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تنظيم لقاء تعريفي للراغبين بالعمل التليفزيوني ..الشيخ عبدالعزيز بن ثاني:

تجديد اإلعالم بدماء شابة

التقى عددا من المسؤولين

وزير الخارجية يشارك باجتماع «آسيان»
االنضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون للرابطة

حريصون على بث األفكار
المستوحاة من حاجة المجتمع
الباب مفتوح أمام جميع
الكوادر الوطنية المهنية والكفؤة
المؤسسة تسعى إلى القيام
بمبدأ استدامة العمل اإلعالمي
وزارة العدل:

األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث:

إرث مستدام للمونديال

برمنغهام -قنا -أكد سعادة السيد حسن
الذوادي ،األمين العام للجنة العليا للمشاريع
واإلرث ،أن تنظيم «كأس العالم  FIFAقطر »2022
سيشكل محطة بارزة في تاريخ البالد ،وسيضع
أسسا متينة إلرث مستدام ،من شأنه إحداث
تحول هام وتغيير إيجابي في البالد والمنطقة.
وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع الكومنولث ،على

الحبس والغرامة لمنتهكي حقوق الملكية الفكرية للفيفا

هامش منافسات دورة ألعاب الكومنولث بمدينة
برمنغهام البريطانية ،شدد الذوادي على أهمية
بطولة كأس العالم باعتبارها قوة محفزة
لترسيخ إرث دائم يحقق تغييرا ملموسا في
المجتمع.
وأضاف« :حرصنا منذ البداية على أن تترك
«كأس العالم قطر  »2022أثرا فاعال.

كتب

محمد أبوحجر

أكدت وزارة العدل أن القانون رقم « »10لسنة
« »2021بشأن تدابير استضافة كأس العالم
نص على معاقبة كل من استخدم حقوق
الملكية الفكرية للفيفا دون الحصول على

ترخيص بالحبس مدة ال تتجاوز سنة،
وبغرامة ال تزيد على « »500ألف ريال قطري ،أو
بإحدى هاتين العقوبتين .كما تنص المادة
« »38من القانون على أنُ :يعاقب بالغرامة التي ال
تزيد على « »250,000ريال ،كل من خالف حكم
المادة « 19 /فقرة ثانية» من هذا القانون ،وتتعدد
العقوبة بتعدد التذاكر محل المخالفة.

في يوليو وفقا لمؤشر مديري المشتريات

أداء قــوي للـق ـطــاع الخ ــاص
استمر القطاع الخاص القطري غير المرتبط
بالطاقة في النمو بوتيرة متسارعة في يونيو
 ،2022حيث أشارت بيانات دراسة مؤشر مديري
المبيعات التابع لمركز قطر للمال إلى أن معدالت
النمو في يونيو الماضي من أعلى المعدالت
المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل أكثر
من خمس سنوات.
وفي الوقت ذاته ،ارتفعت أعداد الموظفين بدرجة
طفيفة ،وكمؤشر إيجابي انخفضت األسعار
اإلجمالية لمستلزمات اإلنتاج بدرجة طفيفة
في يوليو  ،2022ولكن استمرت شركات القطاع
َّ

الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في رفع
وسج ْ
لت معدالت
أسعار بيع سلعها وخدماتها.
َّ
ارتفاعا
التوظيف في شركات الخدمات المالية
ً
ً
طفيفا ،بينما ظلت توقعات النشاط التجاري
إيجابية.
أما بالنسبة لألسعار ،فقد ارتفع متوسط أسعار
مستلزمات اإلنتاج في شركات الخدمات المالية
بدرجة طفيفة وبوتيرة هي األدنى في سلسلة
التضخم الحالية التي استمرت ألحد عشر
َّ
شهرا .وفي المقابل ،انخفضت أسعار الخدمات
ً
المالية بدرجة طفيفة.

شركات البيع بالجملة
والتجزئة األكثر نموا

زيادة في معدالت توظيف
قطاع الخدمات المالية

دشنتها وزارة العمل بالتعاون مع غرفة قطر

تنوع المعروض وارتفاع معدالت جودته

منصة لتدوير العمالة

إقبال كبير على مهرجان الرطب
يستقطب المئات من الزوار على مدار الساعة
بيع « »1011كيلوغراما من الفاكهة المحلية
كتب

أكرم الفرجابي

يشهد مهرجان الرطب المحلي ،الذي
تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع إدارة
سوق واقف ،إقباال كبيرا من الجمهور
منذ افتتاحه ،حيث تم خالل األسبوع

األول من المهرجان بيع « »96791كيلو
من مختلف أنواع الرطب ،و« »1011كيلو
من الفاكهة المحلية.
وكشف السيد أحمد اليافعي ،رئيس
قسم اإلرشاد والخدمات الزراعية بوزارة
البلدية ،في تصريحات لـ ،$
عن حجم اإلقبال على المهرجان ،من

خالل استعراض إحصائية المبيعات
منذ اليوم األول وحتى السابع ،حيث
بلغ إجمالي الكمية « »13161كيلو،
منها « »5062كيلو خالص ،و«»3546
كيلو شيشي ،و« »2525كيلو خنيزي،
و« »1480كيلو برحي ،وأخرى «»548
كيلو ،وبلغ إجمالي الرطب حتى اليوم

السابع « »96791كيلو ،بينما بلغ
إجمالي الفاكهة « »125كيلو ،منها «»25
كيلو تين و« »100كيلو ليمون ،وبلغ
إجمالي المبيعات من الفاكهة حتى
اليوم السابع « »1011كيلو ،مشيرا
إلى تنوع المعروض وارتفاع معدالت
جودته.

« »34جولة

« »3693زيارة

تفتيشية على

تفتيشية ..وضبط

مكاتب االستقدام

« »473مخالفة

شــحــنـة
غــــــــــــاز
لتايالند

الدوحة -قنا -قامت شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة «قطرغاز»،
بتزويد محطة استقبال «ماب تا فوت الثانية» التايالندية بشحنة
تشغيلية من الغاز الطبيعي المسال ،وتعتبر هذه المحطة أحدث
محطة الستالم الغاز الطبيعي المسال في تايالند ،حيث تقع في
مقاطعة رايونغ ،غرب ميناء «ماب تا فوت» .وأوضحت قطرغاز في بيان،
أنه تم تحميل الشحنة من رأس لفان في « »4يونيو « »2022على متن
السفينة «العريق» من طراز كيو -فليكس.
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جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي بين البلدين

رئيس الوزراء في كمبوديا
يجتمع مع وزير الخارجية

استعرض مع نظيره تطورات األوضاع في أفغانستان وميانمار
بنوم بنه -قنا -اجتمع دولة السيد هون
سين رئيس الوزراء بمملكة كمبوديا ،مع
سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل
ثاني ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية ،الذي يزور كمبوديا حالي ًا
للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية رابطة
دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات
التعاون الثنائي بين البلدين ،وسبل دعمها
وتطويرها.
كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن
عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير الخارجية ،مع سعادة السيد
براك سوخون نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا،
وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية
رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ،الذي
يعقد في عاصمة كمبوديا بنوم بنه.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات
التعاون الثنائي بين البلدين ،خاصة في
المجال االقتصادي والتعليمي ،وتطورات
األوضاع في أفغانستان وميانمار ،باإلضافة
إلى عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات
االهتمام المشترك.

مع رابطة دول «اآلسيان»

قطر توقع على االنضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون

نائب رئيس الوزراء :نتطلع للعمل مع الدول األعضاء لخلق منطقـة آمنـة ومستقرة
بنوم بنه -قنا -وقعت دولة قطر على
االنضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون
مع رابطة دول جنوب شرق آسيا
(آسيان) ،وذلك على هامش افتتاح
الدورة الــــ« »55للرابطة المنعقدة في
عاصمة كمبوديا «بنوم بنه».
وقع على المعاهدة سعادة الشيخ
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وكان سعادة نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية قد ترأس وفد
دولة قطر في افتتاح الدورة.
ويأتي انضمام دولة قطر للمعاهدة

انطالقا من اإلرادة والرغبة المشتركة
ومستقرة
آمنة
منطقـة
لخلق
التنمية
لتحقيق
للمجتمعات
واالزدهار
المستدامة
االقتصادية
المـشترك ،فض ًال عن إيجاد وحدة
مشتركة بين الشعوب قائمة على
التنوع وتقبل اآلخر.
وتكتسب عالقات دولة قطر مع دول
«اآلسيان» أهمية قصوى لترسيخ
أواصر التعاون في مختلف المجاالت،
ودعم كل الجهود لتعزيز األمن والسلم
اإلقليمي والدولي ،واالهتمام بتطوير
العالقات والتعاون المشترك مع القارة

ومع

رابطة

اآلسيوية بوجه عام،
«اآلسيان» بوجه خاص.
وقال سعادة نائب رئيس مجلس
الوزراء عبر تويتر سعدت بالمشاركة
في حفل افتتاح االجتماع الوزاري
لرابطة اآلسيان بدورته الـ 55في
كمبوديا والذي وقعنا فيه انضمام
قطر لمعاهدة الصداقة والتعاون مع
«»ASEAN
وتابع :نتطلع للعمل مع الدول
األعضاء لخلق منطقـة آمنـة ومستقرة
التنمية
لتحقيق
لمجتمعاتنا
االقتصادية المستدامة واالزدهار.

قطر ترحب بتمديد
الهدنة في اليمن
الدوحة -قنا -رحبت دولة قطر
بإعالن األمم المتحدة تمديد
فترة الهدنة في اليمن شهرين
إضافيين.
وأعربت وزارة الخارجية ،في
بيان أمس ،عن أمل دولة قطر
في أن يمهد تمديد الهدنة
الطريق التفاق هدنة موسع،
واستئناف العملية السياسية
وصوال إلى سالم عادل ومستدام،
يحقق تطلعات الشعب اليمني
الشقيق في األمن والتنمية.
وعبرت الوزارة عن تقدير دولة
قطر للجهود المتواصلة التي
تبذلها األمم المتحدة لتحقيق
السالم المستدام في اليمن،
كما جددت موقفها الداعي لحل
األزمة اليمنية استنادا إلى
المبادرة الخليجية ،وقرارات
مجلس األمن ذات الصلة،
وبخاصة القرار رقم .2216

جرى استعراض عدد من القضايا اإلقليمية والدولية

وزير الخارجية يجتمع مع نظرائه من تركيا واليونان
بنوم بنه  -قنا -اجتمع سعادة الشيخ محمد
بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية ،مع سعادة السيد مولود
تشاووش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية
التركية ،وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية
رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ،الذي يعقد
في عاصمة كمبوديا بنوم بنه.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات التعاون
الثنائي بين البلدين ،خاصة في المجالين
االستثماري والتجاري ،باإلضافة إلى عدد
من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام
المشترك.

بحثت معه التعاون في مجاالت التعليم

وزيرة التعليم
تلتقي نظيرها اللبناني
الدوحة

$

اجتمعت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر
النعيمي ،وزيرة التربية والتعليم والتعليم
العالي ،بمكتبها صباح أمس ،مع سعادة السيد

عباس سليم الحلبي ،وزير التربية والتعليم
العالي في لبنان ،والوفد المرافق له الذي يزور
البالد حالي ًا.
جرى خالل االجتماع بحث أوجه التعاون في
مجاالت التربية والتعليم والتعليم العالي،
والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

رئيسة كوسوفو تستقبل سفيرنا
بريشتينا -قنا -استقبلت فخامة الرئيسة
فيوسا عثماني سادريو رئيسة جمهورية كوسوفو،
سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر

«غير المقيم» لدى جمهورية كوسوفو ..جرى خالل
المقابلة استعراض عالقات التعاون الثنائي بين
البلدين.

كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن
آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية ،مع سعادة السيد نيكوس ذنذياس،
وزير الخارجية بالجمهورية اليونانية ،وذلك
على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول
جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي يعقد في عاصمة
كمبوديا «بنوم بنه».
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات التعاون
الثنائي بين البلدين ،وتطورات األوضاع في
أفغانستان ،وآخر مستجدات الملف النووي
اإليراني ،باإلضافة إلى عدد من القضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتمام المشترك.

بحضور السفير القطري

«قطر الخيرية» تفتتح مسجدا في إسالم أباد
قام سعادة الشيخ سعود بن
عبدالرحمن آل ثاني ،سفير دولة
قطر في باكستان بافتتاح مسجد
أنشأته قطر الخيرية في العاصمة
إسالم أباد مؤخرا ،بحضور عدد
من المسؤولين في الحكومة
الباكستانية والجهات المحلية
المعتمدين
والدبلوماسيين
وممثلي المنظمات اإلنسانية
المحلية.
وقد تم بناء هذا المسجد وهو
باسم عمر بن الخطاب في منطقة

سكنية حديثة ال توجد بها أي
مساجد ،ويتسع المسجد لـ800
شخص حيث يمكنهم أداء صالتهم
في بيئة آمنة ،واشتمل على
مساحة مخصصة لتعليم القرآن
الكريم لألطفال.
وكان سكان المنطقة سابقا
يضطرون لالنتقال إلى مناطق
بعيدة ألداء الصالة ،والكثير منهم ال
يتمكن من أداء صالة الجماعة نظرا
لظروف الطقس القاسية ،ومن هذا
المنطلق قامت قطر الخيرية ببناء

أول مسجد بهذا الحجم في هذه
المنطقة.
وقد أعرب سعادة الشيخ سعود
بن عبدالرحمن آل ثاني ،سفير
دولة قطر في باكستان ،عن
سعادته بهذه الخطوة وتقديره لها،
كما أثنى على جهود قطر الخيرية
ومشاريعها اإلغاثية والتنموية في
جميع أنحاء باكستان.
من جهته ،سلط السيد أمين
عبد الرحمن ،مدير مكتب قطر
الخيرية في باكستان ،الضوء
على أهمية المسجد من الناحية
الدينية ،وقال إن المسجد هو بيت
الله ،منوها بأن مسؤوليتنا في قطر
الخيرية أن ننشئه بصورة الئقة
ومريحة للمصلين ،وأعرب عن
شكره وامتنانه الخاص للمحسن
القطري الذي تبرع بسخاء إلنشاء
هذا المسجد الذي سد حاجة
أهل المنطقة التي أقيم فيها ،كما
شكر أهل الخير في قطر الذين
يدعمون مشاريع قطر الخيرية في
باكستان في الجوانب المختلفة.

مؤكدً ا على تقديم كل الدعم لالرتقاء بالعالقات الثنائية

د .الحمادي يتسلم نسخة من أوراق
اعتماد سفيري قبرص وإسبانيا

الدوحة -قنا -تسلم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي
األمين العام لوزارة الخارجية ،أمس ،نسخة من أوراق اعتماد
سعادة السيد نيكوالس مانوليس سفير جمهورية قبرص،
وسعادة السيد خافيير كارباخوسا سانشيز سفير مملكة
إسبانيا لدى الدولة.
وتمنى سعادة األمين العام لوزارة الخارجية ،للسفيرين
مؤكدا لهما تقديم كل الدعم
التوفيق والنجاح في أداء مهامهما،
ً
لالرتقاء بالعالقات الثنائية بين دولة قطر وبلديهما إلى تعاون
أوثق في مختلف المجاالت.
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بحضور اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وكيل وزارة الداخلية

تخريج « »300طالب من برنامج شرطة الغد
الدوحة

$

شهد سعادة اللواء عبد العزيز
بن فيصل آل ثاني ،وكيل وزارة
الداخلية ،قائد قوة لخويا ،مساء
أمس ،حفل تخريج برنامج شرطة
الغد الذي نظمته كلية الشرطة،
وشارك فيه نحو ( )300طالب من
المجموعة األولى ،خالل فترة
أسبوعين ،بدأت من تاريخ 24

يوليو الماضي.
حضر الحفل العميد عبدالرحمن ماجد السليطي،
مدير عام كلية الشرطة ،وعدد من مديري اإلدارات
بوزارة الداخلية ،إلى جانب عدد من أولياء أمور
الخريجين .ويهدف البرنامج إلى تعزيز القيم
واالنتماء للوطن وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية مهارات
القيادة مما يساهم في تربية جيل واع للمسؤوليات
المستقبلية وبناء رجال قادرين على مواصلة

المسيرة التي بناها المخلصون من أبناء وطننا
الغالي ،ويستهدف طالب المدارس من عمر  9إلى
 11سنة .وتلقى المشاركون في البرنامج تدريبات
ميدانية عسكرية وتدريبات رياضية لرفع اللياقة
البدنية وتعلم مهارات الرماية والسباحة األساسية
والدفاع عن النفس ،إلى جانب المسابقات الترفيهية
الرياضية والمحاضرات التثقيفية.

وقال العميد عبدالرحمن ماجد آل شاهين السليطي،
مدير عام كلية الشرطة« :نأمل من هذه التجربة
التي استمرت لسنوات منذ االفتتاح الرسمي لكلية
الشرطة في مارس  2015بإعداد النشء وغرز
االنتماء والوالء للوطن» ،مضيفا أن الكلية ،ومن خالل
هذا البرنامج ستحقق هدفها في تعزيز الشراكة
المجتمعية وتهيئة الطالب للقيام بأعمال تصب

في الصالح العام ،داعيا الشباب لالنضمام للشرطة
بعد انتهاء المرحلة الثانوية ..وأشار مدير عام كلية
الشرطة إلى أن المجموعة األولى ضمت ( )300طالب
تلقت تدريبات مختلفة خالل مدة أسبوعين وهناك
دفعتان قادمتان بنفس العدد .وكان الحفل قد بدأ
بعزف السالم الوطني ،ثم تالوة عطرة من الذكر
الحكيم ،بعدها ألقى الطالب علوش أحمد السهلي
قصيدة شعرية تجسيدا العتزازهم وانضمامهم إلى
هذا البرنامج ،بعد ذلك تم عرض فيلم تسجيلي،
يتضمن مراحل برنامج الدورة ،وقدمت فقرة عكست
التدريب الجيد الذي تلقاه الطالب في كيفية التعامل
مع ضيوف الدولة في كأس العالم 2022م.
ثم قدمت مجموعة من الطالب فقرة الدفاع عن
النفس ،حيث اكتسب المتدربون مهارات متميزة
من خالل نخبة من المدربين المتخصصين في
هذا المجال ،وتواصلت العروض المتميزة التي القت
االستحسان بتقديم سيناريو في كيفية تعامل
رجال الشرطة مع اشخاص دخلوا منطقة محظورة،
وسيناريو آخر لمجموعة تدربت على مهارات القبض
والسيطرة على الفارين من العدالة.
وفي الحفل ،قامت مجموعة ثالثة من الطالب بتقديم
عرض للرماية بهدف تعزيز الثقة بالنفس ،وشمل
العرض مهارات الرماية في مسابقة المسدس
واستخدام البندقية في رماية الهدف بدقة عالية،
إضافة إلى تقديم فقرة باستخدام المرآة في الرماية.

3

أكدت على فضل صيامه إحياء لسنة الرسول

«األوقاف» تحث المسلمين
على صيام يوم عاشوراء

الدوحة -قنا -حثت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،في
بيان لها أمس ،جميع المسلمين على صيام يوم عاشوراء من
شهر المحرم اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ،وفيما
يلي نص البيان:
الحمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،وبعد:
فإن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تذكر جميع المسلمين
الكرام بندب صيام عاشوراء ،وصيام هذا اليوم مرغب فيه
شرعا .ومراتب صومه عند أهل العلم ثالث:
 - 1أفضلها صيام يوم قبله ويوم بعده.
 - 2ثم صيام التاسع والعاشر.
 - 3ثم إفراد العاشر وحده بالصوم.
ويجوز صيام العاشر والحادي عشر لمن فاته صيام التاسع،
وكل هذه المراتب جائزة.
روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
أنه قال« :قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ،فرأى
اليهود تصوم عاشوراء ،فقال :ما هذا؟ قالوا :هذا يوم صالح،
نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم ،فصامه
موسى عليه السالم ،فقال :أنا أحق بموسى منكم ،فصامه
صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه».
وقال صلى الله عليه وسلم« :لئن بقيت إلى قابل ألصومن
التاسع» ،يعني مع العاشر.
وصيام عاشوراء يكفر السنة الماضية ،ففي الصحيح من
حديث أبي قتادة األنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء ،فقال :يكفر
السنة الماضية .لذا تذكر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
المسلمين الكرام بفضل صيام هذا اليوم ،إحياء لسنة
الرسول صلى الله عليه وسلم ،وسعيا لتكفير الذنوب وابتغاء
لألجر والثواب من الله تعالى.
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دون الحصول على ترخيص بذلك ..وزارة العدل:

عقوبات صارمة على مستخدمي
حقوق الملكية لـ «الفيفا»

ً
ً
يوميا
طنا
يتم تسويق من «»25 - 15

إقبال متزايد على مهرجان الرطب المحلي
كتب أكرم الفرجابي
يشهد مهرجان
الرطب المحلي -الذي
تنظمه وزارة البلدية
بالتعاون مع إدارة
سوق واقف -إقباال
كبيرا من الجمهور
منذ افتتاحه في

 27يوليو الماضي
وحتى اآلن ،حيث تم
خالل األسبوع األول

الحبس مدة ال تتجاوز سنة
وغرامة « »500ألف ريال قطري
كتب

محمد أبوحجر

أكدت وزارة العدل أن القانون رقم ( )10لسنة
 2021بشأن تدابير استضافة كأس العالم
نص على معاقبة كل من استخدم حقوق
الملكية الفكرية للفيفا دون الحصول على
ترخيص بالحبس مدة ال تتجاوز سنة
وبغرامة ال تزيد عن  500ألف ريال قطري أو
بإحدى هاتين العقوبتين.
وكان االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» قد
حذر من استخدام حقوق الملكية الفكرية
المرتبطة ببطولة كأس العالم  FIFAقطر
 2022دون الحصول على الموافقة الكتابية
المسبقة للفيفا ،بما في ذلك الشعار
الرسمي للبطولة والتصميم البصري لكأس
البطولة والعالمات التجارية للفيفا و«Qatar
 »2022وغيرها من العالمات ،هي عالمات
تملكها الفيفا بصفة حصرية.
وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد
العامري ،وزير العدل ،أن كل المتطلبات
القانونية لملف بطولة كأس العالم FIFA
قطر  2022أصبحت جاهزة ،وأن دولة قطر
والعالم أجمع يترقب اللحظة التاريخية
التي ينتظرها الجميع بعد أن أصبحنا على

مسافة أشهر فقط من موعد الحدث.
وأضاف سعادته ،خالل تصريحات سابقة
في الندوة القانونية حول التدابير األمنية
والقانونية الستضافة بطولة كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022أن المنظومة القانونية
القطرية توفر إطارا مثاليا لتأمين الفعاليات
واألنشطة الكبرى ،بما في ذلك استضافة
بطولة كأس العالم  FIFAقطر  2022التي
ستكون الحدث األبرز على مستوى العالم
خالل المرحلة المقبلة.
وقال سعادته إنه بفضل دعم وتوجيه القيادة
الرشيدة تم استحداث التشريع القانوني
الخاص باستضافة كأس العالم FIFA
قطر  2022الذي يصنف ضمن التشريعات
الخاصة بمناسبات محددة .وأشار إلى أن هذه
التشريعات الخاصة تتضمن أحكاما خاصة
بتنظيم وتسهيل وضمان أمن وحقوق الجهات
المنظمة والمشاركة في هذه الفعالية.
وأضاف« :انطالقا من هذه الرؤية الشمولية
جاء القانون رقم ( )10لسنة  2021بشأن
تدابير استضافة كأس العالم FIFA
قطر  2022شامال ومنظما لكافة اإلجراءات
القانونية المتعلقة باستضافة كأس
العالم ،كما جاء القانون مرنا ومتسقا مع
النظم المحلية والمتطلبات الدولية».

بلدية أم صالل تغلق مطعما
أصدرت بلدية أم صالل قرارا إداريا بإغالق
مطعم لمدة  5أيام ،وذلك لمخالفته قانون رقم
 8لسنة  1990بشأن تنظيم مراقبة األغذية
اآلدمية.
وأوضحت وزارة البلدية عبر موقعها اإللكتروني

أن تحديد مدة اإلغالق يرجع إلى تقدير مدير
البلدية المختص حسب نوع وجسامة
وبينت أن مدة
المخالفة كما قررها القانونّ ..
اإلغالق ال تتجاوز  60يوم ًا في المرة الواحدة،
وتتعدد اإلغالقات بتكرار المخالفات.

من المهرجان بيع
« »96791كيلو من
مختلف أنواع الرطب،
و« »1011كيلو من
الفاكهة المحلية.

{ تصوير  -عباس علي

وفي تصريحات لـ ،$
كشف السيد أحمد اليافعي،
رئيس قسم اإلرشاد والخدمات
الزراعية بوزارة البلدية ،عن
حجم اإلقبال على المهرجان
من خالل استعراض إحصائية
المبيعات منذ اليوم األول وحتى
السابع ،حيث بلغ إجمالي
الكمية « »13161كيلو ،منها
« »5062كيلو خالص و«»3546
كيلو شيشي و« »2525كيلو
خنيزي و« »1480كيلو برحي،
وأخرى « »548كيلو ،وبلغ إجمالي
الرطب حتى اليوم السابع
« »96791كيلو ،بينما بلغ
إجمالي الفاكهة « »125كيلو،
منها « »25كيلو تين و« »100كيلو
ليمون ،وبلغ إجمالي المبيعات
من الفاكهة حتى اليوم السابع
« »1011كيلو.
ويتوقع اليافعي أن تشهد األيام
القادمة المزيد من اإلقبال
نتيجة تنوع المعروض من
الرطب وارتفاع معدالت جودته،
خاصة مع وصول الموسم لقمة
إنتاجه جراء ارتفاع درجات
الحرارة والرطوبة التي تؤدي
إلى اإلسراع في عملية نضج
الرطب ،األمر الذي سيجعل
المزارع المشاركة بمهرجان
الرطب المحلي السابع تعرض
المزيد من األنواع خالل الفترة
المتبقية من المهرجان بجودة
أعلى وبأسعار تنافسية ،حيث
يستقطب المهرجان المئات من
الزوار على مدار الساعة ،ويتم
تسويق من  15إلى  25طن ًا يومي ًا.

التمور والرطب بكافة أنواعها،
حتى ينافس المنتج القطري
المنتجات العالمية ،من خالل
تحسين جودة اإلنتاج الزراعي
وتقليل الفاقد ،بما يخلق الطلب
المتزايد عليها ،ويساهم في
تحفيز المزارع على استخدام
التكنولوجيا الحديثة المتط ّورة
في المجال الزراعي ،وبما يعمل
على زيادة ورفع جودة اإلنتاج،
والمساهمة في تطوير هذا
القطاع المهم ،وإنتاج أفضل
األصناف.

أفضل األصناف

خيارات متنوعة

النخيل
فسائل
وتتميز
النسيجية المنتجة بقسم
الزراعة النسيجية بأنها مطابقة
للصنف األم وخالية من األمراض
واآلفات وذات نمو أسرع من
الفسائل العادية ومجموع جذري
قوي ،وهي من أصناف (خنيزي
 خالص  -شيشي  -برحي أرزيز) ،في حين أن الرطبالمعروضة للبيع من أصناف
خالص ،خنيزي ،ارزيز ،برحي،
هاللي ،وتتميز بكونها من الدرجة
األولى وبسعرها المنخفض
لحوالي النصف عن السعر
المعروض للبيع باألسواق.
ويهدف المهرجان -الذي تستمر
فعالياته حتى العاشر من
الشهر الجاري -إلى التعريف
بأنواع الرطب المنتجة محليا
من جهة ،وتعزيز الوعي الثقافي
والتراثي الذي ارتبط بشجرة
النخيل وأهمية ثمارها من
الناحية الغذائية والصحية
بين
المنافسة
وتحفيز
المزارعين من جهة أخرى ،من
خالل عرض أفضل أنواع الرطب
المحلية وتشجيع االستثمار
لزيادة اإلنتاج المحلي من

ت��ن��وع ال��م��ع��روض وارت���ف���اع م���ع���دالت ج��ودت��ه
اليافعي
لـ :$
بيع «»96791
كيلو من
الرطب
و« »1011كيلو
من الفاكهة

ويؤكد عدد من رواد مهرجان
الرطب المحلي السابع أن
المهرجان يوفر خيارات متنوعة
من الرطب وبأسعار أفضل من
السوق العادي ،موضحين أن
المنتج الوطني من الرطب متميز
ومرغوب من الجميع وأصبح
مطلب ًا رئيسي ًا لدى المستهلك،
مشيرين إلى أن هناك تنوعا
الفتا في أنواع الرطب من جانب
المزارع المشاركة ،حيث
تعرض عددا من األنواع المتميزة
التي تحظى باإلقبال مثل
الخالص والخنيزي والشيشي
والبرحي وغيرها.
وأبدى الرواد إعجابهم بفكرة
مهرجان الرطب المحلي الذي
تشارك فيه أكثر من « »80مزرعة
محلية متخصصة ،حيث
تقوم جميع الجهات المشاركة
بطرح إنتاجها من مختلف
أصناف الرطب المحلية خالل
فترة المهرجان التي تمتد «»15
يوما ،مشيدين في الوقت ذاته
بوفرة اإلنتاج المحلي من الرطب
وتنوعه ،باإلضافة إلى التنظيم
الرائع الذي ساهم في وصول رواد
المهرجان لكافة المحال والتنقل

بين الجهات المشاركة بكل
سهولة بحثا عن الرطب الجيدة،
الفتين إلى أن أسعار المهرجان
تعد األرخص مقارنة بأسعار
بيع الرطب في أماكن البيع
األخرى.

التقيد باإلجراءات
وكانت اللجنة المنظمة قد
حددت مجموعة من االشتراطات
للمشاركة في المهرجان ،منها
أن تكون الرطب جيدة ونظيفة
وخالية من اإلصابات والحشرات

والشوائب ،حيث يقوم فريق
من المختصين بإدارة الشؤون
الزراعية بأخذ عينات من الرطب
للمزارع المشاركة للفحص
والتحليل ،للتأكد من خلوها من
المواد السامة واألثر المتبقي من
المبيدات.
كما أكدت اللجنة المنظمة
حرصها على اتباع اإلرشادات
والتوجيهات الخاصة للحد
من انتشار فيروس كورونا
«كوفيد  ،»19وأهابت في
هذا الصدد بالجمهور التقيد

وااللتزام باإلجراءات االحترازية
باعتبار أن مهرجان الرطب
يعد من المناسبات التي
ينتظرها الجميع لما يتوفر به
من خيارات للمستهلك لشراء
احتياجاته من الرطب بأسعار
أقل من أسعار السوق في األيام
العادية ،حيث يجمع المهرجان
العديد من المزارع المحلية التي
تتنافس على عرض أجود أنواع
الرطب ومختلف أنواعها ،مما
يوفر فرصة غنية للمستهلك في
انتقاء أجود األنواع التي يفضلها.
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دشنتها «وزارة العمل» بالتعاون مع غرفة قطر

منصة لتدوير العمالة في القطاع الخاص
استقبال « »4692طلب

تنفيذ « »3693زيارة

الشهر الماضي

ضبط « »473مخالفة

استقدام جديدا خالل

الدوحة

تفتيشية أسفرت عن

$

دشنت وزارة العمل بالتعاون مع غرفة قطر منصة تدوير العمالة
في القطاع الخاص ،بهدف توفير عمالة مؤهلة ومدربة لديها خبرة
في السوق المحلي بد ًال من الدخول في إجراءات استقدام عمالة
جديدة ،وذلك خالل اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين
وزارة العمل وغرفة قطر.
ويمكن لمنشآت وشركات القطاع الخاص االستفادة من خدمات
منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص من خالل الرابط
اإللكتروني.
وفي سياق مواز أكدت وزارة العمل استقبالها نحو  4692طلب
استقدام جديد خالل شهر يوليو الماضي ،حيث تمت الموافقة
على  2680طلبا ،ورفض  2012طلبا ،فيما بلغ العدد اإلجمالي
لطلبات تعديل المهنة نحو  3422طلبا ،تمت الموافقة على 2641
طلبا ورفض  781طلبا فقط.
جاء ذلك في النشرة اإلحصائية لشهر يوليو  2022التي تصدرها
وزارة العمل ،والتي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل
بالدولة ،فضال عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف
المنشآت.
وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل ،بلغ عدد طلبات
تصاريح العمل المقدمة للوزارة خالل شهر يوليو نحو  822طلبا،
منها  287طلبا لتجديد التصريح ،و 379طلبا إلصدار تصريح
جديد ،و 156طلبا إللغاء تصاريح صادرة.
وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة،
أظهرت النشرة اإلحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو  34جولة
تفتيشية على مكاتب االستقدام ،أسفر عنها توجيه تنبيهات
لنحو  7مكاتب.
وقامت إدارة تفتيش العمل خالل شهر يوليو ،بحمالت تفتيشية
مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية

المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة ،بإجمالي عدد زيارات

 2232شكوى ،سويت منها  211شكوى ،وأحيل منها  827شكوى،

تفتيشية  3693زيارة بمختلف المناطق ،أسفرت عن ضبط 473

وبقي تحت اإلجراء ما يقارب نحو  1194شكوى.

مخالفة.

وبحسب النشرة اإلحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض

وبشأن الشكاوى العمالية ،أظهرت النشرة اإلحصائية استقبال

المنازعات العمالية ،بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض

إدارة عالقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو

المنازعات خالل الشهر الماضي نحو  827قضية ،وبلغ إجمالي

عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو
 318قضية ،وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت اإلجراء نحو
 466قضية.
وتبذل وزارة العمل جهدا كبيرا في مجال توظيف القطريين بعدد
من القطاعات الشريكة والخاصة ،وذلك ضمن برنامج توطين
الوظائف في القطاع الخاص ،باعتباره إحدى األولويات الرئيسية
للوزارة الهادفة إلى االستفادة من القوى العاملة الوطنية من الكوادر
القطرية المدربة والمتعلمة ،كما تحرص على تقديم كافة
التسهيالت والحوافز التي من شأنها تشجيع المواطنين لالنخراط
في العمل لدى كبرى شركات القطاع الخاص ،وتوفير بيئة عمل
نموذجية.
وأصبح القطاع الخاص أحد توجهات المواطنين القطريين وأبناء
القطريات في عمليات التوظيف خالل الفترة الحالية بعد العزوف
الكبير الذي واجهه هذا القطاع خالل السنوات الماضية ،ويأتي ذلك
لقناعة من المواطنين بأهمية العمل بالقطاع الخاص والمشاركة
في نهضة الدولة بجميع قطاعاتها ،وتأمين الموظفين القطريين
من قبل وزارة العمل وحرصها على متابعتهم باستمرار ،وتذليل
جميع المشاكل التي تواجههم أثناء التوظيف والعمل ،كل ذلك
أعطى المواطنين طمأنة كبيرة لعمليات التوظيف في القطاع
الخاص.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع عن كثب العوائق التي قد تواجه
المواطنين والمواطنات في عملهم لدى منشآت وشركات القطاع
الخاص المحلي ،مؤكدة على فتح أبوابها الستقبال أية شكاوى
تخص توطين الوظائف في القطاع الخاص..وساهمت جهود
الوزارة خالل النصف األول من العام  2022بتوظيف  931مواطنا
ومواطنة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص ،منهم 103
مواطنين خالل شهر يناير الماضي ،و 114مواطنا في شهر فبراير،
و 120مواطنا في شهر مارس ،و 192مواطنا في شهر أبريل ،و200
مواطن خالل شهر مايو ،و 202مواطن خالل شهر يونيو الماضي.
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لطالب المدارس الثانوية

جامعة تكساس تقيم
مخيما تدريبيا صيفيا

المدارس
طالب
شارك
الثانوية من مختلف أنحاء
قطر في مخيم تدريبي صيفي
الذي نظمته مؤخر ًا جامعة
تكساس إي آند إم في قطر،
الجامعة الشريكة لمؤسسة
قطر.
ويهدف المخيم ،الذي يتمحور
حول العلوم والتكنولوجيا
والفنون
والهندسة
والرياضيات ( ،)STEAMإلى
منح طالب المدارس الثانوية
الفرصة للمشاركة في
األنشطة اليدوية بما يمكّ نهم
من تطوير مهارات قيمة،
تتضمن التفكير النقدي وحل
المشكالت والتواصل والتعاون
واالبتكار واإلبداع.
ومن خالل البرنامج الذي
استمر لمدة أسبوع ،تع ّلم
الطالب دمج الممارسات الفنية
والعناصر والتصميم مع
مجاالت العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات .وعمل
المشاركون على تحسين
مهارات التحدث أمام الجهور
وتصميم النماذج األ ّولية
لحل المشكالت الهندسية
الملحة ،إلى جانب استخدام
ّ
تقنيات الطباعة ثالثية
األبعاد واكتشاف العديد من
المفاهيم الرياضية األخرى.
وفي تعليقها على الموضوع
قالت بيسان عبدالغني،
طالبة أكاديمية قطر للعلوم
والتكنولوجيا في مؤسسة
قطر والتي شاركت في
البرنامج« :كان المخيم
ً
تجربة
التدريبي
قيمة
ّ
بالنسبة لي ،وساعدتني
األفكار التي قدمها الخبراء
المميزون على رؤية األمور

عد
وي ّ
من منظور مختلفُ .
تصميم الروبوتات والعمل
على مهارات التحدث أمام
الجمهور من أهم ما تع ّلمته في
هذا البرنامج».
بدورها قالت سارة سلطان،
طالبة من أكاديمية قطر-
الدوحة« :ساعدني البرنامج
مهاراتي
تحسين
على
االجتماعية ومهارات التواصل
والعمل جنب ًا إلى جنب مع
طالب من مدارس مختلفة.
ٍ
على
التركيز
ويعتبر
الرياضيات والفنون وتأثيرات
الطبيعة على الهندسة
من أبرز ما تع ّلمته في هذه
التجربة ،إذ تمكّ نت من رؤية
منظور
هذه المجاالت من
ٍ
مختلف عن قبل .ويسرني
ٍ
أنّ ي شاركت في هذا المخيم
التدريبي».
وتمت الجلسات تحت إشراف
ّ
خبراء من جامعة تكساس إي
أند أم في قطر وغيرها من
جامعات المدينة التعليمية
األخرى .وفي ختام البرنامج،
تم تقسيم الطالب إلى فرق
ّ
توجب على كل منها تقديم
مشروعها الخاص.

وتحرص جامعة تكساس إي
أند أم في قطر على تخريج
«المهندس المكتمل» القادر
على الجمع بين مختلف أنواع
المعرفة عند ابتكار حلول
هندسية لمشكالت العالم
الحقيقي.
ومن جانبه قال الدكتور أيمن
الشيخ ،مدير مبادرة STEAM
في جامعة تكساس إي أند
أم في قطر« :من المذهل
رؤية كيف يمكن للطالب
التألق والتميز عندما يحظون
بالفرصة المناسبة .وركزنا
في المخيم على تطوير
المهارات التي تمكّ نهم من أن
يقدموا أفضل ما لديهم بعيد ًا
ّ
عن اإلطار األكاديمي ،حيث
احتوى البرنامج على
دروس
ٍ
في الخطابة العامة وتصميم
الرسومات وإيجاد الحلول
الهندسية للمشكالت اليومية.
وشهد البرنامج انطالق الطالب
وتفاعلهم مع بعضهم ومع
المرشدين ،باإلضافة إلى
تقديم أفضل ما لديهم من خالل
العروض التقديمية لمواضيع
العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والفنون والرياضيات».

في جامعة فرجينيا كومنولث

انضمام « »75طالبا لدراسة الفن والتصميم
الدوحة

$

شهد األسبوع الرابع من شهر
يوليو هذا العام استقبال جامعة
فرجينيا كومنولث كلية فنون
التصميم في قطر ،الجامعة
الشريكة لمؤسسة قطر ،للعام
الدراسي الجديد 2023 - 2022
والترحيب بانضمام عدد من
الطالب الجدد وعودة الموظفين
وأعضاء الهيئة التدريسية .لقد
طالبا
انضم هذا العام أكثر من 75
ً
من أكثر من  20دولة إلى الجامعة
الوحيدة في البالد المتخصصة
بالفن والتصميم والتي فتحت
أبوابها منذ عام .1998
بدأ األسبوع األول بالبرنامج
التعريفي للطالب الجدد وقاد
تنظيم البرنامج التعريفي
للطالب الجدد كل من اتحاد
الطالب وقسم الحياة والمشاركة
الطالبية والتابع إلدارة شؤون
الطالب ،وتم الترحيب بالطالب
الجدد من قبل أعضاء هيئة
التدريس والموظفين والطالب
بجامعة فرجينيا كومنولث في
قطر ،بمن فيهم عميد الجامعة
أمير بيربتش.
وقال العميد أمير بيربتش:
«نهنئكم على قبولكم والتحاقكم
بجامعة فرجينيا كومنولث
كلية فنون التصميم في قطر.
هذا إنجاز بحد ذاته ،أعلم أن
االلتحاق بجامعة متميزة مثل
جامعة فرجينيا كومنولث كلية
فنون التصميم في قطر يتطلب
شهورا
وشهورا من التحضير،
ً
ً
وبناء الملف الفني ،والحصول
على درجات عالية ،واآلن وأنتم
هنا يسعدني أن أشكركم على
اختياركم جامعة فرجينيا
كومنولث كلية فنون التصميم
في قطر».
وأضاف« :أنتم اليوم في مكان مثير
وحيوي للغاية ،ستشاركون في
الكثير من العمليات اإلبداعية.
معاييرنا مرتفعة وستكون هناك
مشاريع ستختبركم وتطلب
منكم المزيد».
وأضاف« :فليدفعكم فضولكم
الستكشاف المزيد ،استعدوا
واغتنموا الفرص الجديدة،
تعرفوا على أشخاص جدد،
واستفيدوا إلى أقصى حد من
مرحبا بكم
مواردنا المتميزة.
ً
دفعة  2026في جامعة فرجينيا
كومنولث كلية فنون التصميم
في قطر!».
تم تقديم الطالب الجدد إلى
مديري ورؤساء األقسام األكاديمية
وغير األكاديمية الذين قدموا
للطالب لمحة عامة عن برامج
جامعة فرجينيا كومنولث كلية

فنون التصميم في قطر.
استمر البرنامج التعريفي للطالب
الجدد أربعة أيام تضمن عددا من
األنشطة تعرف الطلبة من خاللها
على جامعة فرجينيا كومنولث
كلية فنون التصميم في قطر ،تم
طرح أنشطة كاسحات الجليد
والعصف الذهني وبناء الفريق
وربطها بموضوع محدد لتزويد
المشاركين بمذاق المسارات
األكاديمية األربعة في الجامعة
 تاريخ الفن ،تصميم الغرافيك،التصميم الداخلي ،والرسم

والطباعة.
وقالت سارة فهيم ،مدير الحياة
والمشاركة الطالبية باإلنابة:
«هذا العام أمضى اتحاد الطالب
ما يقرب من شهر في تخطيط
وتنظيم األنشطة للبرنامج
التعريفي .عندما تفكر في
الجامعة ،فإن البرامج األكاديمية
هي التي تتبادر إلى الذهن
دائما،
ً
لكن الحياة الجامعية أكثر من
ذلك بكثير ،إنها تجربة الطالب
اإلجمالية .وإذا كان الطالب الجدد
على دراية بالمنشآت والموارد

واألدوات والخبرات المتاحة
في مدارس الفنون والتصميم
ً
األعلى
تصنيفا مثل جامعة
فرجينيا كومنولث كلية فنون
التصميم في قطر ،سيتمكنون
من االستفادة منها في سنوات
دراستهم الجامعية أو حتى في
الدراسات العليا .باإلضافة إلى
ذلك ،يمنح األسبوع التعريفي
الطالب الجدد فرصة للتواصل
والتعرف على أقرانهم بشكل
أفضل قبل أن يبدأوا في متابعة
دراستهم».
كما حضر اللقاء التعريفي
أعضاء من فريق الحياة الطالبية
في مؤسسة قطر ،حيث قاموا
حول
معلومات
بمشاركة
فعالية «مرحبا» اللقاء التعريفي
التوجيهي القادم الذي تستضيفه
مؤسسة قطر كل عام على
مستوى المدينة التعليمية.
وقالت الطالبة سروثي سوباش،
إحدى الطالبات الالتي انضممن
إلى الجامعة هذا العام ،إنها
كانت تخطط لاللتحاق بجامعة
فرجينيا كومنولث كلية فنون
التصميم في قطر منذ المدرسة
الثانوية.
جامعة
«كانت
وأضافت:
كلية
كومنولث
فرجينيا
فنون التصميم في قطر أحد
أفضل اختياراتي منذ المدرسة
الثانوية ،ولذا فأنا متحمسة
جدا لوجودي هنا .أحب الرسم،
ً
وأحب عملية ابتكار القطع

الفنية ،ولذلك فأنا آمل أن أتمكن
من الحصول على شهادتي من
برنامج الرسم والطباعة».
وتابعت« :ساعدنا هذا البرنامج
التعريفي على تهدئة التوتر الذي
شعرنا به في ساعاتنا األولى،
في يومي األول شعرت ببعض
جدا
التوتر والعصبية ،وسعدت ً
برؤية مدى اللطف الذي استقبلنا
به الجميع ومساعدتهم لنا ،مما
دفعني للشعور بالراحة لبدء
تعليمي هنا ،كان البرنامج بحد
ومثيرا».
ممتعا
ذاته
ً
ً
بدوره ،أوضح سيف صالح
عبدالعزيز األنصاري سبب
انضمامه إلى برنامج تاريخ الفن
بالجامعة قائال« :بعد المدرسة
الثانوية ،ذهبت إلى الواليات
تصميم
لدراسة
المتحدة
الغرافيك أو الفنون الجميلة،
وتغيرت مخططاتي بمجرد أن
بدأت في أخذ دورات في تاريخ
الفن في كلية سكوتسديل
بالواليات المتحدة .أدركت أن
تاريخ الفن يسحرني ،وعندما
أدركت أن هناك
برنامجا لتاريخ
ً
متاحا في وطني ،في جامعة
الفن
ً
فرجينيا كومنولث كلية فنون
التصميم في قطر ،قررت اعتنام
الفرصة ورجعت إلى هنا .واآلن
وبعد أن أصبحت هنا ،يبدو كل
شيء
رائعا حتى اآلن ،قابلنا
ً
الجميع بود وترحيب وجاوبوا
على جميع أسئلتنا ،مما جعلني
أشعر بأنني في منزلي».

أنجزتها اللجنة المشتركة خالل يوليو

سحب « »1547سيارة مهملة

الدوحة

$

تواصل اللجنة المشتركة
إلزالة المركبات المهملة بالدولة
جهودها المكثفة لرفع وإزالة
السيارات والمعدات واآلليات
المهملة من مختلف مناطق
البلديات بالتنسيق مع الجهات
المعنية ،وأسفرت جهود اللجنة
خالل يوليو الماضي عن سحب
عدد  1547مركبة من بينها
( )937مركبة تم نقلها لسكراب

و()610
بالوكرة
المشاف
مركبات تم نقلها إلى سكراب أم
صالل.
وقد تم خالل الفترة من  1إلى
 26يوليو الماضي التخلص من
عدد  1571مركبة سواء بالبيع
أو اإلتالف أو االسترجاع للمالك
أو غيرها ،وبلغ إجمالي عملية
البيع خالل هذه الفترة 950,500
ريال .فيما بلغ عدد المركبات
المباعة عبر مزاد قطر 393
مركبة خالل الشهور األخيرة،
بإجمالي مبلغ  3,262,995رياال.
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لتشجيع الطالب على االنخراط في األنشطة المتنوعة

جامعة الدوحة للعلوم
تنظم «مهرجان األندية»

من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

«كارنيجي ميلون» تفوز بثالث منح بحثية
الدوحة

$

فازت جامعة كارنيجي ميلون في قطر ،إحدى
الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر ،بثالث
منح من الصندوق القطري لرعاية البحث
العلمي لتمويل عدد من مشاريعها البحثية
الجديدة التي تهدف إلى تكريس الخبرة
الواسعة والرائدة للجامعة في مجال الذكاء
االصطناعي لتحقيق االستدامة في مجالي
الطاقة والغذاء باإلضافة إلى تحسين إتقان
اللغة العربية.
وفي تعليقه على الفوز بهذه المنح المرموقة،
أكد مايكل تريك ،عميد جامعة كارنيجي
ميلون في قطر ،أن البحث العلمي جزء أصيل
وأساسي من جهود جامعة كارنيجي ميلون
اً
قائل« :إننا في كارنيجي
ورسالتها ،وصرح
ً
حرصا بالغا على إجراء
ميلون نحرص
ً
الدراسات واألبحاث التي ترتبط بالواقع
وتترك بصمة إيجابية في محيطها .وتخدم
المشاريع البحثية الثالثة الفائزة بالمنح
التمويلية المجاالت ذات األولوية في دولة
دوما أن تسهم خبرتنا في
قطر ،ويسعدنا ً
مجال الذكاء االصطناعي في تحقيق رؤية
قطر الوطنية  .»2030وأشار العميد تريك إلى
الطبيعة التعاونية لكل مشروع من المشاريع
البحثية الثالثة ،قائ ًال« :تتصل التكنولوجيا
بكل جانب من جوانب الحياة الحديثة
تقريبا .لذلك فإن التعاون البحثي هو مفتاح
ً
التقدم الذي من شأنه تحسين نوعية الحياة
ّ
وخدمة أولوياتنا كمجتمع».
للمشروع البحثي األول تأثير مباشر على
طريقة رعاية البيوت المحمية المستخدمة
للزراعة في قطر ،فهو يعمل على المزج بين
تقنيات الذكاء االصطناعي والروبوتات لجمع
البيانات المرئية بشكل تلقائي ودوري ومن
دون تدخل بشري حول المحاصيل الزراعية
لتقييم نموها وجودتها والعائد المتوقع منها.
يجري تنفيذ المشروع البحثي الذي يقوده
جياني دي كارو ،األستاذ المشارك لعلوم
الحاسوب في الجامعة والباحث الرئيسي

} الدكتور سالم النعيمي يزور نادي البيئة
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قامت بإجراء بحوث في مجال الذكاء االصطناعي لتحقيق االستدامة في الطاقة والغذاء

مايكل تريك :نحرص على إجراء الدراسات واألبحاث التي ترتبط بالواقع والمجتمع القطري
للدراسة ،بمنحة تمويلية من برنامج
األولويات الوطنية للبحث العلمي ،أحد
برامج التمويل الرئيسية التابعة للصندوق
القطري لرعاية البحث العلمي .ويضم
المشروع شركاء بحثيين آخرين مثل مركز
السليطين لألبحاث والدراسات والتدريب
الزراعي في قطر ،وجامعة ستندن للعلوم
التطبيقية في هولندا ،وجامعة ديجلي
ستودي في ميالنو بإيطاليا.
في المشروع البحثي الثاني ،يكرس جياني
دي كارو إلى جانب إدواردو فيو فلشينغ،
األستاذ المساعد الزائر لعلوم الحاسوب
في الجامعة ،خبراتهما في مجال الذكاء
االصطناعي لميكنة تنظيف عمليات ومراقبة
األلواح الشمسية في قطر .يقود المشروع

معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ،التابع
لمؤسسة قطر ،بدعم من برنامج التمويل
المشترك بين الصندوق القطري لرعاية
البحث العلمي والمجلس التركي للبحوث
العلمية والتكنولوجية ،كما يضم المشروع
شركاء من شركات القطاع الخاص
والمؤسسات األكاديمية في كل من قطر
وتركيا.
تعمل هدى بوعمور ،األستاذة المساعدة في
أنظمة المعلومات بالجامعة ،مع الباحثين
الرئيسيين في جامعة قطر على بناء أول
نظام حاسوبي ذكي لتقييم المقاالت العربية
التي يكتبها طالب المرحلة الثانوية والسنة
تلقائيا ،بما يساعد في
الجامعية األولى
ً
إتقانهم لمهارات الكتابة باللغة العربية ،من

منظور األسلوب والترابط والتنظيم وعرض
األفكار.
ويخطط الفريق البحثي لدمج هذا النظام
ضمن مركز االختبارات بجامعة قطر
والمدارس التابعة لقطاع التعليم قبل
الجامعي في مؤسسة قطر .ويجري تنفيذ
المشروع بمنحة تمويلية من برنامج األولويات
الوطنية للبحث العلمي.
ُيدرس في جامعة كارنيجي ميلون في
ِّ
قطر نخبة من أبرز الخبراء العالميين في
العديد من المجاالت ،وفي ضوء ذلك تحرص
الجامعة على توفير الفرص للباحثين وهيئة
التدريس للعمل على مشاريع بحثية مالئمة
لتخصصاتهم وخبراتهم وتخدم أولويات
واحتياجات المحيط اإلقليمي للجامعة.

} رابطة الطالب القطريين

الدوحة

$

أطلقت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا
«مهرجان األندية» ،وهي فعالية يتم تنظيمها
في بداية فصل الخريف الدراسي وبداية فصل
الشتاء الدراسي من كل عام.
ويهدف المهرجان إلى تشجيع
الطالب على االنخراط في
من
المتنوعة
النشاطات
الدراسي،
المنهاج
خارج
وفي هذا اإلطار يتعاون قسم
التفاعل الطالبي في الجامعة
مع مختلف الطالب من كل
األندية ،بحيث تخصص
لهم أقسام لتزيينها وعرض
نشاطاتهم واستقطاب أعضاء
جدد.
ويعتمد النشاط على مقاربة
«من الطالب وإلى الطالب» بما
معناه أن الجامعة تعطي
الطالب فرصة للمشاركة في
الفعاليات التي ينظمها قسم
التفاعل الطالبي واقتراح األفكار
واألنشطة وتقديم العروض
الفنية المتنوعة ،وتساعد
المنهاج
خارج
النشاطات
الدراسي الطالب على التواصل
وبناء شبكة من العالقات
وتطوير مهاراتهم ومواهبهم.
وقد وصف الدكتور سالم بن
ناصر النعيمي ،رئيس جامعة
الدوحة للعلوم والتكنولوجيا،
هذه الفعالية بالجسر الذي
يجمع ما بين الطالب ويزيد من
تفاعلهم ويساهم في تطويرهم
على الصعيدين الشخصي
والمهني ،وقال« :تعتمد جامعة
الدوحة للعلوم والتكنولوجيا
مقاربة تتمحور حول الطالب
وتضعه في صلب اهتماماتها،
وبالتالي فنحن نسعى من
خالل هذا النشاط إلى إعطاء
الطالب تجربة متكاملة تدعم
تطورهم الفكري وتساهم في

} جانب من المهرجان

صقل شخصيتهم وتعزيز
االبداع واالبتكار لديهم .إن
مختلف األندية التي تم إطالقها
في الجامعة تعكس االهتمام
الذي أظهره الطالب في خلق
فرص للمشاركة في نشاطات
خارج الصفوف الدراسية خالل
الفترة التي يتابعون فيها
تحصيلهم األكاديمي».
ومن الجدير بالذكر أنه يحق
للطالب في جامعة الدوحة
للعلوم والتكنولوجيا إطالق
ناد جديد أو االشتراك في
ٍ
أحد األندية المتاحة ،وتضم
الئحة الجامعة عددا كبيرا
من األندية التي تعكس
اهتماما كبيرا توليه اإلدارة
لخلق نشاطات خارج المنهاج
الدراسي تحاكي تطلعات
الطالب واهتماماتهم.
واألندية المتاحة هي :نادي
التصوير ،نادي الموسيقى،
نادي التطوع ،نادي الفن ،نادي
المناظرات ،نادي الدين ،نادي
ناديFour
،Toastmasters
 Pawsالرفق بالحيوان ،نادي
المسرح ،نادي البيئة ،نادي
الكتاب ،نادي ،Best Buddies
وقد تم إطالق
نواد جديدة
ٍ
مع بداية هذا الفصل وهي:
رابطة الطالب القطريين ،نادي
المشجعين ،نادي تصوير
األفالم ،ونادي الطبخ.
وشهد المهرجان مشاركة
أقسام أخرى من إدارة شؤون
الطالب في الجامعة ،منها دائرة
الرياضة والصحة البدنية،
وإدارة خدمات المكتبة.

د .النعيمي:
الفعالية
بمثابة
جسر
يزيد
تفاعل
الطالب

بتأسيس االتحاد القطري للرياضة الجامعية

جامعة قطر ترحب بقرار اللجنة األولمبية
رحبت جامعة قطر بفكرة اللجنة األولمبية
بإعالنها عن تأسيس االتحاد القطري للرياضة
الجامعية ،بهدف النهوض وتطوير األنشطة
الرياضية في الجامعات وتشجيع الطلبة في
المشاركة في مختلف األنشطة الرياضية.
وفي تصريح لها بهذه المناسبة ،قالت السيدة
أسماء النعيمي ،مدير إدارة الشؤون الرياضية
بجامعة قطر وعضو مجلس إدارة االتحاد
القطري للرياضة الجامعية« :يسعى االتحاد
القطري للرياضة الجامعية إلتاحة الفرصة
للطالب الرياضيين إلبراز مواهبهم وقدراتهم
الرياضية وتعزيز مفهوم النشاط البدني وأهمية
للصحة البدنية والعقلية ،ولتعزيز التعاون

بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة على
المستوى الرياضي» .وأضافت النعيمي« :نحن
في جامعة قطر نحرص على توفير بيئة داعمة
للنشاط الرياضي للطالب والطالبات من ناحية
توفير المنشآت والمدربين وبرامج التدريب
واألنشطة الرياضية ،وسيكون هذا االتحاد مظلة
لنا لتمثيل الجامعة في البطوالت الرياضية
الجامعية على خير وجه وعلى أعلى مستوى».
ومن الجدير بالذكر أن جامعة قطر متمثلة
بإدارة الشؤون الرياضية تلتزم بتقديم مجموعة
متنوعة من البرامج الرياضية والصحية
والترفيهية وبرامج القيادة الرياضية والبرامج
التعليمية األخرى.
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سعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني الرئيس التنفيذي لـ«القطرية لإلعالم» خالل كلمته بملتقى «إعالم يتجدد»:

نسعى لتقديم نماذج إعالمية مشرفة محليًا وعربيًا
نعمل على تطوير أنفسنا ومواكبة تطلعات شبابنا وجمهورنا والمشاهدين

نؤسس من خالل تغذية إعالمنا بدماء شبابية جديدة لحالة أكثر قرب ًا من متطلبات اليوم

} سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني

السادة :أكثر من « »400متقدم ومتقدمة بادروا بالمشاركة
وسنوفر للموهوبين منهم فرصا متنوعة للتدريب
} خالل الملتقى

الرميحي :مبادرة مميزة ..والكفاءة هي التي تفرض نفسها على شاشة التليفزيون
كتب

د .المرزوقي :نعمل على بناء إعالم متحضر يواكب الموجة اإلعالمية العالمية

محمد مطر

بحضور سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني
آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة
القطرية لإلعالم ،نظم تليفزيون قطر أمس،
اللقاء التعريفي األول الذي يضم الراغبين في
العمل اإلعالمي تحت شعار« :إعالم يتجدد»،
والذي شهد حضور كوكبة من اإلعالميين
واألسماء والخبرات اإلعالمية المعروفة في
قطر ،كما شهد اللقاء إقامة ندوة إعالمية
قدمها اإلعالمي حسن الساعي وشارك فيها
األستاذ سعد بن محمد الرميحي ،رئيس
المركز القطري للصحافة ،والدكتور
عبدالله فرج المرزوقي المشرف العام على
البرنامج التدريبي ،فيما ك ّرم سعادة
الرئيس التنفيذي المشاركين في هذا اللقاء
والمبادرة.
وقال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل
ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية
لإلعالم خالل كلمته بالملتقى :نقف اليوم
بين نخبة من أبناء الوطن ،نخبة اختارت
مسيرة اإلعالم ،لتخط من خاللها رسالة حب
ووفاء لهذا الوطن.
وأضاف سعادته :الحضور الكريم ..نحرص
دوم ًا في المؤسسة القطرية لإلعالم على أن
نواكب كل ما هو جديد ،ليس فيما يتعلق
بالتقنيات واألجهزة فحسب ،وإنما أيض ًا
نسعى لتطوير أنفسنا ومواكبة تطلعات
شبابنا وجمهورنا والمشاهدين ،ومن هنا
أتت هذه المبادرة التي ننظمها الليلة ،في
احتفالية خاصة تحت شعار «إعالم يتجدد».
وتابع :وهو بالفعل ما نحرص عليه دوم ًا ،أن
نجدد إعالمنا ،نجدده من خالل بث األفكار
المستوحاة من حاجة المجتمع ،ومن خالل
تغذيته بدماء شبابية جديدة ،قادرة على أن
تكمل مسيرة من بدأ ،وهذا هو نهجنا ،الذي
نسعى أن نؤسس من خالله لحالة أكثر قرب ًا
من متطلبات اإلعالم اليوم.

كوادر مشرفة
وقال الشيخ عبدالعزيز بن ثاني :نحن هنا
اليوم ليس من أجل الترحيب بهذه الكوكبة
التي ستنضم إلى مجال اإلعالم ،وإنما لنضع
أسس ًا جديدة تقوم على مبدأ استدامة العمل
اإلعالمي المتمثلة بسياسة الباب المفتوح
أمام كل الكوادر الوطنية ،التي ترى في نفسها
القدرة على العمل وتقديم ما لديها في هذا
المجال.
وأضاف :اليوم سنشهد وإياكم تدشين
مرحلة جديدة من عملنا المؤسسي ،مرحلة
نبدأ من خاللها ،بتدريب الكوادر الوطنية
وصقلها ،لتكون صورة مشرفة ومشرقة ليس
لإلعالم القطري فحسب ،وإنما لإلعالم العربي
ً
عامة.
وأردف سعادته :باسمكم أرحب بالذين باتوا
من هذه اللحظة جزءا من المؤسسة القطرية
لإلعالم ،ونعدهم بأننا سنكون عون ًا لهم في
مستهل مسيرتهم اإلعالمية لنراهم أسماء
المعة في عالم اإلعالم ،كما أنني أرحب بكل
من يرغب أن يكون جزءا من العمل اإلعالمي،
وأن يكون جزءا من منظومتنا اإلعالمية،
فأبواب المؤسسة القطرية لإلعالم مفتوحة
للجميع.
وفي كلمة للصحف المحلية ،أكد الرئيس
التنفيذي للمؤسسة القطرية لإلعالم
أن مبادرة «إعالم يتجدد» تجمع العراقة
والجديد ،يكون الحديث فيها عن مستقبل

} سعد الرميحي

} د .عبدالله المرزوقي

} سالم المنصوري

} جواهر البدر

اإلعالم ،وما يتطلبه من جهد وأدوات.
وأوضح أن اإلعالم المقصود ليس السوشيال
ميديا ،مضيف ًا :والتي يجب أن نفرق بينها
وبين اإلعالم ،كما يجب أن نفرق بين المحتوى
الجيد والغث ،فنركز على المحتوى وعلى ما
هو مفيد للناس.
وحول دور الدراما في إيصال الرسائل
المختلفة ،تابع سعادته :هناك توجه جديد
بمشيئة الله ،وسنمشي بخطى ثابتة إن
شاء الله ،في اتجاه زرع المبادئ في الدراما،
ألن الدراما بال مبادئ أو رسائل تضر وال تنفع.
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية
لإلعالم أن الدور بات على المتقدمين للعمل
اإلعالمي ،فال يمكن أن تصنع المؤسسة منهم
نجوما ،إن لم يصنعوا من أنفسهم نجوما،
ودور المؤسسة بأن توفر لهم األدوات والفرص،
ولكن الشق األكبر عليهم ،منوه ًا بأنه يرى
فيهم األمل.

التطوير في كافة المجاالت ،واألساس فيها
الكوادر اإلعالمية ،لذلك طرحنا هذه المبادرة،
وجاءت النتائج إيجابية ومبشرة ..وأسعدنا
هذا التفاعل ،فخالل أيام وصلتنا أكثر من 400
مشاركة من أبناء قطر ،وممن أحبوا شاشة
تليفزيون قطر وتفاعلوا معها.
وتابع :نفتح لكم اليوم أبوابنا ،مسخرين
لكم خبراتنا اإلعالمية النظرية والميدانية..
والتدريب الدقيق والمركز ..لتصلوا لمستوى
الكفاءة في األداء التليفزيوني ..فأنتم
اليوم تخطون أولى خطواتكم نحو عالم
التليفزيون ..فكونوا على ثقة بأننا سنوفر لكم
كل أسباب النجاح في هذه التجربة المهمة..
وسنكون معكم بالدعم والتشجيع ..وسنوفر
لكم فرصا متنوعة للتدريب وتجارب األداء..
ويتبقى عليكم االجتهاد وااللتزام والجدية ،فال
نقف عند توفير الفرص والتدريب ،بل أن
تعملوا على أنفسكم ،وتستمروا في العطاء
والتطور.
واختتم السادة كلمته متوجه ًا بالشكر
إلى الجميع ،متمني ًا التوفيق لكل الشباب
المشاركين في هذا اللقاء والملتقى ،قائ ًال:
نلتقي قريب ًا إن شاء الله في استوديوهات
تليفزيون زمالء وأصدقاء يجمعنا االحترام
الكبير ،والعمل الدؤوب ..محققين كل ما
نطمح له لرفعة وطننا الغالي قطر.

المؤسسة القطرية لإلعالم بقيادة سعادة
الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني ،يدل
على حرص دولة قطر ممثلة في القائمين
على اإلعالم في اكتساب أكبر قدر ممكن
وافساح المجال أمام أكبر قدر ممكن من أبناء
هذا الوطن ومن يقيم على أرضه للعمل على
شاشة تليفزيون قطر.
وأضاف الرميحي :أطالب هؤالء األبناء
والبنات المتقدمين والمتقدمات للعمل في
هذا الحقل ،بأن يجدوا ويجتهدوا ويدركوا
تمام اإلدراك بأن الشاشة ال يوجد لها جنسية
معينة وال يوجد لها «واسطة» ،ولكن الكفاءة
هي التي تفرض نفسها على شاشة تليفزيون
قطر ،وهذا ما أتمناه من األبناء والبنات
المتقدمين ،فعليهم تثقيف أنفسهم وعليهم
بالجد واالجتهاد ومحاولة أن ينالوا أكبر قدر
ممكن من المعلومات التي تكون لهم رافدا في
مستقبلهم اإلعالمي.
وأكد أنه حرص في كلمته أن يوصل للشباب
عددا من الرسائل بأن عليهم الجد واالجتهاد،
وأنهم بال جد واجتهاد فلن يحققوا المراد
الوصول إليه ،وأن العمل اإلعالمي شاق ومضن
ومتعب ،لكنه في نفس الوقت جميل إذا أحبه
اإلنسان وعشقه.
وتابع الرميحي :التحديات في الوقت
الحالي أكبر مما كانت عليه في الماضي،
ألن الوسائل اإلعالمية متنوعة ،واإلعالمي قد
يجد نفسه يستطيع أن يصل لجمهوره
من خالل وسائل التواصل االجتماعي أو أن
يطرح أي فكرة عن طريق الكثير من الوسائل
المختلفة ،فلم يعد األمر حكر ًا فقط على

شاشة التليفزيون فحسب.

تطوير وتجديد
فيما قال السيد علي صالح السادة القائم
بتسيير أعمال ومهام تليفزيون قطر ،إن هذا
اللقاء التعريفي يقام تحت شعار «إعالم
يتجدد» وهذا الشعار يدل على متابعة
ومحبة راسخة للشاشة من مختلف األعمار.
منذ إعالن تليفزيون قطر عن فتح المجال
للراغبين في العمل التليفزيوني (مذيعين
للقطاعات ومراسلين).
وأضاف :كانت تطلعاتنا تقديم وجوه إعالمية
شابة ،حيث إن شاشة تليفزيون قطر
مقبلة على مراحل عديدة ومتجددة ،تشمل

حرص واهتمام
وقال األستاذ سعد بن محمد الرميحي،
رئيس المركز القطري للصحافة :مبادرة
إعالم يتجدد ،وهذا الجهد العظيم من

} سعادة الرئيس التنفيذي يتوسط المكرمين

المنصوري :حرص كبير على احتضان كافة المواهب الشابة وصقل مواهبهم

دعوة للجميع
فيما أكد الدكتور عبدالله فرج المرزوقي
المشرف العام على البرنامج التدريبي
بتليفزيون قطر أن رسالته للشباب القطري
من الجنسين بأن اإلعالم القطري والمؤسسة
ً
القطرية لإلعالم،
خاصة تليفزيون قطر،
وجهت الدعوة لجميع الشباب للعمل
وااللتحاق بالركب اإلعالمي القطري.
وقال المرزوقي :نعمل على بناء إعالم متحضر
متقدم يواكب الموجة اإلعالمية العالمية التي
ً
تتطور يوم ًا بعد يوم،
وخاصة التليفزيونات
والبرامج والمذيعين ،فقد أصبح هناك
برامج متخصصة ومذيعون متخصصون
في البرامج كلها ،فما الذي ينقصنا سوى
الدعم والموهبة ،فمن لديه الموهبة تصقله
المؤسسة القطرية لإلعالم ،من خالل الدعم
الالمحدود من تليفزيون قطر .وأضاف:
هذا الحفل ألول مرة يحدث في دولة قطر،
بأن يقوم اإلعالم القطري ممث ًال بالمؤسسة
القطرية لإلعالم بإقامة لقاء تعريفي يجمع
بين المسؤولين وبين المتقدمين للعمل
مذيعين ومراسلين ،بل تطور األمر من
مذيعين ومراسلين للعمل في المجال
ً
اإلعالمي
كافة بما يشمل اإلعداد والتقديم
والهندسة واإلخراج وغيرها.
وتابع د .المرزوقي« :إعالم يتجدد» تهدف إلى
إعالم تخصص التخصص ،أي أن يكون هناك
المذيع ،فكل مذيع في مجال تخصصه،
فاألخبار لها مذيعوها ،والبرامج االقتصادية

لها مذيعوها ،والبرامج الثقافية أيض ًا ،أي
التخصص الدقيق ،فالطب له مذيعه،
والقانون له مذيعه ،وغيرها من القطاعات.
وأوضح أن التخصص الدقيق أصبح شعار ًا
للعالم كله ،بل أن هناك قنوات تخصصية،
فلماذا ال يكون بتليفزيون قطر مذيعون
متخصصون في المجاالت كافة ،وأن دولة
قطر فيها الخير من الشباب ،مع هذه الثورة
العلمية والرقمية ،وهم يواكبونها بصورة
أسرع ،ألنها جيلهم وزمانهم.
وحول االهتمام باللغة العربية في التليفزيون
قال د .المرزوقي :كل دستور في الدول العربية
يقول إن اللغة الرسمية للبالد هي اللغة
العربية ،وقطر دولة عربية ،فلغتها الرسمية
هي اللغة العربية الفصحى ،فهل ُيعقل أن
تُ قرأ النشرة اإلخبارية باللهجة المحلية؟!،
فاللغة تعني الهوية والهوية تعني الوطنية،
واللغة العربية تعني الهوية الوطنية لدولة
قطر ،فلنحافظ عليها وال نضيعها من أيدينا.
وأضاف :بال شك ،في مقدمة اهتمامات «إعالم
يتجدد» ستكون اللغة العربية ،ألنها األرضية،
فإن كانت أناقة اإلنسان في لباسه ،فأناقة
المذيع في لسانه وبالغته وفصاحته.

صقل المواهب
وقال السيد سالم المنصوري مساعد مدير
إذاعة صوت الخليج إن المؤسسة القطرية
لإلعالمي حريصة على احتضان كافة
المواهب الشابة في الجانب اإلعالمي وتنمية
مهاراتهم وتطويرها وصقلها لتكون ذات شأن
في هذا المجال مستقب ًال.
وأضاف المنصوري إن مستقبل مبادرة
«إعالم يتجدد» مبشر وستكون لهذه المبادرة
نتائجها المثمرة في ما هو قادم ،مشير ًا إلى أن
هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الشباب
أنفسهم ،مدل ًال بكلمة اإلعالمي القدير سعد
الرميحي حينما أكد أن اإلعالمي البد وأن يكون
شغوف ًا ولديه الحب الكافي لهذا العمل ،فإذا
كان الشخص المتقدم لهذا العمل لديه حب
له سيكون قادر ًا على اإلبداع فيه ،وسيكون
لديه الدوافع في تقديم المحتوى الهادف كما
قال سعادة الرئيس التنفيذي الذي أشار إلى
حتمية ان يكون لديك كإعالمي رسالة مؤثرة
تستطيع أن تقدمها للجمهور والمتلقي.

مبادرة متميزة
وقالت األستاذة جواهر البدر مدير المركز
اإلعالمي القطري إنها سعيدة جد ًا بتواجدها
في هذا الملتقى المتميز الذي يقام للمرة
األولى هذا العام بتنظيم من المؤسسة
القطرية لإلعالم ممثلة في تليفزيون قطر،
وتحت رعاية سعادة الشيخ عبدالعزيز بن
ثاني آل ثاني المدير التنفيذي للمؤسسة
القطرية لإلعالم .وتابعت :نحن في قطر
على المستوى اإلعالمي نحتاج فعلي ًا مثل
هذه الملتقيات التي تجمع الخبرات اإلعالمية
بالمواهب الشابة وهذا ما يخلق بيئة إعالمية
صالحة لتقديم وجوه ودماء جديدة في
الوسط اإلعالمي الذي ال يزال يحتاج الكثير
والكثير من الكفاءات والمواهب الشابة التي
تستطيع أن تحمل الراية وتستكمل مسيرة
من سبقوها من اإلعالميين واألسماء القديرة.
ولفتت إلى أن سعادة الشيخ في كلمته اليوم
شدد على أهمية المحتوى وأن يكون المحتوى
الذي يقدمه اإلعالمي ذا مضمون وقيمة ورسالة
قوية ومؤثرة ،وهذا ما نبحث عنه بالفعل
لنقدم إلى اإلعالم في الوطن العربي بأكمله
إعالم ًا هادف ًا نفتخر به.

البدر :الساحة تحتاج إلى مثل هذه الملتقيات التي تجمع الخبرات بالمواهب الشابة

«بلدنا» تعقد مؤتمر المستثمرين « »17أغسطس الجاري
أعلنت شركة بلدنا للصناعات الغذائية عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه
للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية يوم  17أغسطس الجاري.
وكانت «بلدنا» قد أعلنت عزمها اإلفصاح عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة
المنتهية في 30يونيو  ،2022وذلك في  14أغسطس الجاري .يذكر أن «بلدنا» قد حققت
أرباحا صافية بلغت  25.89مليون ريال خالل الربع األول من عام  2022وبلغت ربحية
السهم  0.014ريال.
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بشأن تحسن النشاط التجاري على وقع «مونديال  ..»2022مؤشر مديري المشتريات:

التفاؤل يسيطر على القطاع الخاص
يوسف الجيده :الشركات تواصل تعزيز هوامشها الربحية

قطاع البيع بالجملة والتجزئة يتصدر قائمة األكثر نموا

نمــــو متســــارع في مســــتويات الطلبـــات الجديـــدة

زيادة في معـدالت توظيف قطـــاع الخدمــات الماليــة

الدوحة

$

واصلت أحدث بيانات
دراسة مؤشر مديري
المشتريات التابع لمركز
قطر للمال اإلشارة إلى
التفاؤل بتحسن النشاط
التجاري في قطر في ظل
اقتراب موعد «مونديال
 ،»2022فيما استمر اقتصاد
شركات القطاع الخاص
القطري غير المرتبط
بالطاقة في النمو بوتيرة
سريعة في يوليو .2022

} يوسف الجيده

تحسن مواعيد تسليم الموردين
بأعلى وتيرة منذ عام

ورغم انخفاض معدالت النمو في مؤشرات
النشاط الكلي والطلبات الجديدة واألعمال
غير المنجزة بدرجة طفيفة في يوليو
ً
مقارنة بمعدالت النمو في يونيو
2022
ظل ْ
ت من أعلى المعدالت
أنها
إال
الماضي،
َّ
المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت
قبل أكثر من خمس سنوات .وفي الوقت
ذاته ،ارتفعت أعداد الموظفين بدرجة
طفيفة .وكمؤشر إيجابي ،انخفضت
األسعار اإلجمالية لمستلزمات اإلنتاج
بدرجة طفيفة في يوليو  ،2022ولكن
استمرت شركات القطاع الخاص القطري
َّ
غير المرتبط بالطاقة في رفع أسعار بيع
سلعها وخدماتها.
وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم تجميع مؤشرات
مديري المشتريات لقطر من الردود على
الدراسة من لجنة تضم حوالي  450شركة
من شركات القطاع الخاص ،وتغطي هذه
اللجنة عدة مجاالت تشمل الصناعات
التحويلية واإلنشاءات والبيع بالتجزئة

والجملة إلى جانب الخدمات ،كما أنها
تعكس هيكل االقتصاد غير المرتبط
بالطاقةً ،
وفقا لبيانات الحسابات الوطنية
الرسمية.
ويعتبر مؤشر مديري المشتريات
الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا
مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء
شركات القطاع الخاص غير المرتبط
ويحتسب مؤشر
بالطاقة في قطر.
ُ
مديري المشتريات الرئيسي لقطر على
أساس مؤشرات الطلبات الجديدة واإلنتاج
والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين
والمخزون من المشتريات.
ّ
وظل المؤشر ضمن مستوى النمو
بتسجيله  61.5نقطة في يوليو ،2022
وكانت هذه القراءة أدنى من القراءة
ولكنها
القياسية المسجلة في يونيو ،2022
َّ
ظ ّلت من أعلى المعدالت المسجلة في
تاريخ الدراسة التي بدأت في أبريل .2017
ويعد مؤشرا اإلنتاج والطلبات الجديدة،

وهما أكبر مكونين للمؤشر من حيث الوزن
اإلجمالي ،العامل الرئيسي وراء االنخفاض
الشهري في القراءة الرئيسية لمؤشر
مديري المشتريات في يوليو .2022
وس َّج َل مؤشرا اإلنتاج والطلبات الجديدة
َ
سجلت شركات البيع
بينما
ا،
حاد
ا
ارتفاع
ً
ً
َّ
بالجملة والبيع بالتجزئة أكبر ارتفاع في
معدالت النمو تبعتها شركات الصناعات
التحويلية واإلنشاءات والخدمات.
وفي ضوء ارتفاع مستوى الطلب ومؤشر
اإلنتاج بوتيرة سريعة في يوليو ،2022
زادت شركات القطاع الخاص القطري غير
المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها ،وارتفع
مؤشر التوظيف للشهر الثاني والعشرين
على التوالي.
تحسن ظروف الطلب في استمرار
وساهم
ُّ
ممارسة الضغط على القدرة اإلنتاجية
وسج ْ
لت األعمال غير
للشركات القطرية،
َّ
ً
ارتفاعا
المنجزة
طفيفا خالل شهر يوليو
ً
 .2022ومع ذلك ،انخفض معدل تراكم

األعمال غير المنجزة بشكل ملحوظ في
يوليو  2022مقارنة بشهر يونيو الماضي
وكان معتد ًال بوجه عام.
ودفع النمو المطرد في الطلبات الجديدة
شركات القطاع الخاص القطري غير
المرتبط بالطاقة إلى تكثيف أنشطتها
الشرائية ،وارتفعت األنشطة الشرائية
للشهر الخامس والعشرين على التوالي،
وكان االرتفاع األخير من بين أعلى
االرتفاعات في تاريخ الدراسة .ونتيجة
لذلك ،ارتفعت مخزونات الشركات من
السلع الجاهزة ومستلزمات اإلنتاج بدرجة
تحسن أداء الموردين.
معتدلة في ضوء
ُّ
أما بالنسبة لألسعار ،فارتفعت أسعار
الشراء بمعدل هو األدنى في ثالثة أشهر،
بينما انخفضت األسعار اإلجمالية
لمستلزمات اإلنتاج بدرجة طفيفة .وقررت
الشركات القطرية زيادة أسعار سلعها
وخدماتها بمعدل طفيف ،ولكنه ظل من
أحد أسرع المعدالت المسجلة في تاريخ

الدراسة..وظ ّلت شركات القطاع الخاص
القطري غير المرتبط بالطاقة واثقة
بتحسن مستوى نشاطها خالل
ومتفائلة
ُّ
شهرا المقبلة بسبب تنظيم
اإلثني عشر
ً
بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر
(مونديال .)2022
وأشارت بيانات الدراسة التي تغطي قطاع
الخدمات المالية إلى تسجيل نمو ملحوظ
في النشاط التجاري للقطاع في شهر يوليو
 ،2022وارتفع النشاط التجاري بوتيرة
أدنى مقارنة باألشهر الخمسة األخيرة،
ولكن كان معدل النمو في النشاط التجاري
ً
ملحوظا مقارنة بالمتوسط التاريخي.
وتماشيا مع اتجاه النشاط التجاري،
ً
انخفضت الطلبات الجديدة في قطاع
الخدمات المالية إلى أدنى مستوى لها في
ظلت عند مستوى
خمسة أشهر ،ولكنها َّ
وسج ْ
لت معدالت التوظيف في
قوي.
َّ
ً
طفيفا،
ارتفاعا
شركات الخدمات المالية
ً
بينما ظلت توقعات النشاط التجاري

خدمات تتبع المركبات للعمالء من الشركات

« »Ooredooتطلق عروض «الباقات األفضل»
المالكي:

دعم الشركات
العاملة في

مجاالت النقل
خصومات مع

إمكانية الحصول
على الخدمة
لمدة عام

الدوحة

$

أعلنت  Ooredooعن إطالق عروض «الباقات األفضل»
لخدمات تتبع المركبات للعمالء من الشركات.
إذ ستقدم الشركة عرضين للعمالء من الشركات
المشغلة لسيارات األجرة ،وشركات التوصيل،
وتأجير السيارات ،وشركات اإلنشاءات ،والشركات
المختصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
ويشمل العرض األول خصم ًا على السعر االعتيادي،
فيما يمكن للعمالء مع العرض الثاني دفع الرسوم
( 750رياال) دفعة واحدة والحصول على الخدمة
لمدة عام كامل من خالل عقد لمدة  12شهر ًا ،ويمكن
للعمالء اختيار الحصول على العرضين مع ًا.
ويأتي تصميم حل متطور لتتبع المركبات ضمن
األساطيل الكبيرة في إطار توقعات  Ooredooبأن
يشهد السوق نمو ًا كبير ًا في أنشطة الشركات
المحلية العاملة في قطاع النقل والخدمات
اللوجستية ،وهو ما دعا الشركة أيض ًا إلى إطالق
هذين العرضين لدعم جهود تلك الشركات ،ال سيما
خالل الفترة المقبلة.

} ثاني المالكي

وبهذا الصدد ،قال ثاني المالكي ،المدير التنفيذي
لخدمات الشركات في « :Ooredooمع بدء العد
التنازلي للحدث الرياضي األكبر الذي تستضيفه
قطر خالل الفترة المقبلة ،سيكون لكل عرض من
هذه العروض دور كبير في دعم الشركات العاملة
في مجاالت النقل لكي تكون على استعداد لتلبية

الطلب المتزايد ،كما ستتيح لعمالئنا الحصول
على تجربة متطورة وقيمة أفضل من خالل حلولنا
المبتكرة التي تعتمد على إنترنت األشياء».
ويمكن لعمالء  Ooredooمن الشركات االستفادة
من مزايا  ،Ooredooالتي تجعل من Ooredoo
الشركة األفضل بالنسبة للشركات بفضل
المواهب الكثيرة التي توظفها ،إلى جانب ما توفره
من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع
مجموعة من خدمات وحلول االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به
منذ أكثر من  60عام ًا.
وتعد  Ooredooشركة اتصاالت قطرية رائدة توفر
خدمات االتصاالت الجوالة واتصاالت الخط الثابت
المدارة للشركات،
وإنترنت البرودباند والخدمات ُ
وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات
العمالء من األفراد والشركات .وباعتبارها شركة
تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي تقدم فيها
خدماتها ،تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة
عمالئها ،وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية
البشرية من خالل االتصاالت ،في مساعدة أفراد
المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

} Ooredoo

إيجابية.
أما بالنسبة لألسعار ،فقد ارتفع متوسط
أسعار مستلزمات اإلنتاج في شركات
الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة
هي األدنى في سلسلة التضخم الحالية
شهرا .وفي
التي استمرت ألحد عشر
ً
َّ
المقابل ،انخفضت أسعار الخدمات
المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة سريعة منذ
شهرا.
عشرين
ً
وقال السيد يوسف محمد الجيده،
الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر
للمال« :رغم انخفاضه من االرتفاعات
القياسية في مايو ويونيو  ،2022أشارت
أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات
إلى أن اقتصاد شركات القطاع الخاص
القطري غير المرتبط بالطاقة حقق أداء
قويا في يوليو  .2022وسجل مؤشرا اإلنتاج
ً
ً
ملحوظا ،بينما
والطلبات الجديدة
توسعا
ً
مجددا .وفي
ارتفعت أعداد الموظفين
ً
تحسنت مواعيد تسليم
الوقت ذاته،
َّ
الموردين بأعلى معدل منذ أكثر من عام
وحرصت الشركات القطرية على شراء
المواد ومستلزمات اإلنتاج وتخزينها.
وظهرت بعض المؤشرات اإليجابية
بشأن األسعار ،حيث انخفضت األسعار
اإلجمالية لمستلزمات اإلنتاج بدرجة
تحسن
طفيفة في يوليو  .2022وساعد
ُّ
ظروف الطلب الشركات القطرية في تعزيز
هوامشها الربحية من خالل رفع أسعار
بيع سلعها وخدماتها للشهر الثالث على
التوالي .وكانت الشركات القطرية واثقة
بأن مستوى النشاط التجاري سينمو
َّ
خالل األشهر المقبلة ،وكانت بطولة كأس
العالم لكرة القدم المقبلة أحد األسباب
لتحسن مستوى الثقة».
الرئيسية
ُّ
يذكر أن مركز قطر للمال تأسس لينشط
داخل الدولة ويقع في مدينة الدوحة ،حيث
يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة
في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر
بوجه عام .كما يتمتع مركز
أو المنطقة
ٍ
قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص
ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز
الملكية األجنبية بنسبة تصل إلى % 100
وترحيل األرباح بنسبة  % 100وضريبة على
الشركات بمعدل تنافسي بنسبة % 10
على األرباح من مصادر محلية.
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بنسبة نمو تفوق « »% 164بالربع الثاني

« »8.42مليون مسافر عبر مطار حمد
استعادة زخم حركة المسافرين لمستويات ما قبل الجائحة

زيادة « »% 47في النشاط على أساس فصلي مقارنة بالربع األول

المير:
المطار
استقبل
أكثر من
« »100ألف
مسافر يوميا
الدوحة

تعزيز شبكة
الوجهات
عبر عقد
حزمة
شراكات
استراتيجية

$

حقق مطار حمد الدولي نموا قياسيا في
حركة المسافرين بنسبة تفوق % 164
على أساس سنوي مقدما خدماته إلى
 8.42مليون مسافر خالل الربع الثاني من
العام الجاري وشهد مطار حمد ارتفاع ًا
ملحوظ ًا في حركة مسافريه خالل الربع
الثاني لسنة  2022حيث تشير األرقام
إلى انتعاش حركة المسافرين عبر
المطار الحائز على لقب أفضل مطار في
العالم  2022للسنة الثانية على التوالي
ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية
إلى ما قبل جائحة كوفيد.
وبحسب المتوسط الشهري لحركة
المسافرين خالل الربع الثاني للعام
الجاري  ،2022فقد شهد السفر بين دولة
قطر وبقية دول العالم زيادة نسبتها % 18
مقارنة بالربع األول من نفس العام .كما
ارتفعت حركة مسافري تحويل الرحالت
بنسبة  % 16في الربع الثاني مقارنة
بالربع األول ،فيما جاء عدد المسافرين
المغادرين في الربع الثاني أعلى من
نظيره في الربع األول بنسبة  ،% 47وزاد
عدد المسافرين القادمين عن نظيره في
الربع األول بنسبة .% 7
واستقبل مطار حمد الدولي  2.5مليون
مسافر في شهر أبريل ،و 2.8مليون
مسافر في مايو و 3.1مليون مسافر في
يونيو ،ما يعني أن المطار قدم خدماته لـ
 8.42مليون مسافر خالل الربع الثاني من
عام .2022
وفي تعليقه على هذا التعافي الذي
تشهده حركة المسافرين ،قال
المهندس بدر المير ،الرئيس التنفيذي
للعمليات في مطار حمد الدولي« :خالل
الربع الثاني من عام  ،2022استقبل مطار
حمد الدولي أكثر من  100ألف مسافر
يومي ًا وأكثر من  3ماليين مسافر في
شهر واحد ،وذلك للمرة األولى منذ تفشي
الجائحة العالمية ،ما يمثل دليلاً على
التخطيط الدقيق والجهود المتضافرة
التي يبذلها المطار لتعزيز قدراته
واستعادة الزخم بعد جائحة عالمية
غير مسبوقة».
الصيفي
الموسم
انطالق
وحول
المزدحم ،أضاف المير قائ ًال« :في ضوء
القيود التي شهدها قطاع السفر على
مدار العامين الماضيين ،كنا ندرك أن
المسافرين سيكونون بحاجة أكبر
للسفر هذا الصيف وتوقعنا نمو ًا في
حركة السفر خالل هذه الفترة .وبفضل
التكنولوجيا المتطورة والتنسيق الفعال

} مطار حمد الدولي

لصرف العمالت األجنبية

«ترافيلكس» تفتتح متاجر متنقلة في المطار
أعلنت ترافيلكس ،وهي إحدى الشركات
الرائدة في مجال صرف العمالت
األجنبية في العالم ،بالشراكة مع مطار
حمد الدولي عن إطالق أحدث صيغة
لمتجرهم «محالت متنقلة لصرف
العمالت األجنبية أو ما يسمى بالكاشير
المتنقل».
ويوفر مفهوم الكاشير المتنقل ،الذي
يوجد حول الكونكورس  Cوالكونكورس
 Dبمطار حمد الدولي ،لعمالء المطار
مزايا فرع متكامل للصرف األجنبي في
شكل كشك متنقل ،مما يسمح بتوفير
خدمات الصرف األجنبي على نطاق
أوسع وبمرونة أكبر داخل المطار ،هذا
باإلضافة إلى أكشاك صرف العمالت
األجنبية لترافيلكس الموجودة في عدة
مواقع أخرى مناسبة عبر مبنى المطار،
ويمكن الوصول إليها من قبل المسافرين
المغادرين والقادمين والعابرين.
وقال السيد باتو دوالي ،المدير التجاري
لشركة ترافيلكس لمنطقة الشرق

مع الشركاء ،استطعنا استيعاب هذا
النمو .ومن خالل الرصد الفوري لتدفق
المسافرين عبر المطار والتنبؤ بنمو
حركة السفر ،نستطيع دائم ًا توقع أي

} «ترافيلكس» تعزز حضورها بمطار حمد

األوسط وتركيا ،عند إطالق متاجر
ترافيلكس

المتنقلة:

«يعد

إطالق

متاجرنا المتنقلة في قطر عالمة فارقة
في الشراكة بين ترافيلكس ومطار

مشكالت تنشأ عن حركة المسافرين
والتخفيف منها مسبق ًا عبر التعاون
مع شركائنا في المطار مثل شركات
الطيران والجهات الحكومية والمتعهدين

حمد الدولي بالدوحة ،ونحن ندرك أن
مطار حمد الدولي ولكونه أفضل مطار
في العالم ،يتوقع من الشركات العاملة
به تقديم أفضل خدمة ممكنة لعمالئه،
ولذلك توفر متاجرنا المتنقلة خيار ًا

وغيرهم».
ولم يكن الربع الثاني من عام  2022هو
األفضل لمطار حمد الدولي منذ عام
 2020فيما يتعلق بحركة المسافرين

ذكي ًا لشركة ترافيلكس لضمان توفر
خدماتنا باستمرار للمسافرين بغض
النظر عن مكان وجودهم عبر مبنى
المطار».
وقالت السيدة سوجاتا سوري ،نائب
رئيس اإلستراتيجية والتطوير التجاري:
«يوفرمطار حمد الدولي خدمات مميزة
للماليين من مسافريه من جميع
أنحاء العالم ،مدرك ًا بذلك أهمية توقع
احتياجاتهم لتقديم أفضل تجربة سفر.
إن الشراكات االستراتيجية لمطار حمد
الدولي مع مزودي الخدمات مثل شركة
ترافيلكس ،تأتي لتلبي احتياجات
العمالء المتطورة دائم ًا.
لطالما كانت ترافيلكس شريك مطار
الدوحة الدولي الذي يقدم بدوره خدماته
لشركائنا بشكل مستمر ألكثر
من  10سنوات ،ويوفر أحدث مفهوم
لمتاجر ترافيلكس إمكانية التنقل
والمرونة باستخدام االبتكار في خدمات
الفوركس».

فحسب ،حيث استقبل المطار أيض ًا
الخطوط الجوية الماليزية في أواخر
مايو وذلك عبر تدشينها رحلة يومية
مباشرة من مطار حمد الدولي إلى مطار

كوااللمبور الدولي على طائرة األيرباص
 .A333ويأتي ذلك في إطار التزام شركة
الطيران الماليزية بتعزيز رحالتها
إلى الشرق األوسط والواليات المتحدة
األميركية وأوروبا وأفريقيا.
ويواصل مطار حمد الدولي أيض ًا تعزيز
شبكة الوجهات من خالل شراكة
استراتيجية أبرمها مع شركة الخطوط
الجوية األميركية (أميركان إيرالينز)
في مطلع يونيو ،وذلك عبر تدشينها
رحلة يومية مباشرة إلى مطار جون أف
كينيدي الدولي في نيويورك.
وبينما بدأ رسمي ًا العد التنازلي النطالق
منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم
قطر  ،2022يستعد مطار حمد الدولي
الستقبال آالف المشجعين من جميع
أنحاء العالم .وبفضل مشروع التوسعة
الكبيرة التي يشهدها المطار حالي ًا،
سوف تتعزز الطاقة االستيعابية لمطار
حمد الدولي لدى اكتمال المرحلة األولى
من هذه التوسعة لتصل إلى  58مليون
مسافر سنوي ًا ،فيما سيكون بإمكانه
استقبال أكثر من  60مليون مسافر لدى
اكتمال المرحلة الثانية المقرر انطالقها
في مطلع عام  .2023وبفضل التنسيق
والتعاون مع اللجنة المنظمة للبطولة،
أصبح مطار حمد الدولي الحائز على لقب
أفضل مطار بالعالم مرتين متتاليتين
وفقا لجوائز سكاي تراكس العالمية
عشاق
جاهز ًا للترحيب بزوار قطر من
َّ
ومشجعي كرة القدم ومنحهم تجربة
سفر رائعة.
وتتوقع الهيئة العامة للطيران المدني
القطرية تضاعف عدد المسافرين
إلى مطاراتها خالل العام الجاري ،حتى
 36مليون مسافر ،مدفوعة بمونديال
 2022حيث وضعت الهيئة مسارين
لتوقعات حركة المسافرين خالل العام
الجاري ،أحدهما معتدل بعدد  34مليون
مسافر طيلة  2022بنمو  % 90عن العام
الماضي .بينما المسار الثاني أكثر
إيجابية ،ويتوقع ارتفاع عدد المسافرين
إلى  36مليون مسافر خالل العام الجاري
بنمو  % 105عن أرقام .2021
وتوقعت الهيئة ارتفاع عدد رحالت الركاب
عبر مطاري حمد والدوحة الدوليين،
خالل بطولة كأس العالم ،إلى  28ألف
رحلة نظامية وعارضة خالل الفترة بين
 21نوفمبر وحتى  18ديسمبر .2022
وتوقعت أن يبلغ عدد القادمين
والمغادرين والترانزيت خالل نوفمبر
المقبل بين  3.5مليون حتى  4.1مليون
مسافر ،ويرتفع الرقم إلى نطاق بين 3.6
مليون و 4.7مليون مسافر في ديسمبر.

الكشف عن المليونير الثالث في أغسطس الجاري

«المصرف» يعلن « »500فائز بجوائز «مسك»
الدوحة

$

منح مصرف قطر اإلسالمي (المصرف) أكثر من  500فائز بجوائز نقدية
في النسخة الخامسة من حساب «مسك» ،وسيعلن عن الفائز الثالث
بالجائزة الكبرى لهذا العام في أغسطس  .2022ويعتبر حساب «مسك»
ً
حسابا مبتكر ًا لمكافأة العمالء وتشجيعهم على االدخار ،وتبني عادات
ومنذ إطالق النسخة الخامسة من جوائز
حساب «مسك» ،منح المصرف حتى اآلن
 525فائز ًا جوائز أسبوعية قيمتها  5.2مليون
ريال قطري ،و 14فائز ًا بجوائز شهرية قيمتها
َ
فائز ْين
 700,000ريال قطري ،باإلضافة إلى
حصل كل منهما على مليون ريال قطري،
ليصل إجمالي الفائزين المعلن عنهم حتى
اآلن ألكثر من  500فائز ،وسيتم اإلعالن عن

المليونير الثالث لنسخة السنة الجارية
في شهر أغسطس.
وقال السيد د .أناند ،المدير العام
لمجموعة الخدمات المصرفية لألفراد
في المصرف« :إن نسخة هذا العام من
حساب «مسك» ليست مجرد برنامج ادخار
فحسب ،بل هو وسيلة لتشجيع العمالء
وتمكينهم لتحقيق أهدافهم المالية وغرس

مالية حكيمة وإيجابية ،ويقدم البرنامج أكبر مجموعة جوائز في قطر
بإجمالي  13مليون ريال قطري تمنح إلى  808فائزين طوال عام ،2022
بما في ذلك  4فائزين بالجائزة الكبرى ،حيث يمنح المصرف الجائزة
الكبرى (مليون ري��ال قطري) ألحد الفائزين كل ثالثة أشهر ،ويقدم
جوائز أسبوعية قيمتها  10آالف ريال قطري إلى  15فائز ًا ،باإلضافة إلى
َ
محظوظين.
لفائز ْين
جوائز شهرية تبلغ قيمتها  50ألف ريال قطري
ْ
ثقافة االدخار ،ونحن نتطلع إلى مكافأة
المزيد من العمالء في األشهر المقبلة».
ومن خالل تطبيق جوال المصرف أو زيارة
أي من فروع المصرف ،يمكن للعمالء الجدد
والحاليين التقدم بطلب فتح حساب
«مسك» بطريقة سهلة ،وعند فتح الحساب
سيحصل العمالء على بطاقة خصم،
كما سيكون بإمكانهم طلب الحصول على

بطاقة ائتمانية مجانية للسنة األولى
مقابل رصيدهم في حساب «مسك» ،فض ًال
عن عائدات مجزية على مدخراتهم ،وفرص
متواصلة للفوز بجوائز نقدية.
ويتعين على العمالء االحتفاظ برصيد
شهري قيمته  10,000ريال قطري
كحد أدنى للدخول في السحوبات
األسبوعية .وللتأهل لفرصة الدخول

في السحب على الجائزة الكبرى ،يجب
على العميل فتح الحساب قبل ثالثة
أشهر من السحب ،واالحتفاظ بحد أدنى
 10,000ريال قطري خالل تلك الشهور،
كما أن كل  10,000ريال قطري إضافية
تمنح العميل فرصة إضافية للدخول
في السحب.
ويشمل تطبيق جوال المصرف الحائز

على العديد من الجوائز العالمية أكثر
من  140ميزة توفر تجربة مصرفية سهلة
لعمالء المصرف ،وقدم مؤخر ًا ميزة الوضع
أداء سلس ًا وتنق ًال
الداكن التي توفر للعمالء ً
انسيابي ًا مع راحة للعين .كما يسهل
التصميم الحديث لتطبيق جوال المصرف
التنقل بين ميزات التطبيق بسهولة ،مما
يوفر تجربة مصرفية سلسة.

اقتصاد
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سلمتها «قطر غاز» إلى محطة استقبال «ماب تافوت»

شحنة غاز قطري إلى تايالند
الدوحة

$

«قطر غاز» ساهمت بتشغيل

قامت شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة

« »26محطة عالمية منذ «»2008

«قطرغاز» بتزويد محطة استقبال «ماب تا فوت

الثانية» التايالندية بشحنة تشغيلية من الغاز

تحميل الشحنة من راس لفان

الطبيعي المسال ،وتعتبر هذه المحطة أحدث
محطة الستالم الغاز الطبيعي المسال في

على متن سفينة كيو -فيلكس

تايالند ،حيث تقع في مقاطعة رايونغ ،غرب ميناء

«ماب تا فوت».

وأوضحت «قطرغاز» أنه تم تحميل الشحنة من
رأس لفان في  4يونيو  2022على متن السفينة

«العريق» من طراز كيو-فليكس بسعة نقل
إجمالية تبلغ  210آالف متر مكعب ،ووصلت

إلى محطة «ماب تا فوت الثانية» الستالم الغاز
الطبيعي المسال في  18يونيو .2022

} «قطر غاز» تسلم شحنة إلى تايالند

وتعود الشراكة القوية بين «قطرغاز» وتايالند إلى العام  2011عندما
قامت بتشغيل محطة «ماب تا فوت األولى» للغاز الطبيعي المسال
التابعة لشركة «بي تي تي» المملوكة للدولة والتي تعد أكبر
مستورد ومخزن وموزع للغاز الطبيعي المسال في تايالند ،ويشكل
الغاز الطبيعي المسال المصدر من قطر الحصة الكبرى من إجمالي
واردات الغاز الطبيعي المسال إلى تايالند.
وتبلغ السعة اإلجمالية للمحطة  7.5مليون طن من الغاز الطبيعي
المسال سنويا ،ويمكنها استقبال سفن بسعة تتراوح بين  125و264
ألف متر مكعب ،وتتكون المحطة من خزانين تبلغ سعة كل منهما
 250ألف متر مكعب.
وحتى اآلن ،قامت شركة قطر غاز بالمساهمة في تشغيل  26محطة
جديدة للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم منذ عام .2008
وتعد شركة قطرغاز ،التي تأسست عام  ،1984أولى الشركات
العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر،
واليوم تعتبر «قطرغاز» أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال
في العالم ،حيث تبلغ طاقتها اإلنتاجية  77مليون طن سنوي ًا ،وذلك
من خالل مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس

لفان الصناعية بقطر .وقد نجحت «قطرغاز» ،بعد أول إنتاج للشركة
من الغاز الطبيعي المسال في عام  ،1996في توريد الغاز الطبيعي
المسال إلى  31دولة حول العالم ،حيث تلتزم بالوفاء بالطلب العالمي
على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية .ومن خالل التميز التشغيلي،
تمكنت «قطرغاز» من توفير قيمة مضافة لسلسلة اإلنتاج الخاصة
بها ،بما يسهم في تعزيز االقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية
ويضمن توافر مصدر طاقة فعال للدولة ويفتح اسواقا جديدة ويسهم
في رفاهية المجتمع المحلي.
وتقوم شركة قطرغاز ،باإلضافة إلى إدارة مرافق الغاز الطبيعي
المتبخر أثناء الشحن» وغاز
المسال ،بإدارة مشروع «استرجاع الغاز ُ
ً
واحدة من
عد
الخليج وراس لفان للهيليوم وإدارة مصفاة لفان ،التي تُ ًّ
أكبر مصافي المكثفات في العالم ،بالنيابة عن جميع شركات إنتاج
الغاز الطبيعي المسال العاملة في دولة قطر وذلك لكونها جزءا من
المرافق المشتركة في مدينة راس لفان الصناعية.
وتتوسع «قطر غاز» في تصدير الغاز القطري بالتزامن مع قيامها
بتنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال ،وهو أكبر مشروع للغاز قيد
اإلنشاء عالميا بالنيابة عن «قطر للطاقة» .ويستهدف المشروع رفع

طاقة دولة قطر اإلنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من  77مليون طن
سنويا في الوقت الحاضر إلى  110ماليين طن سنوي ًا بنهاية عام 2025
وإلى  126مليون طن سنوي ًا بحلول  ،2027فيما ستؤدي التوسعة أيضا
إلى إنتاج حوالي  4.000طن من اإليثان ،و 263.000برميل من المكثفات،
و 11.000طن من غاز البترول المسال ،إضافة إلى حوالي  20طن ًا من
الهيليوم النقي يوميا..ويعتبر حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز
الطبيعي غير المصاحب في العالم ،حيث يحتوي على أكثر من 900
تريليون قدم مكعبة من الغاز ،ما يمثل حوالي  % 10من االحتياطي
المعروف في العالم .ومن المقدر أن يستمر حقل الشمال في اإلمداد
بالغاز من أجل اإليفاء بالعديد من العقود المتجددة لبيع الغاز بكميات
كبيرة لعشرات السنين القادمة ،ويقع حقل الشمال قبالة الساحل
الشمالي الشرقي لشبه جزيرة قطر ،ويغطي مساحة تتجاوز 6
آالف كيلومتر مربع ،ويمثل تطوير هذا المورد الطبيعي الكبير عام ًال
هام ًا في النمو االقتصادي بدولة قطر ،وتتم معالجة الغاز المنتج من
هذا الحقل العمالق إلنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى
سوائل وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي ،باإلضافة إلى الصناعات األخرى
المرتبطة بالغاز ،ونقل الغاز عبر خطوط األنابيب.
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بانفجار مرفأ بيروت
ودوﻟﻲ
ﻋﺮﺑﻲ

دعوات لتشكيل
بعثة تقصي حقائق

بيروت -األناضول  -دعت
منظمات حقوقية لبنانية
ودولية ،أمس ،األمم المتحدة إلى
إصدار قرار بإنشاء بعثة لتقصي
الحقائق بشأن انفجار مرفأ
بيروت في  4أغسطس .2020
وهذا االنفجار أودى بحياة أكثر
من  200لبناني وأصاب نحو
 6500آخرين وأضر بحوالي
 50ألف وحدة سكنية ُ
وقدرت
خسائره المادية بقرابة  15مليار
دوالر.
وبمناسبة الذكرى السنوية
الثانية لالنفجار ،قالت 11
منظمة حقوقية ،بينها «هيومن
رايتس ووتش» ،في بيان ،إنها
تدعو مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة ،خالل
دورته المقبلة في سبتمبر
المقبل ،إلى «طرح قرار إلرسال
بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي
الحقائق في االنفجار».
وأضافت أن من شأن هذا القرار
«أن يحدد الحقائق والمالبسات،
بما في ذلك األسباب الجذرية
لالنفجار ،بغية تحديد
مسؤولية الدولة واألفراد ودعم
تحقيق العدالة للضحايا».
ووفق تقديرات رسمية لبنانية،
وقع االنفجار جراء اشتعال مئات
األطنان من مادة نترات األمونيوم
التي كانت مخزنة في المرفأ
بشكل سيئ لسنوات.
وتابعت المنظمات أنه «بعد
مرور عامين لم يتقدم التحقيق
تقدم تلوح
المحلي ،وما من بوادر ُّ
في األفق».
واتهمت السلطات اللبنانية
وتكرارا
مرارا
بأنها «عرقلت
ً
ً
سير التحقيق عبر حماية
السياسيين والمسؤولين
المعنيين من االستجواب
والمالحقة القضائية واالعتقال».
ووفق البيان ،فإن «هيومن
رايتس ووتش» ،ومنظمة العفو
الدولية ،وجمعية الحركة
القانونية العالمية ،والمفكرة
القانونية ،ولجنة الحقوقيين
الدولية ،وثقت «مجموعة من
العيوب اإلجرائية والمنهجية في
التحقيق المحلي».

ﻋﺮﺑﻲ ودوﻟﻲ

دعوات النتهاز الفرصة لتحقيق سالم دائم

ترحيب دولي واسع بتمديد هدنة اليمن
اليمن -عواصم -األناضول -لقي
إعالن تمديد الهدنة اإلنسانية في
برعاية أممية مدة شهرين
اليمن
ٍ
اعتبارا من  2أغسطس
إضافيين
ً
الجاري وحتى  2أكتوبر المقبل،
ً
ً
ً
واسعا ،ودعوات
دوليا وعربيا
ترحيبا
النتهاز الفرصة لتحقيق سالم دائم
ً
حربا منذ أكثر
في البالد التي تشهد
من  7سنوات.
والثالثاء ،أعلن المبعوث األممي
إلى اليمن هانس غروندبرغ،
موافقة الحكومة المعترف
بها دوليا وجماعة الحوثي على
تمديد الهدنة في البالد شهرين
إضافيين.

} المبعوث األممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

ورحبت الحكومة اليمنية بتمديد الهدنة ،وقالت
ّ
ّ
«نذكر بأن الهدف الرئيسي
وزارة الخارجية في بيان
للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب
التي أشعلتها مليشيات الحوثي ،وتسهيل حرية
حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات اإلنسانية
والتجارية في كل أرجاء اليمن».
وبينت أن «الحصار ال يزال مفروض ًا على مدينة تعز،
ّ
وال يزال  4ماليين نسمة يعانون من ويل العقاب
الوحشي الذي تفرضه المليشيات» وفق البيان.
في المقابل أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي
محمد عبد السالم ،في تغريدة ،على «أهمية قيام
األمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات
وفتح المطار والميناء وإنهاء الحصار».
وأعربت تركيا التي رحبت بتمديد التهدئة عن
«أملها في أن تتم االستفادة من وقف إطالق النار لفتح
ّ
وحل األزمة اإلنسانية
الطرق في جميع أنحاء البالد
في اليمن».
وأكدت وزارة الخارجية في بيان ،أن تركيا
«ستواصل تضامنها مع الشعب اليمني ودعمها
لجهود الحوار الهادفة إلى تحقيق وقف دائم إلطالق
ّ
وحل النزاع على أساس
النار بين األطراف اليمنية
الشرعية الدولية والدستورية».
رحب الرئيس األميركي جو بايدن في
من جانبهّ ،

بيان «بتمديد الهدنة في اليمن» ،مشيرا إلى أنها
رئيسيا خالل زيارته للسعودية
«كانت
موضوعا
ً
ً
الشهر الماضي».
وأضاف أن الهدنة «جلبت فترة من الهدوء غير
المسبوق في اليمن ،وأنقذت آالف األرواح».
ورحبت فرنسا بإعالن تمديد الهدنة في اليمن،
ّ
مؤكدة أن هذا القرار يساهم في تخفيف معاناة
الشعب اليمني.
وشددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ،على
ضرورة استجابة جميع األطراف لهذا الطرح.
رحب االتحاد األوروبي بتمديد الهدنة ،وقال
كذلكّ ،
في بيان إنها «قدمت فوائد ملموسة لليمنيين»،
مشيرا إلى أنها «تعتبر أطول فترة من الهدوء النسبي
في اليمن خالل أكثر من  7سنوات».
ّ
وحث األطراف «على اإليفاء بالتزاماتها فيما يتعلق
بالهدنة واالستمرار في العمل بشكل عاجل نحو
التنفيذ الكامل لجميع بنودها».
من جانبها ،رأت بريطانيا في بيان لوزارة خارجيتها،
ً
كبيرا ،وخطوة أخرى
«إنجازا
يعد
أن تمديد الهدنة
ّ
ً
تجاه إحالل سالم دائم في اليمن».
وشددت وزيرة الخارجية ليز تراس ،على «ضرورة أن
ّ
تؤدي هذه الهدنة إلى وقف إطالق النار بشكل دائم».
وفي السياق ،أعربت المملكة السعودية ،أمس ،عن

ترحيبها بتمديد الهدنة في اليمن ،مؤكدة أهمية فتح
المعابر اإلنسانية في تعز.
وثمنت الخارجية السعودية في بيان ،جهود
ّ
المبعوث األممي «في تعزيز االلتزام بالهدنة التي
ترعاها األمم المتحدة ،وذلك تماشيا مع مبادرة
المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021
إلنهاء األزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي
شامل»
وشددت الوزارة على موقف المملكة «الراسخ والداعم
ّ
لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية،
ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق».
وفي معرض ترحيبها بالتمديد ،رأت جامعة الدول
العربية ،أن الهدنة «تُ تيح العمل على تخفيف
األوضاع اإلنسانية الصعبة التي ُيعاني منها
اليمنيون في جميع أنحاء البالد ،كما تفتح المجال
أمام البدء في عملية سياسية جادة إلنهاء األزمة».
وقال المتحدث الرسمي باسم األمين العام للجامعة،
جمال رشدي ،في بيان ،،إن «تجديد الهدنة ُيمثل
خبر ًا سار ًا لماليين اليمنيين».
رحب مجلس التعاون الخليجي بإعالن تمديد
بدوره ّ
الهدنة ،وأكد األمين العام للمجلس نايف الحجرف،
أن «االتفاق على تمديد الهدنة يعكس األهمية التي
يوليها المجتمع الدولي لألزمة اليمنية».
ورأى الحجرف أن جهود تمديد الهدنة «ستثمر
باستمرار تهيئة األجواء لألطراف اليمنية لبدء
العملية السياسية والوصول إلى سالم شامل يحقق
األمن واالستقرار في ربوع جمهورية اليمن الشقيقة».
رحبت سلطنة عمان ،بتمديد الهدنة مؤكدة
كذلكّ ،
ًالحاجة إلى «بذل مزيد من الجهود لتحقيق هدنة
دائمة» في اليمن.
وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي
عبر تويتر« :نثمن دور المبعوث األممي (هانس
غروندبرغ) لتحقيق ذلك بالتعاون مع مختلف
األطراف».
ومطلع يونيو الماضي ،وافقت الحكومة اليمنية
وجماعة الحوثي ،على تمديد هدنة إنسانية في
البالد مدة شهرين ،بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة
بدأت في  2أبريل الفائت.
ومن أبرز بنود الهدنة ،وقف إطالق النار وفتح ميناء
الحديدة (غرب) ،وإعادة تشغيل الرحالت التجارية
عبر مطار صنعاء ،وفتح الطرق في مدينة تعز التي
يحاصرها الحوثيون منذ .2015

موسكو -قنا -أعلنت وزارة الدفاع
الروسية ،أمس ،مقتل «»50
جنديا أوكرانيا ممن تصفهم
بالقوميين المتطرفين وإسقاط
خمس طائرات أوكرانية في
مقاطعة «دونيتسك» خالل األربع
والعشرين ساعة األخيرة.
وأوضحت الوزارة ،في بيان لها،
أن قواتها الجوية شنت ضربة
على موقع للقوات المسلحة
األوكرانية بمدينة «نيكوالييفكا»
شرقي البالد ،أسفرت عن مقتل
 50جنديا أوكرانيا وتدمير ست
قطع من المعدات العسكرية.
وفي تطور ميداني آخر ،أفاد
البيان بأن المنظومة الجوية
الروسية أسقطت خمس
طائرات مسيرة أوكرانية
وصاروخين من طراز «توتشكا-
أو» في المناطق المحيطة
بمقاطعة «دونيتسك».
ودخلت العملية العسكرية
الروسية في أوكرانيا شهرها
السادس ،وأعلنت خاللها
موسكو السيطرة على مقاطعة
«لوغانسك» بالكامل ،فيما
تسعى حاليا لالستحواذ على
مقاطعة «دونيتسك» برمتها
تمهيدا لضم إقليم «دونباس»
شرقي أوكرانيا الذي يشكل
هدفا استراتيجيا بالنسبة لها.
وأكدت روسيا أنها دمرت مخزنا
لألسلحة األجنبية في منطقة
لفيف ،غرب أوكرانيا.

األمم المتحدة تؤكد استعدادها
للمساعدة في إجراء حوار وطني بالعراق

بغداد  -قنا  -أكدت األمم المتحدة استعدادها للمساعدة
في إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين العراقيين إلخراج
بالدهم من أزمتها وإعادة الثقة للجمهور.
ورأت بعثة األمم المتحدة في العراق ،في بيان لها ،أن الحوار
الهادف بين جميع األطراف العراقية أصبح اآلن أكثر إلحاح ًا
من أي وقت مضى ،لتفادي تصعيد التوتر السياسي في
البالد.
وشددت على أهمية العمل على معالجة المشاكل
االقتصادية وتقديم الخدمات العامة الفعالة ،داعية كافة
الفرقاء السياسيين إلى تغليب المصلحة الوطنية للعراق.
ورحبت بالدعوات األخيرة إلجراء حوار وطني في العراق،
فيما حثت جميع الجهات الفاعلة على االلتزام والمشاركة
الفعالة واالتفاق على الحلول دون تأخير.
وكان السيد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية
قد دعا في وقت سابق مختلف األطراف السياسية إلى
خفض التصعيد وعقد حوار وطني عبر تشكيل لجنة
ّ
وحل ما
تضم ممثلين عن كل األحزاب لوضع خريطة طريق
ّ
تشهده البالد من أزمات.
ورغم مرور  10أشهر على االنتخابات التشريعية في العراق،
ال يزال مسار العملية السياسية معقدا في ظل العجز عن
انتخاب رئيس جديد للبالد وتشكيل الحكومة الجديدة
بسبب الخالفات بين الفرقاء السياسيين المصحوبة
باحتجاجات والتي يخشى أن تؤدي إلى مزيد تصعيد
الوضع.
} تمديد الهدنة في اليمن

وزارة الدفاع الروسية:

مقتل « »50جنديا
أوكرانيا في «دونيتسك»

القدس المحتلة -قنا -أصيب ثالثة شبان فلسطينيين
بالرصاص الحي خالل مواجهات مع جيش االحتالل
اإلسرائيلي في «كفر قدوم» عقب مداهمة القرية فجر أمس.
وأفادت مصادر محلية لوكالة األنباء الفلسطينية «وفا» ،بأن
عشرات من جنود االحتالل اإلسرائيلي داهموا القرية ،ما أدى
إلى اندالع مواجهات بين الشبان والجنود أصيب على إثرها
ثالثة فلسطينيين ونقلوا جميعا إلى لمستشفى لتلقي
العالج ،حيث وصفت إصاباتهم بالمتوسطة.
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية ،من مخاطر تصاعد
اعتداءات المستوطنين اإلسرائيليين وعناصرهم المسلحة
ضد الفلسطينيين العزل وما يرافقها من عمليات تدمير
لممتلكاتهم وأراضيهم.
واعتبرت الخارجية في بيان لها أمس ،أن التصعيد
االستيطاني الراهن يشكل تهديدا زاحفا ومتسارعا لفرص
تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية
المستقلة ..وأشار البيان إلى تهديدات ما يسمى بمجلس
مستوطنات شمال الضفة الغربية بشأن االستيالء على
سيارات ومعدات المزارعين الفلسطينيين خصوصا في
منطقة األغوار الشمالية ،إضافة إلى استمرار حمالت الهدم.
ونبهت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى المخاطر المترتبة
عن محاوالت هذه المجالس االستيطانية لتكريس نفسها
كهيئات حكم محلية ولفرض سيطرتها وصالحيتها على
البلدات والقرى الفلسطينية.

} أنصار التيار الصدري بالبرلمان

تايبيه »27« :طائرة حربية صينية
تدخل مجال الدفاع الجوي لتايوان
تايبيه -أ.ف.ب -أعلنت تايبيه
أن  27طائرة حربية صينية
دخلت مجال الدفاع الجوي
لتايوان األربعاء ،فيما كانت
رئيسة مجلس النواب نانسي
بيلوسي تجري زيارتها المثيرة
للجدل إلى الجزيرة التي تتمتع
بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا
من أراضيها.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية
في تغريدة إن « 27طائرة تابعة
لجيش التحرير الشعبي...
دخلت المنطقة المحيطة
بـ(جمهورية الصين) ،في الثالث
من أغسطس  »2022في إشارة
إلى تايوان.

إصابة « »3فلسطينيين
خالل مواجهات مع االحتالل

وزير الخارجية التركي:

وفد إيراني يتوجه إلى فيينا

استكمال مباحثات االتفاق النووي
طهران -أ .ف .ب -أعلنت وزارة الخارجية اإليرانية،
أمس ،أن وفدا برئاسة كبير المفاوضين علي باقري
سيتوجه إلى فيينا من أجل استكمال المباحثات
بشأن إحياء االتفاق النووي والمع ّلقة منذ أشهر.
ويأتي ذلك بعد أيام من تقديم جوزيب بوريل،
وزير خارجية االتحاد األوروبي الذي يتولى تنسيق
مباحثات إحياء االتفاق ،مسودة اقتراح لطهران
وواشنطن في محاولة البرام تسوية تتيح إعادة
تفعيل التفاهم الذي انسحبت منه الواليات
المتحدة عام .2018
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان:
«في إطار سياسة رفع العقوبات الظالمة بحق بالدنا،
سيتوجه الفريق التفاوضي للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية برئاسة علي باقري ( )...إلى فيينا».
أتاح االتفاق المبرم العام  2015بين طهران وكل من
واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين،
رفع عقوبات عن الجمهورية اإلسالمية لقاء خفض
أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إال أن الواليات المتحدة انسحبت أحاديا منه في
 2018خالل عهد رئيسها السابق دونالد ترامب،
معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران
التي ردت بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها
بموجبه.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في االتفاق مباحثات
إلحيائه في أبريل  2021في فيينا ،بمشاركة غير
مباشرة من الواليات المتحدة وبتسهيل من االتحاد
األوروبي.
وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في المفاوضات،
ع ّلقت المباحثات في مارس الماضي مع تبقّ ي نقاط
تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من
ردم الهوة بشأنها بعد.
وأجرى الجانبان في أواخر يونيو ،مباحثات غير
مباشرة في الدوحة بتسهيل من االتحاد األوروبي،

} كبير المفاوضين اإليرانيين

انتهت دون تحقيق اختراق.
وكشف بوريل في  26يوليو أنه طرح على طهران
وواشنطن مسودة تفاهم.
وكتب في مقال نشرته صحيفة «فايننشل تايمز»
أن الطرح الذي عرضه «ليس اتفاقا مثاليا» ،لكنه
«يمثل أفضل اتفاق أعتبره ممكنا ،بصفتي وسيطا
في المفاوضات» ،مشيرا إلى أنه «يتناول كل
العناصر األساسية ويتضمن تسويات استحصلت
عليها جميع األطراف بصعوبة».
ّ
وحذر من أنه في حالة الرفض «فنحن نجازف
بحدوث أزمة نووية خطيرة».
وكان كنعاني أكد في مؤتمر صحفي اإلثنين أن

إيران درست مقترح بوريل و«عرضت وجهة نظرها»،
مؤكدا أن بالده تبقي على «تفاؤلها» بشأن امكان
التوصل إلى تفاهم إلحياء االتفاق.
وأوضح المتحدث في بيانه أمس أن «في هذه
الجولة (المقبلة) من المباحثات التي ستجرى كما
في السابق بتنسيق من االتحاد األوروبي ،سيتم
التناقش بشأن األفكار التي تم تقديمها من األطراف،
بما فيها تلك التي تم تقديمها هذا األسبوع من قبل
إيران للطرف اآلخر».
ّ
وأبدى كنعاني أمله في أن
«تحل األطراف المقابلة
الوضع من خالل اتخاذ القرارات الضرورية والتركيز
جديا على حل المشاكل المتبقية».

نأمل أن تزيد اتفاقية الحبوب
فرص التوصل لحل تفاوضي
أنقرة -األناضول -أعرب وزير الخارجية التركي مولود
تشاووش أوغلو عن أمله في أن تزيد اتفاقية شحن الحبوب
من فرص التوصل إلى حل تفاوضي لألزمة الروسية
األوكرانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ،أمس ،خالل افتتاح اجتماع
شراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة «آسيان»
بنسخته الرابعة المنعقد في كمبوديا.
وأفاد تشاووش أوغلو بأن األمم المتحدة تتوقع أن تساعد
االتفاقية في استعادة الثقة في أسواق الغذاء العالمية
وخفض األسعار.
وأضاف« :نأمل أن تزيد هذه االتفاقية األخيرة من فرص
التوصل إلى حل تفاوضي ،هدفنا هو إنهاء الحرب في
أوكرانيا ،ونشعر بدعم شركائنا في آسيان لجهودنا
المبذولة نحو هذا الهدف».
واإلثنين ،أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة
محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا بموجب اتفاقية شحن
الحبوب ،متجهة إلى لبنان.
وفي  22يوليو الماضي ،جرت في اسطنبول برعاية الرئيس
رجب طيب أردوغان واألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش مراسم توقيع «وثيقة مبادرة الشحن اآلمن
للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ األوكرانية» بين تركيا
وروسيا وأوكرانيا واألمم المتحدة.
وتضمن االتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في
الموانئ األوكرانية على البحر األسود (شرق أوروبا) إلى
العالم.
من جهته ،جدد وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن،
أمس ،اإلشادة بجهود تركيا من أجل استئناف صادرات
الحبوب األوكرانية إلى العالم ،لتعزيز األمن الغذائي.
وقال على «تويتر»« :نرحب بعبور أول سفينة حبوب
أوكرانية البحر األسود بأمان ،ونشيد بدور األمم المتحدة
وجهود تركيا لتوصيل الحبوب األوكرانية إلى الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي».
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عواقب قتل الظواهري
نشرت صحيفة الغارديان مقال رأي لحميد حكيمي
بعنوان« :استخدم بايدن قتل الظواهري من أجل الشعبية
لكن قد يكون لذلك عواقب غير مقصودة».
ويقول الكاتب إن مقتل الظواهري يعتبر نجاح ًا رمزي ًا لجو
بايدن الذي وصلت شعبيته إلى مستويات منخفضة
للغاية في الفترة األخيرة ،مضيفا أنه حتى قبل االنسحاب
العسكري من أفغانستان كان بايدن يحاول جاهد ًا تجنب
مناقشة البالد في إطالالته اإلعالمية ..ويشير إلى أنه يحاول
اآلن االستفادة من اغتيال الظواهري لتقديم نجاح له في
أفغانستان( .الغارديان)

منعطفات خطرة

نقطة تحول

نشرت صحيفة «إزفيستيا» الروسية مقاال عن عواقب
زيارة بيلوسي لتايوان ،وقالت :لم يعد مهما أن تزور رئيسة
مجلس النواب األميركي الجزيرة أم ال ،فقد ارتفعت
الرهانات وسيكون من الصعب اآلن على كلتا القوتين
العظميين تخفيف درجة االنفعاالت في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ.
بتخليها عن الزيارة ،كانت واشنطن ستضع نفسها في
موقف الخاسر في الوقت نفسه ،بوضع قدمها على أرض
الجزيرة ،خاطرت بيلوسي بإثارة تصعيد كبير ،قد ال يصل
إلى حرب ،ولكن إلى تكثيف حاد لالستعدادات العسكرية
واإلجراءات الصارمة من جانب الصين( .إزفيستيا)

مثلت الحرب الروسية في أوكرانيا نقطة تحول في
السياسة الصينية ،حيث باتت تطمح لـ«إعادة تشكيل
النظام العالمي» لتتحول مواقف بكين من «ضعيفة » إلى
«هجومية » مع دخول الحرب شهرها السادس ،وفقا لتقرير
مجلة «فورين أفيرز».
وتتبع الصين سياسة خارجية في عدة مجاالت باحثة عن
«إعادة تشكيل للنظام العالمي» ..،ولفتت المجلة إعالن
الصين عن إطالق إطار عمل استراتيجي جديد تحت اسم
«مبادرة األمن العالمي» ،في خطوة لتعزيز تصورها للنظام
العالمي( .فورين أفيرز)

حول زيارة بيلوسي لتايوان
رأي $

إرث مستدام

د .تمارا ّبرو
باحثة في الشأن الصيني

بحرب تايوان وتدمير اقتصادها وفرض العقوبات عليها
كي تبقى هي المهيمنة عالمي ًا ويبقى العالم ذو قطب
واحد في ظل الحديث عن عالم متعدد األقطاب وتغيير في
موازين القوى وهو ما ترفضه الواليات المتحدة األميركية،
كما تهدف إلى استعادة سمعتها أمام حلفائها بعد أن
بدأت تفقد في السنوات األخيرة مصداقيتها أمامهم من
االنسحاب من أفغانستان إلى عدم التدخل عسكري ًا
في أوكرانيا ،واقتصرت مساعدتها لكييف على إرسال
األسلحة ،وبطبيعة الحال هذا ما كانت ستفعله مع
تايوان في حال هجمت الصين عليها وبالتالي يزداد بيعها
لألسلحة .ولكن الحرب الصينية التايوانية لو حصلت
فإنها ستلحق أضرار ًا جمة باالقتصاد األميركي المنهار
أص ًال فالصين من أكبر الشركاء التجاريين للواليات
المتحدة األميركية.
كما أن زيارة بيلوسي عدا أنها تشكل استفزاز ًا للصين،
تهدف واشنطن إلى تقوية عالقاتها مع تايبيه السيما في
موضوع الرقائق االلكترونية حيث تعد شركة تايوان
ألشباه المواصالت  TSMCأكبر شركة مصنعة لرقائق
أشباه المواصالت في العالم ،وتمثل أكثر من  % 50من

من قريب

مبادرة اإلنقاذ
نبيل عمرو
كاتب فلسطيني

eliesaliba1@gmail.com

أحد أهم األهداف التي تسعى
قطر إلى تحقيقها من خالل
استضافة بطولة «كأس العالم
 FIFAقطر  »™2022بناء إرث
مستدام يعود بالفائدة على
األجيال الحالية والمقبلة في قطر
والعالم.
إن المسألة الجوهرية بالنسبة
لقطر ليست في تشييد بنى
تحتية ومنشآت جديدة ،بل
أيض ًا تغيير أنماط التفكير
وتعزيز تبادل المعرفة ،في
منطقة تحتاج بشدة إلى
هذا النمط عبر بناء أفضل
الممارسات ،من خالل استضافة
قطر النسخة األولى من المونديال
في الشرق األوسط والعالم
العربي.
واحد من األهداف المهمة بالنسبة
لقطر هو تحقيق معايير
االستدامة البيئية ،وفي ضوء
معايير هذه المنظومة ،المعتمدة
من االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،يجري تقييم عناصر
االستدامة في منشآت البنية
التحتية الخاصة ببطولة قطر
صنف جميع
« ،»2022حيث تُ َّ
استاداتنا وفق ًا لهذه المعايير،
وكما أكد سعادة السيد حسن
الذوادي ،األمين العام للجنة العليا
للمشاريع واإلرث ،فإن تنظيم
«كأس العالم  FIFAقطر »2022
سيشكل محطة بارزة في تاريخ
البالد ،وسيضع أسسا متينة إلرث
مستدام ،من شأنه إحداث تحول
هام وتغيير إيجابي في البالد
والمنطقة ،على اعتبار أن بطولة
كأس العالم قوة محفزة لترسيخ
إرث دائم ،يحقق تغييرا ملموسا
في المجتمع.
وال شك أن كأس العالم حدث
استثنائي ال تقتصر أهميته
على مجرد منافسات في كرة
القدم على مدى « »28يوما ،إذ أن
هدف قطر األساسي من البطولة
العالمية هو ترك إرث اجتماعي
وإنساني واقتصادي وبيئي ،وأن
تبقى خالدة باعتبارها عنوانا
لمرحلة استثنائية في تاريخ
منطقتنا ،كما أوضح األمين العام
للجنة العليا ،حيث شهد ماليين
المشجعين المتحمسين مرحلة
تاريخية هامة في كل منطقة من
العالم استضافت كأس العالم
خالل العقود الماضية ،واآلن..
حان دور قطر لتصنع التاريخ،
في فرصة فريدة تشكل نافذة
لشعوب العالم للتعرف عن قرب
على قطر والمنطقة.

زارت رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي
تايوان بعدما اكتنف الغموض زيارتها للجزيرة ضمن
جولتها اآلسيوية لماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان
وسنغافورة .وتأتي زيارة بيلوسي إلى تايوان بالرغم من
التهديدات والتحذيرات الصينية ،والتوتر المتصاعد بين
البلدين ،وتعد هذه الزيارة هي األكبر لمسؤول أميركي
بهذا المستوى منذ  25عام ًا .هذه الزيارة كانت مقررة
في شهر إبريل وألغيت بسبب إصابة بيلوسي بفيروس
كورونا ،ومن المحتمل أن تكون إصابة بيلوسي بالفيروس
ذريعة إللغاء الزيارة تجنب ًا لتوتير العالقات مع الصين.
تعتبر الصين تايوان جزء ًا من أراضيها وزيارة بيلوسي لها
تشكل تدخ ًال صارخ ًا في الشؤون الداخلية للصين وتهديد ًا
كبير ًا للسيادة الصينية .وأدانت الخارجية الصينية
الزيارة ووصفتها بالخيانة األميركية المتعمدة لمبدأ
الصين الواحدة ،وقالت إن األميركيين يلعبون بالنار في
قضية تايوان ،مشيرة إلى أن الصين لن ترضخ أبد ًا لمثل
هذه التحركات.
ورد ًا على الزيارة أعلن الجيش الصيني أنه سيقوم
بتدريبات بحرية وجوية بالذخيرة الحية بالقرب من
تايوان .وفي هذا اإلطار أشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى
أن المناورات الصينية تصل إلى حد الحصار البحري
والجوي للجزيرة .كما أعلنت الصين وقف صادراتها من
الرمال وبعض األسماك والفاكهة إلى تايوان ،وفرضت
عقوبات على شركات تايوانية.
تحاول الواليات المتحدة األميركية ج ّر الصين إلى حرب
مع تايوان ،وإشعال الجبهة هناك كما فعلت في أوكرانيا،
لذلك حاولت استفزاز الصين بهذه الزيارة فما كان من
بكين إال أن أطلقت التهديد والوعيد لثني بيلوسي عن
المجيء لتايوان وحاولت منع الزيارة بعيد ًا عن أي عمل
عسكري .وتسعى أميركا من وراء ذلك إلى إلهاء الصين

سوق المسابك العالمي ،ومن بين عمالئها شركة آبل،
التي تعتمد على الرقائق التايوانية ألجهزة اآليفون.
ّ
حث الشركات التايوانية
وتسعى الواليات المتحدة إلى
ألشباه المواصالت على بناء مصانع الرقائق االلكترونية
في الواليات المتحدة السيما بعد إقرار قانون أشباه
المواصالت.
لكن الصين لن تنجر إلى الحرب ضد تايوان فهي من جهة
تدرك جيد ًا أن ذلك سيدمر اقتصادها فهي تسعى جاهدة
ألن تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم ،وستلحق الحرب
ضرر ًا بمشروعها العالمي الحزام والطريق التي صرفت
عليه مليارات الدوالرات ،ومن جهة أخرى ال تريد الصين أن
تدخل في مواجهة مع الواليات المتحدة األميركية ،ورأينا
كيف أنها اتخذت موقف الحياد تقريب ًا من الحرب الروسية
األوكرانية.
تمتاز السياسة الصينية بالهدوء والحزم والعقالنية
والصبر .والصين لن تقدم على أي خطوة غير مدروسة من
كل الجوانب ،وتأثيراتها على المستقبل البعيد ،ومما ال
شك فيه أن الصين تدرس منذ فترة طويلة كل االحتماالت
إلعادة تايوان إليها سلمي ًا أو عسكري ًا لكنها تدرك جيد ًا أن
الوقت اآلن ليس مناسب ًا إلعادة تايوان إلى الب ّر الصيني،
وما زالت تأمل في إعادة تايوان بالطرق السلمية إال في حال
قيامها بالتمرد وتهديد األمن القومي الصيني عندها يكون
الخيار العسكري السبيل لذلك.
ختام ًا اعتقد أغلب العالم أمس أن الصين ظهرت بمظهر
الخاسر واليائس والمحبط وأنها تهدد وتتوعد لكنها
بالمقابل ال تفعل شيئ ًا على األرض وأن أميركا انتصرت
عليها ،ولكن مخطئ من يظن أن الصين هي الخاسرة
وتبقى كل السيناريوهات واالحتماالت مطروحة ،واأليام
واألشهر القادمة ستظهر لنا تداعيات هذه الزيارة على
الصين وأميركا وتايوان.
رأي اليوم

هل انتهت الحرب على اإلرهاب ؟
فجأة ينزل خبر مقتل نائب زعيم تنظيم القاعدة
المصري أيمن الظواهري دون أن يحقق الرجة
اإلعالمية المنتظرة مثل تلك التي صاحبت مقتل
الزعيم التاريخي بن الدن يوم اإلثنين  12مايو 2011
في مدينة «أبوت أباد» الباكستانية.
حاولت الصحافة العالمية النفخ في الحدث لكن
ّ
أن
التفاعل كان ضئيال جدا وهو ما
يؤشر على ّ
أفق االستجابة «للحرب العالمية على اإلرهاب»
التي أعلنها الرئيس األميركي «بوش االبن»
بعد هجمات  11سبتمبر قد تراجع كثيرا خالل
السنوات األخيرة.
أن الحرب على اإلرهاب
لم يعد هناك شك اليوم في ّ
بالمنطق الغربي كانت في الحقيقة غطاء لحرب
استعمارية جديدة تسمح للواليات المتحدة خاصة
بإخضاع مناطق من العالم من أفغانستان وصوال
مستقرة حديثة
إلى العراق .كيف نفهم إذن أن دولة
ّ
مثل العراق تتحول انطالقا من الغزو األميركي إلى
معقل لكل الفصائل والمليشيات المسلحة حتى
يصل األمر إلى تسببها في نشأة تنظيم داعش

محمد هنيد
استاذ محاضر بجامعة السوربون

اإلرهابي داخل أرضها قبل أن يتمدد إلى دول الجوار؟
حققت الواليات المتحدة من حربها ضد تنظيم
القاعدة أهدافا عسكرية كبيرة وتحولت العراق إلى
لكن اندالع الثورات
قاعدة أميركية وال تزال كذلك
ّ
في أواخر سنة  2010أربك طبيعة هذه الحرب.
ّ
المحتل
كانت الواليات المتحدة ودولة الكيان
خاصة تطمحان إلى منع انهيار األنظمة
الدكتاتورية ونشأة أنظمة أكثر ديمقراطية قد
تشكل تهديدا لدولة االحتالل .من هنا كانت فكرة

التنظيمات الجهادية الجديدة التي نشأت في
قلب الثورات بين سوريا والعراق قبل أن تمتد إلى
ليبيا واليمن وباقي الدول العربية حيث خفت
اسم القاعدة وظهر االسم الجديد وهو تنظيم الدولة
اإلسالمية أو داعش .نجح التنظيم نجاحا باهرا
في تحويل الثورات العربية السلمية إلى ساحات
للفوضى والتفجيرات والقتل وهو ما منح الحجة
للتدخل العسكري كما حدث في سوريا تحت
ذريعة محاربة اإلرهاب.
في المقابل كانت السنوات العشر الماضية كفيلة
بفضح المخططات التي كانت وراء نشأة هذه
التنظيمات اإلرهابية وتمددها وما كانت الغاية من
وراء صناعتها..لكن يبدو أنّ ه مع الحرب األوكرانية
الروسية والمواجهات المحتملة بين الواليات
فإن ملف اإلرهاب أو «اإلرهاب
المتحدة والصين
ّ
اإلسالمي» كما تسميه الدوائر االستعمارية
للتقدم ملفات أخرى أكثر أهمية وقابلية
سيتراجع
ّ
للتوظيف في السياق الجديد.
hnidmohamed@gmail.com

يغيب األفق السياسيعن الحالة الفلسطينية
المتأزمة وتتفاقم األزمات الداخلية المعبر
عنها باالضرابات وتتعثر إن لم نقل تغيب
سلطة القانون كسلطة مركزية قادرة على
معالجة الخلل المتفشي في كل جوانب
الحياة في مجتمعنا المضطرب ،ويتمادى
االحتالل في تثبيت أمره الواقع بعمل منهجي
ودؤوب لفرض سيطرة عميقة وطويلة األمد
على الشعب الفلسطينيمستخدما العصى
الغليظة والجزرة في سباق مع الزمن لجعل
إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة أقرب
إلى المستحيل.
رهانات سلطة غزة وسلطة رام الله هي من
الهشاشة والضعف بحيث ال يبنى عليها ،فال
معسكر الممانعة الذي تشهر سلطة غزة تحالفا
صريحا معه بقادر على فعل شيء بحكم قسوة
الظروف التي تعيشها أطرافه جميعا وجسامة
التحديات التي تحيط بها  .وال معسكر االعتدال
الذيتجاهد سلطة رام الله على أنتكون جزءا منه
بقادر علىفعل ما تحتاجه السلطة كيتبقى على
قيد الحياة مع قليل من المساحة السياسية التي
تبرر رهاناتها.
من قلب هذا الواقع الذي اليستطيع أحد إنكار
مرارته انبثقت مبادرة أسمت نفسها باسم
كبير واستراتيجي«اإلنقاذ» ،وعرضت توجهها
على الجمهور طالبة الدعم والتبني معززة
ورقتهابأسماء شخصيات وطنيةانتمت فيما
مضى بمعظمهاللطبقة السياسية الرسمية،
واحتلت في بناه التنظيمية والمؤسساتية
مواقع رئيسيةمن الصف األول ،إال أنهمجميعا
وأعني النخبة الموقعة على برنامج المبادرة
يتحدون في وضع متماثل فهم خارج البنى
الرسمية للسلطة ،مبادرة اإلنقاذ التي يجري
تداول الحديث عنها ،لم تكناألولى في الحياة
السياسية الفلسطينية ولن تكون األخيرة.
ومن المبكر كثيراالحكم على نجاحها أو فشلها
بعد أيام من انطالقتها ،غيرأن أهم محظور قد
تضعها فيه الحالة الفلسطينية العامة هي
أن تتحول موضوعيا إلى جسم وساطة بين
قطبي الحياة السياسية الفلسطينية ومن
يدورون في فلكهما.
أقول ..للمبادرين فرصة المحاولة ،ولأليام
القادمة قرار الحكم نجاحا أوفشال.
القدس الفلسطينية
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مكافحة الفساد أبرزها

مطالب واحدة للمتظاهرين العراقيين

بغداد -أ .ف .ب -موظفون
وربات منزل وعمال أو
ناشطون ،هؤالء هم
المعتصمون داخل
البرلمان العراقي منذ أيام
يرفعون المطالب نفسها
لكنهم قادمون من
خلفيات مختلفة.
يكرر الجميع الخطاب
ّ
نفسه ،خطابا مماثال
لكالم مقتدى الصدر،
ويترافق مع مطالب
اجتماعية تعكس قسوة
الحياة اليومية بالنسبة
للطبقة العاملة في
العراق :من تغيير النظام
السياسي ومكافحة
الفساد إلى إيجاد عمل
للشباب ،وتأمين خدمات
عامة جيدة.
وخلف هذه اللغة
الموحدة ،قصص
ّ
مختلفة.
المدرس الثائر
ّ

ترك علي محمد البالغ من العمر 43
عام ًا زوجته وأطفاله الثالثة في البيت
في جنوب العراق ،وجاء ليشارك في
االعتصام منذ السبت.
فصيحة
ويقول الرجل بلغة
تعبر
ّ
عن مهنته كمد ّرس تربية إسالمية،
«(جئت) من أجل إخالص بلدي من
أفكاك الفاسدين».
ويطالب المدرس أيض ًا بدستور جديد
ونظام رئاسي .وال يخفي مشاركته
ّ
منذ العام 2003
بكل التظاهرات التي
دعا إليها التيار الصدري.
ويكرر عبارة «نحن الصدريون» أكثر
من مرة ،ويروي كيف شارك أربع مرات
باقتحام المنطقة الخضراء المحصنة
في العاصمة التي
تضم مقرات
ّ
حكومية وسفارات ،فقد دخل البرلمان
في العام  2016ومكتب رئيس الوزراء،
وعاد ليدخله مرتين خالل األسبوع

وضعت أم علي صورة مقتدى الصدر
على ركبتيها فيما قالت إنه الوحيد
ضد الظلم.
النزيه ،الوحيد الذي يكافح
ّ
في بلد غني بالنفط ولكن يعاني من
الفساد ،تشارك أم علي بالتظاهرات
السترجاع الوطن .الوطن ضاع الوطن
كله قد تم نهبه.
حي مدينة الصدر
سكان
أم علي من
ّ
سمي
والذي
بغداد
في
الشعبي
ّ
تيمن ًا بوالد مقتدى .زوجها من ذوي
االحتياجات الخاصة إثر إصابة تلقاها
في العام  2009بانفجار في بغداد.
وتقول :كان موظف ًا ،وكان خارجا من
مكان العمل.
وتضيف أنه اضطر لترك المدرسة
إلعالة
االبتدائية
المرحلة
من
ّ
نتلق أي تعويض.
عائلته»،مذاك ،لم
َّ
لست بنات وصبي
تندد المرأة وهي أم
ّ
ّ
بأن ليس هناك عمل للشباب .حتى
الخريجون بشهادات عليا يعملون
حمالين أو عما ًال بأجر يومي .أهذا ما
ّ

الماضي.
ويضيف «دخلتها كلها ونعم أفتخر»،
الثوري
«االتجاه
عن
متحدث ًا
ّ
العقائدي» للتيار الذي ينتمي إليه.
ويق ّر الرجل بوجود «تحديات
وصعوبة في صراع اإلصالح» لكن
القاعدة الجماهيرية التي يتمتع
بها الصدر ،تس ّهل المهمة ،فهي
تعتبر الذراع التي يضرب بها أوكار
الفاسدين.

ربة المنزل
ّ
تجلس أم علي على أريكة داخل مبنى
البرلمان .تأتي المرأة البالغة من
العمر  47عام ًا يومي ًا إلى البرلمان منذ
السبت مع زوجها وأشقائها وأوالدهم.
ّ
ربة منزل ترتدي
تؤكد المرأة ،وهي ّ
والجدة لـ
العباءة السوداء الطويلة
ّ
13حفيد ًا ،أنها ستأتي كل يوم ،إلى
حين أن يقول لنا السيد انسحبوا.

اعتداءا

ت الم
ستوطنين تتفاقم

رام الله -األناضولُ -أجبر نحو  120فلسطينيا على الرحيل
من مساكنهم جراء اعتداءات المستوطنين اإلسرائيليين في
بادية رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
ويقول السكان الذين سكنوا تجمعا ُيطلق عليه اسم «رأس
التين» ،القريب من بلدة
المغير ،والواقع على السفوح الشرقية
ّ
لجبال رام الله المطلة على غور األردن ،إنهم أجبروا على ترك
مكان سكنهم بعد تعرضهم العتداءات المستوطنين.
وتسكن تلك العائالت اليوم بعد أن هجرت مساكنها ،بالقرب
من بلدتي أبو فالح ،وكفر مالك ،قرب رام الله ،في منطقة
جبلية ،ال تتناسب مع طبيعة عيشهم ،حيث يعتمدون على
تربية األغنام ،ورعيها.
ويقول مختار التجمع ،أحمد كعابنة ( 60عاما) ،لوكالة
األناضول ،إن عائالت التجمع تعرضت على مدار األشهر األخيرة
العتداءات المستوطنين وبحماية من الجيش اإلسرائيلي.
وأضاف« :تعرضنا القتحامات شبه يومية من قبل
المستوطنين ،وتم تكسير المركبات ،وقطع أنابيب المياه،
ومنعنا من رعي المواشي».
اعتدوا على األبناءُ ،
وتابع« :آخر اعتداء تم بحق إحدى العائالت ،حيث ضرب
المستوطنون كل العائلة ،بما فيهم النساء واألطفال ،ما
تسبب بإصابة سيدة بجراح خطيرة ،أدخلت على إثرها
للعالج في المستشفى لنحو ثالثة أسابيع».
وذكر أن مجموعات من المستوطنين يقتحمون التجمعات
البدوية ويستفزون السكان ،ويعتدون عليهم.
وقال« :إذا ما اعترضت على تصرفاتهم تتعرض للضرب وحتى
االعتقال من قبل الجيش اإلسرائيلي».
وتابع« :بتنا غير آمنين على عائالتنا ،وأموالنا ،وال يوجد أي
حماية».
وبين أنه قدم الكثير من الشكاوى للشرطة والجيش
ّ
اإلسرائيليين حول اعتداءات المستوطنين إبان سكنهم في
َ
«رأس التين» ،ولكن «دون جدوى».
واتهم كعابنة السلطات اإلسرائيلية بإطالق العنان

يستحقون؟.

سائق التكتك
كان رسول عاشور البالغ من العمر
 20عام ًا ،من بين المتظاهرين الذين
دخلوا البرلمان .في التكتك الخاص
به الذي أحضره من مدينة الصدر،
ومقابل  500دينار للشخص الواحد
ّ
يقل رسول
(نحو  30سنت ًا من الدوالر)،
اآلن المتظاهرين عبر الطريق الطويل
يؤدي إلى البرلمان ،ما ّ
يوفر عليهم
الذي ّ
عناء السير تحت شمس حارقة
ودرجة حرارة تقارب الخمسين مئوية.
يقول الشاب :إنها تعرفة رمزية،
تكفيني ثمن الوقود فقط.
حي مدينة الصدر يعطيه
العمل في
ّ
مردود ًا يفوق العشرة دوالرات بقليل
بالكاد يكفيه لتأمين قوت زوجته
وابنته البالغة من العمر عام ًا واحد ًا.
مثل رسول ،جاء العشرات من سائقي

التكتك إلى المنطقة الخضراء
ومحيطها إلقالل المتظاهرين إلى
البرلمان.
ويقول :كل هؤالء الشباب ليس لديهم
عمل ..نريد عم ًال .ليعطوني عم ًال مهما
كان ،حتى لو كان حراسة الحدود مع
سوريا.
ويندد الشاب أيض ًا بسوء حال
حيه ،وانقطاع الكهرباء
الطرقات في
ّ
اليومي ،وغياب الخدمات العامة.
ومطلبه األخير للسلطات :رفع المنع
عن تج ّول التكتك بين الساعة
مساء والسادسة صباح ًا.
السادسة
ً

المتظاهر المناهض
للنظا م

ليس كغيره من المتظاهرين ،يؤكد
مصطفى ،مهندس الكمبيوتر البالغ
من العمر  29عام ًا ويتابع دروس اللغة
الفرنسية في أوقات فراغه ،أنه ال

تهجي ــر قس ــري للفلس ــطينيين

للمستوطنين لتنفيذ مشاريع استيطانية ،تقوم على طرد

وقال كعابنة ،إن «البدو يتعرضون لعملية تهجير صامتة

السكان من أراضيهم.

بعيدا عن االعالم».

ويعتمد السكان في حياتهم على تربية الموشي.

وذكر أن السلطات اإلسرائيلية ،تصادر ممتلكاتهم ،وتهدم

وفي هذا الصدد ،يقول مختار التجمع ،إن «مصدر رزقهم مهدد

مساكنهم ،بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة
ّ
تشكل نحو  60بالمائة من مساحة الضفة الغربية.
«ج» التي

بفعل المستوطنين».
تهجير صامت

ينتمي إلى التيار الصدري.
ومثل عدد قليل من المتظاهرين في
البرلمان العراقي ،فإن والءه األ ّول
هو للحركة االحتجاجية الواسعة
المناهضة للسلطة ،التي ه ّز ت العراق
في خريف العام .2019
ّ
يذكر الشاب بأن الصدريين في ذلك
انضموا إلى االحتجاجات في
الحين
ّ
وقت من األوقات.
ويقول :نصف المتظاهرين كانوا
من المناصرين للصدر ،كان لديهم
خيمهم الخاصة بهم ورفعوا صوره.
وهو يأتي يومي ًا إلى اعتصام البرلمان
من أجل تغيير واقع العراق.
ويقول عن السياسيين :لديهم
الماليين والمليارات ،لديهم مكيفات،
وبيوت ،وقصور في الخارج ،ونحنا ال
نملك شيئ ًا على اإلطالق.
وعند سؤاله عن دعوة الصدر لتغيير
النظام السياسي ،ضحك ،وقال :لكنه
غيره! أين الحكومة؟ سقطت.
ّ

وال تمتلك التجمعات البدوية ،بما فيها منطقة رأس التين

التي تم تهجير سكانها ،خدمات كالكهرباء والماء والصرف
الصحي.
وينقل السكان المياه عبر صهاريج ،في حين ينيرون بيوتهم
بكهرباء عبر الطاقة الشمسية.
ويتعرض تجمع بدوي آخر ،قريب من رأس التين ،يدعى
َ
«الق َبون» العتداءات من المستوطنين.
الصدد
هذا
وفي
ر
أ
أبو
بركات
ر
يعب
شيد ( 42عاما) أحد سكان
ْ ّ
ّ
َ
«الق َبون» ،عن مخاوفه من تنفيذ المستوطنين اعتداءات بحق
عائلته.
شيد لوكالة األناضول ،إن «العائالت تتعرض
ويقول أ ْر ّ
العتداءات من قبل المستوطنين ،وبحماية من الجيش
اإلسرائيلي ،وإن مصيرهم قد يكون كما تجمع رأس التين».
وأضاف« :ال يوجد أمان ،في أي لحظة يأتي المستوطن ويعتدي
على السكان ،ويخ ّرب ويفعل ما يشاء ،ال يوجد من يحاسبه».
وأضاف« :إذا ما اعترضت ودافعت عن نفسك تتعرض
لالعتقال ،والتهمة جاهزة».
شيد مع أسرته المكونة من  11شخصا ،إلى جانب
ويسكن أ ْر ّ
أشقائه وعائالتهم ،ويعتمد على تربية األغنام ،حيث يملك
نحو  200رأس من الماشية.
وطالب أرشيد الجهات الدولية بتوفير الحماية لهم ،وقال إن
«استمرار االعتداءات يعني طردنا من الموقع».
ومؤخرا تزايدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية
بما فيها مدينة القدس الشرقية.
ويقول الفلسطينيون إن تلك االعتداءات تتم بحماية الجيش
اإلسرائيلي ،من أجل طرد السكان من أراضيهم والسيطرة
عليها لتنفيذ مشاريع استيطانية.
وتوضح حركة «السالم اآلن» اليسارية اإلسرائيلية إن هناك
 451ألف مستوطن في  132مستوطنة و 147بؤرة استيطانية
بالضفة الغربية.
وال تشمل هذه المعطيات  230ألف مستوطن في القدس
الشرقية.

متابعات
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شاهدة بوسنية تروي أهوال الحرب

هــاربـــون
من اإلبادة
سراييفو -األناضول -قالت ُزمرا أحمدوفيتش ،البوسنية
الناجية من الموت عام  1995في سربرنيتسا شرقي
يوما عبر «طريق
البوسنة والهرسك ،إنها سارت ً 18
هربا من اإلبادة الجماعية ..حكت لألناضول،
الموت»
ً
المروعة التي يختزنها البوسنيون
عن الذكريات
ّ
عن طريق الغابة الذي سلكوه للوصول إلى
المناطق اآلمنة خالل مرحلة اإلبادة الجماعية،
التي توصف بأنها أكبر مأساة إنسانية في
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
ذكرت أحمدوفيتش أنها ال تستطيع أن
تنسى ما مرت به خالل سنوات الحرب
البوسنية واإلبادة الجماعية رغم مرور 27
عاما ،مشيرة إلى أنها كانت آنذاك شابة
ً
في  22من عمرها ،عندما سلكت «طريق
الموت» مع شقيقها وأبناء عمومتها.

الوصول إلى مناطق آمنة
قالت أحمدوفيتش إنها كانت طالبة
عندما بدأت الحرب عام .1992
وأضافت« :كنا نعيش في القرية ..لقد
فقدت والدتي عندما كنت في الثامنة من
عمري ،فاعتنت جدتي وأخي بي .تم إغالق
المدارس عام  .1992لم يكن من الممكن
تنظيم حفل تخرج لنا .لقد شعرنا بطاقة
سلبية ثقيلة في األجواء وقتئذ».
وتابعت« :كان الناس يحاولون الوصول
إلى مناطق آمنة حتى قبل سقوط

سربرنيتسا .تمكن البعض من المرور
والبعض اآلخر لم ينجح».
وواصلت« :لم نكن نريد مغادرة منازلنا.
قريبا.
كنا نعتقد أن كل شيء سينتهي
ً
انتظرنا حتى آخر لحظة».

أهوال ال تصدق
كان على ُزمرا الذهاب إلى بوتوجاري
(شرق) حيث تقرر أن يذهب األطفال
والنساء والرجال «الضعفاء» إلى هناك.
قالت« :توفي والدي عام  1994وكان عمي
في حالة تأهب في ذلك المساء ،وكان من
الصعب للغاية اتخاذ قرار بالذهاب .كان
عمي مثل والدي الثاني .أخبرتني عمتي
أن أتوجه إلى الغابة معهم .انطلق أخي
األصغر وابن عمي وإمام القرية أولاً  .لحقنا
بهم .كانت الطريق إلى بلجيم (شرق)
جدا».
طويلة ً

الخرطوم -ا
ألناضول -يز
دا
د
ال
م
ش
ه
السودان
د ال
تعقيدا يوما
سياسي في
ب
ع
د
ي
و
م،
أزمات
حيث دخل
سياسية واق
ت
صا
دي
ة
ت البالد في
وأ
م
الجي
نية ،منذ إ
و ش عبدالفتا
ح
ال
بر
ها
جراءات قائد
ن
في  25أكت
انفراد المك
وبر الماضي،
ون العسكر
ي
ب
ال
سل
ط
المدنيين
ةد
في الحكم..
ون الشركاء
ب
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ي
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ص
العس
را
ع
تق كر ومناصريه
محتدما بين
م،
ف
ي
م
ق
اب
ود
ل قوى ثوري
حراكا احتجا
ج
يا
م
س
ت
ة وسياسية
م
را في البالد.

وتابعت« :وصلنا إلى كامينيجا ،حيث
ُقتل آالف األشخاص .في المساء ،سمعنا
أن الجنود كانوا في المنطقة ويستعدون
جنبا إلى جنب
لشن هجوم .جلسنا
ً
برفقة عمي منتظرين انتهاء الهجوم».
أيام ،تحركنا من مكاننا
وزادت« :بعد ّ
لنتفاجأ بوابل من إطالق النار تجاهنا.
استمر الهجوم نحو  15-10دقيقة.
فجأة ساد الصمت وبدأت أسمع اآلهات
والصراخ .وقفنا ،نظرت إلى يدي فوجدت
عين أحدهم قد سقطت عليها .واصلنا
المسير .لقد كانت ذراعي ال تزال ملطخة
بالدماء حتى بعد مضي  3أيام على ذلك
الحادث».

الناجون من الموت واصلوا طريقهم
قالت أحمدوفيتش إن الناجين من
الموت واصلوا طريقهم ،وإن المدنيين

الفا ّرين من المجازر قاوموا بكل ما أمكن
من أجل عدم االستسالم للصرب.
وذكرت أن المدنيين الهاربين من
المجازر كانوا يختبئون في النهار
ويواصلون السير عندما يحل الظالم،
قائلة« :كان الصرب يطلبون منا
االستسالم عبر مكبرات الصوت ومع ذلك
لم نستسلم».
أضافت« :كنا  9أشخاص ننتظر حلول
الظالم كل يوم .في أحد الليالي صعد
عمي إلى أعلى أحد التالل ليرى ما إذا كان
عمي تلك
بإمكاننا االستمرار .لم يعد
ّ
الليلة ولم نعد نعلم عنه أي شيء».
ذكرت أحمدوفيتش أنها كانت تشعر
باأللم أثناء السير في الطرق الوعرة،
مضيفة« :أخذنا أكبر قدر ممكن من
الطعام معنا عندما غادرنا المنزل.
تناولنا الطعام في األيام الستة األولى،

ثم بدأنا نبتلع ما نجد في الغابة .شربنا
الماء من البرك وأكلنا أوراق الشجر ،قبل
الوصول إلى إحدى القرى الموجودة خارج
سيطرة الصرب في نهاية اليوم الثالث
عشر».
وتابعت« :دخلنا أحد منازل القرية
قدرا وثالث بطانيات
فوجدنا هناك
ً
وبعض الدقيق وبعض الشاي .صنعنا
الخبز وأكلناه مع الشاي .كما أكلنا
القليل من البطاطس والخيار التي
وجدناها في الحقول .بعد أن أكلنا قليلاً ،
تحسنت حالتنا الصحية».

األيام األصعب في الذاكرة
وأوضحت الناجية البوسنية أن رحلة
البقاء على قيد الحياة والهرب من القوات
يوما ،وأن تلك
الصربية استمرت 18
ً
األيام كانت األصعب في حياتها لذلك

هل يقود البرهان لحكومة جديدة؟

االنقسام السياسي في السودان
وقت مبكر كشرط لتسليم السلطة للمدنيين ،وهو خيار يصعب
تحقيقه».
ويشير بابكر إلى أن السيناريوهات الثالثة الماثلة في المشهد
السوداني هي« :إما وحدة القوى السياسية ،أو ذهاب العسكر
لتشكيل حكومة تصريف أعمال مهمتها اإلعداد لالنتخابات ،أو
مواصلة القوى السياسية تصعيدها حتى إسقاط االنقالب».
ضي العسكر في اإلعالن عن حكومة تصريف أعمال
وتابع« :أتوقع ُم ّ
تنجز االنتخابات ،رغم صعوبة تحقيق ذلك ،بسبب غياب برلمان
يجيز قانون االنتخابات».
وزاد« :االنتخابات تتطلب خطوات منها إجراء التعداد السكاني
وتوزيع الدوائر االنتخابات وغيرها من المطلوبات».
ويرجح بابكر عبد الله أن تذهب القوى السياسية نحو مزيد من
التصعيد مع العسكر ،باعتباره السيناريو األقرب للواقع ،مع
استمرار أزمات البالد.

وما زالت هذه القوى المدنية بدون قدرة كافية
على تجاوز خالفات سياسية تعصف بوحدتها وإمكانية تشكيلها
لحكومة توافقية تدير الحكم في الفترة االنتقالية التي أعقبت رحيل
نظام الرئيس السابق عمر البشير.
بمسمى «قوى التغيير الجذري» يضم
وباإلعالن عن تحالف جديد
ّ
الحزب الشيوعي و«تجمع المهنيين» وتنظيمات سياسية ومهنية
أخرى ،تصبح القوى السياسية المعارضة في البالد منقسمة إلى
ثالث تيارات هي :قوى إعالن الحرية والتغيير (االئتالف الحاكم
سابقا) ،وقوى «التغيير الجذري» والتيار الثالث لجان المقاومة
(ناشطون) ،رغم اتفاقها على هدف واحد وهو إسقاط االنقالب.

قوى متنازعة
تتباين مواقف التيارات المعارضة في السودان بين من يقبل
الجلوس مع العسكر بغرض إنهاء إجراءات البرهان ،وبين الرافضين،
وآخرون ال يرون غضاضة في تولى العسكر شؤون األمن في البالد.
تباين آخر في مواقف القوى السياسية في إدارة الدولة خالل الفترة
االنتقالية ،بما فيها ترتيب أولويات القضايا مثل ملفات العدالة
وإصالح أجهزة الدولة واألجهزة األمنية ،وتحقيق السالم ،في ظل وجود
حركات لم ّ
توقع بعد على اتفاق سالم جوبا في أكتوبر .2020
هذه التيارات السياسية المختلفة ،ال تتفق مع مواقف ناشطي لجان
المقاومة التي تقود االحتجاجات في األحياء والمدن رافعة شعارات
من قبيل« :ال تفاوض ال شراكة وال شرعية» وتطالب بإبعاد العسكر
عن السلطة.
وتك ّونت «لجان المقاومة» في المدن والقرى عقب اندالع احتجاجات
 19ديسمبر  ،2018وكان لها الدور األكبر في إدارة المظاهرات باألحياء
والمدن حتى عزلت قائد الجيش آنذاك الرئيس عمر البشير في 11
أبريل .2019

الوقت ينفد
وبحسب مراقبين ال يلوح أي أمل التفاق بين القوى السياسية في
القريب العاجل ،وهو أمر يصب في مصلحة العسكر ومناصريهم من
ائتالفات أخرى مثل «قوى إعالن الحرية والتغيير -مجموعة التوافق
الوطني» ،وهي قوى سياسية أعلنت تأييدها إلجراءات البرهان.
تتوحد
يستبعد الكاتب والمحلل السياسي عثمان فضل الله أن
ّ
القوى السياسية ،ألن الخالفات بينها «مستفحلة» في ظل «عدم
قنوات لحل هذه الخالفات والمواقف المتباعدة».

ً
عميقا في الذاكرة.
حفرت أثرها
وخالل حرب البوسنة والهرسك ،نجا
 3500فقط من أصل  15ألف مدني
بوسني سلكوا طريق الغابة من أجل
البقاء على قيد الحياة والوصول إلى
مناطق آمنة.
وارتكبت القوات الصربية العديد من
المجازر بحق مسلمين ،خالل حرب
البوسنة التي بدأت عام  1992وانتهت
 1995بتوقيع اتفاقية دايتون ،وتسببت
في إبادة أكثر من  300ألف شخص،
باعتراف األمم المتحدة.
كما دخلت القوات الصربية ،بقيادة
راتكو مالديتش ،مدينة سربرنيتسا في
 11يوليو  ،1995بعد إعالنها منطقة آمنة
من قبل األمم المتحدة ،وارتكبت خالل
عدة أيام ،مجزرة جماعية راح ضحيتها
أكثر من  8آالف بوسني.

نظام سابق

قال فضل الله لألناضول إن «تشرذم القوى السياسية وصراعها فيما
سيعجل بأن يتجه العسكر إلى تشكيل حكومة ألن البلد في
بينها
ّ
حالة فراغ دستوري وحكومي».
وأضاف« :لن ينتظر قادة الجيش أكثر على عدم اتفاق السياسيين
تسير أمور الدولة».
على حكومة
ّ
وفي  4يوليو الجاري ،أعلن البرهان انسحاب الجيش من الحوار
الوطني في البالد بغرض «إفساح المجال للقوى السياسية والثورية
والمك ّونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى
إكمال مطلوبات الفترة االنتقالية».
ّ
حل
سيتم
وأضاف وقتها« :بعد تشكيل الحكومة التنفيذية،
ّ
مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات
المسلحة والدعم السريع».
وتأكيدا لقرارات البرهان األخيرة ،قرر بعد أيام منها بإعفاء األشخاص

المدنيين في مجلس السيادة ،بهدف تهيئة المشاهدة لمشاركة
األحزاب والقوى السياسية.
وانطلقت عملية الحوار الوطني في البالد برعاية أممية إفريقية في
 8يونيو الماضي ،إلنهاء األزمة السياسية في البالد ،لكنه توقف بعد
انسحاب المكون العسكري منه.

سيناريوهات عدة
يقف المحلل السياسي أمير بابكر عبدالله مع الرأي القائل بصعوبة
توافق القوى السياسية في السودان.
قال بابكر عبدالله لألناضول« :من الصعب توافق القوى السياسية
على حكومة تضغط بها على الجيش حتى يعود إلى ثكناته».
وأضاف« :البرهان رمى ُط ْعم التوافق السياسي ووحدة األحزاب منذ

يرى محمد عبد الحكم القيادي بقوى إعالن الحرية والتغيير
(االئتالف الحاكم سابقا) ،أن العسكر يتحركون وفق دائرة تعج
بقوى النظام السابق ( نظام البشير  )2019 1989-وهم يرسمون
خريطة المشهد السياسي.
قال عبد الحكم لألناضول« :األساليب مفضوحة من خالل محاوالت
إيهام الرأي العام بأن الجيش عاد للثكنات رغم أن قرارات البرهان
هي تكريس النقالب  25أكتوبر».
وأوضح أن الغرض من ذلك كله تشكيل حكومة مدنية ذات «سلطة
صورية».
وأضاف« :البرهان يراهن على إمهاله للمدنيين حتى يتوافقوا ،ألن
توافق كل القوى السياسية بالسودان أشبه بالمستحيل ،حتى
أن بعض القوى المدنية تحركها السلطة االنقالبية».
وتابع« :من المهم تعريف طرفي األزمة بين االنقالبيين
ومناهضيهم ،وأغلب مناهضي االنقالب قادرون على التوافق على
حد أدنى يجمعهم تحت مظلة المطالب الثورية التي تنشد
الحرية والسالم والعدالة».
وقبل إجراءات البرهان ،كان السودان يعيش منذ  21أغسطس
 2019مرحلة انتقالية من المفترض أن تستمر  53شهرا تنتهي
بإجراء انتخابات مطلع .2024
وكان مقررا أن يتقاسم السلطة خالل تلك المرحلة كل من
وقعت مع الحكومة اتفاقية
الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة َّ
سالم عام .2020
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علق رئيس الجمعية ال
صينية للدراسات الدولية فيكتور غاو
على زيارة رئيسة مجلس
النواب األميركي نانسي بيلوسي إلى
تايوان بالقول إن الواليات ا
لمتحدة األميركية تحاول أن تحظى
بالكعكة وتأكلها في الوقت نفسه.

ووصف الضيف الصيني ز
يارة بيلوسي إلى تايوان بأنها رسمية
بطبيعتها ،بحيث ي
صاحبها وفد كبير من الكونغرس
األميركي ،وهي -أي الزي
ارة -تمثل في نظر الصين انتهاكا تاما
لسياسة «الصين واحدة»،
مشددا على أن بكين لن تقبل بهذا
االنتهاك.
وبينما أكد أن الزيارة تأتي في وقت
تحتاج فيه واشنطن لمساعدة بكين في
عدة قضايا ،أضاف غاو أن ما أقدمت عليه
رئيسة مجلس النواب األميركي يعطي
االنطباع بأن الحكومة األميركية تدعم
استقالل تايوان التي هي جزء من الصين،
حسب قوله.
ونفى أن تكون الخطوة األميركية تتعلق
بالديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وقال إن
القضية تتعلق بجزيرة تايوان التي قال
إن الصين لم تستخدم القوة لتحريرها
وإنما اعتمدت على الوسائل السلمية،
وأن الواليات المتحدة التي اعترفت
بالجمهورية الصينية عام  1979عليها أن
تختار بين هذا االعتراف وبين االعتراف
بتايوان.
وحول حدود رد الفعل الصيني إزاء ما
تعتبره بكين استفزازا أميركيا ،تحدث
رئيس الجمعية الصينية للدراسات
الدولية عن أوراق لدى بالده ،منها إمكانية
طرد السفير األميركي من بكين ،واإلحجام
عن مساعدة الواليات المتحدة كما فعلت
خالل األزمة المالية عام  ،2008مؤكدا أن
الصين مستعدة للدفاع عن سياسة
«الصين واحدة» مهما كانت التكلفة.

الحد من التوتر
الحكومية
البرامج
مدير
وبرأي
والدبلوماسية في مجلس شيكاغو
للشؤون العالمية ماثيو أبوت ،فإن زيارة
بيلوسي تشكل فرصة لإلعراب عن دعم
واشنطن للديمقراطية في تايوان ،وقال
إن الذراع التنفيذية للدولة في الواليات
المتحدة ال تملي على الذراع التشريعية،
مذكرا بأن هذه الزيارة سبقتها زيارات
سابقة لمسؤولين أميركيين إلى تايوان،
منها زيارة  7أعضاء من مجلس الشيوخ.
وعن التقارب الروسي الصيني على ضوء
موقف موسكو الذي انتقد زيارة بيلوسي
إلى تايوان ،قال الضيف األميركي إن ما
حدث يشكل فرصة لروسيا ،ألن تركيز
اهتمام الواليات المتحدة سيكون في
جنوب شرق آسيا وليس في أوكرانيا التي
أعلنت عليها موسكو الحرب.
وعن الموقف األميركي في حال قامت
الصين بالتصعيد ،أوضح أن ذلك
سيؤدي إلى توحيد آراء الجمهوريين
والديمقراطيين ،لكنه أعرب عن قلقه من
احتمال التصعيد ،داعيا جميع األطراف
إلى اإلبقاء على قنوات التواصل من أجل
الحد من التوتر.
وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أدانت
زيارة بيلوسي إلى تايوان ،قائلة إنها تضر
بشكل خطير بالسالم واالستقرار في
مضيق تايوان.

لم تصل بسهولة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال
األميركية إن طائرة سالح الجو األميركي
التي حملت رئيسة مجلس النواب
األميركي ،نانسي بيلوسي ،إلى تايوان
اتخذت منعطف ًا استغرق ثالث ساعات،
وذلك لتجنب أي صراعات عسكرية
محتملة في بحر الصين الجنوبي.
الصحيفة أوضحت أن الطائرة التي حملت
نانسي بيلوسي ومش ّرعين ديمقراطيين
آخرين تحركت من العاصمة الماليزية
كوااللمبور بعد ظهر الثالثاء ،واتخذت
ص ّمم على ما يبدو لتجنب
مسار ًا ملتوي ًا ُ
عبور بحر الصين الجنوبي؛ حيث تملك
بكين وجود ًا عسكري ًا راسخ ًا هناك.
إذ إن مئات اآلالف من األشخاص الذين
تعقبوا عن كثب مسار الطائرة SPAR19
التي تحمل نانسي ،تعقب ًا آني ًا عبر موقع

زيارة بي
لوسي إلى تايوان
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تعقب
الرحالت الجوية ،Flightradar24
الحظوا أن الطائرة اتخذت مسار ًا غير
اعتيادي.
وطارت الطائرة في مسار يشبه القوس
فوق جزيرة بورنيو وحول الفلبين ،بد ًال
من اتخاذ المسار شبه الخطي الذي يمر
عبر بحر الصين الجنوبي والذي تتخذه
غالبية طائرات الرحالت التجارية ،وذلك
حسبما قال المتحدث باسم موقع تتبع
الرحالت الجوية ،إيان بتشينك.
كما أوضح بتشينك أن متوسط زمن أي
رحلة تجارية من كوااللمبور إلى تايبيه هو
حوالي أربع ساعات و 15دقيقة .وأضاف أن
الطائرة استغرقت أكثر من سبع ساعات.
بينما قالت بوني جاليسر ،مديرة برنامج
آسيا في صندوق مارشال األلماني (،)GMF
وهو مؤسسة فكرية مستقرة في واشنطن
العاصمة ،إن سبب اتخاذ هذا المنعطف
يتعلق بضمان السالمة .وأضافت أن
المسار تجنب مضيق تايوان ،وتابعت
قائلة« :كانوا يفعلون أي شيء يرونه
ضروري ًا للمحافظة على سالمة الطائرة».
فيما رد الجيش الصيني على زيارة
نانسي بيلوسي بعرض إلظهار القوة.
واستدعى نائب وزير الخارجية الصيني،
شيه فانغ ،السفير األميركي لدى الصين،
نيكوالس بيرنز ،وذلك حسبما أفادت
وكالة األنباء الصينية الرسمية شينخوا.

كما
أولى آالف األشخاص اهتمام ًا وثيق ًا
لمواقع تعقب الرحالت الجوية في آسيا
الثالثاء كي يعرفوا بأنفسهم ما إذا كانت
نانسي سوف تتوجه بالفعل إلى تايوان.
فقد أعلنت رئيسة مجلس النواب
األميركي نانسي بيلوسي مسار رحلتها
إلى آسيا يوم األحد  31يوليو دون استبعاد
تايوان أو التأكيد على زيارتها ،ورفضت
الصين بشدة الزيارة التي تعد األولى
لمسؤول أميركي رفيع منذ حوالي 25
عام ًا.
تجمع مواقع تعقب الرحالت الجوية
البيانات من اإلشارات التي تُ رسل بصورة
أوتوماتيكية من الطائرات التي تطير في
الجو لتحديد مواقعها بصورة آنية.
في لحظة ما ،كان أكثر من  700ألف
شخص يتتبعون مسار الطائرة التي
تحمل نانسي بيلوسي ،لتصبح الطائرة
صاحبة الرحلة األكثر تتبع ًا على الموقع
حتى اآلن ،وذلك وفق ًا لبتشينك.
وقد أعلنت وزارة الدفاع التايوانية األربعاء
أن التدريبات العسكرية الصينية التي
قامت بها بكين ردا على زيارة رئيسة
مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي
لتايبيه تنتهك المياه اإلقليمية للجزيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية
سون لي فانغ في مؤتمر صحفي إن «بعض

قطاعات
المناورات الصينية تتداخل (…) مع
المياه اإلقليمية لتايوان» .وأضاف أن «ذلك
عمل غير عقالني يهدف إلى تحدي النظام
الدولي».
وجاءت تصريحات الناطق باسم وزارة
الدفاع التايوانية بعيد بيان للوزارة أكد
األربعاء أن التدريبات العسكرية الصينية
تهدد الموانئ الرئيسية والمناطق
الحضرية في الجزيرة ،ووعدت الوزارة
بـ«تعزيز» الدفاعات والرد بحزم.
وقالت الوزارة إن التدريبات تشكل «محاولة
لتهديد موانئنا ومدننا المهمة ولتقويض
السالم واالستقرار اإلقليميين من جانب
واحد».
وأضافت الوزارة أن الجيش يراقب الموقف
عن كثب رافعا مستوى اإلنذار للرد في
الوقت المناسب وبالشكل المناسب،
وأنه يمتلك قدرات جوية وبحرية بمحيط
تايوان ،وهو قادر على الدفاع عن األمن
الوطني ،حسب تعبيرها.
وفي وقت سابق ،أعلنت وزارة الدفاع في
تايوان أن  21طائرة تابعة لجيش الصين
دخلت إلى جنوب غرب منطقة «أديز»،
وهي منطقة مختلفة عن المجال الجوي
اإلقليمي لتايوان لكنها تشمل منطقة
تتداخل مع جزء من «منطقة تمييز الهوية

أل غر ا ض
الدفاع الجوي» التابعة للصين وحتى
بعض أجزاء البر الرئيسي.
كما أعلن مجلس الزراعة في تايبيه
الثالثاء أن الصين ع ّلقت استيراد بعض
المنتجات التايوانية ،ومنها منتجات
السمك والشاي والعسل ،وأن بكين
ب ّررت خطوتها بالتحدث عن مخالفات
تنظيمية.
وفي وقت مبكر من فجر األربعاء ،نقلت
رويترز عن وزارة التجارة الصينية أنه
تم تعليق تصدير الرمال الطبيعية إلى
تايوان ،وهي مكون رئيسي في تصنيع
أشباه الموصالت أحد أكبر صادرات
الجزيرة.

احتجاج وتهديد
عبرت الصين عن غضبها
في المقابلّ ،
من زيارة رئيسة مجلس النواب األميركي
لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا من
أراضيها ووعدت بـ«إعادة توحيدها» بالقوة
إذا لزم األمر ،وأعلنت عن سلسلة من
التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية
حول الجزيرة ردا على الزيارة.
وعلى المستوى الدبلوماسي ،استدعت
وزارة الخارجية الصينية مساء الثالثاء

السفير األميركي لدى بكين نيكوالس
بيرنز ،وقدمت له احتجاجا على خلفية
«الزيارة غير المعلنة من قبل بيلوسي
إلى تايوان» ،التي اعتبرتها بكين
«مقاطعة منشقة».
وأبلغ شي فينغ نائب وزير الخارجية
الصيني السفير بيرنز بأن زيارة بيلوسي
«شريرة للغاية وعواقبها وخيمة جدا» ،وأنها
«خطوة غير أخالقية» ،وكذلك «استفزاز
خطير وانتهاك لمبدأ الصين الواحدة».
واعتبر شي أنه كان ينبغي إلدارة بايدن
منع تلك الزيارة ،ولكنها بدال من ذلك
«تواطأت» معها ،مما أدى إلى تفاقم التوتر
في مضيق تايوان وإلحاق أضرار جسيمة
بالعالقات الصينية األميركية ،حسب
وصفه..وأضاف الدبلوماسي الصيني
أنه يجب على الواليات المتحدة دفع ثمن
خطئها ،متوعدا بأن بالده لن تقف مكتوفة
األيدي ،وأنها ستتخذ إجراءات مضادة
ضرورية وحاسمة ،وفق تعبيره.
وعلى المستوى العسكري ،أعلنت وزارة
الدفاع الصينية أنها ستبدأ «سلسلة
عمليات عسكرية محددة» في محيط
تايوان ،بدءا من الخميس حتى األحد
المقبل.
وقالت الوزارة في بيان إن جيش الصين
في حالة استعداد قتالي ،وسوف يقوم
بعدد من األنشطة العسكرية ردا على
زيارة بيلوسي.
وأجرى الجيش الصيني تدريبات
عسكرية قرب مضيق تايوان ،حيث
استعرض جانبا من قدراته العسكرية
وآلياته في مقاطعة فوجيان الجنوبية
المطلة على مضيق تايوان.
وشهدت تايبيه احتجاجات على طرفي
نقيض ،إذ رفع بعض المحتجين الفتات
ترحب بزيارة بيلوسي وتطالب بانفصال
تايوان عن الصين ،بينما رفع محتجون
آخرون الفتات تندد بالزيارة ،وتعتبرها
استفزازا قد يؤدي إلى اندالع حرب.

ردود فعل خارجية
وفي ردود الفعل الخارجية ،أعربت
اليابان األربعاء عن قلقها من «التحركات
العسكرية المحددة األهداف» التي توعدت
الصين بالقيام بها ردا على زيارة رئيسة
مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي
لجزيرة تايوان ،موضحة أن بعضها
سيجري داخل المنطقة االقتصادية
الحصرية اليابانية.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية
هيروكازو ماتسونو للصحفيين إن
«المناطق البحرية التي أعلن الجانب
الصيني أنها ستستخدم في المناورات
العسكرية اعتبارا من ظهر الرابع
من أغسطس (…) تشمل المنطقة
االقتصادية الخالصة لليابان».
وأضاف أن طوكيو «عبرت عن قلقها للصين
نظرا لطبيعة النشاطات العسكرية» التي
تشمل «إطالق ذخيرة حية».
من جانبه ،قال وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف تعليقا على زيارة بيلوسي
لتايوان إنه ال يرى أسبابا للقيام بأفعال
استفزازية من هذا النوع خاصة للجانب
الصيني..وقد وصفت الخارجية الروسية
زيارة بيلوسي إلى تايوان بأنها استفزاز
صريح في ضوء النهج العدائي لواشنطن
تجاه بكين.
ودعت الخارجية الروسية ،في بيان،
الواليات المتحدة إلى التخلي عن
الممارسات التي من شأنها تقويض
استقرار األمن اإلقليمي والدولي ،وإدراك
الواقع الجيوسياسي الجديد الذي ال يوجد
فيه مكان للهيمنة األميركية ،وفق ما جاء
في البيان.

«الرياضة للجميع» ينظم فعاليات رياضية للسيدات
نظم االتحاد القطري للرياضة للجميع ،تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب ،وضمن أنشطته
الصيفية ،المخصصة للفتيات ،وبالتعاون مع مركز فتيات الجميلية ،جولة جديدة من الفعاليات
الرياضية المختلفة ،والتي انطلقت في الساعة الخامسة ،من مساء أمس األول بمركز فتيات
الجميلية ،واشتملت على العديد من الفقرات المتنوعة ،التي حظيت بمشاركة كبيرة ،واستمرت
على مدى ساعتين ،حيث أسدل الستار على البرنامج الرياضي الصيفي ،الخاص بمركز فتيات
الجميلية ،في تمام الساعة السابعة مساء ،وفي ظل حضور مميز ،حيث بلغ العدد  35مشاركة،
إضافة إلى عدد آخر من الفتيات المسجالت ،بمركز فتيات الجميلية ،وقد أقيم النشاط الرياضي،
تحت إشراف مدربات متخصصات.
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حسن الذوادي األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث:

المونديال سيترك إرثا في قطر والمنطقة
برمنجهام (بريطانيا)  -قنا
 أكد سعادة السيد حسنالذوادي ،األمين العام
للجنة العليا للمشاريع
واإلرث ،أن تنظيم كأس
العالم  FIFAقطر 2022
سيشكل محطة بارزة في
تاريخ البالد ،وسيضع أسسا
متينة إلرث مستدام من
شأنه إحداث تحول هام
وتغيير إيجابي في البالد
والمنطقة.

انتظروا األثر االجتماعي واالقتصادي
والبيئي الستضافة بطولة كأس العالم
وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع
الكومنولث على هامش منافسات دورة
ألعاب الكومنولث بمدينة برمنجهام
البريطانية ،شدد الذوادي على أهمية
بطولة كأس العالم باعتبارها قوة
محفزة لترسيخ إرث دائم يحقق تغييرا
ملموسا في المجتمع.
وأضاف« :حرصنا منذ البداية على أن
يترك كأس العالم قطر  2022أثرا فاعال
خالل رحلة استضافتنا للبطولة .وال
شك أن كأس العالم حدث استثنائي
ال تقتصر أهميته على مجرد منافسات
في كرة القدم على مدى  28يوما ،ونؤكد
مجددا التزامنا بأن تترك هذه النسخة
من البطولة العالمية إرثا اجتماعيا
وإنسانيا واقتصاديا وبيئيا ،وأن تبقى

لمرحلة

خالدة باعتبارها عنوانا
استثنائية في تاريخ منطقتنا».
واستعرض الذوادي استعدادات الدولة
الستضافة البطولة المرتقبة ،واصفا
مونديال قطر بالحدث الرياضي األكبر
على اإلطالق في العالم العربي والمنطقة،
وأضاف« :شهد ماليين المشجعين
المتحمسين مرحلة تاريخية هامة في
كل منطقة من العالم استضافت كأس
العالم خالل العقود الماضية .واآلن حان
دورنا لنصنع التاريخ على أرض قطر،
في فرصة فريدة تشكل نافذة لشعوب
العالم للتعرف عن قرب على قطر
والمنطقة».
وأشار األمين العام للجنة العليا
للمشاريع واإلرث إلى أن جميع مشاريع

إرث مونديال قطر  2022تتوافق مع رؤية
قطر الوطنية  2030وتسهم في تحقيق
أهدافها ،مشددا على أن كافة قطاعات
الدولة تعمل بال كلل لبناء اقتصاد قائم
على المعرفة ،بهدف تقليل االعتماد على
عائدات النفط والغاز ،ودعم مسيرة قطر
على األصعدة االجتماعية واالقتصادية
والبيئية ،حيث يشكل كأس العالم
عامال أساسيا في الجهود الرامية لتسريع
وتيرة تحقيق هذه الرؤية.
ومع قرب انطالق منافسات البطولة في
 21نوفمبر ،أي بعد أقل من أربعة أشهر،
أشار الذوادي إلى األثر الواضح للمشاريع
التي ارتبطت باإلعداد للبطولة في
أنحاء البالد ،حتى قبل انطالق الحدث
المرتقب ،منوها إلى أن استضافة

البطولة أحدثت تحوال كبيرا في البنية
التحتية للدولة ،من خالل العديد من
المشاريع الكبرى ،بما فيها مترو الدوحة،
وتوسعة مطار حمد الدولي ،وشبكات
الطرق الجديدة والفنادق وغيرها ،األمر
الذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز
مسيرة النمو االقتصادي على المدى
الطويل بعد صافرة الختام في 18
ديسمبر.
وتابع« :تمتاز مشاريع البنية التحتية
للبطولة بتصاميم رائعة ،وجرى
تنفيذها بإتقان لتعمل بدقة من الناحية
التشغيلية ،وترتكز جميعها على عنصر
اإلرث .وكما هو الحال في دورة ألعاب
الكومنولث  ،2022فإن كأس العالم قطر
 2022يقوم على المشاركة المجتمعية،

لضمان االستفادة من كل استاد وموقع
تدريب ،وغيرها من مرافق البطولة
األخرى ،حتى بعد انتهاء المنافسات».
وألقى سعادة األمين العام الضوء
على مشاريع االستدامة والمبادرات
المجتمعية على طريق اإلعداد للبطولة،
كما ركز على اإلصالحات التي جرى
تنفيذها على صعيد رعاية العمال
في قطر خالل العقد الماضي ،وقال:
«نواصل بذل قصارى جهدنا لضمان
صحة وسالمة كل عامل في مشاريع
المونديال ،وذلك من خالل العمل عن
قرب مع شركائنا في المؤسسات
والنقابات التجارية والمنظمات غير
الحكومية .وتسهم اإلجراءات المتخذة
في قطر مثل الحد األدنى غير التمييزي

لألجور وسداد رسوم التوظيف التي
دفعها العمال ،في وضع معايير جديدة
في المنطقة والعالم ،وحظيت بإشادة
الجميع».
وتطرق الذوادي إلى عالقة التعاون
الراسخة بين قطر والمملكة المتحدة،
واختتم كلمته بالدعوة إلى ضرورة إدراك
قدرة األحداث الرياضية على تحسين
حياة الناس ،وترك أثر إيجابي على
جميع أفراد المجتمع ،وقال« :نحن على
وشك رؤية أحالمنا تتجسد على أرض
الواقع ،ونبذل ما بوسعنا في سبيل
ترك بصمة واضحة في تاريخ المنطقة،
ونتطلع إلى مشاركة هذه اللحظة
التاريخية مع شعوب العالم».

خالل لقائه مع خليل المهندي على هامش بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

وزير الشباب األردني يشيد بتحضيرات قطر لـ «»2022
كتب

محمد الجزار

استقبل وزير الشباب األردني «محمد
سالمة» فارس النابلسي في مكتبه
بمدينة الحسين للشباب في العاصمة
األردنية عمان ،خليل بن أحمد المهندي
رئيس االتحاد القطري والعربي
واآلسيوي ،النائب األول لرئيس االتحاد
الدولي لكرة الطاولة ،على هامش
منافسات بطولة غرب آسيا المجمعة
للعبة المقامة حاليا في األردن على صالة
األمير حمزة وتستمر حتى الخامس من
أغسطس الجاري.
حضر اللقاء كل من عبد الله يوسف
المال عضو االتحاد الدولي لكرة الطاولة،
وطارق الزعبي رئيس االتحاد األردني
للعبة ،وتم خالل اللقاء مناقشة العديد
من المحاور وتبادل وجهات النظر ،وبحث
أوجه التعاون بين الوزراة والمهندي
واالتحاد القطري واالتحاد األردني للعبة.
ورحب الوزير األردني بالوفد وعبر عن
سعادته الكبيرة بالتجمع المميز لدول
منطقة غرب آسيا على أرض األردن،
مؤكدا أن النجاح الكبير لمنافسات
بطولة غرب آسيا فنيا وتنظيميا أمر
رائع ،ويحسب للمهندي رئيس االتحاد
اآلسيوي الذي يقوم بعمل كبير منذ
توليه رئاسة االتحاد القاري للعبة في
أكتوبر من العام الماضي.
وتم على هامش اللقاء تبادل الدروع
التذكارية ،وحرص المهندي على توجيه
الشكر لوزير الشباب والحكومة األردنية

على دعمها الكبير لتنظيم بطولة غرب
آسيا ،مما ساهم في هذا التجمع الرائع
بمشاركة كبيرة وصلت لـ 12دولة في
بطولة الفرق والفردي والزوجي ،باإلضافة
للحضور الكبير في بطولة األندية التي
انطلقت أول أمس.
من جانبه ،قال الوزير النابلسي في
تصريحات صحفية :نحن سعداء
للغاية باستضافة رئيس االتحاد
اآلسيوي في مقر وزارة الشباب ،ونتطلع
لتعاون كبير مع االتحاد القطري
واآلسيوي ،ونفتحر بالنتائج التي حققها

} الوزير يتحدث لـ $

أبطالنا في منافسات بطولة غرب آسيا.
وأضاف الوزير :األردن هي «الرئة» للدول
العربية ونحن مستمرون في تنظيم
األحداث الرياضية ،خاصة أننا كنا
الدولة العربية الوحيدة خالل أزمة
كورونا التي استمرت في استضافة
البطوالت عبر تطبيق نظام «الفقاعة
الصحية» والبروتوكول الطبي.
وأضاف :مما ال شك فيه أن األزمة أثرت
على الرياضة والشباب العربي بشكل
عام ،ولكننا اآلن نعود بكامل طاقتنا
الستضافة البطوالت.

وحول التعاون مع االتحاد القطري قال:
التعاون مع اإلخوة في قطر كبير ،وهناك
أوجه للتعاون بين الحكومة األدرنية
والقطرية خاصة مع اقتراب موعد بطولة
كأس العالم  ،2022من أجل االستفادة
من الخبرات لدينا في المجال األمني،
وسنشارك بمجموعة من نشامى
الدرك في كأس العالم  ،2022وسيكون
هناك متطوعون من الشباب األردني
متواجدون في هذه النسخة التاريخية
من المونديال.
وأضاف :نتطلع لتكاملية سياحية
ما بين األردن وقطر خالل استضافة
البطولة ،ونتمنى أن تخرج البطولة
بأفضل صورة ،ونحن ثقتنا كبيرة
بالفعل في دول قطر وتجهيزاتها
وتحضيراتها لهذا الحدث الكبير،
وفخورون جدا بإقامة المونديال ألول مرة
في دولة عربية ،ونأمل النجاح للشقيقة
قطر في استضافة هذه البطولة وأي دعم
مطلوب منا نحن جاهزون لتقديمه.
وقدم عبد الله المال عضو االتحاد الدولي
لكرة الطاولة التهنئة لوزير الشباب
األردني على النجاح الكبير لالتحاد
األردني ولدولة األردن في استضافة
التجمع اآلسيوي الكبير لكرة الطاولة
بطولة غرب آسيا بمشاركة  12دولة.
وقال المهندي :هذا التنظيم الراقي
ليس بغريب على األردن ،فقد اعتدنا
دائما على هذا التميز ،ونبارك لهم على
الميداليات التي حققتها البعثة وأعتقد
أنه دليل جهود واضحة ونتاج عمل ودعم
كبير للعبة.

محمد سالمة :فخورون بأول مونديال في الشرق األوسط ..وجاهزون لتقديم كل الدعم

طارق الزعبي رئيس االتحاد األردني:

عالقتنا قوية مع االتحاد القطري
أشاد طارق الزعبي رئيس االتحاد
األردني لكرة الطاولة باللقاء المميز الذي
جمع وزير الشباب األردني مع المهندي،
مؤكدا أنه تناول العديد من الموضوعات
المهمة وناقش مستقبل اللعبة في
الوطن العربي والقارة اآلسيوية بشكل
عام.
وقال الزعبي :السيد خليل المهندي
رجل يقوم بعمل كبير وهو صاحب
أياد بيضاء على اللعبة حول العالم منذ
سنوات طويلة ،ونحن نفخر بالتعاون
معه وعالقتنا في االتحاد األردني قوية

جدا مع االتحاد القطري ،وسعداء دائما
بتبادل الخبرات ونأمل في تحقيق
النجاحات للعبة بالنسبة لنا واألشقاء
الرياضيين وكل العرب.
وتابع :الحمد لله بشهادة الجميع بطولة
غرب آسيا تسير في االتجاه الصحيح
واختتمت منافسات الفردي والزوجي
والفرق بتميز واضح ،وإن شاء الله تسير
بطولة األندية على نفس النهج ليتأكد
مدى قدرة األردن على استضافة األحداث
الرياضية المختلفة في كل اللعبات
بسواعد أبنائها النشامى.

18

رياضة
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فاز برباعية بعد موقعة قوية

الوكرة يقلب الطاولة على الدحيل
الثنائي دياب واليزيدي يشاركان..

الظهور األول لـ «سيميدو»
شهدت مواجهة األمس مشاركة
المدافع البرتغالي الدولي روبن افونسو
بورخيس سيميدو الذي انضم للفريق
قادما من نادي اولمبياكوس اليوناني
بعقد يمتد لثالثة مواسم ...ويعد
البرتغالي سيميدو المولود في  4ابريل
1994م ،من المدافعين المميزين الذين
نجحوا في إثبات قدراتهم خالل تواجده
مع نادي اولمبياكوس اليوناني ونادي
بورتو البرتغالي ومع منتخب بالده.
وأكمل الدحيل عقد المحترفين بتواجد
البلجيكي ادميلسون دا سيلفا ،والكوري
الجنوبي نام تاي هي ،الكيني مايكل
اولونغا والتونسي فرجاني ساسي.
وشارك كذلك الالعبون الجدد الالعب
ناصر اليزيدي قادم ًا من فريق الوكرة،
والالعب هارون دياب قادم ًا من فريق
الخور ...ويعد اليزيدي ودياب من
العناصر الشابة التي اثبتت قدراتها
الفنية مع أنديتها في الموسم الماضي.

تشكيلتا الفريقين
{ تصوير -عباس علي

كتب

ماركيز لوبيز:

ً
شكرا لالعبين
على المجهود الرائع
حرص اإلسباني ماركيز لوبيز مدرب الفريق األول لكرة القدم
بنادي الوكرة في بداية تصريحاته عقب لقاء أمام الدحيل على
توجيه شكره لالعبي الموج األزرق على المجهود الكبير الذي بذلوه
طوال مجريات اللقاء الذي توجوه بالفوز العريض بأربعة أهداف
مقابل هدفين.
وقال لوبيز :الفريقان قدما مباراة قوية تليق باسم الناديين
بشكل خاص وبدوري نجوم  QNBبشكل عام ،وتمسك كل
فريق بحظوظه كاملة في حصد جميع النقاط ،ولكن رغبتنا
إصرارا على تحقيق الفوز في المواجهة
كانت األكبر وكنا األكثر
ً
االفتتاحية ،لذلك فإنني أشكر جميع الالعبين على هذا المجهود
الرائع ..وتابع :العبو الدحيل حاولوا السيطرة على مجريات
اللقاء في الدقائق األولى وشنوا بعض الهجمات على
مرمانا حتى نجحوا في إحراز الهدف األول ،وبعدها
دخلنا بقوة في أجواء المباراة وصنعنا العديد من
تباعا حتى نجحنا
الفرص التهديفية التي ضاعت
ً
في إدراك التعادل مع نهاية الشوط األول.
وأضاف :مع بداية الشوط الثاني تلقينا
ً
ً
أيضا ،ولكننا لم نستسلم
هدفا
ثانيا
ً
وضاعفنا من نشاطنا وركزنا على
تنويع اللعب من الجانبين ومن العمق
إلجبار المنافس على عدم التقدم من
ناحية وخلق الفرص التهديفية من
ً
ً
مكثفا
ناحية أخرى ومارسنا
ضغطا
على الفريق المنافس في كل مكان
في الملعب حتى نجحنا في إحراز
هدف التعادل ثم أضفنا الهدفين الثالث
والرابع ،لننهي المباراة لصالحنا بفوز
عريض ومستحق.

عوض الكباشي

ومهما على فريق
حقق فريق الوكرة فوزا غاليا
ًّ
الدحيل وصيف الموسم الماضي ،بنتيجة
كبيرة ( )2-4في المواجهة التي جمعت
بينهما مساء األمس لحساب الجولة األولى
من دوري نجوم  ،QNBعلى ملعب المدينة
التعليمية المونديالي.
وسجل أهداف الوكرة كل من :جيلسون
داال هدفين (د ،54د ،)1+90واالسترالي ترنت
ساينسبري د ،45وأوميد إبراهيمي د( 68ركلة
جزاء) ....وأحرز هدفي الدحيل :مراد ناجي
ضد مرماه د ،15ومايكل أولونجا د...50وبهذا
النتيجة والفوز الكبير ،وضع الوكرة أول 3
نقاط في رصيده بالموسم الجديد ،بينما
ظل الدحيل خالي الوفاض.
لقاء األمس جاء في قمة في األداء الفني
والمستوى الراقي من الجانبين خاصة في
الشوط الثاني الذي كان قمة في االثارة
والمتعة السيما بعد ان صدم الوكرة منافسه
بالهدف الثالث لتشهد الدقائق االخيرة صراعا
بين الفريقين.
بداية المواجهة كانت من صالح الدحيل
بتفوقه المبكر منذ الدقائق االولى وقد
ضغط بقوة وحصل على بعض الفرص
حتى استطاع تسجيل الهدف االول بالنيران
الصديقة بالدقيقة  15من عرضية ادميلسون
حاول مراد ناجي تشتيتها فأكملها في
مرماه ...وكاد الوكرة يتعادل في الدقيقة 17
لوال ان عرضية عمر علي لم تصل داال المنفرد،
ويقع حارس الوكرة في خطأ كاد يسفر عن
الهدف الثاني بعد سقوط الكرة من بين يديه،
ولكن أنقذ الدفاع الموقف ومنع هدفا ،وفي
الدقيقة األخيرة يحصل الوكرة على ركنية
تصل على رأس ترنت سينسبري خطفها

وسط الدفاع مسجال التعادل.
وفي الشوط الثاني شوط االثارة والمتعة
ضغط الدحيل مع الدقائق األولى للشوط
الثاني واستطاع خطف الهدف الثاني في
الدقيقة  50عن طريق مايكل اولونغا من
عكسية مميزة من ادميلسون ،نجح من
خاللها الكيني من تسجيل الهدف ..واستطاع
الوكرة التعادل مرة ثانية في الدقيقة 54
وبهدف رائع لالعب داال بعد سدد من وضع
االنفراد.
وتواصلت االثارة وكاد الوكرة يسجل
هدفا من هجمة خطيرة تنتهي عرضية لم
يستغلها داال وتهيأت أمام اوميد إبراهيمي
تعرض للعرقلة ليحتسبها ركلة جزاء في
الدقيقة68تصدى لها اوميد وسددها ليحرز
الهدف الثالث للوكرة.
بعد الهدف شن الدحيل هجوما وضغطا
بكل العبيه من أجل التعادل لكنه قوبل
باستبسال من الحارس والدفاع ،في المقابل
حاول الوكرة الوصول من جديد إلى المرمى
عبر الهجمات المرتدة...يستغل الوكرة
الخطأ الدفاعي للدحيل بوصول الكرة الى داال
الذي اندفع من وسط الملعب وانفرد وسجل
الهدف الرابع وهدف الحسم في الدقيقة ،90
لتنتهي المباراة لصالح الوكرة بأربعة أهداف
مقابل هدفين.
وقد قدم الوكرة مستويات راقية وهو الحصان
األسود في النسخة الماضية من الدوري
بعدما حل في المركز الثالث وقدم مستويات
طيبة ،وبفوزه أمس يؤكد أن انتصاراته على
الدحيل لم تكن محض صدفة في الموسم
الماضي ،رغم أن الفريق يعاني من بعض
الغيابات من العبين دوليين ،لكنه يراهن
على االستقرار الكبير سواء بتواجد المدرب
ماركيز لوبيز أو الالعبين المحترفين الذين
ظهروا بمستوى مميز في الموسم الماضي.

الدحيل :محمد البكري ،محمد موسى
(روبين سيميدو) ،يوسف فرحات ،لويز
مارتن ،ادميلسون ،فرجاني ساسي،
ميشيل اولونغا ،سلطان البريك ،نام
تاي هي ،دياب هارون ،لطفي ماجر (ناصر
اليزيدي).

א אאא
الوكرة

منتخبنا
حقق
فوزه
الخامس
على
التوالي

اإلمارات

$

واصل منتخبنا الوطني تميزه تصدره
للبطولة الخليجية لكرة السلة للشباب
عاما والمقامة على صالة
تحت 18
ً
الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي
الوصل خالل الفترة من  29يوليو وحتى 6
أغسطس الجاري والمؤهلة إلى نهائيات
كأس آسيا تحت  19سنة التي ستُ قام
في إيران خالل الفترة من  21إلى 28
أغسطس الجاري.
وحقق منتخبنا الوطني للشباب أمس
فوزه الخامس في البطولة الخليجية
على حساب شقيقه منتخب عمان
بنتيجة ( )32 - 82بعد مباراة سيطر من

2

الحدث

الجولة األولى دوري نجوم QNB

الملعب

المدينة التعليمية

األهداف

مراد ناجي (د ،)14سينسبري لوكاس (د ،)45ميشيل اولوتغا (د،)50
جاسينتو داال (د 54و ،)1+90أوميد إبراهيمي (د.)68

اإلنذارات

عمر علي ،محمد العباسي( ،الوكرة) ،فرجاني ساسي ،يوسف أيمن (الدحيل).

حكم الساحة

عبد الرحمن الجاسم

األسترالي ساينسبري يشارك ويسجل
شارك األسترالي ترنت ساينسبري العب
الوكرة الجديد في مباراة االمس وتمكن من
تسجيل هدف لصالح فريقه وقدم الالعب
مستويات جيدة في بداية المشوار..
وكان نادي الوكرة أعلن عن تعاقده رسميا
مع الالعب األسترالي ترنت ساينسبري،
لالنضمام لصفوف الفريق في الموسم الكروي
الحالي / 2022 .2023وأعلن عن ضمه كذلك

«عنابي السلة» يتصدر البطولة الخليجية
خاللها منتخبنا القطري وقدم مستويات
راقية ومتميزة ،وحصل العبنا حمد
ياسين على جائزة أفضل العب في اللقاء.
هذا الفوز منح منتخبنا الوطني صدارة
البطولة برصيد  10نقاط بالعالمة
الكاملة ،حيث فاز العنابي على
منتخبات :البحرين بنتيجة (،)47 - 63
واإلمارات بنتيجة ( ،)45 - 63والكويت
بنتيجة (،)51 - 64
وأخيرا على األخضر
ً
السعودي بنتيجة ( ،)55 - 79وباألمس
حقق الفوز على العماني في خامس
المواجهات.
ويترأس بعثة منتخبنا سعدون صباح
الكواري أمين السر العام التحاد السلة،
وتضم :طالل زيد الدوسري مدير
المنتخب ،وأحمد إسماعيل محمود

الدحيل

4

واصل انتصاراته وتخطى نظيره العماني

اإلداري ،والجهاز الفني بقيادة اليوناني
ومحمد
ميكونياتيس،
ستافروس
عرابي مساعد المدرب ،و 13العبا
هم :أحمد عبدو ،وعيسى العطاري،
وعلي النبوي ،وحمد ياسين ،وعبدالله
ياسين ،وعبدالله راشد ،ومحمد ابشر،
ومصطفى ندى ،وسلطان أبوعيسى،
وغسان رامي ،ومحمد نادو ،وحازم غازي،
وعزام رامي.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور
واحد ،على أن يلتقي أول الترتيب مع رابع
الترتيب وثاني الترتيب مع ثالث الترتيب
يوم  5أغسطس ،وفي اليوم التالي تُ ختتم
البطولة بإقامة مباراتي الدورين نصف
النهائي والنهائي ،حيث يتأهل البطل
والوصيف إلى نهائيات آسيا في طهران.

الوكرة :سعود الخاطر ،لوكاس مينديز،
سينسبري لوكاس ،اوميد إبراهيمي،
جاسينتو داال
مراد ناجي ،عمر علي ،سعود النصر ،خالد
شراب ،محمد سليم (إسماعيل محمود)،
محمد العباسي.

} من مباراة األمس

 3العبين محليين للفريق األول وهم :محمد
العباسي وإبراهيم الصادق وحمد منصور.
يشار إلى أن ساينسبري لعب الموسم
الماضي في صفوف فريق كورتريك أحد
أندية دوري الدرجة األولى البلجيكي( A
) ،كما سبق له اللعب لعدد من األندية
في استراليا وهولند وايطاليا والصين
وبلجيكا.

رياضة
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الرهيب يخسر في بداية مشوار الدوري

رياح الشمال تفاجئ الريان
تشكيلتا الفريقين

 Gعلي مال الله
يونس باكر K
{ الريان :فهد
سر عبدالرحمن
حمد وأحمد يا
وياسر محمد
عبدالله والمكي
تميم منصور ال
و
ودامي تراوري
يم عبدالحليم
طنباري وابراه
محسن ال
محمد السيد
ان بولي وأحمد
مسعود ويوه
ستيفن نزونزي.
عبدالعزيز خالد
و
باكر سيك  GKو
{ الشمال :با
س ناني ومحمد
ك الندري وماتيا
متولي ولوي
ان وياسين بامو
ري وعلي إياد علو
أحمد الجاب
علي الهاشمي
حسن وجاسم
وماجد محمد
حي وأمجد عطوان.
لمين عتيق الرمي
وسا

أحمد عبدالمقصود:

ّ
صعبنا «الديربي» على أنفسنا
أبدى أحمد عبدالمقصود العب خط وسط
الريان استياءه من تلقي الخسارة أمام
الشمال حيث قال «لألسف لم ننجح في
الخروج بالنتيجة التي نرغب فيها ،حيث
كانت لدينا رغبة في الظهور بشكل أفضل
لكن لم نوفق وخسرنا أول مباراة ،وكنا
نتمنى بداية أفضل وهذا األمر يجعل مباراة
الديربي القادمة أمام العربي صعبة» .وقال

«أنا أعيش نفس األمر مثل أسرة الريان،
وال ننكر وجود ظروف صعبة ،وال نريد أن
نقسو على الالعبين ألن هناك نقصا في
الالعبين ،وأغلب الالعبين يلعبون الدوري
ألول مرة ،وهناك إصابات وهناك خروج
العبين مثل ياسين براهيمي ،وهناك
نقص في الالعبين وغيرها من األمور،
ونأمل أن تتحسن األمور في المستقبل».

א אאא

كتب

عادل النجار

ضربت رياح الشمال الرهيب الرياني ،وعصفت
به في بداية مشوار دوري نجوم  ،QNBحيث
تلقى الريان خسارة أمام الشمال بهدف دون رد
خالل المباراة التي جمعتهما على استاد جاسم
بن حمد بنادي السد في ختام مواجهات الجولة
األولى من بطولة الدوري.
الشمال نجح في خطف انتصار ثمين للغاية
بفضل هدف محمد السيد «جدو» د،86
ليحصد أول ثالث نقاط في بداية مشواره
ببطولة الدوري في حين شكلت تلك الهزيمة
حالة من اإلحباط المبكر لجماهير الرهيب التي
كانت تمني النفس بظهور أفضل.

شوط سلبي
لم يرق الشوط األول للمستوى المطلوب ،حيث
اكتفى الفريقان باللعب في منتصف الملعب
وغابت الفاعلية في الجانب الهجومي ،ولم
تكن هناك فرص حقيقية يمكن الحديث عنها
باستثناء تسديدات من خارج منطقة الجزاء،
ومحاوالت من الريان عن طريق الالعب تميم
منصور لكن لم تصل أي منها إلى الشباك.
أبرز لقطات الشوط األول يمكن اختصارها
في ركلة جزاء احتسبت وألغيت بعد العودة
لتقنية الـ  ،VARحيث احتسب الحكم
الخطأ من خارج منطقة الجزاء ولم يستفد
الريان منها .إحصائيات الشوط األول تعكس
تفوق الريان في نسبة االستحواذ بإجمالي
 % 59مقابل  % 41للشمال ،في الوقت الذي
لم يحصل أي فريق على ركنيات ،في حين
احتسبت حالة تسلل وحيدة ضد الريان دون
احتساب أي حاالت تسلل ضد الشمال ،وسدد
كل فريق تسديدتين فقط على المرمى.
الشوط األول لم يرق للمستوى المطلوب ،حيث

اكتفى الريان باالستحواذ السلبي في وقت
دافع الشمال بشكل جيد ونجح في الخروج من
ذلك الشوط بنتيجة مقبولة أمام الرهيب.

هدف الحسم
لم يتغير الوضع في الشوط الثاني
مقارنة باألول ،حيث استمر الريان
في السيطرة واالستحواذ بدون
خطورة ،في المقابل اعتمد
الشمال على الهجمات المرتدة
والضربات الثابتة ،وكاد أن
يهز العب الشمال ماتياس
ناني شباك الريان من
ركنية حولها برأسه إلى
مرمى الريان لكن حارس
الرهيب فهد يونس
تصدى لها بصعوبة
وأنقذ فريقه من هدف
محقق.
الريان حاول وكانت له
بعض المحاوالت لكنها لم
تكن خطيرة ،حيث عانى
من اللمسة األخيرة وكذلك
صناعة الفرص في الجزء
األمامي في الوقت الذي قدم
الشمال مستوى جيدا خالل
الدقائق العشر األخيرة ،وأظهر
رغبة أقوى في الفوز ،وبالفعل
تحقق له مراده عن طريق محمد
السيد «جدو» الذي توغل في منطقة
جزاء الريان وحاول الدفاع إبعادها لكنها
ضربت ومرت إلى الشباك د ،86لتمنح
الشمال تقدما مثيرا في الدقائق األخيرة من
عمر اللقاء ،حيث حاول الريان العودة لكنه لم
ينجح ليخسر أولى مبارياته في الدوري وتذهب
النقاط الثالث للشمال.

الريان

الشمال

0

1

الحدث

األسبوع األول بدوري نجوم QNB

المكان

استاد جاسم بن حمد

األهداف

محمد السيد «جدو» د( 86الشمال)

بطاقات صفراء

تميم منصور وأحمد ياسر (الريان)
عبدالعزيز متولي (الشمال)

حكم اللقاء

عبد الله العذبة

هشام زاهد:

سعداء بالفوز ونسعى لألفضل
أعرب هشام زاهد مدرب فريق الكرة بنادي
الشمال عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه
الفريق على الريان بهدف نظيف في المباراة التي
أقيمت بينهما مساء أمس في ختام الجولة األولى
من دوري نجوم .QNB
وقال زاهد في تصريحات للموقع الرسمي عقب
المباراة :حققنا فوز ًا ثمين ًا على حساب فريق كبير،
وأتمنى أن يكون هذا االنتصار دافع ًا لنا في الفترة المقبلة
من الدوري.
وأضاف :أشكر الالعبين بشدة على مجهودهم الكبير في
علوان العب الشمال:
مباراة اليوم ،كنا ملتزمين على المستويين الدفاعي
والهجومي ،والحمد لله حصدنا الثمار في الشوط
الثاني واقتنصنا هدفا يساوي ثالث نقاط غالية في
بداية المشوار .وأشار زاهد إلى أن الريان لديه العبون
شباب على مستوى جيد ،مشير ًا إلى أن منحهم فرصة
أعرب األردني علي علوان العب الشمال عن سعادته بالفوز
المشاركة يعد بادرة جيدة ويعطي صورة طيبة
الثمين الذي حققه فريقه على الريان بهدف نظيف في المباراة
لفريق الريان.
التي أقيمت بينهما مساء أمس.
وختم مدرب الشمال تصريحاته بتوجيه الشكر
وقال علوان :حققنا فوز ًا غالي ًا على حساب فريق قوي صاحب
إلى إدارة نادي الشمال التي لم تبخل مطلق ًا
جماهيرية كبيرة ،ونحن سعداء للغاية بهذا االنتصار في بداية
في دعم الفريق ،وكذلك جماهير النادي
مشوارنا بالدوري هذا الموسم.
وكل المسؤولين الذين ساندوا الفريق
وأضاف :قدمنا مباراة دفاعية إلى حد ما ،لكن في نفس الوقت لم يشكل
للظهور بأفضل صورة في المباراة،
الريان خطورة حقيقية على مرمانا ،وفي نهاية المطاف نجحنا في حصد
وقال :أتمنى األفضل لفريقي في
الثالث نقاط بعد استغالل فرصة من الفرص القليلة التي الحت لنا وحصدنا
المرحلـــة المقبـلة خــاصـــة
من خاللها ثالث نقاط غالية .وأكد علوان أن الشمال يسعى لتقديم مستويات
أننا نســعــى لألفضل
مميزة هذا الموسم تليق باسم النادي ،وقال :طموحنا مختلف هذا الموسم ،نسعى
دائمـــ ًا.
لالبتعاد مبكر ًا عن صراع الهبوط والتواجد في مركز متقدم بجدول الترتيب.

طموحنا مختلف هذا الموسم

آسيوية األندية تقام خالل الفترة من « »12إلى « »24فبراير «»2023

بـعـثـة عـنـابـي اليـد إلـى تـركيـا اليـوم
تغادر الدوحة اليوم بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد،

وكان اتحاد اليد قد كشف في وقت سابق عن قائمة

حيث تتوجه إلى مدينة قونية التركية للمشاركة في دورة

العبي المنتخب الوطني األول استعدادا للمشاركة في

بصورة جيدة من أجل تقديم مستوى وصورة طيبة لكرة

بولندا والسويد خالل الفترة من  11إلى  29يناير من العام

ألعاب التضامن اإلسالمي الخامسة ،وقد استعد منتخبنا
اليد القطرية خالل البطولة.
وضمت القائمة  23العبا هم :بالل مسعود
مرارحه (األهلي) ،وعبد الرحمن طارق العبد
الله ومصطفى أمير هيبة وأحمد نادر نسيم
وأحمد محمد مددي ورفائيل دي كوستا
كابوتي وبالل لبينكا وعالء الدين نبيل
بالراشد وعليه خالد حامد (الدحيل)،
ورشيد يوسف ومحمد محمود عبد المجيد
وإبراهيم شبل عبيد (السد) ،وأنيس
عبد الرزاق زواوي (العربي) ،ومحمود أحمد

زكي وعبد الهادي مدحت رشاد (الغرافة)،
وكمال الدين مالش وأمين موفق زكار وايلدر
ميميسفيتش وعلي عناد الديري (الريان)،
وياسين سامي إبراهيم وأحمد عبد الحميد
المنياوي (الوكرة) ،وفرانكس كارول مارزو
(الكويت الكويتي) ،ويوسف الطيب علي.
وسوف يبدأ المنتخب تدريباته في 14
أغسطس الحالي بقيادة مدربه اإلسباني
فاليرو ريفيرا.

بطولة العالم الثامنة والعشرين للرجال التي تستضيفها
المقبل .2023

وكانت قرعة بطولة العالم أوقعت
المنتخب القطري في المجموعة الخامسة
إلى جانب منتخبات ألمانيا وصربيا
والجزائر ،فيما ضمت المجموعة األولى
كال من إسبانيا ومونتينيغرو وتشيلي
وإيران ،والمجموعة الثانية فرنسا وبولندا
والمجموعة
وسلوفينيا،
والسعودية
الثالثة السويد والبرازيل والرأس األخضر
واألوروغواي ،والمجموعة الرابعة آيسلندا

والبرتغال والمجر وكوريا الجنوبية ،في
حين ضمت المجموعة السادسة النرويج
ومقدونيا واألرجنتين وهولندا ،والمجموعة
السابعة مصر وكرواتيا والمغرب وأميركا،
والمجموعة الثامنة الدنمارك وبلجيكا
والبحرين وتونس.
في إطار مختلف أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة
اليد ،أن النسخة القادمة الـ  25من البطولة
اآلسيوية لألندية أبطال الدوري للرجال

ستقام خالل الفترة من  12إلى  24فبراير من
العام المقبل .ولم يكشف االتحاد اآلسيوي
عن الدولة المستضيفة للبطولة والتي
ستكون مؤهلة لبطولة العالم لألندية أبطال
القارات سوبر جلوب  2023المقررة إقامتها في
وقت الحق من العام المقبل أيضا في المملكة
العربية السعودية.
وكانت النسخة األخيرة من البطولة أقيمت
في مدينة حيدر أباد الهندية في شهر يونيو

الماضي ،وت ّوج فريق الكويت الكويتي بطال لها
بعد فوزه في المباراة النهائية على النجمة
البحريني بنتيجة  28 .23 /يشار إلى أن
السد القطري ينفرد بالرقم القياسي في
السجل الذهبي للبطولة اآلسيوية لألندية
أبطال الدوري للرجال لكرة اليد ،حيث حصل
على اللقب خمس مرات ،بينما فاز الدحيل
باللقب ثالث مرات ،والجيش مرتين ،ومرة
واحدة لكل من :الريان والعربي وقطر.

20

رياضة

السنة ( - )27الخميس  6من المحرم 1444هـ الموافق  4أغسطس 2022م العدد ()9831

علي المسيفري رئيس نادي المرخية يؤكد لـ  $الرياضي:

الفوز على السد «ليس صدفة»
ال��ل��ع��ب ع��ل��ى م�ل�اع���ب ال���م���ون���دي���ال «متعة» ل��ل��ح��ض��ور
حوار

} علي المسيفري

عوض الكباشي

نجح فريق المرخية الصاعد للدوري هذا
الموسم في قلب الطاولة على فريق السد
بطل دوري النسخة الماضية من منافسات
دوري نجوم  ،QNBبنتيجة  ،2-4وهي
النتيجة التي وصفها البعض بالمفاجأة
عطفا على امكانيات نادي السد
رغم ما يعانيه الفريق من نقص..
« $الرياضي» جلس مع
علي المسيفري رئيس نادي
المرخية للحديث عن
الفوز الذي حققه فريقه
وطموحهم في الدوري،
وكواليس النتيجة التي
انتهت عليها المواجهة
في الجولة األولى من
منافسات الدوري.

فريقي بعيد

طموحنا التواجد

عن «الغرور»..

مع فرق

االنتصار في أول

الجميع وال

وتوقعت
المشوار

علي المسيفري رئيس نادي المرخية..
وهو يعتبر أحد أبرز اإلداريين الشباب
الذين بذلوا جهودا كبيرة خالل الفترات
الماضية من أجل عودة الفريق للدرجة
األولى ،وبتضافر جهود الجميع استطاع
فريقه ان يقدم مستويات راقية في
الموسم المنقضي وخطف بطاقة التأهل
لدوري الدرجة األولى.
المسيفري تحدث حديثا مطوال في حواره
الخاص عن المرحلة المقبلة وما بعد
الفوز على السد ،مشيرا إلى ان النتيجة
والفوز لم يكونا وليدي الصدفة بل جاءا
بالجهد والتخطيط من إدارة النادي
والجهازين الفني واإلداري وبجهد مقدر من
العبي الفريق الذين كانوا في الموعد..
موضوعات عديدة ومختلفة تحدث عنها
المسيفري في الحوار اآلتي:
* بداية الفوز على السد هل جاء عن
طريق الصدفة؟
 بالتأكيد أنها ليست صدفة بل نتاجعمل جاد بدأ بعد صافرة نهاية الموسم
الماضي ،واستعداد جاد ومعسكر ناجح
ضم كل العناصر التي تم اختيارها
بعناية ،ال ننكر مرور السد بظروف
استثنائية ولكن ذلك ال يقلل من فوز
المرخية بأي حال من األحوال ،الذي جاء
بجدارةواستحقاق.
* هل توقعتم الفوز والتغلب على السد ؟

«الوسط» ونحترم
نخشى أحدا

 أنا متفائل بطبعي ،وتوقعت الفوز بعدمارأيت إصرار الالعبين الذين عاهدونا على
بذل الجهد للخروج بنتيجة إيجابية،
والحمد لله كانوا على قدر المسؤولية،
واستعدادات الفريق بدأت مبكر ًا من خالل
تدشين التدريبات في الدوحة قبل التوجه
لتركيا لخوض المعسكر التحضيري،
وحقق المعسكر األهداف المطلوبة وجميع
األمور كانت جاهزة ،ونتطلع أن تحقق
اكبر استفادة منه بإذن الله خالل الجوالت
المقبلة من البطولة.

} وماذا عن المرحلة المقبلة
بعد الفوز على الزعيم ؟

 طوينا الصفحة وبدأنا مباشرةاالستعداد النفسي والبدني للمباراة
القادمة ،فنحن ندرك تمام ًا أن المشوار
اليزال في بدايته والقادم أكثر صعوبة...
وعلينا مواصلة التركيز في الجوالت
المقبلة وهي جميعها بذات األهمية.

} هل تخطي السد سيجعل
(الغرور) يدخل الفريق؟

 لن تخدعناإمكانياتنا جيد ًا،
اآلخرين ،وندرك

مباراة السد ،نعرف
كما نعرف إمكانيات
بأننا لسنا األفضل،

ولكننا قد نكون األكثر
طموح ًا وهذا حق مشروع ،وبالتأكيد ال
يعني الغرور ،والعبونا كبار ويعلمون ذلك
جيد ًا.

} هل أنتم راضون عن الثقة

التي منحتموها للجهازين

الفني واالداري ؟

 بالطبع ،الجهازان الفني واإلداري قامابدورهما على أكمل وجه ،واستحقا
االستمرار ،وأثبتا كفاءتهما ..والزال لديهما
الكثير لتقديمه ...وتوافر كافة اإلمكانيات
واإلدارة الناجحة بتواجد جهاز فني متمكن
حقق ما هو مطلوب في مرحلة صعبة،
بجانب تواجد عناصر من المحترفين
والمواطنين أكفاء وجهاز إداري متمكن قادر
على توفيق كافة المتطلبات وتقديم كافة
سبل الراحة من أجل تقديم األفضل.

} المرخية هل أصبح (عقدة)
للسد ؟

 فع ًال هي ليست المرة األولى ولكني ال أؤمنبالعقد ،ويبقى السد زعيم ًا ،وقد سبق لنا
وأن حققنا نتائج إيجابية أيض ًا مع الريان
والغرافة وغيرهما من أندية األولى ونأمل

} مسفر المسيفري

تكر ا ر ها
أيض ًا.
* من خالل بعض مباريات الجولة األولى
كيف ترى الدوري هذا الموسم ؟
 موسم متميز ،بدء ًا من موعد البداية،وكأس العالم ،وخطة التطوير ،وأعتقد أن
سقف طموحات األندية ارتفع وسنشاهد
منافسة قوية إلى نهاية الموسم.

} ما هو طموحكم في

الموسم الرياضي الحالي ؟

 طموحنا أن نكون أحد فرق الوسط..وأعتقد بأننا قادرون على ذلك بالنظر
لالستقرار الفني واإلداري والمجموعة
المتميزة من الالعبين ،وثقتي بهم ال
حدود لها ..بالتأكيد هدفنا األول هو
البقاء ألن المرخية ال يستحق التواجد
في الدرجة الثانية نظرا لإلمكانيات
التي نتمتع بها ،وبعدها المنافسة على
التواجد في وسط الترتيب.

} مباراتكم في الجولة

الثانية أمام نادي قطر كيف

تنظر اليها … هل الدور على
القطراوي ؟

 تعاهدنا على مواجهةكل الفرق بقوة وبهدف تحقيق نتيجة
إيجابية ..وأتمنى أن نوفق في ذلك أمام
قطر واألندية األخرى ،وأؤكد أن فوزنا
على السد بكل إيجابياته ال يعني عدم
وجود سلبيات سنعمل بالطبع على
تالفيها قبل المواجهة القادمة ...نريد
أن نحقق انطالقة قوية وتحقيق نتيجة
إيجابية ،ونحن في المرخية نحترم
جميع الفريق وسنؤدي أمامهم بكل قوة
وعازمون على األفضل ..نحترم الجميع
ولكن في نفس الوقت ال نخشى أحدا..
وسنلعب من أجل األفضل دوما.

} هل ترى ان الجميع أمام فرصة في
ظل غيابات السد والدحيل ؟ وهل

تتوقع ان يكون هناك بطل جديد
خالل الجوالت السبع األولى ؟

 أعتقد أن الغيابات فرصة بواقع الحال إالأن السد والدحيل لن يقفا مكتوفي األيدي
وسنلمس ذلك تدريجي ًا ...ولكن دائما
الزعيم والدحيل فريقان كبيران بجميع
الالعبين الذين يمثلونهما والفرق الكبيرة

مثل
السد والدحيل النقص في
صفوفها ال يكون مؤثرا بالصورة القوية ألن
لديها من العناصر البديلة القادرة على
تقديمالمطلوب.

} اللعب في المالعب

المونديالية ..ماذا يعني لكم
ولالعبين ؟

 مؤكد أن اللعب في مالعب الموندياليعتبر متعة لالعبين وللحضور،
وأجواء مثالية لتقديم المزيد من
المنافسة واإلثارة ...وبالنسبة لنا في
نادي المرخية فإن اللعب في المالعب
المونديالية أمر جيد ،ألنه يمنح ويساعد
على روح التحدي واإلصرار التي تميز بها
الفريق ..ال تزال ماثلة أمامنا اآلن لتصبح
أبرز أسلحة الفريق في الدوري ألن الطموح
هو ذات طموح األندية األخرى في تحقيق
النتائج االيجابية ،وبالنسبة لالعبين
يعتبر اللعب في المالعب المونديالية
أمرا ممتازا قبل انطالق منافسات مونديال
كأس العالم .2022

} عبدالله مبارك

الجهازان الفني

الغيابات فرصة..

واإلداري قاما بدورهما

لكن السد والدحيل

على أكمل وجه

لن يقفا

و«استحقا االستمرار»

} المسيفري يتحدث للزميل عوض الكباشي

مكتوفي األيدي

الطب والحياة
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من القوالب المنزلية إلى الليزر والزوم

طرق تبييض األسنان
ّ
شك أن هناك الكثير من األمور التي
ال
يجب أن نتبعها من أجل تنظيف

ً
فبعيدا عن األمور التقليدية
األسنان،
التي نعرفها مثل استخدام الفرشاة
ً
يوميا،
والخيط مرتين على األقل

يُ عتبر تبييض األسنان من األمور
الضرورية في بعض األوقات ،فتغير
لون أسنانك إلى األصفر سيفقدك
ابتسامتك الحقيقية.
أن األسنان البيضاء المتأللئة أحد
وباعتبار ّ
مفاتيح الحصول على ابتسامة جميلة
ّ
التحدث
وجذابة تمنحك ثقة كبيرة أثناء
ّ
مع الناس ،إليك كل ما تريد معرفته عن
طريقة تبييض األسنان وأنواعه.

طريقة تبييض األسنان
من الناحية التقنية ،فإن كلمة تبييض
األسنان تُ شير إلى إزالة األوساخ واللويحة
السنية المتراكمة على األسنان ،وتتم
إما من خالل المواد مثل بيروكسيد
الهيدروجين أو بيروكسيد الكارباميد أو من
خالل الليزر.

الطريقة األولى :استخدام معاجين
تبييض األسنان
المبيضة
هناك العديد من المعاجين
ُ
لألسنان التي تستطيع الحصول عليها
من الصيدليات والمحالت التجارية
وتحتوي هذه المعاجين المبيضة على
مادة البيروكسيد أو مواد كيميائية أخرى
تستطيع إزالة البقع واألوساخ الناتجة عن
الملونات أو التدخين.
وهناك أنواع أخرى توجد فيها مادة كيميائية
زرقاء اللون عند استخدامها تُ عطي وهم ًا
ً
أن األسنان تبدو أكثر بياض ًا ،وذلك
بصريا َّ
بسبب غلبته على اللون األصفر للسن،
وبشكل عام يمكن لمعاجين األسنان
المبيضة أن تمنحك درجة واحدة أفتح من
لون األسنان الحالي.

طريقة تبييض األسنان بشكل
صحيح عن طريق المعاجين
في البداية ،عليك قراءة ما يحتويه
المعجون الذي قمت باختياره ،وعادة ما
تكون المعاجين التي تحتوي على المواد
الكيميائية زرقاء اللون تعطي نتائج أسرع.
ثاني ًا ،إذا كان معجون األسنان يرشدك
لالستخدام اليومي للحصول على أفضل
النتائج ،فيمكنك استخدامه يومي ًا ،أما
إذا كنت تعاني من حساسية األسنان
المتزايدة ،فيمكنك استخدام معجون
أسنان عادي بالتناوب أو البحث عن معجون
أسنان مبيض لألسنان الحساسة.
كما يجب عدم استخدام بعض معاجين
األسنان المبيضة شديدة الكشط ألكثر
من  4أسابيع ،فقد يؤدي القيام بذلك إلى
إتالف أسنانك.
مبيض ًا
وإذا كنت تستخدم معجون أسنان ّ
مرتين يومي ًا ،فقد يستغرق األمر من  2إلى 6
أسابيع قبل أن ترى أي نتائج ،وقد تصل إلى
 4أشهر لدى البعض.

لألسنان
 - 1يسبب هذا النوع من المعاجين لما
يحتويه من مواد كيميائية ،تغيير الفلورا
الفموية ،عن طريق قضائه على الجراثيم
النافعة في الفم؛ وهذا األمر قد يسبب
الكثير من المشاكل مع مرور الوقت.
 - 2قد تسبب هذه المعاجين لدى بعض
حساسية سنّ ية وآالم ًا ،ال
األشخاص
ّ
سيما عند تناول المشروبات الباردة ،وذلك
بسبب قوة السحل لديها ،والذي يمكن أن
يسبب خدوش ًا في الميناء ،كما قد تصبح
األسنان أكثر تعرض ًا لالصفرار بسبب هذه
الخدوش.
 - 3من الممكن أيض ًا أن تتسبب المواد
الكيميائية التي تحتويها هذه المعاجين
في تهيج اللثة وتلفها.

الطريقة الثانية :تبييض األسنان في
المنزل من خالل القوالب
ُيعتبر تبييض األسنان في المنزل من خالل
استخدام قوالب تبييض األسنان ،من أكثر
الطرق الشائعة والمريحة لمستخدميها،
كما أنها تُ عطي نتائج فعالة ،ويتم ذلك من
خالل صنع قالب خاص لألسنان ووضع مواد
مبيضة داخله.

كيف أحصل على قوالب تنظيف
األسنان؟
زيارة طبيب األسنان :قبل أن تفكر بتبييض
أسنانك وحدك ،يجب عليك زيارة طبيب
األسنان ليقوم بتنظيف أسنانك من الجير
الذي ال تستطيع إزالته بمفردك ،باإلضافة
لحل مشاكل النخور السنية التي قد تكون
موجودة والعلم لك بها ،وبعد التأكد من
سالمة اللثة ونظافة األسنان يقوم الطبيب
بأخذ طبعات سنية لك عن طريق مادة
تدعى األلجينات وإرسالها للمخبري ليقوم
بصنع القوالب الشفافة التي تناسب شكل
أسنانك الخاص.

اختيار الجل المبيض المناسب لك :هناك
المبيضة لألسنان،
العديد من األنواع
ُ
وبالتالي فإن الحصول على نصيحة طبيب
األسنان مهمة بهذا الشأن.

وضع جل التبييض بشكل مناسب
يجب أن يتم وضع الجل بكمية قليلة
لتفادي وصوله للثة عند وضع القالب في
الفم وانضغاط المادة ،حيث يعتبر جل
التبييض من المواد المؤذية للثة في حال
وصوله إليها.

المخصص
االلتزام بالوقت ُ
يحتوي كل ُمنتج من ُمنتجات التبييض
على حد معين للمدة التي يجب استخدامه
بها ،في بعض األحيان هناك مواد يجب
وضعها في القالب وارتدائه لمدة نصف
ساعة ،ومواد أخرى تصل إلى ساعتين،
وبالتالي فإن االستخدام الصحيح وفق ًا
لتعليمات الطبيب من األمور األساسية.

احذر من أن تتأذى
حساسية
في حال شعورك بأي حرق أو
ّ
في األسنان ،انزع القالب على الفور وأخبر
طبيبك بذلك.

تنظيف األسنان بعد إزالة
القالب من الفم
في كل مرة تنتهي فيها من استخدام
قالب التبييض ،عليك على الفور تنظيف
أسنانك باستخدام فرشاة األسنان ،إلزالة
تبق على أسنانك.
أي جل ّ
مبيض ُم ٍّ

حافظ على نظافة قالب التبييض

عليك تنظيف قالب تبييض األسنان بعد
كل مرة تستخدمه فيها ،إضافة إلى حفظ
ّ
جل التبييض في مكان بارد.

الطريقة الثالثة :تبييض األسنان

المشاكل التي قد تواجهها خالل
المبيضة
المعاجين
استخدام
ُ

يصيب الماليين في آسيا وإفريقيا

نوع جديد من مرض السكري
واشنطن -قنا -اكتشف العلماء نوعا
جديدا من مرض السكري يعرف باسم
السكري المرتبط بسوء التغذية،
يصيب الماليين في إفريقيا وآسيا،
ومعظمهم من المراهقين والشباب
النحيفين ،وتعد حقن اإلنسولين غير
فعالة فيه.
واستخدم العلماء في الدراسة أحدث
التقنيات لتقييم إفراز اإلنسولين وعمل
اإلنسولين لدى  20رجال تتراوح أعمارهم
بين  19و 45عاما تم تحديدهم على أنهم
من المحتمل أن يكونوا مصابين بمرض
السكري المرتبط بسوء التغذية،
وخضعت مجموعات األفراد المصابين
بداء السكري من النوع األول والنوع الثاني،
باإلضافة إلى الضوابط الصحية ،لنفس
اختبارات التمثيل الغذائي وعملت
كمجموعات تحكم في الدراسة.

وقالت ميريديث هوكينز ،أستاذة الطب
في كلية ألبرت أينشتاين للطب في
الواليات المتحدة ،في بيان« :ال تقدم
المؤلفات العلمية الحالية أي إرشادات
حول إدارة مرض السكري المرتبط بسوء
التغذية ،وهو أمر نادر الحدوث في الدول
ذات الدخل المرتفع ولكنه موجود في
أكثر من  60دولة منخفضة ومتوسطة
الدخل لذا فهم ال يعرفون شيئ ًا عن
السكري المرتبط بسوء التغذية ،وال
يشتبهون به في مرضاهم».
وقالت الدكتورة هوكينز« :استخدمنا
تقنيات متطورة للغاية لدراسة هؤالء
األفراد بدقة ،وتختلف استنتاجاتنا عن
المالحظات السريرية السابقة».
وفي حين أشارت النتائج السابقة إلى أن
مرض السكري المرتبط بسوء التغذية
ناجم عن مقاومة اإلنسولين ،كشفت

النتائج الجديدة أن المصابين بمرض
السكري المرتبط بسوء التغذية يعانون
من خلل شديد في إفراز اإلنسولين ،وهو
ما لم يتم التعرف عليه من قبل.
وأضافت« :نأمل أن تزيد النتائج التي
توصلنا إليها من الوعي بهذا المرض،
وهو أمر مدمر للغاية لكثير من الناس،
وأن تمهد الطريق الستراتيجيات عالج
فعالة».
وتابعت« :في البلدان التي تمت فيها
الدراسة ،يبلغ معدل انتشار مرض
السكري المرتبط بسوء التغذية بين
مرضى السكري نحو  20فالمئة ،ما يعني
أن نحو  80مليون شخص قد يتأثرون
في جميع أنحاء العالم ،لذا من الواضح
أننا بحاجة إلى معرفة المزيد عن مرض
السكري المرتبط بسوء التغذية وأفضل
طريقة لعالجه».

بالليزر
من أهم مميزات تبييض األسنان بالليزر
أنك ستحصل على نتيجة سريعة بمجرد
انتهاء جلسة طبيب األسنان ،كما أنها لن
تضطرك إلجراء أي تطبيق آخر في المنزل،
وهو ما يقلل من المشاكل التي قد ترافقك
من استخدام المواد المبيضة.
من خالل تبييض األسنان بالليزر
ستحصل على نتيجة تتراوح من درجة
إلى  8درجات من التبييض ،وتستمر من 8
إلى  12شهر ًا.

كيفية تبييض األسنان بالليزر

الطريقة الرابعة :تقنية الزوم لتبييض
األسنان
باإلضافة إلى ذلك ،فإن هناك طريقة أخرى
لتبييض األسنان ،وهي من خالل جهاز
«الزوم» الذي يعتبر من تقنيات الليزر
الحديثة المستخدمة ،وتتم من خالل
تسليط الجهاز على األسنان بشكل كامل،
حيث يتم وضع الجل عليه لمدة  15دقيقة
وتوجيه الجهاز بشكل مباشر على جميع
األسنان ويكرر لمدة  3مرات فقط.
وتتميز تقنية «الزوم» بأنها تقوم بتبييض
األسنان كلها مرة واحدة ،على عكس الليزر
الذي يستهدف كل سن على حدة ،أو
مجموعة أسنان مع بعضها.
كما أنه أيض ًا يحجب األشعة تحت
الحمراء والتي تقلل من حرارة الجهاز على
عكس الليزر ،باإلضافة إلى سرعة نتائج
الزوم عن الليزر واستمرار نتائجه لوقت
أطول قد يصل إلى ثالث سنوات.

أو ًال :عليك زيارة طبيب األسنان ،ليفحص
لك أسنانك ويتأكد من سالمتها وسالمة
اللثة وما إذا كانت بحاجة إلى تنظيف.
ثاني ًا :بعد التأكد من سالمة جميع
األسنان يبدأ الطبيب بوضع حاجز الفم
ليكشف األسنان بشكل واضح وإبعاد
الشفاه عن األسنان؛ لضمان عدم مالمستها
مواد التبييض ،إضافة إلى وضع مادة
خاصة على اللثة؛ وذلك لحمايتها من جل
التبييض .عادة ما تتحول هذه المادة إلى
مطاط يحمي اللثة من التهيج والحرق.
ثالث ًا :يبدأ طبيب األسنان بتطبيق الجل
المبيض على األسنان بشكل دقيق ،وبعد
االنتهاء يقوم بتوجيه الليزر على األسنان
كل سن بمفردها أو عدة أسنان مع بعضها
البعض بحيث تتفاعل أشعة الليزر مع
الجل وتنشطها لتبدأ عملها بإزالة البقع
وتفتيح لون األسنان.
رابع ًاُ :يترك جل التبييض لعدة دقائق،
ومن ثم يقوم الطبيب بإزالتها وإعادة تطبيق
الخطوات السابقة  3أو  4مرات للوصول إلى
الدرجة المرغوبة من التبييض.
خامس ًا :عند الوصول إلى الدرجة المرغوبة
يقوم الطبيب بإزالة الجل عن طريق غسل
األسنان وإزالة الطبقة الواقية من على اللثة،
وتستغرق عادة الجلسة من  50إلى 60
دقيقة.

إذا كانت أسنانك حساسة ،يجب أن
تخبر طبيب أسنانك بذلك ،سيما إذا
كنت تعاني من الحساسية تجاه مادة
البيروكسيد األساسية في التبييض.

أضرار تبييض األسنان بالليزر

ترميمات متعددة

 - 1قد تكون هناك آالم في األسنان قد
تستمر ليومين فقط ،وذلك نتيجة تطبيق
المواد المبيضة وتفاعلها مع أشعة الليزر
وتطبيقها على مينا األسنان.
السنية ،سيما
 - 2الشعور بالحساسية
ّ
عند شرب الماء البارد أو تناول البوظة،
وقد يستمر لمدة أسبوع .ويمكن استخدام
جل الفلور الذي يساعد على التخلص من
الحساسية.
 - 3بعض المرضى قد يشعرون بطعم
ُمزعج ،أو إحساس بالحرق أثناء جلسة
التبييض.

إذا كان لديك الكثير من الحشوات أو جسور
األسنان أو التيجان المفردة ،فقد ال تكون
مرشح ًا لتبييض األسنان ،إذ إن الترميمات
لن تستجيب للتبييض ،ويمكن أن يؤدي
متساو لمظهر
عالج التبييض إلى مظهر غير
ٍ
األسنان.

أشخاص ال ينصح لهم أن
يقوموا بتبييض أسنانهم
ً
عاما
األطفال أقل من 16
إذا كان عمرك أقل من  16عام ًا ،فأنت لست
مرشح ًا لتبييض األسنان ،وذلك ألن حجرة
اللب في األسنان الصغيرة أكبر من حجرة
البالغين ،ويمكن أن تسبب عالجات
التبييض تهيج ًا وآالم ًا.

النساء الحوامل والمرضعات
إذا كنت حام ًال أو مرضع ًا ،ال ينصح أن
تقومي بتبييض أسنانك باستخدام
الليزر.

الحساسية

ما هو لون األسنان الطبيعي ولماذا
يتغير لون األسنان مع الوقت؟
تتواجد المينا على سطح كل سن ،ولها
صبغة بيضاء طبيعية ،ومع ذلك فإن طبقة
األساسية التي تقع تحتها لها لون
العاج
ّ

ُمصفر قلي ًال ،ويظهر هذا اللون المصفر من
خالل الميناء في كل شخص تقريب ًا.
ولكن أكثر من ذلك بالنسبة ألولئك الذين
لديهم مينا أرق بشكل طبيعي أو أكثر
شفافية ،لذلك قد يكون اصفرار أسنانك
طبيعي ًا تمام ًا بسبب الوراثة ،ولكن هناك
عوامل أخرى قد تسبب اصفرار أسنانك مع
الوقت بشكل واضح ومنها:
 - 1الطعام والشراب
تُ عتبر القهوة والشاي والعديد من المأكوالت
الملونة من المسببات الرئيسية لتغيير
لون األسنان ،بسبب ما لديها من القواسم
المشتركة والتي هي أصباغ ملونة مكثفة
تسمى الكروموجينات والتي ترتبط بالجزء
الخارجي األبيض من السن (المينا).
 - 2التدخين
هناك مادتان كيميائيتان موجودتان في
التبغ تخلقان بقع ًا ُمستعصية وهي
القطران والنيكوتين.
القطران داكن بشكل طبيعي ،بينما
يكون النيكوتين عديم اللون حتى يختلط
باألوكسجين ،ليتحول إلى مادة صفراء
تلطخ سطح السن (المينا) مسببة اصفرار
السن مع مرور الوقت.
 - 3التقدم في العمر
تقع تحت القشرة الخارجية الصلبة
البيضاء ألسنانك (المينا) منطقة أكثر
نعومة تسمى العاج ،ومع مرور الوقت،
تصبح طبقة المينا الخارجية أرق بسبب
استخدام فرشاة األسنان وعمليات المضغ
تحت من سطح المينا ،وذلك يظهر
التي
ّ
المزيد من العاج المصفر من خاللها أثناء
التقدم بالعمر.
 - 4تعرض األسنان للصدمة
إذا تعرضت لضربة على أسنانك ،فقد
يتغير لون أسنانك؛ ألنها تتفاعل مع
اإلصابة عن طريق وضع المزيد من العاج،
وهي طبقة أغمق تحت المينا ،باإلضافة
إلى أنه قد يموت العصب نتيجة للضربة
إذا كانت قوية ،مما يؤدي لظهور السن بلون
مائل لألزرق.
 - 5األدوية
يمكن أن يكون تغير لون األسنان من اآلثار
الجانبية لبعض مضادات الهيستامين
ومضادات الذهان وأدوية ارتفاع ضغط الدم.
أيض ًا األطفال الصغار الذين يتعرضون
للمضادات الحيوية مثل التتراسيكلين
تتشكل
عندما
والدوكسيسيكلين
أسنانهم (سواء في الرحم أو عندما يكونون
رضع ًا) قد تتلون أسنانهم في وقت الحق من
الحياة.
كما يمكن أن يؤدي العالج الكيميائي
وإشعاع الرأس والرقبة أيض ًا إلى تغميق
لون األسنان.

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يسود
الطقس غبار عالق وسحب يصبح حارا
نهارا مع سحب محلية ،وفي البحر يسود
الطقس غبار مع سحب متفرقة إلى غائم
جزئيا ،ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4
و 8كيلومترات.
وتكون أدنى درجة حرارة متوقعة في
الدوحة « »34درجة مئوية والكبرى «»41
درجة مئوية.
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بمسرح قطر مول

تواصل الفعاليات الصيفية
لبلدية الريان

saad@al-watan.com

سعد المهندي

الدوحة

على الطريق الدائري األول« ..أشغال»:

تواصلت لليوم السادس على التوالي فعاليات مهرجان
تنظ ُمها بلدية الريان بالتعاون مع
صيف  2022التي ِّ
جمع مول قطر ،وذلك خالل الفترة من  28يوليو
إدارة ُم َّ
وحتى  4أغسطس .2022
وقد شهد يوم أمس تنظيم فعالية المزارع الصغير
لتدريب األطفال على أهمية الزراعة المنزلية ،كما تم
توزيع عدد من الشتالت الزراعية والهدايا والجوائز على
األطفال المشاركين.
ومن الجدير بالذكر أن الفعاليات استهدفت تقديم
شرح لألطفال عن أهم االشتراطات الصحية الواجب
توفرها أثناء إعداد األطعمة ،والتسوق اآلمن ،وطريقة
االختيار الصحيح للمنتج ،كما َّ
تدريبهم على آلية
تم
ُ
التفتيش والتأكد من سالمة الغذاء.
وسوف تشمل الفعاليات المقبلة طوال أيام المهرجان
الذي يستمر حتى نهاية األسبوع الجاري ،مشاركات
من عدة إدارات بالوزارة مثل إدارة الشؤون الزراعية،
وإدارة الحدائق العامة ،وإدارة تدوير ومعالجة النُ فايات،
السمكية.
وإدارة الثروة
َّ

تخصيص مسار لحافالت النقل العام
الدوحة

وستقوم «أشغال» أيضا بدراسة مسارات دائمة
للحافالت في المستقبل على محاور وطرق حيوية
في الدولة بما يتماشى مع خطة النقل الشاملة
للنقل في دولة قطر  2050ومشروع دراسة تحديد
أولوية مسارات الحافالت الذي ستقوم وزارة
المواصالت بإعداده ضمن شبكة النقل العام في
دولة قطر وتقييم التدابير المقترحة بشأنه.
وتأتي تلك الخطوة بعد زيادة عدد مسارات الطريق
الدائري األول من مسارين إلى  4مسارات في كل
اتجاه لتعزيز الطاقة االستيعابية واالنسيابية
المرورية للطريق وتخفيف االزدحام ،حيث يعتبر
الطريق الدائري األول -الذي يمتد من جسر رأس
أبو عبود إلى تقاطع الديوان مع طريق الريان -من
أهم الطرق الحيوية بالدوحة لما يتميز به كونه
يربط العديد من المناطق التجارية والسكنية
والمنشآت الخدمية ،باإلضافة إلى ربطه بين
العديد من الوجهات السياحية ،مثل متحف
قطر الوطني ومتحف الفن اإلسالمي وسوق واقف
وحديقة البدع ،وكذلك المشاريع التطويرية في
منطقة وسط الدوحة مثل مشروع مشيرب قلب
الدوحة .كما يحقق المسار عدد ًا من الفوائد
البيئية ،منها تقليل عدد المركبات الخاصة
على الطريق والتشجيع على استخدام وسائل
النقل العام الصديقة للبيئة ،مما يؤدي بدوره إلى
خفض انبعاثات غاز الكربون وتحسين جودة
الهواء ،باإلضافة إلى تعزيز كفاءة وقود الحافالت،
وبالتالي تحقيق االستدامة البيئية المرجوة.
يذكر أن تخصيص مسار حافالت النقل العام
على الطريق الدائري األول هو أحد التدابير التي
تقوم بها اللجنة المختصة بتسيير أمور خطة
إغالق شارع الكورنيش ،وسيتم عمل مسارات
ذات أولوية لمرور الحافالت على طرق مختلفة
سيتم تحديدها الحق ًا.

$

أعلنت هيئة األشغال العامة «أشغال» عن
تخصيص مسار لحافالت النقل العام
وسيارات األجرة والمركبات المصرح لها على
الطريق الدائري األول بالتنسيق مع اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث ووزارة الداخلية ووزارة
المواصالت وشركة مواصالت «كروة» ،بهدف
تعزيز االنسيابية المرورية وخدمة خطة النقل
الخاصة بمونديال كأس العالم قطر .2022
وسيساعد المسار المخصص للحافالت على
الطريق الدائري األول في توفير تجربة نقل عام
سلسة وصديقة للبيئة آلالف المشجعين خالل
كأس العالم قطر  ،2022وسيتم تخصيص
المسار الجديد لحافالت النقل العام ومركبات
األجرة والمركبات المصرح لها كمركبات
الطوارئ ،حيث تم وضع جميع الخطوط األرضية
واللوحات اإلرشادية الالزمة التي تدعم إنفاذ
القانون ورصد المخالفات المرورية في المراحل
القادمة.
ويخلق وجود مسار مخصص لحافالت النقل
العام بيئة مريحة لتنقل الحافالت على شبكة
الطرق ،مما يساهم في خفض زمن الرحلة ،األمر
الذي سيساهم على ضوئها في تشجيع استخدام
وسائل النقل العام وتقليل عدد المركبات
الخاصة على الطريق ،كما سيسهل المسار من
عملية وصول مركبات الشرطة والطوارئ إلى
مواقع الحوادث ويساعد في إخالء موقع الحادث
في وقت أسرع ،مما يساهم في تقليل االزدحام
المروري على الطريق الدائري األول والطرق التي
يتم الوصول لها من خالله ،كما سيقلل وجود
مسار مخصص للحافالت من اختالط تلك

الحافالت بمسارات المركبات األخرى.
ويساهم المسار الجديد أيضا في تقليل زمن
الرحالت خالل بطولة كأس العالم  ،2022وفي
الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وكذلك
الحد من االزدحام المروري بشكل كبير خصوص ًا

على التقاطعات الرئيسية بوسط الدوحة ،وذلك
مع اإلجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها خالل
البطولة للحد من استخدام مركبات النقل
الخاصة ،حيث سيتم تشغيل حافالت صديقة
للبيئة تعمل على الطاقة الكهربائية.
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فى شارع محمد بن ثاني باتجاه تقاطع البدع

إغالق مروري مؤقت
أعلنت هيئة األشغال العامة عن إغالق مروري جزئي
مؤقت لشارع محمد بن ثاني باتجاه تقاطع البدع
والمنعطف األيمن باتجاه شارع البدع مع إبقاء الحركة
المرورية للمنعطف األيسر مفتوحا ،باإلضافة إلى إغالق
المنعطف األيمن لشارع البدع باتجاه الكورنيش لمدة
غد الجمعة وذلك بالتنسيق مع
يومين اعتبار ًا من ٍ
اإلدارة العامة للمرور.
وأكدت أشغال أنه ينبغي على رواد الطريق المتجهين
يمين ًا ومباشرة من تقاطع المطافي باتجاه شارع البدع
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سلمان المالك

سمكة شفافة

وفاة إحسان المنذر
توفي الملحن والموزع الموسيقي وقائد األوركسترا اللبناني
الشهير إحسان المنذر عن عمر يناهز الخامسة والسبعين،
بعد مسيرة حافلة رافق فيها نجوم ًا في بدايتهم وساهم في
نجاحهم ،أبرزهم ماجدة الرومي وراغب عالمة.
وأفادت الوكالة الوطنية لإلعالم الرسمية بأن المنذر المولود
عام  1947توفي «بعد صراع مع المرض» من دون أن تورد أي
تفاصيل إضافية.
وقال النجم اللبناني راغب عالمة لوكالة فرانس برس «راح
لحن له أغنيات
صديق العمر» ،مع ّلق ًا على وفاة المنذر الذي ّ
ساهمت في صنع شهرته بعد تخ ّرجه في مطلع ثمانينات
القرن العشرين من برنامج المواهب التلفزيوني «استديو
الفن» الذي كان المنذر قائد ًا للفرقة الموسيقية فيه خالل
هذه المرحلة.
لحنها المنذر لعالمة مدى نحو 15
ومن أبرز األغنيات التي ّ
سنة «لو شباكك ع شباكي» و«دي ليلة ورد» و«بكرا بيبرم
دوالبك» و«الكتب العتيقة» و«رح طير حمام».
كذلك وضع المنذر ألحان بعض أبرز أغنيات النجمة ماجدة
بيعبي مطرحك
الرومي ،ومنها «يا نبع المحبة» و«ما حدا
ّ
بقلبي» و«وداع» و«كلمات» ،وحتى أغنيات لألطفال على غرار
«طيري يا عصفورة» لقيت نجاح ًا واسع ًا.

انتشرت صورة لسمكة شفافة قيل إن
صيادا سوريا اصطادها في بانياس ،وأنها
تستخدم للزينة حول العالم ،وإن سعرها
يعادل  500مليون ليرة( ،نحو  125ألف
دوالر) ،فما حقيقة هذه السمكة؟
الواقع أن السمكة التي تظهر في الصورة
المرفقة مع الخبر المتداول ،عبارة عن عمل
فني أنجزته الفنانة لوو وانغ ،ونشرته عبر
حسابها في «انستغرام» منذ  ،2019حسب
موقع «النهار» اللبناني.

وكتبت الفنانة تعليقا على الصورة التي
نشرتها ،تشير فيه إلى أنها حاولت أن
تحاكي نوعا فريدا من السمك ،وتقول:
«انتهيت للتو من العمل على سمكة»بلو
بليد نايت وندورر«(المتجول الليلي ذو
البطن األزرق) في ذلك اليوم .إنها نوع جديد
نسبيا من سمك الكرسين الليلي ،والذي
ُعثر عليه في ريو نيغرو .األطول منها يصل
إلى  17.4ملم ( 0.69بوصة) .لذلك قد أكون
بالغت ربما في نسختي هذه بنحو 9

بوصات اضافية.»...
وتوصف سمكة Cyanogaster noctivaga
بأنها «استثنائية» ،ألن «شفافيتها تسمح
بمشاهدة أعضائها الداخلية» ،موطنها
ريو نيغرو في البرازيل ،و«تمكن رؤية هذه
السمكة الصغيرة بفضل بطنها األزرق
المرئي ليال في الماء .حجمها يكاد ال يتجاوز
 15ملم ،مع حد أقصى يبلغ  1.54سنتم».
وهذا النوع من األسماك حساس للغاية ،إذ
أن «اإلجهاد يتسبب بإصابتها بنوبة قلبية».

أحافير باندا في بلغاريا
عثر علماء األحافير في بلغاريا على بقايا
حيوان باندا متحجر عاش في أوروبا قبل
ستة ماليين عام.
وتشير « »EurekAlertإلى أن العلماء
أثبتوا أن هذه األحافير التي عثر عليها في
سبعينيات القرن الماضي تعود إلى حيوان
الباندا الذي ربما كان األخير في أوروبا.
وتضيف :أطلق العلماء على هذه البقايا
المتحجرة لحيوان الباندا اسم Agriarctos
 ،nikoloviتكريما لعالم الحفريات إيفان
نيكولوف ،الذي وضع فهرسا ألسنان
وأنياب الفك العلوي لهذا النوع ،حيث كان
يستخدمها الحيوان في أكل اللحوم.

أدهم شرقاوي

ما هو خصمي!
روى «محمد بن أحمد المقري» في كتابه الرائع
«المختار من نوادر األخبار» أن عمارة بن حمزة دخل
جعفر المنصور ،فأجلسه في صدر
يوم ًا على أبي
ٍ
المجلس وأدناه منه.
فقام رجل فقال :مظلوم يا أمير المؤمنين!
َ
ظلمك؟
فقال له المنصور :من
فقال« :عمارة بن حمزة» الذي أجلسته في صدر
ً
ضيعة!
غصب لي
المجلس،
َ
واستو مع خصمك في
عمارة،
فقال المنصورُ :ق ْم يا
ِ
واجلس عنده!
المحاكمة،
ْ
فقال عمارة :ما هو خصمي يا أمير المؤمنين!
فقال له المنصور :وكيف ذلك؟
ْ
ْ
كانت
كانت الضيعة له فال أنازعه فيها ،وإن
فقال :إن
لي فقد وهبته إياها ،وهي ملكه دون ملكي ،وال أقوم
مجلس ش ّرفني به أمير المؤمنين! فاستحسن
من
ٍ
المنصور ذلك منه ،واسترجح عقله ،وبقي حتى وفاته
يدنيه منه!
ً
تزلفا للسلطان،
أن في هذا الجواب
شخص
قد يرى
َّ
وتمسيح جوخ كما نقول في كالمنا الدارج ،وإني وإن
ُ
ُ
أمقت المتزلفين ،وال ينزل لي مساحو الجوخ
كنت
من حلق ،إال أني أرى أن ما صار في هده القصة هو من
األدب!
السلطان ليس كغيره من الناس ،واللغة التي
خاطب بها يجب أن تكون منتقاة ،تعج باألدب،
ُي
ُ
وتزخر بالتوقير ،وهذا ال يعني التصفيق للباطل ،وال
يعني ترك النصح للسلطان ،وإنما أعني األسلوب،
واألدب مقدم على العلم ،والحكمة خير من كل شيء!
فكما أننا نُ خاطب الطفل بلغة هي قريبة من عقله
وعمره وتجربته بالحياة ،وكما نترفق بالشيخ
ونرق للعجوز المسنة
الطاعن في السن ونجاريه،
ُّ
ونعد ذلك من األدب وكمال العقل ،فكذلك
ونتغافل،
ُّ
إنسان بما يليق بمركزه ومقامه إنما هو
مخاطبة كل
ٍ
من األدب وكمال العقل أيض ًا!
لمرض نزل به،
بيته
في
زار الرشيد يوم ًا وزيره خاقان
ٍ
وكان الفتح بن خاقان وزير العباسيين الشهير ما زال
طف ًال يومها ،فأراد الرشيد أن يالطفه ،فقال له :يا فتح
َ
أرأيت أجمل من هذا الخاتم؟
فقال له الفتح :أجمل من هذا الخاتم اليد التي هو
فيها!
فقال له الرشيد :أيهما أجمل يا فتح ،دار الخليفة أم
دار أبيك؟
فقال له :دار أبي ألن الخليفة فيها!
أنزلوا الناس منازلهم ،فهذا من هدي النبوة ،واختاروا
مفرداتكم ،األدب ال يعني التزلف ،وال تنسوا أن المرء
يمكنه أن يقول الحقيقة بأسلوب جميل وتبقى
حقيقة ،وقابلة للسماع ،ويمكن أن يقول الحقيقة
َ
كنت على
بأسلوب فظ فال يقبلها أحد! ثم إنك مهما
حق ،فاألسلوب أو ًال ،فال حق أعلى من التوحيد ،ومع
ذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم« :ولو
َ
َ
غليظ القلب النفضوا من حولك»!
كنت فظ ًا
قد ُم على
يستمع
طبق من اللطف ال
ُ
الحق الذي ال ُي َّ
ٍ
إليه أحد!

bin.saeeda@hotmail.com

روسيا تطور «»6G
أعلنت مصادر مطلعة في مجال تطوير
اإللكترونيات الحديثة في روسيا أن
الخبراء في البالد يعملون على
مشروع لتطوير تقنيات جديدة
لشبكات «.»6G
وحول الموضوع ،قال مدير معهد
األبحاث الراديوية الروسي،
«روسيا
إيفانوف:
أوليغ
تعمل على مشروع لتطوير
تقنيات جديدة لشبكات
 ،6Gالخبراء التابعون
لمعهدنا سيتعاونون مع
خبراء من معهد سكولتيك

ويقول البروفيسور نيقوالي سباسوف:
«كان هناك ملصق واحد مكتوب بخط
اليد غير واضح ،وقد تطلب األمر أكثر
من سنة حتى حددنا مكان وعمر
هذا الحيوان ،وبعد ذلك قضينا
وقتا طويال لتحديد ما إذا كان
هذا الحيوان األحفوري المجهول
هو باندا عمالقة».
Agriarctos
أن
واتضح
 nikoloviليس سلفا مباشرا
للباندا المعاصرة ،بل أحد
أقربائها القريبين .وكان هذا
النوع يتغذى على النباتات.

السيارات الصينية تنافس بقوة

تستعد شركة ( )BAWالصينية لطرح سيارتها الجديدة التي يتوقع لها أن تحقق مبيعات كبيرة جدا لمواصفاتها
المتطورة وسعرها المنافس.
أكثر ما يميز سيارة  Beijing Mofangالتصميم الفريد الذي يوحي بأن المركبة جاءت لتكون عصرية وقوية
بنفس الوقت ،إذ تألق مصمموها بجعل الواجهة األمامية لها تبدو غير اعتيادية من حيث الشكل ،إذ أدخلوا
عليها اللون األسود مع اللون األساسي ،وزينوا ممتصات الصدمات بإطارات جميلة مصنوعة من ألياف
الكربون ..والشيء المميز في هذه المركبة أيضا هو خلوها من المرايا الجانبية ،فبدال من
المرايا تم وضع كاميرات عالية الدقة ،ووضعت على جانبي األبواب شاشات تظهر
الصور من جانبي الهيكل.وجاء هيكل السيارة بانحناءات انسيابية وعجالت
عريضة وكبيرة ،طوله  4أمتار و 62سنتيمترا ،عرضه  188سم،
ارتفاعه  168سم ،والمسافة بين محوري العجالت
فيه  273سم.

التابع لمركز سكولكوفا لالبتكارات ،بهدف
وضع األطر التنظيمية للشبكات الجديدة،
وتنظيم أمن عملها ،وتطوير تقنيات جديدة
لتشغيلها».
من جانبه ،أشار مصدر لصحيفة
«إزفيستيا» الروسية إلى «أن التقنيات
الجديدة التي يعمل عليها الخبراء الروس
من المفترض أن تكون جاهزة بحلول ،2025
وقد تصل القيمة اإلجمالية لكلفة المشروع
إلى  30مليار روبل».
وقال المحلل إيلدار مورتازين« :إن تطوير
شبكات الجيل السادس الخلوية في
روسيا مرتبط بتطوير شبكات .»5G

