدورة.  هذه 

وانما  فقط  الصم  لفئة  ليس  مفتوحة 

للسامعين«. حتى 

في  سيفيدكن  المركز  »ان  وأضاف   

قدمت  االشارة«.  لغة  ثقافة  اكتساب 

خبيرتا  الدورة  هذه  في  المحاضرات 

عائشة  بالمركز  االشارة  لغة  ومدربتا 

جرار وميسم بدر.

إلى  بالمركز  االشارة  دورات  تهدف 

الصم  فئة  بين  التواصل  جسور  مد 

ادماج الصم  والسامعين وتيسير سبل 

من  العامة  المجتمعية  النشاطات  في 

ولغته  الصم  بمجتمع  التعريف  خالل 

االشارية بشكل سهل وميسر.

فاعلة  بمشاركة  الدورة  وتميزت 

عمل  لمجموعة  متميز  وحضور 

متطوعة من االعضاء والعضوات الصم 

في  اثرائي  دور  المجموعة  لهذه  وكان 

الدورة قد بدأت في يوم  الدورة. وكانت 

19 يونيو الماضي. األحد 

الدوحة           $
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من األرخص إلى األغلى ثمنا

معايـيـر مهـمـة للشـاشـة المنــاسبة
أمره  من  حيرة  في  المرء  يقع  ما  عادة 

حاسوب  شاشة  شراء  في  الرغبة  عند 

وتنوع  اإلعالنية  الوعود  لكثرة  نظرا  جديدة 

الموديالت المتوفرة في أسواق اإللكترونيات، 

بعض  باتباع  مناسبة  شاشة  شراء  ويمكن 

ومنافذ  اللوحة  نوع  مثل  المهمة  المعايير 

البيكسالت. وكثافة  التوصيل 

بوابة  -من  روت  أندرياس  وأوضح 

األلمانية   )Prad.de( دي«  »براد.  التقنيات 

»على  قائال:  الشاشات-  في  المتخصصة 

العالمية  الشركات  الكثير من  أن  الرغم من 

ذلك  فإن  منخفضة،  بتكلفة  شاشات  توفر 

ومنافذ  التجهيزات  حساب  على  يكون 

بوضوح«،  العملية  والوظائف  التوصيل 

باإلضافة إلى أن االختيار في الفئة السعرية 

الموديالت  على  قاصرا  يكون  المنخفضة 

23 بوصة، والتي تعتبر بمثابة الحد  قياس 

المنزلية. المكاتب  لحواسيب  األدنى 

روت:  أندرياس  األلماني  الخبير  وأضاف 

لدفع  استعداد  على  المستخدم  كان  »وإذا 

المزيد من النقود في شراء شاشة حاسوب 

شاشة  على  سيحصل  فإنه  جديدة، 

عملية  بخصائص  ومزودة  بوصة   24 قياس 

لالستخدام  جيدة  تقنية  وتجهيزات  مريحة 

المكتبي«.

)TN( »لوحة »تي إن

سوى  يتوقع  أن  للمستخدم  يمكن  وال 

ذات  الشاشات  مع  القياسية  التجهيزات 

ماتياس  وأوضح  المنخفضة.  التكلفة 

»إنسايد  التقنيات  بوابة  من  فيليندورف 

األلمانية   )Inside-digital.de( دي«  ديجتال 

المكتبية  الشاشات  قائال: »عادة ما تشتمل 

الدقة  بتقنية  إن  تي  لوحة  على  البسيطة 

بمثابة  اللوحة  وتعد  الكاملة«.  الفائقة 

الحواسيب،  شاشات  في  النابض  القلب 

المضيئة  البيكسالت  ماليين  من  وتتكون 

التي تقوم بإنشاء الصورة.

المصطلح  إلى  إن«  »تي  االختصار  ويشير 

 )Twisted Nematic( نيماتك«  »تويستيد 

في  السائلة  البلورات  ترتيب  يعني  والذي 

فيليندورف  ماتياس  وأضاف  الشاشة، 

بسيطة  بأنها  إن  تي  لوحات  »تمتاز  قائال 

منخفضة«.  بتكلفة  إنتاجها  ويمكن  نسبيا 

زمن  توفر  الشاشات  هذه  أن  إلى  باإلضافة 

قدر  إلى  وتحتاج  للغاية  سريع  استجابة 

ولذلك  الكهربائية؛  الطاقة  من  ضئيل 

تقريبا  األساسية  الشاشات  جميع  تشتمل 

على لوحات تي إن.

ومع ذلك تنطوي شاشات تي إن على بعض 

المحدودة،  المشاهدة  زاوية  منها  العيوب، 

»إذا  بقوله:  ذلك  روت  أندرياس  وأوضح 

أسفل  إلى  مائل  بشكل  المستخدم  نظر 

الصورة  من  التحقق  يمكن  فال  الصورة، 

وتشوش  التباين  نقص  بسبب  الفور  على 

عرض األلوان«.

)IPS( »لوحة »آي بي إس

توفر الشاشات المزودة بلوحة »آي بي إس« 

أندرياس  وأوضح  بكثير.  أفضل  صورة 

إلى  يشير  إس«  بي  »آي  االختصار  أن  روت 

 In-Plane( سويتشنغ«  بالن  »أن  تقنية 

بلورات  ترتيب  فيها  يتم  والتي   ،)Switching
وهو  األخرى،  فوق  الواحدة  متواٍز  بشكل 

أفضل  بشكل  األلوان  عرض  إلى  يؤدي  ما 

روت  أندرياس  وأضاف  أكبر،  رؤية  وزاوية 

اختيارا  إس  بي  آي  شاشات  »تعتبر  قائال 

المكتبية«. لالستخدامات  جيدا 

)VA( »تقنية »في إيه

عليها  االعتماد  يتم  ثالثة  تقنية  هناك 

وهي  الحواسيب  شاشات  عالم  في 

 Vertical( إليمينت«  »فيرتشيوال  تقنية 

»في  باسم  اختصارا  المعروفة   )Alignment
بين  وسط  حل  بمثابة  تعتبر  والتي  إيه«، 

شاشات »تي إن« و»آي بي إس«.

لوحات  »تمتاز  قائال:  روت  أندرياس  وأوضح 

أسود  ولون  التباين،  قيم  بأفضل  إيه  في 

المشاهدة،  زاوية  في  وثبات  قتامة  أكثر 

تقنية  مستوى  من  تقترب  لم  وإن  حتى 

الشاشات آي بي آس«.

الرأسي  الترتيب  إلى  ذلك  سبب  ويرجع 

أيضا  إيه«  »في  شاشات  ويعيب  للبلورات، 

باإلضافة  نسبيا،  المرتفعة  إنتاجها  تكلفة 

الطاقة  من  كبيرا  قدرا  تستهلك  أنها  إلى 

االستجابة  سرعة  حيث  ومن  الكهربائية، 

بي  و»آي  إن«  »تي  شاشات  خلف  تأتي  فإنها 

إس«.

البيكسالت كثافة 

إذا رغب المستخدم في شراء شاشة كبيرة 

كثافة  مراعاة  عليه  يتعين  فإنه  الحجم 

فيليندورف  ماتياس  وأوضح  البيكسالت، 

دقة  ذات  الكبيرة  الشاشة  »توفر  قائال 

مقارنة  سيئة  صورة  المنخفضة  الوضوح 

الوضوح«. بشاشة صغيرة بنفس دقة 

على  باالعتماد  األلماني  الخبير  وينصح 

بوصة   27 قياس  إس«  بي  »آي  شاشة 

من  وبدال  بيكسل،   »x 1440  2560« بدقة 

األفضل  من  يكون  قد  شاشتين  استعمال 

الشاشة  بتنسيق  واحدة  شاشة  استخدام 

العريضة »وايد سكرين« )Widescreen(، إال 

ملحوظة. أعلى بصورة  بتكلفة  أنها ستكون 

التوصيل منافذ 

إلى ذلك، يتعين على المستخدم  باإلضافة 

التوصيل  منافذ  جميع  توفر  من  التحقق 

وهنا  شراؤها.  المراد  الشاشة  في  الالزمة 

في  »حتى  قائال  روت  أندرياس  ينصح 

يجب  المنخفضة  السعرية  الفئة  موديالت 

إم  دي  منفذ«إتش  على  الشاشة  تشتمل  أن 

آي»)HDMI( رقمي مع منفذ إضافي«.

نوعية  هو  الحاسم  العامل  ويظل 

الرسوميات  بطاقة  في  الموجودة  المخارج 

يزال  »ال  روت  أندرياس  وقال  بالحاسوب، 

مهما  التناظري   )VGA(«إيه جي  منفذ«في 

تعتمده  الذي  للمستخدم  بالنسبة  جدا 

القديمة«. األجهزة  أو  الحواسيب 

)USB( »محور »يو إس بي

تشتمل  أن  أيضا  المفيدة  التجهيزات  من 

بي«  إس  »يو  محور  على  الحاسوب  شاشة 

مجلة  -من  بوالير  فولفغانغ  وأوضح  مدمج. 

قائال:  المتخصصة-   )Chip( »شيب« 

محور«يو  على  العثور  للمستخدم  »يمكن 

التكلفة،  منخفضة  الشاشات  بي»في  إس 

 - بي  إس  »يو  منفذ  يتوفر  ما  نادرا  ولكن 

الخاصة  السعرية  فئة  في   )USB-C( سي« 

الشاشات«. من  األساسية  بالموديالت 

على  يتعين  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

التجهيزات  بعض  مراعاة  المستخدم 

وأشار  المدمجة،  السماعات  مثل  اإلضافية 

تكون  ما  »غالبا  قائال  فيليندورف  ماتياس 

أي  أن  لدرجة  الجودة،  رديئة  السماعات 

سماعة خارجية تكون أفضل«.

موضع نصب الشاشة

عند  هاما  دورا  اإلضاءة  مصادر  تلعب 

الجديدة،  الشاشة  نصب  موضع  اختيار 

أال  األفضل  »من  فيليندورف  ماتياس  وقال 

مثل  األخرى  اإلضاءة  مصادر  تسليط  يتم 

المصابيح أو النوافذ على الشاشة مباشرة، 

العمل  أو  القراءة  صعوبة  من  يزيد  ذلك  ألن 

على الشاشة«، باإلضافة إلى ضرورة مراعاة 

شاشات  أمام  الصحيح  الجلوس  ارتفاع 

خط  ينخفض  أن  األفضل  ومن  الحاسوب، 

بين  المسافة  تكون  وأن  قليال  ألسفل  الرؤية 

األقل،  على  سم   50 حوالي  والشاشة  العين 

الذي  الشاشة،  حامل  أهمية  تظهر  وهنا 

حيث  من  الضبط  تعديل  إمكانية  يتيح 

والتدوير. واإلمالة  االرتفاع 

األميركي  »فرونتير«  حاسوب  أصبح 

في  إلكتروني  حاسوب  أسرع  الخارق 

هذه  مثل  إلى  العلماء  ويحتاج  العالم، 

وحل  فائقة  بدقة  المناخ  لمحاكاة  األجهزة 

أورده  ألغاز البنية األساسية للكون، وفق ما 

موقع مختبرات »أوك ريدج«.

تنفذ  اآلن  حتى  الحاسوب  أجهزة  وكانت 

في  حسابية  عملية  كوادريليون  نحو 

الخارق  اإللكتروني  الحاسوب  أما  الثانية، 

مختبر  في  تصميمه  تم  الذي  »فرونتير« 

الطاقة  لوزارة  التابع  القومي  ريدج«  »أوك 

إلى  بالعمل  ارتقى  فقد  تينيسي  بوالية 

الحاسوب  وأصبح  تماًما،  جديد  مستوى 

سرعة  معالجه  وأظهر  العالم  في  األول 

 1.1 يعادل  ما  أي  إكسافلوب،   1.1 قدرها 

كوينتيليون عملية في الثانية.

ويمكن استخدامه إليجاد حلول لدى تنفيذ 

هائلة  بأحجام  المرتبطة  المعقدة  المهام 

مهام  هناك  المثال  سبيل  فعلى  للبيانات، 

أنواع  ووضع  المناخية  األنظمة  محاكاة 

جديدة للمواد واألدوية أو حل ألغاز الفيزياء 

األساسية.

تكلفتها  تبلغ  التي  المذهلة  اآللة  هذه  وتعّد 

أكثر  الحالي  الوقت  في  دوالر  مليون   600
أجهزة الحاسوب تقدما في العالم.

أول حاسوب عمالق في العالم

عمالق،  حاسوب  أول  حول  اآلراء  وتختلف 

»سي  الحاسوب  أنه  ترى  الغالبية  لكن 

أنتجته  الذي   )CDC 6600(  »6600 سي  دي 

كوربوريشن«  داتا  »كنترول  شركة 

األميركية   )Control Data Corporation(

شركات  إحدى  وكانت   ،1964 العام  في 

القرن  ستينيات  في  الكبرى  الحاسوب 

الماضي.

العمالق  الحاسوب  هذا  تركيب  تم 

لجامعة  التابع  »لورنس«  مختبر  في 

استخدم  حيث  بركلي«،  »كاليفورنيا 

النووية  الفيزياء  أبحاث  في  رئيس  بشكل 

لتحليل  وخصوًصا  العالية،  الطاقة  ذات 

صور األحداث النووية.

القصوى  الحاسوب  هذا  سرعة  وبلغت 

عملية  ماليين   3 أي  ميغافلوب/ثانية،   3
أقوى  أن  يعني  وهذا  الثانية،  في  حسابية 

 147 بنحو  أسرع  هو  اليوم  عمالق  حاسوب 

مليار مرة من أول حاسوب عمالق.

»فرونتير« األميركي

أســــرع حــــاسـوب فــي العـالـم

اختراع روسي جديد

كـمـبـــيـــوتــــر يصــعـــــب اخـتـــراقــه
أومسك  مدينة  في  الخبراء  أن  روسية  إعالم  وسائل  أعلنت 

الحواسيب  من  جديد  نموذج  صنع  من  تمكنوا  الروسية 

المحمولة التي توفر حماية عالية جدا للبيانات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن الحاسوب الجديد المسمى 

مرحلة  »بروموبيت«  شركة  بدأت  الذي  تايتان«  »بيتبالز 

األم  اللوحة  فيها  بما  الصنع  روسية  بمكونات  جّهز  إنتاجه 

وأنظمة  دي«  إس  »إس  نوع  من  الداخلية  التخزين  وأقراص 

الجهاز حماية ممتازة للبيانات،  المعالج. وسيضمن  تبريد 

تشغيل  بأنظمة  مجهزا  كونه  اختراقه  سيصعب  كما 

)Linux(، وفق المصدر  مطورة وأنظمة تشغيل »لينوكس« 

ذاته. وسيحصل هذا الجهاز كذلك على معالجات »بايكال-

أنوية  بثماني  والمجهزة  الصنع  الروسية   )Baikal-M( إم« 

والمصممة لتوفير تشفير عال للبيانات أيضا.

تطوير  على  بالعمل  بدؤوا  أنهم  إلى  الحاسوب  مطورو  وأشار 

يطورون  زالوا  وما  عام،  من  أكثر  منذ  الجهاز  هذا  مكونات 

تقنياته لتوفر أداء أفضل، وصمموا الحاسوب ليكون مناسبا 

الروسية  الحكومية  المؤسسات  في  رئيسي  بشكل  للعمل 

ومع الهيئات المهتمة بالعمل اآلمن عبر اإلنترنت.

جّهزت  الروسية  بايكال-إم  معالجات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

1.5 غيغاهيرتز، وصممت لتعمل  إلى  بأنوية يصل ترددها 

فيها  بما  اإللكترونية  واألجهزة  الحواسيب  أنواع  مختلف  مع 

التي  الحواسيب  وكذلك  المصرفية  اآللي  الصراف  أجهزة 

الشركة  وأعلنت  الصناعية.  المنشآت  في  تستخدم 

األلمنيوم نحو  الحاسوب في علبة  المصنعة أن سعر طراز 

100 إلى 120 ألف روبل )حوالي 700 إلى 1100 دوالر(، وسيكلف 
الخيار في علبة التيتانيوم ما يقارب الـ»2000« دوالرعلى األقل. 

ويحتوي الحاسوب المحمول على شاشة قياس 15.6 بوصة 

بدقة 1920 × 1080 نقطة، و16 غيغابايتا من ذاكرة الوصول 

العشوائي، ومحرك أقراص بسعة 250 إلى 512 غيغابايتا، 

وسعة بطارية التخزين عند 6 آالف مللي أمبير.
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زفاف ينتهي بمأساة

طائرات الهيدروجين

إكتشاف مثير

في واقعة مأساوية، قتل عريس هندي صديقه عن طريق الخطأ 

في حفل زفافه بينما كان يؤدي مراسم إطالق النار التقليدية، 

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي مقطع فيديو نشرته الصحيفة يظهر مانيش ماديشيا وهو 

يتسلم المسدس بينما كان يقف على خشبة المسرح، لكنه 

أطلقه بالخطأ نحو صديقه بابوالل ياديف )35 عامًا(، الذي كان 

يقف وسط الحشد في حفل أقيم بمدينة روبرتسغانج في أوتار 

براديش أمس األربعاء.

وكان ماديشيا قد حاول إطالق النار في الهواء لكنه فشل، فأنزل 

ذراعه وانطلقت الرصاصة صوب الحضور لتصيب ياديف، الذي 

سقط على األرض بينما حاول الضيوف مساعدته، لكنه توفي 

لدى وصوله إلى المستشفى.

وألقت الشرطة القبض على ماديشيا واحتجزت عدة أشخاص 

آخرين لالستجواب. كما صادر الضباط المسدس المرخص 

الذي ورد أنه مملوك للضحية.

وكان ياديف في الجيش الهندي وسافر عبر البالد بعد أن حصل 

على إذن لحضور حفل الزفاف.

وانتهى عدد مروع من حفالت الزفاف في شمال الهند بشكل 

مأساوي بسبب تقليد إطالق النار االحتفالي؛ ففي عام 2019 ُقتل 

العريس بنيران احتفالية وترك شقيقه يصارع للبقاء على قيد 

الحياة في المستشفى، بعد أن أخطأ صديقه بتصويب ثالث 

رصاصات.

نشرت مجلة »لونوفيل أوبسرفاتور« الفرنسية مقااًل للكاتب 

كلود سوال، تحدث فيه عن الخطوة التالية وهي التحول 

إلى طائرات الهيدروجين- كما تفعل شركة »يونيفرسال 

هيدروجين« أو »زيروآفيا« والتي تختبر نموذجا يتسع لـ 50 إلى 

70 مقعدا، وستكون جاهزة قبل عام 2030، كما تتقدم األبحاث 
أيضا بشأن أنواع الوقود النظيف الجديدة التي ستسمح 

للطائرات الحالية بالتحليق مع انبعاثات أقل من ثاني أكسيد 

الكربون. وذكر الكاتب أن شركة »سينهيليون« السويسرية 

تبحث عن تصنيع وقود من الهواء والطاقة الشمسية، ولذلك 

يتجه العالم نحو الطيران الدولي الذي سيستخدم المحركات 

الحالية التي تعمل بوقود صديق للبيئة، ونحو الطيران 

اإلقليمي الذي سيكون نظيفا، مما سيعيد تنشيط النقل الجوي 

قصير المدى. وأكد الكاتب أن التطور الذي يجب أن يظهر بأسرع 

ما يمكن هو مشاركة الطائرات الصغيرة أو المروحيات، وبالتالي 

تقليل التلوث لكل راكب. ففي فرنسا، تعمل شركة »ريس« 

على تطوير طراز من نوع أوبر لطائرات رجال األعمال ذات 4 أو 5 

مقاعد، وبالتالي سيكون من الممكن شراء مقعد واحد، ولم يعد 

باإلمكان استئجار الطائرة بأكملها.

فيما يعد كشًفا علمًيا مثيًرا، تمكن باحثون في الواليات 

المتحدة مؤخرا من التعرف على ُمرَكب في الدم ينتجه 

الجسم أثناء ممارسة الرياضة قادر على خفض السمنة 

وأثار الطعام، وفقا لموقع ساينس ديلي العلمي.

ويشرح األستاذ المساعد لعلم األمراض بجامعة 

ستانفورد األميركية والمشارك في الدراسة، جوناثان 

لونج: أردنا أن نفهم الكيفية التي تعمل بها التمرينات 

الرياضية على مستوى الجزيئات في الجسم حتى نتمكن 

من الحصول على بعض فوائدها )التمرينات(.

وأجرى الفريق البحثي تحليال شامال للمركبات الموجودة 

في بالزما الدم المسحوبة من فئران تجارب بعد قيامها 

بجري مكثف على جهاز الجري. وعثر الباحثون في العينات 

المسحوبة على حمض أميني معدل يسمى »الك-في« 

التمرين  الناتجة عن  Lac-Phe، مكون من مادة »الالكتات« 
الشاق والمسؤولة عن اإلحساس بالحرقان في العضالت، إلى 

جانب مركب »الفينيل أالنين« وهو حمض أميني يعتبر من 

المكونات األساسية للبروتين.

سر السفينة الغارقة

توقف قلبه »11« مرة

عاما   15 أخفوه  سر  عن  باحثون  كشف 

سفينة  حطام  على  بالعثور  يتعلق 

 300 من  أكثر  قبل  غرقت  ملكية  حربية 

عام قبالة ساحل بريطانيا.

هذه  كل  سرا  الكشف  الباحثون  وأبقى 

محتويات  على  الحفاظ  بغية  المدة 

الحطام من التضرر.

جيمس  الملك  تمكن   ،1682 عام  وفي 

يورك  دوق  كان  الذي  إنجلترا  ملك  الثاني 

السفينة  من  بالكاد  النجاة  من  وقتها 

)ذا  اسم  تحمل  كانت  التي  الغارقة 

ساحل  قبالة  غرقت  والتي  غلوستر(، 

بعد  فيما  أصبح  ثم  إنجلترا.  شرق 

ذلك  وبعد  إنجلترا،  ملك  الثاني  جيمس 

السابع  جيمس  أصبح  سنوات  بثالث 

ملك اسكتلندا.

في  التاريخ  أستاذة  جويت  كلير  وقالت 

الكشف  »يشير  أنجليا:  إيست  جامعة 

للتاريخ  فهمنا  في  جذري  بتغيير 

للقرن  والسياسي  والمالحي  االجتماعي 

السابع عشر«.

اإلرث  على  رائع  مثال  »إنه  قائلة  وتابعت 

أهمية  وله  الماء  تحت  المختبئ  الثقافي 

وطنية ودولية«.

أنه  اتضح  الذي  النهائي،  موقعها  وظل 

على بعد نحو 45 كيلومترا قبالة ساحل 

حتى  لغزا  يارموث(،  )جريت  مدينة 

جوليان  هما  شقيقان  غواصان  اكتشفها 

 4 بعد   2007 في  بارنويل  ولينكولن 

سنوات من البحث.

من  العديد  عن  السفينة  حطام  وكشف 

جويت  وقالت  التاريخية  األثرية  القطع 

»لم يتمكن أي أحد من إنقاذ أي شيء ألن 

السفينة غرقت بسرعة كبيرة«.

حياة  إنقاذ  في  بمصر  طبي  فريق  نجح 

دقيقة   35 قلبه  توقف  بعد  مريض 

قلبي  إنعاش  دورة   11 بعمل  متقطعة 

رئوي، وفق ما ذكرته وسائل إعالم مصرية 

نقاًل عن بيان لمديرية الصحة بمحافظة 

البحيرة شمال غرب العاصمة القاهرة.

وأشار بيان إعالمي حمل عنوان: »مريض 

إلى  مرة«   11 الموت  بعد  للحياة  يعود 

العام،  الدوار  كفر  مستشفى  استقبال 

صباح الخميس، مريضًا يبلغ من العمر 

42 عامًا، يعاني من آالم شديدة بالصدر، 
وجود  وتبين  قلب،  رسم  عمل  فجرى 

الحالة  مناظرة  وأثناء  بالقلب،  جلطة 

القلب  لعضلة  مفاجئ  توقف  حدث 

وارتجاف بطيني.

كما أوضح البيان: »جرى استدعاء فريق 

رئوي  قلبي  إنعاش  وعمل  اإلنعاش، 

كهربائية،  صدمات  وإعطاء  متقدم، 

واستمر  الالزمة،  الطبية  والعقاقير 

خاللها  توقف  دقيقة،   35 لمدة  اإلنعاش 

للنبض  يعود  وكان  مرة،   11 القلب 

إنعاش  دورة  كل  مع  جديد  من  والحياة 

قلبي«.

عن  الصادر  الرسمي  البيان  ووفق 

البحيرة  محافظة  في  الصحة  مديرية 

استمرت  العملية  »فإن  مصر:  في 

ثم  النهاية،  في  النبض  انتظم  أن  إلى 

فصل  فتم  الطبيعي،  التنفس  عاود 

اليدوي  الصناعي  التنفس  جهاز 

العالمات  وانتظمت  المريض  من 

الوعي  ودرجة  الدم  وضغط  الحيوية 

المريض  وبدأ  طبيعية،  لتصبح 

واإلدراك  حوله،  لمن  التحدث  في 

والوعي«.

مكافحة هدر الطعام

الذي  الطعام  مقدار  طن  مليون   1.36
لوزير  وفقا  عام،  كل  إسبانيا  تهدره 

الزراعة اإلسباني لويس بالناس، وهو 

الطعام  من  كيلوغراما   31 يعادل  ما 

الصالح لألكل لكل مواطن.

وتخطط مدريد لخفض هذا العدد من 

القوانين  من  جديدة  مجموعة  خالل 

أقرت  حيث  الطعام،  هدر  جماح  لكبح 

على  ينص  قانون  مشروع  الحكومة 

لمنع  السوبرماركت  محالت  تغريم 

فائض  من  التخلص 

الطعام. ومن شأن هذا القانون، إذا أقره 

بتغليف  المطاعم  يلزم  أن  البرلمان، 

ألخذها  خاصة  علب  في  الطعام  بقايا 

إلى المنزل. وتأمل إسبانيا في تطبيق 

للحد   2023 عام  أوائل  بحلول  القانون 

من  والقصد  الفاقد.  الطعام  كمية  من 

هذه التدابير معالجة مشكلة عالمية؛ 

فبالرغم من معاناة الماليين من الجوع 

في  يومي  بشكل  الطعام  هدر  يتم 

جميع أنحاء العالم، وهو ما يستدعي 

أجل  من  واألفراد  الحكومات  من  تدخال 

منعه.

بحاجة  يزال  ال  القانون  أن  حين  وفي 

الوضع  فإن  إسبانيا،  في  إقراره  إلى 

يسمح  ال  فهناك  يختلف.  فرنسا  في 

المواد  إتالف  ماركت  السوبر  لمحالت 

التبرع  وإنما  المباعة،  غير  الغذائية 

من  العديد  وتوفر  ذلك،  من  بدال  بها 

الطعام  بنوك  أو  الخيرية  جمعيات 

بفضل  الطعام  وجبات  من  الكثير 

القانون  تقديم  وتم  األطعمة.  هذه 

من  شعبية  حملة  بعد   2016 عام  في 

على  يعملون  الذين  الناشطين  قبل 

مكافحة الفقر وهدر الطعام.

في القطب الشمالي المرتفع في كندا هناك 

الــبــرودة،  شديدة  الملوحة،  شديدة  بيئة 

خالية من األكسجين تقريًبا تحت التربة 

»لوست  في  الباحثون  ووجــد  الصقيعية. 

المرتفع  الشمالي  بالقطب  سبرينغ«  هامر 

في كندا بيئة مثالية تشبه إلى حد كبير 

لذلك  المريخ.  سطح  على  معينة  مناطق 

الحياة  أشكال  عن  المزيد  لمعرفة  سعوا 

موجودة،  تكون  أن  الممكن  من  كــان  التي 

وبعد  المريخ.  على  موجودة  تزال  ال  ربما  أو 

صعبة  ظــروف  ظل  في  البحث  من  الكثير 

ماكغيل  جــامــعــة  بــاحــثــو  عــثــر  لــلــغــايــة، 

الكندية، على ميكروبات لم 

يتم التعرف عليها من قبل، وذلك باستخدام 

واكتسبوا  الجينومية،  التقنيات  ــدث  أح

الغذائي  التمثيل  عمليات  في  ثاقبة  نظرة 

الخاصة بتلك الميكروبات. 

 »ISME« وفي ورقة بحثية حديثة في مجلة

الميكروبية،  البيئة  علم  في  المتخصصة 

المجتمعات  أن  مـــرة،  ألول  العلماء،  أظــهــر 

الــمــيــكــروبــيــة الــتــي تــعــيــش فـــي الــقــطــب 

لتلك  مماثلة  ظــروف  في  الكندي،  الشمالي 

على  البقاء  يمكنها  المريخ،  على  الموجودة 

واستنشاق  تــنــاول  طريق  عــن  الحياة  قيد 

مـــــركـــــبـــــات 

تم  الـــذي  الــنــوع  مــن  بسيطة  عضوية  غير 

اكتشافه على سطح المريخ )مثل الميثان، 

أكسيد  وأول  والــكــبــريــتــات،  والكبريتيد، 

الــكــربــون، وثــانــي أكــســيــد الــكــربــون. هــذا 

وكالة  أن  لدرجة  للغاية  مقنع  االكتشاف 

الفضاء األوروبية اختارت عينات من رواسب 

الختبار  ســبــريــنــغ«  هــامــر  »لــوســت  ســطــح 

التي  لـــألدوات  الحياة  عــن  الكشف  قـــدرات 

)إكسو  مهمة  فــي  الستخدامها  يخططون 

مارس( القادمة، وفق الفريق.

اختبار الحياة على المريخ




