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صاحب السمو يعزي الرئيس األميركي في ضحايا فيضانات والية كنتاكي
دعت إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة

قطر تتابع
التطورات في أفغانستان

«كابيتال إنتليجنس» تثبت التصنيف االئتماني السيادي

نظرة مستقرة لالقتصاد القطري
توقعات
بتضاعف
فائض الموازنة
« »3مرات
في «»2022

«الخطوط القطرية»
بقائمة الـ « »6الكبار عالميا

أصول جهاز
قطر لالستثمار
توازي «»450
مليار دوالر
ارتفاع تقديرات النمو إلى
« »% 4.5خالل العام الجاري

المونديال ينعش كل القطاعات
وعلى رأسها «الخدمات»

المعدات المهملة

« »10مزادات لبيع السيارات
تسريع وتيرة التخلص منها عبر عدد من الوسائل
كتب

أكرم الفرجابي

المهملة بوزارة البلدية،
نفذت اللجنة المشتركة إلزالة السيارات ُ
بالتعاون مع الشركة المالكة لتطبيق «مزاد قطر» اإللكتروني ،نحو
« »10مزادات إلكترونية لبيع السيارات المهملة منذ انطالق النسخة
األولى لمزادات بيع السيارات المهملة في « »20فبراير الماضي ،في

«مواني قطر» ..في يوليو

استقبال « »117317حاوية
الدوحة -قنا -أعلنت الشركة القطرية إلدارة
الموانئ «مواني قطر» ،أمس ،عن استقبال
« »117317حاوية نمطية و« »65172طنا من
البضائع العامة خالل شهر يوليو الماضي،
بنسبة نمو بلغت « »% 1تقريبا على أساس
سنوي ،قياس ًا بذات الفترة من العام الماضي.
وأوضحت «مواني قطر» ،في بيان عبر حسابها

الرسمي على «تويتر» ،عن أداء الموانئ في
شهر يوليو الماضي ،أن عدد السفن التي
استقبلتها بلغ « »241سفينة ،فيما سجلت
السيارات والمعدات « »7179وحدة بنسبة
نمو « »% 30مقارنة بشهر يوليو « ،»2021كما
بلغ عدد المواشي نحو « »14627رأسا ،فيما
سجلت مواد البناء واإلنشاءات « »28634طنا.

مذكرة بين «قطر للمال» ومؤسسة بولندية

تقنيات رقمية جديدة

إطار حرص اللجنة على أن يكون هناك تن ّوع في عملية التخ ّلص من
السيارات المهملة التي يتم إزالتها ،وذلك عبر عدد من الوسائل؛ من
بينها توقيع اتفاقية مع «مزاد قطر» الذي يستخدمه أكثر من مليون
ونصف المليون ،ما يسهم في زيادة التفاعل ورفع قيمة المزادات
والتسويقية ،وذلك
التكنولوجية
باستخدام أحدث التقنيات
ّ
ّ
لتحقيق أهداف اللجنة في الحفاظ على البيئة من مصادر التل ّوث،
هملة.
والم ّ
الم َ
عدات ُ
والتي تتمثل في السيارات ُ

تحقيق
أهداف
اللجنة
المشتركة
في الحفاظ
على البيئة

بلدية الظعاين

تعزيز
الهوية
الوطنية
نظمت بلدية الظعاين ،ممثلة بفريق التوعية،
وبمشاركة كل من مركز قدرات للتنمية ومركز
شباب سميسمة والظعاين ،برنامج تعزيز الهوية
الوطنية القطرية بقاعة المحاضرات بالبلدية

على مدى يومين ،حيث تم تخصيص اليوم
األول لموظفات البلدية واليوم الثاني للموظفين،
بحضور أبنائهم.
وشملت فعاليات البرنامج الذي حضره مدراء

اإلدارات ورؤساء األقسام وعدد من موظفي البلدية،
باإلضافة إلى منتسبي مركز شباب سميسمة
والظعاين ،معرضا تراثيا وركنا للحرف اليدوية
والعديد من المسابقات.
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في ضحايا الفيضانات

صاحب السمو يعزي الرئيس األميركي
الدوحة  -قنا  -بعث حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى برقية
تعزية إلى فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الواليات

المتحدة األميركية في ضحايا الفيضانات التي
متمنيا سموه الشفاء
اجتاحت والية كنتاكي،
ً
العاجل للمصابين.

تدعو كافة األطراف إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة

قطر تتابع التطورات في أفغانستان
الدوحة  -قنا -أعلنت دولة قطر أنها
تتابع التط ّورات في أفغانستان،
ودعت كافة األطراف إلى الحفاظ
على مكتسبات اتفاق الدوحة وااللتزام
به ،ومنها أن ال تكون أفغانستان
مالذ ًا لألفراد والتنظيمات اإلرهابية

والمتطرفة.
وجددت وزارة الخارجية ،في بيان
ّ
أمس ،موقف دولة قطر الثابت
والداعم للجهود اإلقليمية والدولية في
مكافحة اإلرهاب وتمويله ،وكل ما من
شأنه تعزيز األمن والسلم الدوليين.

نائب األمير يعزي الرئيس األميركي

رئيس الوزراء يعزي الرئيس األميركي

في
األميركية
المتحدة
ضحايا الفيضانات التي
اجتاحت والية كنتاكي،
متمنيا سموه الشفاء العاجل
للمصابين.

جو بايدن رئيس الواليات
المتحدة األميركية في ضحايا
الفيضانات التي اجتاحت والية
كنتاكي ،متمنيا معاليه الشفاء
العاجل للمصابين.

الدوحة  -قنا  -بعث سمو
الشيخ عبدالله بن حمد آل
ثاني ،نائب األمير ،برقية
تعزية إلى فخامة الرئيس
جو بايدن رئيس الواليات

الدوحة  -قنا  -بعث معالي
الشيخ خالد بن خليفة بن
عبدالعزيز آل ثاني رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية
برقية تعزية إلى فخامة الرئيس

كشفت تفاصيل زيارتها األخيرة للجزائر ..وزير التنمية االجتماعية:

دعم دائم لألسر المنتجة

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

رئيس وزراء كوسوفو يستقبل سفيرنا
الدوحة

بريشتينا  -قنا  -استقبل دولة السيد
ألبين كورتي رئيس مجلس وزراء
جمهورية كوسوفو سعادة السيد علي بن
حمد المري سفير دولة قطر «غير المقيم»
لدى كوسوفو .جرى خالل المقابلة
استعراض عالقات التعاون الثنائي بين
البلدين.

كما اجتمعت سعادة السيدة دونيكا
غيرفاال شوارتز وزيرة الخارجية وشؤون
المغتربين بجمهورية كوسوفو مع سعادة
السيد علي بن حمد المري سفير دولة
قطر (غير مقيم) لدى جمهورية كوسوفو.
جرى خالل االجتماع استعراض عالقات
التعاون الثنائي بين البلدين.

$

عبرت سعادة السيدة مريم بنت علي بن
ناصر المسند وزير التنمية االجتماعية
واألسرة عن سعادتها بتمثيل دولة
قطر في ملتقى دولي حول نضال المرأة
الجزائرية انعقد ضمن فعاليات إحياء
الذكرى الـ60
لعيدي االستقالل والشباب
ْ
بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية الشقيقة.
ُ
«ألقيت
لها:
تغريدة
وقالت خالل
خطابا
ً
ّ
أك ُ
دت خالله على الدور المحوري للمرأة في

س ُ
ررت بزيارة
ورفعتها ،كما ُ
نهضة بالدي ِ
المصاحب للملتقى ،والذي
المعرض
ُ
أروقته بإنجازات الجزائريين
ازدانت
ُ
والجزائريات على مدار العقود الماضية،
ُ
حيث ّ
اط ُ
لعت على العديد من االبداعات
ُ
األسر
الجزائرية المميزة ،وأجنحة
تستحق الدعم والتقدير».
نتجة التي
الم ِ
ُ
ُّ
وتابعت سعادتها على هامش الملتقى:
ُ
عدد من الوزراء والمسؤولين
اجتمعت مع
ٍ
عن شؤون التنمية االجتماعية واألسرة
كل من الجزائر وفلسطين
والمرأة في
ٍّ
وليبيا وجنوبأفريقيا ،حيث استعرضنا
وسبل
ُفرص التعاون المشترك
ُ

ً
إضافة إلى مناقشة
تعزيزها وتطويرها،
درجة على جدول أعمال
الم َ
الموضوعات ُ
الملتقى.
وقالت :ألبنائنا وبناتنا األيتام في بالدنا
ُ
حيث ُق ُ
مت بزيارة
حق علينا،
العربية
ٌّ
ُ
وتبادلت األحاديث الودية
مركز لأليتام،
معهم ،كما ّ
اط ُ
لعت على أبرز ما يتم
تقديمه من مرافق ووسائل وخدمات
ُ
وناقشت مع المسؤولين
لرعاية األيتام،
فرص تعزيز التعاون في هذا المجال
اإلنساني النبيل.
ُ
األسر المنتجة لها وافر
وأكدت أن
تصنعه من
االحترام والتقدير على ما
ُ

نتجات تُ سهم في تعزيز االقتصاد في
ُم
ٍ
تفق ُ
دت مركز األسر
إذ
فيه،
تتواجد
بلد
أي
ٍ
َّ
ُّ
يضم بين جنباته نماذج
المنتجة الذي
دائما
مش ّرفة نفخ ُر بتواجدها ونسعى
ً
دور عظيم في
لدعمها في قطر ِلما لها من ٍ
تماسك المجتمع وترابطه.
وفي الختام قدمت الشكر لسعادة السيد
عبدالعزيز بن علي النعمة سفير دولة
قطر لدى الجزائر ولجميع منتسبي
السفارة على جهودهم وحرصهم على
الس ُبل إلنجاح هذه الزيارة،
تسخير كافة ُّ
وهو ما قد َّ
ً
تمتد
آملة أن
تم ولله الحمد،
ّ
الشراكة مع الشقيقة الجزائر.

برئاسة د .إبراهيم النعيمي

تأسيس االتحاد القطري للرياضة الجامعية
الدوحة

ألقاها رئيس النيابة المختصة

محاضرة لطلبة الشرطة
عن الجرائم اإللكترونية

الدوحة

$

ألقى السيد حامد مرعي القحطاني
رئيس نيابة الجرائم اإللكترونية
بالنيابة العامة محاضرة لطلبة الدورة
التأهيلية الحتمية السابعة لخريجي
الجامعات المدنية ناقش خاللها قانون
مكافحة الجرائم اإللكترونية من كافة
جوانبه.
وأكد في حديثه أنه يوجد تشريع
خاص لمكافحة الجرائم اإللكترونية
واحترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
المنصوص عليها وفقا للقانون.
وكشف القحطاني عن طرق ارتكاب

الجرائم اإللكترونية بكافة أشكالها والذي
يرجع إلى التطور التكنولوجي والتقني
ويستخدمه مرتكبو هذه الجرائم عبر
تقنيات المعلومات في تزوير البطاقات
االئتمانية واختراق سرية المعلومات
عبر شبكات االنترنت ،كما تناول خالل
المحاضرة جنحة التعدي على حقوق
الملكية الفكرية مبينا اختصاصات نيابة
الجرائم اإللكترونية بخصوص هذه
الجرائم.
وفي ختام المحاضرة ،قدمت إدارة الكلية
للسيد حامد القحطاني الشكر والتقدير
على إثراء الطالب بالمعلومات التي
تفيدهم في حياتهم العملية ،كما قدمت
للضيف درع الكلية.

$

أعلنت اللجنة األولمبية القطرية رسميا،
أمس ،عن تأسيس االتحاد القطري
للرياضة الجامعية.
وكشفت اللجنة ،خالل مؤتمر صحفي
حضره سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح
النعيمي رئيس االتحاد والسيد راشد
سعيد عضيبة أمين سر االتحاد رئيس
قسم العالقات العامة والتعاون الدولي
في اللجنة األولمبية القطرية وعدد من
المسؤولين والمعنيين في اللجنة ،عن
أن تأسيس االتحاد القطري للرياضة
الجامعية يهدف للنهوض بالرياضة بين
الطالب والطالبات في مؤسسات التعليم
العالي ،من خالل العمل على تطوير
أنشطتها وفعالياتها وفق أفضل المعايير
العالمية ومتابعتها ميدانيا.
وذكرت أن من األهداف األخرى لالتحاد
الجديد تنظيم وتنسيق وتنفيذ
المشاريع والبرامج واألنشطة الرياضية
بين أعضائه ،والعمل على نشرها ورفع
مستواها الفني ،وكذلك العمل على تعزيز
األنشطة الرياضية لدى الطالب والطالبات
في مؤسسات التعليم العالي من جامعات
وكليات ومعاهد ،وتطوير التنافس
الرياضي ،واكتشاف الموهوبين رياضيا
لرفع مستوى الرياضات الجامعية في
الدولة محليا وعالميا وإقليميا.
وفي بداية المؤتمر الصحفي ،رفع سعادة
الدكتور النعيمي أسمى آيات الشكر
والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد
المفدى على دعمه غير المحدود لمسيرة
الرياضة القطرية.
وتقدم الدكتور النعيمي أيض ًا برسائل
شكر وتقدير إلى سعادة الشيخ جوعان
بن حمد آل ثاني ،رئيس اللجنة
األولمبية القطرية ،وسعادة جاسم بن
راشد البوعينين -األمين العام للجنة
األولمبية القطرية ،على دعمهما مبادرة
تعزيز األنشطة الرياضية والبدنية لطالب
وطالبات مرحلة التعليم العالي من خالل
إنشاء االتحاد القطري للرياضة الجامعية.
وأوضح سعادة رئيس االتحاد قائ ًال:
«رسالتنا في االتحاد هي بناء مؤسسات
تعليم عال ذات ريادة رياضية في المحافل
اإلقليمية والعالمية كما تهدف رؤيتنا إلى

يهدف لبناء

مؤسسات «تعليم
عالي» ذات ريادة
رياضية في

المحافل اإلقليمية
والعالمية
} د .إبراهيم النعيمي

تعزيز األنشطة الرياضية لدى الطالب
والطالبات في مؤسسات التعليم العالي
من جامعات وأكاديميات وكليات ومعاهد
التعليم بالدولة واكتشاف ورعاية الطلبة
الموهوبين رياضي ًا ورفع مستويات
الرياضات الجامعية في الدولة محلي ًا
وإقليمي ًا وعالمي ًا».
وأكد سعادة الدكتور النعيمي أن أهم
أهداف االتحاد هي النهوض باألنشطة
الرياضية والبدنية في مؤسسات التعليم

} صورة جماعية

العالي وفق معايير عالمية بما ُيعزز الوعي
بمفهوم الرياضة وأثرها اإليجابي على
صحة الفرد في على النطاق االجتماعي
بشكل عام والمجتمع الطالبي والجامعي
بصورة خاصة.
وأضاف أن هذا االتحاد يمثل منظومة
رياضية ُمكمِ لة لألنشطة الرياضية
والبدنية التي تشهدها المراحل التعليمية
األخرى بالدولة ،ولن يدخر هذا االتحاد
جهد ًا في إتاحة الفرص المناسبة أمام طالب

مؤسسات التعليم العالي إلظهار مواهبهم
وقدراتهم ومهاراتهم البدنية والرياضية أثناء
تنظيم المناسبات الوطنية بما يعكس
إرثنا وثقافتنا كمجتمع محب للرياضة.
وأشار سعادة رئيس االتحاد إلى أن
الرياضة تلعب دور ًا رئيسي ًا في رؤية قطر
الوطنية  ،2030إذ تطمح دولة قطر في
تعزيز مكانتها العالمية على الصعيد
الرياضي مستفيدة من خبراتها وتجاربها
في العقود الماضية.
واختتم سعادة الدكتور النعيمي قائ ًال إن
االتحاد وفق رسالته ورؤيته وأهدافه يسعى
إلى االستثمار في العناصر الوطنية
الموهوبة ضمن المنظومة الرياضة
الجامعية والعمل على صقلها ورفع
مستوياتها المهارية بما يدعم المسيرة
الرياضية الفريدة للدولة.
من جهته قدم السيد راشد سعيد عضيبة،
أمين السر لالتحاد القطري للرياضة
الجامعية ،عرض ًا تقديمي ًا حول رؤية
ورسالة وأهداف االتحاد وأوضح أن االتحاد
في مسيرته الواعدة يسعى إلى اكتشاف
مواهب رياضية وعناصر تتميز بالمهارة
تستطيع أن تدعم المنتخبات الوطنية
في مشاركاتها اإلقليمية والقارية والدولية
وتمثل قدوة ستحتذي بها األجيال القادمة.
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ّ
المكلفين في الخدمة الوطنية لاللتحاق بمهنة اإلمامة
الستقطاب

اتفاقية تعاون
بين «الدفاع» و«األوقاف»
الدوحة

$

االتفاقية خطوة هامة

ّ
وقعت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،صباح
أمس ،اتفاقية تعاون مع وزارة الدفاع بشأن
ّ
المكلفين في أكاديمية الخدمة الوطنية
استقطاب
بمعسكر مقدام لاللتحاق بمهنة اإلمامة واألذان
والخطابة في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
} جانب من الحضور

وتجسيد ًا لرؤى وأهداف القيادة الرشيدة في رفد مساجد الدولة
بالدعاة واألئمة القطريين إلمامة المصلين ورفع األذان باعتبارهم
األقدر على فهم قضايا المجتمع ومعرفة حاجاته وتطلعاته ،فض ًال
عن كون المواطنين هم صلة الوصل مع أطياف المجتمع.
ّ
مثل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية السيد محمد حمد الكواري
مدير إدارة المساجد ،ومثل وزارة الدفاع العميد الركن سعود
علي الحنزاب مدير أركان أكاديمية الخدمة الوطنية.
ويأتي توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين في إطار حرص وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية على تعزيز الشراكة المجتمعية مع
مؤسسات الدولة ،وتحقيق استراتيجية الوزارة في استقطاب
وتأهيل األئمة والمؤذنين القطريين للعمل بمساجد الدولة،
إيمان ًا منها بدورهم الفاعل في االرتقاء بقيم وأخالق أفراد المجتمع
وتعزيز الجوانب اإليمانية والروابط األخوية التي حثنا عليها
الشرع الحنيف.
وتنص اتفاقية التعاون على أن تكون مدة االتفاقية ثالث سنوات
بدء ًا من تاريخ التوقيع عليها ،وتجدد تلقائي ًا لمدة أو لمدد مماثلة،
وتقوم وزارة الدفاع باإلعالن عن مشروع االتفاقية وأهدافها على
المك ّلفين في أكاديمية الخدمة الوطنية للتعريف بمشروع
تأهيل أئمة وخطباء قطريين عبر عرض تقديمي تعده وتقدمه
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،حيث تقوم وزارة الدفاع بدورها
في استقبال طلبات الراغبين في الترشح لاللتحاق بالدورات
التدريبية الخاصة باألئمة والخطباء عن طريق التوجيه
المعنوي باألكاديمية ،على أن يكون االختيار بين المتقدمين

في استقطاب أبناء الوطن
للعمل بالخطابة

ُ
ّ
تجسد رؤى القيادة الرشيدة في رفد مساجد الدولة باألئمة القطريين إلمامة المصلين

} توقيع االتفاقية

وفق ًا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة األوقاف.
كما تنص االتفاقية على أن تقوم وزارة األوقاف بتدريب وتأهيل
المكلفين الملتحقين على اإلمامة والخطابة ،من خالل نخبة

عبر نظام تبريد مالعب قطر المونديالية

«كهرماء» تعزز االستدامة
يحافظ على درجة الحرارة مثالية أثناء
المباريات والفعاليات المصاحبة لها

من المدرسين والدعاة المتخصصين في هذا المجال مع توفير
الكتب والمواد الالزمة لتمكين المدرسين من القيام بمهامهم
التدريبية ،حيث توفر وزارة الدفاع مكان مج ّهز للدورة بمقر

معسكر أكاديمية الخدمة الوطنية «مقدام».
وتقوم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باختبار المتدربين
المشاركين بالدورات للتأكد من مدى استيعابهم للمواد التي
تم تدريسها ،من خالل عقد اختبار تحريري يشترط اجتيازه
بنجاح ،باإلضافة إلى اختبار شفهي في حفظ ثالثة أجزاء من
القرآن الكريم ،ومن ثم يتم التنسيق بين الطرفين لعقد حفل
لتكريم الناجحين ،والذي يساهم بدوره في تحفيز وحث
المجنّ دين المنتسبين في أكاديمية الخدمة الوطنية على
المشاركة في الدورات الالحقة.
وتكلف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية األئمة المتأهلين بالدورات
بالعمل في مساجد الدولة إلمامة المص ّلين ورفع األذان في جميع
الصلوات وصالة التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك.
وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تبذل
جهودا مقدرة لتشجيع الشباب القطري على االلتحاق بمهنة
اإلمامة والخطابة ،تحقيق ًا الستراتيجية الوزارة في رفد مساجد
الدولة باألئمة والمؤذنين القطريين ،وتعقد لهم البرامج والدورات
التأهيلية ،وتوفر لهم جميع السبل التي من شأنها التحفيز
واإلقبال على شغل هذه الوظيفة الهامة وأداء دورهم المنوط
بهم ،لتفعيل رسالة المسجد التي تساهم في رقي المجتمع
وتماسكه.

ضمن برنامج القيادات التنفيذية خريف «»2023

قبول دفعة جديدة بمركز قطر للقيادات
كتب

محمد الجعبري

دعا مركز قطر للقيادات،

الشباب القطريين المؤهلين
إلى المبادرة والتسجيل في
برنامج القيادات الوطنية

(المستقبلية والحكومية)

دفعة  2023وذلك خالل الفترة

من  31يوليو –  20أغسطس
 ،2022وذلك ضمن برنامج

القيادات التنفيذية في خريف
 ،2023والذي يتم تنفيذه مرة
كل سنتين.

الدوحة

$

أكدت المؤسسة العامة القطرية
للكهرباء والماء «كهرماء» على إشرافها
المستخدم
على نظام تبريد المناطق ُ
في مالعب قطر المونديالية الستضافة
كأس العالم  FIFAقطر .2022
وأوضحت  -عبر حسابها على تويتر
 أن نظام تبريد المناطق المستخدمفي مالعب كأس العالم يحافظ على
درجة الحرارة مثالية أثناء المباريات
والفعاليات المصاحبة لها.
ويعتبر نظام تبريد المناطق في تبريد
المالعب تقنية مبتكرة وصديقة للبيئة
ومن أكثر األنظمة فاعلية وموفرة
للطاقة ،كما يعتبر الحل األكثر
استدامة حيث يوفر حوالي  % 40من
الكهرباء و % 98من مياه الشرب عند
مقارنته بحلول التبريد التقليدية.
ويستخدم استاد البيت  -أحد مالعب
كأس العالم  2022-تقنية تبريد
المناطق لتبريد االستاد من خالل
محطة تبريد مركزية بقدرة تبريدية
تصل إلى  30000طن تبريد ،وتقوم
المحطة بتوزيع المياه المبردة بشكل
مباشر على عدد كبير من وحدات
معالجة الهواء الموزعة في االستاد
لتضمن درجة الحرارة المطلوبة

المشجعين
مدرجات
لمنطقة
وأرضية االستاد .كما يشار إلى أن
المحطة تعتمد على استدامة الموارد
المائية من خالل استخدام مياه
الصرف الصحي المعالجة ألغراض
التبريد بشكل مباشر وكذلك في
ري المسطحات الخضراء من خالل
محطة تنقية اضافية للمياه المعالجة
في حديقة استاد البيت ،مما يساهم
في توفير المياه المحالة الصالحة
للشرب واستدامة مصادر المياه في
الدولة.
وتعمل كهرماء على تعزيز األمن المائي
في الدولة من خالل التحول الستخدام
مياه الصرف الصحي المعالجة بد ًال
من استخدام المياه الصالحة للشرب
في جميع محطات تبريد المناطق
– والذي يعتبر أفضل نظام مستدام
في المنطقة ويدعم استدامة الموارد
المائية.
كما تستخدم أحدث المعدات وأنظمة
المراقبة والتحكم الذكي التي من
شأنها توفير أداء عال للطاقة ،كما
تعمل إدارة خدمات تبريد المناطق في
كهرماء مع جميع مزودي خدمات تبريد
المناطق في قطر لتحسين أنظمة
تبريد المناطق لضمان االستخدام
الفعال للموارد وتحقيق فوائد متنوعة
ّ
للدولة والمجتمع.

ويهدف برنامج القيادات التنفيذية إلى
تعزيز مهارات القيادة واإلدارة ،وتطوير
القدرات المهنية والشخصية للموظفين
َ
القطريين المتميزين ،على أن يكون هؤالء
صنف
ممن يشغلون مناصب إدارية تُ َّ
ضمن المستوى المتوسط إلى المستوى
العالي ومن خالل الوحدات الدراسية
المكثفة يتم اكتساب المهارات القيادية
التي تتماشى مع حجم مسؤولياتهم
لتعزيز المكاسب الحالية لفرق العمل في
مؤسساتهم لتحقيق المزيد من اإلنجازات،
وتجاوز التحديات والصعاب بشكل فعال
لتلبية األهداف المؤسسية.
يقدم مركز قطر للقيادات وحدات تدريبية
بالتعاون مع الشركاء التعليميين
العالميين ،حيث إن اللغة االنجليزية
هي لغة التدريب األساسية ،كما يتوفر
للمشاركين عدد من األنشطة التكميلية،
بما في ذلك التفاعل مع أبرز القيادات
في مختلف القطاعات مثل قطاع النفط
والغاز ،والقطاع الحكومي ،وقطاع الرعاية
الصحية ،وقطاع المال واألعمال ،وقطاع
االتصاالت.
كما أن عملية التعلم تأتي في إطار التدريب
على مهارات القيادة ،فإن المشاركين في
برنامج القيادات التنفيذية سينطلقون في
رحلة تعلم خارج دولة قطر من أجل التعلم
المباشر من تجربة الشعوب األخرى وجلب
تلك المعرفة لتطبيقها في دولة قطر.
وبالنسبة لمحاور البرنامج ،فإن المتدربين
سيكتسبها العديد من المهارات والمعارف
والتي ستعود عليهم بالنفع لتطبيقها في
بيئة عملهم مثل :التفكير االستراتيجي،

البرنامج يعزز مهارات القيادة واإلدارة
للموظفين القطريين المتميزين
المهارات القيادية ،مع االهتمام بشكل
خاص بتنمية القدرة على االبتكار والتأقلم
والتغيير ،كذلك التعرف على أساليب
التفاوض ،وأهم طرق التعامل مع وسائل
اإلعالم.
كما يكتسب المشاركون في البرنامج
القدرة على تعزيز مواطن القوة المهنية
وتحسين مواطن الضعف ،فهم التحديات
السياسية اإلقليمية والتعرف على طرق
معالجتها من قبل الحكومات والقطاعات
الصناعية ،كذلك التعرف بعمق على
اإلدارة المالية ،وبناء فريق العمل وتحفيزه،
هذا بخالف إتقان أهم طرق التسويق
االستراتيجي والمناهج واألساليب في
اإلبداع واالبتكار في تقديم الخدمات.
ويعتمد القبول ببرامج القيادات الوطنية
التابعة لمركز قطر للقيادات على أساس
الجدارة والكفاءة من خالل إجراءات
التقييم ،والمقابالت التي تجريها لجنة
مختصة ،ويتم اختيار المشاركين على
أساس الجدارة والتنافسية ،مع مراعاة
عناصر التعليم والخبرات واإلنجازات من
بين عناصر أخرى ،حيث تتمثل الخطوة
األولى للمهتمين بالمشاركة بالبرنامج في
التقدم ألحد البرامج الثالثة عبر اإلنترنت
من خالل بوابة مركز قطر للقيادات ،بعد

ذلك ،يتم دعوة المرشحين األكثر كفاءة
للخضوع للتقييمات ،والمقابالت التي
تجريها لجان مختصة ،وتقييم الفريق،
حيث تستغرق هذه العملية عدة أشهر.
ويمكن لألشخاص المؤهلين التقدم
لاللتحاق ببرامج القيادات الوطنية ،ولن
يتم النظر في طلباتهم إال إذا استوفوا
المعايير األساسية المتمثلة في المواطنة
والسن واللغة والخبرة الوظيفية ،كما
يمكن للموظفين السابقين أو الحاليين
ترشيح أفراد آخرين ،بل ونشجعهم على
القيام بذلك.
وبالنسبة لشروط القبول في البرنامج،
فقد أكد مركز قطر للقيادات انه يجب
أن يكون المتقدم للبرامج الثالثة (برنامج
القيادات المستقبلية ،وبرنامج القيادات
التنفيذية ،وبرنامج القيادات الحكومية)
ً
مواطنا
قطريا يحمل شهادة البكالوريوس
ً
أو شهادة أعلى ،وأن يستوفي شروط الخبرة
الوظيفية والمعايير الخاصة بكل برنامج.
حيث يتطلب القبول في برنامج القيادات
المستقبلية أن يتمتع المتقدم بخبرة ال
تقل عن  3أعوام ،وأن يتراوح عمره بين 25
عاما ،وأن يتقن مهارات اللغتين العربية
وً 35
ً
واإلنجليزية
تاما ،وبالنسبة لبرنامج
إتقانا ً
فيشترط في المتقدم
القيادات التنفيذيةُ ،

أن يتمتع بخبرة ال تقل عن  10أعوام ،وأن
عاما ،وأن يتقن
يتراوح عمره بين  36و46
ً
ً
إتقانا
مهارات اللغتين العربية واإلنجليزية
تاما ،كما يجب على المتقدم لبرنامج
ً
القيادات الحكومية أن يتمتع بخبرة ال
تقل عن  3أعوام ،وأن يتراوح عمره بين 25
عاما،على أن يكون ممن يعملون في
و45
ً
الوزارات والمؤسسات الحكومية أو الجهات
التابعة لها ،أو يرغب في العمل بها ،وأن
ً
تاما.
يتقن مهارات اللغة العربية
إتقانا ً
وتتطلب برامج مركز قطر للقيادات التزام
المشاركين َ
القطريين بتكريس الوقت
والطاقة والجهد ويشترط حضور الوحدات
واألنشطة الدراسية في جميع البرامج.
كما أكد المركز على أنه ال يتحمل
َ
القطريون المستوفون للمعايير الصارمة
للقبول أية تكاليف مالية نظير مشاركتهم
بالبرامج؛ إذ يتولى مركز قطر للقيادات
سداد جميع تكاليف السفر والنفقات
ورسوم المواد التعليمية ،ومن ثم ،لن
يتحمل المشاركون أية نفقات ،مشير ًا
إلى انه ال تحتسب أية رسوم على عملية
التقدم لبرنامج القيادات الوطنية ،وذلك
لتشجيع جميع المرشحين المستوفين
لمؤهالت البرنامج التقدم للمشاركة.
وبالنسبة لإلطار الزمني للبرامج ،فقد أكد
المركز على أن البرامج تبدأ في مطلع فصل
شهرا ،كما
الربيع وتكتمل في غضون 12
ً
تتطلب أنشطة البرامج الحضور لفترة
تتراوح بين يوم إلى  5أيام كل شهر ،الفت ًا
إلى أنه ال تجرى أية أنشطة خالل شهري
يوليو وأغسطس.
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نظمتها «المرور» لعدد من منتسبي الهيئات والطالب

في سماء قطر خالل أغسطس ..دار التقويم القطري:

محاضرات توعوية لتعزيز السالمة المرورية
الدوحة

السماك األعزل
يجاور القمر مرتين

$

عقدت إدارة التوعية
المرورية باإلدارة العامة
للمرور محاضرتين لنحو
( )60من منتسبي عدد
من الوزارات والهيئات من
العاملين بمنفذ أبو سمرة،
وذلك في إطار جهودها
الرامية لرفع مستوى
السالمة المرورية بين كافة
أفراد المجتمع ،بهدف
الحد من الحوادث المرورية
وما ينجم عنها من وفيات
وإصابات بليغة.
اشتملت المحاضرتان على تعريف
المشاركين بمتطلبات األمن والسالمة
على الطريق ،وأبرز المخالفات الشائعة،
وأثرها على مستخدمي الطريق ،كما
تطرقت إلى قانون المرور ،وأهمية تجنب
السلوكيات المرورية الخاطئة التي
تتسبب في كثير من الحوادث المرورية،
كما تم تعرفيهم باإلجراءات المطلوبة
عند التعامل في حاالت الطوارئ وحدوث
أعطال مفاجئة في المركبة.
وتم حث المشاركين في المحاضرتين
على توعية المسافرين ،ال سيما القادمين
إلى الدولة ،بقواعد األمن والسالمة،
وتعريفهم بالقواعد المنظمة للسير

الدوحة

تعريف المشاركين بمتطلبات األمن
على الطريق وأبرز المخالفات الشائعة
وضرورة االلتزام بها.
وفي غضون ذلك ،نظمت اإلدارة محاضرة
توعوية بنادي الريان الرياضي لعدد من
الطالب المشاركين في النشاط الصيفي
للنادي ،حيث تم تذكير المشاركين
باشتراطات السالمة المرورية عند
استخدام المركبات ،ومنها االلتزام بحزام
األمان ،وأهمية الجلوس في المقاعد

الخلفية لألطفال ،ومخاطر القيادة بدون
رخصة.
وفي وقت سابق ،عقدت إدارة التوعية
المرورية محاضرة توعوية بمسرح اإلدارة
بمدنية خليفة ومحاضرة توعوية لعدد
من سائقي توصيل طلبات المطاعم
تطرقتا إلى أبرز مسببات الحوادث
المرورية والمخالفات األكثر شيوعا

وأهمية تجنبها لتعزيز السالمة المرورية
على الطريق.
وتختتم محاضرات هذا األسبوع بمحاضرة
يوم الخميس الموافق /04/082022
للسائقين المتدربين بأكاديمية الخبرة
للسواقة ،وذلك ضمن برنامج (القيادة
اآلمنة) الذي تنفذه اإلدارة في إطار خطتها
التشغيلية السنوية .2022
وتدعو اإلدارة العامة للمرور جميع مرتادي
الطريق إلى التقيد بقانون المرور ،وتوخي
الحيطة والحذر ،ال سيما داخل المناطق
السكنية وفي الطرق السريعة ،والتقيد
بالسرعات المحددة على الطريق حفاظا
على السالمة العامة.

$

أعلنت دار التقويم القطري
أنه بمشيئة الله تعالى سوف
تشهد سماء دولة قطر ودول
المنطقة العربية ظاهرة
وصول نجم السماك األعزل إلى
أقرب نقطة من القمر مرتين
خالل شهر أغسطس الجاري،
علما بأن السماك األعزل
ً
يمكن رؤيته خالل الفترة
الحالية في سماء المساء
باتجاه األفق الغربي.
وذكر د .بشير مرزوق ،الخبير الفلكي بدار
التقويم القطري ،أن نجم السماك األعزل
سيقع بجوار القمر للمرة األولى خالل شهر
غد األربعاء  5من
أغسطس مساء يوم ٍ
شهر المحرم 1444هـ الموافق  3من شهر
علما بأن البعد الزاوي
أغسطس 2022م،
ً
تقريبا،
قوسية
درجة
4.6
بينهما سيكون
ً
ويمكن لسكان دولة قطر االستمتاع برصد
معا
ورؤية نجم السماك األعزل والقمر
ً
بالعين المجردة أعلى األفق الغربي لسماء
دولة قطر من بعد غروب شمس الغد وحتى
قبل موعد غروب السماك األعزل،
علما
ً
بأن وقت غروب شمس األربعاء سيكون

تسبب النزالت المعوية وحرقة المعدة

«الرعاية األولية» تحذر من الوجبات السريعة
الدوحة

$

بوقت أقل من
الوجبات السريعة هي األطعمة التي يتم تحضيرها
ٍ
المحضرة في البيت ،وهي سهلة َّ
التحضير ولذيذة
الوجبات العادية ُ
المذاق ،مثل «البرغر» ،و«البيتزا» ،و«الساندويش» بأنواعها المختلفة،
عده المطاعم تحتوي على نسب
حيث إن هذه الوجبات وغيرها مما ُت ُّ
كبيرة من المواد غير المرغوبة بالنسبة للجسم مثل الدهون المشبعة
والزيوت والسكريات والصوديوم والمواد الحافظة ،لهذا يعتبر
معظم الناس الوجبات السريعة أطعمة غير صحية،
بشكل كبير،
ورغم هذا يقبلون على تناولها
ٍ
ّ
ألنها ال تأخذ الكثير من الوقت والجهد أثناء
التحضير ،كما أنها تتميز بطعمها أسعارها
المعقولة.
وتقول الدكتورة نهى إبراهيم جبريل طبيبة
األسرة في مركز الوكرة الصحي التابع لمؤسسة
أن
الرعاية الصحية األولية إنه من المعروف ّ
الوجبات السريعة عادة يتم تقديمها في المطاعم
المختلفة ،سواء المطاعم الشعبية أم السياحية،
عد الشباب والمراهقين واألطفال من أكثر مرتادي
وي ّ
ُ
مطاعم الوجبات السريعة لشغفهم بها وحبهم
لتجربة أنواعها المختلفة ،وقد انتشرت الوجبات
مؤخرا بشكل كبير ،حتى أن الكثير من
السريعة
ً
الناس أصبحوا يعتمدون على تناولها أكثر من أية
أن وجودها س ّهل عليهم
أطعمة أخرى ،ويعتبرون ّ
الكثير من شؤون الحياة.
وعلى الرغم من حب الناس الكبير للوجبات
السريعة وتناولهم لها بشكل مفرط ومتكرر ،إال أنها
تتسبب بحدوث العديد من األضرار للجسم ،ومنها
ّ
االسهال الناتج عن الوجبات السريعة،وقد يكون
بسبب النزالت المعوية وذلك الن نسبة التلوث
في المعتاد تكون عالية خالل تحضير الوجبات
السريعة أو ألنها تحتوي على نسب عالية من
الدهون المشبعة أو بسبب التوابل التي تحتويها
عد التوابل الحارة من األطعمة
هذه الوجبات حيث تُ ّ
المسببة لإلسهال وباألخص إذا كان الشخص غير
معتاد عليها،حيث إنّ ها قد تسبب تهيج ًا في بطانة
المعدة أثناء الهضم ،مما يؤدي إلى زيادة الغازات،
واالنتفاخ ،وحرقة المعدة ،باإلضافة إلى حدوث
اإلسهال.

تحتوي على نسب
كبيرة من المواد غير
المرغوبة للجسم مثل
الدهون والزيوت
والسكريات

} د .نهى جبريل

تناولها عن حد معين إلى حدوث اإلسهال نتيجة
لتأثيرها على حركة األمعاء وتهيجها وتحفيز
االنقباضات المعوية ،وتشمل هذه األغذية على ما
يأتي :السكريات البسيطة والمحليات الصناعية
وبدائل السكر ،واألغذية والمشروبات العالية
بالكافيين كالشاي والقهوة وكذلك المقالي واألغذية
الدسمة والدهون والبهارات والتوابل الحارة

سالمة األغذية ونظافتها

تعريف
ويمكن
النزالت المعوية بأنها
عدوى فيروسية أو بكتيرية أو
طفيلية تصيب األمعاء الدقيقة والغليظة ،وتؤثر
سلبا على حركتها ،وتتسبب في تهيج الجهاز
ً
الهضمي ،ومن أبرز اعراضها الغثيان وآالم بالبطن
والقيء واالسهال المتكرر وارتفاع درجة حرارة
الجسم.
كما يمكن أن يتسبب اإلسهال المستمر الناتج

عن إصابة المريض
بالنزلة المعوية في
فقدان الكثير من السوائل،
والمعادن ،واألمالح في الجسم ،مما يعرضه بشكل
كبير إلى تفاقم مشاكل الجفاف الحاد التي قد
تظهر كأحد األعراض األساسية للمرض.
وألن درهم وقاية خير من قنطار عالج فهناك بضعة
إجراءات يمكن ان تساعد في التقليل من خطر
اإلصابة باإلسهال والوقاية منه والتي قد يؤدي زيادة
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ومع فصل الصيف الحار قد تتزايد حاالت التسمم
الغذائي ،فاختالف درجات الحرارة قد يؤدي إلى تلف
بعض األغذية ،مما قد يجعلنا عرضة للعديد من
الطفيليات المعوية والبكتيرية ،كما أن عدم مراعاة
النظافة أثناء التعامل مع األغذية وغسلها بشكل
جيدا قد يساعد على تلوث
سليم وغسل األيدي
ً
األغذية.
فيجب مراعاة قواعد سالمة الغذاء والتي تساعد
في الوقاية من اإلسهال الناتج عن التسمم الغذائي
من حفظ األطعمة على درجات حرارة مناسبة
في الثالجة ومراعاة نظافة األيدي واألسطح عند
التعامل مع األغذية وتحضيرها والتأكد من مصدر
األغذية بأنه مصدر سليم وغير ملوث وأيضا التأكد
من صالحية األغذية وتاريخ اإلنتاج واالنتهاء وطهي
األغذية وتبريدها بطريقة سليمة ،وأخيرا التعامل
مع األغذية المجمدة وتذويبها بالطريقة الصحيحة.

عند الساعة 6:18
مساء بتوقيت الدوحة
ً
المحلي ،بينما سيكون موعد غروب السماك
مساء.
األعزل عند الساعة 9:52
ً
أما في مساء يوم األربعاء  4من شهر صفر
1444هـ الموافق  31من شهر أغسطس
2022م ،فسيقع نجم السماك األعزل بجوار
القمر للمرة األولى خالل شهر أغسطس،
ويمكن لسكان دولة قطر االستمتاع برصد
معا
ورؤية نجم
السماك األعزل والقمر
ِ
ً
بالعين المجردة أعلى األفق الغربي لسماء
دولة قطر من بعد غروب شمس األربعاء
مساء بتوقيت الدوحة
عند الساعة 5:24
ً
المحلي وحتى قبل موعد غروب السماك
مساء.
األعزل عند الساعة 8:02
ً
وأضاف د .بشير مرزوق أن أهمية تلك
الظواهر تكمن في أنها فرصة جيدة
للتأكد من مدى دقة الحسابات الفلكية
المستخدمة في حساب مدارات الكواكب
والنجوم والقمر حولنا ،إضافة إلى إمكانية
االستمتاع برؤية وتصوير القمر ونجم
معا عند أقرب نقطة ،كما
السماك األعزل ً
تعتبر هذه الظواهر دليل لهواة الفلك
والمهتمين بعلم الفلك للتعرف على ما
يشاهدونه من أجرام سماوية في سماء دولة
قطر.
السماك األعزل
ومن الجدير بالذكر أن نجم ِ
هو ألمع نجوم كوكبة السنبلة (العذراء)،
وهو نجم ثنائي من القدر األول ،وهو أحد
النجوم التي تقع على دائرة البروج ،وهو
يبعد عن األرض مسافة قدرها  250سنة
تقريبا.
ضوئية
ً
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توفر عائد أكبر للدولة من وراء بيعها

« »10مزادات إلكترونية لبيع السيارات المهملة
ت��س��ري��ع وت���ي���رة ال��ت��خ��ل��ص م��ن��ه��ا ع��ب��ر ع���دد م���ن ال��وس��ائ��ل
كتب

أكرم الفرجابي

نفذت اللجنة المشتركة إلزالة السيارات
المهملة بوزارة البلدية ،بالتعاون مع
الشركة المالكة لتطبيق «مزاد قطر»
اإللكتروني ،نحو « »10مزادات إلكترونية
لبيع السيارات المهملة منذ انطالق النسخة
األولى لمزادات بيع السيارات المهملة في
 20فبراير الماضي ،في إطار حرص اللجنة
على أن يكون هناك تن ّوع في عملية التخ ّلص
من السيارات المهملة التي يتم إزالتها عبر
عدد من الوسائل من بينها توقيع اتفاقية
مع «مزاد قطر» الذي يستخدمه أكثر من
مليون ونصف المليون ،ما يسهم في زيادة
التفاعل ورفع قيمة المزادات باستخدام
والتسويقية،
التكنولوجية
أحدث التقنيات
ّ
ّ
وذلك لتحقيق أهداف اللجنة في الحفاظ
على البيئة من مصادر التل ّوث والتي تتمثل
والمعدات المهملة .وتهدف
في السيارات
ّ
االتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا مع شركة
«مزاد قطر» إلى تسريع وتيرة التخلص من
السيارات المهملة من خالل توفير منصة
إلكترونية لهذا الغرض وفي نفس الوقت
توفير عائد أكبر للدولة من وراء بيعها ،وتتم
عملية إخطار أصحاب السيارات المهملة من
خالل تطبيق «مطراش ،»2حيث ستصل
إلى صاحب السيارة رسالة نصية من خالل
التطبيق تفيد برصد سيارته مهملة ،األمر
الذي يفتح مجال التعاون مع القطاع الخاص
توجه الدولة لتمكين الشراكة
انطالقا من
ّ
بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ،ما
يساهم في رفع الكفاءة وتطوير االقتصاد
الوطني ودمج التكنولوجيا في المزادات.

خطوات تبدأ بتحميل تطبيق «مزاد قطر»
على الهاتف ،ثم اختيار السيارة التي يريد
الشخص المزايدة عليها برقم الالصق
الموضح عليها ،وبعد ذلك تحميل تطبيق
«مزاد قطر» على متجر (أبل  )Apple Payأو
(جوجل استور  )Google Payوالدخول على
قسم المزايدات (مزاد اليف) على تطبيق
مزاد قطر ،ثم البحث عن السيارة التي
اختارها الشخص برقم الملصق ،والدخول
الخاصة لتعبئة
إلى بيانات بطاقة الدفع
َّ
الرصيد ،والبدء في المزايدة على السيارة،
وفي حال الفوز بالمزاد سيقوم فريق «مزاد
قطر» باالتصال بالفائز إلتمام إجراءات الدفع
والتسجيل .وتنص شروط المشاركة

في المزادات على أن دخول أي شخص في
المزاد يعتبر معاينة تامة نافية للجهالة
للمركبات المطروحة للبيع ،والقبول
بحالتها «كما هي» ،باإلضافة إلى ّ
اطالعه
على كافة الشروط وأحكام المزاد.

قيمة الضمان
ويشترط على الراغبين في المشاركة
بالمزاد دفع قيمة الضمان أو التأمين
الموضحة في مقابل كل مركبة ،وذلك
بسداد قيمة التأمين عبر تطبيق «مزاد
قطر» باستخدام البطاقة االئتمانية أو
خاصية  Apply Payأو  Google Payوذلك
للدفع ببطاقة الخصم ،تحسب قيمة

تحقيق أهداف اللجنة المشتركة
في الحفاظ على البيئة

شروط المزادات
وتمر المشاركة في المزايدات بعدة

مئوية
الضمان أو التأمين على شكل قيمة
ّ
ال تتعدى  % 5من قيمة مبلغ المزايدة عند
فوز المزايد بأي من المركبات فإنه سيتم
احتساب  500ريال كرسوم إدارية باإلضافة
إلى قيمة المركبة.
وبموجب االتفاقية التي تم توقيعها مع
شركة إبداع للتكنولوجيا الرقمية المالكة
لتطبيق «مزاد قطر» ،يقام مزاد إلكتروني
لتصريف وبيع السيارات والمعدات
والقوارب المهملة عن طريق تطبيق
«مزاد قطر» من خالل عرضها على الموقع
ومشاركة أكبر شريحة ممكنة لشرائها.

آلية تفصيلية
وتضمنت االتفاقية آلية تفصيلية للتعاون
بين إدارة األعتدة الميكانيكية و«مزاد قطر»
بشأن بيع السيارات والمعدات والقوارب
المهملة بواسطة المزاد اإللكتروني ،حيث
تقوم اإلدارة بتقديم قائمة بجميع المركبات
التي سيتم إدراجها في المزاد اإللكتروني إلى
«مزاد قطر» شاملة التفاصيل والمواصفات
الفنية والمعلومات عن المركبة مثل نوعها
ّ
ولونها وتاريخ الصنع ورقم الشاسيه وغيرها،
كما ّ
موقعا لمعاينة السيارات
توفر اإلدارة
ً
والمعدات والقوارب المهملة المعروضة
ُ
للمزايدة ،وتحديد الساعات المتاحة
لمعاينة المركبات أثناء وقت المزاد وقبل
موعد اإلغالق ،وذلك إلتاحة الفرصة الكاملة
للمشاركين في المزاد للتحقق والتبين
من حالة المركبات .ويتولى «مزاد قطر»
بموجب التخويل الممنوح له ضمن
االتفاقية تنفيذ وتشغيل وإدارة وتنظيم
مزاد إلكتروني لبيع السيارات والمعدات
والقوارب المهملة ،مع ضمان الشفافية
والمهنية التامة إلقامة وتشغيل وإدارة المزاد
اإللكتروني وفقا لقوانين الدولة.

عبر فعاليات نظمتها بلدية الظعاين

تعزيـز الهـويـة الوطـنيـة الـقـطـريـة
الدوحة

$

نظمت بلدية الظعاين ممثلة بفريق
التوعية وبمشاركة كل من مركز
قدرات للتنمية ومركز شباب سميسمة
والظعاين ،برنامج تعزيز الهوية الوطنية
القطرية بقاعة المحاضرات بالبلدية
على مدى يومين ،حيث تم تخصيص
اليوم األول لموظفات البلدية واليوم الثاني
للموظفين ،بحضور أبنائهم.
وشملت فعاليات البرنامج الذي حضره
مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام وعدد
من موظفي البلدية ،باإلضافة إلى ()20
من منتسبي مركز شباب سميسمة
والظعاين:
المعرض التراثي «مال أول» الذي عرض
بعض التحف والمجوهرات والمالبس
واإلكسسوارات وأدوات الصيد.
ركن الحرف التقليدية من إشراف األمهات
منتسبات مركز قدرات للتنمية (صناعة
الزبدة والدهن القطري من الحليب)
صناعة المدود  /سف الخوص/ الرحى

والطب الشعبي).
مسابقة أجمل زي تراثي لألوالد والبنات.
مسابقة أمثال شعبية وتراثية للموظفين.
ألعاب شعبية (شد الحبل / خيشة /

الصبة  /القيس) تحت إشراف منظمات
مركز قدرات للتنمية.
تقديم أكالت شعبية قطرية.
توزيع هدايا على الحضور والمشاركين.

تغير المناخ
بشأن مكافحة
ُّ

اجتماع تنسيقي
بين بلدية الوكرة و«كهرماء»

الدوحة

$

في إطار التعاون المشترك الموقع بين بلدية
الوكرة ومؤسسة قطر ،عقد فريق عمل
الميثاق العالمي لرؤساء البلديات من أجل
المناخ والطاقة ( )GCOMاجتماعا تنسيقيا
بحضور المهندسة سهى محمود والسيدة
حصة العبدالله والمهندس إبراهيم الشيخ
من بلدية الوكرة ،والسيد محمد علي هاشم
رئيس قسم التمديدات ،والمهندسة سلمى
الشمري من المؤسسة العامة القطرية
للكهرباء والماء (كهرماء) ،وذلك في إطار تبادل
المعلومات بشان حساب غازات االحتباس
الحراري بمدينة الوكرة .وقالت المهندسة سهى
محمود مدير المشروع إن هذه الخطوة تأتي
تعزيز ًا الستراتيجية وزارة البلدية في التنمية
المستدامة ودعم ًا لملف الوكرة الذي يعطي

األولوية لالستدامة البيئية ،حيث ستكون
هذه الخطوة بداية لتشكيل آلية عمل من قبل
بلدية الوكرة لتخفيض االنبعاثات الكربونية
ال سيما في هذه الفترة التي تشهد تحديات
كبيرة بسبب تغير المناخ .جدير بالذكر إن
ميثاق رؤساء المدن والمحليات العالمي للمناخ
والطاقة هو تحالف عالمي مبني على التزام
أكثر من  9000مدينة وحكومة محلية ،وتقع هذه
المدن في  6قارات و 131دولة ،يمثلون مجتمعين
أكثر من  800مليون شخص ،وتستطيع المدن
المنضمة للميثاق بحلول عام  2030أن تخفض
مجتمعة ما يقدر بحوالي  1,3مليار طن من
ثاني أكسيد الكربون ،وهو ما يعادل توقف 276
مليون سيارة عن العمل وإخراجهم من الطرق.
وتعمل مدن الميثاق في إطار رؤية مشتركة
طويلة األجل تهدف إلى تشجيع ودعم العمل
التطوعي لمكافحة تغير المناخ واالنتقال إلى
مجتمع منخفض االنبعاثات.

توفير « »728حاوية خالل يوليو

رفـع « »126طـن مـخـلـفـات
أسفرت جهود إدارة النظافة العامة بقطاع شؤون
الخدمات العامة خالل يوليو الماضي عن رفع
أكثر من  126طنا من المخلفات المتنوعة
(منزلية ،إنشائية ،صلبة) ،باإلضافة إلى أكثر
من ( )52طنا من مخلفات الرمي العشوائي.
وقد تمت إزالة  10.469إطارا تالفا ،و 134لوحة
إرشادية مهملة ،و 496حيوانا نافقا 340 ،سيارة
مهملة ،كما تم تحرير  125مخالفة لقانون
النظافة العامة .كذلك نفذت اإلدارة  1745طلب ًا
ووفرت  728حاوية
ً
خاصا بخدمة الجمهورَّ ،
مخلفات جديدة و 301عقد حاوية ،وغسيل
أكثر من  25ألف حاوية قمامة.

متابعات
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تنظمه جامعة حمد بن خليفة

فتح باب التقديم للمشاركة
في المؤتمر الدولي للترجمة

7

ينظمه مركز جامعة قطر للعلماء الشباب

إعالن محاور المنتدى البحثي الخامس للشباب
الدوحة

$

أعلن مركز جامعة قطر للعلماء
الشباب عن شعار ومحاور المنتدى
البحثي الخامس للشباب  2023الذي
سينطلق تحت شعار« :مؤسسات
التعليم العالي ودورها في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة».
ويعد هذا المنتدى محور التقاء
وتبادل لخبرات الباحثين الشباب
من مختلف أنحاء العالم ،لذا يدعو
مركز جامعة قطر للعلماء الشباب
جميع طالب وطالبات مرحلتي
البكالوريوس والدراسات العليا في
قطر والجامعات الخليجية والعربية
والدولية للمشاركة بأبحاثهم بما
يتناسب مع محاور المنتدى.

المنتدى متعدد التخصصات سوف يستكشف
التقاطعات الناشئة بين الترجمة واإلبداع

الدوحة

$

أعلن معهد دراسات الترجمة ،التابع لكلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
حمد بن خليفة ،عن فتح باب التقديم
للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني عشر
للترجمة الذي سيعقد خالل الفترة من 15
  16مارس .2023ويدعو المؤتمر ،الذي ُيقام تحت شعار
«الترجمة واإلبداع :ملتقى متعدد
التخصصات» ،الباحثين الذين ُيدرجون
اإلبداع في صميم عملهم ،لمشاركة
خبراتهم ومعارفهم في مختلف مجاالت
البحوث وسياقات الممارسة على
الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وسوف يعقد المعهد هذا المنتدى متعدد
التخصصات ،الذي يتزامن مع االحتفال
بالذكرى العاشرة لتأسيسه ،الستكشاف
التقاطعات الناشئة بين الترجمة واإلبداع
مع التركيز بشكل خاص على التطبيقات
متعددة المستويات للوساطة والتنظير
لإلبداع في مختلف التخصصات وسياقات
الممارسة العملية.
ومن بين الموضوعات الفرعية التي ُيطلب

من الباحثين النظر فيها :العمل اإلبداعي
في البيئة التكنولوجية ،والمقاربات
النظرية والمنهجية لتناول مسألة اإلبداع
في الترجمة ،وإعادة تشكيل النماذج
الجمالية والسياسية للترجمة في
البيئات الرقمية وغير الرقمية ،واستخدام
الترجمة في البحوث اإلبداعية ،ومكانة
الترجمة اإلبداعية في سياسات الملكية
الفكرية ومساعي الملكية العامة ،وغيرها
من الموضوعات المهمة.
وعلقت الدكتورة أمل المالكي ،العميدة
المؤسسة لكلية العلوم اإلنسانية
ِ
واالجتماعية ،على محور المؤتمر الذي
ُيعقد كل عامين فقالت« :اإلبداع أم ٌر ال
غنى عنه للترجمة حيث تتمتع كل لغة
بجماليات وعناصر قوة متفردة .وعندما
نترجم ،فإننا نعكس المالمح الفنية
للنص دون إغفال للخصوصيات الثقافية.
وفي الواقع ،يوجد اإلبداع في أشكال
ً
منارة يهتدي
عد
وي ُ
وتخصصات مختلفةُ ،
بها الباحثون في دروبهم .وسوف يسلط
المؤتمر الدولي للترجمة ،في نسخته
الثانية عشرة ،الضوء على هذا المجال
المهم باإلضافة إلى العمليات اللغوية
والثقافية والتكنولوجية .

وعلى الراغبين في المشاركة في المنتدى
البحثي تقديم طلبات المشاركة مع عنوان
البحث وملخص بحد أقصى  300كلمة
قبل  16أكتوبر  ،2022مع السيرة الذاتية
بما في ذلك معلومات االتصال .كما سيتم
تقييم ملخصات األبحاث والملصقات
البحثية من قبل لجنة المنتدى البحثي
الخامس للشباب ،وسيتم إبالغ الباحثين
ما إذا تم قبول ملخص عملهم البحثي أو
رفضه لتضمينه في المنتدى البحثي
الخامس للشباب سواء كان بحثا أو
ملصقا ،يسلم التقرير البحثي كامال أو
الملصق البحثي كامال بحلول  18ديسمبر
 2022ليتم تقييمه من قبل لجنة المنتدى
البحثي.
وفي تصريح لها بمناسبة إعالن شعار
ومحاور المنتدى ،قالت األستاذة الدكتورة
نورة جبر آل ثاني ،مدير مركز جامعة قطر
للعلماء الشباب« :للجامعات الدور األكبر
واألهم في حراك البحث العلمي والتنمية
باعتبارها أرفع المؤسسات التعليمية
والبحثية ،ولطالما كانت جامعة قطر
رائدة في تحقيق استراتيجيات وتطلعات
هامة لضمان تقدم البالد وتعميم الفائدة
للعالم».
يناقش المحور األول للمنتدى البحثي
الخامس جودة التعليم العالي كهدف
من أهداف التنمية المستدامة ووسيلة
لترسيخ مفاهيمها ،ويتناول هذا المحور
االرتقاء بجودة التعليم العالي عامة
وتخصيص العلوم اإلنسانية كوسيلة
لترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة.
كما يتوقع من المشاركين التطرق
إلى محاور مختلفة في هذا المحور منها
موضوعات جودة التعليم العالي وتحقيقها
في الجامعات الحكومية وخاصة بالدول
النامية ،إضافة إلى الدور الذي يلعبه
االعتماد األكاديمي في االرتقاء بمستوى
التعليم ،التعليم المثرى رقميا في العلوم

يناقش جودة التعليم العالي كهدف من أهداف التنمية المستدامة

اإلنسانية واالجتماعية والتعليم المتمحور
حول المتعلم في العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،التعليم المستنير بالبحوث
في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
واستخدام المصادر األولية في كتابة
التاريخ والعلوم االجتماعية.
كما يتناول المحور الثاني للمنتدى
التشريعات القانونية الهادفة لترسيخ
مفاهيم التنمية المستدامة والوصول إلى
أهدافها فيتطرق هذا المحور دور القانون
في ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة
وتحقيق األهداف المرجوة منها .وسوف
تقبل األوراق البحثية التي تحقق أهداف
هذا المحور ،وبصفة خاصة األوراق التي
تعالج أحد الموضوعات اآلتية :ترسيخ
مبادئ السالم والعدل وتقوية المؤسسات

ودعمها ،التحديات التنظيمية المتعلقة
بالتجارة في خدمات التعليم وتأثيرها على
أهداف التنمية المستدامة ،التحديات
القانونية في استخدام الذكاء االصطناعي
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تنظيم الشراكات لتحقيق األهداف
والتعاون العالمي على المستويين الدولي
والشعبي ،تحقيق المساواة القانونية
والفعلية في التعليم العالي بغض النظر
عن اللون والنوع والدين والهوية الوطنية،
تشريعات حماية الملكية الفكرية.
تشريعات حماية الحياة البرية والبحرية.
وسيتطرق المنتدى ً
أيضا إلى محور البحث
العلمي كوسيلة لترسيخ مفاهيم التنمية
المستدامة والوصول ألهدافها ،وفي هذا
السياق ُينتظر من الباحثين تقديم أوراق

بحثية تتعلق بالموضوعات اآلتية القضاء
على الفقر والجوع من خالل مشاريع
البحث العلمي في الزراعة لزيادة إنتاج
الغذاء والماء وتقليل تكلفة اإلنتاج ،واالرتقاء
بالصحة والخدمات الصحية المقدمة من
حيث الجودة والسرعة والدقة وإتاحتها
لمن يحتاجها ،وتعظيم االستغالل األمثل
للموارد الطبيعة وخاصة المياه والطاقة،
وتوفير بدائل جديدة لزيادة المياه والطاقة
النظيفة ،والبحث العلمي كمحرك
رئيسي لدعم االبتكار والوصول لحلول
جديدة وخاصة في الصناعة والبنية
التحتية ،والتحول إلى المدن المستدامة،
وترشيد اإلنتاج واالستهالك ،والتحكم في
التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها،
وحماية البيئة.

ُ
«وايل كورنيل» تبرز المحاكاة في التعليم الطبي
بمشاركة « »7أطباء

من طلبة جامعة قطر

الفائزون بالبرنامج الوطني
يشاركون تجربتهم البحثية
الدوحة

$

شارك الفائزون بالمركز الثاني من
البرنامج الوطني لتعزيز العلوم
تجربتهم البحثية في موضوع «تأثير
تثبيط مستقبالت الهيدروكربونات
أريل على جهاز المناعة  CTLA - 4في
الخاليا الجذعية لسرطان القولون»
الذي عمل عليه كل من هاجر الجميلي
ومها المعراج وإيمان عبد الفتاح
محمد تحت أشراف الدكتور هشام
كوراشي ،أستاذ العلوم الصيدالنية
في كلية الصيدلة بجامعة قطر.
يهدف المشروع إلى التحقق من تأثير
مستقبالت األريل الهيدروكربونية
على نقاط التفتيش المناعية في
الخاليا الجذعية لسرطان القولون،
حيث أقدم الطلبة القائمين على
المشروع بالتحقيق في المسارات
مثل « »AhRو« »CTLA - 4والرابط
المتقاطع بينهما.
وفي تصريح له ،قال الدكتور هشام
كوراشي ،أستاذ العلوم الصيدالنية:
«يهدف البحث إلى التعرف على
اآللية الجزيئية الجديدة لنمو وتكاثر
الخاليا الجذعية السرطانية في

سرطان القولون البشري ،وهو أحد
أكثر أنواع السرطانات
شيوعا في
ً
قطر .يعتبر استهداف هذا النوع من
السرطان إحدى أولويات رؤية قطر
الوطنية .»2030
وأضاف د .هشام« :اآللية المستخدمة
في المشروع تحاول تثبيط مسار
خلوي معين يعرف باسم مستقبل
الهيدروكربونات  ،Arylوهو إنزيم
داخل الجسم معروف بأنه يلعب
دورا في تنشيط المواد المسرطنة
ً
وتفعيل االختبار ونمو الخاليا الجذعية
السرطانية .تفترض دراستنا أنه
من خالل تثبيط مسار  AhRهذا فإننا
سنمنع نمو الخاليا الجذعية السرطانية
وتكاثرها عن طريق استهداف نقطة
مناعية مثل  .CTLA - 4نأمل ،بنهاية
هذا المشروع ،أن نكون قادرين على فتح
الباب أمام دواء جديد مضاد للسرطان
يساعد في عالج هذا السرطان».
وأشار د .كوراشي إلى أن هذا المشروع
يعود بالنفع إلى دولة قطر حيث إن
سرطان القولون من أعلى معدالت
ً
«وفقا
اإلصابة بالسرطان في قطر قائلاً :
لرؤية قطر الوطنية ،يجب أن نستهدف
الحد من انتشار وانتشار وتكلفة عالج
سرطان القولون.

الدوحة

$

عقدت وايل كورنيل للطب  -قطر دورتها
األولى عن تصميم عمليات المحاكاة
الفعالة وكيفية استخالص المعلومات
المحدثة من
منها ،مستندة إلى النسخة
ّ
«معايير أفضل الممارسات في عمليات
محاكاة الرعاية الصحية» .وقد شارك فيها
 7أطباء إلى جانب  15مشارك ًا من المهن
الطبية المساندة ومحاضرين وتربويين
في عدد من المؤسسات في قطر.
أدار الدورة التي استمرت على مدى
يومين كل من الدكتورة ستيال ميجور
األستاذ المشارك لطب األسرة في
الطب اإلكلينيكي ،والسيد جوشوا

فوغنسن المختص في التعليم القائم
على المحاكاة في وايل كورنيل للطب
– قطر ،والبروفسورة ميشيل براون
األستاذ المشارك ومدير برنامج الدراسات
العليا لمحاكاة الرعاية الصحية في
جامعة أالباما .وكان مديرو الدورة قد
حصلوا على منحة تنافسية في التعليم
الطبي المستمر في عام  2021إلعداد
وتنفيذ فعالية في مجال التعليم الطبي
المستمر في عام .2022
وشملت الدورة شرح ًا عن األسس
النظرية للمحاكاة في مجال الرعاية
الصحية وكيفية تصميم سيناريوهات
المحاكاة بطريقة تجعل منها أدوات
تع ّلم فعالة ،كما وصفت األساليب
المتّ بعة في استخالص المعلومات بعد

يشد
انتهاء جلسة محاكاة ما على نحو
ّ
اهتمام المتع ّلمين ويعزّز التفكير ويحد
من التململ .وبعد وصف تلك األساليب
قام المشاركون بتطبيق المعرفة
موجهة.
النظرية في جلسات عملية
ّ
وقد دأب قسم تعليم الطب في وايل
كورنيل للطب  -قطر منذ عام 2017
على دعم فريق عمل مختبر المهارات
اإلكلينيكية والمحاكاة بالكلية في
استضافته لندوة قائمة على المحاكاة
بإدارة الدكتورة ميجور وبدعم من أعضاء
«تحالف قطر للمحاكاة».
ّ
«تمثل هذه
وقالت الدكتورة ميجور:
الدورة المخصصة للقائمين على
التدريس بالمحاكاة عالمة فارقة في
اإلنجاز الذي أحرزه فريق العمل في

التشجيع على األخذ بأفضل ممارسات
التعليم القائم على المحاكاة للممارسين
في قطر .لقد قمنا بإعداد دورة أردناها
أن تكون تفاعلية وأن تز ّود المشاركين
مساعدة
بموارد مفيدة وأدوات معرفية
ِ
يمكنهم االستفادة منها في مؤسساتهم
وتطبيقها على الفور هناك».
وقال السيد فوغنسن« :كثير ًا ما يحصل
مز ّودو الرعاية الصحية على تدريبهم
بشكل منعزل ،أما هذه الدورة فأبرز ما
تتميز به أنها طرحت تحدي ًا لمجموعة
ّ
متعددة التخصصات من المحاضرين
والمتخصصين لتصميم جلسات
محاكاة متعددة التخصصات وفعالة
للمتعلمين».
وتم تقييم
تعلم المشاركين من خالل
ُّ
دراستين استقصائيتين ،سابقة
والحقة ،ورصدت الدراستان تغير ًا
إيجابي ًا في معرفة المشاركين على نطاق
كل المحاور المطروحة في إطار الدورة.
وع ّلق أحد المشاركين قائ ًال« :ربما تكون
هذه أفضل جلسة تعليمية حضرتها
على اإلطالق ،فقد شعرت بالتحفيز طوال
الجلسة بفضل التطبيقات العملية
المتتالية .وبالفعل،
طبقت بعض
ّ
أساليب التعقيبات اإليجابية مع طالبي
في اليوم التالي مباشرة وسعدت كثير ًا
عندما حققت المطلوب تمام ًا».
تم اعتماد هذه الدورة من قبل قسم
ّ
االعتماد في إدارة التخصصات الصحية
التابعة لوزارة الصحة العامة ومن
مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر
في الواليات المتحدة.

8

متابعات
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في إطار دعوتها السنوية المفتوحة للفن العام

متاحف قطر
تدعم المواهب المحلية

الدوحة

$

تدعو متاحف قطر

الفنانين الناشئين

والمخضرمين في قطر
القتراح أعمال فنية في
إطار دعوتها السنوية

المفتوحة للفن العام.

تجمع الدعوة السنوية

المفتوحة بين الفنانين

إلضفاء الحيوية والمعنى
على الجدران في جميع

أنحاء الدوحة وتشكل

جزءا من التزام متاحف
ً
قطر المستمر بدعم

المواهب المحلية

وتعزيز الفن العام.

وفي تصريح له ،قال عبد الرحمن اإلسحاق ،مدير
الفن العام في متاحف قطر« :ترمي الدعوات
المفتوحة التي ننظمها كل عام إلى دعم المواهب
المحلية وتزويد الفنانين الذين يعيشون في
قيمة القتراح أعمال فنية لألماكن
قطر بفرصة ِّ
العامة وإبداعها ،وندعو الفنانين المؤهلين إلى
تقديم مقترحاتهم ألعمال ستُ سهم في إثراء
المشهد الثقافي والفني في قطر ،من خالل إثارة
محادثات تأملية عبر وسائل إبداعية».
الفنانون المؤهلون في قطر مدعوون للتقدم إلى
واحد أو أكثر من الدعوات التالية إلدارة الفن العام
في متاحف قطر ،للحصول على فرصة إلبداع
أعمالهم الفنية على الجدران في أنحاء الدوحة.

جداري آرت
معا إلضافة
تجمع «جداري آرت» الفنانين
ً
الحيوية والمعنى الفني إلى الجدران في الدوحة
من خالل الجداريات وفن الشارع .الهدف من
البرنامج هو إحياء المناطق الحضرية وتعزيز
التدخل الفني في مناطق ُمعينة وإنشاء مواقع
جديدة داخل الدوحة يزورها الناس .كما أنه
جزء من التزام متاحف قطر المستمر بدعم

سيشهد برنامج جداري
آرت ومبادرة «/5»6

والمسابقة الطالبية
إبداع الفنانين
َ

المواهب المحلية وتعزيز الفن العام.

مبادرة طالب الفن العام
تدعو المبادرة الطالبية طالب الجامعات
والخريجين إلى اقتراح عمل فني عام مؤقت
أو دائم .في مسابقة طالب الفنون العامة لهذا
العام ،يتم تشجيع الطالب والخريجين على
التفكير في الرسالة التي يودون إيصالها من
خالل أعمالهم الفنية ،وسيتم تكليف الفنان الذي
يتم اختياره بتصميم اقتراحه بدعم من إدارة
الفن العام في متاحف قطر.

مبادرة «»6/5
تشجع دعوة مبادرة  6/5المفتوحة الفنانين
على اقتراح عمل فني عام دائم يخاطب
المجتمع المحلي ،ويجب أن يأخذ الفنانون في
االعتبار صلة العمل الفني بالمجتمع والرسالة
التي يرغبون في إيصالها من خالل أعمالهم
الفنية ،كما عليهم مراعاة الوزن واألبعاد والمواد
والميزانية .وسيحصل المتقدمون الناجحون
على عقد عمولة لتنفيذ أعمالهم الفنية العامة
المقترحة.

نظمته «قطر الخيرية» بالتعاون مع مبادرة «أنت مهم»

اختتام التجمع الصيفي األول لألطفال
الدوحة

$

الهاجري:

احتفلت مبادرة «أنت مهم»
بالتعاون مع «قطر الخيرية»
وعدة جهات أخرى باختتام
التجمع الصيفي األول ..أمن
وسالمة ،وقد استضافت
«قطر الخيرية» الحفل
الختامي للتجمع الصيفي
في مقرها الرئيسي ،وتم
في الحفل تكريم الجهات
الداعمة والمتعاونة والطلبة
المشاركين بالشهادات
التقديرية والدروع التذكارية.
وتعاون في إقامة التجمع الصيفي
األول أمن وسالمة مع مبادرة أنت مهم
إضافة لقطر الخيرية كل من االتحاد
الرياضي للشرطة وإدارة الخدمات
الطبية وإدارة شرطة األحداث وإدارة
الدفاع المدني وإدارة الخدمات الطبية
وإدارة أمن السواحل والحدود وأكاديمية
أسباير،االتحاد القطري للرماية والقوس
والسهم واالتحاد القطري للتنس
االسكواش والريشة الطائرة والهالل
األحمر القطري ومتحف قطر األولمبي
والرياضي ،وقد نفذ هذه المبادرة قسم
أمن المالعب في إدارة أمن المنشآت
والهيئات التابع لوزارة الداخلية.
وقد أسهم التجمع الصيفي األول في
استثمار أوقات األطفال المشاركين
الذين حضروه من المرحلتين االبتدائية
واإلعدادية خالل العطلة الصيفية
بفقرات تجمع بين المتعة والفائدة.
وقد أجمع المشاركون أن المحاضرات
والورش والزيارات واألنشطة الرياضية
التي قدمت لهم قد أضافت لهم الكثير
من المعلومات والمهارات والمعارف
في مجال إجراءات األمن والسالمة في
المالعب وعزز لديهم قيم المبادرة والروح
الرياضية.
وفي كلمته في الحفل الختامي قال
السيد عبد الرحمن محمد الهاجري
مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع في
قطر الخيرية« :لقد سعدنا بمشاركة
منتسبي قادة المستقبل في قطر

حرصنا من
خالله على بناء
ثقة األيتام
بأنفسهم
ودمجهم
بالمجتمع

الخيرية في هذا التجمع الصيفي والذي
نحرص من خالله على بناء ثقة األيتام
بأنفسهم ودمجهم بالمجتمع وتوفير
الرعاية الشاملة لهم إكسابهم المهارات
الحياتية وتطوير قدراتهم من خالل
األنشطة والفعاليات المختلفة».
وأضاف الهاجري« :ألننا في قطر الخيرية
ندعم جهود العمل التطوعي والمبادرات
الشبابية التي تخدم المجتمع القطري
فإننا نمد أيدينا للتعاون والشراكة
الفاعلة مع كافة الجهات والفئات في
المجتمع ومنها مبادرة أنت مهم ونأمل

أن يمتد هذا التعاون ويتعزز في
المستقبل».
وعلى نحو متصل قال النقيب سعيد
جمعة الهتمي المشرف على مبادرة أنت
مهم في كلمة ألقاها في الحفل« :لقد
تعرف األطفال من خالل هذا البرنامج
الذي استمر لمدة عشرة أيام وشارك
فيه  40طفال من أبناء منتسبي اإلدارات
والجهات المشاركة في الدولة سواء
كانت أمنية أو رياضية أو أكاديمية أو
إنسانية على اإلرث الوطني وكيفية
المحافظة عليه وتعزيز النماء في

المجتمع».
الجدير بالذكر أن التجمع الصيفي
األول ..أمن وسالمة أقيم في الفترة من 17
ـ  28من شهر يوليو الماضي ،واستهدف
الفئة العمرية من  14 10-عاما،
واشتمل على دورات في الدفاع المدني
واإلسعافات األولية والسباحة باإلضافة
إلى محاضرات دينية توعوية وأنشطة
رياضية ،وزيارات ألكاديمية أسباير
وميدان الرماية بالوسيل وملعب ستاد
الجنوب والمتحف األولمبي وغيرها من
الفعاليات.

بالتعاون مع إدارة شرطة األحداث

«صيفي الوكرة» يعزز
السلوك اإليجابي لمنتسبيه

الدوحة

$

في إطار فعاليات النشاط الصيفي بنادي الوكرة
الرياضي ،استضاف الجهاز الشبابي بالنادي
وكيل ضابط أول حسين قاسم عسكر -من قسم
التوعية واإلعالم بإدارة شرطة األحداث بوزارة
الداخلية -الذي قدم محاضرة بعنوان «تعزيز
السلوك اإليجابي في الصيف» وذلك ضمن فعاليات
النشاط الصيفي «نسمة صيف».
تناول المحاضر خالل اللقاء تعريف ًا باإلدارة وأقسامها
وأهم إجراءات العمل فيها ،ودورها في الحفاظ على
النشء من السلوكيات الخاطئة ،كما سلط
الضوء على الفئة العمرية التي تختص بها إدارة
شرطة األحداث وهي من عمر  7سنوات إلى 16

سنة ،مبين ًا أنها سن التمييز والعمر الذي يبدأ فيه
الطفل أو الشاب التقليد ومحاولة االتباع ألشخاص
معينين في حياته إما أن يكونوا قدوة طيبة أو غير
ذلك مما يحذر منه ،كما أوضح أبرز الطرق التي
من شأنها حماية النشء من ارتكاب السلوكيات
وبين أهمية اختيار الصحبة الصالحة
السلبية
ّ
وأثرها اإليجابي على السلوك ،كما تط ّرق إلى عدد
من التوجيهات الهامة للشباب في هذا العمر التي
تحفظ النشء من الوقوع في السلوكيات الخاطئة،
والتي من بينها بيان مخاطر القيادة بدون رخصة،
المشاجرات سواء في الطرقات أو المدارس
أو
ُ
والتجمعات الشبابية ،هذا باإلضافة إلى التط ّرق
ّ
إلى أخطار بعض األلعاب اإللكترونية ،موضح ًا أن
جميع هذه التوجيهات تقع تحت مفهوم الثقافة
األمنية التي تعمل اإلدارة على تنميتها لدى النشء.

في «ألعاب القوى»

اكتشاف المواهب الرياضية بـ «صيفي العربي»
الدوحة

$

نظمت اللجنة الشبابية وإدارة النشاط الصيفي
بالنادي العربي الرياضي عدد ًا من الفقرات
والفعاليات الصيفية خالل األسابيع الخمسة

الماضية ،بهدف صقل المهارات وتنمية القدرات
واكتشاف المواهب الرياضية وخاصة في أم
األلعاب «ألعاب القوى» ،الكتشاف هذه المواهب
والعمل على صقلها من خالل جمعهم في برامج
تدريبية خاصة بجهاز ألعاب القوى بالنادي.
وقال الكابتن وليد الصباحي ،المشرف العام على

األنشطة الرياضية بالنشاط الصيفي ومدرب
ألعاب القوى بالنادي ،إنه تم اختيار « »14مشارك ًا
بعد إجراء العديد من االختبارات والتصفيات
وذلك في المسافات الطويلة والمتوسطة،
والرمي (رمي الجلة والرمح والقرص) ،والسرعات
المختلفة ،حيث ترشح هذا العدد في أكثر من
جانب.
وأضاف أن جهاز ألعاب القوى بالنادي سيعمل على
تطوير مهارات المشاركين الذين تم اختيارهم
لالستفادة منهم في البطوالت التي يشارك فيها
النادي خالل الموسم الرياضي القادم.
وأوضح الصباحي أن النشاط الصيفي لهذا
العام 2022م يستمر حتى األسبوع الثالث
من شهر أغسطس الجاري ويتضمن أنشطة
تربوية وفعاليات ثقافية ورياضية ومحاضرات
وأنشطة مختلفة  ،وبرامج أخرى هادفة تسهم في
استفادة األبناء المشاركين بوقتهم خالل اإلجازة
الصيفية.

«بروة» تعلن نتائجها النصفية « »9أغسطس الجاري
أعلنت مجموعة بروة العقارية عن العزم على اإلفصاح عن البيانات المالية نصف
السنوية للفترة المنتهية في  30يونيو  ، 2022وذلك في  9أغسطس الجاري وكانت
مجموعة بروة العقارية ،وهي الشركة العقارية واالستثمارية الرائدة في قطر
والمنطقة ،قد حققت خالل الربع األول من  2022أرباح صافية عائدة على مساهمي
الشركة األم قدرها  229مليون ريال وبزيادة قدرها  % 21مقارنة بالربع األول من العام
 .2021وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة  38.4مليار ريال كما بلغ إجمالي
حقوق ملكية مساهمي الشركة األم قيمة  20.4مليار ريال.
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ثبتت التصنيف السيادي لقطر مع نظرة مستقبلية مستقرة« ..كابيتال إنتليجنس»:

توقعات بتضاعف فائض الموازنة « »3مرات
مركز مالي قوي ومستوى انكشاف محدود على المخاطر

} نهضة اقتصادية شاملة في قطر

كتب

سعيد حبيب

ثبتت وكالة التصنيف االئتماني
العالمية «كابيتال انتليجنس» تصنيفها
االئتماني السيادي للعمالت المحلية
واألجنبية طويل األجل لدولة قطر عند
درجة  AA-مع تصنيف العمالت المحلية
واألجنبية على المدى القصير عند A1+
مع نظرة مستقبلية مستقرة ،وتدعم هذه
التصنيفات المركز المالي القوي واألصول
السيادية الضخمة التي تمتلكها قطر
مع الفائض الكبير في الحساب الجاري
واحتياطيات الغاز الكبرى ومستوى
االنكشاف المحدود على المخاطر.
وتوقعت الوكالة تضاعف فائض موازنة
دولة قطر  3مرات إلى  % 12من الناتج
المحلي اإلجمالي خالل عام  2022على
أن يبلغ متوسط فائض الموازنة % 9.1
خالل عامي  2023و 2024بدعم من االرتفاع
القياسي ألسعار الطاقة عالميا وزيادة
الطلب على الغاز القطري علما بأن أحدث
بيانات صادرة عن وزارة المالية تكشف
عن تحقيق الموازنة العامة لدولة قطر
في الربع األول من العام الجاري فائض ًا
يبلغ  13.6مليار ريال ،مقابل  0.2مليار
ريال في الربع األول من العام الماضي
 .2021وسجلت اإليرادات العامة في
الربع األول من العام الجاري إلى  65مليار
ريال ،منها  59.4مليار ريال إيرادات من
قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي
و 5.6مليارريال وبلغ إجمالي النفقات خالل
الربع األول  51.4مليار ريال ،موزعة على 4
قطاعات رئيسية ،منها  18.4مليار ريال
نفقات على المشاريع الرئيسية و15.4
مليار ريال للرواتب واألجور و 16.5مليار

زيادة ملحوظة في معدالت الطلب على الغاز القطري

} صورة جماعية على هامش توقيع عقد الرعاية

رفع توقعات

النمو االقتصادي
إلى «»%4.5
في «»2022

انعكاس إيجابي
للمونديال على

جميع القطاعات

بقيادة «الخدمات»
ريال للمصروفات الجارية و 1.1مليار ريال
للنفقات الرأسمالية الثانوية.
ورجحت «كابيتال انتليجنس» ارتفاع
فائض الحساب الجاري لدولة قطر إلى
 % 19.8من الناتج المحلي اإلجمالي في
عام  2022مقارنة مع مستوى بلغ % 14.5
في عام  2021على أن يسجل متوسط
فائض الحساب الجاري  % 12.6خالل
عامي  2023و ،2024مشيرة إلى أنها قامت
برفع توقعات النمو االقتصادي لدولة
قطر إلى  % 4.5خالل عام  2022مقارنة

مع توقعات سابقة بنمو  % 4بدعم من
محفزات النمو اإليجابية وعلى رأسها
مونديال  2022والمكاسب التي فاقت
 %40للنفط منذ مطلع  .2022الفتة إلى أن
المونديال سينعكس إيجابا من الناحية
االقتصادية على جميع القطاعات وعلى
رأسها قطاع الخدمات.
وقالت الوكالة إن حجم أصول جهاز قطر
لالستثمار يبلغ مستوى  450مليار دوالر ما
يوازي  % 199من الناتج المحلي اإلجمالي
لدولة قطر ،ويمتلك جهاز قطر لالستثمار
حصص ًا في أيقونات استثمارية عالمية
أبرزها هارودز وناطحة السحاب شارد
األطول أوروبي ًا إلى جانب حصة  % 17في
شركة فولكس فاغن األلمانية للسيارات،
وحصة تبلغ  % 9في شركة غلينكور
البريطانية السويسرية لتجارة السلع
األولية والتعدين ،كما يملك الجهـاز أكثـر
من  % 6من أسـهم بنك باركليز ،و% 22
من شـركة سينسبري ،وكذلك افتتح
جهاز قطر لالستثمار مكتبا في نيويورك
عام  2015ووضع خطط ًا الستثمار  35مليار
دوالر في الواليات المتحدة األميركية،
وقد استحوذ الجهاز على نحو  % 10من
شركة «إمباير استيت ريالتي تراست»
المالكة لمبنى «إمباير استيت» الشهير
في عام  ،2016فض ًال عن «ميراماكس»
و«روسنفت» ويملك الجهاز  % 8.3في
شركة «بروكفيلد بروبيرتي» وحصة
 % 4.6من شركة النفط العالمية رويال
داتش شل إلى جانب «غروفنر هاوس»
كل من بنك أوف أميركا وتوتال
وحصة في ٍ
وشركة المجوهرات األميركية «تيفاني»،
وفي المقابل تواصل كل من شركتي
كتارا للضيافة والديار القطرية توسيع
حضورهما في استثمارات جديدة.

مشروع ترفيهي في جزيرة المها

بنك الدوحة يوقع اتفاقية مع «استثمار»
لرعاية مدينة «لوسيل وينتر وندرالند»
الدوحة

$

وقع بنك الدوحة مع شركة استثمار
َّ
فينتشورز للتطوير العقاري التابعة الستثمار
القابضة اتفاقية رعاية لمدينة «لوسيل
وينتر وندرالند» الترفيهية ،وأصبح بنك
الدوحة بموجب هذه االتفاقية واحد ًا من الرعاة
الرئيسيين لمدينة لوسيل وينتر وندرالند
الترفيهية .قام بتوقيع االتفاقية السيدة ريم
سعد المهندي ،رئيس التمويل العقاري لبنك
الدوحة ،والسيد هنريك كريستيانسن،
الرئيس التنفيذي الستثمار القابضة،
بحضور كل من سعادة الشيخ عبدالرحمن
بن فهد بن فيصل آل ثاني نائب الرئيس
التنفيذي لبنك الدوحة ،والسيد رامز الخياط،
نائب رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة،
إلى جانب مجموعة من القيادات التنفيذية
بالشركتين .وتعتبر لوسيل وينتر وندرالند
أهم وجهات الجذب السياحي في جزيرة المها،
وتشكل إلى جانب المعالم األخرى بالجزيرة
نقلة نوعية في قطاع السياحة والترفيه في
دولة قطر ،ومن المتوقع أن تسقبل أكثر من

بارتفاعها بنسبة « »% 9.7في يوليو« ..المركز»:

بورصة قطر تتصدر
قائمة األفضل أداء خليجيا
الدوحة

$

أظهر تقرير صادر عن شركة المركز المالي
الكويتي «المركز» أن بوصة قطر تصدرت
قائمة أفضل األسواق الخليجية أداء في يوليو
الماضي بارتفاعها بنسبة  ،% 9.7فيما سجل
السوق السعودي مكاسب نسبتها %5.9
خالل يوليو ،بينما كانت مكاسب سوقي
أبوظبي ودبي أقل إذ سجلتا  % 3.1و% 3.6

على التوالي .وقد تقدمت جميع القطاعات
الخليجية خالل الشهر ،وكان الرابح األكبر
قطاعي الصناعة والرعاية الصحية بنسبة
 %11.3و %9.2على التوالي ،كما ربحت أسهم
القطاع المصرفي  % 7خالل يوليو.
وأشار تقرير «المركز» إلى أن معظم البنوك
المركزية الخليجية رفعت أسعار الفائدة
خالل يوليو ،حيث رفعت اإلمارات العربية
المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر
والبحرين أسعار الفائدة بمقدار  75نقطة

أساس ،وقد واكبت األسواق الخليجية
صحوة األسواق العالمية ،حيث ارتفع
مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول
مجلس التعاون الخليجي ()S&P GCC
بنسبة  %5.8خالل يوليو .وكان أداء األسواق
المتقدمة إيجابي ًا خالل الشهر ،حيث حقق
مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس
العالمي ( )MSCIمكاسب بلغت % 7.9
ومؤشر ستاندرد آند بورز  500بنسبة .%9.1
وارتفع مؤشر توبكس ( )TOPIXالياباني

المهندي:

تطوير التجربة
السياحية

والترفيهية بالدولة
سنويا.
مليون ونصف المليون زائر
ً
وسوف تتولى  IMGتشغيل لوسيل وينتر
وندرالند ،وهي شركة عالمية رائدة في مجال
الفعاليات والعروض والوجهات الترفيهية
العالمية ،وتقوم بإدارة مدينة وينتر وندر الند
الترفيهية الشهيرة في حديقة الهايد بارك
بلندن ،وتقدم العديد من الفعاليات العالمية
الكبرى األخرى.
وبهذه المناسبة قالت السيدة ريم سعد
المهندي ،رئيس التمويل العقاري لبنك

الدوحة« :يسعدنا أن نكون راعي ًا رئيسي ًا
لواحد من أكبر المشاريع السياحية
الترفيهية في الدولة ،والتي يتم تشغيلها
من خالل شركات عالمية مرموقة في مجال
الترفيه ،دعم ًا الستراتيجية قطر الوطنية
لقطاع السياحة ضمن رؤية قطر ،2030
ونثق بأن لوسيل وينتر وندرالند ستساهم
بشكل كبير في االرتقاء بالتجربة السياحية
والترفيهية في قطر ،األمر الذي سينعكس
بشكل مباشر وإيجابي على تعزيز حضور
العالمة التجارية لبنك الدوحة بين
السائحين من دول المنطقة والعالم».
من جهته قال هنريك كريستيانسن،
الرئيس التنفيذي الستثمار القابضة:
"يسعدنا إنضمام بنك الدوحة إلى قائمة
الرعاة الرسميين للوسيل وينتر وندرالند،
هذه المدينة الترفيهية العالمية التي نهدف
من خاللها إلى أن تصبح وجهة ترفيهية دائمة
يقصدها السائحين خالل فترة تنظيم كأس
العالم  FIFA 2022وما بعدها ،لنكون في
النهاية مساهم ًا فاع ًال في ترسيخ مكانة قطر
على خريطة السياحة العالمية تماشي ًا مع
رؤية قطر الوطنية .2030

أسعار النفط قفزت

« »% 41.4منذ مطلع «»2022
البنوك المركزية الخليحية
رفعت أسعار الفائدة

} بورصة قطر

بنسبة  ،% 4.7بينما ارتفع مؤشر فوتسي
( )FTSEفي المملكة المتحدة بنسبة .% 3.5
وقامت العديد من البنوك في وول ستريت
برفع توقعات الناتج المحلي اإلجمالي في
الواليات المتحدة للربع الثاني قبل إصدار
بيانات الناتج المحلي اإلجمالي مع زيادة جي
بي مورغان ( )JP Morganلتقديرات النمو من
 % 0.7إلى  ،% 1.4في حين رفع بنك جولدمان
ساكس ( )Goldman Sachsتوقعات النمو
من  % 0.6إلى .% 1

واستعرض «المركز» أداء النفط الذي
تراجعت أسعاره بنسبة  % 4.2لشهر يوليو
 2022على الرغم من تسجيل زيادة سنوية
بنسبة  ،% 41.4فقد تعرضت أسعار النفط
لضغوط في شهر يوليو مع انخفاض الطلب
على البنزين في الواليات المتحدة خالل
ذروة موسم الصيف إلى جانب ارتفاع حاالت
اإلصابة بفيروس كورونا والقيود الحكومية
في الصين .وعلى الرغم من تراجع الطلب
وارتفاع معدالت اإلنتاج ،فإن محدودية

المعروض نسبي ًا تدعم أسعار النفط،
وأصبحت هناك قيود أكبر على المعروض
من الغاز الطبيعي الذي زاد سعره بنسبة
 % 51.7خالل الشهر ،بسبب اضطرابات
اإلمداد المتعلقة بصيانة خط أنابيب نورد
ستريم  1في روسيا ،والذي يلبي الطلب على
الطاقة في منطقة اليورو ،وخاصة ألمانيا.
واستعادت روسيا في البداية  % 40من طاقتها
اإلنتاجية قبل أن تخفضها إلى  % 20بحجة
العقوبات المفروضة عليها.
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بقطاع الطيران ..من حيث حضورها في مناقشات مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي

«القطرية» السادسة عالميا في «السوشيال ميديا»
تقاسمت المركز مع طيران الهند و«يونايتد إيرالينز»

حصتهــا تبل ــغ « »٪7من النقاشــات خــالل النصــف األول

} الخطوط الجوية القطرية

كتب

سعيد حبيب

حلت الخطوط الجوية القطرية في المرتبة السادسة عالميا بقائمة
غلوبال داتا ألكثر شركات الطيران حضورا في مناقشات مستخدمي
وسائل التواصل االجتماعي «السوشيال ميديا» خالل النصف األول
من العام  2022حيث استحوذت على حصة تبلغ  %7من اإلجمالي
كل من شركتي  :طيران الهند والخطوط
لتتقاسم المركز ذاته مع ٍ
الجوية المتحدة األميركية «يونايتد إيرالينز» .فيما تصدرت القائمة
بالمركز األول الخطوط الجوية األميركية بحصة تبلغ % 15من إجمالي
مناقشات مستخدمي وسائل التواصل حول قطاع الطيران.
ٌ
كل من خطوط دلتا الجوية
وتقاسمت
األميركية وخطوط جيت بلو الجوية المركز
الثاني بحصة تبلغ % 14من االجمالي بينما
جاءت الخطوط الجوية البريطانية في
المرتبـــــة الثالثـــــة عالميــــا بحصــة تبلــغ
 % 11ثم شركة طيران لوفتهانزا األلمانية في
المرتبة الرابعة عالميا بحصة تبلغ  % 9بينما
تقاسمت كال من :خطوط كانتاس االسترالية
والخطوط الجوية الفرنسية المرتبة الخامسة
عالميا بحصة تبلغ .%8
وتتمتع الخطوط الجوية القطرية بمكانة
قوية وراسخة تمكّ نها من مواصلة قيادة مرحلة
تعافي قطاع الطيران العالمي بوصفها شركة
الطيران الحائزة على جائزة «أفضل شركة
وتسير رحالتها عبر مطار
طيران في العالم»،
ّ
حمد الدولي ،الحائز على جائزة «أفضل مطار
في العالم» ،وذلك بحسب تصنيف شركة

سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران
ّ
ودشنت الناقلة الوطنية لدولة قطر
والمطارات.
وجهات جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية
ٍ
المتنامية ،كما أبرمت العديد من الشراكات
مع عدد من الشركات بما في ذلك خطوط
أالسكا الجوية ،والخطوط الجوية األميركية،
وخطوط جيت بلو الجوية ،باإلضافة إلى
عضوية تحالف الطيران العالمي ،oneworld
وتقديم عملة مكافآت جديدة لبرنامج الوالء
«أفيوس» ،مع تشغيل أول رحلة في العالم
محصنة بالكامل ضد فيروس كوفيد ،19 -
ّ
أيض ًا أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول
شركة طيران دولية تحصل على تصنيف الـ
 5نجوم في «تدقيق تدابير السالمة الخاصة
بكوفيد  19 -على مستوى شركات الطيران»
من سكاي تراكس.
وكدليل على مدى المرونة التي تتمتع بها الناقلة

الوطنية لدولة قطر ،ومدى التزامها وتصميمها
على إتاحة إمكانية السفر وتقريب المسافات
بين دول للعالم خالل أحلك الظروف التي
واجهها قطاع السفر ،احتلت الخطوط الجوية
القطرية المرتبة الثانية على مستوى العالم
في مؤشر عائدات المسافرين لكل كيلومتر
( )RPKsخالل العام  ،2021بحصة بلغت % 6
من سوق السفر ،وذلك بحسب األرقام الصادرة
عن اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» ،كما
ً
مقارنة
حققت الشركة نمو ًا الفت ًا بلغ % 26
بعام  2020الذي بلغــــــت نســــبة النمو فيه % 1
فقط ،أيض ًا أصبحت الخطوط الجوية القطرية
بعد الجائحة واحدة من أكبر شركات الطيران
في العالم وفق ًا لمؤشر عائدات المسافرين لكل
كيلومتر (.)RPKs
كما لعبت الخطوط الجوية القطرية دور ًا
محوري ًا خالل جهود االستجابة العالمية

رؤية

رأس المال البشري والعمل الرقابي
جوهرة أحمد مانع الجعل
رئيس قسم التدريب وتنمية القدرات
بديوان المحاسبة

إيمان ًا من ديوان المحاسبة بأن العنصر
البشري هو حجر األساس في االرتقاء
بالعمل الرقابي على مستوي الدولة ،فقد مثل
االستثمار في رأس المال البشري وتأهيل
وتطوير الكوادر الوطنية بما يتماشى مع الرؤية
الوطنية لدولة قطر  ،2030أولوية قصوى لدى
الديوان ،وتطبيق ًا للقرار األميري رقم ( )7لسنة
 2017الخاص بالهيكل التنظيمي لديوان
المحاسبة .تم تأسيس مركز التميز للتدريب
والتطوير بديوان المحاسبة .نظر ًا لما يشكله
تدريب وتطوير الكفاءات الوظيفية العامة
والسلوكية والتخصصية من أداة لالستثمار
تعود بالنفع على تنمية رأس المال البشري.
ويهدف ديوان المحاسبة بدولة قطر من خالل
خططه االستراتيجية ومشاريعه التطويرية
إلى توفير أكبر الفرص التي تساهم في
النهوض ببرامج ومشاريع التنمية الوطنية
الشاملة من خالل االعتماد والتركيز على
األهداف الرئيسية لرؤية دولة قطر  ،2030حيث
يعمل الديوان ممث ًال في مركز التميز للتدريب
والتطوير على تأهيل وتدريب وبناء القدرات
الوطنية من خالل طرح مجموعة كبيرة من
البرامج التدريبية والمبادرات التطويرية،
حيث تم اعتماد أكثر من  100برنامج
تدريبي ضمن خطط التدريب السنوية
لعام  .2022وتم تصميم هذه البرامج لتلبية
االحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي
ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة
بهدف تنمية ورفع قدراتهم الوظيفية ،هذا
باإلضافة إلى برامج الخدمة المجتمعية التي
تستهدف طالب الجامعات والمدارس بدولة
قطر لتأهيلهم في مجاالت العمل الرقابي.
فعلى مستوى موظفي ديوان المحاسبة يتم
تقديم برامج تدريبية نوعية ومتخصصة،

في مجال العمل الرقابي واإلدارات المساندة
األخرى .باإلضافة إلى تنفيذ برامج الشهادات
المهنية للموظفين واعتماد دليل للشهادات
المهنية وتشجيع الموظفين للحصول على
الشهادات المهنية .كما يقوم المركز بدعم
مشاريع البحث العلمي من خالل تفعيل
مسابقات البحث العلمي في مجاالت العمل
الرقابي ،بما يخدم طبيعة عمل ديوان
المحاسبة.
كما تشتمل خطط مركز التميز للتدريب
السنوية على تدريب موظفي الجهات
الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة على
مستوى إدارات التدقيق الداخلي من خالل
تنمية وتطوير مهارات موظفي هذه اإلدارات
في مجاالت أساسيات وممارسات التدقيق
الداخلي ،وعناصر المعرفة الخاصة بالتدقيق
الداخلي .وأيضا على مستوى إدارات المخاطر
والجودة ،حيث يقوم المركز بتطوير الكفاءات
الوظيفية في مجال إدارة المخاطر المؤسسية،
بما يخدم مجاالت العمل الرقابي ،وتوحيد
وتطوير المعارف والكفاءات .هذا باإلضافة إلى
تفعيل التعاون المشترك في مجاالت التدريب
والتطوير بين ديوان المحاسبة ،والجهات
الخاضعة لرقابته من خالل إبرام وتوقيع
عدد من مذكرات التفاهم الهادفة إلى تبادل
الخبرات.
ويحرص ديوان المحاسبة على تفعيل
التعاون الدولي على مستوى األجهزة الرقابية
النظيرة من خالل االستعانة بالخبراء وذوي
الكفاءات لتقديم برامج تخصصية في مجاالت
العمل الرقابي بهدف رفع الكفاءات ونقل
التجارب والخبرات.
وفي إطار الخدمة المجتمعية لديوان
المحاسبة ،يقدم مركز التميز عددا من البرامج
الخاصة بطالب الجامعات والمدارس .ودعم
وتوفير فرص التدريب الميداني ومشاريع
التخرج لطالب الجامعات في دولة قطر من
التخصصات ذات العالقة المباشرة بعمل
ديوان المحاسبة ،وإتاحة فرص االستفادة من
خالل موقع الديوان اإللكتروني للتسجيل في
هذه المجاالت.

لجائحة كوفيد –  ،19حيث كانت شركة
الطيران العالمية الوحيدة التي واصلت تسيير
وتسير حالي ًا
رحالتها منذ انتشار الجائحة.
ّ
رحالتها إلى وجهات أكثر وعدد رحالت أكبر
من أي شركة طيران أخرى في المنطقة .كما
وسعت الناقلة الوطنية لدولة قطر شبكة
ّ
وجهاتها لتضم نحو  150وجهة عالمية.
من جهته ،حاز مقر عمليات الناقلة القطرية،
مطار حمد الدولي ( ،)HIAمؤخر ًا على جائزة
«أفضل مطار في العالم» للعام الثاني على
عالميا
حل في المرتبة األولى
التوالي ،بعدما
ً
َّ
ضمن حفل جوائز سكاي تراكس العالمية
للمطارات  ،2022والذي أقيم على هامش معرض
ومؤتمر المطارات العالمي الذي أقيم بالعاصمة
ً
أيضا من
الفرنسية باريس .وتمكن المطار
االحتفاظ بلقب أفضل مطار في الشرق األوسط
للعام الثامن على التوالي .واستندت تصنيفات

المطارات المترشحة إلى تصويت المسافرين
جو ًا عبر العالم وقياس مدى رضاهم من خالل
مؤشرا من مؤشرات األداء الرئيسي لخدمات
39
ً
ومنتجات المطارات مثل تسجيل الوصول
والمسافرين القادمين وتحويل الرحالت
والتسوق واألمن والجوازات وصاالت المغادرين.
وقد حصل مطار حمد الدولي على المركز األول
كأفضل مطار في العالم بعد منافسة جمعته
مطارا من المطارات العالمية األخرى.
مع 550
ً
وبوصفها شريك الطيران الرسمي لالتحاد
الدولي لكرة القدم ( )FIFAمنذ العام ،2017
شملت الخطوط الجوية القطرية برعايتها
نسختين من بطولة كأس العالم لألندية في
عامي  2019و ،2020وبطولة كأس العرب FIFA
قطر  ،™2021التي جرت استضافتها جميعها
في دولة قطر .كما تتط ّلع الناقلة القطرية
لرعاية بطولة كأس العالم  FIFAقطر ،™2022

التي تُ قام للمرة األولى في تاريخها في الشرق
األوسط ،باإلضافة إلى تقديم أفضل خيارات
السفر السلسة إلى أكثر من  145وجهة عالمية
لعشاق كرة القدم الذين يرغبون بحضور
هذا الحدث الرياضي العالمي .وانطالق ًا من
ّ
المتمثل بتوحيد الشعوب مع ًا من
هدفها
خالل الرياضة ،تملك الناقلة الوطنية لدولة
قطر ،أفضل شركة طيران في العالم ،محفظة
رعايات رياضية عالمية تشمل رعاية العديد
من اتحادات كرة القدم مثل االتحاد الدولي
لكرة القدم ( ،)FIFAواتحاد أميركا الجنوبية
لكرة القدم (كونميبول) ،واتحاد أميركا
الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي لكرة
القدم (الكونكاكاف) .كما ترعى الناقلة عدد ًا من
أقوى أندية كرة القدم في العالم من بينها نادي
السد ،وبوكا جونيورز ،وبايرن ميونيخ ،وكاس
ّ
يوبين ،وباريس سان جيرمان.

إلى « »145.64ألف زائر

قفزة « »% 499.5في عدد زوار قطر خالل يونيو
الدوحة

$

أظهرت نشرة (قطر..

إحصاءات شهرية) الصادرة
عن جهاز التخطيط

واإلحصاء ارتفاع عدد زوار
دولة قطر خالل شهر

يونيـــــو  2022بنســــبة

 % 499.5على أساس سنوي

إلى مستوى  145.64ألف زائر،
مقابل  24.29ألف زائر في

الشهر المماثل من العام
الماضي.

} مطار حمد

وارتفاع إجمالي قيمة العقارات المباعة
خالل شهر يونيو  2022بنسبة 109.6
 %مقارنة بشهر مايو السابق لتسجل
قرابة  2.84مليار ريال ،كما سجلت
ارتفاعا بنسبة  % 39.6مقارنة بشهر
يونيو المناظر من العام الماضي.
كما أظهرت بيانات النشرة ارتفاع
إجمالي ترخيص السائقين الجديدة
بمعدل شهري قدره ( % 44.9عن شهر
مايو  ،)2022وبارتفاع للمعدل السنوي
بمقدار ( % 136.8عن شهر يونيو
 ،)2021وسجلت الرخص الجديدة
للذكور غير القطريين النسبة األعلى
من إجمالي الرخص بمقدار % 82
بمعدل تغير شهري قدر بـ( % 39.8عن
شهر مايو  ،)2022وتغير سنوي بمقدار
( % 155.4عن شهر يونيو .)2021
ومن أبرز التغيرات أيض ًا :ارتفاع
إجمالي ودائع البنوك التجارية
وإجمالي التسهيالت االئتمانية
للبنوك التجارية بمعدل شهري قدره

 % 1.7و % 0.7على التوالي (عن شهر
مايو  ،)2022وارتفاع ًا سنوي ًا قدر بـ2.4
 %و % 1.4على التوالي (عن شهر يونيو
.)2021
وأوضحت البيانات الديموغرافية
ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين
في الدولة من  2.50مليون نسمة في
يونيو  2021إلى  2,66مليون نسمة في
يونيو .2022
أما فيما يخص اإلحصاءات الحيوية،
فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2029
مولود ًا خالل شهر يونيو  ،2022وسجل
إجمالي المواليد األحياء القطريين
ارتفاع ًا بنسبة  % 4.1عن الشهر
الماضي ،في حين بلغ إجمالي عدد
الوفيات  178حالة وفاة مسجلة
انخفاض ًا نسبته  % 12.7عن شهر
مايو .2022
وشهد شهر يونيو  2022ارتفاع ًا شهري ًا
بنسبة  % 8.4و % 21.9في إجمالي
عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطالق

على التوالي ،حيث بلغ إجمالي عدد
عقود الزواج  373عقد زواج ،في حين
بلغ إجمالي عدد إشهادات الطالق 267
حالة طالق.
أما عن بيانات الضمان االجتماعي،
فقد بلغت قيمته  79مليون ريال قطري
في يونيو  2022لعدد  14436مستفيد ًا
مسج ًال انخفاض ًا شهري ًا قدره % 0.2
لقيمة الضمان االجتماعي وانخفاض ًا
شهري ًا بلغ  % 0.1لعدد المستفيدين
من الضمان االجتماعي.
وقد بلغ استهالك الكهرباء خالل شهر
يونيو  2022حوالي  5164.3جيجا واط
في الساعة ،مسج ًال ارتفاع ًا شهري ًا
بنسبة  % 14.1وارتفاع ًا سنوي ًا قدره
 ،% 4.5بينما بلغ إجمالي استهالك
المياه  56628.5ألف متر مكعب خالل
الشهر نفسه ،مسج ًال بذلك انخفاض ًا
شهري ًا بنسبة  ،% 1.1وانخفاض ًا
سنوي ًا بلغ .% 1.9
أما بشأن القطاع المصرفي ،فقد

بلغت قيمة عرض النقد الواسع ()2
حوالي  675.1مليار ريال خالل شهر
ً
يونيو ،2022
مسجلة بذلك ارتفاع ًا
سنوي ًا بلغت نسبته  % 9.3مقارنة
بشهر يونيو  ،2021بينما بلغت قيمة
شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك
التجارية حوالي  984.0مليار ريال
قطري خالل شهر يونيو  ،2022مسج ًال
بذلك ارتفاع ًا سنوي ًا بلغت نسبته
 % 2.4مقارنة بشهر يونيو ،2021
حيث بلغ إجمالي الودائع حينها
حوالي  960.6مليار ريال قطري.
أما فيما يخص بيانات رخص البناء
الصادرة ،فقد بلغ إجمالي عدد
الرخص  755رخصة خالل شهر يونيو
 ،2022مسجلة بذلك ارتفاع ًا شهري ًا
بلغت نسبته  ،% 17.1وارتفاعــ ًا
سنوي ًا قدره .% 2.9
وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة
المسجلة ،فقد أوضحت النشرة أن
مجموع المركبات المسجلة خالل
شهر يونيو  2022بلغ  8.11مركبة
جديدة مسجلة بذلك ارتفاع ًا شهري ًا
بنسبة  ،% 22.6وارتفاع ًا سنوي ًا قدره
.% 53.1
المتعلقة
للبيانات
وبالنسبة
بقضايا الحوادث المرورية دون
احتساب الحوادث بال إصابات ،فقد
بلغ إجمالي عددها  746خالل شهر
يونيو  ،2022مسج ًال بذلك انخفاض ًا
شهري ًا بنسبة  ،% 9.2وارتفاع ًا سنوي ًا
قدره  ،% 36.1وقد سجلت اإلصابات
الخفيفة الغالبية العظمى من
قضايا الحوادث المرورية خالل نفس
الشهر بنسبة  ،% 92تليها اإلصابات
البليغة بنسبة  ،% 6أما بالنسبة
للوفيات فقد بلغت  14حالة وفاة
تعادل  % 2فقط من إجمالي قضايا
الحوادث المرورية.

اقتصاد
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عقدها مركز قطر للمال لتسريع وتيرة االبتكارات التكنولوجية

شراكة مع «بولندا» لتطوير القطاع الرقمي
الدوحة

$

ّ
وقع مركز قطر للمال مذكرة

تفاهم مع مؤسسة بولندا

الرقمية تهدف إلى تعزيز

التعاون بينهما في القطاع

الرقمي وتسريع الخطى

نحو ابتكار تقنيات رقمية
جديدةُ .
وتعد مذكرة التفاهم

هذه هي الخطوة األولى في
إطار سعي مركز قطر للمال

إلقامة تعاون طويل األمد مع
المؤسسات البولندية.

وبحسب المذكرة ،سيتعاون الطرفان
لتطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة مثل
إقامة ندوات عبر اإلنترنت ،وتنظيم
فعاليات للتواصل والتعارف ،وترتيب
لقاءات عمل مباشرة بين الشركات
وغيرها من المبادرات األخرى بغرض
تحفيز األنشطة الرقمية ودعم منظومة
األعمال الرقمية في كال البلدين.
باإلضافة لذلك ،سيلتزم الجانبان
بالتعريف بالفرص التجارية ذات الصلة
في كال البلدين ،وتبادل المعلومات في
المجال الرقمي ،والتعريف بالشركات
التكنولوجية والترويج المشترك ألنشطة
وفعاليات كل منهما عبر منصات
التواصل االجتماعي والمنصات الرقمية.
جاء توقيع هذه الشراكة في وقت تشهد
فيه العالقات القطرية البولندية تنامي ًا
قوي ًا في اآلونة األخيرة في مختلف
المجاالت ،حيث ستساعد في تسهيل
التعاون بين الجانبين في قطاع
التكنولوجيا وتبادل الرؤى والخبرات.
فيما ُيعد االقتصاد البولندي األكبر
في أوروبا الوسطى والشرقية ويتميز
باإلمكانيات والقدرات القوية في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وإذ

} خالل توقيع مذكرة التفاهم المشتركة

السفير البولندي:

يوسف الجيدة:

تدشين خطوط تجارية جديدة مع قطر

بولندا باتت مركزا عالميا لالبتكار

تسعى دولة قطر حالي ًا إلى تحويل
مجتمعها إلى مجتمع رقمي متطور
تماشي ًا مع تطلعات رؤية قطر الوطنية
 ،2030فإنها تأمل أن تسهم هذه الشراكة
في تعزيز عملياتها وخططها للتحول
الرقمي في البالد.
وفي تعليق له على توقيع الشراكة ،قال
سعادة السيد يانوش جانكي ،سفير
جمهورية بولندا لدى دولة قطر« :بعد
النجاح الكبير الذي حققته النسخة
الثالثة من منتدى األعمال القطري -
البولندي للتكنولوجيات الجديدة الذي
نظمته سفارة جمهورية بولندا لدى
الدوحة ومجلس األعمال القطري -
البولندي في  30مايو  2022بالتعاون مع
مركز قطر للمال كشريك استراتيجي،

تمثل هذه المذكرة عالمة فارقة أخرى
في نطاق التعاون القطري  -البولندي
في قطاع التكنولوجيا ،وأود أن أشيد هنا
بمركز قطر للمال على ريادته وجهوده
الدؤوبة في هذا الصدد».
وأضاف قائال :إن المصلحة المشتركة
المتمثلة في التعاون من أجل تنمية
القدرات والصناعات الوطنية ستسهم
في تدشين خطوط تجارية جديدة بين
قطر وبولندا .ففي عام  ،2020تأسس
مجلس األعمال القطري  -البولندي
في مركز قطر للمال لتعزيز التعاون
االقتصادي والتجاري بين البلدين.
ّ
نظمت سفارة جمهورية بولندا
كما
في الدوحة حتى اآلن ثالث نسخ من
منتدى األعمال القطري  -البولندي

للتكنولوجيات الجديدة بالتعاون مع
مجلس األعمال القطري  -البولندي
للترويج لقطاع التكنولوجيا واالتصاالت
البولندي في قطر.
وفي سياق حديثه عن هذه الشراكة،
قال السيد يوسف محمد الجيدة،
الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:
«مسرور بهذا التعاون مع مؤسسة بولندا
الرقمية فهي من المؤسسات الرائدة التي
ساهمت في أن تصبح بولندا مركز ًا
رئيسي ًا عالمي ًا لالبتكار .وتعتبر هذه
المذكرة خطوة مهمة لتطوير القطاع
الرقمي بدولة قطر وتوسيع خبراتها في
مجال التكنولوجيا الرقمية .كما ستفتح
أبواب ًا جديدة لتعزيز التعاون مع بولندا
باعتبار أن هذه الشراكة هي األولى

بالنسبة لمركز قطر للمال مع مؤسسة
بولندية».
وأضاف« :ستعزز هذه الشراكة التزام
مركز قطر للمال تجاه تطوير القطاع
الرقمي في قطر .فمن خالل وضع أهداف
مشتركة للنمو مع مؤسسة بولندا
الرقمية ،أنا واثق من أنه سيكون هناك
العديد من المبادرات الناجحة مستقب ًال
التي ستسهم في دعم المعرفة والتعلم،
وتنمية المهارات وتسريع خطى االبتكار
في المجال الرقمي بكال البلدين».
وستخدم هذه الشراكة الطموحات
والتطلعات المشتركة لكل من مركز
قطر للمال ومؤسسة بولندا الرقمية في
تعزيز مكانة بلديهما في األسواق العالمية
وبناء اقصاد رقمي شمولي ومرن .كما

مكتفيا بتقييمات «موديز» و«فيتش» و«كابيتال انتليجنس»

«المصرف» يطلب سحب تصنيفه
االئتماني من «ستاندرد آند بورز»

آلجال « »3و« »6و« »9أشهر

«المركزي» يطرح أذون خزانة
بـ « »600مليون ريال
الدوحة

$

في إطار سعي مصرف قطر المركزي
لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر
وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة
الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل
أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات
السياسة النقدية ،وتنفيذ ًا آللية
التنسيق بين السياستين المالية
والنقدية ،أصدر مصرف قطر المركزي
أمس أذونات خزينة آلجال ثالثة وستة
وتسعة أشهر ،حيث بلغت قيمة
اإلصدارات نحو  600مليون ريال قطري
ً
موزعة على النحو التالي 300 :مليون

} وكالة ستاندرد آند بورز العالمية

الدوحة

$

أعلن مصرف قطر اإلسالمي «المصرف» أنه قد طلب من وكالة ستاندرد آند
بورز للتصنيفات االئتمانية سحب التصنيف االئتماني طويل األجل وقصير
األجل للمصرف «/ A-2-  »Aالخاص به ،على أن يواصل المصرف حصوله على
التصنيفات اإلئتمانية من ٍّ
كل من وكالة التصنيف الدولية «موديز» لخدمات
المستثمرين ووكالة فيتش الدولية للتصنيف االئتمانى ووكالة كابيتال
إنتليجنس للتصنيفات االئتمانية.
وفي مايو  ،2022أكدت وكالة التصنيف
الدولية «موديز» لخدمات المستثمرين
تصنيف الودائع طويلة األجل لمصرف قطر
اإلسالمي عند »A1«.وفي أبريل  ،2022أكدت
وكالة فيتش للتصنيف االئتماني ،التصنيف
االئتماني لمصرف قطر اإلسالمي عند «»A-
وفي مارس  ،2022أكدت وكالة كابيتال
إنتليجنس للتصنيف االئتماني تصنيف
االعمالت األجنبية طويل األجل ( )LTCRللبنك
عند « .»A+وخالل النصف األول من عام 2022
حقق مصرف قطر اإلسالمي أرباح ًا صافية
بقيمة  1,815مليون ريال قطري عن فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2022محقق ًا نمو ًا
بنسبة  % 13.8مقارنة مع نفس الفترة من عام
 .2021كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف
بنسبة  % 4.8مقارنة بشهر يونيو  2021ليصل
إلى  193مليار ريال قطري مدفوع ًا بالنمو في
أنشطة االستثمار .كما بلغت ودائع العمالء
ً
محققة نمو ًا بنسبة % 3.2
 129مليار ريال قطري
مقارنة بشهر يونيو .2021
وبلغ إجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر

المنتهية في  30يونيو  2022مبلغ  4,284مليون
ريال .مسج ًال نمو ًا بنسبة  % 4.2مقارنة بمبلغ
 4,112مليون ريال .عن نفس الفترة من عام
 .2021وسجلت إيرادات التمويل واالستثمار
نمو ًا بنسبة  % 6.1لتصل إلى  3,760مليون
ريال .للنصف األول من عام  2022مقارنة بـ
 3,543مليون ريال .بلغ إجمالي المصاريف
التشغيلية  540مليون ريال .لفترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو  2022مع توليد
دخل تشغيلي قوي واحتواء التكاليف مما
يمكّ ن البنك من تحسين الكفاءة التشغيلية
وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى % 16.8
من  % 17.5لنفس الفترة من عام  ،2021وهي
األدنى في القطاع المصرفي القطري.
وخالل النصف األول من العام  ،2022حصل
المصرف على أكثر من  20جائزة مرموقة من
مجالت معروفة عالمي ًا ،وهو ما يعكس األداء
المالي القوي ،والتميز في تقديم خدمات
مصرفية ومالية عالية الجودة لعمالئه
من األفراد والشركات ،باإلضافة إلى نجاح
استراتيجية التحول الرقمي للبنك.

} مصرف قطر اإلسالمي

وحصل المصرف مؤخر ًا على جوائز أفضل
بنك ،أفضل بنك للحلول الرقمية وأفضل
بنك للتمويل اإلسالمي في قطر من مجلة
يوروموني العالمية ،بينما منحت مجلة ذا
بانكر ،التابعة لمجموعة فايننشال تايمز،
المصرف جوائز أفضل بنك إسالمي للعام في
قطر وفي الشرق األوسط والمملكة المتحدة
تقدير ًا ألدائه القوي ونموه المستمر.
وقد حصل المصرف من مجلة ميد MEED
على جوائز أفضل بنك لألفراد في الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،أفضل بنك لألفراد
في قطر ،أفضل تطبيق لتجربة العمالء في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا والتميز في
الخدمات المصرفية عبر الجوال في الشرق
األوسط وإفريقيا .وعالوة على ذلك ،حصد
المصرف أربع جوائز مرموقة من غلوبال
فاينانس تقدير ًا لجهوده المستمرة في الوفاء
باحتياجات عمالئه من األفراد ،المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة والشركات.
وفي تصنيف فوربس ألقوى  100شركة في
الشرق األوسط لعام  2022احتل المصرف

المرتبة رقم  25على مستوى الشرق األوسط،
والمرتبة الثالثة في قطر ،كما تم اختيار
السيد باسل جمال ،الرئيس التنفيذي
للمجموعة ،ضمن قائمة فوربس ألقوى 100
رئيس تنفيذي في الشرق األوسط لعام .2022
كما حصل السيد باسل على المرتبة األولى
في المنطقة ،كأفضل رئيس تنفيذي في
فئة البنوك اإلسالمية في مؤتمر وجوائز Top
 .CEOوحصل المصرف على جائزتي أفضل
بنك لألفراد وأفضل بنك للشركات الصغيرة
والمتوسطة في قطر من مجلة آشيان بانكر،
وأربع جوائز من مجلة ذا ديجيتال بانكر،
ولقبين آخرين من مجلة ذا أسيت لعام 2022
تقدير ًا لجهوده المستمرة في تقديم الخدمات
المصرفية الرقمية المبتكرة ،كما منحت
مجلة إيميا فاينانس المصرف جائزتي
أفضل مصرف إسالمي في قطر وأفضل إطالق
لمنتج في الشرق األوسط ،أما مجلة أخبار
التمويل اإلسالمي  IFNفقد منحت المصرف
جائزة أفضل بنك إسالمي في قطر للعام
الثالث على التوالي.

سيمضي الطرفان ُقدم ًا بموجب هذه
الشراكة في مساعيهم نحو تحقيق
أهدافهما من خالل فتح فرص استثمارية
جديدة أمام األنشطة التآزرية تسهم
في توطيد العالقات الثنائية القطرية
البولندية في القطاع الرقمي.
من جانبه قال السيد بيوتر
ميتشكوفسكي ،المدير العام لمؤسسة
بولندا الرقمية« :ستمكننا هذه الشراكة
مع مركز قطر للمال من إقناع الشركات
الناشئة والعالمية بالمجيء إلى بولندا
وتوسيع أعمالها إلى أسواق دولية أخرى
مثل قطر .كما ستوفر هذه الشراكة
فرصة كبيرة لتبادل المعارف والخبرات
حول منظومة األعمال لقطاع التكنولوجيا
في قطر وبولندا».
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة
تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع
بمزايا تنافسية عديدة ،مثل الحق
في التملك األجنبي بنسبة تصل إلى
 ،% 100وإمكانية تحويل األرباح بكاملها
إلى الخارج ،وضريبة على الشركات
ال تتجاوز  % 10على األرباح المحلية،
والعمل في إطار شبكة تخضع التفاقية
ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من
 80دولة ،والعمل في إطار بيئة قانونية
تستند إلى القانون اإلنجليزي العام
والحق في التعامل التجاري بأي عملة.
انتهى -نبذة عن مركز قطر للمالتأسس مركز قطر للمال لينشط
داخل الدولة ويقع تحديد ًا في مدينة
أعمال متميزة
الدوحة حيث يوفر منصة
ٍ
للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة
بوجه عام.
أنشطتها في قطر أو المنطقة
ٍ
كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني
وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة
أعمال راسخة تجيز الملكية األجنبية
بنسبة تصل إلى  % 100وترحيل األرباح
بنسبة  % 100وضريبة على الشركات
بمعدل تنافسي بنسبة  % 10على
األرباح من مصادر محلية ،ويرحب مركز
قطر للمال بجميع الشركات المالية
وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

ريال ألجل ثالثة أشهر بسعر فائدة 0.59
 %و 200مليون ريال ألجل ستة أشهر
بسعر فائدة  % 1.97و 100مليون ريال
ألجل تسعة أشهر بسعر فائدة 2.24
 ،%ويأتي هذا اإلصدار ضمن سلسلة
ً
نيابة
اإلصدارات التي يقوم بها المصرف
عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول
الزمني المعد مسبق ًا من مصرف قطر
المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية.
ويستهدف مصرف قطر المركزي القيام
بتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى
أدوات السياسة النقدية ،وتنفيذا آللية
التنسيق بين السياستين المالية
والنقدية .ويستخدم مصرف قطر
المركزي أذونات الخزانة بفعالية إلدارة
السيولة ،حيث تعتبر أذون الخزانة أداة
دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين
ثالثة أشهر إلى سنة ،وتعتبر من األوراق
المالية قصيرة األجل وتتميز بسهولة
التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها

} مصرف قطر المركزي

لخسائر ،ألن اإلذن عادة يباع بخصم،
أي بسعر أقل من قيمته االسمية .وفي
تاريخ االستحقاق تلتزم الحكومة بدفع
القيمة االسمية لإلذن ،ويمثل الفرق
مقدار العائد للمستثمر .ويهدف اإلصدار
الجديد من األذون إلى إدارة السيولة في
السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة
أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في
االستثمار.
ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة أداة
من أدوات السياسة النقدية تهدف
إلى دعم االستقرار النقدي والمالي في
قطر ،حيث يعمل قطر المركزي على
استقرار سعر صرف الريال القطري
وحرية تحويله واالستقرار في مستوى
األسعار المحلية ،إضافة إلى االستقرار
المالي من خالل إدارة سياسة سعر
صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات
المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة
النقدية ،ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها
وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ
إجراءات منع التزييف واإلشراف والرقابة
على البنوك ،ومحال الصرافة وشركات
االستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة
عمليات الدين العام من سندات وأذون
داخل الدولة والمساهمة في سياسات
االستقرار المالي والعمل كمصرف
للمصارف العاملة في الدولة ،واستثمار
االحتياطيات المالية للمصرف بالعمالت
األجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات
والتسويات وإعداد الدراسات واألبحاث
المتعلقة باالقتصاد المحلي والعالمي
وتقديم المشورة للحكومة في األمور
االقتصادية والعمل على تطوير القطاع
المصرفي.
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ودوﻟﻲ
ﻋﺮﺑﻲ
أميري بحل مجلس األمة
مرسوم

الحكومة الكويتية الجديدة
تؤدي اليمين الدستورية

بعد زيارة رئيسة مجلس النواب إلى تايوان

تصاعد التوتر بين أميركا والصين
بكين -تايبيه -أ.
ف .ب -توعدت
الصين أمس بشن
«أعمال عسكرية
محددة الهدف» ردا
على زيارة رئيسة
مجلس النواب
نانسي بيلوسي إلى
تايوان ،وسط تصاعد
التوتر بين واشنطن
وبكين.
} طائرة بيلوسي تهبط في مطار تايبيه

} مجلس الوزراء الكويتي بتشكيلته الجديدة

ولي العهد :المرحلة الهامة تتطلب مضاعفة العمل
الكويت -قنا -صدر ،أمس ،مرسوم أميري
بدولة الكويت يقضي بحل مجلس األمة.
وذكر المرسوم ،الذي أوردته وكالة األنباء
الكويتية ،أنه «تصحيحا للمشهد السياسي،
وما فيه من عدم توافق ،وعدم تعاون،
واختالفات ،وصراعات ،وتغليب المصالح
الشخصية ،وعدم قبول البعض للبعض
اآلخر ،وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة
الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره
المصير واالمتداد والبقاء والوجود ليقوم
بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق
مصالحه العليا» .ويأتي صدور المرسوم بعد
ساعات من أداء الحكومة الكويتية الجديدة
برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف األحمد
الصباح اليمين الدستورية .وكان سمو
الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح ،ولي
عهد الكويت ،قد أعلن في  22يونيو الماضي،
حل مجلس األمة ،والدعوة إلى انتخابات
عامة وفقا لمقتضيات الدستور .وأدت
الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو

الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح اليمين
الدستورية ،أمس ،أمام سمو الشيخ مشعل
األحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي
بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وقال ولي العهد الكويتي ،في كلمة وجهها
إلى الحكومة الجديدة «إنكم أمام مسؤوليات
كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن
والمواطنين والتي أنتم أهل لها» .وأضاف ،أن
«هذه المرحلة الهامة تتطلب مضاعفة الجهود
والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع
عملية التنمية والبناء في البالد» .وطالب
الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق
الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد
احترام الدستور والقانون واألنظمة والعمل
على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي
يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية.
وكان قد صدر /اإلثنين /مرسوم أميري في
الكويت ،بتشكيل الحكومة الجديدة التي
تتضمن  12وزيرا ،برئاسة سمو الشيخ أحمد
نواف األحمد الجابر الصباح.

هيئة االنتخابات التونسية:

نتائج االستفتاء على الدستور سليمة
تونس  -األناضول ــ أكد رئيس الهيئة العليا
المستقلة لالنتخابات في تونس أن نتائج
االستفتاء على الدستور سليمة وال غبار عليها
وأن الطعون المقدمة تتعلق بمسائل وإشكاليات
حول حملة االستفتاء.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس
الثالثاء.
وشدد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خالل
أن «الطعون الثالثة التي قدمت
المؤتمر ،على ّ
األسبوع الماضي ضد االستفتاء تتعلق
بإشكاليات حول حملة االستفتاء ولم تتطرق إلى
نتائجه».
وأكد أنه «يستحيل أن يقوم مجلس الهيئة

الحالية أو غيره بتغيير أو تدليس األرقام
المتعلقة بنتائج االستفتاء على الدستور وهناك
شركات سبر آراء أعطت نفس النتائج يومها
قبيل إعالن النتائج» .وشدد بوعسكر على أن
«تونس»تجاوزت مرحلة تزوير االنتخابات«.
وانتقد بوعسكر المشككين في نتائج االنتخابات
قائال« :نحترم حرية التعبير ونحترم الرأي بعيدا
عن التشكيك واالتهام بالتزوير ومن يقول ذلك
سيتحمل مسؤوليته أمام القضاء».
والجهات التّ ي تقدمت بطعون ،هي منظمة
أنا يقظ ،وحزبا آفاق تونس والشعب يريد،
المشاركان في الحملة االنتخابية لالستفتاء».

رئيس الوزراء الصومالي يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة
مقديشو -األناضول -أعلن رئيس الوزراء
الصومالي حمزة عبدي بري ،أمس ،تشكيلة
حكومته الجديدة بانتظار نيل ثقة البرلمان.
وقال بري ،خالل مؤتمر صحفي في القصر
الرئاسي بالعاصمة مقديشو ،إنه توصل إلى
هذه التشكيلة بعد مشاورات مكثفة مع الرئيس
الصومالي حسن شيخ محمود والجهات المعنية
لضم شخصيات ذات كفاءة عالية.
وتتألف التشكيلة الحكومية من نحو  70عضوا ما
بين وزير ونائب وزير ووزير دولة.

وأضاف بري أن حكومته قادرة على دفع البالد
إلى األمام ،داعيا نواب البرلمان إلى منح الثقة
للحكومة.
ولم ُيعلن بعد تاريخ لعرض التشكيلة الحكومة
على البرلمان ،لكن من المنتظر أن يحدث ذلك
خالل األيام القليلة المقبلة.
وع َّي َن الرئيس الصومالي ،في  15يونيو الماضي،
ّ
بري رئيسا للوزراء في بلد يتعافى من تداعيات
سياسية واقتصادية لحرب أهلية اندلعت إثر
انهيار الحكومة عام .1991

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية
وو تسيان في بيان استنكر فيه الزيارة إن
«جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة
تأهب قصوى وسيشن عمليات عسكرية
محددة الهدف للرد على ذلك ،وللدفاع بحزم
عن السيادة الوطنية ووحدة األراضي ،وإحباط
التدخل الخارجي ومحاوالت استقالل تايوان
االنفصالية» .من جهتها أعلنت رئيسة مجلس
النواب األميركي نانسي بيلوسي لدى وصولها
إلى تايوان أمس أن زيارتها المثيرة للجدل
تظهر التزام واشنطن القوي حيال الجزيرة
التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين
جزءا من أراضيها.
وقالت بيلوسي في بيان بعيد وصول طائرتها
إن «زيارة وفد الكونغرس لتايوان تكرس التزام
أميركا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة
في تايوان».
وأكدت بيلوسي وهي أرفع مسؤول أميركي
منتخب يزور تايوان منذ  25عاما ،إن زيارتها
ال تتعارض «بأي شكل» مع السياسات
األميركية التي تعترف بـ«صين واحدة» ولم
تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة.
ووسط ظالم دامس ،وإجراءات أمنية مشددة،
كانت رئيسة مجلس النواب األميركي
نانسى بيلوسي قد نزلت في مطار تايوان،
فيما قال التليفزيون الصيني ،إنه تم إرسال

بكين تتوعد بـ«أعمال عسكرية

بيلوسي :تواجد الوفد يظهر

محددة الهدف» ردا على الزيارة

«التزام أميركا الثابت» حيال الجزيرة

طائرة مقاتلة  Su-35التابعة للقوات الجوية
لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى
مضيق تايوان .وأفادت وسائل إعالم ،بأن
الصين أغلقت مجالها الجوي على الساحل
الشرقي قرب تايوان أمام الطائرات المدنية
قبيل وصول بيلوسي إلى تايوان.
فيما قالت رويترز ،إن مقاتالت حربية صينية
تحلق بكثافة قرب مضيق تايوان قبيل وصول
طائرة «بيلوسي» إلى تايبيه.
وكانت محطة بيلوسي في تايبيه هي المرة
األولى التي يزور فيها رئيس مجلس النواب
عاما .تأتي رحلتها
األميركي تايوان منذ 25
ً
في مرحلة متدنية من العالقات األميركية
الصينية ،وعلى الرغم من تحذيرات إدارة
بايدن من التوقف في تايوان .وعلق وزير
الخارجية الصيني وانج يي ،على وصول
رئيس مجلس النواب األميركي ،نانسي
بيلوسي إلى تايوان قائال« :ستتخذ الصين
بالتأكيد جميع اإلجراءات الالزمة لحماية

بلينكن ،إن زيارة تايوان قرار من رئيسة
مشيرا إلى وجود سابقة
مجلس النواب،
ً
ألعضاء الكونغرس -بما في ذلك الرؤساء
السابقون لمجلس النواب ،وقال بلينكن
في تصريحات :الكونغرس هو فرع حكومي
مستقل ومتساو .القرار لرئيس المجلس
بالكامل .كما ّ
حذر مسؤولو البيت األبيض
بكين ،االثنين ،من اتخاذ أي إجراءات
تصعيدية ردا على زيارة بيلوسي .وأدان جون
كيربي ،المنسق االستراتيجي لالتصاالت
في مجلس األمن القومي ،التصعيد الخطابي
من الصين خالل عطلة نهاية األسبوع خالل
زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي
إلى المنطقة ،وقال للصحفيين ،االثنين :ال
يوجد سبب لبكين لتحويل زيارة محتملة،
بما يتفق مع وقوف السياسة األميركية،
في نوع من األزمات أو الصراع ،أو استخدامها
كذريعة لزيادة النشاط العسكري العدواني
في أو حول مضيق تايوان.

سيادتها وسالمة أراضيها بحزم كل العواقب
يجب أن تتحملها الواليات المتحدة والقوى
االنفصالية استقالل تايوان ،وفق وسائل
إعالم صينية» .وأضاف وانج يي :زيارة
رئيسة مجلس النواب األميركي إلى تايوان
استفزازية وتصرف غير مسؤول ،وتابع:
الكونغرس األميركي جزء من حكومة
الواليات المتحدة وعليه االلتزام الصارم
بالسياسة الخارجية لواشنطن .من جانبه
قال التليفزيون الصيني ،إن جيش التحرير
الشعبي ،سيجري مناورات عسكرية
وأنشطة تدريبية مهمة بما في ذلك التدريبات
بالذخيرة الحية في ست مناطق محيطة
بجزيرة تايوان من الخميس إلى األحد.
وحذرت الصين من التأثير السياسي
الفظيع«لزيارة بيلوسي ،قائلة إن الجيش
الصيني لن يقف مكتوف األيدي إذا اعتقدت
بكين أن»سيادتها وسالمتها اإلقليمية مهددة.
وقال وزير الخارجية األميركي ،أنتوني

طالبهم بمواصلة االعتصام في محيطه

واشنطن تضغط

الصدر يطلب من أنصاره إخالء البرلمان

لنشر نتائج التحقيق
بمقتل أبو عاقلة
واشنطن -وكاالت -أكد
مسؤولون إسرائيليون أن وزير
الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن ،ضغط على وزير الدفاع
اإلسرائيلي بيني غانتس،
من أجل نشر النتائج النهائية
للتحقيق العسكري في مقتل
الصحفية الفلسطينية
األميركية شيرين أبو عاقلة« ،في
أقرب وقت ممكن».
ونسب موقع أكسيوس
اإلخباري ،لمصدرين
إسرائيليين،قولهما إن بلينكن
«سأل عن موعد إنهاء الجيش
اإلسرائيلي التحقيق ونشر
التقرير النهائي  ،بينما أجابه
وزير الدفاع اإلسرائيلي غانتس
بأن ذلك سيحدث في غضون
أسابيع قليلة».
وتتعرض إدارة بايدن لضغوط
من المشرعين الديمقراطيين
لبذل المزيد من الجهد بشأن
هذه القضية ،وفق الموقع.
وقالت المصادر إن بلينكن قال
لـ غانتس إنه التقى عائلة
أبو عاقلة ،وأكد أن العائلة
تريد الحصول على مزيد من
المعلومات حول ما حدث.

بغداد -وكاالت -طلب «التيار الصدري»
بزعامة رجل الدين العراقي مقتدى الصدر،
أمس الثالثاء ،من أنصاره المعتصمين
لليوم الرابع على التوالي في مبنى البرلمان
داخل المنطقة الخضراء ببغداد ،إخالء
المبنى ومواصلة االعتصام أمام وحول
المبنى.
وقال صالح محمد العراقي ،المق ّرب من
زعيم التيار ،والذي ُيعرف بـ«وزير الصدر»،
في بيان له ،إنه «بعد تحرير مجلس
النواب وتح ّوله إلى مجلس للشعب
بفضل الله وجهود الثوار ،تقرر إخالء مبنى
البرلمان ،وتح ّول االعتصام إلى أمام وحول
المبنى ومقترباته ،خالل مدة أقصاها 72
ساعة من تاريخ هذا المنشور».
وأضاف «إن كانت هناك أماكن أخرى
ينبغي االعتصام أمامها فستأتيكم
التعليمات تباع ًا» ،مشدد ًا على أن «ديمومة
االعتصام مهمة جد ًا لتتحقق مطالبكم التي
سنوافيكم بها الحق ًا ،لذا يجب تنظيم
االعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم
محددة».
األعداد في أوقات
ّ
وأعلن عن «إقامة صالة الجمعة الموحدة
لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربالء
والنجف في ساحة االحتفاالت في نهاية
هذا األسبوع» ،مشير ًا «نحن في طور
تشكيل لجنة من قبل المحتجين إلدارة
االحتجاجات وتنظيمها واالهتمام بكل ما
يلزم».

وعلى الصعيد األمني ،أعلنت قيادة
عمليات بغداد ،فتح جسر الجمهورية
والباب الشرقي وسط العاصمة المؤدي إلى
المنطقة الخضراء بشكل كامل ،والذي تم
إغالقه أول أمس قبل خروج تظاهرة أنصار
«اإلطار التنسيقي».
وقالت القيادة في بيان ،إن «رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي ،وجه بالفتح
الكامل للجسر الجمهوري والباب الشرقي
والمنطقة الخضراء من جهة بوابة وزارة
التخطيط خالل الساعات المقبلة».
وكانت مديرية المرور العامة قد أعلنت
في وقت سابق ،عن انقطاع حركة السير
في العاصمة بغداد والتي تضمنت جسر
الجمهورية ذهاب ًا وإياب ًا ،وقطع من تقاطع
الخارجية باتجاه الخرطوم ،وقطع من
تقاطع السنك باتجاه تقاطع الشواف ذهاب ًا
وإياب ًا.
وخفف انتهاء التظاهرات الموالية لتحالف
«اإلطار التنسيقي» ،والتي خرجت عصر
االثنين ،عند بوابة المنطقة الخضراء
وسط العاصمة العراقية بغداد ،بعد
بيان مفاجئ للتحالف طالب فيه أنصاره
باالنسحاب رغم نصبهم خيم ًا واسعة
أمام المدخل المؤدي للمنطقة ،بموازاة
اعتصامات أنصار «التيار الصدري» ،من
حدة التوتر األمني في العاصمة ،والمخاوف
التي تصاعدت من إمكانية الصدام بين
أنصار الطرفين.

تراجع المرشحة

لرئاسة وزراء بريطانيا
لندن  -أ .ف .ب  -واجهت حملة
ليز تراس للفوز بزعامة حزب
المحافظين البريطاني أول
تهديد جدي أمس ،إذ اضطرت
للتراجع عن خطة دافعت عنها
وتع ّرضت النتقادات شديدة في
اسكتلندا ،بينما تتراجع في
استطالعات الرأي.
واتهمت وزيرة الخارجية بإهانة
ُّ
حكومة ادنبره بعدما قالت إن
رئيسة الوزراء االسكتلندية
نيكوال ستورجن تسعى إلى
«لفت األنظار» عبر المطالبة
باستقالل اسكتلندا وأوصت
بـ«تجاهلها».
وندد الحزب الوطني
االسكتلندي الذي يطالب
باستفتاء ثان على االستقالل
بالتصريحات التي أدلت بها
تجمع انتخابي
تراس خالل
ّ
للمحافظين في جنوب غرب
إنجلترا.

مقتل فلسطيني ..والمقاومة تعلن حالة االستنفار

قوات االحتالل تقتحم مخيم جنين
} مواجهات في مخيم جنين بعد اقتحام قوات االحتالل للمخيم

القدس المحتلة  -رام الله  -قنا  -األناضول
ــ استشهد فلسطيني برصاص الجيش
اإلسرائيلي خالل اقتحامه مخيم جنين
شمالي الضفة الغربية .وأعلنت وزارة
الصحة الفلسطينية ،في بيان« ،وصول
شهيد برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي
إلى مستشفى جنين الحكومي».
وقال شهود عيان لمراسل األناضول إن قوة
إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين بعد
الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.
من جهتها ،أعلنت سرايا القدس الجناح
العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في
بيان تلقت األناضول نسخة منه أن
مقاتليها «يواصلون التصدي لقوات االحتالل

المقتحمة لمخيم جنين» .وقالت السرايا
في بيان آخر ،وصل األناضول نسخة
منه« :نعلن االستنفار ورفع الجاهزية لدى
مجاهدينا ،والوحدات القتالية العاملة؛
ً
تلبية لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي
تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام
السعدي وعائلته قبل قليل في جنين».
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية
اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي لمدينة
جنين ومخيمها ،ما أدى إلى ترويع وإرهاب
المواطنين الفلسطينيين ،بمن فيهم
النساء واألطفال والمرضى وكبار السن ،بما
رافقه من ارتكاب جرائم أدت إلى استشهاد
الفتى ضرار الكفريني ( 17عام ًا) ،ووقوع عدد

آخر من اإلصابات واعتقال عدد آخر من
المواطنين.
وأكدت الوزارة ،في بيان لها أمس ،أن
الطريقة الهمجية التي تعاملت بها قوات
االحتالل مع الفلسطينيين أثناء اعتقالهم
تعبر عن مدى تفشي ثقافة العنف
والكراهية والعنصرية في المؤسسة
العسكرية اإلسرائيلية ومراكز صنع القرار
وإصدار التعليمات واألوامر في حكومة
االحتالل ،وطالبت بتدخل دولي عاجل
لوقف حمالت التصعيد اإلسرائيلي ،وإجبار
حكومة الكيان اإلسرائيلي على الكف عن
ارتكاب االنتهاكات والجرائم واحترام الجهود
الدولية المبذولة الستعادة األفق السياسي

لحل الصراع .وأبقى الجيش اإلسرائيلي
على تأهبه قرب حدود قطاع غزة ،رغم
تخفيفه بعض القيود التي فرضها في
ساعات الصباح على تجمعات إسرائيلية
قريبة من المنطقة.
من جهة أخرى ،أصيب أربعة فلسطينيين
واعتقل اثنان آخران ،أمس ،خالل اقتحام
قوات االحتالل اإلسرائيلي مخيم الفارعة
جنوب مدينة طوباس في الضفة الغربية.
من جانب آخر ،اعتقلت قوات االحتالل،
أمس ،أربعة فلسطينيين جنوب بيت لحم
بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها ،فيما جرى
اعتقال ثالثة آخرين الليلة الماضية جنوب
غرب جنين.
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انتفاضة ثالثة

االنتهاكات ضد اإليغور

ظاهرة جديدة

ما زال الجمود السياسي الذي تحياه دولة االحتالل يثير
المخاوف لديهم ومصدر التخوفات اإلسرائيلية يعود إلى
أن العالقة مع الفلسطينيين جرت العادة بأن تمر كل عدة
أعوام بأحداث ميدانية ساخنة .بن درور يميني الكاتب في
صحيفة يديعوت أحرونوت ذكر أن «االنطباع اإلسرائيلي بأن
هذه األحداث ال تشكل استدارة عنيفة كبيرة ،تدفعهم للزعم
بأننا أمام عقد هادئ نسبي ًا ،قياسا بقتلى وجرحى إسرائيليين
في انتفاضة األقصى ،مضيفا أن بقاء العالقات الفلسطينية
اإلسرائيلية في حالة تأرجح قد تكون النتيجة أننا في الطريق
إلى الكارثة المحققة وحدوث انتفاضة ثالثة.

نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» تقريرا قالت فيه إن األموال
األجنبية ال تزال تسهم في انتهاكات الصين للمسلمين اإليغور
في إقليم شنجيانغ.
وجاء في التقرير :إنه ال يوجد مكان في العالم يمثل مشكلة
بالنسبة للمستثمرين الذين يريدون دعم سياسة بيئية
اجتماعية وحكم رشيد ،مثل إقليم شنجيانغ في شمال  -غرب
الصين ،فهو مشهد انتهاكات منظمة وخطيرة لحقوق اإلنسان،
ومكان لعمليات اعتقال جماعية للمسلمين اإليغور واألقليات
األخرى فيما أطلقت عليها الحكومة الصينية مراكز «إعادة
التعليم» ،هذا باإلضافة للعمالة القسرية المنتشرة ،فهو أيضا
المزود األكبر أللواح الطاقة الشمسية.
{ (فايننشال تايمز)

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن العنف المتزايد الذي
يواجه المهاجرين في ليبيا جعلهم يلجؤون إلى طرق أخرى
من أهمها المغرب ،حيث سجل  1350طلب لجوء من الجئين
سودانيين في المملكة العام الجاري مقابل  150طلب العام
الماضي ،مضيفة أن الجمعيات المحلية تمكنت من إثبات
أن غالبية هؤالء الالجئين من السودان .في حين أن وجودهم
في المغرب لم يجذب سوى القليل من االهتمام ،إال أن تزايد
أعدادهم كشف عن ظاهرة جديدة ،تتعلق بتغيير في مسار
عموما من دارفور وكردفان ،وهما منطقتان ابتليت بهما
الهجرة
ً
النزاعات.

{ (لوموند)

{ (يديعوت أحرونوت)

العراق وأزمة النهايات المفتوحة
رأي $

توطين

الوظائف

إياد الدليمي
كاتب عراقي

ضيقة ،بالتالي،
بقدر ما هي مشاريع نفعية وحزبية وطائفية
ّ
ال يمكن أن يأتيك اإلصالح من فاسد ،وال يمكن أن تأتيك
كافر بها وغير مؤمن بمسارها ،كحال القوى
الديمقراطية من
ٍ
السياسية في العراق.
التمديد لحكومة الكاظمي ،الدعوة إلى انتخابات مبكرة،
التوصل إلى تفاهم من أجل تشكيل حكومة مؤقتة ،وغير
ذلك من حلول ،ستبقى حلوال غير واقعية ال تنفع لمداواة واقع
لمد عمر العملية
عراق اليوم ،وهي في أحسن األحوال وصفة ّ
السياسية ليس إال.
ج ّرب العراقيون االنتفاضة ضد هذا النظام والثورة ضده
بمنتهى السلمية ،غير أنهم جوبهوا بالقتل واالعتقال
واالختطاف والتهديد والتشريد ،وما قام به أنصار مقتدى
متتال للمنطقة الخضراء ما كان لهم
الصدر من اقتحام
ٍ
أن يقوموا به ،لوال أنهم أتباع زعيم ديني يمتلك مليشيات
مسلحة تخشاها حتى السلطة ،في وقت كان الشباب
العراقيون من متظاهري تشرين ُ 2019يقمعون ويقتلون
بمج ّرد تظاهرهم أمام جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة
الخضراء.
أمام هذا الواقع ،تطرح تساؤالت في ما إذا كانت العملية

المتناحرة اليوم تمتلك مليشيات مسلحة ،وربما ضغطة
خاطئة على زناد بندقية صدئة قد تقود العراق إلى مجهول
المواجهات المسلحة ،والتي لن يكون وحده ضحية لها ،وإنما
قد تمتد إلى اإلقليم ،خصوصا وأن هناك أطرافا داخل العملية
السياسية تعتقد أن ما يجري هو مؤامرة من أطراف عربية
وإقليمية.
العربي اجلديد

من قريب

اقتراحات
مسمومة
محمد سالمة
كاتب أردني

eliesaliba1@gmail.com

ينظم ديوان الخدمة المدنية
والتطوير الحكومي ،بالتعاون
مع وزارات الدولة ومؤسساتها
المختلفة ،مقابالت توظيف مع
المسجلين في منصة كوادر،
بغرض سد احتياجات هذه
الوزارات والمؤسسات من الكوادر
الوطنية في عدد من الوظائف
الشاغرة.
وقد تم بالفعل قبول الكثير من
الكوادر القطرية ببعض الوظائف،
كما تم توقيع عقود العمل مع
الشباب القطري بعد االنتهاء
من المقابالت مباشرة لمن تمت
الموافقة عليهم ،وذلك ضمن
حملة التوظيف السريع التي
أطلقها ديوان الخدمة المدنية قبل
فترة ،لتيسير وتسريع عملية
توظيف المتقدمين على وظائف
من الشباب والشابات القطريين
في القطاع الحكومي ،وذلك فور
االنتهاء من إجراء المقابالت مع
بعض الجهات الحكومية التي
تطرح العديد من الوظائف من
خالل منصة «كوادر» ،حيث
يقوم المتقدم بالتوقيع على عقود
مباشرة العمل مع تلك الجهات فور
االنتهاء من المقابالت.
وتتم المقابالت الشخصية مع
المتقدمين للوظائف بحضور
مسؤولين من ديوان الخدمة
المدنية ،ويجرى خاللها استعراض
السيرة الذاتية للمتقدمين من
الشباب القطري ،باإلضافة إلى
استعراض مهاراتهم الفردية،
والمؤهالت العلمية لكل شخص،
ومدى تناسبها مع الوظائف
المطروحة ،وذلك للمساهمة في
تحقيق رؤية وزاراتنا ومؤسساتنا
بضم أفضل الكوادر الوطنية،
وتقطير عدد كبير من الوظائف
فيها.
كما يقوم ديوان الخدمة المدنية
والتطوير الحكومي بالعمل على
تدريب المرشحين على مهارات
صياغة السيرة الذاتية ،وطرق
إجراء المقابالت الوظيفية ،بهدف
تهيئة المتقدمين للوظائف العامة
الجتياز المقابالت ،كذلك بغرض
تمكينهم من إبراز مهاراتهم وقدراتهم
الجتياز المقابالت ،والحصول
على وظيفة تتوافق مع المؤهل
العلمي والمهارات ،وهي جهود باتت
ملموسة بشكل واضح ،حيث
يعمل ديوان الخدمة المدنية
والتطوير الحكومي بشكل فعال
للغاية من أجل تمكين شبابنا من
الحصول على الوظائف بصورة
ميسرة للغاية ،األمر الذي يستحق
التقدير والثناء.

اليوم ونحن على أعتاب العام العشرين على الغزو األميركي
للعراق وإسقاط نظامه السابق ،يبدو أن العملية السياسية
التي شكلت عراق ما بعد الغزو قد شارفت على الوصول
ً
مأزومة
إلى النهايات ،نهاياتها نهاية عملية سياسية كانت
منذ لحظتها األولى ،عملية سياسية ُبنيت على اإلقصاء
والتهميش وتوزيع األدوار وتشكيل عراق المكونات ،بدال من
عراق المواطنة.
لم يعد من الممكن اليوم الحديث عن عملية سياسية في
العراق ،خصوصا عقب ما جرى السبت الماضي من عملية
اقتحام أنصار التيار الصدري البرلمان العراقي والمنطقة
الخضراء احتجاجا على ما وصفوها بمحاولة اإلطار
التنسيقي (الشيعي) فرض مرشحه لرئاسة الحكومة ،والذي
يرى فيه مقتدى الصدر وتياره أنه رجل الظل لنوري المالكي،
وهو محمد شياع السوداني.
صحيح أن الموضوع أعقد بكثير من موضوع ترشيح
السوداني ،ولكن الصحيح أيضا أن أي حوار بين التيار
الصدري واإلطار التنسيقي ،من أجل لملمة الموضوع واالتفاق
ّ
لبث الروح في جسد
على صيغة للحل ،لن يكون إال محاولة
العملية السياسية الميت ،ولن يعدو أكثر من محاولة
لتأجيل الخالفات ،والتي يبدو أنها وصلت إلى نقطة مسدودة
ولم يعد باإلمكان إخفاء أو مداراة ما كان يتداول في الحلقات
خالفات قوية وكبيرة بين القوى السياسية
الضيقة عن
ٍ
الشيعية ،وتحديدا بين التيار الصدري والقوى الشيعية
األخرى ،وفي مقدمتها ائتالف دولة القانون بزعامة نوري
المالكي.
قد تصل الحوارات ،إن جرت بين القوى الشيعية ،إلى حلول،
مد عمر العملية
لكنها بالمطلق حلول وقتية تسهم فقط في ّ
السياسية من دون إصالحها ،ألن هذه القوى المشكلة للمشهد
السياسي العراقي منذ  ،2003غير قادرة على اإلصالح ،ألنها
أصال ال تملك أدواته ،فهي ال تملك مشاريع حزبية أو سياسية

السياسية ستمضي على عالتها ،أم أن هناك حلوال أخرى
على القوى العراقية أن تفكّ ر بها ،ولعلنا هنا نشير إلى قضية
تدويل الملف العراقي ،بمعنى أن يكون هناك تدخل دولي
من أجل منع وصول العملية السياسية إلى لحظة المواجهة
المسلحة ،وما قد تج ّره على العراق والمنطقة من ويالت.
األمم المتحدة ومن خلفها المجتمع الدولي ،يجب أن تكون
لهما كلمة في واقع العراق ،ولعل تغريدة المق ّرب من مقتدى
الصدر يوم السبت الماضي التي دعا فيها األمم المتحدة إلى
لعب دور في العراق ،يمكن أن تكون بداية لهذا الدور من خالل
جمع القوى السياسية العراقية على عواهنها ،والبدء بمسار
سياسي جديد يقوم على إعادة كتابة الدستور ليكون دستورا
عراقيا ال دستورا للمكونات العراقية ،وأن ُيصار إلى تشكيل
حكومة مؤقتة ،تأخذ على عاتقها التمهيد النتخابات جديدة
يرافق ذلك ّ
حل األحزاب السياسية ،أو على األقل تفعيل قانون
األحزاب وإجبار كل القوى السياسية التي تمتلك مليشيات
على إخضاع مليشياتها للدولة وحكومتها.
قد يبدو ذلك ضربا من الخيال ،ولكن ما دعت إليه بعض
تحدث به بعض
الصفحات المق ّربة من مقتدى الصدر ،وما
ّ
القادة السياسيين العراقيين خالل اليومين الماضيين،
يؤكد أن الجميع بات متيقنا أن العملية السياسية وصلت
إلى نهاياتها ،وأن ترك األمور بيد الشارع والجمهور المحتقن
والساسة المأزومين قد يقود العراق للدخول في نفق أكثر
ُظلمة مما يعيشه اآلن ،خصوصا وأن أغلب القوى السياسية

ُ
حين أبيد مخيم تل الزعتر الفلسطيني
تسترجع الذاكرة التاريخية للشعب الفلسطيني
مذبحة مخيم تل الزعتر التي ال تزال حاضرة في
أذهان ووجدان الكثيرين ،وشاهدة على أفظع الجرائم
ضد اإلنسانية وبشاعة مرتكبيها ،ممن امتأل تاريخهم
األسود بالقتل والحقد والطائفية ،وسفك الدماء ،والذبح
واغتصاب النساء وقتل الشيوخ واألطفال والتنكيل
بالجثث ونهب البيوت والممتلكات.
واليوم رغم مرور عقود كثيرة ،ال يمكن للذاكرة
المثقلة بالجراح ،والمزخرفة بالطعنات أن
الفلسطينية ُ
تمحو آثار هذه المذبحة وغيرها من مذابح حصدت اآلالف
من األرواح ،والتي تآمرت فيها عدة أطراف وميليشيات
متطرفة ،لقتل الجئين فلسطينيين ومدنيين ُعزل ال تزال
جثث وأشالء الكثيرين مفقودة ومدفونة في أماكن متفرقة
لغاية اليوم.
بعد أن انتهت الحرب العالمية األولى ازداد نشاط الحركة
الصهيونية في فلسطين بمساندة الواليات المتحدة
األميركية في ظل إدارة هاري ترومان «»1953 – 1945
المعروف بميوله للصهيونية وتأييده لدخول مائة ألف
مهاجر يهودي إلى فلسطين ،فاندلعت على أثر هذا القرار
موجة من االضطرابات في فلسطين عام .1946
دفعت بريطانيا قضية فلسطين إلى األمم المتحدة ،من

ظاهر صالح
كاتب وصحفي فلسطيني

بعد أن عزمت على إلغاء انتدابها على فلسطين ووضعها
على جدول أعمال المنظمة الدولية التي شكلت بدورها
لجنة خاصة عرفت بلجنة األمم المتحدة الخاصة
بفلسطين «اليونسكوب» ،كلفت بزيارة فلسطين
وتقديم توصياتها إلى األمم المتحدة ،وبالفعل قامت
اللجنة بتقديم توصياتها وصدر قرار الرقم ( )181في 29
نوفمبر  ،1947القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين
عربية ويهودية.
وبعد صدور قرار التقسيم بدأت موجات الهجرة أما قسر ًا

أو طوع ًا ،إلى خارج فلسطين بعد ازدياد حدة االصطدامات
بين العرب واليهود وقام الصهاينة بطرد الشعب
الفلسطيني إلى الدول المجاورة وحولتهم إلى الجئين.
كما ساعد إعالن دولة الكيان الصهيوني عام  1948ودخول
الجيش العربي إلى فلسطين وانتصار جيش االحتالل
على تسارع موجات الطرد والنزوح وتشريد مئات اآلالف
من الفلسطينيين .وكانت لبنان إحدى الدول التي
التجأ إليها الفلسطينيون وجعلتها كمالذ لهم ،واختلفت
المصادر في عدد الالجئين الفلسطينيين الذين لجؤوا
إلى لبنان بعد نكبة  ،1948وهناك بعض المصادر قدرت
عددهم بما بين  100ألف و 130ألف الجئ فلسطيني.
بعد ارتكاب المذبحة ،باشرت الجرافات إزالة المخيم،
وهام من تبقى على قيد الحياة على وجهه يبحث عن
مكان آمن ،في أماكن ومخيمات أخرى في لبنان ..س ّوت
الجرافات المخيم باألرض ،وأهالت التراب على الضحايا
واألشالء الممزقة ،لكن ما زالت رائحة الموت والبارود تفوح
من هذا المخيم ،وتروي قصص ًا سوداء عن مذبحة إبادة
جماعية ستظل عالقة في الذاكرة ضمن صفحات كتاب
المجازر التي تعرض لها الالجئون الفلسطينيون.
عربي بوست

الوسيط األميركي اموس هوكشتاين
لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل
ولبنان قدم مقترحات مسمومة تتمثل
في السماح لبيروت بالتنقيب عن الغاز
والنفط في حقل قانا وأن تكون العوائد
موزعة بالتساوي بين الطرفين (اإلسرائيلي
واللبناني) من خالل شركة أو وسيط أو
ترتيبات يتم التوصل إليها ،والسماح
لبيروت بالتنقيب شمال حقل كاريش دون
أن يكون لها حصة فيه ،مقابل اإلقرار بأن
حقل كاريش كله ضمن المياه االقتصادية
إلسرائيل.
مقترحات هوكشتاين جرى تغيرها عدة
مرات،وما تقدم به للجانب اللبناني سبق
وأن نشرته الصحافة العبرية مما يؤشر
على انها مقترحات إسرائيلية ال أميركية وأن
فكرة السماح لبيروت بالتنقيب في حقل
قانا وأن تكون العوائد مناصفة هو بمثابة
منح حصة إلسرائيل في حقل ليست لها
حقوق فيه بتاتا ،كما أن فكرة السماح لبيروت
بالتنقيب شمال حقل كاريش بمسافات
بعيدة واإلقرار بأن حقل كاريش كله ضمن
المياه االقتصادية إلسرائيل هو بمثابة منح
إسرائيل كامل ثروات الغاز والنفط في البحر
المتوسط.
زيارة هوكشتاين إلى بيروت ليومين
دون أن يحصل على أجوبة قاطعة أو على
مقترحات لبنانية مكتوبة بالموافقة يؤشر
على أن زيارته لن تكون ناجحة ،وأن التفاؤل
االسرائيلي ليس في محله ،خاصة أن
الضغوط الغربية على الحكومة اللبنانية،
باتت مكشوفة وال أحد يجرؤ على التصرف
بالحقوق اللبنانية دون موافقة حزب الله،
والسياق في خطورته يتمثل في عود الثقاب،
فهل تشعله إسرائيل أم حزب الله أو أحد
حلفائه ،خاصة أن األجواء متوترة وأن قصة
الغاز والنفط تحظى بإجماع اللبنانيين
وممن يحسبون على االعتدال العربي،
وبكل األحوال فإن األمم المتحدة ربما تتجه
لنزع فتيل األزمة والتغطية على فشل زيارة
هوكشتاين بالدعوة إلى استئناف مفاوضات
الناقورة وتجميد الوضع الراهن إلى أن يقبل
أحد الطرفين تقديم تنازالت لآلخر.
الدستور األردنية
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« »5أشهر على حرب أوكرانيا

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تقريرا عن الحرب في
أوكرانيا بمناسبة مرور خمسة أشهر على بدايتها في  24فبراير
الماضي ،تتحدث فيه عن ميزان القوى العسكري بين طرفي
الحرب ،وعوامل القوة االقتصادية والسياسية لدى كل منهما،
وتوقعاتها لمآالتها.
ويقول التقرير إن القوات الروسية أظهرت تفوقا واضحا في األشهر
الماضية ،لكن األسلحة الغربية تحدث فرقا كبيرا لمصلحة
األوكرانيين ،بيد أنها ال تتوقع نهاية قريبة للحرب.
ويوضح التقرير أن معدل الخسائر في صفوف القوات األوكرانية
في شرق أوكرانيا في األشهر الماضية كان مر ّوعا :أكثر من 100
جندي يقتلون كل يوم ،مع جرح نحو  350آخرين في المتوسط.

تفوق القوات الروسية
وي��ض��ي��ف ال��ت��ق��ري��ر أن ال���ق���وات ال��روس��ي��ة ك��ان��ت ت��ت��ف��وق على
األوك��ران��ي��ة التي تتعرض للقصف من مسافة أبعد من مدى
مدفعيتها وصواريخها.
فباإلضافة إل��ى نقص األسلحة البعيدة ال��م��دى ،هناك نقص
ح��اد في الذخيرة؛ فعلى كل  10هجمات روسية ،ت��رد القوات
األوكرانية بـ 3أو  4هجمات فقط .وتظهر األرقام الرسمية ،حسب
كييف ،أن األوكرانيين يطلقون  6آالف قذيفة في اليوم مقارنة
بـ 20ألف قذيفة يطلقها الروس.

األسلحة الغربية ألوكرانيا
ويورد التقرير أن المدفعية والصواريخ الغربية بدأت في الوقت
نفسه ت��أت��ي ب��أع��داد أك��ب��ر ،وذل���ك يمنح األوك��ران��ي��ي��ن فرصة
للمقاومة .فإلى جانب  12قاذفة صواريخ «هيمارس» ()Himars
أميركية وبريطانية ،هناك مدافع «هاوتزر» من عيار  155ملم
أميركية و«قيصر» فرنسية ،وم��زي��د م��ن ص��واري��خ «جافلين»
و«ميالنو» و«إن لو» المضادة للدبابات ،باإلضافة إلى صواريخ
«ستينغر» المضادة للطائرات.
ومن المقرر أن ترسل واشنطن طائرات من دون طيار «انتحارية»
م��ن ط��راز «فوينكس غ��وس��ت» ( ،)Phoenix Ghostوم��زي��دا من
ال��ط��ائ��رات م��ن دون طيار التركية «ب��اي��راك��ت��ار» (،)Bayraktar
وأج��از مجلس النواب األميركي مبلغ  100مليون دوالر لتدريب
الطيارين األوكرانيين على قيادة طائرات حربية متقدمة ،وذلك
يفتح إمكانية توفير مقاتالت إف -15وإف -16الستخدامها في
الصراع.
وتقول إندبندنت إن األشهر القليلة المقبلة ستنبئ إذا كانت
هذه األسلحة الغربية يمكن أن تساعد في قلب الوضع ،ويبدو
أن المرحلة التالية من الهجوم الروسي ستشمل على األرجح
محاولة لالستيالء على المدن المتبقية في المنطقتين الشرقية
والجنوبية.

العقوبات الغربية
وع��ن ال��ع��ق��وب��ات الغربية ض��د روس��ي��ا ت��ق��ول الصحيفة إنها،
بال ش��ك ،أث��رت على االقتصاد ال��روس��ي ،لكنها فشلت في منع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين من إضافة  100مليار دوالر إلى
صندوق الحرب في األي��ام الـ 100األول��ى من الغزو .وجاء التدفق
الهائل لألموال من مبيعات منتجات الطاقة ،مع استفادة موسكو
من االرت��ف��اع الحاد في األس��ع��ار وبيع النفط المخفض بشدة
للمشترين الرئيسيين مثل الصين والهند.
وأش��ارت إلى أن روسيا سعت إلى تعزيز العالقات خارج الغرب
عبر سلسلة من المحادثات مع بكين ومجموعة بريكس المكونة
من البرازيل وروسيا والصين والهند ،وزيارة بوتين إليران للقاء
رئيسها إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كما التقى بوتين المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي الذي
أعطى دعمه لغزو أوكرانيا في تأييد أقوى بكثير من الدعم الذي
قدمته الصين أو أي دولة كبرى أخرى.

ضغوط الوقود الروسي ألوروبا
في هذه األثناء ،تستمر إندبندنت قائلة إن ارتفاع أسعار الطاقة
للمستهلكين في أوروب��ا ،والتهديد أن موسكو قد تقطع إمدادات
الغاز مع اقتراب فصل الشتاء قد ي��ؤدي إل��ى استنزاف بعض
الدعم الكبير الذي تتمتع به أوكرانيا حتى اآلن في الغرب.
وتقول إن األوكرانيين يمكن أن يروا المخاطر التي تنتظرهم،
وسيحاول الكرملين حمل الحكومات الغربية ،التي يواجه كثير
منها وضعا اقتصاديا وسياسيا متدهورا ،للضغط على كييف
لقبول وقف إط�لاق النار ،وت��رك مساحات شاسعة من األراض��ي
األوكرانية في أيدي روسيا.
وي��ري��د ال���روس أن تقبل أوك��ران��ي��ا بالوضع ال��راه��ن ،وبفقدان
األراضي السيادية ،وإبرام صفقة من نوع ما ،وسوف
يستغلون وق���ف إط�ل�اق ال��ن��ار إلع���ادة
ت��ج��م��ي��ع صفوفهم

وإعادة تسليحهم ثم استئناف حربهم العدوانية.

تبدو بعيدة عن النهاية
ويخلص التقرير إلى أن األسلحة الغربية تحدث فرقا كبيرا في
دعم الدفاع األوكراني ،إذ لم يكن هناك أي تقدم روسي ملحوظ في
دونباس في األسبوع الماضي.
ونقل عن فولوديمير هافريلوف ،نائب وزير الدفاع األوكراني ،قوله
إن الصواريخ المضادة للسفن ستستخدم لضرب أسطول البحر
األسود الروسي.
وي��ق��وم ال���روس حاليا بنقل بعض سفنهم م��ن ق��اع��دة ال��ق��رم في
سيفاستوبول إل��ى موقع أكثر أمانا في نوفوروسيسك بجنوب
روسيا.
ومع ذل��ك ،تختم إندبندنت تقريرها بتصريحات من مسؤولين
عسكريين أوكرانيين بأن هذه الحرب الدموية وغير العادية تبدو
بعيدة عن النهاية.
وقال الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي ،في خطابه بعد 5
أشهر من الحرب الروسية ،إن أوكرانيا ستواصل بذل كل ما في
وسعها إللحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو ،ولحشد أكبر
قدر ممكن من الدعم ألوكرانيا.
وأض��اف زيلينسكي أن أوكرانيا لم تستسلم ،وحتى المحتلون
يعترفون بأننا سننتصر ..نسمعها في محادثاتهم طوال الوقت،
وفي ما يخبرون به أقاربهم عندما يتصلون بهم.

تحذير من انقسام في أوروبا
وقد حذر الرئيس األلماني فرانك فالتر شتاينماير من انقسام
الدول األوروبية بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا،
معتبرا أنها حرب ضد وحدة أوروبا.
وقال شتاينماير -في خطاب في مدينة بادربورن غربي البالد -إن
الحرب التي يشنها بوتين على أوكرانيا هي أيضا حرب ضد وحدة
أوروبا ،بحسب ما نقلت إذاعة دويتشه فيله األلمانية.
وأض��اف :علينا أال ننقسم ،علينا أال نجعل العمل الكبير -الذي
ب��دأن��اه بطريقة واع���دة ج��دا م��ن أج��ل أوروب����ا م��وح��دة -يتعرض
للتدمير.
وتساءل شتاينماير هل نحن مستعدون لهذا األمر؟ نواجه جميعا
هذه القضية اليوم وفي األيام واألسابيع واألشهر المقبلة.

اتفاقية نقل الحبوب
وق���د أع��ل��ن��ت م��وس��ك��و وك��ي��ي��ف األح����د ال��م��اض��ي عن
ترتيبات لتنظيم نقل الحبوب خ��ارج أوكرانيا
بموجب اتفاقية إسطنبول.
وخالل مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره
ال��م��ص��ري

سامح شكري ،قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إن بالده
ستنفذ التزاماتها بشأن تصدير السلع الغذائية بغض النظر عن
رفع العقوبات عنها أو عدم رفعها.
وأض��اف الف��روف أن مركز التنسيق في إسطنبول سيضمن نزع
األلغام من المياه األوكرانية ،في حين ستوفر البحرية الروسية
والتركية األمن للسفن التي تنقل الحبوب في البحر األسود.
وذك��ر الوزير الروسي أن االتفاقية الموقعة في إسطنبول تمنح
روس��ي��ا ح��ق تفتيش السفن التي تتجه إل��ى م��وان��ئ أوك��ران��ي��ا أو
تغادرها ،ودعا األط��راف المعنية إلى تنفيذ االتفاقية ،كما طالب
األمم المتحدة بالعمل على حل قضية العقوبات التي تحول دون
تصدير الحبوب الروسية.
وتأتي تصريحات الفروف بعد يوم من القصف الروسي على ميناء
أوديسا (جنوبي أوكرانيا) ،وهو أحد  3موانئ يفترض أن يتم عبرها
تصدير ماليين األطنان من الحبوب األوكرانية بموجب اتفاقية
إسطنبول.
وأقرت موسكو بمسؤوليتها عن القصف ،لكنها قالت إنه استهدف
سفينة حربية أوكرانية ومنظومات ص��واري��خ من ط��راز هاربون
ال��م��ض��ادة للسفن ،ف��ي حين نفى الجيش األوك��ران��ي  -األح��د-
الرواية الروسية ،وأكد أن القصف استهدف البنية التحتية في
ميناء أوديسا.
ورأت أوكرانيا ودول غربية في القصف الروسي تقويضا التفاقية
إسطنبول.
وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا -يوم الجمعة الماضي -بوساطة
تركية ورعاية أممية اتفاقية لتأمين إخراج الحبوب من الموانئ
األوكرانية.
ويسري االتفاق  120يوما قابلة للتمديد ،ويسمح بتصدير بين 20
و 25مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا.
ورغم القصف الروسي ،فإن كييف أعلنت أنها تستعد لتصدير
الحبوب وفقا التفاقية إسطنبول.
وأعلنت إدارة الموانئ األوك��ران��ي��ة اليوم ب��دء تجمع قوافل سفن
الحبوب في موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني.
وق����ال����ت إدارة ال����م����وان����ئ إن
االس�����ت�����ع�����دادات اك��ت��م��ل��ت
الس�����ت�����ئ�����ن�����اف ع���م���ل
ال����م����وان����ئ ال���ث�ل�اث���ة،
وأك���������دت ض������رورة
ت����ق����دم ال��س��ف��ن
ب���ط���ل���ب

لضمها إلى القوافل المذكورة ،مشيرة إلى أن دخول وخ��روج هذه
السفن إلى الموانئ الثالثة سيتم تحت قيادة سفينة محددة.
من جهته ،ح��ذر المستشار االقتصادي للرئيس األوك��ران��ي من
صعوبة تصدير الحبوب مع استمرار القصف الروسي لموانئ
التصدير ،إال أنه قال إن ب�لاده يمكن أن تحصل على دخل يقدر
بقيمة  10مليارات دوالر ببيع  20مليون طن من الحبوب موجودة في
المخازن ،باإلضافة إلى  40مليون طن من الحصاد الجديد.
وق���ال ال��م��س��ؤول األوك���ران���ي إن��ه ل��و ل��م ت��ك��ن ال��م��وان��ئ األوك��ران��ي��ة
محاصرة ألمكن نقل  60مليون طن من الحبوب في غضون  8أو 9
أشهر ،موضحا أن األمر سيستغرق نحو عامين لتصدير  60مليون
طن من الحبوب في ظل الحصار الروسي للموانئ األوكرانية.
واستهل رئيس وزراء السويد األسبق كارل بيلت مقاله بصحيفة
واشنطن بوست األميركية ،بمجموعة من األسئلة حول مآالت
هذه الحرب.
يقول بيلت إن من المراقبين من فكّ ر مليا في تلك األسئلة ،إال أن
الجواب الصريح عنها هو أن ال أحد يعرف حقا اإلجابة ،مضيفا أن
الصراع ربما يستمر على األرجح لسنوات ،محذرا في الوقت نفسه
من أن أوكرانيا ستتدمر وأن روسيا ستضعف تماما نتيجة لذلك.
ومع ذلك ،فإن بيلت -وهو كاتب عمود مساهم في الصحيفة -يقر
بأن الحروب تنتهي ،وأن هناك مجموعة واضحة من الشروط التي
قد تسمح بحدوث ذلك في المستقبل.
وأول تلك ال��ش��روط ،ه��و أن ي��ح��دث تغيير ف��ي قصر الكرملين،
فالحرب في أوكرانيا هي حرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين،
وكان قرار غزوها هو قراره وحده ،ورؤيته الستعادة روسيا الكبرى
أضحت هاجسا ناتجا عن استياء شخصي.
ولقد اعتمد بوتين على الدعاية والقمع الشديد لحشد الدعم
للغزو وتقليل االنتقادات بين الروس ،كما يعتقد بيلت الذي قال
إنه من خالل محادثاته مع ال��روس الذين غ��ادروا مواقعهم مؤخرا،
أدرك أن هناك -على ما يبدو -تراجعا في حماس النخب الروسية
للحرب.
ومع أن هؤالء النخب ال يريدون على وجه اليقين أن تخسر بالدهم
الحرب في هذه المرحلة ،فإن أغلبهم يقولون إنهم ما كان ينبغي
لهم أن يبدؤوها.
وي��رى رئيس ال���وزراء السويدي األسبق أن بوتين قد يوافق على
هدنة واحدة أو اثنتين ،في ظل استمرار القتال وصعوبة ترسيخ
المكاسب على األرض ،وال��رض��ا ب��األق��ل ،لكن ال ينبغي ألح��د أن
ينخدع.
إن إحكام بوتين قبضته على السلطة -بحسب الكاتب -يعني
أنه سيحاول دفع الحرب إلى نهاية يراها مناسبة لطموحات روسيا
الكبرى ،لكن من المحتمل أال يعيش الرئيس الروسي ( 69عاما)
طويال بما يكفي ليشاهد رؤيته تتحقق بالكامل ،وال أحد يعلم من
سيأتي بعده في سدة الحكم ،إذ ال يوجد خليفة محتمل واضح
له ،إال أن هذا النوع من السلطة السياسية سوف يستمر في حرب
أصبحت مثيرة للجدل وال تحظى بشعبية في العديد من الدوائر.
كما أن من غير المحتمل كذلك أن يشاطر خليفته نفس الهوس
بأوكرانيا ،بحسب تعبير المقال ال��ذي يتوقع كاتبه أن ب��وادر
السالم الدائم لن تلوح إال بعد رحيل بوتين .غير أن إقصاء بوتين
من المشهد لن يكون كافيا ،بنظر بيلت.
أما الشرط الثاني ال��ذي ال يقل أهمية -على حد وصف الكاتب-
فيتمثل في وضع األساس الستقرار أوكرانيا وأمنها ،ذلك أنها إذا
أصبحت دول��ة فاشلة ،وم��ن دون اقتصاد ومؤسسات فاعلة ،ومع
مشهد سياسي ممزق بشدة ،فسيكون السالم بعيد المنال.
وإذا انزلقت أوكرانيا في أتون الفوضى ،فإن ذلك قد يغري الكرملين
لمواصلة تدخله ،فيما قد تبدأ شهية أوروبا والواليات المتحدة في
الدعم المستمر ألوكرانيا بالتناقص.
ورغم أن بيلت يق ّر بأن انضمام أوكرانيا لعضوية االتحاد األوروبي
ليست عالجا شافيا لكل أوجاعها وال عملية سهلة ،فإنه يشدد على
أن تكون تلك الخطوة منارة تهتدي بها كييف لتصبح دولة مستقرة
وقادرة على الصمود.
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مقتل أيمن الظواهري

ضربة  ..بعد أشهر من المراقبة
أعلنت الواليات المتحدة

مقتل زعيم تنظيم القاعدة

أيمن الظواهري في ضربة

جوية بأفغانستان مطلع
األسبوع ،وهي أكبر ضربة

لهذا التنظيم منذ مصرع

مؤســســه أســـامة بـن الدن
عام .2011

ونقلت وكالة رويترز عن

مسؤول كبير بإدارة الرئيس
األميركي جو بايدن أن

الظواهري كان مختبئا

منذ سنوات ،وأن عملية

تحديد مكانه وقتله كانت

نتيجة عمل «دقيق ودؤوب»

لمجمع مكافحة اإلرهاب
ّ

والمخابرات ،على حد قوله.
وحتى إعالن واشنطن،

ترددت شائعات مختلفة عن

وجود الظواهري بالمنطقة

القبلية في باكستان أو داخل

أفغانستان.

وقدم هذا المسؤول األميركي
-الذي تحدث شريطة

عدم الكشف عن هويته-

التسلسل والتفاصيل التالية
عن العملية.

لسنوات عديدة ،كانت الحكومة على علم
بشبكة قدرت أنها تدعم الظواهري ،وعلى
مدار العام الماضي بعد انسحاب الواليات
المتحدة من أفغانستان ،كان المسؤولون
يراقبون المؤشرات على وجود القاعدة في
هذه البالد .هذا العام ،حدد المسؤولون أن
عائلة الظواهري (زوجته وابنته وأطفالها)
انتقلوا إلى منزل آمن في العاصمة كابل
قبل أن يحددوا أن الظواهري في المكان
نفسه .على مدى عدة أشهر ،ازدادت ثقة
مسؤولي المخابرات في أنهم حددوا هوية
الظواهري بشكل صحيح في المنزل اآلمن
بكابل ،وأوائل أبريل بدؤوا في إطالع كبار
مسؤولي اإلدارة ،وبعد ذلك أطلع مستشار
األمن القومي جيك سوليفان
الرئيس
َ
بايدن باألمر.

تحديد نمط حياته
تمكن الفريق من تحديد نمط حياة
الظواهري من خالل مصادر معلومات
مستقلة متعددة لتوجيه العملية .بمجرد
وصول الظواهري إلى المنزل اآلمن في
كابل ،لم يصل إلى علم المسؤولين أنه
غادره وقد رصدوه في شرفته بمناسبات
عدة ،إلى أن تم استهدافه أخيرا.
وحقق المسؤولون في طريقة بناء المنزل
اآلمن وطبيعته ،ودققوا في قاطنيه للتأكد
من أن الواليات المتحدة يمكن أن تنفذ
بثقة عملية لقتل الظواهري دون تهديد
سالمة المبنى وتقليل المخاطر على
المدنيين وعائلة الظواهري.

تفاصيل دقيقة
األسابيع القليلة الماضية ،عقد الرئيس
اجتماعات مع كبار المستشارين وأعضاء
اإلدارة لفحص معلومات المخابرات
وتقييم أفضل مسار للعمل .وأول يوليو،
أطلع أعضاء اإلدارة ،ومن بينهم وليام بيرنز
مدير وكالة المخابرات المركزية «سي آي
إيه» ( )CIAبايدن على عملية مقترحة في
غرفة العمليات بالبيت األبيض.
طرح بايدن «أسئلة تفصيلية عما عرفناه
وكيف عرفناه» وفحص عن كثب نموذجا
للمنزل اآلمن الذي أعده مجتمع المخابرات
وأحضره إلى االجتماع .وقال المسؤول
نفسه إنه سأل عن اإلضاءة والطقس
ومواد البناء وعوامل أخرى قد تؤثر على
نجاح العملية .كما طلب الرئيس تحليل
التداعيات المحتملة لضربة في كابل.

توفير غطاء قانوني
عمدت مجموعة منتقاة من كبار
المحامين المشتركين بين الوكاالت
إلى فحص تقارير المخابرات ،وأكدوا أن
الظواهري هدف قانوني بناء على قيادته
المستمرة للقاعدة.
دعا الرئيس في  25يوليو أعضاء إدارته
الرئيسيين ومستشاريه لتلقي إحاطة

أخيرة ومناقشة كيف سيؤثر قتل
الظواهري على عالقة أميركا مع حركة
طالبان ،من بين أمور أخرى.
بعد التماس آراء اآلخرين في الغرفة ،أذن
بايدن «بضربة جوية دقيقة» بشرط أن
تقلل من خطر وقوع إصابات في صفوف
المدنيين.
نفذت طائرة مسيرة الضربة في النهاية
الساعة  9:48مساء بتوقيت شرق الواليات
المتحدة ( 01.48بتوقيت غرينتش) في 30
يوليو باستخدام صواريخ «هيلفاير».

حياته
طبيب مصري كان قياديا بجماعة الجهاد
المصرية ثم تحالف مع أسامة بن الدن
لتأسيس تنظيم القاعدة وخلفه في
زعامته ،كان يتصدر قائمة المطلوبين
لإلدارة األميركية بوصفه أحد رؤوس
«اإلرهاب العالمي» حتى أعلن البيت
األبيض مقتله في غارة جوية.

المولد والنشأة
ولد أيمن محمد ربيع
األحمدي الظواهري
الظواهرية) يوم 19
العاصمة المصرية

محمد بن إبراهيم
(نسبة لقبيلة
يونيو  1951في
القاهرة ،ألسرة

مصرية عريقة ميسورة ومشهورة في
مجاالت العلم الشرعي واألدب والسياسة
والطب.
فجده الشيخ محمد الظواهري تولى
مشيخة الجامع األزهر خالل الفترة -1930
 ،1935وجده ألمه الدكتور عبد الوهاب
عزام كان أستاذ اآلداب الشرقية وعميد
كلية اآلداب ،وشغل عدة مناصب مرموقة،
فكان رئيس جامعة القاهرة ،وسفير مصر
في باكستان والسعودية واليمن ،وعم
أمه عبد الرحمن عزام كان أول أمين عام
لجامعة الدول العربية.
أما والد أيمن (الدكتور محمد ربيع
الظواهري) فقد كان أستاذا في كلية
الطب جامعة عين شمس ،ويعد من أشهر
أطباء األمراض الجلدية والتناسلية في
مصر والعالم (توفي عام  ،)1995كما أن
عمه محمود الظواهري دكتور متخصص
في أمراض العيون ومشهور على المستوى
العالمي.

الدراسة والتكوين
تلقى الظواهري تعليمه األولي في مدارس
مصر الجديدة والمعادي (وهما من األحياء
الراقية بالقاهرة) ،والتحق بكلية طب
القصر العيني جامعة القاهرة وتخرج فيها
عام  1974بتقدير جيد جدا ،ثم حصل

على شهادة الماجستير في الجراحة
العامة  ،1978وهو يتقن اللغة اإلنجليزية.
وفي العام التالي تزوج من إحدى خريجات
قسم الفلسفة بكلية اآلداب في جامعة
القاهرة وأنجب منها  4بنات وولدا واحدا.

التوجه الفكري
انتمى الظواهري منذ صغره إلى التيار
اإلسالمي وتقلب بين عدة فصائل منه،
فقد تأثر وهو طالب بفكر جماعة اإلخوان
المسلمين في بالده خالل ستينيات القرن
العشرين ،ثم التحق بـ«جماعة الجهاد»
المصرية منذ تأسيسها عام ،1973
وإثر تعرفه على أسامة بن الدن شاركه
في تأسيس وقيادة «تنظيم القاعدة»
بصيغته العالمية عام .1998

التجربة العملية
افتتح الظواهري عقب تخرجه عيادة
طبية خاصة في منطقة المعادي
االنفراج
فترة
وعايش
بالقاهرة،
السياسي الذي استهل به السادات
عهده مطلع السبعينيات ،وكان التيار
اإلسالمي حينها ينشط في الجامعات
بصورة ملحوظة حتى أصبح قادة طالب
الجامعات المصرية في تلك الفترة رموزا

للعمل اإلسالمي فيما بعد .وكان أول بروز
للظواهري على المستوى اإلعالمي عقب
اغتيال الرئيس المصري السابق محمد
أنور السادات في السادس من أكتوبر
 ،1981الذي اتهمت بالضلوع فيه «جماعة
الجهاد» التي ينتمي إليها الظواهري.
حكم عليه في تلك القضية بالسجن
وقد ُ
 3سنوات بتهمة حيازته سالحا غير
مرخص ،وبعد اإلفراج عنه عام 1985
سافر إلى عدة دول مثل الواليات المتحدة
وباكستان ،ثم استقر به المقام في
أفغانستان حيث انخرط في «الجهاد
األفغاني» ضد الغزو السوفياتي خالل
ثمانينيات القرن الماضي.
شارك عام  1985بوصفه طبيبا جراحا
في مستشفى الهالل األحمر بمدينة
بيشاور الحدودية الباكستانية لعالج
المصابين من جراء الحرب ،ثم انتقل
في مراحل الحقة من الحرب إلى الخطوط
األمامية للقتال ،ليمارس عمله في تطبيب
الجرحى بمستشفيات ميدانية داخل
أفغانستان ،وهناك تعرف على زعيم
تنظيم القاعدة أسامة بن الدن الذي أصبح
حليفا له فيما بعد.
ات ِهمت «جماعة الجهاد» -التي ُيعتبر
الظواهري أحد أبرز قادتها -بتنفيذ
عمليات عسكرية عنيفة داخل مصر،
منها محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق

عاطف صدقي ،األمر الذي جعل أجهزة
األمن تتعامل مع أفرادها بعنف بالغ.
رفض أيمن الظواهري العودة إلى مصر
بعد انتهاء «الجهاد األفغاني» -خوفامن صدور أحكام ضده من قبل المحكمة
العسكرية التي شكلتها الحكومة
المصرية عام  1992للنظر في قضية
من أسمتهم «العائدون من أفغانستان»،
حكم فيها على بعض من ينتمون
والتي ُ
إلى «جماعة الجهاد» باإلعدام.
ويعتقد أن الظواهري انتقل عام  1997إلى
ُ
مدينة جالل آباد األفغانية ليلتحق بأسامة
بن الدن الذي كان مقيما هناك ،وأشرف
على انضمام «جماعات جهادية» من بينها
جماعته إلى بن الدن وتنظيم القاعدة،
مشكلين ما أسموه «الجبهة اإلسالمية
العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبيين».
وتضمن البيان األول للجبهة -الصادر أوائل
عام « 1998-فتوى دينية» غير مسبوقة
تسمح بقتل المدنيين في الواليات
المتحدة وتتهمهم بالعمل على إنشاء
تحالف صليبي يهودي لمحاربة اإلسالم،
وبعد  6أشهر من هذا اإلعالن (أغسطس
 )1998دمر هجومان متزامنان السفارتين
األميركيتين في كينيا وتنزانيا ،مما أدى
إلى مقتل  223شخصا.
ثم جاءت المحكمة العسكرية المصرية
التي نظرت عام  1999في قضية أخرى
أطلقت عليها «العائدون من ألبانيا»،
وحكمت على الظواهري غيابيا باإلعدام
لتجعل من مسألة عودته إلى مصر أمرا
مستبعدا.
وضعت واشنطن اسم الظواهري ثانيا
بعد بن الدن -في قائمة المطلوبينأمنيا بعد تفجيرات نيروبي ودار السالم،
ألنه وقع على الفتوى الداعية إلى إهدار دم
األميركيين ،ثم وجهت إليه اتهاما مباشرا
بالضلوع مع أسامة بن الدن في هجمات 11
سبتمبر  2001على األراضي األميركية،
واعتبرته الساعد األيمن لتنظيم القاعدة
وزعيمه بن الدن.
يؤمن الظواهري -كما قال في كتابه
الحصاد المر -بأن «الحكام الحاكمين
لبالد المسلمين بغير ما أنزل الله
وبالقوانين الوضعية هم كفار مرتدون،
يجب الخروج عليهم وجهادهم وخلعهم
ونصب حاكم مسلم ،وأن الديمقراطية
التي اتخذتها الحكومات المختلفة منهج ًا
سياسي ًا لها ديمقراطية كافرة ،وبالتالي
فإن مواالتهم واتباع أهوائهم حرام».
وحدد الظواهري -في بيان طبيعة هذا
«التصدي للحملة الصليبية» ،قائال إنه
يستدعي «العمل على  4جبهات مترابطة:
{ الجبهة األولى :إنزال الخسائر بـ«الغرب
الصليبي» خاصة في كيانه االقتصادي
بضربات يظل ينزف منها لسنين،
وضربات نيويورك ومدريد وواشنطن
ولندن خير مثال على ذلك.
{ الجبهة الثانية :طرد «العدو الصليبي
الصهيوني» من بالد اإلسالم خاصة من
العراق وأفغانستان وفلسطين.
{ الجبهة الثالثة :جبهة العمل على
تغيير األنظمة الفاسدة المفسدة.
الجبهة الرابعة :جبهة العمل الشعبي
الدعوي ،فعلى كل داعية وعالم وكاتب
وصاحب رأي وفكر في األمة المسلمة أن
يقوم بدوره في توعية األمة من الخطر الذي
يواجهها ،وأن يحرضها على العودة لإلسالم
والعمل على تحكيم شرعه والحذر من
كل منهج وإن ارتدى ثوبا إسالميا يدعو
لنبذ حاكمية الشرعية أو التحاكم
لغيرها من المناهج والمبادئ».
وقد تولى الظواهري -الذي استطاع
ويعتقد أنه يوجد في
الهرب من المطاردة ُ
المنطقة الجبلية الواقعة على الحدود
األفغانية الباكستانية« -إمارة» تنظيم
القاعدة على مستوى العالم إثر مقتل بن
الدن على أيدي قوات أميركية في الثاني
من مايو  ،2011وذلك طبقا لبيان أصدره
التنظيم يوم  16يونيو .2011
وكان الظواهري أصدر في الثامن من
يونيو  2011بيانا توعد فيه األميركيين
بأن أسامة بن الدن سيستمر في «ترويع»
الواليات المتحدة حتى من «داخل قبره»
ألنها تواجه «أمة منتفضة جهاديا تتحداها
حيث كانت» .وقد خصصت السلطات
األميركية جائزة قدرها  25مليون دوالر لمن
يقدم معلومات تفيد في القبض عليه،
وتعهدت بقتله كما قتلت بن الدن.
وبين الحين واآلخر ،يخرج الظواهري إلى
المشهد اإلعالمي -في تسجيالت مصورة
أو مسجلة أو عبر بيانات مكتوبة -ليعلق
على األحداث التي تمور بها مناطق مختلفة
من العالم اإلسالمي ،ويحدد بشأنها موقف
تنظيمه الذي أصبح يتمدد جغرافي ًا ما
بين جبال أفغانستان شرقا والصحراء
األفريقية غربا ،وما بين الصومال جنوبا
وسهول الشام شماال ،مع وجود متزايد في
الجاليات المسلمة في الدول الغربية.
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ل� �ب� �ن ��ان ن� �ح ��و ال � �ف� ��راغ
(حالة جنون) كما قال الرئيس ميقاتي».
فيما حذر سركيس من أن «الوضع في
لبنان مهتز ويعيش انهيارات متتالية
سياسية واجتماعية واقتصادية وعدم
تشكيل الحكومة سيزيد هذه األمور».
وأردف أن الحاصل حاليا هو «تجميد الوضع
اللبناني على ما هو عليه وعدم الذهاب
إلى مواجهات مفتوحة ،بل بالعكس الكل
مترقب انتخاب رئاسة الجهورية وخاصة أن
المهلة الدستورية ستبدأ أول أيلول المقبل».
واستطرد« :الدستور واضح بالنسبة
لحكومة تصريف األعمال فستبقى في
تصريف األعمال وتستطيع العمل على
القضايا الطارئة والملحة إلى حين تشكيل
حكومة جديد بعد انتخاب رئيس للبالد».
واعتبر سركيس أن «المشكلة الكبرى تبدأ
إذا دخلنا في فراغ رئاسي ،فحكومة تصريف
األعمال تستطيع وفق الدستور استالم مهام
رئيس الجمهورية ويذهب الوضع اللبناني
إلى شبه فوضى في حل لم ُينتخب رئيس
للبالد».

بيروت -األناضول -وسط

جمود على مستوى تشكيل
الحكومة وزيادة الطوابير

أمام المخابز وانقطاع التيار

الكهربائي ،طفت إلى سطح

األزمات في لبنان االنتخابات
الرئاسية مع قرب انتهاء

والية الرئيس ميشال عون
بنهاية أكتوبر المقبل.

وكلف عون ،في  23يونيو

الماضي ،رئيس حكومة
تصريف األعمال نجيب

ميقاتي بتشكيل حكومة

جديدة بناء على استشارات

تعميق األزمة االقتصادية

نيابية نال فيها األخير 54

صوتا مقابل  25لصالح نواف
سالم ،السفير السابق لدى

األمم المتحدة ،فيما امتنع

 46نائبا عن تسمية أحد.

وبعد فراغ دام  13شهرا ،يترأس ميقاتي
الحكومة الحالية منذ سبتمبر ،2021
وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال في
مايو الماضي عقب االنتخابات البرلمانية.
وتفيد مصادر مطلعة بأن القطيعة الحالية
بين الرئيسين المعنيين بتشكيل
الحكومة ،عون وميقاتي ،تجعل ظروف
التشكيل أصعب.
وينتظر الجميع ،على المستويين الرسمي
والشعبي ،هوية رئيس الجمهورية الجديد
مع قرب انتهاء والية عون ،حيث تبدأ المهلة
الدستورية النتخاب رئيس جديد مطلع
سبتمبرز المقبل.
وبحسب الدستور ،يمكن المباشرة بعملية
انتخاب رئيس جديد مع بداية سبتمبر
القادم ،تالفيا للوصول إلى فراغ رئاسي
يحذر منه المجتمعان المحلي والدولي،

في ظل استمرار األزمة المعيشية واالنهيار
ً
االقتصادي منذ أكثر من عامين،
إضافة إلى

عدم تشكيل الحكومة حتى اآلن.
ويجمع محللون صحفيون ،في أحاديث مع
مراسل األناضول ،على أن تشكيل الحكومة
وسط تراكم األزمات سيزيد الوضع سوءا
على المستويات كافة وسيزيد من انهيار
البلد ويعمق األزمة ما قد يؤدي إلى انفجار
اجتماعي.
تأخر التشكيل
ال تزال مشاورات تأليف الحكومة تراوح
مكانها في ظل الخالف المستمر حول
توزيع الوزارات ،ال سيما وزارة الطاقة ،فيما
ال يبدو أن هناك أي بوادر للحل في األيام
المقبلة ،وفق ما تقول مصادر وزارية مطلعة
لألناضول.
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ولفتت المصادر ،إلى أن المشكلة ال تزال عند
مطالبة الرئيس عون بإبقاء وزارة الطاقة
من حصته وحصة التيار الوطني الحر أو
استبدال وزارة الداخلية بها ،وهو ما يرفضه
ميقاتي الذي منح الطاقة لشخصية سنية
قدمها لعون والمؤلفة من
في التشكيلة التي ّ
 24وزير ًا ،وأبقى وزارة الداخلية مع الطائفة
السنية.
وقال الصحفي في جريدة «المدن» منير
الربيع لألناضول إن «تأخر تشكيل الحكومة
حتى اليوم يعود إلى الشروط التي يضعها
الرئيس عون ألسباب سياسية ،إذ يعتبر
أنه شريك في عملية تشكيل الحكومة ولم
يوافق على المقترح (تشكيلة الحكومة) الذي
قدمه ميقاتي».
وتابع« :عون يرفض حتى اآلن تحديد
موعد (اجتماع) لميقاتي ما لم يلتزم األخير

بإدخال تعديالت على التشكيلة ،وهذا يظهر
عدم رغبة جدية لدى عون لتأليف حكومة
جديدة».
متفقا مع الربيع ،قال الصحفي قاسم
قصير ،وهو قريب من «قوى  8آذار» بقيادة
«حزب الله» ،إن «تشكيل الحكومة يواجه
مشاكل بين رئيس الجمهورية والرئيس
المكلف حول توزيع الحقائب ،وعدم وجود
حكومة ينعكس سلبا على الوضع العام».
أهداف عون
ووفق الربيع ،فإن «استحقاق انتخاب
رئيس للجهورية في ظل الضياع القائم
واألزمة السياسية المستمرة والصراع بين
أطراف السياسية يؤشر إلى أن الرئيس
عون يتحضر لمشكلة دستورية ،وهي أنه
ال يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تتسلم

صالحيات الرئيس المنتهية واليته».
وأضاف« :هناك هدفان يراد تحقيقهما من
وراء ذلك إما تبرير عدم خروج الرئيس
عون من القصر أو الخروج عند انتهاء واليته
في ظل وجود حكومة تصريف أعمال مما
سيشكل ضغطا على القوى السياسية
المسيحية من قبل التيار الوطني الحر
(حزب عون)».
وتابع أنه «قد يكون من األهداف أيضا جراء
عدم التشكيل ذهاب البلد إلى حالة من
االنهيار المستمر للوصول إلى فرض وقائع
سياسية ودستورية جديدة بالجلوس على
طاولة والبحث عن إعادة تركيب الصيغة
(النظام) اللبنانية بالكامل».
أما الصحفي قاسم قصير فاعتبر أنه «في
حال لم يتم تشكيل حكومة ولم يتم انتخاب
رئيس للبالد سندخل في العصفورية

لـيـبـيـا فــي نـفـــق مســـــدود

إسطنبول -األناضول -قررت األميركية

ستيفاني وليامز التخلي طواعية عن

منصبها كمستشارة لألمين العام األممي
في ليبيا ،بحسب ما أعلن متحدث أممي،

لكن ذلك ال ينفي وجود ضغوط روسية

وإفريقية بضرورة تعيين مبعوث أممي
جديد ،وهو المنصب الشاغر منذ نهاية
العام الماضي.

الصراع الدولي في مجلس األمن حول

تعيين مبعوث أممي جديد ،يعكس

بوضوح الخالفات بالداخل الليبي بين

األطراف المتصارعة ،والتي صعبت مهمة
الخروج من دائرة المراحل االنتقالية،
إلى مرحلة التداول على السلطة عبر

االنتخابات.

إذ انتهت مهمة ويليامز ،كمستشارة أممية في ليبيا في  31يوليو
الماضي ،بحسب المتحدث األممي فرحان حق ،بسبب «التزامات
أخرى» ما يفتح النقاش مجددا حول الشخصية التي تتولى
رئاسة البعثة األممية أو على األقل كمستشار لألمين العام األممي
إذا تعذر االتفاق في مجلس األمن حول تسمية مبعوث إلى ليبيا.
ويشكل تمديد والية البعثة األممية في ليبيا لثالثة أشهر (إلى غاية
 31أكتوبر .)2022
نهاية النفق المسدود
بعد أربعة أعوام ونصف ،اقتنعت وليامز أنها وصلت إلى نهاية نفق
مسدود ،بسبب تعنت الطبقة السياسية ورغبتها في استمرار
حكومات مؤقتة ،والتي وصفتها في حوارها األخير مع قناة «العربية»
السعودية ،بأنها تلعب لعبة الكراسي الموسيقية.
أي أن السياسيين الليبيين يدورون حول كراسي شاغرة وال
تكفيهم جميعا ،وبمجرد أن تعطى لهم إشارة يتسابقون للجلوس
عليها ،ومن لم يجد كرسيا شاغرا يخرج من اللعبة.
كان لقاء القاهرة ،الذي جمع وفدان من مجلسي النواب في طبرق

أما المحللة االقتصادية محاسن مرسل
فحذرت من أن «التأخر بتشكيل الحكومة
له الكثير من التأثيرات السلبية ،وخاصة
سيرورة األعمال التنفيذية ،ال سيما وأن
لبنان وقع اتفاقا مبدئيا مع صندق النقد
الدولي».
وأضافت مرسل لألناضول أن «برنامج
التعاون مع صندوق النقد (للحصول على
حزمة مساعدات مالية) يتطلب حكومة
قادرة على متابعة الخطة المالية المطلوبة
للخروج من األزمة».
وأشارت إلى أن «لبنان لم يقر حتى
اليوم موازنة عامة للعام الحالي ،فكيف
سيتعاطى مع زيادة رواتب القطاع العام
وتوحيد سعر صرف الدوالر وزيادة مداخيل
الدولة وكلها مطالب صندوق النقد (؟!)».
وتابعت« :الحكومة هي السلطة التنفيذية
فكيف لبلد يمكنه أن يدوم وسط هذه
األزمات العالمية من دون حكومة مكتملة
الصالحيات (؟!)».
وأردفت أن «لبنان سيبقى في الفراغ في
السلطة التنفيذية لحين انتخاب رئيس
جديد للبالد».
وحذرت من «الدخول في الفراغ الرئاسي ألن
األزمة االقتصادية ستتعمق أكثر ولن يكون
هناك أفق ألي خطة إنقاذية».

واألعلى للدولة (نيابي استشاري) نهاية يونيو الماضي ،الفرصة
األخيرة ،ليس للطبقة السياسية ،بقدر ما هو لوليامز.
فالوفدان ،اللذان كانت مهمتهما االتفاق على مسار دستوري ،فشال
في تحقيق هذا الهدف ،وحاولت ويليامز إنقاذ الموقف بعد اجتماع
بين عقيلة صالح ،رئيس مجلس النواب ،وخالد المشري ،رئيس
مجلس الدولة ،في جنيف ،لكنهما لم يحققا أي تقدم.
حيث أص ّر عقيلة صالح ،على ترشح مزدوجي الجنسية
لالنتخابات الرئاسية ،بينما رفض المشري ،تفصيل قاعدة
دستورية على مقاس خليفة حفتر ،قائد قوات شرق ليبيا.
لم يكن باإلمكان التقدم أي خطوة إلى األمام بنفس الوجوه
واألطراف ،التي قالت عنهم وليامز ،إن «بعض األشخاص اختطفوا
المستقبل السياسي للبالد» ،لكنها فضلت المضي في نفس
الطريق الذي أثبت فشله أكثر من مرة.
رغم أن وليامز ،تمكنت في  ،2020عندما كنت رئيسة البعثة
األممية بالنيابة ،من إيجاد مخرج غير تقليدي الحتكار مجلسي
النواب والدولة للقرار ،عبر تشكيل لجنة الـ ،75التي ضمت أيضا
 26عضوا من المجلسين مناصفة ،الحتوائهما وتفادي عرقلة

عمل هذه اللجنة .تمكنت لجنة الـ ،75في عهد المبعوث األممي
الجديد يان كوبيتش ،من اختيار سلطة تنفيذية جديدة
وتوحيد الحكومة ومجلس النواب ،إال أنها أخفقت في إعداد قاعدة
دستورية.
بعد استقالة يان كوبيتش ،وعودة ويليامز في ثوب المستشارة
األممية ،لم تُ حاول إحياء لجنة الـ ،75خاصة أن عددا من أعضائها
تولوا مناصب جديدة ،وثارت حول بعضهم شبهات فساد.
واختارت وليامز ،نفس الطريق السياسي ،الذي أنتج االتفاق
السياسي في  ،2015باالعتماد على آخر جسمين منتخبين،
يمثالن ما تبقى من الشرعية ،لكنهما لم يصال بها إلى أي اتفاق
جديد قابل للتنفيذ ،فرمت المنشفة ورحلت بعدما ملت من
«لعبة الكراسي الموسيقية».
رحلة البحث عن بديل
ال شك أن رحيل وليامز قبل تعيين مبعوث أممي جديد ،من شأنه
أن يخلق فراغا في ليبيا ،يصعب على الزيمبابوي ريزدون زينينغا،
منسق بعثة األمم المتحدة ،القائم بأعمال رئيس البعثة ،أن يمأله

في ظل هذه المرحلة الحساسة والحرجة ،التي شهد اشتباكات
بين الحين واآلخر ،وتلويح باستخدام القوة لدخول طرابلس.
ومنذ تعيينه في  10ديسمبر الماضي ،لم يلعب زينينغا ،أي
دور بارز في حل األزمة الليبية ،رغم بعض لقاءاته البروتوكولية
الخجولة مع مسؤولين محليين.
وهذا ما يفسر تأكيد متحدث أممي بأنهم يحاولون «في أسرع
وقت ممكن تسمية شخص مؤقت للقيام بالمهمات التي تقوم بها
وليامز ،ولكن ليس لدينا اآلن أحد لتسميته اآلن».
والحديث عن شخص مؤقت مكان وليامز ،يعني أن األمين العام
األممي أنطونيو غوتيريش ،من المرجح أن يعين مستشار له
في ليبيا ،بدل اقتراح مبعوث أممي يحتاج موافقة مجلس األمن
الدولي المنقسم على نفسه.
فعندما استقال المبعوث األممي اللبناني غسان سالمة ،في
مارس/آذار  ،2020لم يتمكن مجلس األمن من تعيين خليفة له إال
في يناير  ،2021أي بعد مرور أكثر من عشر أشهر.
ومنذ استقالة يان كوبيتش ،في نوفمبر  ،2021لم يتم تعيين
بديل له رغم مرور نحو  8أشهر ،ما يعكس صعوبة اختيار مبعوث
أممي جديد يلقى إجماع أعضاء مجلس األمني الدولي الـ،15
المنقسمين بين كتلتين رئيسيتين؛ كتلة الواليات المتحدة
وحلفائها األوروبيين ،والكتلة اإلفريقية المدعومة بروسيا والصين.
ويتم تداول عدة أسماء لتولي منصب مبعوث أممي إلى ليبيا،
أبرزها الجزائري صبري بوقادوم ،واأللماني كريستيان بوك.
فبوقادوم ،سبق له وان شغل منصب وزير خارجية ،ومندوب
ومطلع على
الجزائر لدى األمم المتحدة ،وسبق له زيارة ليبياُ ،
أوضاعها .واقترح غوتيريش ،على مجلس األمن ،تعيين بوقادوم
مبعوثا له إلى ليبيا ،خاصة وأنه مدعوم من الجزائر وإيطاليا،
لكن وسائل إعالم غربية ذكرت أن اإلمارات ،العضو غير الدائم في
مجلس األمن ،رفضت وحدها هذا التعيين.
أما بوك ،المدعوم من الكتلة األوروبية ،فمن المستبعد أن يحظى
بتأييد روسيا والكتلة اإلفريقية ،التي تطالب أن يكون المبعوث
المقبل إفريقيا.
فرغم أن ليبيا دولة إفريقية ،إال أنه من بين عدة أسماء تداولت
على رئاسة البعثة لم يكن بينهم أي شخصية إفريقية ،ما يعكس
تهميشا للقارة السمراء حتى في الملفات التي تخصها ،لذلك
تصر دول القارة هذه المرة على أن يكون المبعوث األممي إلى ليبيا
إفريقيا.
ً
ما يهم الليبيين في هذه المرحلة أن ال يؤدي االنقسام الدولي حول
تسمية المبعوث األممي على الوضع الداخلي ،بما يزيده تأزيما،
فكلما سارعت األمم المتحدة في تعيين ممثل لها في البالد ،كلما
ساهم ذلك في تقليص االحتقان الداخلي وتجنب انزالق البالد في
مواجهات شاملة.

تشكيلتا الفريقين
الغرافة :قاسم عبدالحميد برهان  GKوناصر عبدالسالم األحرق والمهدي علي مختار ومؤيد
حسن فضلي وأحمد محمد الجانحي وعبدالله سرالختم يوسف واندري سياهبوترا
وعمرو عبدالفتاح سراج واسلوم خوجاييف وسيف الدين فضل الله ومهدي تاهرات.
السيلية :ليكومت كلود أمين  GKوأحمد البخيت المنهالي ومصطفى محمد عبدالحميد
وأحمد محمد سباعي وجيانيس فيتفاتزيديس وسيرجيو فيتور وسعد حسين الصوان
وسعيد الحاج عيسى وبالل محمد سعيداني وعبدالقادر إلياس ادم وسيرجيو كارلوس
ستراندبيج.
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علي النعيمي نائب رئيس النادي السابق:

عمومية الريان تمت بدون إخطار !
لم يصدر بيان يوضح عدد األعضاء الحاضرين ..ولم توجه دعوة حتى عبر «السوشيال ميديا»!
األندية تحتاج
إلى استقاللية تامة
في اختياراتها !..
وعن قدرة الريان على استعادة درع الدوري مجدد ًا قال «الريان لن
ينافس ،وأتمنى أن يحقق نتائج أفضل من الموسم الماضي».
وتطرق للحديث عن الجمعية العمومية للريان والتي عقدت
قبل أيام قليلة ،وقال «لألسف عمومية نادي الريان عقدت بدون
أي إخطار ،ولم يتم نشر أي دعوة لحضور الجمعية العمومية
وال حتى بالمنصات على مواقع التواصل االجتماعي ،وأنا أحد
األعضاء ورغم ذلك لم يتم إبالغي» مشير ًا إلى أنه لم يصدر
بيان يوضح عدد األعضاء
الذين حضروا العمومية
وال أي تفاصيل تتحدث
في هذا األمر.
تطلعه
عن
وأعرب
لتحسن وضع األندية
على مستوى العمل
اإلداري ،حيث قال «األندية
تحتاج إلى عمل إداري
كبير ،خاصة األندية
الجماهيرية مثل الريان
والعربي ،ويجب أن تكون
لديها استقاللية تامة في
تعاقداتها مع المحترفين وتعمل بأسلوب أفضل مما هي عليه
اآلن»
وتساءل عن المسؤول في تأخير تعاقدات األندية ،مؤكد ًا أن

أكد علي النعيمي نائب رئيس نادي الريان
السابق أن المنافسة على لقب بطولة دوري
نجوم  QNBستبقى محصورة بين السد
والدحيل بالرغم من الغيابات الدولية العديدة
في الفريقين ،حيث قال «نأمل أن تكون
المنافسة هذا الموسم أكثر قوة مقارنة
بالمواسم الماضية ،لكن الدالئل تشير إلى
أن لقب الدوري سيبقى بين السد حامل لقب

النسخة الماضية والدحيل الوصيف ،على الرغم
من الغيابات الموجودة في الفريقين بسبب
تواجد الالعبين الدوليين مع المنتخب
العنابي ،لكن كال الفريقين لديهما عناصر
قادرة على تعويض الغيابات،
كما أن تلك الغيابات ستبقى
لفترة محدودة وبعدها ستكتمل
ً
مجددا».
الصفوف

الرهيب
لن ينافس
على الدوري

من المسؤول
عن تأخر األندية
في إتمام
تعاقداتها ؟

} علي النعيمي

للجماهير األسباب الحقيقية التي أدت إلى عدم التجديد
لالعب؟» مؤكد ًا في الوقت نفسه أن الريان في حاجة
لحل العديد من المشاكل ليس فقط في كرة القدم بل
أيض ًا في األلعاب األخرى.
وحول الديربي الكبير المنتظر بين الريان والعربي
في استاد لوسيل المونديالي بثاني جوالت الدوري ،قال
«هذا دليل على أنهما يمتلكان القاعدة الجماهيرية األكبر
في قطر ،فاختيارهما
لخوض المباراة على
استاد لوسيل الذي يعد
تحفة معمارية يعتبر
أمرا يدعو للفخر لكال
الناديين ،وشرف لهما
أن يخوضا المباراة على
أحد مالعب كأس العالم
 ،»2022مطالب ًا جماهير
بالحضور
الناديين
والمساهمة
والتواجد
في خروج تلك القمة في
أبهى صورة ،متمني ًا في
الوقت نفسه عودة الناديين الكبيرين إلى مكانتهما في مواقع
الصدارة للمنافسة على مختلف البطوالت وإسعاد الجماهير
الكبيرة التي تساندهما.

خروج براهيمي
عالمة استفهام
وكان يجب إصدار
بيان يكشف الحقيقة

} ياسين براهيمي رحل عن الريان

التدقيق في هذا األمر سيؤكد وجود خلل في المنظومة.
واعتبر خروج الالعب الجزائري ياسين براهيمي من صفوف

الريان وانتقاله للغرافة بمثابة عالمة استفهام كبيرة ،وقال:
«لماذا لم تخرج إدارة الريان ببيان رسمي توضح من خالله

قمة الريان والعربي على استاد لوسيل المونديالي فخر كبير للناديين والجماهير مطالبة بالحضور
في مباراة تميزت باإلثارة والندية

ثنائية غرفاوية تحبط السيلية
كتب

عادل النجار

حقق فريق الغرافة الفوز على السيلية بهدفين مقابل
هدف ،خالل المباراة التي جمعتهما أمس على استاد
خليفة الدولي ،ضمن منافسات األسبوع األول من
منافسات دوري نجوم .QNB
الغرافة نجح في وضع أول ثالث نقاط في رصيده بعد
األداء الجيد الذي قدمه الفهود في المباراة ،حيث سجل
هدفي الغرافة كل من مؤيد حسن د ،31وعمرو سراج
د ،48وسجل للسيلية مهند علي «ميمي» د.67
المواجهة شهدت ندية كبيرة في بدايتها ،حيث حاول
الغرافة خطف هدف مبكر ،وكذلك السيلية الذي
كانت له العديد من المحاوالت ،لكن خبرة عناصر
الغرافة ومهاراتهم كانت عامل الفصل في حسم
التقدم ،حيث نجح الفهود في تسجيل الهدف األول بعد
عمل جماعي رائع في الجانب األيمن ،انتهى بتمريرة
حريرية بوجه قدم أحمد عالء ،إلى مؤيد حسن الذي
أبدع في تسديد كرة رائعة بقدمه اليسرى على يمين
حارس السيلية د ،31ليحول التفوق في السيطرة إلى
تقدم في النتيجة بعد انتهاء نصف الساعة األول.
السيلية كانت له محاوالت وكان عبدالقادر إلياس
هو مصدر الخطورة ،ولكن افتقد الفريق الفاعلية
والخطورة الحقيقية كما تعامل دفاع ووسط الغرافة
مع مجريات الشوط األول بشكل جيد.
األرقام اإلحصائية تعكس تفوق السيلية في السيطرة
واالستحواذ خالل شوط المباراة األول ،حيث استحوذ
بنسبة  ،60%لكن افتقد ترجمة التفوق إلى أهداف على
عكس الغرافة ،في وقت سدد كل فريق تسديدتين
على المرمى ،وحصل السيلية على ركنية واحدة ولم
يحصل الغرافة على أي ركنيات.
مع بداية الشوط الثاني عزز الغرافة تقدمه بهدف ثان
عن طريق عمرو سراج الذي سدد كرة قوية اصطدمت
بدفاع السيلية ومرت إلى الشباك د ،48ليصعب مهمة

السيلية في وقت كان الجميع يتوقع عودة قوية
للسيلية في بداية الشوط الثاني.
الغرافة الحت له بعد ذلك فرصة محققة لالعب سيف
الدين الجانحي لكن كلود أمين حارس السيلية أنقذ
الهدف المحقق وحافظ على حظوظ فريقه في العودة،
وبالفعل تحقق ذلك من ركنية رائعة حولها المهاجم
العراقي مهند علي «ميمي» د ،67ليقلص الفارق
ويشعل المواجهة.
الدقائق العشر األخيرة شهدت ضغطا قويا من جانب
السيلية خاصة في ظل تألق الالعب فيدفا ،كما الحت
فرصة شبه محققة د 90لمهند علي الذي ارتدت له كرة
قوية سددها زميله سيرجيو كارلوس وتصدى لها
قاسم برهان لكن لم يسددها ميمي بشكل صحيح،
وبعدها رأسية وتسديدة من الالعب نفسه لكن لم
تعرف طريق الشباك لينجح الغرافة في الحفاظ على
تفوقه حتى نهاية اللقاء ويحصد ثالث نقاط مهمة في
بداية مشواره بالدوري.

א אאא
الغرافة

2

السيلية

1

الحدث

األسبوع األول بدوري نجوم QNB

اليوم والتاريخ

استاد خليفة الدولي

األهداف

مؤيد حسن د ،31وعمرو سراج د( 48الغرافة)  -مهند علي «ميمي» د( 67السيلية)

بطاقات صفراء
حكم اللقاء

ناصر األحرق (الغرافة)  -أحمد المنهالي وسيرجيو ستراندبيج
وبالل سعيداني (السيلية)
حمد مقعد السبيعي

المهدي علي:

الفوز هو األهم
في بداية المشوار
أكد المهدي علي مدافع الغرافة أن الفوز على السيلية كان
مهما للغاية في بداية مشوار فريقه بالدوري ،حيث قال «من
المعروف أن المباريات األولى دائما ما تكون صعبة ،وهذا ما
حدث ،حيث خضنا مباراة قوية أمام فريق السيلية لكن
نجحنا رغم ذلك في تحقيق الفوز ،وحصدنا ثالث نقاط مهمة
وهو الشيء الذي يهمنا في بداية مشوارنا بالدوري».
وقال «الدفاع لعب بشكل جيد ولكن يجب الحديث عن
الفريق بشكل كامل ،حتى خط الهجوم ساعدنا بصورة
كبيرة والفريق بشكل عام لعب بشكل جيد وقدم مستوى
طيبا وكان هناك تماسك وتقارب على مستوى الخطوط وهذا
ساعدنا على حسم المباراة».

براهيمي يساند من المدرجات
لم يشارك النجم الجزائري ياسين براهيمي مع الغرافة في
مواجهة السيلية أمس ،حيث تواجد في المدرجات وساند
فريقه من الخارج وسط تطلعات من جانب جماهير الفهود
لسرعة مشاركته بصورة رسمية ،حيث لم يدخل في
قائمة الفريق ،ولم يتمكن بذلك من المشاركة في أول مباراة
رسمية منذ انتقاله من الريان للغرافة.
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حقق الفوز بثنائية على القطراوي..

بـدايــة قـ ــوي ــة لـ «الع ــربــاويــة»
א אאא
العربي

قطر

0

2
الحدث

الجولة األولى دوري نجوم QNB

الملعب

استاد المدينة التعليمية

األهداف

أحمد فتحي ق ،70إبراهيم كال ق 90+1

البطاقات الصفراء

قطر  /خالد محمودي ،ناصر بير ،سبيستيان سوريا

حكم الساحة

سلمان أحمد فالحي

يونس علي:

ث ــالث نق ــاط مهـمــة
فــي بــدايــة الم ـشــوار
قال يونس علي مدرب فريق العربي إن الفريق استحق
الفوز في مباراة أمس أمام قطر بنتيجة  0 - 2التي أقيمت
بينهما في الجولة األولى من دوري نجوم  QNBعلى ملعب
المدينة التعليمية.
وأضاف يونس في تصريحاته عقب المباراة :قدمنا
شوطا أول جيدا سيطرنا على مجريات اللعب ،ولكن
افتقدنا إلى اللمسة األخيرة على المرمى ،ومع الشوط
الثاني تحسن الوضع وكانت األفضلية لنا وتمكنا من
استغالل الفرص التي أتيحت لنا وتسجيل هدف أول مهد
للهدف الثاني في ختام المباراة.
وتابع يونس :دائما ما تكون المواجهات األولى في الموسم
صعبة ،وكان من المهم تحقيق الفوز ليعطينا دافعا قويا
من أجل االستمرار والوصول ألبعد نقطة.
وأشاد يونس بالروح القتالية لالعبين وإصرارهم على
تحقيق الفوز ،واختتم يونس حديثه قائ ًال :أمامنا مباراة
مهمة في الجولة القادمة مع الريان علينا االستعداد جيدا
لها.

تش

كتب

عوض الكباشي

حقق العربي فوزا غاليا وانطالقة قوية في الدوري،
بعد تغلبه بهدفين على ضيفه نادي قطر ،في
اللقاء الذي جرى على استاد المدينة التعليمية في
الجولة األولى من منافسات دوري نجوم ..QNB
أحرز هدفي العربي ،أحمد فتحي وإبراهيم كال في
الدقيقتين  70و(.)1+90
ووضع العربي النقاط الثالث األولى في مستهل
المشوار والتي ستشكل دافعا قويا من أجل قادم
المباريات ،فيما عانى قطر من غيابات بين صفوفه
بغياب ثالثة من العبيه المحترفين ،خالفا إلى
النقص خالل المباراة بطرد سيبستيان سوريا
بالبطاقة الحمراء ..واإلصابات التي عاني منها
الفريق خالل اللقاء.
البداية جاءت قوية ومثيرة كما هو متوقع ..وعمل
كل فريق من أجل إحراز هدف في الدقائق األولى
ليريح الجميع والبحث بعد ذلك عن تحقيق الفوز.
الخطورة من البداية كانت من نصيب القطراوي
وهجمة منظمة إال أنها انتهت بعيدا عن مرمى
العربي ..ورد العرباوي سريعا وتحديدا في الدقيقة
 9من عمر المباراة وعن طريق آرون سليم الذي أضاع
اخطر الفرص ..وبعدها سدد مهردد محمد كرة

كيلتا ا
لفريقي

{ تصوير عباس علي

ن

لكنها كانت بعيدة من
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.
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ف محمد
على سرعة وقوة
سبيستيان سوريا وبشار رسن.
إضاعة
وفي الدقيقة  35من عمر اللقاء تعرض القطراوي
الفرص بعد أن
إلصابة ثانية بعد أن تعرض الفريق لضربة قاسية
أضاع االيراني مهرداد محمدي فرصة
بسبب خروج العراقي بشار رسن ليغادر الالعب
ذهبية من تمريرة عرضية في الدقيقة  43إال أن
متأثرا باإلصابة ..وهو ما جعل المدرب يوسف
تسديدة مهرداد ذهبت بعيدا عن مرمى الحارس
سفري من يجري تبديال ثانيا قبل نهاية الشوط
ساطع العباسي .ولم تشهد الدقائق األخيرة من
األول.
شوط اللعب األول أي تعديل في نتيجة المباراة
وأضاع أرون سالم فرصة ذهبية وهو في مواجهة
التي انتهت بالتعادل السلبي.
المرمى ويبعدها بصعوبة ساطع العباسي في
ومع انطالق الشوط الثاني تواصل الفريقين من
الدقيقة  37من عمر اللقاء ..وبعدها ومن هجمة
أجل إنهاء اللقاء بتحقيق فوز في أول المشوار.
منتظمة عن طريق األنصاري الذي وجد كرة من
وكاد سبيستيان سوريا يسجل الهدف األول بعد
تمريرة يوسف المساكني .وواصل العربي مهرجان

م����ات����ي����وس ي����ش����ارك م����ع ال����ق����ط����راوي
شهدت مواجهة األمس
مشاركة الالعب البرازيلي
ماتيوس جوسا المحترف
الجديد في صفوف الملك
القطراوي في موسمه
الرياضي الحالي.
وكان نادي قطر أعلن
أمس تعاقده مع البرازيلي
ماتيوس جوسا لالنضمام
لصفوف الفريق األول لكرة
القدم على سبيل اإلعارة
قادما من نادي فورتاليزا
البرازيلي.
ويلعب جوسا في مركز
المحور الدفاعي ،حيث
سيكون بديال لالعب
اإلسباني خافي مارتينيز
الذي يخضع لبرنامج
تأهيلي تحت إشراف الجهاز
الطبي جراء اإلصابة التي
يعاني منها على مستوى
عضلة الفخذ.

أن رواغ ارون وسددها قوية أبعدها أبو ندى
وعادت وفشل خالد وليد أن يسجل منها
الهدف األول في الدقيقة .53
وتلقى سبستيان سوريا العب نادي قطر
بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 59من عمر
المباراة بعد أن حصل االعب على البطاقة
الصفراء الثانية.
وانتظر العربي حتى الدقيقة  70ليسجل
الهدف األول عن طريق الالعب أحمد فتحي بعد
هجمة انتهت بتسديدة قوية من أرون سالم
لتعود ويجدها القائد احمد فتحي وينجح في
تسجيل هدف أول لفريق العربي.
بعد الهدف األول لفريق العربي واصل الفريق
ثان في
العربي سيطرته من أجل إضافة هدف ٍ
ظل النقص العددي لفريق قطر بعد طرد الالعب
سبيستيان سوريا.
وواصل العربي فيما تبقى من المباراة بحثه عن
تأمين الفوز بهدف ثان ،مهدرا عدة فرص عن طريق
أرون ومهرداد ..قبل أن يفلح البديل إبراهيم كال في
التسجيل بعدما استغل تمريرة عبد الله معرفي
وسدد كرة قوية عانقت الشباك في الدقيقة األخيرة
من الوقت األصلي ،ليكون هدف االطمئنان لفريق
العربي ..ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة انتهاء
المباراة بفوز العربي على القطراوي بنتيجة .0 - 2

تـ ـصـ ــادم عنـي ــف

شهدت الدقيقة 24
من الشوط األول
تصادما كبيرا بين
الثنائي يوسف
المساكني وخالد
محمودي بعد
هجمة مشتركة
انتهت بإصابة
الثنائي ،مما
تسبب في إيقاف
اللعب من أجل
عالجهما في أرضية
الملعب .ورغم
اإلصابة الكبيرة
إال أن الثنائي
عاد للمشاركة،
وشارك عبدالرحمن
الجاسم بعد
دقيقتين فقط من
عودة خالد محمودي
الذي لم يستطع
إكمال المباراة.
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اليوم في الجولة األولى من دورينا

الدحيل والوكرة «قمة مبكرة»
كتب

عوض الكباشي

مسرحا للمواجهة المرتقبة
سيكون استاد المدينة التعليمية مساء اليوم
ً
بين الدحيل والوكرة في األسبوع األول من منافسات دوري نجوم QNB
وتحديدا عند الساعة الخامسة وخمس
للموسم الكروي ،2023 2022-
ً
وثالثين دقيقة مساء اليوم األربعاء.
مواجهة الليلة يتوقع أن تكون قوية ومثيرة للغاية ،بالنظر لإلمكانيات
الجيدة التي يمتلكها كال الفريقين على الصعيدين الدفاعي والهجومي،
باإلضافة أيضا لخبرة كال المدربين األرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب
الدحيل ،والمدرب اإلسباني لفريق الوكرة ماركيز لوبيز.
ويخوض المدرب األرجنتيني هيرنان كريسبو التحدي مع فريق الدحيل
محليا للمرة األولى بعد نجاحه في قيادة الفريق إلى مرحلة ثمن نهائي
دوري أبطال آسيا ،حيث تألق الفريق بشكل الفت معه خالل مرحلة
المجموعات التي أقيمت منافساتها في المملكة العربية السعودية.
وكان الدحيل قد استقر على استمرار  4محترفين في الموسم الجديد
 2023 2022وهم :أولونغا ونام تي هي وفرجاني ساسي وادميلسونجونيور ،كما تم اإلعالن عن التعاقد مع المدافع البرتغالي سيميدو وذلك
بعد رحيل المدافع البلجيكي توبي ألدرفيلد ،ويغيب عن الدحيل  8العبين
مع المنتخب القطري األول والذي يستعد لبطولة كأس العالم قطر .2022
الطرف الثاني في لقاء اليوم الوكرة الذي كان الحصان األسود الموسم
الماضي على سالح االستقرار بعد أن حقق المركز الثالث في الدوري
بالموسم السابق ،ويستعد الفريق الوكراوي لخوض التحدي وعينه على
تحقيق أفضل مركز ممكن.
وسيكون لوبيز المدير الفني للفريق الوكراوي للموسم الخامس على
التوالي ويتواجد معه نخبة من أبرز الالعبين الذين تم االستقرار على
استمرارهم في الموسم الجديد ،وسيكون االستقرار هو سالح الفريق في
وجود عدد مميز من العبيه سواء المحترفين األجانب أو المحليين ،ويغيب
عن الوكرة  3العبين مع المنتخب القطري األول.
مواجهة صعبة يترقب أن تكون حافلة باإلثارة بين وصيف الموسم الماضي
وصاحب المركز الثالث كعادة مواجهة الفريقين دائم ًا في المواجهات
الماضية.

א אאא

الدحيل

الحدث

الوكرة

ال

جولة األولى – دوري نجوم QNB

اليوم والتاريخ
الملعب
الوقت

األربعاء  3أغسطس 2022
استاد المدينة التعليمية
5:35

كريسبو:

جاهزون للوكرة ..وال أعد باأللقاب
أكد هيرنان كريسبو أن الدحيل جاهز
لخوض أول مباراة له في الدوري هذا
الموسم أمام الوكرة ،وقال المدرب في أول
ظهور له محلي ًا مع الفريق خالل المؤتمر
الصحفي الذي انعقد بقاعة المؤتمرات
الصحفية بالنادي :أنا سعيد بأنني جزء
من هذا الدوري والتواجد في دولة قطر،
عملنا بجهد كبير خالل الفترة الماضية
سواء في التدريبات التي أجريناها هنا
في الدوحة أو في معسكرنا الخارجي في
النمسا ،ونحن جاهزون ونريد أن نحقق
بداية إيجابية هذا الموسم في مباراتنا
األولى.
وعن تواجد عدد كبير من العبي الفريق
مع المنتخب قال المدرب :نحن فخورون
بهذا األمر وسنفتقد تواجدهم ،ولكننا
نمتلك العبين شبابا يستحقون التواجد
معنا ،لقد بذلوا مجهودا كبير ًا خالل فترة

المعسكر ،واآلن نحن جاهزون لظهورنا
األول هذا الموسم وسنظهر للجميع
مدى تركيز الفريق وقدرته على تحقيق
النتيجة المرجوة.

وقال كريسبو :ال أعد بتحقيق األلقاب
ولكن أعدكم أننا سنكون منافسين على
كل البطوالت ،والالعبون يعملون بشكل
جبار يومي ًا ألن الجميع يحترم هوية
الدحيل ويريد أن يواصل الفريق تقديم
المستوى الفني الذي عرف عنه.
وواصل كريسبو حديثه قائ ًال :أشكر إدارة
الدحيل ومؤسسة دوري النجوم على
إتاحة الفرصة لي للتواجد في قطر وهو
ما سيجعلني أبذل قصارى جهدي مع
فريقي.
وختم المدرب حديثه قائ ًال :الدحيل
يمتلك خط هجوم قويا ال يحتاج للتوجيه
الكثير ،وسأستغل قدرات الالعبين
التهديفية وأضعها في خدمة فريقي،
وجميع الالعبين يحترمون فلسفتنا
التدريبية وهو ما سيسهل كثير ًا من
مهمتي.

ماركيز لوبيز:

عقلية الالعبين تساعدني
أكد اإلسباني ماركيز لوبيز مدرب فريق الوكرة أنه سعيد
بتحضيرات فريقه للموسم الجديد بشكل عام وللمباراة
االفتتاحية أمام الدحيل بشكل خاص ،وقال« :أعتقد
كثيرا في أداء مهمتي
أن عقلية الالعبين ساعدتني
ً
لتحضير الفريق ،وجميع الالعبين قدموا أداء قويا في
المعسكر والتزموا بكافة التعليمات سواء في التدريبات أو
في المباريات الودية التي خضناها خالل المعسكر».
وأضاف :لدينا رغبة كبيرة في تحقيق نتائج
جيدة في ظل تكاتف جميع أعضاء
الفريق ،وأتمنى أن يحالفنا التوفيق
في األسابيع األولى من بطولة
الدوري حتى نكتسب دفعة
معنوية تساعدنا على إكمال
المشوار بالشكل المطلوب،
وجميعنا يدرك مدى صعوبة
المباراة األولى
تحديدا ،خاصة
ً
أنها أمام فريق الدحيل الذي
يملك العبين مميزين في كافة
الخطوط.

عبد الله المفتاح :سنبذل أقصى ما لدينا
قال عبدالله حسين المفتاح العب فريق الوكرة إن
الجميع داخل الفريق على أهبة االستعداد لخوض
المباراة األولى أمام الدحيل وتحقيق النتيجة
المرجوة.
وأضاف :رغم إدراكنا بقوة فريق الدحيل الذي
نواجهه في اللقاء األول ،إال أن ثقتنا في أنفسنا
كبيرة وندرك أننا ينتظرنا موسم استثنائي هذا
العام بسبب المونديال ،لذلك استعدت الفرق
للدوري بشكل مبكر وأثق في أن الوكرة سيقدم
مردودا طيبا في بطولة الدوري هذا الموسم.
وتابع المفتاح :المباريات االفتتاحية في أي بطولة
يكون لها تأثير كبير على مشوار الفريق في هذه
البطولة ،لذلك سنبذل أقصى ما لدينا لتحقيق الفوز،
والجميع يعلم أن فريق الدحيل يضم نخبة من أفضل
الالعبين في دورينا سواء من حيث الالعبين المحترفين أو
المواطنين ،لذلك فإننا نحتاج التحلي بأعلى درجات التركيز
خالل مجريات هذا اللقاء.

لويز مارتن:

نفكر في درع
الدوري من اآلن

وصف لويز مارتن فترة التحضير التي
دخل فيها الفريق الفترة الماضية تأهب ًا
النطالقة الدوري بالقوية ،وقال لويز
الذي تحدث في المؤتمر الصحفي:
قمنا بتحضيرات قوية وثقتنا كبيرة
في قدرتنا على تقديم مستوى مميز
هذا الموسم ،ونريد أن تكون بدايتنا
بنتيجة إيجابية أمام فريق الوكرة
صاحب األداء المميز الذي نجح في
التفوق علينا في الموسم الماضي.
وقال لويز :نحن نفكر في درع البطولة
منذ اآلن وهذه من سمات األبطال ،ولهذا
يجب علينا التركيز بصورة جيدة
داخل الملعب.
وواصل لويز حديثه قائال :تؤلمنا
النتائج التي خرجنا بها أمام الوكرة في
الموسم الماضي ،فنحن فريق كبير
ولكننا لم نقدم المستوى المعروف منا
في تلك المباريات ،ولكن اآلن سندخل
إلى الملعب في كامل تركيزنا ونقدم
المطلوب منا ولن نفتح المجال أمام
فريق الوكرة من أجل تنظيم ألعابه
وشن الهجمات علينا.
وختم مارتن حديثه قائال :لم أقدم
المساعدة لزمالئي في الموسم الماضي
بسبب تعرضي لإلصابة وهو ما أثر
كثير ًا على مستواي ،ولكنني اآلن جاهز
تمام ًا لتقديم جهدي بالكامل داخل
الملعب وكذلك زمالئي الالعبون الذين
أعلم تمام ًا تصميمهم على تقديم األداء
المطلوب منهم ليس في مباراة الوكرة
فقط بل في كل مباريات البطولة.
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اليوم في

ختام األ
سبوع األول للدوري

الـشـ ـم ـ ــال
يتحــدى الـري ــان
كتب



א אאא

الشمال

عادل النجار

يستضيف استاد جاسم بن حمد بنادي السد في تمام الساعة
السابعة و 45دقيقة مساء اليوم مواجهة الريان والشمال في ختام
مباريات األسبوع األول من منافسات دوري نجوم  QNBللموسم الكروي
الجديد .2023 - 2022
المباراة تشكل فرصة أمام كال الفريقين لالنطالق بقوة في منافسات
الدوري ،حيث يتطلع كل منهما للظهور بصورة جيدة في أول مباراة
بالموسم الجديد ،لذا يبدو على كال الفريقين الرغبة في تقديم
عرض قوي والتأكيد على أن هذا الموسم سيكون مختلفا عن الموسم
السابق خاصة بالنسبة للرهيب الرياني الذي يطمح جمهوره لظهور
مميز هذا الموسم.
الجماهير الريانية بالتأكيد تنتظر من فريقها الكثير خالل الموسم
الجديد بعد الموسم الماضي العصيب الذي لم يحقق خالله الفريق
أي بطولة وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري وكذلك المربع ،لذا
سيكون الموسم الجديد اختبارا للرهيب أمام جماهيره المتعطشة
للبطوالت وللمنافسين الذين يعرفون جيدا اسم وقيمة ومكانة نادي
الريان.
الشمال يتطلع أيضا للدفاع عن حظوظه ،خاصة بعد نجاحه في
تحقيق هدفه في الموسم الماضي الذي خطط له منذ البداية وهو
البقاء واالستمرار في دوري نجوم  ،QNBإال أنه يراهن هذا الموسم على
اكتساب الخبرات ،وسيعمل جاهدا تحت قيادة مدربه المغربي
هشام زاهد الحتالل مركز متقدم في جدول الترتيب واالبتعاد نهائيا
عن دائرة الخطر وشبح الهبوط ،لذا تشكل البداية فرصة مهمة للغاية
من أجل التأكيد على ذلك.
المباريات االفتتاحية دائما ما يكون لها طابع خاص ألن كل فريق
يترقب قوة المنافس ،لذا شاهدنا مفاجأة في المباراة األولى للدوري
عندما خسر السد صاحب األرقام القياسية وحامل اللقب أمام
المرخية الوافد من الدرجة الثانية ،لذا ستكون للشمال كذلك رغبة
في االستفادة من مثل هذه المفاجآت من أجل تحقيق مفاجأته
الخاصة ،وعلى الريان أن يستعد لمنافس قادر على تقديم كل ما
لديه من أجل ثالث نقاط غالية تشكل دافع كبير في بداية الدوري.
الريان قد يراهن على عدة عوامل خالل هذا الموسم ومنها خبرات
العبيه وكذلك االستقرار الفني بعد نجاح تجربة المدرب التشيلي
نيكوالس كوردوفا الذي قاد الفريق لثمن نهائي دوري أبطال آسيا ألول
مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة القاري وكذلك الصفقات المحتملة
بعد التعاقد مع الفلسطيني ياسر حمد ،أما الشمال فتعاقد مع
الفرنسي لويك الندير والمغربي ياسين بامو ،كما قرر استمرار كل
من أمجد عطوان المحترف العراقي ،والمهاجم األردني علي علوان،
باإلضافة لألرجنتيني ماتيس ناني.
واحتل الشمال في الموسم الماضي المركز العاشر بجدول الترتيب
برصيد  22نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الريان صاحب المركز
الثامن ،وتفوق الريان على الشمال في مباراتي القسمين األول والثاني
بالدوري الموسم الماضي ويتطلع لتكرار ذلك هذا الموسم.

الحدث
الملعب
ا

ليوم والتاريخ
التوقيت

سيناريو
القسم األول
المو
سم
ال
ماضي
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استاد
جاسم بن ح

مد

األرب
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بنادي السد

س 2022

7:45
فوز

الريان 1-2

هشــام زاهـد:

نـواجــه فـريـق ـًا كـبـيـرًا

مواجهـة اليـوم صعبـة

أكد هشام زاهد مدرب الشمال على قوة وصعوبة مواجهة الريان  .وقال زاهد
في المؤتمر الصحفي :بداية أوجه الشكر لالعبي فريقي على الجهد
الذي بذلوه خالل فترة اإلعداد والمعسكر الخارجي بتركيا ،كما
أشكر إدارة النادي التي ذللت كل العقبات ووفرت كل سبل
الراحة ،بجانب حرصها على تدعيم الفريق بالعبين جدد
سواء مواطنين أو أجانب.
وأضاف :كما أشكر الجهاز المساعد معي وكذلك الجهاز
الطبي والمعد البدني على جهودهم الكبيرة في الفترة
الماضية.
وأكد جاهزية الشمال من كافة النواحي سواء الذهنية
أو البدنية أو الفنية ،وقال :طموحنا هذا الموسم أكبر من
الموسم الماضي الذي كان هدفنا فيه البقاء في الدوري،
لكن الموسم الحالي نسعى للتواجد في مركز جيد بعيد ًا
عن منطقة الخطر.
وأضاف :أثق تمام ًا في العبي فريقي ومدى تحملهم المسؤولية
الملقاة على عاتقهم من أجل تقديم األفضل
وتابع :سنواجه فريق كبير في الجولة األولى وعلينا أن نكون
مستعدين بالشكل الكافي.

«عنابي السلة» يتخطى السعودي

قال مدرب الريان نيكوالس كوردوفا حول مواجهة الشمال في
افتتاح مشوار الفريقين بدوري نجوم  :QNBالبداية دائما
ما تكون صعبة ،ولكننا جهزنا الفريق بأفضل ما يمكن،
والمعسكر كان جيدا ،واإلعداد البدني للفريق كان
جيدا ،ونحن مستعدون لتحقيق الفوز في المباراة
األولى.
وأضاف :فريق الشمال قدم موسما مميزا العام
الماضي ،وحقق نتيجة تاريخية في عدد النقاط
التي جمعها ،وبالنسبة لفريقنا ستكون مباراة
صعبة ،نظرا ألن الفريق يفتقد عددا من الالعبين
بعدم اكتمال الالعبين المحترفين على عكس
فريق الشمال المكتمل الصفوف ،وستكون مباراة
صعبة وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز في
المباراة .وأشار إلى أنه تابع فريق الشمال وكون
فكرة عن الالعبين وطريقه لعب الفريق ،وأن الريان
مستعد للشمال بأفضل صورة ،كما شدد على أنه
يحترم جميع الفريق ،ولم يكن يفضل مواجهة فريق عن
آخر في بداية الدوري.

محمد الجابري:

علينا أن نكون في قمة تركيزنا

الماضي بالتأهل لدور الـ 16من دوري أبطال آسيا،
وهذا يعطينا دافعا معنويا ،ونحن عازمون على
تقديم موسم مختلف عن الموسم الماضي.
وحول حافزه الشخصي هذا الموسم قال :في هذا
الموسم يوجد حافز أكبر ،فالموسم الماضي لم
يكن موسما جيدا بالنسبة لي شخصيا ،وعازم
على العودة للمستوى الطبيعي ،وكل موسم
أطمح لألفضل من الموسم الذي يسبقه ،وأنا قادر
على مساعدة الفريق لتحقيق أهدافه ،والهدف
األكبر بالنسبة لي هو العودة للمنتخب.

في البطولة الخليجية للشباب

فاز منتخبنا العنابي ،مساء أمس
الثالثاء ،على نظيره السعودي
 55 - 79بصالة نادي الوصل في
مدينة دبي بدولة اإلمارات ضمن
البطولة الخليجية للشباب لكرة
السلة المؤهلة لنهائيات البطولة
اآلسيوية.
تفوق المنتخب القطري طوال
اللقاء ،وأنهى الشوط األول
لصالحه  ،33 - 44واستمر تفوقه
في الفترة الثالثة التي انتهت
لصالحه .48 - 57
ويلعب المنتخب السعودي غدا
آخر مبارياته في الدور التمهيدي
أمام نظيره البحريني عند
الساعة  7.30مساء ،قبل خوض
مباراة نصف النهائي يوم الجمعة
المقبل.

األسبوع ا
ألول لدوري ن

كـوردوفــا:

فهد يونس :قادرون على الفوز
قال فهد يونس حارس مرمى الريان إن بداية
كل موسم تكون صعبة على جميع الفريق وكل
الفرق تدخل المباراة بتحفظ ،مشيرا إلى أن كل
العب لديه هدف في الموسم والمباراة األولى مهمة،
كما شدد على أن الفريق يسعى للحصول على
النقاط الثالث .وأضاف :نحن قادرون على الفوز
بالنقاط الثالث على الرغم من صعوبتها ،فنحن
قمنا بإعداد جيد وستكون بداية جيدة ،وهدفنا
كالعبين تعويض الجمهور عن الموسم الماضي
خاصة في الدوري ،ولكن نحن أنهينا الموسم

الريان

أكد محمد الجابري العب الشمال
على جاهزية فريقه النطالق الموسم
الجديد الذي ســـيبدأ بمواجهة الريان
ضمن األسبوع األول ،وقال :استعداداتنا
كانت مميزة للموسم الجديد ،والفريق
وصل لمرحلة جـيـدة من االنســجام
بين الالعبين الجدد والقدامى ،نسعى
لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة

الريان ،ولكن بالتأكيد المواجهة لن
تكون سهلة على اإلطالق في ظل قوة
المنافس الذي نحترمه بشدة.
وأضاف :لعبنا مع الريان أكثر من مرة،
ونعرفهم جيدا مثلما يعرفونا ،وأعتقد
أن الريان لم يغير كثير ًا في الفريق،
علينا أن نكون في قمة التركيز من أجل
الوصول للنتيجة التي نتمناها.

في رابع جوالت األولمبياد العالمي

أدعم الشطرنج يخسر أمام نظيره الفنلندي
الدوحة

$

خسر منتخبنا الوطني للشطرنج ،أمس،
أمام نظيره الفنلندي المصنف الـ 55عالميا في
ثاني خسارة له في النسخة  44من منافسات
األولمبياد العالمي.
وعن مشاركة األدعم في هذه األولمبياد ،قال
السيد حمد التميمي ،المدير التنفيذي في
االتحاد القطري للشطرنج ،في تصريحات له:
إن المنتخب تمكن من تحقيق مكاسب كبيرة
خالل مشاركته في األولمبياد ،خاصة أنه
واجه أبرز المنتخبات المصنفة على الصعيد
الدولي بوجود  185فريقا يمثلون  180دولة،
ويخوض األدعم اليوم مواجهته ضمن الجولة
الخامسة أمام نظيره العراقي بعد أن حقق
الفوز في الجولة األولى على منتخب بابوا
غينيا الجديدة بنتيجة ( ،)0 - 4وخسارته
في المواجهة الثانية أمام نظيره الدنماركي

بنتيجة ( 3نقاط ونصف مقابل نصف نقطة)،
قبل تغلبه أمس األول اإلثنين على منتخب
بوليفيا بنتيجة (نقطتين ونصف مقابل
نقطة ونصف).
وعلى صعيد متصل ،يعقد االتحاد الدولي
للشطرنج يوم األحد المقبل أعمال جمعيته
العمومية على هامش منافسات األولمبياد،
بجانب االنتخابات التي ستحدد مجلس
إدارة جديدا للسنوات األربع المقبلة ،حيث
ستتواجد قطر لخوض االنتخابات في االتحاد
الدولي ،خاصة أن الشطرنج القطري حقق
مكاسب كبيرة من خالل تواجده في عضوية
االتحاد خالل السنوات األربع الماضية ،إذ
تشغل نجمة المنتخب القطري سابقا جو
شن األستاذة الدولية وبطلة العالم السابقة
منصب األمين المالي في االتحاد الدولي ،بعد
انتخابها في النسخة الماضية لألولمبياد
التي جرت في العام  2018بمدينة باتومي في
جورجيا.

الطب والحياة
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انتشر الصلع لدى ثلث الرجال ،ولكن ال يفارق البعض خصالت شعره باقتناع
لكثير من األشخاص،
قدر كبير من اإلحراج
يتسبب الصلع في
ورضا ،وقد
َّ
ٍ
ٍ
ً
يسهل على الشركات التي تروج أمصال نمو الشعر
خصوصا الشبانِ ،م َّما
ِّ
«المعجزة» أن تفترس أولئك الذين يشعرون بالضعف.

تبرئة اإلجهاد والقبعات

« »7معتقدات
خاطئة عن الصلع
نقص التغذية من أسباب تساقط الشعر
معتقدات شائعة
وتنتشر عدة معتقدات شائعة عن الصلع لكنها
نعددها في ما يلي:
خاطئة أو مجرد خرافات.
ِّ
 - 1األم هي المسؤولة عن تساقط الشعر
الجيني
ً
عادة بسبب
بسبب الصلع الذي يحدث
الكروموسوم  ،Xوهو الكروموسوم األنثوي
لق َي اللوم عليهن
الموروث من األمهات ،لطالما ُأ ِ
في هذه العملية.
في حين أن هناك قدر ًا معين ًا من الحقيقة وراء
أي من
ذلك ،يمكن أن تنتقل السمة الجينية من ٍّ
جانبي األسرة ،ويمكنها حتى تخطي األجيال،
مِ َّما يعني أنه ال يمكن أن يكون هناك نمط عائلي
واحد وسائد.
يسمى مقياس نوروود
ستخدم
ُي
مقياس
َ
ٌ
َّ
لتحديد مستويات الصلع الذكوري ،والذي
يحتوي على  7مستويات مختلفة من الصلع.
على سبيل المثال ،إذا بدأ الشعر في االنحسار
إلى المستوى  2وكان شعر الوالد مكتم ًال ،فهذا
ال يعني بالضرورة أن الجين جاء من والدتك،
إذ يمكن أن تتخطى الجينات جي ًال وتنتقل
لألحفاد.
 - 2الصلع بسبب اإلجهاد
هناك بعض الحقيقة الطفيفة في هذا األمر،
فعندما يحدث شيء فظيع ،مثل الفجيعة أو
فقدان الوظيفة ،قد يتساقط الشعر مؤقت ًا ،إال
أن األمر قابل للعالج .أما نمط الصلع الذكوري
الوراثي أو الهرموني ،فإن اإلجهاد ال يلعب دور ًا
فيه.
 - 3التعرض ألشعة الشمس يسبب الصلع
ُّ
في حين أن التعرض المفرط للشمس يمكن
نواح أخرى ،إال أنه ال
أن يكون ضار ًا للغاية من
ٍ
يسبب تساقط الشعر إال قلي ًال.

وتبين أن قضاء فترات طويلة على سرير
التشمس يفتح لون الشعر وقد يتسبب في
جفافه أو
تقصفه بعض الشيء.
ُّ
ومع ذلك ،ال يتأثر الصلع الذكوري النمطي
به .إذا كنت شخص ًا يحب السفر إلى الخارج
كثير ًا أو يعمل في الهواء الطلق ،فقد يكون من
الحكمة االستثمار في قناع الترطيب العميق؛
للحفاظ على الشعر المع ًا ومرطب ًا.
 - 4كثرة ارتداء القبعات تسهم في الصلع
ٌ
أسطورة أخرى منتشرة وهي أن ارتداء قبعة
خاصة الضيقة منها -كثير ًً
ا
يسبب الصلع
ما
ِّ
الذكوري.
تتسبب العديد من العوامل في تساقط الشعر
تمهيد ًا للصلع ،بدء ًا من ربطه بإحكام شديد،
إلى تبييضه بشكل منتظم جد ًا ،إلى تكرار
استخدام أدوات ساخنة ،لكن األمر مختلف عن
مثل الصلع الوراثي.
الشعر
عرف سحب
ضغط
بالتسبب في
ٍ
ُي َ
ُّ
شديد على بصيالت الشعر باسم «ثعلبة
الشد» ،ويمكن عكسه من خالل اتباع روتين
شعر صحي وتجنب المواد الكيميائية والمواد
الضارة التي تزيد من الضغط على الشعر.
 - 5غسل الشعر بانتظام يسبب الصلع
تدليك الشعر بالشامبو
يتسبب في تساقط
َّ
كثير منه ،لذا ليس من المستغرب اقتناع
يتسبب في
العديد بأن الغسل المنتظم
َّ
الصلع الدائم.
ويعتبر تساقط الشعر أثناء الغسيل
والتجفيف أمر ًا طبيعي ًا تمام ًا ،ولن يتسبب في
ضرر حقيقي إال إذا تعرضت خصالت الشعر
للتلف بالفعل بسبب المواد الكيميائية أو أي
شيء آخر يزيد الضغط على البصيالت.
تؤدي إلى الصلع
 - 6كثرة التستوستيرون ِّ
التستوستيرون نفسه غير مرتبط بنمط

منتج
الصلع الذكوري .ومع ذلك ،فإن الـDHT
ٌ
وي َ
نشأ بواسطة
ثانوي لهرمون التستوستيرون ُ
يسمى .5α-reductase
إنزيم
َّ
إذا كانت مستويات اإلنزيم مرتفعة بشكل غير
معتاد على أي حال ،فإن زيادة مستويات هرمون
التستوستيرون (عن طريق الحقن)
ستؤدي
ِّ
إلى
مستويات أكثر تطرف ًا من  ،DHTوبالتالي
ٍ
سيخف وجود الشعر بسرعة أكبر.
 - 7كثرة النشويات أحد األسباب
توفر الكربوهيدرات واللحوم الحمراء العناصر
الغذائية التي تساعد في الحفاظ على شعر
الرأس بالكامل ،كما تقول ويلما بيرجفيلد،
طبيبة األمراض الجلدية في عيادة كليفالند.
في المقابل ،تشير أبحاث سابقة لبيرجفيلد
أن نقص الحديد قد يكون مرتبط ًا بتساقط
إلى َّ
الشعر ،وتناول مكمالت الحديد يمكن أن يعيد
النمو أو يمنع تساقط المزيد بال رجعة.
بالفعل ،عندما ال يحصل الجسم على ما يكفي
من البروتين ،يتباطأ نمو الشعر ،لذا ال بد من
الحفاظ على توازن صحي بين اللحوم والبيض
واألسماك.
ويعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أكثر
أنواع نقص التغذية شيوع ًا والمسببة لتساقط
الشعر وتقصفه .لذا ال بد من الحصول على
كثير من الخضراوات والبقوليات الخضراء
الغنية في نظامك الغذائي.
ما هي أسباب الصلع؟
إلى جانب العوامل الوراثية ،تساهم مجموعة
متنوعة من العوامل في تساقط الشعر لدى
النساء والرجال على حد سواء ،نعددها كما
ذكرها موقع  Health Lineالطبي.
التغيرات الهرمونية :عادة ما تعاني النساء من
تساقط الشعر بعد انقطاع الطمث والوالدة
والحمل ،بسبب التغيرات الهرمونية .قد

يعاني كل من الرجال والنساء من تساقط
الشعر ،بسبب التغيرات في مستويات هرمون
الغدة الدرقية.
داء الثعلبة :الثعلبة البقعية هي حالة مناعية
تسبب تساقط الشعر غير المكتمل.
تسريحات شعر معينة :تؤدي تسريحات
الشعر التي تضغط على الشعر مثل ذيل
الحصان ،إلى شكل من أشكال تساقط الشعر
يسمى ثعلبة الشد إما بصورة دائمة أو مؤقتة.
األدوية والمكمالت :وفق ًا لـ«مايو كلينك» ،فإن
األدوية المستخدمة لعالج الحاالت الطبية
التالية قد تؤدي إلى تساقط الشعر:
كآبة
مشاكل قلبية
النقرس
ضغط دم مرتفع
سرطان
التهاب المفاصل
تنظيم النسل :قد يؤدي التوقف عن استخدام
حبوب منع الحمل أيض ًا إلى تساقط الشعر
بشكل مؤقت.
العالج اإلشعاعي :يشيع استخدام العالج
اإلشعاعي في عالج السرطان ويسبب بشكل
شائع ،تساقط الشعر :غالب ًا ما يكون تساقط
الشعر هذا مؤقت ًا.
اإلجهاد :يمكن أن تؤدي الفترات الطويلة من
اإلجهاد البدني أو العقلي إلى ترقق الشعر
بشكل مؤقت.
النقص الغذائي :يمكن أن يؤثر عدم الحصول
على البروتين الكافي أو العناصر الغذائية
األساسية األخرى مثل الزنك سلب ًا على نمو
الشعر.
دراسة :الصلع من عالمات الوسامة
وفق ًا لدراسة ُأجريت في جامعة بنسلفانيا

ونشرتها صحيفة ،Times of Indiaيعتقد
المحيطون بالرجال
الصلع أنهم أكثر هيمنة
ُ
ونجاح ًا.
وقد سجل العالم ألبيرت إ .مانيس ،وهو
أصلع ،ردود أفعال البشر بعد أن ُعرضت عليهم
سلسلة من صور الرجال.
ُعرضت على المشاركين صورة نفس الرجل
مرتين ،مرة وشعر رأسه مكتمل ،والثانية
ورأسه محلوق.
َ
اعترف جمــــيع
المستطلعين أنهم وجدوا
الرجال ذوي الرؤوس المحلوقة «أكثر هيمنة
ً
وقوة».
ً
أيضا
الصلع أكثر
ذكاء
يُ عتبر الرجال ُ
ً
بدوره ،أجرى عالم النفس رونالد هينس من
جامعة سارالند بحث ًا عالمي ًا يتضمن أكثر
من  20ألف موضوع .وبحسب بحثهُ ،يعتبر
الصلع أكبر وأذكى وأحكم.
الرجال ُ
ً
جزئيا فليسوا جذابين
الرجال الصلع
وعلى الرغم مـــــــن ذلك ،لم يقــــترب الرجال
الذين يمتلكـــــون صلـــع ًا مقولب من أن
يكــــونــــــوا جذابين ،بعكس أقرانهم الصلع
تمام ًا.
فقد قال المشاركون في نفس الدراسة التي
ُأجريت في جامعة سارالند إنهم وجدوا الرجال
الصلع جزئي ًا أو الرجال ذوي المناطق الصلعاء
أقل جاذبية ،واعتُ بروا أضعف ،مقارنة بالرجال
الصلع تمام ًا.
الرجال يحبون صلعهم
يحتفي العديد من الرجال بصلعهم اآلن ،وعزز
ذلك اشتـهار العديد من نجوم السينما والفن
الصلع أمثال جيسون ستاثام وفان ديزيل
وبروس ويليس وسامويل جاكسون.

تحديد البروتين المسؤول عن نموها وموتها

اكتـشاف قــد يسـمح
بتجديــد البصـ ـي ــالت
ً
عرف باسم عامل النمو
أن
اكتشفت دراسة حديثة َّ
بروتينا يُ َ
المحول بيتا ( )TGF-betaيمكنه تشغيل أو إيقاف تشغيل
الخاليا الجذعية للشعر؛ مما يجعلها تنمو أو تموت ،وهو
اكتشاف قد يضع ً
حال لمشكلة الصلع ،حسبما نقلته مجلة
 Newsweekاألميركية ،الخميس  29يوليو .2022
ش َرت في مجلة Biophysical
الدراسة التي نُ ِ
أن هذا البروتين المسؤول
كشفت
،Journal
َّ
عن مساعدة بصيالت الشعر على خلق
حياة جديدة ،يحدد أيض ًا متى تموت هذه
البصيالت.
سلوك الخاليا الجذعية
بدوره ،قال الباحث المشارك في الدراسة
وعالم األحياء الرياضي في جامعة كاليفورنيا،
كيشوان ونغ« :في الخيال العلمي ،عندما
فإن
تلتئم إصابات الشخصيات بسرعة،
َّ

أن الخاليا الجذعية
الفكرة وراء هذا هي َّ
تسمح بذلك» .وأضاف الباحث« :في الحياة
الواقعية ،يقربنا بحثنا الجديد من فهم سلوك
الخاليا الجذعية ،حتى نتمكن من السيطرة
عليها وتعزيز التئام الجروح».
وال تتجدد خاليا األعضاء البشرية األخرى،
مثل المعدة والكبد ،إال عند اإلصابة.
لكن بصيالت الشعر تتجدد باستمرار؛ األمر
الذي أثبت أهمية كبيرة للباحثين الذين
يدرسون تأثير مركب عامل النمو المحول
بيتا .تتحكم المادة الكيميائية في كيفية

انقسام الخاليا الجذعية في بصيالت الشعر
وتشكيل خاليا جديدة أو التسبب في موت
بصيالت الشعر بالكامل أو االستماتة (موت
برمج).
الم َ
الخاليا ُ
برمج
موت الخاليا ُ
الم َ
«إن عامل النمو المحول (بيتا) له
وقال ونغَّ :
دوران متعاكسان .فهو يساعد على تنشيط
بعض خاليا بصيالت الشعر إلنتاج حياة
جديدة ،وفي وقت الحق ،يساعد في تنظيم
برمج».
الم َ
عملية موت الخاليا ُ

حسب ونغ ،فإن الخلية إذا أنتجت الكثير من
المادة الكيميائية ،فإنها تموت ،لكنها حينما
تنتج الكمية المناسبة ،تتكون خاليا جديدة،
كما لفت إلى أنه «حتى عندما تقتل بصيلة
الشعر نفسها ،فإنها ال تقتل مخزونها من
الخاليا الجذعية أبد ًا».
وأضاف« :عندما تتلقى الخاليا الجذعية
الباقية إشارة للتجدد ،فإنها تنقسم ،وتصنع
خاليا جديدة وتتطور إلى ُبصيلة جديدة».
وفي السياق ،قال إنه« :من المحتمل أن يقدم
عملنا شيئ ًا جديد ًا لمساعدة األشخاص

الذين يعانون من مجموعة متنوعة من
المشكالت» .قد يكون من الممكن تحفيز نمو
الشعر عن طريق تنشيط الخاليا الجذعية
للبصيالت من خالل مزيد من الدراسة للعالقة
بين بروتين عامل النمو المحول بيتا وتمايز
الخاليا.
ويتضمن التئام الجروح المثالي تجديد
إن جلد اإلنسان مغطى
بصيالت الشعر ،إذ َّ
أن القدرة على التحكم في
بالشعر ،في حين َّ
مستويات عامل النمو المحول بيتا يمكن أن
تؤدي إلى عالج الصلع.
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حذرت إدارة األرصاد الجوية من أمطار رعدية
متوقعة تصاحبها رياح قوية على الساحل،
وتوقعت األرصاد أن يسود الطقس غبار عالق
وسحب يصبح حارا نهارا مع سحب ممطرة ،وفي
البحر يسود الطقس غبار مع سحب متفرقة إلى
فائم جزئيا ،ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين  4و8
كيلومترات.
وتكون أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة «»34
درجة مئوية والكبرى « »41درجة مئوية.

 3:37ص
 11:40ص
 3:08م
 6:20م
 7:50م

السنة ( - )27األربعاء  5من المحرم 1444هـ الموافق  3أغسطس 2022م العدد ()9830

رأي

حمد حسن التميمي
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قيل للمتنبي ..فالن يهجوك
في هذا العصر وبعد التقدم التكنولوجي المتسارع
الذي نشهده لحظة بلحظة والذي جعل الحياة
رقمية أكثر من أي وقت مضى ،أصبحت منصات
التواصل االجتماعي جزء ًا ال يتجزأ من حياتنا
اليومية ،حيث تكاد ال ترى إنسان ًا على وجه هذه
األرض إال ولديه حساب واحد على األقل على إحدى
عالمي ًا ،إال ما ندر.
المنصات الشهيرة
ّ
وألننا مرتبطون بشكل متواصل بالعالم من حولنا،
فإننا نسمع كل يوم أن فالن ًا انتقد آخر ،والممثل
الفالني وجه كلمة الذعة لزميل له في المهنة،
والمتابع المخلص ألحد الشخصيات المعروفة اتهم
فنان ًا آخر مشهور ًا على خالف مع من يدعمه زور ًا.
ويبدأ القيل والقال وتخرج القصص من رحم العدم
أحيان ًا كثيرة ،لكن أغلبنا مقتنعون بالمثل القائل:
«ال دخان بال نار» ،وتستمر الحكاية في معظم
المناسبات بين أخذ ورد بين من يهاجم ومن تمت
مهاجمته دون أن تشهد القصة نهاية منطقية.
والغريب في األمر ربما أن األشخاص الذين نتخذهم
قدوة ومث ًال في هذه الحياة هم أكثر من يقعون في
هذه المصيدة ،فترى أغلبهم يردون على المنتقدين
والسذج ممن ال غاية لهم سوى االرتقاء على أكتافهم
واكتساب الشهرة من وراء نشر اإلشاعات عنهم
وتداول الهراء حولهم.
لكن مع ذلك ال يخلو األمر من بعض العقالء الذين
ينأون بأنفسهم عن الرد على كل متطفل وانتهازي
يحاول أن يصنع له اسم ًا على حسابهم ،فيكتفي
بعضهم بعدم الرد نهائي ًا مهما حاول ذاك الشخص
استفزازهم ،وذلك نعم القرار.
في أحد األيام جاء رجل إلى المتنبي وقال له :فالن
يهجوك ،فما كان من الشاعر الكبير إال أن أجاب
باقتضاب :هذا صعلوك يريد أن أرد عليه فيدخل
التاريخ! هذه كانت حكمة شاعر العرب الذي لم
يحظ شاعر قط بما حظي به شعره من عناية
واهتمام ،والذي لقبه ابن رشيق بمالئ الدنيا وشاغل
الناس.
إن من السهولة بمكان أن يرد اإلنسان على من
يهاجمه ويسيء إليه ،فال أسهل من أن ترد اإلساءة
باإلساءة ،وتنجرف مع التيار ،في حين أن كبح
جماح غضبك وعدم الرد على المسيء يحتاج إلى
قدرة كبيرة على ضبط النفس ،إلى جانب الوعي
الفكري والنضج الروحي الذي ال يملكه سوى قلة من
البشر.
إن الرد على السطحيين الذي ال يرون فيك إال ما يبدو
منك في الظاهر ،وال يقدرونك حق قدرك ،ويحاولون
كسب المال ونيل الشهرة على أكتافك ..يزيدهم
تمادي ًا ويعطيهم ما يريدون على طبق من ذهب ،لذلك
فخير رد على أمثال هؤالء هو عدم الرد على اإلطالق،
ألنك بذلك تبين لهم حجمهم الحقيقي ،فيشعرون
بالصغار ويدركون أنهم مجرد فقاعات ال بد لها أن
تتالشى ولو بعد حين.
أما اندفاعك للرد على أصحاب النفوس الصغيرة
والعقول المريضة لن يجلب النفع لك بل العكس،
حيث إنك بذلك التصرف ستشعرهم باألهمية
وبقدرتهم على إغضابك وإجبارك على إضاعة وقتك
في سبيل الرد على ادعاءاتهم.
الحكمة في الحياة موجودة منذ فجر التاريخ،
وليست خاصة بعصر دون آخر ،لذلك كان بيننا
حكماء أمثال المتنبي وغيره ممن تركوا لنا دروس ًا
قيمة لنستفيد منها ،أما الحكيم فهو الشخص
الذي يتعلم من تجارب اآلخرين ،فال يكرر األخطاء
ذاتها ،ويطبق األساليب الناجعة التي استخدمها من
سبقوه وأثبتت فعاليتها.
إن ردك على الجهلة والسذج ليس سوى استنزاف
لطاقتك الفكرية والنفسية وإضاعة لوقتك وجهدك ال
أكثر ،فال تنزل إلى مستواهم وال تدعهم يؤثرون فيك
اكتف بتجاهلهم وعدم الرد عليهم
بشكل سلبي ،بل
ِ
وكأنه ال وجود لهم في هذه الحياة ،وتأكد أن جميع
محاوالتهم البائسة ستذهب أدراج الرياح ،ليعلموا
أنك شخص منيع ال يمكن المساس به مهما فعلوا.

سعد المهندي

بين معهد الجزيرة ووفد فنزويلي

تعاون في مجال التدريب والتطوير اإلعالمي
قام وفد من مؤسسة «ريد راديو بي» اإلعالمية ،برفقة مسؤولين بارزين
من سفارة فنزويال بالدوحة ،بزيارة معهد الجزيرة لإلعالم لمناقشة
سبل التعاون المشترك وكيفية االستفادة من خبرات المعهد في مجال
التدريب والتطوير اإلعالمي لصالح منصتهم اإلعالمية الوطنية والتي تبث
على مختلف وسائل التواصل االجتماعي باإلضافة إلى وسائل اإلعالم
التقليدية.
وقد رحبت إيمان العامري مديرة معهد الجزيرة لإلعالم بحضور مسؤولي
المعهد ،بالوفد وعبرت عن سعادتها بتعاون المعهد مع المنصة اإلعالمية
ذات الصيت الذائع في فنزويال .وقد قامت بتعريف المجاالت التي يمكن
أن يساهم المعهد من خاللها بتدريب طواقم العمل لتطوير مهاراتهم الفنية
واإلعالمية ،كما تطرقت إلى التطور التقني لما له من أثر كبير في التطور
اإلعالمي.
من جهته أعرب فيدل أليهاندرو مادرونيرو ،رئيس تحرير «ريد راديو بي»،
عن سعادته بالزيارة وأبدى انبهاره بالتقدم الحضاري والعمراني لدولة
قطر ،وأكد على دور اإلعالم المؤثر في تطور الشعوب وبناء الحضارات.
عبر عن إعجابه الشديد بتصاميم استديوهات الجزيرة وأحدث
كما ّ
التقنيات العالمية المستخدمة في مجال البث ونظم تشغيل
االستوديوهات ،وتط ّلع إلى التعاون الوثيق والقريب مع المعهد.

على المؤسسات الغذائية في بلدية الوكرة

« »617جــولة تفتيش ـيــة
الدوحة

$

نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع إلدارة الرقابة
َّ
البلدية خالل يوليو الماضي 617 ،جولة ميدانية على المؤسسات
الغذائية ،أسفرت عن تحرير  11مخالفة للقانون رقم  8لسنة  1990بشأن
تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية.
وتم اإلشراف على  15041ذبيحة في المقصب اآللي بالوكرة وإتالف كلي لـ
 520ذبيحة ،وإتالف جزئي لـ  7625كيلوجراما ،كما تم فحص حوالي 37.5
طن من األسماك داخل سوق السمك بالوكرة وإتالف  197كغ من األسماك
غير الصالحة لالستهالك اآلدمي.
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لسنة  2017بشأن النظافة العامة

لالستفسار 40002222 :

�إعالن

تعلن السيدة/امنيه طارق بكر محمد احمد  ،الجنسية
مرصية ،وتحمل جواز سفر رقم ،26087082 :وتحمل
الرقم الشخيص ،29281803089 :عن رغبتها ىف تغيري
اسمها لتصبح بإسم :أمنية أحمد .Omnia Ahmed.
فمن لديه معارضة ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة
للجوازات خالل  15يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

�إعالن

يعلن السيد/ابراهيم حمد اسماعيل ،الجنسية
سوداني  ،ويحمل جواز سفر رقم،0409068 :
ويحمل الرقم الشخيص،28308000017 :
عن رغبته ىف تغيري اسمه ليصبح بإسم:
ابراهيم حامد اسماعيل ادريس  .فمن لديه
معارضة ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة للجوازات
خالل  15يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

يعلن السيد/حسني صالح ادريس ،الجنسية
ارتري  ،ويحمل جواز سفر رقم،0388121 :
ويحمل الرقم الشخيص،29108000228 :
عن رغبته ىف تغيري اسمه ليصبح بإسم:
حسني محمد صالح ادريس  .فمن لديه معارضة
ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة للجوازات
خالل  15يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

�إعالن

يعلن السيد/عبد الحميد موىس ،الجنسية
ارتري  ،ويحمل جواز سفر رقم،0504940 :
ويحمل الرقم الشخيص،28408000041 :
عن رغبته ىف تغيري اسمه ليصبح بإسم:
عبد الحميد محمد موىس عمر  .فمن لديه معارضة
ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة للجوازات
خالل  15يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

�إعالن

يعلن السيد/عبد الحميد محمد حميد ،الجنسية
ارتري  ،ويحمل جواز سفر رقم،0447067 :
ويحمل الرقم الشخيص،28208000023 :
عن رغبته ىف تغيري اسمه ليصبح بإسم:
عبد الحميد محمد حامد عيل  .فمن لديه معارضة
ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة للجوازات
خالل  15يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

مغادرة
نهائية



�إعالن

تعلن السيدة/شيماء موىس عيل ارمند ،الجنسية
ايرانية ،وتحمل جواز سفر رقم،96344519 :
وتحمل الرقم الشخيص ،28936400015 :عن
رغبتها ىف تغيري اسمها لتصبح بإسم :شيما
موىس ارمند  .Shima Moosa Armand.فمن لديه
معارضة ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة للجوازات
خالل  15يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

�إعالن



�لإربعاء � 0٣أغ�سط�س 2022م

�لـعـدد5066 :

صفحات إعالنية متنوعة

 



تعلن جهة عمل السيد/كيفني
جاستني ميكسلينغ اونجوكو،فلبيني
الجنسية  ،جــواز سفر رقــم :
 P6780924Aويـحـمـل بطاقة
شخصية رقـــم 29360809671:عن
إنهاء خدماته فمن لديه أية مطالبات
عىل املذكور ،مراجعة جهة العمل
عىل هاتف رقــم- 44321425 :
 44321424فاكس- 44418124/
خالل  3ايام من تاريخ نرش االعالن
وجهة العمل غري مسؤولة عن اي
مطالبات ترد بعد ذلك التاريخ.





4469266244692772

السنة ( - )27األربعاء  5من المحرم 1444هـ الموافق  3أغسطس 2022م العدد ()9830

طفلة تدخل «غينيس»

salmanalmalik1@hotmail.com

سلمان المالك

تمكنت طفلة هندية تبلغ من العمر  7سنوات من الدخول
إلى موسوعة غينيس لألرقام القياسية ،بعدما استطاعت
التزلج تحت  20سيارة خالل  13ثانية و % 74من الثانية،
وفق ما ذكرته تقارير محلية.
حيث أكد المسؤولون عن موسوعة غينيس مرور الطفلة
التي تدعى ،ديشنا نهار ،من تحت  20سيارة ،كانت
مصفوفة على امتداد مسافة  58متر ًا ،وفقا لما ذكرت وكالة
«يو بي آي» لألنباء.
إذ تمكنت نهار من تحطيم الرقم السابق الذي كان مسج ًال
باسم فتاة صينية تبلغ من العمر  14عام ًا ،حققت اإلنجاز
نفسه خالل  14.15ثانية.
بينما كشف والد نهار أن ابنته حرصت على ممارسة
التزلج لعامين ،واستعدت لتحقيق هذا اإلنجاز خالل
ستة شهور.
وأضاف األب أن نهار استعانت بمدرب خاص ساعدها
على التمرين للقيام بهذه المحاولة التي تتطلب الكثير من
التحضيرات البدنية العالية.

اكتشاف « »5نجوم دوارة
أعلن علماء الفلك الروس عن اكتشافهم خمس نجوم راديوية دوارة عابرة
جديدة ،باستخدام هوائي المسح الكبير ( )BSAلمرصد بوشتشينو
الفلكي .والنجوم الراديوية الدوارة العابرة ،هي فئة فرعية من
النجوم النابضة التي تتميز بانبعاث متقطع ،ووقع تحديد
الكائنات األولى من هذا النوع في عام  2006على أنها نبضات
متفرقة تظهر بشكل متقطع ،مع ترددات تتراوح من عدة
دقائق إلى عدة ساعات ،ومع ذلك ،فإن طبيعة هؤالء
العابرة ما تزال غير واضحة بشكل عام ،يفترض
أنها نجوم نابضة عادية لها نبضات قوية.
وحتى اآلن ،عثر على أكثر بقليل من 100
نجم راديوي دوار عابر ،لذلك يهتم علماء
الفلك باكتشاف المزيد من هذا النوع
من أجل توصيفها وتحسين المعرفة
بطبيعتها .وفي اآلونة األخيرة قام

الماء بالليمون
زاد في السنوات األخيرة عدد األشخاص الذي
أصبحوا مواظبين على شرب الماء الساخن
بالليمون ،إذ يسود اعتقاد أن هذا المشروب
الدافئ من شأنه أن يمد الجسم بالطاقة،
ويحسن البشرة ،ويساعد على الهضم،
ويزيل السموم من الجسم ،وحتى يمنع
تشكل الحصوات في الكلى أو يساعد خسارة
الوزن .غير أن معظم هذه الفوائد غير مدعومة
بأبحاث ودراسات علمية واضحة ،فما مدى
صحتها؟ وهل يستحق أن يصبح مشروب
الماء بالليمون جزءا من روتيننا اليومي؟
تقول خبيرة التغذية إيزا روبنسون إنه ال
وجود لدليل علمي قطعي بأن الماء الساخن
مع الليمون ينطوي على كل هذه الفوائد التي
يتم الترويج لها ،وهو ما تؤكده كاروال بيكر
وهي خبيرة تغذية أيضا والتي تشدد على أن
عملية إزالة السموم من الجسم هي وظيفة
أعضاء معينة في الجسم.
لكن رغم ذلك وحتى لو لم يمكن وصف مشروب
الماء الساخن والليمون بالمشروب السحري،
فإنه ال يخلو من الفوائد بالطبع ،إذ يحتاج

الجسم للمزيد من الماء للترطيب
ولعملية التمثيل الغذائي ،كما أن شرب
كمية وافرة من الماء مهم جد ًا لصحة
الكليتين سواء بإضافة الليمون إليه أو
بدونه .ولكن إذا كانت إضافة الليمون
ستجعلك تشرب الماء بكمية أكبر ،فهذا
جيد أيض ًا إذ أن الليمون يحتوي على نسبة
عالية من فيتامين سي ،الذي
يساهم في تقوية المناعة
ويدعم صحة العظام.
وقد أظهرت دراسة أجريت
على مجموعة من النساء
بعد انقطاع الطمث أن شرب
المشروبات التي تحتوي على
عصير الليمون تمنع فقدان
الكثافة المعدنية للعظام .كما
أكدت الخبيرتان روبنسون
وبيكر أن إضافة القليل
من الليمون على األطعمة
النباتية يساعد الجسم في
امتصاص الحديد منها.

فريق من علماء الفلك بقيادة سيرغي تيولباشيف من مرصد بوشتشينو
الفلكي بتحليل البيانات من مالحظات المراقبة من هوائي المسح الكبير عند
 111ميغاهرتز ،والتي أجريت في سبتمبر  ،2015وأدى ذلك إلى تحديد أربعة
وخمسين مصدرا نابضا ،خمسة منها تبين أنها نجوم راديوية دوارة عابرة
جديدة .وأشار العلماء في الورقة البحثية إلى أن النجوم الراديوية الدوارة
العابرة المكتشفة حديثا تحمل أسماء J0319 + 1341 :و J0641 + 0744وJ1329 +
 1344و J1336 + 3346و .J1556 + 0110ويحاول العلماء شرح سبب عدم اكتشاف
النجوم الراديوية الدوارة العابرة الخمسة ،التي أبلغوا عنها ،خالل المالحظات
السابقة ،وافترضوا أن معدل نبضها منخفض بدرجة كافية ألن إجمالي وقت
المالحظة في اتجاهات هذه النجوم في الدراسات االستقصائية السابقة لم
يكن مناسبا لتمكين الكشف حتى عن واحد منها .ويأمل العلماء اآلن أن تمكن
المراقبة األطول من اكتشاف جميع النجوم الراديوية الدوارة العابرة التي يكون
توهجها قويا بما يكفي لتجاوز عتبة حساسية هوائي المسح الكبير مرة واحدة
على األقل في ثالثة أيام.

عاصفة شمسية قوية اليوم
أعلن خبراء األرصاد في مركز التنبؤ بالطقس
الفضائي ،التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف الجوي بالواليات المتحدة األميركية ،أن
رياحا شمسية عالية السرعة ستضرب المجال
المغناطيسي لألرض اليوم ،ما سيؤدي إلى عاصفة
مغناطيسية أرضية صغيرة من فئة (.)G-1
وذكر الخبراء ،في بيان ،أن احتمال حدوث العاصفة
الشمسية يأتي

بعد مالحظة مواد غازية تتدفق من ثقب جنوبي
في الغالف الجوي للشمس ،حيث أفاد الباحث
مايك كوك ،من مركز عمليات الطقس الفضائي،
بأن الثقب اإلكليلي عزز سرعات الرياح الشمسية
عن طريق إطالق الرياح الشمسية في مجرى
مائي ،مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتسبب في
حدوث حاالت ( ،)G-1علما أن تصنيف العواصف
الهندسية يضم خمس فئات من ( )G-1األضعف
إلى ( )G-5األقوى .وأوضح أنه سيكون للفئة
التي تم تعيينها لهذا األسبوع تأثير ضئيل
للغاية على األقمار الصناعية والتقنيات على
األرض ،مبينا أن األمر قد يؤدي ،مع ذلك ،إلى
إرباك الحيوانات المهاجرة التي تستخدم
المجال المغناطيسي لألرض كأداة مالحية،
ويرجع ذلك إلى أن العواصف المغناطيسية
األرضية تطلق تيارات كهربائية في الغالف
المغناطيسي واأليونوسفير ،حيث إن المنطقة
التي شكلها المجال المغناطيسي لألرض تكون
مضغوطة ومضطربة .يشار إلى أن هذه العاصفة
المرتقب حدوثها اليوم تأتي في الوقت الذي تصعد
فيه الشمس إلى أكثر مراحلها نشاطا في دورتها
الشمسية التي تبلغ  11عاما تقريبا.

برك مياه نادرة
اكتشف العلماء برك
مياه مالحة نادرة في خليج
العقبة خالل رحلة بحثية
استغرقت  4أسابيع على متن
سفينة «أوشن إكسبلورر».
وقد عرض العلماء النتائج التي
توصلوا إليها ووثقوا اكتشاف أحواض
المياه المالحة بخليج العقبة في بحث
منشور بدورية «كوميونيكيشنز إيرث
آند إنفيرومنت» (Communications Earth
 )& Environmentتحت عنوان «اكتشاف برك
نيوم المالحة في أعماق البحار في خليج العقبة
بالبحر األحمر» ،في  27يونيو الماضي .وكشفت الدراسة
الجديدة عن أن تلك البرك المكتشفة في أعماق البحر األحمر
قد تحمل أدلة على اضطرابات بيئية في المنطقة تمتد آلالف
السنين ،ويمكن أن تلقي هذه الدراسة الضوء على أصول الحياة
على كوكب األرض .وتمكن الفريق العلمي بقيادة سام بيركيس،
أستاذ ورئيس قسم علوم األرض البحرية بجامعة ميامي ،من

تحقيق هذا االكتشاف على بعد أكثر من
 1770مترا تحت سطح البحر ،باستخدام
مركبة تعمل تحت الماء عن بعد تابعة
لسفينة «أوشن إكسبلورر» القادرة
على استكشاف أكثر األماكن التي
يتعذر الوصول إليها على وجه األرض،
والمملوكة لشركة «أوشن إكس»
( ،)OceanXوهي منظمة الستكشاف
المحيطات .وتقع هذه األحواض شديدة
الملوحة والخالية من األكسجين بالقرب
من الساحل ،وتحتفظ بمعلومات عن
تسونامي والفيضانات والزالزل في خليج
العقبة التي حدثت منذ آالف السنين.
وفي تصريح لموقع «اليف ساينس» ،قال
بيركيس «تعد برك المياه المالحة في أعماق البحار
تماثال رائعا لكوكب األرض المبكر ،وعلى الرغم من خلوها
من األكسجين والملوحة الشديدة ،فإنها تعج بمجتمع غني
بالميكروبات المليئة بالحيوية».

عالج لمعان البشرة
يمثل لمعان البشرة كابوسا مزعجا للمرأة خالل فصل
ويفسد مظهرها
الصيف ،حيث إنه يسلب البشرة نقاءها ُ
الجمالي.
وقالت الرابطة األلمانية ألطباء األمراض الجلدية إن لمعان
البشرة يرجع إلى أسباب عدة تتمثل في االستعداد
الوراثي واإلفرازات الهرمونية والتوتر العصبي وسخونة
الجو ،إلى جانب االستخدام المفرط لمستحضرات
العناية واستخدام المنتجات غير المناسبة لنوع
البشرة.
كما أن الغسل المفرط للوجه باستخدام الصابون يدفع
البشرة لزيادة اإلفرازات الدهنية كوسيلة ذاتية للحماية
من الجفاف ،وبالمثل تزيد البشرة من اإلفرازات الدهنية
لتكون طبقة حماية من الحرارة الشديدة وأشعة الشمس
عند أخذ حمامات شمسية.
من جانبها ،أشارت بوابة الجمال «هاوت.دي» األلمانية
إلى أن البودرة تمثل حال سريعا للتخلص من اللمعان
بفضل تأثيرها المطفئ .كما أن مناشف التنظيف لها
تأثير مشابه؛ حيث إنها تعمل على تخليص البشرة من
اللمعان والعرق وتمنحها إحساسا منعشا.
ويمكن أيضا محاربة لمعان البشرة من خالل غسل
البشرة في صباح كل يوم بواسطة مستحضرات
الجل أو اللوشن الخالية من الزيوت،
والتي تتمتع بتأثير مضاد
للبكتيريا ومثبط
لإل فر ا ز ا ت
الدهنية.

