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محاولة لتغيير الوضع 
التاريخي والقانوني

موقف قطري ثابت من 
عدالة القضية الفلسطينية

ستقود إلى تصعيد خطير 
وموجات من العنف

قطر تدين اقتحام األقصى بأشد العبارات
طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية

صاحب السمو يتسلم 
أوراق اعتماد سبعة سفراء 

صاحب السمو يبعث رسالة خطية إلى الرئيس الصومالي ويتلقى اتصاال من رئيس وزراء باكستان

بأشد  قطر،  دولة  أدانت  قنا-  الدوحة- 

العبارات، اقتحام عشرات المستوطنين 

باحات المسجد األقصى المبارك، تحت 

حماية قوات االحتالل.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان أمس، 

االستفزازية  الممارسات  هذه  أن  على 

لتغيير  مستمرة  محاوالت  من  جزء  هي 

للمسجد  والقانوني  التاريخي  الوضع 

الزماني  بالتقسيم  والدفع  األقصى، 

هذه  تزامن  أن  من  وحذرت  للمسجد، 

اإلسرائيلي  العدوان  مع  االستفزازات 

إلى  سيقود  غزة  قطاع  على  الجديد 

تصعيد خطير وموجات من العنف.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل 

االحتالل  محاوالت  وردع  مسؤولياته، 

كما  دينية،  حرب  إلى  الصراع  لتحويل 

الثابت  قطر  موقف  على  التأكيد  جددت 

من عدالة القضية الفلسطينية.

المركزي: ارتفاع احتياطيات العملة األجنبية»90 %« من الشركات المدرجة ملتزمة بالحوكمة

إعدادية وثانوية 

»5« مدارس جديدة بمعايير عالمية
»786« طالبا للمدرسة.. ومراعاة ذوي االحتياجات 

تحت رعاية قطر

توقيع اتفاق السالم التشادي اليوم
يمهد لبدء »الحوار الوطني الشامل والسيادي«
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سموه تمنى لهم التوفيق في مهامهم

صاحب السمو يتسلم أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد

السمو  صاحب  حضرة  تسلم  قنا   الدوحة- 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

المفدى، أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد لدى 

صباح  األميري،  الديوان  في  بمكتبه  الدولة، 

أمس.

فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة 

سفير  تاناسي  دانيال  نيكوشور  السيد 

إيجور  السيد  وسعادة  رومانيا،  جمهورية 

رواندا،  جمهورية  سفير  كاينامورا  مارارا 

محمد  عبدالرحمن  أحمد  السيد  وسعادة 

حسن سوار الذهب سفير جمهورية السودان 

الشقيقة.

كما تسلم سموه أوراق اعتماد سعادة السيد 

البوسنة  جمهورية  سفير  سكاكا  عبدالله 

بيكرام  ناريش  السيد  وسعادة  والهرسك، 

الديمقراطية  جمهورية نيبال  دهاكال سفير 

نيكوالس  السيد  وسعادة  االتحادية، 

مانواليس سفير جمهورية قبرص، وسعادة 

سفير  سانشيز  كارباخوسا  خافيير  السيد 

مملكة إسبانيا.

الجدد،  بالسفراء  األمير  سمو  رحب  وقد 

وللعالقات  مهامهم،  في  التوفيق  لهم  متمنيا 

التطور  من  مزيدا  ودولهم  قطر  دولة  بين 

والنماء. 

من جانبهم، نقل أصحاب السعادة السفراء 

وتمنياتهم  دولهم،  قادة  تحيات  لسموه 

للشعب القطري بدوام التقدم واالزدهار.

وكانت قد أقيمت ألصحاب السعادة السفراء 

وصولهم  لدى  رسمية  استقبال  مراسم 

الديوان األميري.
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جرى استعراض العالقات الثنائية بين البلدين

صاحب السمو يتلقى اتصاال
من رئيس وزراء باكستان

السمو  صاحب  حضرة  تلقى  قنا-  الدوحة- 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

السيد  دولة  من  هاتفيا  اتصاال  أمس،  المفدى، 

جمهورية  في  الوزراء  رئيس  شريف  شهباز 

االتصال  خالل  جرى  اإلسالمية.  باكستان 

البلدين،  بين  الثنائية  العالقات  استعراض 

مناقشة  إلى  باإلضافة  وتعزيزها،  دعمها  وسبل 

أبرز المستجدات اإلقليمية والدولية.

قطر تدين اقتحام المستوطنين المسجد األقصى
دولة  دانت    - قنا   - الدوحة 

اقتحام  العبارات  بأشد  قطر 

المستوطنين  عشرات 

األقصى  المسجد  باحات 

قوات  حماية  تحت  المبارك، 

االحتالل.

الخارجية،  وزارة  وشددت 

في بيان أمس، على أن هذه 

الممارسات االستفزازية هي 

مستمرة  محاوالت  من  جزء 

التاريخي  الوضع  لتغيير 

والقانوني للمسجد األقصى، 

الزماني  بالتقسيم  والدفع 

أن  من  وحذرت  للمسجد، 

مع  االستفزازات  هذه  تزامن 

الجديد  اإلسرائيلي  العدوان 

إلى  سيقود  غزة  قطاع  على 

تصعيد خطير وموجات من 

العنف.

المجتمع  الوزارة  ودعت 

تحمل  إلى  الدولي 

القانونية  مسؤولياته 

القدس  تجاه  واألخالقية 

محاوالت  وردع  ومقدساتها، 

الصراع  لتحويل  االحتالل 

كما  دينية،  حرب  إلى 

موقف  على  التأكيد  جددت 

عدالة  من  الثابت  قطر  دولة 

الفلسطينية،  القضية 

والحقوق المشروعة للشعب 

الشقيق،  الفلسطيني 

على  المستقلة  دولته  وإقامة 

تكون  وأن   1967 عام  حدود 

عاصمتها القدس الشرقية.

لمتابعة األوضاع اإلنسانية في غزة

»الهالل القطري« يفعل مركز الطوارئ
المعلومات  إدارة  مركز  تفعيل  عن  القطري  األحمر  الهالل  أعلن 

على  للوقوف  اإلنسانية  األوضاع  لمتابعة  الطوارئ  حاالت  في 

العدوان  نتيجة  غزة  تشهدها  التي  الطارئة  االحتياجات 

اإلسرائيلي على القطاع.

مشاريع  بتنفيذ  القطري  األحمر  الهالل  يقوم  بالذكر  جدير 

اإلنساني  الوضع  تفاقم  ظل  في  غزة  في  وإغاثية  إنسانية 

تقديم  على  يعمل  حيث  الفلسطينيين،  للمواطنين 

من  المتضررة  الفقيرة  للعائالت  الغذائية  والطرود  المساعدات 

العدوان على غزة.

كما يواصل الهالل األحمر القطري دعمه للخدمات الصحية في 

قطاع غزة من خالل تنفيذ مشروع توفير الطاقة البديلة للمراكز 

الصحية.

قطر ترعى توقيع اتفاق السالم التشادي.. اليوم
»اتفاقية  على  التشادية  األطراف  توّقع   - قنا   - الدوحة 

السياسية  الحركات  ومشاركة  للسالم  الدوحة 

في  والسيادي  الشامل  الوطني  الحوار  في  العسكرية 

دولة  رعاية  تحت  الدوحة،  في  »اإلثنين«  اليوم  تشاد« 

األشهر  خالل  استضافتها  التي  للمفاوضات  تتويجا  قطر، 

الخمسة الماضية بمشاركة إقليمية ودولية.

التفاوضي  الوفد  االتفاق  التوقيع على  ويشارك في مراسم 

عن الحكومة االنتقالية، وممثلون عن مجموعات معارضة، 

وعدد  اإلفريقي  االتحاد  عن  ممثلين  حضور  إلى  باإلضافة 

هذا  ويمهد  دول.  وعدة  والدولية  اإلقليمية  المنظمات  من 

والسيادي  الشامل  الوطني  »الحوار  انعقاد  لبدء  االتفاق 

يهدف  الذي  نجامينا،  التشادية  العاصمة  في  تشاد«  في 

دولة  وكانت  الشاملة.  الوطنية  المصالحة  لتحقيق 

شهر  في  التشادية  السالم  مفاوضات  استضافت  قد  قطر 

العسكري  للمجلس  ممثلين  بمشاركة  الماضي  مارس 

انطالقا  وذلك  تشادية،  معارضة  وحركات  االنتقالي 

األرضية  توفير  في  الفاعل  والدولي  اإلقليمي  دورها  من 

األساسية للوساطة ومنع نشوب وتفاقم النزاعات.

بمشروع الخطة الشاملة للشحن البري في قطر

»المواصالت« تعلن عن مسوحات ميدانية
من  عدد  إجراء  عن  المواصالت  وزارة  أعلنت 

الخطة  مشروع  ضمن  الميدانية  المسوحات 

تشمل  قطر،  دولة  في  البري  للشحن  الشاملة 

اإلنشائية  الشركات  مع  مقابالت  إجراء 

والخفيف  الثقيل  النقل  وشركات  واللوجستية 

للمشاركة  داعية  الشحن،  خدمات  وشركات 

من  إنه  وقالت  واالستبيانات.  االستطالعات  في 

المسوحات  هذه  على  العمل  يستمر  أن  المتوقع 

للظروف  وفقًا   2022 سبتمبر  شهر  نهاية  حتى 

الميدانية.

ودعت وزارة المواصالت أصحاب العمل والموظفين 

وشركات  واللوجستية  اإلنشائية  الشركات  في 

النقل الثقيل والخفيف وشركات خدمات الشحن 

من  ومنتسبيها  الوزارة  موظفي  مع  التعاون  إلى 

البيانات  لجمع  الميداني  بالعمل  المختصين 

المطلوبة من جميع أنحاء البالد.

الخصوصية  أحكام  تطبيق  سيتم  إنه  وقالت 

المعلومات  جميع  على  التامة  والسرية  المطلقة 

أهداف  لتحقيق  إال  استخدامها  يتم  ولن  والبيانات، 

المشروع، كما لن يتم نشر أي معلومات بأي طريقة 

كانت ألي طرف ثالث.

نظمه مكتب التربية العربي

قطر تشارك بالمرصد 
الخليجي للذكاء االصطناعي

المشاركة  الماضية  الفترة  قطر  دولة  طالب  أنهى 

للذكاء  الخليجي  المرصد  من  الثالثة  المرحلة  في 

في  المشاركة  خالل  وذلك  التعليم،  في  االصطناعي 

المعسكر الخليجي لتوظيف الذكاء االصطناعي في 

التعليم العام الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول 

جميع  من  طالبا   42 شارك  حيث  العربي،  الخليج 

في  مناهج   6 على  تدربوا  والذين  المشاركة  الدول 

االصطناعي  بالذكاء  العالقة  ذات  التطبيقية  العلوم 

قّدمها 7 مدربين بإشراف 25 منسقا من الدول األعضاء 

4 من قطر وهم: هدى ناصر العمادي، عائشة  بينهم 

الدين  شهاب  الفضلى،  سالم  منى  العمادي،  محمد 

دولة  لطالب  الكامل  الدعم  قدموا  والذين  المنشاوي، 

قدرات  تنمية  على  يركز  الذي  المعسكر  خالل  قطر 

في  وتطبيقاته  االصطناعي  الذكاء  بأهمية  الطالب 

الذكاء  قطر  دولة  أخذت  حيث  اليومية،  الحياة 

االصطناعي بعين االعتبار في رؤيتها الوطنية 2030، 

ورأت أنه أحد العوامل المساعدة في تحقيق أهدافها.

ومن أجل تنمية تلك الرؤية، أطلقت الدولة مركز قطر 

واستراتيجية  2018م،  عام  في  االصطناعي  للذكاء 

في  تطمح  والتي  االصطناعي  للذكاء  الوطنية  قطر 

إنشاء نظام بيئي وطني خاص بالتقنية يمكن دمجه 

والجيش،  والمجتمع  والحكومة  األعمال  قطاع  في 

التعامل  في  الالزمة  األخالقيات  الُحسبان  في  ويضع 

إلى  باإلضافة  سريتها،  على  والحفاظ  البيانات  مع 

واالعتماد  التعليم،  في  االصطناعي  الذكاء  توظيف 

على التعليم إلعداد الكوادر البشرية في هذا المجال. 

إضافة إلى ذلك، تعمل لجنة الذكاء االصطناعي في 

وضع  على  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة 

آليات لمتابعة تنفيذ استراتيجية الدولة في الذكاء 

والبرامج  والتوصيات  الخطط  ووضع  االصطناعي 

فضاًل  المجال،  في  البشرية  الكوادر  بإعداد  الخاصة 

في  الدولة  تطلقها  التي  البرامج  على  اإلشراف  عن 

الذكاء االصطناعي ومبادراتها، ودعم البحث العلمي 

والشركات الناشئة في المجال.

على  الدولة  تركز  التعليم،  قطاع  صعيد  وعلى 

الذكاء  تعليم   -)1( وهي:  مختلفة  اتجاهات  ثالثة 

طرحت  إذ  الدراسية؛  المناهج  ضمن  االصطناعي 

بوت  بي  باستخدام  الروبوت  لتدريس  منهًجا 

)BeeBot( في الصف األول، فيما تقدم دروس برمجة 

 Lego( كت  روبوتكس  ليقو  باستخدام  الروبوتات 

الصف  إلى  الخامس  الصف  من   )Robotics Kit
الدروس  فتركز  التاسع  الصف  في  أما  السابع، 

تناقش  فيما  عام،  بشكل  االصطناعي  الذكاء  حول 

عشر  والثاني  عشر  الحادي  الصف  في  الدروس 

ذلك،  إلى  باإلضافة  االصطناعي.  الذكاء  خوارزميات 

تشجع الوزارة مشاركة الطالب في مسابقات محلية 

في  االصطناعي  الذكاء  وحلول  للروبوتات  ودولية 

والتحديات  الذكية  والمدن  والصحة  التعليم  مجال 

االصطناعي  الذكاء  مبادرات  و)2(-  وغيرها،  األمنية 

الرقمية  لألعمال  قطر  حاضنة  تدعم  إذ  التعليم؛  في 

للعلوم  قطر  وواحة  االتصاالت  لوزارة  التابعة 

في  والمنتجات  الناشئة  الشركات  والتكنولوجيا 

مجال االبتكار التقني التي تضم الذكاء االصطناعي 

في التعليم، ومن أبرز المنتجات المدعومة »تطبيق 

االصطناعي  الذكاء  على  يعتمد  الذي  همزة« 

العربية،  باللغة  النصوص  تصحيح  في  للمساعدة 

في  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات   -)3( وأخيًرا 

التطبيقات  من  عدًدا  الدولة  رت 
َّ

طو إذ  التعليم؛ 

المعتمدة على الذكاء االصطناعي في قطاع التعليم.

ويعمل برنامج المرصد الخليجي للذكاء االصطناعي 

االصطناعي  للذكاء  منصة  إعداد  على  التعليم  في 

وتنفيذ  اإللكترونية،  المكتب  بوابة  على  التعليم  في 

تطبيقات  في  افتراضي  معكسر  تدريب  برنامج 

يوما   25 لمدة  التعليم  في  االصطناعي  الذكاء 

قبل  من  ترشيحهم  يتم  دولة  كل  من  طالب   6 لعدد 

وتنظيم  األعضاء،  بالدول  والتعليم  التربية  وزارات 

االصطناعي  للذكاء  الخليجي  الهاكاثون  مسابقة 

مرحلته  في  المرصد  يتضمن  حيث  التعليم،  في 

التعليم  في  االصطناعي  الذكاء  وثيقة  إعداد  األولى 

والتجارب  الممارسات  وأفضل  األخالقي  واالستخدام 

المجال  في  المتميزة  الدول  وبعض  األعضاء  للدول 

عالميا.

للذكاء  منصة  بناء  الثانية  المرحلة  في  ذلك  يلي 

على  وتقارير  إصدارات  على:  تحتوي  االصطناعي 

للذكاء  وتطبيقات  وأدوات  منشورة   pdf ملفات  شكل 

وفي  المفتوحة،  التدريب  وبرامج  االصطناعي 

المرحلة الثالثة: يقام المعسكر الخليجي لتوظيف 

تأتي  ثم  العام،  التعليم  في  االصطناعي  الذكاء 

المرحلة الرابعة واألخيرة: تنظيم مسابقة الهاكثون 

التعليم  في  االصطناعي  الذكاء  لتوظيف  الخليجي 

العام.

محمد الجعبري كتب

جرى بحث أوجه التعاون

مدير األمن العام 
يجتمع مع مسؤول أميركي

الدوحة - قنا -  اجتمع سعادة اللواء الركن سعد بن 

جاسم الخليفي مدير األمن العام، أمس، مع سعادة 

السيد ريموند دودا مساعد مدير العمليات الدولية 

بمكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي، الذي يزور 

أوجه  بحث  االجتماع،  خالل  جرى،  حاليا.  البالد 

التعاون في الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ 
رئيس كوت ديفوار

نائب األمير يهنئ رئيس كوت ديفوار

رئيس الوزراء يهنئ نظيره اإليفواري

صاحب  حضرة  بعث   - قنا   - الدوحة 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

أمير البالد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة 

جمهورية  رئيس  واتارا،  الحسن  الرئيس 

استقالل  ذكرى  بمناسبة  ديفوار،  كوت 

بالده.

بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث   - قنا   - الدوحة 

إلى  تهنئة  برقية  األمير،  نائب  ثاني،  آل  حمد 

فخامة الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية 

كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

خالد  الشيخ  معالي  بعث   - قنا   - الدوحة 

رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

تهنئة  برقية  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 

وزراء  رئيس  أتشي،  باتريك  السيد  دولة  إلى 

ذكرى  بمناسبة  ديفوار،  كوت  جمهورية 

استقالل بالده.

الوزارة تدعو موظفي الشركات اإلنشائية للتعاون لجمع البيانات 

تتصل بالعالقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها

صاحب السمو يبعث رسالة خطية إلى الرئيس الصومالي
السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنا-  مقديشو- 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

الرئيس  فخامة  أخيه  إلى  خطية  رسالة  المفدى، 

الصومال  جمهورية  رئيس  محمود،  شيخ  حسن 

الثنائية  بالعالقات  تتصل  الشقيقة،  الفيدرالية 

وسبل دعمها وتطويرها.

بن  حسن  السيد  سعادة  الرسالة  بتسليم  قام 

حمزة هاشم، سفير دولة قطر لدى الصومال، خالل 

استقبال فخامة الرئيس الصومالي له أمس.
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حددت جامعة قطر عددا من الشروط والضوابط 

قبيل  الجامعي  السكن  على  الطلبة  لحصول 

شهر  خالل  الجديد  الدراسي  العام  انطالق 

أغسطس الجاري.

وأكدت أن هناك معايير وأولوية لإلسكان الجامعي 

وحق  دراسية،  منح  لديهم  الذين  للطلبة  تعود 

جانب  إلى  ابتعاثهم،  اتفاقية  ضمن  من  السكن 

يسكنون  الذين  والمقيمين  القطريين  الطلبة 

50 كلم من الجامعة  على مسافة تبعد أكثر من 

بالسكن  ينتفع  وأيضا  الدوليين،  والطلبة 

الخاصة  االحتياجات  ذوو  الطلبة  الجامعي 

وذوي  الدمج  مركز  إلى  الحاالت  تحويل  ويتم 

وذلك  أهليتهم  لتحديد  الخاصة  االحتياجات 

بالتشاور مع إدارة السكن الطالبي، وأيضا الطلبة 

سيتم  حيث  استثنائية،  حاالت  لديهم  الذين 

إحالة الحاالت إلى إدارة السكن الطالبي لتحديد 

أهليتهم وأحقيتهم. 

للسكن  عامة  متطلبات  هناك  إن  الجامعة  وقالت 

يكونوا  أن  الطلبة  على  يجب  بحيث  الطالبي 

مسجلين للفصول الدراسية أثناء فترة اإلقامة وأال 

يكونوا من الموظفين باستثناء برنامج التوظيف 

الطالبي في جامعة قطر إلى جانب الطلبة الذين 

الطلبة  باستثناء  الجامعة،  كفالة  على  هم 

المقيمين في قطر وعلى كفالة والديهم. ويتوجب 

بداية  عند  كاملة  السكن  قيمة  دفع  الطلبة  على 

قبول  الطلبة  على  ويتوجب  الدراسي،  الفصل 

وتوقيع وااللتزام بجميع إجراءات وسياسات وعقد 

السكن الطالبي.

الطالبية في جامعة  والحياة  إدارة السكن  وتلتزم 

قطر بالعمل على تطوير بيئة مجتمعية جاذبة 

والمشاركة  األكاديمي  النجاح  تعزز  وآمنة 

إلى  باإلضافة  الجامعي  الحرم  داخل  والحيوية 

تطوير شخصية الطلبة.

المستندات المطلوبة لإلقامة
المستندات  من  عددا  الجامعة  حددت  كما 

وهي  الجامعي  السكن  في  لإلقامة  المطلوبة 

البطاقة  من  ونسخة  للطالب  شخصية  صور 

المفعول  ساري  السفر  جواز  أو  الشخصية 

البطاقة  أو  األمر  ولي  سفر  جواز  من  ونسخة 

إدارة  من  القبول  وإشعار  القطرية  الشخصية 

إلى  المستجد.  للطالب  قطر  بجامعة  القبول 

جانب شهادة »لمن يهمه األمر« من مركز الشرطة 

تفيد  الفعلية  الطالب  إقامة  لمنطقة  يتبع  الذي 

بعنوان سكن الطالب للطالب القطري والمقيم في 

قطر وفي حالة وفاة ولي أمر الطالبة يجب إحضار 

جواز  من  ونسخة  الشرعي  للولي  الوصاية  صك 

المفعول.  سارية  الشخصية  البطاقة  أو  السفر 

وموافقة ولي األمر كتابيًا إللحاق الطالبة بالسكن 

األمر  ولي  وحضور  الهاتف.  رقم  إرفاق  مع  الطالبي 

شخصيا لسكن الطالبات في حال إقامته بالدولة 

لتسليم المستندات وملء نموذج التصريح، وفي 

سكن  قسم  مع  التواصل  يتم  اإلمكانية  عدم  حال 

الطالبات.

الخدمات والمرافق
التي  الخدمات  من  عددا  الطالبي  السكن  ويوفر 

إلى  تمتد  وإنما  فقط  لإلقامة  مكان  على  تقتصر  ال 

الشاملة  الرعاية  تقديم  تتضمن  عديدة  جوانب 

لهم  يكفل  بما  والطالبات  الطلبة  من  به  للمقيمين 

الدراسة  على  يساعدهم  مالئًما  ومناًخا  أسرًيا  جًوا 

الخدمات  أهم  ومن  الجيد.  العلمي  والتحصيل 

التي تقدمها اإلدارة لطالبها الخدمات الغذائية والتي 

يتم  حيث  والمواصالت،  يوميا  وجبات   3 تتضمن 

لجميع  الجامعي  الحرم  داخل  المواصالت  توفير 

الطلبة المقيمين من وإلى مباني سكن الطلبة إلى 

مباني الجامعة وفًقا لجدول يومي محدد، وخدمات 

وتجفيف  غسيل  ماكينات  توجد  حيث  الغسيل 

مجانية في كل طابق داخل مباني السكن الطالبي، 

مسؤول  طاقم  وهناك  النظافة  خدمات  جانب  إلى 

والمشتركة داخل  العامة  األماكن  النظافة في  عن 

المقيمين  الطلبة  أن  كما  الطالبي،  السكن  مباني 

ويوفر  غرفهم.  وتنظيف  صيانة  عن  مسؤولون 

دوري  بشكل  الروتينية  الصيانة  خدمة  السكن 

وصالة  آلية  بيع  وأجهزة  الحاجة.  حسب  والطوارئ 

رياضية مجهزة بالكامل تقع في الطابق األول داخل 

مبنى السكن الطالبي، وغرفة تلفاز وصالة للدراسة 

مجهزة بأجهزة كمبيوتر الستخدام الطالب.

ألجمل فيديو وأجمل تصميم

»جاسم القرآنية« تستقبل المشاركين في »ويتفكرون«

أن  تصميم  أجمل  مسابقة  وتتضمن 

آيات  أو مجموعة  آية  المتسابق  يختار 

اإلسالمية  القيم  من  قيمة  عن  تتحدث 

من  يتم  الكريم،  القرآن  في  المذكورة 

خاللها تنفيذ تصميم ُيعّبر عن القيمة 

المختارة. 

موضوع  يكون  أن  للمشاركة  ويشترط 

التصميم قيمة من قيم القرآن الكريم، 

مخالفات  التصميم  يتضمن  وأال 

شرعية ال تليق بكتاب الله، وأن يحتوي 

)موافقة  آية  نص  على  التصميم 

للرسم العثماني(، وأن يكون التصميم 

المحافظة  مع  المتسابق  عمل  من 

الملكية  حقوق  انتهاكه  عدم  على 

والعالمات  المجاورة  والحقوق  الفكرية 

المشارك  ويتحمل  للغير،  التجارية 

حالة  في  القانونية  المسؤولية  وحده 

مخالفته ذلك، كما تشترط المسابقة 

التصميم  تضمين  عدم  للمشاركة 

رموًزا  أسماء،  تواقيع،  إشارات،   
َّ

أي

قبل  من  مضافة  أخرى  عالمات  أي  أو 

المشارك، ويمكن المشاركة باللغَتين 

يكون  وأن  واإلنجليزية،  العربية 

المقيمين  أو  المواطنين  من  المشارك 

في دولة قطر، ولم يسبق له المشاركة 

بالتصميم نفسه، ويحق لوزارة األوقاف 

استخدام  إعادة  اإلسالمية  والشؤون 

الرجوع  دون  المشاركات  نشر  أو 

بالمشاركة  ُيسمح  وال  للمشارك، 

الواحد  للمشارك  تصميم  من  بأكثر 

حال  في  المشاركات  جميع  وتلغى 

اإلخالل بهذا البند مع اعتماد المشاركة 

األولى فقط. 

في  المشاركة  آلية  وتتضمن 

حساب  إلى  العمل  إضافة  المسابقة 

واستخدام  انستجرام  في  المستخدم 

مع  بالمسابقة  الخاص  الهاشتاج 

هاشتاج  استخدام  اآلتي:  ضرورة 

#تصميمـيتفكرون  المسابقة: 

DesignYatafkroon # واإلشارة أو عمل 
tag لحساب الوزارة في انستجرام. 

سيتم  بأنه  المنظمة  اللجنة  ونوهت 

المتأهلين  المشاركين  مع  التواصل 

إلرسال العمل للمنظمين بجودة عالية 
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 2000 عن  العمل  حجم  يقل  ال  أن  على 

عن  تقل  ال  وبجودة  بيكسل   2000 في 

dpi 300، باإلضافة إلى توقيع المشارك 

يحمله  خطي  توقيع  على  المتأهل 

المسؤولية الكاملة. 

وخصصت اللجنة المنظمة للمسابقة 

جوائز للفائزين بالمراكز الثالثة األولى 

و10  األول،  للمركز  ريال  ألف   11 هي: 

للمركز  آالف  و9  الثاني  للمركز  آالف 

الثالث.

 مسابقة أجمل فيديو 
وشروطها 

أن  فيديو  أجمل  مسابقة  وتتضمن 

آيات  مجموعة  أو  آية  المتسابق  يختار 

اإلسالمية  القيم  من  قيمة  عن  تتحدث 

ويعرض  الكريم،  القرآن  في  المذكورة 

من  ومبتكر  جذاب  بشكل  محتواها 

خالل فيديو قصير. 

موضوع  يكون  أن  للمشاركة  ويشترط 

الكريم،  القرآن  قيم  من  قيمة  الفيديو 

شرعية  مخالفات  الفيديو  يتضمن  وأال 

الفيديو  يكون  وأن  الله،  بكتاب  تليق  ال 

المحافظة  مع  المتسابق  عمل  من 

الملكية  حقوق  انتهاكه  عدم  على 

والعالمات  المجاورة  والحقوق  الفكرية 

المشارك  ويتحمل  للغير،  التجارية 

حالة  في  القانونية  المسؤولية  وحده 

مخالفته ذلك، كما تشترط المسابقة 

إشارات،   
َّ

أي الفيديو  تضمين  عدم 

عالمات  أي  أو  رموًزا  أسماء،  تواقيع، 

ولم  المشارك،  قبل  من  مضافة  أخرى 

نفسه،  بالفيديو  المشاركة  له  يسبق 

العربية  باللغَتين  المشاركة  ويمكن 

المشارك  يكون  وأن  واإلنجليزية، 

دولة  في  المقيمين  أو  المواطنين  من 

 60 عن  الفيديو  مدة  تزيد  وال  قطر، 

والشؤون  األوقاف  لوزارة  ويحق  ثانية، 

نشر  أو  استخدام  إعادة  اإلسالمية 

وال  للمشارك،  الرجوع  دون  المشاركات 

مقطع  من  بأكثر  بالمشاركة  ُيسمح 

جميع  وتلغى  الواحد  للمشارك  فيديو 

المشاركات في حال اإلخالل بهذا البند 

مع اعتماد المشاركة األولى فقط. 

وخصصت اللجنة المنظمة للمسابقة 

جوائز للفائزين بالمراكز الثالثة األولى 

و11  األول،  للمركز  ريال  ألف   12 هي: 

للمركز  آالف  و10  الثاني  للمركز  ألف 

الثالث.

نظمتها جامعة حمد بن خليفة

ندوة عن التحول العالمي للطاقة

خليفة  بن  حمد  بجامعة  القانون  كلية  نظمت 

ندوة عبر اإلنترنت بتاريخ 3 أغسطس لدراسة 

الكتاب  في  الواردة  الرئيسية  الموضوعات 

الطبيعي  للغاز  بالجريف  »دليل  الجديد 

تعزيز  بهدف  العالمية«،  الطاقة  وتحوالت 

التحليل النقدي للترابط بين زيادة الطلب على 

الطاقة والغاز الطبيعي واالستدامة البيئية.

وشهدت الندوة اإلطالق العالمي للكتاب بحضور 

األستاذ  أوالوي  أس  داميلوال  الدكتور  محرريه 

وأستاذ  للبحوث  المشارك  والعميد  المشارك 

والتنمية  البيئي  للقانون  اليونسكو  كرسي 

حمد  جامعة  في  القانون  بكلية  المستدامة 

الشريك  بيريرا  إدواردو  والدكتور  خليفة  بن 

والبحوث  للتدريب  الدولية  للشركة  المؤسس 

في مجال قانون الطاقة والمجموعة االستشارية 

من  العديد  بمشاركة  الطاقة،  لقانون  الدولية 

المؤلفين المساهمين في الكتاب.

في  الطبيعي  للغاز  المهم  الدور  الندوة  وتناولت 

للدول  يمكن  وكيف  للطاقة،  العالمي  التحول 

االستفادة  قطر،  دولة  ذلك  في  بما  بالغاز،  الغنية 

من مزاياها النسبية بصفتها من الموردين اآلمنين 

دليل  ويحلل  للطاقة.  والمستدامين  والموثوقين 

بالجريف، باعتباره عماًل مرجعًيا موثوًقا، دراسات 

العالم  في  الرئيسية  المناطق  جميع  من  الحالة 

لفهم االبتكارات الحديثة وتحديد االستراتيجيات 

المستقبلية في مجال الطاقة.

وتضمنت الفعالية كلمة رئيسية ألقاها السيد 

الطاقة  لغرفة  التنفيذي  الرئيس  أيوك،  جي  إن 

األفريقية، وطرح السيد عمران الكواري الرئيس 

والدكتورة  الدولية  قطر  لمؤسسة  التنفيذي 

المعهد  زميل  أوالريند  سماراندا  إليزابيتا 

جامعة  رئيس  ونائب  للمحكمين  المعتمد 

جيمس  والدكتور  النيجيرية  بابالوال  آفي 

الطاقة  تحول  أبحاث  مبادرة  مدير  هندرسون 

في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة والدكتورة 

في  الدكتوراه  بعد  ما  باحث  أكزيل  آر  ميريام 

رؤاهم  بيركلي  بمدينة  كاليفورنيا  جامعة 

مة حول هذا الموضوع.
ِّ

القي

بالشرح  الكتاب  موضوعات  المتحدثون  وتناول 

التحول  مخاطر  إلى  وتطرقوا  والتفصيل، 

الطبيعي،  الغاز  صناعة  في  المستجدة 

والسياسية  القانونية  االبتكارات  وأحدث 

المتعلقة باالستدامة  والتعاقدية وتلك  والمالية 

في  العالم  حول  الطبيعي  الغاز  أسواق  في 

الكتاب  مؤلفو  ويرى  المخاطر.  لهذه  استجابة 

أن تخطيط المرونة، ونماذج األعمال منخفضة 

وتطوير  الخضراء،  والمشتريات  الكربون، 

المناخ،  مع  المتكيفة  الذكية  التحتية  البنية 

الجنسين،  بين  والعدالة  المسؤولية،  وتحمل 

التدابير  من  األخرى  االستدامة  وضمانات 

الطبيعي  للغاز  الكاملة  القيمة  لتعظيم  الالزمة 

بهدف تحفيز التحول العادل والمنصف للطاقة 

وضمان أمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.

القانون  كلية  عميد  كارامانيان،  سوزان  وقالت 

الكلمة  ألقت  التي  خليفة،  بن  حمد  جامعة  في 

ثروًة  الندوة  »وفرت  الندوة:  في  االفتتاحية 

التعقيدات  فهم  إمكانية  أتاحت  الخبرات  من 

األسواق  في  الحالي  التحول  عن  الناجمة 

ورد  ما  وهو  أفضل،  بشكل  للطاقة  العالمية 

أن نتقدم  بالتفصيل في دليل بالجريف. ونود 

على  بيريرا  والدكتور  أوالوي  للدكتور  بالتهنئة 

مجموعة  نشكر  وأن  والمواتي،  م 
َّ

القي عملهم 

الندوة  في  شاركوا  الذين  الرائدين  المؤلفين 

على محاضراتهم الغنية بالمعلومات وجهودهم 

في  للقانون  الرئيسي  الدور  إلبراز  الرامية 

التنمية  دفع  مع  الطاقة  تحول  عملية  تشجيع 

االقتصادية المستدامة على الصعيد البيئي«.

مؤخًرا  ن 
ِّ

ُعي الذي  أوالوي،  الدكتور  قال  بدوره، 

األمم  لمنظمة  التابع  العمل  فريق  في  عضًوا 

وحقوق  التجارية  باألعمال  المعني  المتحدة 

يتزامن  العالمي،  الصعيد  »على  اإلنسان: 

إلى  الحاجة  مع  الطاقة  على  المتزايد  الطلب 

وقد  للطاقة.  والنظيف  العادل  التحول  تسريع 

لمناقشاتنا،  والمتفرد  الشامل  النطاق  سلط 

على  الضوء  الكتاب،  في  بتوسع  نغطيها  التي 

إلى  التحول  في  الطبيعي  للغاز  المهم  الدور 

الطاقة النظيفة. وتوفر االبتكارات التكنولوجية 

نطاًقا  الطبيعي  الغاز  صناعة  في  المتواصلة 

تشتد  التي  المستقبلية  للبحوث  واسًعا 

لنا  يتيح  جيد  وضع  في  ونحن  إليها.  حاجتنا 

اليونسكو  كرسي  خالل  من  قيادتها  إمكانية 

كلية  في  المستدامة  والتنمية  البيئي  للقانون 

جانب  إلى  خليفة،  بن  حمد  بجامعة  القانون 

والتعاون  العام  الحوار  لتعزيز  المبذولة  الجهود 

الدولي بشأن القانون البيئي واالستدامة«.

وقد شكلت الندوة جزًءا من سلسلة ورش عمل 

بالكلية،  واالستدامة  الطبيعية  الموارد  قانون 

في  اليونسكو  كرسي  مع  بالتعاون  وُنظمت 

التوأمة  وبرنامج  خليفة،  بن  حمد  جامعة 

وغرفة  لليونسكو،  التابع  الجامعية  والشبكات 

الطاقة األفريقية.

$ الدوحة

تواصل اللجنة المنظمة 
لمسابقة الشيخ جاسم 

للقرآن الكريم بوزارة 
األوقاف والشؤون 

اإلسالمية قبول المشاركات 
بفرعها الجديد »ويتفكرون« 

عبر تطبيق انستجرام، 
بفئتيه أجمل فيديو 

وأجمل تصميم باللغتين 
العربية واإلنجليزية، حيث 

ُيعنى هذا الفرع بالتفكر 
في آيات الله وتدبر أثرها 

في تزكية النفس وحسن 
الخلق، ويستمر قبول 

المشاركات حتى يوم 
الخميس الموافق 15 

سبتمبر 2022م. 

$ الدوحة

يشترط أن يكون موضوع التصميم  من قيم القرآن الكريم وأال يتضمن مخالفات شرعية

في جامعة قطر

شروط الحصول على السكن الطالبي
$ الدوحة
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لتحفيز  لوائح  توفير  إلى  باإلضافة  هذا 

عن  للتوقف  والشركات  المستهلكين 

ذات  البالستيكية  المواد  استخدام 

لمستهلكيه  وغرامات  الواحد،  االستخدام 

ومصنعيه.

أهمية  إلى   $ لـ  حديثهم  في  وأشاروا 

األكياس  ومخاطر  بأضرار  التوعية  زيادة 

قبل  االستخدام  أحادية  البالستيكية 

المقبل،  نوفمبر  في  حظرها  قرار  تنفيذ 

في  يساهم  التوجه  هذا  بأن  منوهين 

اآلثار  ويخفف  البيئة  على  الحفاظ 

أكياس  استعمال  يسببها  التي  الضارة 

األفراد،  صحة  على  الحالية  البالستيك 

إلى  والمحالت  المتاجر  أصحاب  ودعوا 

األكياس  استخدام  حظر  بقرار  االلتزام 

واحدة،  لمرة  المستخدمة  البالستيكية 

التفاعل  على  المستهلكين  وتشجيع 

لألكياس  اآلمنة  البدائل  مع  اإليجابى 

البالستيكية أحادية االستخدام. 

زيادة التوعية 

بنت  شيخة  السيدة  سعادة  تقول  بدايًة 

يوسف الجفيري، عضو مجلس الشورى، 

الحّد  إلى  دعوا  الذين  الناس  أوائل  من  إنها 

كانت  أن  منذ  البالستيك،  استخدام  من 

مشيرًة  البلدي،  المجلس  عضوية  ضمن 

ومخاطر  بأضرار  التوعية  زيادة  أهمية  إلى 

االستخدام  أحادية  البالستيكية  األكياس 

قبل تنفيذ قرار حظرها في نوفمبر المقبل، 

أمنًا  األكثر  األخرى  البدائل  إلى  والتحول 

الجميع  مطالبًة  والبيئة،  الصحة  على 

التحدي  هذا  مواجهة  أجل  من  بالعمل 

الكبير في حياتنا اليومية، للحد من العبء 

أماكننا  على  البالستيكي  للتلوث  الثقيل 

حجم  إلى  االنتباه  وكذلك  الطبيعية، 

المواد  تسببها  التي  المدمرة  المخاطر 

والتهديد  البحار  تلوث  في  البالستيكية، 

المباشر للبيئة والكائنات البحرية، والتي 

على  تأكيد  بكل  الضارة  آثارها  تنعكس 

صحة اإلنسان، مما يحتم على جميع أفراد 

المجتمع اتخاذ إجراءات فّعالة لتقليل هذه 

اآلثار.

وطالبت الجفيري أفراد المجتمع بالُمضي 

نحو  الخطوات  من  المزيد  واتخاذ  ُقدمًا 

المواد  جميع  استعماالت  من  التقليل 

أكانت  سواء  األحادي  االستخدام  ذات 

قرار  إن  مؤكدًة  غيره،  أو  البالستيك  من 

في  خطوة  هو  البالستيكية  األكياس  منع 

فرد  كل  يقوم  أن  ونأمل  الصحيح،  المسار 

من أفراد المجتمع بدوره وأن يبادروا لما هو 

أكثر من منع األكياس البالستيكية أحادية 

السلوكيات  ترسيخ  بهدف  االستخدام، 

أن  الحظنا  وقد  الُمستدامة،  البيئية 

الضرر  متزايد  بشكل  يدرك  بدأ  المجتمع 

التي  البالستيكية  األكياس  عن  الناجم 

تستخدم لمرة واحدة والتي تخنق األرض، 

يشكل  مما  لدينا،  القمامة  أماكن  وتمأل 

خطرًا على صحتنا وبيئتنا.

صحة األفراد 

شاهين  لطيفة  د.  علقت  جانبها  من 

النعيمي، أستاذ الهيدروجيولوجيا والبيئة 

استخدام  حظر  قرار  على  قطر،  بجامعة 

االستعمال  أحادية  البالستيكية  األكياس 

واستخدام  المقبل،  نوفمبر   15 من  اعتبارًا 

البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة، 

على  الحفاظ  في  يساهم  التوجه  هذا  بأن 

البيئة، ويخفف اآلثار الضارة التي يسببها 

استعمال أكياس البالستيك الحالية على 

صحة األفراد، منوهة بأن معظم البالستيك 

أي  االستعمال،  أحادي  حاليا  المستعمل 

تمثل  ومخلفاته  واحدة،  لمرة  يستخدم 

قابلة  غير  ألنها  البيئة  على  كبيرا  عبئا 

للتحلل.

المجتمع  أفراد  النعيمي  د.  وناشدت 

األكياس  استخدام  عن  التخلي  بضرورة 

نحو  والتحول  الحالية،  البالستيكية 

للبيئة،  الصديقة  أو  الورقية  األكياس 

ومواد  للتحلل  قابلة  مواد  من  والمصنوعة 

صديقة للبيئة غير سامة للتربة، مبينة أن 

الكثير من دول العالم بادرت إلى وقف تداول 

االستعمال  أحادية  البالستيك  أكياس 

البالستيكية،  النفايات  أن  باعتبار 

أشد  من  تعتبر  األكياس،  وخصوصًا 

المواد خطورة على البيئة البرية والبحرية 

لصعوبة تحللها.

السلوك البيئي 

الخنجي،  محمد  السيد  شدد  جهته  من 

على  البيئة،  أصدقاء  مركز  رئيس  نائب 

استخدام  من  الحد  على  العمل  ضرورة 

أضرار  من  لها  لما  البالستيكية  األكياس 

الحية، مؤكدا  والكائنات  البيئة  جمة على 

خطرا  تعد  البالستيكية  المخلفات  إن 

البيئة ويسهم في تدميرها، مطالبا  يداهم 

للبيئة،  صديقة  بديلة  أكياس  بتوفير 

وقابلة إلعادة االستخدام مقابل رسم رمزي 

هذا  تبني  على  المستهلكين  لتشجيع 

التغير اإليجابي في السلوك البيئي. 

استخدام  حظر  بقرار  الخنجي  وأشاد 

االستعمال  أحادية  البالستيكية  األكياس 

والتي  المقبل  نوفمبر   15 من  اعتبارًا 

تعتبر إحدى الوسائل للحد من استخدام 

البدائل  وتوفير  المجتمع  لدى  البالستيك 

منوها  للبيئة،  والصديقة  للتحلل  القابلة 

الحمالت  تكثيف  على  العمل  يجب  بأنه 

التوعوية التي تحفز المواطنين على تقبل 

فكرة البدائل، بشرط أن تكون هذه البدائل 

كل  التوعية  حمالت  تشمل  وأن  عملية، 

وتستهدف  والخاصة  الحكومية  القطاعات 

التوجيه  ثم  ومن  المجتمع،  فئات  كل 

بصورة  أنواعها  بكافة  البالستيك  بحظر 

قاطعة، وردع المخالفين بعقوبات تجعلهم 

على  للحفاظ  الساعية  بالقرارات  يلتزمون 

البيئة. 

تقليل التلوث

بن  محمد  د.  البيئي  الخبير  يرى  بدوره 

سيف الكواري أن حظر استخدام األكياس 

في  الواحد  االستخدام  ذات  البالستيكية 

الدولة اعتبارًا من نوفمبر المقبل، سيمنع 

مجرى  دخول  من  المواد  هذه  من  أطنانًا 

النفايات كل عام، وتقليل التلوث باإلضافة 

البالستيك  إنتاج  على  الطلب  تقليل  إلى 

المناخي،  التغير  في  يساهم  الذي 

إلى  الشركات  سيدفع  الحظر  أن  كما 

المواد  وتوفير  تصاميمها  في  االبتكار 

تغيير  باتجاه  يدفع  بما  المستدامة، 

نحو  والتوجه  المستهلك،  تفكير  طريقة 

الحد  بأن  منوها  المستدامة،  الخيارات 

يكون  البالستيكية  المواد  استخدام  من 

وتوعيتهم  المستهلكين  بتغيير سلوكيات 

وزجاجات  أكياس  شراء  خالل  من 

وفرض  االستخدام،  إلعادة  قابلة  مياه 

ومستخدمي  مصنعي  على  الغرامات 

لوائح  توفير  إلى  باإلضافة  األدوات،  هذه 

للتوقف  والشركات  المستهلكين  لتحفيز 

ذات  البالستيكية  المواد  استخدام  عن 

االستخدام الواحد. 

إلى  نصل  ألن  نطمح  الكواري:  د.  وقال 

مرحلة تصبح فيها بيئة دولة قطر خضراء 

استهالك  تقليل  خالل  من  بيئيًا،  وصحية 

أو  كالورق  البدائل  واستخدام  البالستيك 

طبيعة  أدركنا  أن  بعد  الكرتون،  أو  الزجاج 

البيئة،  على  وأثرها  البالستيكية  النفايات 

مشيدًا بسياسة حظر استخدام األكياس 

الواحد  االستخدام  ذات  البالستيكية 

المقبل،  نوفمبر  في  تنفيذها  سيبدأ  التي 

النفايات  من  للحد  الطريق  بداية  وُتعد 

الصناعي  القطاع  أن  مبينًا  البالستيكية، 

استخدام  من  التقليل  مسؤولية  عليه 

المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد 

بالتشريعات  وااللتزام  بدائل،  وتقديم 

ذات  البالستيكية  المواد  إنتاج  من  للحد 

والمشاركة في توعية  الواحد،  االستخدام 

المجتمع. 

 ضوابط االستخدام 

البلدية  وزارة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

األكياس  استعمال  ضوابط  عن  أعلنت 

الذي  الوزاري  للقرار  وفقا  البالستيكية 

والشركات  المؤسسات  على  يحظر 

األكياس  استخدام  التسوق  ومراكز 

اعتبارا  االستعمال  أحادية  البالستيكية 

15 نوفمبر المقبل، ويفرض استخدام  من 

البدائل الصديقة للبيئة تحقيقا لألهداف 

المحافظة  في  قطر  لدولة  االستراتيجية 

تدوير  في  األمثل  واالستثمار  البيئة،  على 

حدد  الوزاري  القرار  أن  موضحة  النفايات، 

الستخدام  الهامة  الضوابط  من  مجموعة 

منع  أهمها  من  البالستيكية،  األكياس 

االستعمال  أحادية  البالستيكية  األكياس 

بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق، 

األكياس  بأنها  القرار  حددها  والتي 

بشكل  البالستيك  من  المصنوعة 

40 ميكرونا  رئيسي ويكون سمكها أقل عن 

أو  تعبئة  كمادة  واحدة  مرة  وتستخدم 

تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها، كما 

أحادية  لألكياس  البدائل  حدد  القرار  أن 

االستعمال  متعددة  باألكياس  االستعمال 

للتحلل،  القابلة  البالستيكية  األكياس  أو 

بالوزارة  المختصة  اإلدارة  تتولى  أن  على 

مراقبة  المختصة،  الجهات  مع  بالتنسيق 

حيز  القرار  سيدخل  الذي  القرار  تطبيق 

نوفمبر   15 تاريخ  من  اعتبارا  التنفيذ 

المقبل.

استخدام  حظر  أن  البلدية  وزارة  وأكدت 

االستعمال  أحادية  البالستيكية  األكياس 

والبضائع  المنتجات  وتعبئة  تغليف  في 

المؤسسات  على  يؤثر  لن  أنواعها  بكافة 

والشركات ومراكز التسوق من ناحية زيادة 

المشترك  التنسيق  إلى  مشيرة  التكلفة، 

التجارة  بوزارة  المختصة  الجهة  مع 

زيادة  أي  حدوث  عدم  لضمان  والصناعة 

تطبيق  بعد  والبضائع  المواد  أسعار  في 

القرار،  بموجب  يجب،  بأنه  منوهًة  القرار، 

البالستيكية،  األكياس  على  رمز  طباعة 

أنها  على  يدل  منها،  كل  صنف  بحسب 

إعادة  أو  االستعمال  إلعادة  أو  للتحلل  قابلة 

التدوير، مشيرة إلى أنها عملت بالتنسيق 

تضمين  على  والصناعة  التجارة  وزارة  مع 

الخاصة  االشتراطات  ضمن  النقطة  هذه 

ومنها  المختلفة،  التجارية  بالمحالت 

ماركت  والسوبر  الكبرى  التسوق  مراكز 

على  التفتيش  سيكون  حيث  والبقاالت، 

أقسام  اختصاص  من  القرار  هذا  تطبيق 

التي  البلديات  بمختلف  الصحية  الرقابة 

يتجاوز  بما  بالدولة  المناطق  كافة  تغطي 

1300 مفتش ومفتشة.

{ بدائل صديقة للبيئة

{ شيخة الجفيري

{ د. لطيفة النعيمي

{ محمد الخنجي

{ د. محمد سيف الكواري

يقدمها خبراء عبر $

نصائح بـ »بدائل آمنة« ألكياس البالستيك
أكد عدد من الخبراء البيئيين أن الحد 

من استخدام المواد البالستيكية يكون 

بتغيير سلوكيات المستهلكين، 

وتوعيتهم من خالل شراء أكياس 

وزجاجات مياه قابلة إلعادة االستخدام، 

وفرض الغرامات على مصنعي 
ومستخدمي هذه األدوات. 

تحقيق       أكرم الفرجابي

الجفيري: التقليل من 
استعماالت جميع المواد 
ذات االستخدام األحادي

الخنجي: تكثيف الحمالت 
التوعوية التي تحفز 

على تقبل البدائل

د. النعيمي: التحول
 نحو األكياس الورقية 
أو المواد الصديقة للبيئة

د. الكواري: تغيير سلوكيات 
المستهلكين وتوعيتهم 

بالمخاطر الناتجة عنه 
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للمرحلتين اإلعدادية والثانوية.. »التربية والتعليم«:

افتتاح »5« مدارس جديدة بمعايير عالمية

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  تفتتح 

للبنين  جديدة  مدارس  خمس  العالي 

التمركز  مناطق  من  عدد  في  والبنات 

اإلعدادية  للمرحلتين  بالدولة  السكاني 

تعليمية  تجربة  أفضل  لتقديم  والثانوية، 

أهداف  لبلوغ  وسعًيا  للطلبة،  ممكنة 

الوطنية  رؤيتها  وتحقيق  قطر  في  التنمية 

 .2030
الطلبة  استقبال  الجديدة  المدارس  وتبدأ 

 -  2022 الجديد  الدراسي  العام  انطالق  مع 

استيعاب  مدرسة  لكل  يمكن  حيث  2023م، 
االحتياجات  ذوي  من   36 منهم  طالبا   786
كل  في  فصول   6 على  يتوزعون  الخاصة، 

 750( الطالب  باقي  يتوزع  بينما  مدرسة، 

طالبا( على 30 فصال دراسيا. 

التي  الحديثة  بمبانيها  المدارس  وتتميز 

تيسير  في  التعليمي  النظام  مع  تتكاتف 

وجعل  والتدريسية  اإلدارية  الهيئات  عمل 

وثراًء  سالسة  أكثر  التعليمية  العملية 

قاعة  مدرسة:  كل  تضم  حيث  للطلبة، 

رياضية، ومسرحا، ومختبرات علوم، وورشا 

خارجية،  ومالعب  كمبيوتر،  وقاعات  فنية، 

ومواقف  مكيفة  طابور  ساحة  إلى  باإلضافة 

مخصصة. 

المدارس  تشييد  أثناء  الوزارة  حرصت  وقد 

المتبعة  االستدامة  معايير  تطبيق  على 

صديقة  مواد  استخدمت  حيث  الدولة،  في 

المدارس  مباني  تصنيف  تضمن  للبيئة 

للمعايير  وفًقا  خضراء  كمباٍن  الجديدة 

على  حرصت  ذاته  الوقت  وفي  الوطنية، 

تطبيق شروط األمن والسالمة وضمان سهولة 

الوصول إلى ذوي االحتياجات الخاصة. 

وتزامًنا مع افتتاح المدارس، أصدرت سعادة 

الوزير بثينة بنت علي النعيمي قراًرا وزارًيا 

يقضي بتعيين مديرين للمدارس الخمس 

عبد  سعيد  السيد  من:  كل  وهم  الجديدة، 

الهادي سعد لوذين مديًرا لمدرسة عمرو بن 

بمنطقة  الواقعة  للبنين  الثانوية  العاص 

جمال  والسيد  لبلديتها،  والتابعة  الوكرة 

محمد يعقوب يوسف الجابر مديًرا لمدرسة 

للبنين  اإلعدادية  الله  عبيد  بن  طلحة 

والتابعة  الحمامة  روضة  بمنطقة  الواقعة 

لبلدية الظعاين، والسيدة مريم خلف ناصر 

بنت  رملة  لمدرسة  مديرة  الكعبي  حطاب 

أبي سفيان الثانوية للبنات الواقعة بمنطقة 

صالل،  أم  لبلدية  التابعة  محمد  صالل  أم 

المزارقه  سعيد  جبران  شيخة  والسيدة 

عمرو  بنت  هند  لمدرسة  مديرة  الشهراني 

األنصارية اإلعدادية للبنات الواقعة بمنطقة 

أيًضا،  صالل  أم  لبلدية  التابعة  بوفسيلة 

والسيد حسن عبد الله محمد صالح العبد 

الله مديًرا لمدرسة سعيد بن زيد اإلعدادية 

التابعة  الوكير  بمنطقة  الواقعة  للبنين 

لبلدية الوكرة. 

الخمس  المدارس  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

مشروع  ضمن  تأتي  الوزارة  افتتحتها  التي 

العام  القطاعين  بين  الشراكة  مدارس 

 8 إجمالي  من  جزء  وهي   ،PPP والخاص 

من  افتتاحها  سيتم  األولى  للحزمة  مدارس 

خالل هذه الشراكة.

تضم قاعات رياضية ومسارح ومختبرات علوم وورشا فنية وقاعات كمبيوتر ومالعبكل مدرسة تستقبل »786« طالبا.. منهم »36« من ذوي االحتياجات الخاصة 

الدوحة          $

لتهيئة بيئة عمل وظيفية إيجابية

»التربية« تطلق مسابقة »مواسم الخير«

التوجيه  بإدارة  اإلسالمية  التربية  قسم  قام 

التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعلم العالي 

بحصر كافة مواسم الخيرات خالل عام هجري 

وانتهاز  المواسم  هذه  استثمار  بهدف  كامل، 

وظيفية  عمل  بيئة  لتهيئة  الفرص 

على  الموظفين  تنّشط  إيجابية 

ولتوفير  الخيرات،  في  التنافس 

للموظفين  تحفيزية  فرص 

وتقديرهم. 

شيخة  األستاذة  وأكدت 

قسم  رئيس  المنصور، 

أن  اإلسالمية،  التربية 

الخير«  »مواسم  مسابقة 

مسابقة  لتكون  انطلقت 

إلكترونية  شرعية  ثقافية 

موسم  كل  مع  تتجدد  دورية 

لقيت  وحيث  الخير،  مواسم  من 

عيد  مع  تزامنت  -التي  األولى  النسخة 

من  ومشاركة  قبوال  1443هـ-  المبارك  األضحى 

النسخة  هذه  فكذلك  الوزارة،  إدارات  مختلف 

عن  متزايدا  إقباال  القت  الحمد  ولله  الثانية 

النسخة األولى. 

وتابعت األستاذة شيخة المنصور قائلة: إن هذا 

يدل على حرص موظفي وزارة التربية والتعليم 

في  والتنافس  المعرفة،  واكتساب  التعلم  على 

العلم والخير، ورغبتهم في استمرارية مثل هذه 

الفعاليات، وقد تميزت هذه النسخة الثانية من 

من  العديد  بمشاركة  سابقتها  عن  المسابقة 

لمشاركة  حافزا  ذلك  يكون  أن  ونأمل  القيادات، 

الفائزين  وأسماء  القادمة،  المواسم  في  الجميع 

في هذا الموسم هم:

المركز األول: نسرين محمد درويش أخصائية 

التوجيه  بإدارة  المعلومات  تكنولوجيا  معايير 

التربوي.

النعيمي استشاري  الثاني: هيا سعيد  المركز 

تعليم بإدارة شؤون المدارس.

سعيد  صباح  منى  الثالث:  المركز 

الكواري استشاري تربية خاصة 

بإدارة  موهوبين  ورعاية 

ورعاية  الخاصة  التربية 

الموهوبين.

فاطمة  الرابع:  المركز 

رئيس  العبيدلي  يوسف 

واألنشطة  البرامج  قسم 

بإدارة شؤون المدارس.

نوال  الخامس:  المركز 

اتصال  كاتب  اليافعي  عوض 

بإدارة البعثات.

شلدان  نافذ  ريم  السادس:  المركز 

مترجم ثاني بإدارة العالقات العامة واالتصال.

المسلم  خليفة  صباح  السابع:  المركز 

الطلبة. تقييم  بإدارة  طلبة  تقييم  استشاري 

عاطف  حسين  أماني  الثامن:  المركز 

بإدارة  أول  عربية  لغة  معايير  أخصائي 

التربوي. التوجيه 

أخصائي  هديل  إبراهيم  زياد  التاسع:  المركز 

المعلمين. بإدارة شؤون  شؤون معلمين 

الشاطي  الفتاح  عبد  ندى  العاشر:  المركز 

باحث ميداني بإدارة العالقات العامة واالتصال.

الدوحة          $

بالتعاون مع مركز فتيات الخور وملتقى الناشرين

»قطر الخيرية« تقيم ناديًا للقراءة
مع  بالشراكة  الخيرية«  »قطر  تواصل 

الناشرين  وملتقى  الخور  فتيات  مركز 

خالل  للقراءة«  »نادي  القطريين  والموزعين 

تعزيز  بهدف  وذلك   2022 الصيف  إجازة 

الفتيات. لدى  القراءة  وتفعيل 

خطة  لوضع  الشريكين  مع  التعاون  تم  وقد 

مع  تتناسب  التي  الكتب  واختيار  العمل 

في  والتنوع  المختلفة  العمرية  الفئات 

القطريين. للمؤلفين  والطرح  األسلوب 

قصة  فقرة  القحطاني  مها  األستاذة  وقدمت 

آمنة  األستاذة  اللقاء  واختتمت  قارئ، 

ملتقى  من  البرامج  تخطيط  مشرف  محمد 

بلقاء  القطريين  والموزعين  الناشرين 

االختيار  على  ومساعدتهن  المشاركات 

الكتب. األنسب من 

وتتم عملية القراءة عبر مجموعات مقسمة 

واإلهتمامات  العمرية  الفئات  بحسب 

مجموعة. لكل  مشرفة  وبوجود 

االجتماعات  القراءة  مجموعات  بدأت  وقد 

المتفرقة لمناقشة الكتب التي تمت قراءتها 

المشرفات،  بإشراف  وذلك  الخبرات  وتبادل 

منصة  عبر  المجموعات  بعض  واجتمعت 

فتيات  مركز  قام  كما  اإللكترونية،  نون 

الخور باستضافة مجموعة مشاركات لمقر 

االطالع  بعدها  ومن  الكتب  لمناقشة  المركز 

على الكتب المتوفرة في المركز.

صغار  مؤلفين  استضافة  سيتم  كما 

للتعرف على تجاربهم في القراءة والتأليف، 

بعرض  الختامي  اللقاء  عقد  وسيتم 

المجموعات. بها  قامت  التي  المشاريع 

إلختيار  للمشاركات  الفرصة  إتاحة  تم  وقد 

بمرشدي  باإلستعانة  لهم  المناسبة  الكتب 

الثقافة. وزارة  المرشحين من  القراءة 

أسبوعيا  لقاء  مجموعة  كل  وتعقد  هذا 

قراءتها  تمت  التي  الكتب  لمناقشة 

التابعة  اإللكترونية  نون  منصة  عبر 

آراء  على  للتعرف  وذلك  الخيرية  لقطر 

الخبرات  وتبادل  الكتب  في  المشاركات 

بوجود  لقاءات  عقد  وسيتم  بينهم  فيما 

مؤثرين. مؤلفين 

ومن المنتظر أن تقدم كل مجموعة مشروعا 

فني  عمل  شكل  على  قراءته  تم  ما  يلخص 

وستعرض  مسرحية(  أو  فيديوهات  )صور 

األعمال على لجنة التحكيم للتكريم.

في  عقده  تم  التعريفي  اللقاء  أن  يذكر   

مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع – فرع 

منطقة  من  مشاركة   13 وبحضور  الخور 

وتعرفت  الشمالية،  والمناطق  الخور 

المشاركة  الجهات  على  المشاركات 

فتيات  مركز  يقدمها  التي  األنشطة  وعلى 

ألقتها  التي  المركز  كلمة  خالل  من  الخور 

اللقاء  األستاذة شمة المهندي، كما اشتمل 

وفقرة  الفرق،  وتكوين  التعارف  فقرات  على 

الشائعة  األفكار  أهم  لعرض  وبالون«  »فكرة 

الفتيات  ومناقشة  القراءة  عن  الخاطئة 

. لتصحيحها
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في معهد الدوحة للدراسات العليا

استقبال أول فوج
من طالب الدكتوراه

أمس  العليا  للدراسات  الدوحة  معهد  نّظم 

الطلبة  من  األول  الفوج  الستقبال  تعريفًيا  يوًما 

المقبولين في برنامج دراسات الدكتواره.

األفندي  الوهاب  عبد  الدكتور  اعتبر  كلمته،  وفي 

هذه  العليا  للدراسات  الدوحة  معهد  رئيس 

مسيرة  في  ومفصلية  تاريخية  لحظة  المناسبة 

الدكتوراه  برنامج  إطالق  أن  إلى  مشيًرا  المعهد، 

هو قمة اإلنجاز بالنسبة لمؤسسة دراسات عليا، 

إال  تبلغها  وال  الصفة  هذه  بجدارة  معها  تستحق 

بكثير من الجهد واستفياء مقوماتها. وقال األفندي 

قطريتان  طالبتان  منهم  طالب   4 قبول  تم  أنه 

وطالبة مقيمة ورابعة دولية من سويسرا.

السليطي،  إيمان  األستاذة  رحبت  جهتها؛  من 

المديرة التنفيذّية للقطاع اإلدارّي والمالي بالطلبة 

إلى  وأشارت  الدكتوراه  برنامج  في  المقبولين 

محورية  خطوة  هو  الدكتوراه  دراسات  مسار  أن 

مركزا  ليصبح  المعهد  هدف  تحقيق  في  ومهمة 

العلوم  في  بالمعارف  قدما  والدفع  للتميز،  دوليا 

في  للمساهمة  واإلدارية  واإلنسانية  االجتماعية 

باإلبداع  النابض  األكاديمي  المجتمع  تعزيز 

الدوحة  معهد  في  المتواجد  الثري  والتنوع 

للدراسات العليا. وتمّنت السليطي للطلبة رحلة 

هذا  يترجموا  وأن  ناجحة،  وأكاديمية  بحثية 

القبول إلى اندماج ومشاركة فاعلة.

النواوي،  محمد  الدكتور  قال  السياق،  هذا  وفي 

إن  بالمعهد،  الدكتوراه  دراسات  مجلس  رئيس 

عملية قبول الطلبة خضعت لقواعد وشروط تقوم 

على مبدأ التنافسية المبنية على ُأسس الجدارة 

الممارسات  أفضل  على  وباالعتماد  األكاديمية، 

يهدف  المعهد  أن  مضيًفا  الطالب.  قبول  مجال  في 

أجيال  تدريب  إلى  الدكتوراه  دراسات  خالل  من 

من  لتمكينهم  والعرب  القطريين،  الباحثين  من 

تطوير  في  واالنخراط  العليا  دراساتهم  متابعة 

مجتمعاتهم من مواقعهم وتخصصاتهم المختلفة، 

مشيًرا إلى أن مسار دراسات الدكتوراه يعّد ضمن 

من  المتخصصة  األكاديمية  الحقول  أعمق  أحد 

القبول  باب  فتح  موعد  المنطقة.وعن  في  نوعها 

سيتم  إنه  النواوي  الدكتور  قال  والتسجيل، 

اإلعالن عن البدء بتلقي الطلبات اإللكترونية للعام 

 2022 سبتمبر  من  األول  في  المقبل  األكاديمي 

يستغرقها  التي  المدة  أن  إلى  الفًتا  العام،  هذا  من 

طالب الدكتوراه في معهد الدوحة للدراسات العليا 

تتراوج من أربع إلى خمس سنوات إلنهاء الدراسة.

كان  العليا  للدراسات  الدوحة  معهد  أن  إلى  يشار 

استقبال  بدء  عن   ،2021 نوفمبر  في  أعلن  قد 

الدكتوراه،  دراسات  ببرامج  االلتحاق  طلبات 

حيث طرح المعهد ثمانية برامج في هذا المسار، 

العلوم  العامة،  اإلدارة  التنمية،  اقتصاديات  هي: 

اللسانيات  الدولية،  والعالقات  السياسية 

االجتماع،  علم  التاريخ،  العربية،  والمعجمية 

الدراسات اإلعالمية، الدراسات األمنية النقدية.

د. طالل العمادي تمنى لهم عاما دراسيا متميزا

»القانون« تستقبل »38« طالبا في الدراسات العليا
كلية  عميد  العمادي،  الله  عبد  بن  طالل  الدكتور  رحب 

الدفعة  مهنًئا  الجدد  بالطالب  قطر،  بجامعة  القانون 

الجديدة المنتقاة لخريف 2022، البالغ إجمالي المقبولين 

من  وطالبة  طالًبا   169 بها  البكالوريوس  مرحلة  في  فيها 

خريجي الثانوية العامة )بفرعيها األدبي والعلمي( وتحويل 

وطالبة  طالبا   38 قبول  عن  فضال  الكلية،  إلى   6
التي  )األربعة(  العليا  الدراسات  برامج  في 

في   15 على  موزعين  الكلية  تطرحها 

الخاص  القانون  ماجستير  برنامج 

و15 في برنامج ماجستير القانون 

الشهادة  برنامج  في  و3  العام 

في الدراسات القانونية و5 في 

متمنًيا  الدكتوراه.  برنامج 

للجميع عاًما أكاديمًيا مميًزا، 

جهدهم  بذل  منهم  مؤماًل 

من  بالكلية  ما  لتحصيل 

معارف وخبرات.

تدريس  أن  بالذكر  والجدير 

جامعة  في  القانون  بكالوريوس 

عاًما،   32 منذ  مرة  ألول  بدأ  قطر 

 1990 عامي  وبين   .1990 العام  منذ 

يمثل  القانون  تخصص  كان  و2004، 

الشريعة  كلية  في  أكاديمًيا  قسًما 

 ،2004 عام  ومنذ  اإلسالمية.  والدراسات 

أصبحت كلية القانون كلية مستقلة. وبدأت الكلية بطرح 

إطالق  تم   2018 عام  وفي   ،2014 عام  في  الماجستير  برامج 

 2020 العام  وفي  القانونية،  الدراسات  في  الشهادة  برنامج 

مسارات  ثالثة  على  القانون  في  الدكتوراه  برنامج  طرح  تم 

العام  الدولي  والقانون  الخاص  والقانون  العام  القانون  هي 

الكلية  عقدت  األولى  االنطالقة  .ومنذ  اإلنجليزية(.  )باللغة 

العزم على بلوغ كل ما من شأنه أن يزودها بالتميز العلمي 

الحديثة،  التعليم  طرائق  مواكبة  خالل  من  مثيالتها،  بين 

والتعاون مع مؤسسات محلية ودولية مرموقة، واالطالع على 

التجارب العربية والعالمية في حقل القانون.

{ د. طالل العمادي

{ مبنى كلية القانون

»نورثويسترن« تعين قادة أكاديميين جددا
أعلنت جامعة نورثويسترن 

في قطر عن تعيين ثالثة 
قادة أكاديميين جدد، وهم: 

ماريا لومبارد - عميًدا مساعًدا 
للشؤون األكاديمية، وفينوس 

جين - مديرة لبرنامج االتصاالت، 
وجريجوري فيريل لوي - مديًرا 

لبرنامج التعليم التنفيذي 
بالجامعة.

جامعة  عميد  الكريدي،  مروان  وأكد 

أن  التنفيذي،  ومديرها  قطر  نورثويسترن 

البرامج األكاديمية  التعيينات ستدعم وتعزز 

»ماريا  وقال:  قطر،  نورثويسترن  جامعة  في 

وفينوس وجريج هم قادة أكاديميون ملتزمون 

بالتميز األكاديمي والعلمي، وأنا على ثقة تامة 

من أن خبرتهم وقيادتهم ستساعد في االرتقاء 

ببرامجنا األكاديمية إلى آفاق جديدة«.

لومبارد  ستقوم  مساعًدا،  عميًدا  وبصفتها 

األكاديمية  الشؤون  مبادرات  وإدارة  بتسهيل 

ذلك  في  بما  التدريس،  هيئة  أعضاء  وشؤون 

تقييمات األساتذة وعمليات الترقية، والبحث 

األكاديمية،  والنزاهة  والتوظيف،  أساتذة  عن 

والتخطيط،  الدراسية  المناهج  ومراجعة 

واألحداث األكاديمية الرئيسية، كما ستعمل 

واإلرشاد  الطالبية  الخبرة  وحدات  في  قادة  مع 

األكاديمي  النجاح  مبادرات  بشأن  األكاديمي 

سابًقا  كانت  لومبارد  أن  إلى  يشار  للطلبة.. 

جامعة  في  التدريس  هيئة  في  عضًوا 

نورثويسترن قطر، ومكنتها خبرتها من الربط 

بين مجتمعات الطلبة والموظفين واألساتذة، 

وقالت  األكاديمي.  التميز  على  التركيز  مع 

أكاديمية  تجربة  توفير  إلى  »نهدف  لومبارد: 

على  الحفاظ  مع  للطلبة  ومتناغمة  متكافئة 

النزاهة  إلى  باإلضافة  لعملهم  عالية  معايير 

الشؤون  قسم  سُنطور  كما  األكاديمية، 

األكاديمية مع االلتزام بالتميز األكاديمي«.

مديرة  بصفتها  إنها  جين  قالت  جهتها،  من 

ليصبح  لتطويره  تخطط  االتصال  برنامج 

التعليم  في  وعالمًيا  إقليمًيا  رائًدا  برنامًجا 

مجاالت  في  التخصصات  متعدد  والبحث 

وأضافت:  الرقمية.  والوسائط  االتصال 

خالل  من  المستقبل  إعالميي  »سُنعّلم 

التخصصات  ومتعدد  متكامل  نهج  استخدام 

المتقاربة  الرقمية  الوسائط  بيئات  يعكس 

الدراسية  مناهجنا  إلى  وسنضيف  اليوم، 

االفتراضي،  الواقع  حول  إخبارية  دورات 

اإلنسان  بين  والتفاعل  والميتافيرس، 

والتعلم  االصطناعي،  والذكاء  والحاسوب، 

الرقمية  الوسائط  تقارب  مع  يتالءم  بما  اآللي 

واالتصاالت الحاسوبية«. 

البرنامج  على  للعمل  جين  تخطط  كما 

في  االبتكار  لتعزيز  األساتذة  مع  بالتعاون 

المعرفة،  وترجمة  البحثي  والتميز  التعليم 

صانعي  الجامعة  »تضم  جين:  وأضافت 

وكتاب  عالمي،  مستوى  على  وثائقية  أفالم 

متحركة  ورسوما  اجتماع  وعلماء  سيناريو، 

رقمية  وسائط  ومصممي  األبعاد،  ثالثية 

إعالميين  ومؤرخين  إعالميين  ومنتجين 

وعلماء بيانات، وسنعمل على تعزيز التعاون 

أعضاء  بين  التخصصات  متعدد  البحثي 

هيئة التدريس«.

التعليم  فصول  لتطوير  لوي  يخطط  بدوره، 

التنفيذي التي ستساعد في تزويد المختصين 

اإلدارية  بالمهارات  واالتصال  اإلعالم  مجال  في 

دائم  اإلعالمي  المجال  في  للتميز  الالزمة 

العالم  في  مكان  كل  »في  لوي:  وقال  التغيير، 

تمر المؤسسات اإلعالمية اليوم بفترة اضطراب 

التميز  أصبح  لذا  الرقمي،  التحول  عن  نتجت 

في اإلدارة حاجة قصوى«.

$ الدوحة

$ الدوحة

$ الدوحة

المشارك في مخيم السالم العالمي للكشاف بأميركا

ملحقنــا الثقافـــي يــــزور الوفــد القطــــري

الثقافية  الملحقية  من  وفد  قام 

برئاسة  واشنطن  في  القطرية 

الحمد  سعيدان  محمد  األستاذ 

ناصر  والسيد  الثقافي،  الملحق 

الطبي  الملحق  السعدي،  علي 

المتحدة  بالواليات  قطر  لدولة 

الُمشارك  للوفد  بزيارة  األميركية 

العالمي  السالم  مخيم  في 

الواليات  في  المسلم  للكشاف 

التقى  األميركية،  المتحدة 

الكشفي،  القطري  بالوفد  خاللها 

لالطمئنان على أبنائنا الكشافين 

في المخيم.

ونقل الملحق الثقافي للوفد تحيات 

في  قطر  دولة  سفارة  في  العاملين 

سعادة  مقدمتهم  وفي  واشنطن، 

آل ثاني،  الشيخ مشعل بن حمد 

سفير دولة قطر بالواليات المتحدة 

األميركية.. من جهته، قّدم القائد 

إلى  العميق  شكره  العمري  حمد 

الشيخ  سعادة  قطر  دولة  سفير 

على  ثاني،  آل  حمد  بن  مشعل 

الوفد  بمتابعة  واهتمامه  حرصه 

الكشفي القطري في مخيم السالم 

في  المسلم  للكشاف  العالمي 

كما  األميركية،  المتحدة  الواليات 

الثقافية  الملحقية  إلى  شكره  قّدم 

في واشنطن على مبادرتهم بإرسال 

وفد بقيادة محمد سعيدان الحمد 

وّجه  كما  الوفد،  على  لالطمئنان 

كر لكل من ساهم أو قّدم الدعم  الشُّ

المتحدة  بالواليات  القطري  للوفد 

األميركية.

$ الدوحة
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فاطمة  السيدة  قالت  السياق،  هذا  وفي 

التنفيذي  الرئيس  الرميحي،  حسن 

صندوق  »إن  لألفالم:  الدوحة  لمؤسسة 

الفيلم القطري هو مبادرتنا المميزة لتقديم 

لمواهبنا  والدعم  والتدريب  التمويل 

الوطنية«، مشيرة إلى أنه على مدار األعوام 

صندوق  من  دعم  على  الحاصلون  قدم 

الفيلم القطري أعماال مميزة والفتة حظيت 

بإشادة كبيرة في المنطقة والعالم.

الذي  الدعم  خالل  من  أنه  وأوضحت 

صندوق  يعد  المادي،  العنصر  يتخطى 

للمواهب،  مؤثرة  حاضنة  القطري  الفيلم 

القطريين  األفالم  صناع  من  المزيد  فيمكن 

صناعة  في  أحالمهم  تحقيق  من  الشباب 

أفالما  كانت  سواء  ونوعية  مستقلة  أفالم 

رسوم  أفالم  أو  قصيرة  وثائقية  أو  روائية 

ومن  الطويلة،  األفالم  وكذلك  متحركة، 

خالل هذه المبادرة، نعمل على بناء أعمال 

الفخر  تضيف  والتي  قطر«  في  »صنعت 

واالعتزاز للمجتمع اإلبداعي وللدولة.

المري،  خليفة  األفالم  صناع  وحصل 

المحمدي،  وبثينة  ثاني،  آل  والجوهرة 

منح  على  النصر  ونور  السويدي  ومحمد 

ثالثة  ضمت  والتي   ،2022 الربيع  دورة  في 

واحدا  روائيا  فيلما  تشمل  قصيرة  أفالم 

إلى  باإلضافة  متحركة،  رسوم  وفيلمي 

جانب  وإلى  طويلين،  روائيين  فيلمين 

الدوحة  مؤسسة  تلتزم  المادي،  الدعم 

األفالم  صناع  مهارات  بتطوير  لألفالم 

الدعم  وتقديم مختلف أشكال  القطريين، 

ابتداء  الفيلم  صناعة  رحلة  خالل  الالزمة 

من كتابة النص وصوال إلى عرض الفيلم 

على الشاشة.

وقد بدأ صناع األفالم الخمسة العمل على 

الجوهرة  ضمنهم  من  أفالمهم،  مشاريع 

في  حصال  اللذان  المري  وخليفة  ثاني  آل 

الفيلم  صندوق  من  دعم  على  السابق 

وسيحظى  مشاريعهما،  إلنجاز  القطري 

مؤسسة  فريق  دعم  على  األفالم  صناع 

مهمة  بخبرات  يتمتع  الذي  لألفالم  الدوحة 

في مختلف مراحل اإلنتاج تتضمن مرحلة 

التطوير واإلنتاج، ومرحلة ما بعد اإلنتاج.

ربيع  لدورة  المختارة  المشاريع  وتتضمن 

)روائي  عنوان  بال  التالية:  األفالم   2022
طويل( لخليفة المري، عرب نوفيال )روائي 

)قصير،   X 4  4 ثاني،  آل  للجوهرة  طويل( 

ويدور  المحمدي  لبثينة  متحركة(  رسوم 

رسوم  )قصير،  العقيق  »إيال«،  حول 

العبور  السويدي،  لمحمد  متحركة( 

)روائي قصير( لنور النصر. 

الطلبات  باستقبال  المؤسسة  وبدأت 

القطري  الفيلم  لصندوق  الجديدة  للدورة 

وتنتهي  الجاري،  أغسطس  من  األول  في 

إنه  حيث  المقبل،  سبتمبر  من  األول  في 

العتبارات خاصة بتمويل األفالم القصيرة، 

في  أنجز  قد  يكون  أن  المتقدم  على  يجب 

السابق فيلما قصيرا واحدا على األقل.

حصلت  التي  األفالم  قائمة  وتتضمن 

في  القطري  الفيلم  صندوق  من  دعم  على 

يحرقون  ثم  »ومن  التالية:  األفالم  السابق 

»كشته«  الرميحي،  لماجد  البحر« 

للجوهرة آل ثاني، »ألف يوم ويوم« لعائشة 

السبيعي،  لنورة  »الجوهرة«  الجيدة، 

ألمل  »شهاب«  العلي،  لخلود  »أحمر« 

المفتاح، »فضاء ناصر« لمحمد المحميد، 

لجاسم  العربية«  الخيل  أسطورة  »عامر 

الرميحي، »عليان« لخليفة المري وغيرها. 

على  قصير  فيلم  مشروع  كل  وسيحصل 

ريال قطري،  و500  ألفا   182 إلى  دعم يصل 

بعد  وما  واإلنتاج  التطوير  مراحل  تشمل 

اإلنتاج، باإلضافة إلى دعم عيني في مرحلة 

معدات  واستخدام  والتدريب،  التطوير 

الدوحة  بمؤسسة  الخاصة  اإلنتاج  ومرافق 

لألفالم، ويحصل المتقدمون المؤهلون على 

الفيلم،  صناعة  مراحل  كافة  في  الدعم 

وتتضمن التطوير واإلنتاج وما بعد اإلنتاج.

بالمواهب  القطري  الفيلم  صندوق  ويعنى 

يقدم  حيث  التحديد،  وجه  على  القطرية 

لهم الدعم من خالل دورتي تمويل في كل 

التي  األفالم  مشاريع  مجموع  بلغ  وقد  عام، 

وحصلت  القطريون  المواطنون  أنجزها 

 31 مجموعه  ما  الصندوق  من  دعم  على 

فيلما  و21  طويلة  أفالم   10 بينها  من  فيلما، 

القطري  الفيلم  صندوق  ويلتزم  قصيرا، 

حتى  القطريين  أفالم  مشاريع  بتطوير 

أربعة أفالم طويلة وثمانية أفالم قصيرة في 

كل عام.

عن حياة الترحال

متحف قطر الوطني 
يستضيف معرضا تراثيا

ضمن  المعرض  هذا  تنظيم  ويأتي 

التي  الثقافية  المبادرات  من  سلسلة 

2022، وفي  تقيمها متاحف قطر خالل عام 

إطار تأكيده على مكانة دولة قطر كوجهة 

الصعيدين  على  بارزة  وثقافية  فنية 

اإلقليمي والدولي.

يستمر  الذي  المعرض،  ويستعرض 

الرحل  الرعاة  2023، حياة  14 يناير  حتى 

هي:  مناطق  ثالث  في  الرحل  وشبه 

ومنغوليا،  وقطر،  الوسطى،  الصحراء 

حياة  المجموعات  هذه  إنشاء  وكيفية 

وحافظت  مغزى،  وذات  غنية  اجتماعية 

عميقة  ثقافية  أنماطا  وشكلت  عليها 

وجميلة في بيئات مليئة بالتحديات.

من  غنية  مجموعة  المعرض  ويضم 

ولقطات  التاريخية  والصور  القطع 

قطر  متحف  مجموعات  من  أرشيفية 

قطر  متاحف  ومجموعات  الوطني، 

من  المعارة  القطع  جانب  إلى  األخرى، 

متحف  ذلك  في  بما  الدولية،  المتاحف 

برانلي  دوكيه  ومتحف  الوطني،  منغوليا 

فيينا  في  العالم  ومتحف  الفرنسي، 

وغيرها.

فعاليات  تتواصل  أخرى،  جهة  من 

كما  عقلك  ريست:  »بيبيلوتي  معرض 

قطر  متحف  في  تراه«  كما  عقلي  أراه، 

20 ديسمبر المقبل، حيث  الوطني حتى 

المتوقع حضورهم  للزوار  سيظل مفتوحا 

وهو   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  في 

للفنانة  األوسط  الشرق  في  معرض  أول 

السويسرية الشهيرة بيبيلوتي ريست.

وزارة  مع  بالشراكة  المعرض  ويقام 

الطبية،  حمد  ومؤسسة  العامة  الصحة 

الرئيسية  خصائصه  إحدى  وتتمثل 

من  تتكون  التي  البكسل«  »وحدات  في 

دي«  إي.  »إل.  نوع  من  مصباح  ألف   12
أنحاء  في  كهربائية  وصالت  على  معلقة 

صالة العرض التي يمر من خاللها الزوار، 

المغلفة  الكهربائية  المصابيح  وبرمجت 

تمثل  والتي  الصمغية،  الراتينج  بمادة 

عبر  المعلومات  تنقل  التي  )العصبونات( 

لتضيء  بينها،  فيما  مختلفة  إشارات 

في  يصور  صوتي  مقطع  مع  بالتناسق 

في  الطبيعية  المشاهد  الزوار  مخيلة 

قطر.

رحلة  في  للخوض  زواره  المعرض  ويدعو 

تحرك  تجربة  عبر  أنفسهم  الستكشاف 

في  وتضعهم  للتأمل،  وتقودهم  حواسهم 

يرمز  كما  والتعجب،  الدهشة  من  حالة 

إلى الالوعي الجمعي للبشرية وقدرة عقل 

اإلنسان.

التزام  على  الضوء  المعرض  ويلقي 

مواضيع  حول  الوعي  بزيادة  المتحف 

أساسيا  ركنا  بصفتها  النفسية  الصحة 

في رفاه اإلنسان، وهو ما يتماشى مع حملة 

الصحة النفسية »هل أنت بخير؟«، التي 

قطر،  في  الصحية  الرعاية  قطاع  ينظمها 

كما أنه يدعم أهداف الشراكة بين وزارة 

الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية 

واالتحاد الدولي لكرة القدم )FIFA( واللجنة 

إلى  تهدف  والتي  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

قطر   FIFA العالم  كأس  مونديال  جعل 

البدنية  الصحة  لتعزيز  فرصة   2022
واألمان  الصحة  في  ونموذجا  والنفسية، 

الضخمة  الرياضية  األحداث  به  تحتذي 

مستقبال.

بهدف تشجيع صناع األفالم القطريين

إعالن الفائزين بمنح صندوق الفيلم القطري

{ فاطمة الرميحي

الدوحة - قنا - أعلنت مؤسسة الدوحة 
لألفالم عن الحاصلين على منح من 
صندوق الفيلم القطري لدورة الربيع 

2022، وعن بدء استقبال الطلبات للدورة 

المقبلة بهدف تشجيع صناع األفالم 
القطريين على إنجاز مشاريع أفالمهم 

من خالل تقديم الدعم المادي والتدريبي.

الدوحة - قنا - تنظم متاحف قطر معرضا عن 
التراث الثقافي الغني للبدو الرحل في وسط 

الصحراء الكبرى والشرق األوسط العربي ووسط 
أوراسيا/ منغوليا، وذلك بمتحف قطر الوطني 

في السابع والعشرين من أكتوبر المقبل تحت 
عنوان »حياة الترحال من منظور جديد«.

مديرو مراكز ومنسقو معارض فنية:

القطاع الخاص شريك أصيل في النهضة الثقافية

النشر  ودور  الثقافية  المراكز  مديرو  وسلط 

تصريحات  في  الضوء،  الفنون  واستشاريو 

في  الخاص  القطاع  جهود  على  لـ»قنا«، 

تأسيس  خالل  من  الثقافية  التنمية 

للنشر  ودور  المعرفي  والبحث  للفكر  مراكز 

للفن  معارض  الستضافة  و»جاليريهات« 

عن  وكشفوا  والعالمي.  والعربي  القطري 

طموحات ومشاريع مستقبلية واستعدادات 

كأس  جمهور  الستقبال  المؤسسات  هذه 

العالم FIFA قطر 2022.

بن  حسن  الدكتور  الشيخ  سعادة  وأوضح 

مركز  مؤسس  ثاني،  آل  علي  بن  محمد 

التاريخية،  للدراسات  محمد  بن  حسن 

توج   1997 عام  في  المركز  تأسيس  أن 

بجمع  واهتمامه  والوثائق  بالكتب  شغفه 

وكتابات  والمخطوطات،  المطبوعات  نوادر 

الرحالة الغربيين الذين زاروا شبه الجزيرة 

المحلية،  للوثائق  باإلضافة  العربية، 

وحقق  وغيرها،  والعثمانية  واإلنجليزية، 

من  قطر  تاريخ  مصادر  بجمع  حلمه 

والوثائق  والخرائط  والصور  المخطوطات 

ترجمة  على  والعمل  المطبوعات،  ونوادر 

تخدم  التي  المخطوطات  وتحقيق  الوثائق، 

النشر  طريق  عن  وإتاحتها  قطر،  تاريخ 

إلجراء  باإلضافة  واإللكتروني،  المطبوع 

البحوث والدراسات التاريخية والتراثية.

وتوفير  جمع  إلى  المركز  يهدف  وأضاف: 

قطر  بتاريخ  المتعلقة  التاريخية  المصادر 

المادة  وجمع  العربية،  الجزيرة  وشبه 

الخاصة  والمسودات  التاريخية  الشفهية 

التاريخية  المصادر  واقتناء  قطر،  بتاريخ 

الجزيرة  شبه  لمؤرخي  المخطوطة 

والدراسات  البحوث  وإعداد  العربية، 

االستشارات،  وتقديم  والتراثية،  التاريخية 

المعنية  والمؤسسات  الباحثين  وإمداد 

الموثقة،  التاريخية  واإلفادات  بالمعلومات 

ونشر وترجمة المصادر التاريخية المتعلقة 

بتاريخ قطر والمنطقة، ونشر الوعي بتاريخ 

ندوات  وتنظيم  الجديدة،  األجيال  بين  قطر 

ومعارض متخصصة.

الداللة  »نور  كتاب  المركز  إصدارات  ومن 

الحسابي  الجبر  الِخالطي..  الدين  لفخر 

فخر  تأليف  من  عشر«  الثالث  القرن  في 

الدين عبد العزيز بن عبد الجبار الِخالطي، 

وكتاب »مقالة في النقرس« ألبي بكر الرازي، 

وجه  على  يبدو  الذي  األثر  ماهية  و»كتاب 

وترجمة  الهيثم،  بن  الحسن  ألبي  القمر« 

كتاب »مختارات من وثائق حكومة بومباي«، 

المجلد الرابع والعشرون المتعلقة بمنطقة 

الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية.

ويقدم المركز خدماته للمجتمع القطري من 

التي  والمناقشات  وندواته،  خالل إصداراته، 

شبكة  على  صفحاته  خالل  ومن  فيه،  تدار 

االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلنترنت، 

بالتاريخ  الوعي  تنمية  بهدف  المختلفة 

جيل  عند  وخاصة  القطري،  والتراث 

الشباب. 

قال  المستقبلية،  المركز  مشاريع  وعن 

محمد  بن  حسن  الدكتور  الشيخ  سعادة 

ترجمة  بصدد  المركز  إن  ثاني  آل  علي  بن 

وتحرير ونشر مجموعات من وثائق األرشيف 

أرشيف  ووثائق  الهند،   - بدلهي  الوطني 

 - باسطنبول  العثماني  الوزراء  رئاسة 

تركيا، باإلضافة لوثائق فرنسية وهولندية 

جمع  مشروع  المركز  يتبنى  كما  وغيرها، 

الروايات التاريخية الشفهية من كبار السن 

عن  ذكرياتهم  يروون  الذين  القطريين، 

مرت  التي  التاريخية  والسنوات  الحوادث 

بأهل قطر في الماضي.

القطاع  لمساهمة  البارزة  العالمات  ومن 

الثقافية  التنمية  مجال  في  الخاص 

الدولة،  تشهدها  التي  المعرفية  والنهضة 

األدباء  خدمة  على  للنشر«  روزا  »دار  تعمل 

االرتقاء  والكتاب في قطر وخارجها، لتحقيق 

بثقافة القارئ العربي انسجامًا مع رؤية قطر 

الوطنية 2030.

إلبراز  تسعى  قطرية  برؤية  عربية  دار  هي 

قطر  وخارج  داخل  األدبية  واإلبداعات  الفكر 

وتنمية المجتمع عبر إثراء الحياة الثقافية، 

المتنوعة  اإلصدارات  تقديم  خالل  من 

بتبني  أهدافها  لتحقيق  وتعمل  والرصينة، 

بتنظيم  مهاراتهم  وتطوير  الشباب  إبداعات 

والترويج للقراءة  والدورات  التدريبية  الورش 

األندية  خالل  من  األجيال  بين  وأهميتها 

الثقافية وأندية القراءة.

وأوضحت الدكتورة عائشة جاسم الكواري، 

التنفيذي لدار روزا للنشر، أن عدد  الرئيس 

شتى  في   200 نحو  بلغت  الدار  إصدارات 

ضروب المعرفة.

 13 العام  هذا  أصدرت  الدار  أن  إلى  ولفتت 

روعي  المجاالت،  مختلف  في  جديدا  كتابا 

وجودة  والمحتوى  الفكرة  تميز  نشرها  في 

ثقافة  خلق  في  للمساهمة  سعيا  األسلوب، 

جيل جديد ودعم الكتاب القطريين وتعزيز 

إنتاجاتهم اإلبداعية والفكرية.

روزا  دار  إن  الكواري  قالت  السياق،  هذا  وفي 

وبرنامج  تدريبية  ورشة   25 نظمت  للنشر 

عمل في فن الكتابة ومهاراتها وتطوير أدواتها 

الفنية واإلبداعية، من أجل تأهيل المبدعين 

الشباب وإدماجهم في عالم الكتابة والتأليف 

والنشر.

أشارت  الخارجية،  الدار  مشاركات  وعن 

شاركت  روزا  دار  أن  إلى  الكواري  عائشة 

)لندن،  الدولية  المعارض  من  العديد  في 

الكويت،  اسطنبول،  موسكو،  فرانكفورت، 

بهدف  طهران(،  المغرب،  الرياض،  مسقط، 

في  والمساهمة  القطرية  الثقافة  نشر 

واالستفادة  العربي  والفكر  بالثقافة  االرتقاء 

مجال  في  الرصينة  والتجارب  الخبرات  من 

التأليف والنشر.

الدوحة- قنا- أكد مديرو مراكز ثقافية ودور نشر واستشاريو 
فنون ومنسقو معارض فنية أن القطاع الخاص القطري 
شريك أصيل في النهضة الثقافية في قطر، ويساهم في 

تحقيق رؤية قطر 2030 التي تدعم التعاون والشراكات 
المثمرة بين القطاعين العام والخاص، وتوفر مناخا حيويا 

لقطاع األعمال وتتيح مجاال واسعا لنشاط المجتمع المدني. 
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»7.27« مليون األرباح النصفية لـ»إنماء القابضة«

أعلنت إنماء القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفتره المنتهية في  30 يونيو  

2022حيث بلغ صافي الربح 7,276,165 ريال قطري مقابل صافي الربح 3,381,613 رياال 
قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كما بلغت ربحية السهم 0.128 ريال قطري للفتره المنتهية في  30 يونيو 2022   مقابل 

ربحية السهم 0.06 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

خالل النصف األول من »2022«

أرباح »قامكو« تقفز »112 %« إلى »611« مليونا
األلمنيوم  لصناعة  قطر  شركة  أعلنت 

 %  50 تبلغ  بحصة  الشريك  »قامكو« 

المحدودة  لأللومنيوم  قطر  شركة  في 

أرباحها  صافي  ارتفاع  عن  )قطلوم(، 

سنوي  أساس  على   %  112 بنسبة 

لفترة  قطري  ريال  مليون   611 إلى 

يونيو   30 في  المنتهية  أشهر  الستة 

مقارنة   )2022 من  األول  )النصف   2022
ريال  مليون   288 بلغ  أرباح  بصافي 

 ،2021 عام  من  األول  للنصف  قطري 

 0.110 السهم  على  العائد  بلغ  فيما 

ريال قطري للنصف األول من عام 2022 

 0.052 بلغ  السهم  على  بعائد  مقارنة 

عام  من  األول  للنصف  قطري  ريال 

إيرادات  من  الحصة  وارتفعت   .2021
تبلغ  بنسبة  المشترك  المشروع 

ريال  مليون   2,106 إلى  لتصل   %  56
 1,353 بلغت  بحصة  مقارنة  قطري، 

من  األول  للنصف  قطري  ريال  مليون 

قبل  األرباح  ارتفعت  كما   .2021 عام 

واإلهالك  والضرائب  الفوائد  احتساب 

لتصل   %  58 تبلغ  بنسبة  واالستهالك 

للنصف  قطري  ريال  مليون   883 إلى 

2022، مقارنة بأرباح قبل  األول من عام 

واإلهالك  والضرائب  الفوائد  احتساب 

ريال  مليون   558 بلغت  واالستهالك 

.2021 قطري للنصف األول من عام 

وُيعزى ارتفاع النتائج المالية للشركة 

مقارنة   2022 عام  من  األول  للنصف 

بصورة   2021 عام  من  األول  بالنصف 

لمتوسط  العام  النمو  إلى  كبيرة 

ارتفع  والذي  المحققة،  البيع  أسعار 

% خالل النصف األول   54 بنسبة تبلغ 

األول  بالنصف  مقارنة   2022 عام  من 

في  أسهم  الذي  األمر   ،2021 عام  من 

زيادة صافي األرباح لفترة الستة أشهر 

بواقع   2022 يونيو   30 في  المنتهية 

بنفس  مقارنة  قطري  ريال  مليون   738
الماضي. العام  الفترة من 

والمبيعات  اإلنتاج  وارتفعت مستويات 

 %  1 تبلغ  بنسبة  هامشيًا  ارتفاعًا 

بالنصف  مقارنة  الفترة  هذه  خالل 

نجح  وقد   .2021 عام  من  األول 

إنتاجه  زيادة  في  المشترك  المشروع 

المضافة  القيمة  ذات  المنتجات  من 

السبائك  من  مبيعاته  من  وخفض 

وازدادت  الفترة.  هذه  خالل  القياسية 

خالل  المحققة  األسعار  فروقات 

2022، األمر الذي  النصف األول من عام 

تحسن  إلى  أساسية  بصورة  يعود 

أشهر  الستة  خالل  السوق  اتجاهات 

 .2022 األولى من عام 

ومقارنة بالربع األول من عام 2022، فقد 

المشروع  إيرادات  من  الحصة  ارتفعت 

وازداد   ،22% تبلغ  بنسبة  المشترك 

تبــلغ  بنســبة  الشركة  أرباح  صافي 

بصورة  النمو  هذا  وُيعزى   ،%  55
البيع  أسعار  ارتفاع  إلى  أساسية 

خالل   %  17 تبلغ  بنسبة  المحققة 

مقارنة   2022 عام  من  الثاني  الربع 

كما  العام.  نفس  من  األول  بالربع 

تبلغ  بنسبة  المبيعات  أحجام  ازدادت 

األداء  في  إيجابيًا  أسهم  ما  وهو   ،%  4
الفائت.  بالربع  مقارنة  العام  المالي 

أسعار  ارتفاع  أثمر  فقد  عامة،  وبصفة 

المبيعات  وأحجام  المحققة  البيع 

المشترك  المشروع  إيرادات  زيادة  عن 

 2022 عام  من  الثاني  الربع  خالل 

% مقارنة بالربع األول   22 بنسبة تبلغ 

من نفس العام. 

على  الحفاظ  في  الشركة  واستمرت   

حققت  حيث  المالي،  مركزها  قوة 

2022 تصل  30 يونيو  سيولة في نهاية 

1,332 مليون ريال قطري في شكل  إلى 

)تشمل  ومصرفية  نقدية  أرصدة 

األرصدة  من  المتناسبة  الحصة 

للمشروع  والمصرفية  النقدية 

المشترك  المشروع  وحقق  المشترك(. 

خالل النصف األول من عام 2022 حصة 

التشغيلية  النقدية  التدفقات  من 

قطري،  ريال  مليون   451 تبلغ 

التدفقات  من  حصة  إلى  باإلضافة 

ريال  ماليين   307 بواقع  الحرة  النقدية 

المشترك  المشروع  وحافظ  قطري. 

على  الكبيرة  وقدرته  كفاءته  على 

اإلنتاج  تكاليف  حيث  من  المنافسة 

تزال  وما  التشغيلية.  والعمليات 

والسالمة  بالصحة  المعنية  التدابير 

موثوقية  لضمان  لديه  أولوية  تشكل 

التشغيلي.  التميز  وتحقيق  األصول 

الرأسمالية  المشاريع  تنفيذ  تم  وقد 

مع  يتماشى  وبما  لخططها  وفقًا 

هذه  بأن  علمًا  التشغيلية،  المتطلبات 

الرأسمالي  باإلنفاق  المعنية  البرامج 

نحو  المشترك  المشروع  توجه  تدعم 

من  والحد  التشغيلية  الكفاءة  تعزيز 

الكربونية. االنبعاثات 
{  قامكو تعزز أداءها

تنفيذ حزمة مشاريع رأسمالية لتلبية المتطلبات التشغيلية تحسن اتجاهات السوق و»1.33« مليار حجم السيولة النقدية

$ الدوحة
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حققت  أنها  قطر  صناعات  مجموعة  أعلنت 

لفترة  قطري  ريال  مليار   5.4 بواقع  أرباح  صافي 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 بزيادة 

تبلغ نسبتها 57 % مقارنة بنفس الفترة من عام 

.2021
الكلي  االقتصاد  مستوى  على  األوضاع  وشهدت 

حالة من عدم االستقرار خالل النصف األول من 

معظم  على  الطلب  انخفض  حيث   ،2022 عام 

منتجات الصناعات التحويلية بعض الشيء، 

قيام  إلى  أساسية  بصورة  ُيعزى  الذي  األمر 

فيروس  جراء  اإلغالق  إجراءات  بفرض  الصين 

الحذر.  جانب  المشترين  والتزام  كورونا 

العرض  جانب  تأثر  فقد  أخرى،  ناحية  ومن 

أسفرت  التي  األوكرانية  الروسية  بالحرب 

مما  الطاقة،  أسعار  في  حاد  ارتفاع  حدوث  عن 

الناحية  من  المنتجين  أمام  تحديات  فرض 

االقتصادية، خاصة المنتجين األوروبيين. 

السلع  أسعار  انخفضت  فقد  عامة،  وبصفة 

 .2022 عام  من  األول  الربع  خالل  األساسية 

من  المخاوف  ظل  في  اليقين  عدم  حالة  وبرغم 

الركود، إال أن األسعار قد ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا 

2022 نتيجة الزيادة  خالل الربع الثاني من عام 

المستمرة في أسعار الطاقة ونقص المعروض.

قوة  على  قطر  صناعات  مجموعة  وحافظت 

أحجام  ارتفعت  حيث  التشغيلية،  عملياتها 

 2022 عام  من  األولى  أشهر  الستة  لفترة  اإلنتاج 

طن  مليون   8.1 إلى  لتصل   ،%  5 تبلغ  بنسبة 

إنتاج  مرفق  تشغيل  إعادة  أسهمت  وقد  متري. 

الحديد والصلب )DR - 2( ذي الطاقة اإلنتاجية 

تشغيل  أيام  عدد  في  الملحوظ  واالرتفاع  األكبر 

المصانع التابعة لقطاع اإلضافات البترولية في 

النصف  خالل  عام  بشكل  اإلنتاج  أحجام  زيادة 

تشغيل  معدالت  وبلغت   ،2022 عام  من  األول 

المصانع لفترة الستة أشهر األولى من عام 2022 

معامل  متوسط  بلغ  فيما   ،%  97 إلى  يصل  ما 

الموثوقية 98 %.

أحجام  ازدادت  فقد  الفائت،  بالربع  ومقارنة 

ُيعزى  الذي  األمر   ،%  6 تبلغ  بنسبة  اإلنتاج 

التشغيل  أيام  ارتفاع عدد  إلى  بصورة أساسية 

بالربع  مقارنة   2022 عام  من  الثاني  الربع  خالل 

عملية  إجراء  برغم  وذلك  العام،  نفس  من  األول 

إنتاج  مرافق  في  لها  مخطط  يكن  لم  تطفئة 

عام  من  الثاني  الربع  خالل  الكيماوية  األسمدة 

.2022
مليار   5.4 يبلغ  أرباح  صافي  المجموعة  وحققت 

 30 المنتهية في  الستة أشهر  ريال قطري لفترة 

يونيو 2022 بزيادة ملحوظة تبلغ نسبتها 57 % 

وقد  الماضي.  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة 

 2022 عام  من  األول  النصف  إيرادات  ارتفعت 

إلى  لتصل   ،%  56 نسبته  تبلغ  كبيرًا  ارتفاعًا 

بلغت  بإيرادات  مقارنة  قطري،  ريال  مليار   14.3
عام  من  األول  للنصف  قطري  ريال  مليار   9.2
2021. وبلغ العائد على السهم 0.90 ريال قطري 
2022، مقارنة بعائد على  للنصف األول من عام 

من  الفترة  لنفس  قطري  ريال   0.57 بلغ  السهم 

العام الماضي. 

للمجموعة  المالي  األداء  كبيرة  بصورة  وُيعزى 

 2022 30 يونيو  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى عدة 

المرجح  األسعار  متوسط  ارتفاع  أبرزها  عوامل، 

% مقارنة بالنصف   51 للمنتجات بنسبة تبلغ 

األول من عام 2021، حيث بلغ 786 دوالرًا أميركيًا 

للطن المتري. وقد أثمر ارتفاع أسعار المنتجات 

 5 بواقع  المجموعة  أرباح  صافي  زيادة  عن 

األسعار  ارتفاع  وُيعزى  قطري،  ريال  مليارات 

في  السوق  أسعار  زيادة  إلى  أساسية  بصورة 

على  األوضاع  تحسن  بفضل  القطاعات  جميع 

مستوى االقتصاد الكلي.

الفترة  لهذه  المبيعات  أحجام  ازدادت  كما 

بنسبة تبلغ 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام 

إلى  أساسية  بصورة  يعود  الذي  األمر  الماضي، 

أسهم  مما  المصانع،  تشغيل  معدالت  ارتفاع 

ارتفعت  المقابل  وفي  اإلنتاج.  أحجام  زيادة  في 

بنسبة  للمجموعة  التشغيلية  التكاليف 

العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   %  57 تبلغ 

إلى  أساسية  بصورة  ُيعزى  ما  وهو  الماضي، 

أحجام  ارتفاع  نتيجة  المتغيرة  التكاليف  زيادة 

المبيعات وتكلفة المواد الخام المرتبطة بمؤشر 

أسعار المنتجات النهائية.

حافظت   ،2022 عام  من  الثاني  الربع  وخالل 

على  أرباحها  وصافي  المجموعة  إيرادات 

مستوياتهما دون تغير ُيذكر مقارنة بالربع األول 

أحجام  انخفاض  عادل  حيث  العام،  نفس  من 

البيع.  أسعار  شهدته  الذي  االرتفاع  المبيعات 

بصورة  المبيعات  أحجام  انخفاض  ويعود 

األسمدة  مبيعات  أحجام  تراجع  إلى  أساسية 

الكيماوية خالل الربع الثاني من عام 2022، إذ إن 

أحجام مبيعات شركة قطر لألسمدة الكيماوية 

عززتها  قد   2022 عام  من  األول  للربع  »قافكو« 

التي  الشحنات  أحجام إضافية نتيجة مواعيد 

 ،2021 عام  من  الرابع  الربع  من  ترحيلها  تم 

الزيادة  ارتفاعًا طفيفًا نتيجة  األسعار  وارتفعت 

المستمرة في أسعار الطاقة ونقص المعروض 

وذلك برغم المخاوف بشأن الطلب.

المالي،  مركزها  قوة  على  المجموعة  وحافظت 

تبلغ  ومصرفية  نقدية  أرصدة  سجلت  حيث 

 2022 يونيو   30 في  كما  قطري  ريال  مليار   14.8
 2021 المالية  السنة  عن  األرباح  توزيعات  بعد 

لدى  توجد  وال  قطري،  ريال  مليارات   6 بواقع 

المجموعة حاليًا أية ديون طويلة األجل.

حقوق  وإجمالي  المجموعة  أصول  إجمالي  وبلغ 

الملكية المسجلين 41.6 مليار ريال قطري و38.9 

مليار ريال قطري على التوالي، كما في 30 يونيو 

نقدية  تدفقات  المجموعة  حققت  وقد   .2022
 5.1 تبلغ  التشغيلية  العمليات  من  إيجابية 

مليار ريال قطري وتدفقات نقدية حرة بواقع 4.6 

من  األولى  أشهر  الستة  خالل  قطري  ريال  مليار 

عام 2022.

قطاع  حقق  فقد  القطاعي،  األداء  مستوى  وعلى 

مليار   1.5 بواقع  أرباح  صافي  البتروكيماويات 

 30 المنتهية في  الستة أشهر  ريال قطري لفترة 

 %  1 نسبته  تبلغ  هامشي  بارتفاع   2022 يونيو 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وُيعزى 

هذا االرتفاع الهامشي بصورة أساسية إلى زيادة 

إيرادات القطاع التي عادلها إلى حد كبير ارتفاع 

التكاليف التشغيلية. 

لمنتجات  المرجح  األسعار  متوسط  ارتفع  وقد 

بنفس  مقارنة   %  17 إلى  تصل  بنسبة  القطاع 

إلى  يعود  الذي  األمر  الماضي،  العام  من  الفترة 

إلى  هذا  الطاقة،  أسعار  وارتفاع  الطلب  زيادة 

وازدادت  المعروض.  في  نقص  وجود  جانب 

أيضًا أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 6 % مقارنة 

ارتفاع  ظل  في   2021 عام  من  األول  بالنصف 

أحجام اإلنتاج. وأثمر ارتفاع أسعار البيع وأحجام 

المبيعات عن زيادة إيرادات القطاع للنصف األول 

من عام 2022، حيث بلغت 3.9 مليار ريال قطري 

من  الفترة  بنفس  مقارنة   %  24 نسبتها  بزيادة 

العام الماضي. ومقارنة بنفس الفترة من العام 

بنسبة  اإلنتاج  أحجام  ارتفعت  فقد  الماضي، 

إذ إن مرافق إنتاج اإلضافات البترولية   ،6% تبلغ 

قد خضعت إلى عملية تطفئة ألسباب تجارية 

خالل الربع األول من عام 2021. 

 2022 عام  من  الثاني  الربع  إيرادات  وارتفعت 

من  األول  بالربع  مقارنة   %  10 تبلغ  بنسبة 

نفس العام، وهو ما ُيعزى بصورة أساسية إلى 

أحجام  وزيادة   %  8 بنسبة  البيع  أسعار  ارتفاع 

أسعار  ارتفاع  ويعود   .%  2 بنسبة  المبيعات 

أساسية  بصورة  القطاع  مستوى  على  البيع 

اإلثير  بيوتايل  ميثايل  ثالثي  أسعار  زيادة  إلى 

البولي  أسعار  شهدت  فيما   ،%  23 تبلغ  بنسبة 

إيثيلين المنخفض الكثافة ارتفاعًا طفيفًا تبلغ 

 2022 عام  من  الثاني  الربع  خالل   %  5 نسبته 

أسهم  وقد  العام،  نفس  من  األول  بالربع  مقارنة 

القطاع  أرباح  صافي  زيادة  في  اإليرادات  ارتفاع 

بنسبة تبلغ 24 %.

أرباح  صافي  الكيماوية  األسمدة  قطاع  وحقق 

أشهر  الستة  لفترة  قطري  ريال  مليار   3.3 يبلغ 

المنتهية في 30 يونيو 2022 بزيادة تبلغ نسبتها 

115 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 
ارتفاع  إلى  الزيادة بصورة أساسية  وُتعزى هذه 

إيرادات القطاع بنسبة تبلغ 107 % لفترة الستة 

2022 مقارنة بنفس الفترة  أشهر األولى من عام 

من العام الماضي، وهو ما يعود بصورة أساسية 

البيع  أسعار  شهدته  الذي  الكبير  االرتفاع  إلى 

من  الفترة  بنفس  مقارنة   %  100 تبلغ  بنسبة 

العام الماضي، األمر الذي انعكس إيجابيًا على 

أداء القطاع. 

أسعار  الرتفاع  الرئيسية  األسباب  وتتضمن 

من  الفترة  بنفس  مقارنة  الكيماوية  األسمدة 

المناطق  من  المعروض  نقص  الماضي  العام 

التضخمية  والضغوط  الرئيسية  المصدرة 

المحاصيل  أسعار  ارتفاع  عن  الناتجة 

المبيعات  أحجام  ازدادت  كما  والطاقة. 

من  الفترة  بنفس  مقارنة  الفترة  هذه  خالل 

اإلنتاج  أحجام  انخفضت  بينما   ،2021 عام 

مقارنة   %  3 تبلغ  بنسبة  طفيفًا  انخفاضًا 

.2021 بنفس الفترة من عام 

إيرادات  حافظت  فقد  الفائت،  بالربع  ومقارنة 

مقارنة  ُيذكر  تغير  دون  مستواها  على  القطاع 

عادل  حيث   ،2022 عام  من  األول  بالربع 

الذي  االنخفاض  البيع  أسعار  ارتفاع  بالكامل 

انخفاض  ويعود  المبيعات.  أحجام  شهدته 

إلى  أساسية  بصورة  المبيعات  أحجام 

الربع  من  ترحيلها  تم  التي  الشحنات  مواعيد 

إيجابيًا  انعكس  ما  وهو   ،2021 عام  من  الرابع 

من  األول  للربع  القطاع  مبيعات  أحجام  على 

ارتفعت  فقد  أخرى،  ناحية  ومن   .2022 عام 

عام  من  الثاني  الربع  خالل  المنتجات  أسعار 

أساسية  بصورة  ُيعزى  الذي  األمر   ،2022
برغم  وذلك  المعروض،  نقص  استمرار  إلى 

انخفض  وقد  الحذر.  جانب  المشترين  التزام 

عام  من  الثاني  للربع  القطاع  أرباح  صافي 

%، وهو ما يعود بصورة   11 2022 بنسبة تبلغ 
التكاليف  في  النسبي  االرتفاع  إلى  أساسية 

لم  تطفئة  عملية  إجراء  نتيجة  التشغيلية 

إلى  الصيانة،  أعمال  لتنفيذ  لها  مخطط  يكن 

مستواها  على  ظلت  القطاع  إيرادات  أن  جانب 

2022 وبناًء على  دون تغير..وخالل شهر يونيو 

مراجعة داخلية، قرر مجلس إدارة شركة قطر 

شركة  أصول  نقل  »قافكو«  الكيماوية  لألسمدة 

لألسمدة  قطر  شركة  إلى  للميالمين  قطر 

لنقل  اتفاقية  خالل  من  »قافكو«  الكيماوية 

المعتزم  ومن  الدمج(.  )خطة  األعمال  أنشطة 

فيما   ،2022 ديسمبر  نهاية  قبل  العملية  إتمام 

ذات  الشكلية  اإلجراءات  إنهاء  حاليًا  يجري 

الصلة. 

للميالمين  قطر  شركة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

قطر  لشركة  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة 

إنتاج  في  وتعمل  »قافكو«  الكيماوية  لألسمدة 

المجموعة  تحقق  أن  المتوقع  ومن  الميالمين، 

التآزر  حيث  من  الدمج  عملية  من  فوائد 

واإلداري. التشغيلي 

أرباح  صافي  والصلب  الحديد  قطاع  وحقق 

بارتفاع  قطري  ريال  مليون   621 إلى  يصل 

من  األول  بالنصف  مقارنة   %  25 نسبته  تبلغ 

بصورة  القطاع  أرباح  ارتفاع  وُيعزى   .2021 عام 

 11 تبلغ  بنسبة  اإليرادات  زيادة  إلى  أساسية 

2021. إضافة  % مقارنة بالنصف األول من عام 
وهي  القابضة،  فوالذ  حققت  فقد  ذلك،  إلى 

إنتاج  في  تعمل  ستيل  لقطر  زميلة  شركة 

جيدة  مالية  نتائج  الحديد،  أكسيد  كريات 

التشغيلية. عملياتها  تحسن  ظل  في 

إلى  أساسية  بصورة  اإليرادات  زيادة  وتعود 

مقارنة   %  13 تبلغ  بنسبة  البيع  أسعار  ارتفاع 

الذي  األمر  الماضي،  العام  من  الفترة  بنفس 

أسعار  ارتفاع  إلى  أساسية  بصورة  ُيعزى 

عالميًا.  الحديد  وخام  والصلب  الحديد 

مستوياتها  على  المبيعات  أحجام  وحافظت 

المحلي.  الطلب  انخفاض  نتيجة  نسبيًا 

أرباح  ارتفعت  فقد  الفائت،  بالربع  ومقارنة 

األول  بالربع  مقارنة   %  38 تبلغ  بنسبة  القطاع 

من عام 2022، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى 

انخفاض تكاليف التشغيل. وتراجعت إيرادات 

القطاع بنسبة تبلغ 11 %، األمر الذي ُيعزى إلى 

 %  18 تبلغ  المبيعات بنسبة  أحجام  انخفاض 

فقد  أخرى،  ناحية  ومن  الطلب.  تراجع  نتيجة 

كما   ،%  8 تبلغ  بنسبة  البيع  أسعار  ارتفعت 

أسهم تحسن أداء فوالذ القابضة في زيادة أرباح 

القطاع لهذه الفترة.

نمـــو حجـــم اإليـــرادات »56 %« إلى »14.3« مليــار ريـــال

قفزة »115 %« في األرباح النصفية لقطاع األسمدة الكيماوية

زيادة اإلنتاج بنسبة »5 %« إلى »8.1« مليون طن متري

»14.8« مليار ريال إجمالي األرصدة النقدية والمصرفية

تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية بـ »5.1« مليار ريال

اندماج »قافكو« و»قطر للميالمين« بنهاية »2022«
»صناعات قطر« تقفز بأرباحها »57 %« إلى »5.4« مليار ريال بالنصف األول

$ الدوحة

معدالت تشغيل المصانع »97 %« ومعامل الموثوقية »98 %«
{ نمو كبير في أرباح »صناعات قطر« وشركاتها التابعة

بنسبة »2.79 %« على أساس سنوي.. »المركزي«:

ارتفاع احتياطي النقد األجنبي إلى »211.3« مليار ريال في يوليو
مصرف  بيانات  أظهرت   - قنا  الدوحة- 

االحتياطيات  ارتفاع  المركزي،  قطر 

)احتياطي  األجنبية  بالعملة  والسيولة 

على   %  2.79 بنسبة  األجنبي(  اتلنقد 

 211.32 مستوى  لتبلغ  سنوي  أساس 

مقابل  الماضي،  يوليو  في  ريال  مليار 

المقابل من  205.57 مليار ريال في الشهر 
العام 2021.

ارتفاع  عن  ذاتها  البيانات  وكشفت 

قطر  لمصرف  الرسمية  االحتياطيات 

العام  لهذا  يوليو  شهر  نهاية  مع  المركزي 

يوليو  شهر  نهاية  مع  عليه  كانت  عما 

لتبلغ  ريال،  مليار   4.775 بنحو   2021
بارتفاع  مدفوعة  ريال،  مليار   153.890
وأذونات  السندات  من  المركزي  أرصدة 

مليار   19.522 بنحو  األجنبية  الخزينة 

ريال، إلى مستوى 113.142 مليار ريال في 

يوليو 2022.

أربع  من  الرسمية  االحتياطيات  وتتكون 

وأذونات  السندات  هي:  رئيسية  مكونات 

النقدية  واألرصدة  األجنبية،  الخزينة 

الذهب،  ومقتنيات  األجنبية،  البنوك  لدى 

وحصة  الخاصة،  السحب  حقوق  وودائع 

الدولي.  النقد  صندوق  لدى  قطر  دولة 

الرسمية  االحتياطيات  إلى  ويضاف 

ودائع  عن  )عبارة  أخرى  سائلة  موجودات 

االثنان  يشكل  بحيث  األجنبية(  بالعملة 

الدولية  »االحتياطيات  بـ  يعرف  ما  معا 

الكلية«.

ودائع  رصيد  ارتفع  ذاته،  السياق  وفي 

دولة  حصة  من  الخاصة  السحب  حقوق 

نهاية  مع  الدولي  النقد  صندوق  لدى  قطر 

شهر يوليو 2022 بقيمة 3.226 مليار ريال، 

مقارنة بيوليو 2021، ليبلغ مستوى 5.193 

مليار ريال.

لدى  األرصدة  انخفضت  المقابل  وفي 

البنوك األجنبية بنحو 20.695 مليار ريال، 

بنهاية  ريال  مليار   20.612 مستوى  لتبلغ 

يوليو 2022، مقارنة بيوليو العام الماضي.

كما ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يوليو 

 14.940 إلى  ريال  مليار   2.7 بنحو   2022
مليار ريال.

{ مصرف قطر المركزي 



كشفت هيئة قطر لألسواق 
المالية عن ارتفاع النسبة الكلية 

لاللتزام بنظام الحوكمة لسنة 
2020 للشركات المدرجة في 

بورصة قطر إلى 90 % بزيادة 2.4 % 
عن سنة 2019 التي بلغت نسبة 

االلتزام الكلية خاللها 87.6 %، 
علما بأن هذه النتائج هي أحدث 

بيانات متاحة. وجاءت نسب التزام 
الشركات بنظام الحوكمة كما 
يلي: )29( شركة التزمت بنسبة 

90 % فأكثر، و)14( شركة التزمت 
بنسبة 80 % إلى 90 %، و)4( شركات 

التزمت بنسبة 70 % إلى 80 %.

الحوكمـة  تقاريـر  إحصائيـة  إعـداد  وتـم 

نسـبة  توضـح  التـي  القطاعـات  بحسـب 

نظـام  بمـواد  المدرجة  الشـركات  التـزام 

في  التـزام  نسـبة  أعلى  وكانـت  الحوكمـة، 

أقـل  كانـت  فيمـا   ،%  96 بلغـت  النقـل  قطـاع 

نسـبة التـزام في قطـاع العقـارات 82.%، علما 

مـن  يتـم  الـذي  النظـام  هـي  الحوكمـة  بأن 

ويحـدد  بهـا،  والتحكـم  الشـركة  إدارة  خالله 

أسـس ومبـادئ توزيـع الحقـوق والمسؤوليات 

في  المصالح  أصحـاب  مختلـف  بيـن 

الشـركة، مثـل أعضـاء المجلس والمديرين 

اآلخرين،  المصالح  وأصحـاب  والمساهمين 

ويوضـح القواعـد واإلجراءات الخاصـة باتخـاذ 

القـرارات المتعلقة بشـؤون الشـركة.

لألسواق  قطر  لهيئة  السنوي  للتقرير  ووفقا 

الهيئــة  في  الحوكمــة  قسم  فإن  المالية، 

والجهــات  الشــركات  متابعــة  يتولى 

مــدى  مــن  والتأكــد  لرقابتهــا،  الخاضعــة 

واستالم  الحوكمــة  نظــام  بمبــادئ  التزامهــا 

إصدارهـا  مـن  والتأكـد  الحوكمــة،  تقاريــر 

وتقييمهـا،  ومراجعتهـا  المحدد،  التوقيـت  في 

والتأكـد مـن اسـتيفائها لإلجراءات، واحتوائهـا 

المطلوبة،  والبيانـات  المعلومـات  على 

والكيانـات  الشـركات  حوكمـة  لنظـام  وفقـا 

الرئيسـية  السـوق  في  المدرجة  القانونيـة 

قطـر  هيئـة  إدارة  مجلـس  بقـرار  الصـادر 

لألسواق المالية رقـم )5( لسـنة 2016. 

قطر  هيئة  كشفت  أخرى،  ناحية  من 

قسم  مهام  من  عززت  أنها  المالية  لألسواق 

التـزام  مـدى  مـن  للتحقق  والرقابـة  التفتيـش 

 )8( شـركات الخدمـات المالية بالقانـون رقـم 

بقانـون  بالمرسوم  والمعدل   ،2012 لسـنة 

واألنظمة  والالئحة   ،2018 لسـنة   )22( رقـم 

أهـم  ومـن  بمقتضـاه.  الصـادرة  والتعليمـات 

المالي،  والتحليـل  التفتيـش،  اإلدارة  مهـام 

المالية،  الخدمـات  شـركات  على  والرقابـة 

على  التفتيـش  إجـراء  تـم   2021 عام  وخالل 

 )17( بموجـب  ماليـة  خدمـات  شـركات   )8(

وقـد  ومفاجئـة(،  )دوريـة  تفتيشـية  زيـارة 

عـددا  التفتيـش  فريـق  مالحظـات  تضمنـت 

التنظيميـة  لألمور  الشـركات  تجـاوزات  مـن 

للقانـون  مخالفـة  تعتبـر  التـي  والمالية 

تقديم  أهمهـا:  ومـن  الصـادرة،  والتعليمـات 

وعدم  للهيئة،  مضللة  أو  خاطئة  معلومات 

المعايير  مع  المحاسبية  السجالت  توافق 

المحاسبية الدولية، وعدم االلتزام بالتصرف 

نيابة عن العمالء بتنفيذ األوامر التي يتلقونها 

والعموالت  بالرسوم  االلتزام  وعدم  منهم، 

في  موظفين  وقيام  الهيئة،  قبل  من  المحددة 

الشركة بممارسة مهام دون ترخيص، وعدم 

االلتزام بتسوية قيمة الشراء قبل إدخال أمر 

الدقة  بتوخي  االلتزام  وعدم  للعميل،  الشراء 

أي  إجراء  قبل  العميل  هوية  من  والتحقق 

عملية على حسابه. 

على  الـدوري  التفتيـش  بأعمال  القيـام  وتـم 

)7( شـركات خدمـات ماليـة )مـن خالل القيـام 

الشـركة،  موقـع  إلـى  ميدانيـة  بزيـارات 

رفـع  تـم  وقـد  بعـد(،  عـن  تفتيـش  وكذلـك 

تقاريـر بشـأن ذلـك، مـن أهـم نتائجهـا: طلـب 

مرئيـات شـركات الخدمـات المالية التـي تـم 

مالحظـة   )  27( بخصـوص  عليهـا  التفتيـش 

كانـت  لـو  فيمـا  إليهـا  النظـر  تـم  تفتيشـية 

والتعليمـات  األنظمة  أو  للقانـون  مخالفـات 

األمـور  شـملت  والتـي  بمقتضـاه  الصـادرة 

الشـركات،  لدى  والماليـة  التنظيميـة 

والتوصية بعد االطالع على مرئيات الشركات 

بإحالة  التفتيشية  الزيارات  مالحظات  على 

الهيئــة  في  التحقيــق  للجنــة  شــركات   )5(

مخالفــة  تعتبــر  مالحظة   )19( بخصــوص 

المالية،  لألسواق  قطر  هيئــة  بقانــون 

الصــادرة  والتعليمــات  واألنظمة  والالئحة 

 )4( بشأن  شركات   )3( رد  وقبول  بمقتضــاه، 

شركات   )3( وتنبيه  تفتيشية،  مالحظات 

بشأن )3( مالحظات تفتيشية، والتأكيد على 

)3( شركات بشأن )3( مالحظات تفتيشية.

أيضا  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  وقامت 

بأعمال التفتيـش المفاجئ على )8( شـركات 

الالزمة  التقاريـر  خدمـات ماليـة، وقـد تـم رفـع 

شـركات   )4( على  التأكيـد  وتـم  ذلـك،  بشـأن 

بااللتزام بتشـريعات الهيئة. ومن أهم األعمال 

التي قام بها قسم التفتيش خالل عام 2021: 

صـافي  نسـبة  احتسـاب  وتحليـل  دراسـة 

المدققين  مـن  المدققة  السـائل  المال  رأس 

المالية  الوسـاطة  لشـركات  الخارجييـن 

تـم  حيـث  احتسـابها  مـن  التحقـق  بهـدف 

المراسالت  وإتمـام  الالزمة  االجتماعـات  عقـد 

المصاريف  وتحليـل  ودراسـة  بذلـك،  الالزمة 

بالتحويـالت  المرتبطة  البنكيـة  والرسـوم 

الوسـاطة  شـركات  حسـابات  بيـن  البنكيـة 

مـن  للتأكـد  وذلـك  عمالئهـا،  وحسـابات 

وعمالئهـا  الوسـاطة  شـركات  على  التكلفـة 

عنـد التحويـل البنكـي، والتعـاون مـع مصـرف 

قطـر المركزي بشـأن ذلـك، مع إحالة بعض 

للتحقيق  المالية  الوساطة  شركات  موظفي 

تعتبر  قد  التي  المهام  ببعض  لقيامهم  وذلك 

الصادرة  واألنظمة  الهيئة  لقانون  مخالفات 

غسل  مكافحة  قسم  مع  والتعاون  بمقتضاه 

ملفات  وتحويل  اإلرهاب،  وتمويل  األموال 

من  الالزم  اإلجراء  التخاذ  العمالء  بعض 

على  الرقابة  قسم  مع  التعاون  وأيضا  قبلهم، 

التداول، والقيام بزيارات تفتيشية مشتركة 

وإعداد الالزم بشأنها، إلى جانب إعـداد تقاريـر 

شـركات  بشـأن  بالتفتيـش  مرتبطـة  أخـرى 

تعتبـر  قـد  مالحظات  لوجـود  ماليـة  خدمـات 

والتعليمـات  األنظمة  أو  للقانـون  مخالفـات 

الالزمة  التقاريـر  ورفـع  بمقتضـاه  الصـادرة 

بذلـك.

وخالل 2021، تـم رفـع )13( تقريـرا بخصـوص 

المالية  الخدمـات  لشـركات  المالية  المالءة 

)الحاصلـة على ترخيـص تنفيـذ أوامـر بيـع أو 

شـراء األوراق المالية لصالـح الغيـر(، يتضمـن 

مخالفـات الشـركات لمعايير المالءة المالية، 

ذلـك،  بخصـوص  الشـركات  ومرئيـات 

الهيئـة  بتزويـد  قطـر  بورصـة  تقـوم  حيـث 

بإحالـة  التوصيـة  وتـمت  أسـبوعي،  بتقريـر 

معاييـر  بمخالفاتهـا  للتحقيـق  شـركتين 

التفتيش  قسم  قام  كما  المالية.  المالءة 

بمتابعة المالءة المالية للشركات المخالفة 

والتوجيه  الالزمة  االجتماعات  عقد  خالل  من 

بالمراسالت الالزمة لتفادي مخالفات المالءة، 

وتــم رفــع )4( تقاريــر بشــأن البيانــات المالية 

الســابقة  بالفتــرة  ومقارنتهــا  الربعيــة، 

مالحظات  توجيــه  تــم  كمــا  وتحليلهــا، 

المالية  بياناتهــا  بشــأن  الشــركات  لبعــض 

مخالفتهــا  عــدم  مــن  للتحقــق  الربعيــة 

الصــادرة  واألنظمة  والالئحة  الهيئــة  لقانــون 

بمقتضــاه.

لألسواق  قطر  هيئة  في  التفتيش  قسم  وقام 

المالية في عام 2021 بدراسة عدد من طلبات 

شركات الخدمات المالية لمنح عمالئها إعفاء 

من شرط الدفع المسبق ورفع التقارير الالزمة 

الخدمات  شركات  تطلب  حيث  بشأنها، 

شرط  من  إعفاء  العمالء  بعض  منح  المالية 

تقديـم  مشـروع  تنفيـذ  تـم  المسبق  الدفع 

المسبق  الدفـع  شـرط  مـن  اإلعفاء  طلبـات 

مـع  بالتعـاون  اإللكترونية  البوابـة  طريـق  عـن 

قطـر  بورصـة  وتقـوم  المعلومات،  نظـم  إدارة 

شـركات  طلبـات  بتقديـم  ممثليهـا  خالل  مـن 

الوسـاطة لمنح مسـتثمريها إعفـاء مـن شـرط 

اكتمـال  مـن  التحقـق  بعـد  المسبق  الدفـع 

المستندات.

بتنظيم  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  وقامت 

 ،2021 عام  خالل  الشركات  إفصاح  ومتابعة 

مصـدر  إعالن  باإلفصاح  يقصـد  بأنه  علما 

األوراق المالية المدرجة والمتداولة في السـوق 

الفوريـة  المعلومات  عـن  واإلفصاح  للهيئـة، 

مـن  معلومـات  أو  أحـداث  وأيـة  والدوريـة، 

المالية.  األوراق  أسـعار  على  التأثيـر  شـأنها 

اإلفصاح  قسـم  خالل  مـن  الهيئـة  قامـت  وقد 

لجميـع  الفوريـة  اإلفصاحات  بمتابعـة 

والتأكـد مـن  الشـركات الخاضعـة لرقابتهـا، 

والحوكمـة،  اإلفصاح  بمبـادئ  التزامهـا  مـدى 

بكافـة  المستثمرين  إحاطـة  في  سـاهم  ممـا 

حينه.  في  باالستثمار  المتعلقة  المعلومات 

جميـع  واتخـاذ  المخالفات  حصـر  تـم  وقـد 

اإلجراءات الالزمة بشـأن التأخيـر في اإلفصاح 

الفوري.

المالية  لألسواق  قطـر  هيئـة  تقـوم  وكذلك 

بتشـجيع الشـركات على اإليفاء بمتطلبـات 

والمالية  األساسية  بياناتهـا  عـن  اإلفصاح 

بشـكل دوري انسـجاما مـع المعايير الدوليـة 

المعمول بهـا في هـذا الخصـوص.

التـي  الهامـة  المستلزمات  من  اإلفصاح  ويعـد 

ذلـك  ألن  بتطبيقـه  وااللتزام  الهيئـة  تفرضهـا 

العدالـة  تحقيـق  في  يسـاهم  أن  شـأنه  مـن 

المتعلقة  المعلومات  بنشـر  والشـفافية 

بالشـركة، ويضمـن عـدم تعـارض المصالح، 

أو استغالل المعلومات الداخليـة.

االلتزام  ثقافـة  تعزيـز  على  الهيئـة  وتعمـل 

على  تشـجيعها  خالل  مـن  الشـركات  لـدى 

في  مرتيـن  األساسية  البيانـات  تقديـم 

دورا  البيانـات  تلـك  تكتسـب  حيـث  السـنة، 

التـزام  مـدى  تقييـم  في  كبيـرة  وأهميـة  بـارزا 

وتشـتمل  اإلفصاح.  بقواعـد  الشـركات 

أعضـاء  بيانـات  على  األساسية  البيانـات 

الشـركات،  إدارات  مجالـس  سـر  وأمنـاء 

التجـاري،  والسـجل  األساسي،  والنظـام 

لتسـهيل  الالزمة  المستندات  مـن  وغيرهـا 

الـدور الداخلـي إلدارات الهيئـة.

األساسية  البيانـات  الهيئـة  تلقـت  وقـد 

المدرجة  الشـركات  لجميـع  المحدثة 

شـركة،   )48( وعددهـا  الرئيسـي  بالسـوق 

المدرجة  الشـركات  بيانـات  إلـى  باإلضافة 

عالوة  شـركتين،  وعددهـا  الثانـوي  بالسـوق 

اسـتثماريين،  صندوقيـن  بيانـات  على 

إلـى  باإلضافـة  ماليـة،  خدمـات  شـركة  و)19( 

شـركتي بورصـة قطـر وشـركة قطـر لإليداع 

بيـن  شركة  و)18(  المالية،  لألوراق  المركزي 

مدققيـن ومقيميـن مالييـن مرتيـن خالل عام 

.2021
للشـركات  المالية  البيانـات  مراجعـة  وتمـت 

والتحقـق مـن اسـتيفائها لمتطلبـات اإلفصاح، 

المحاسبة  معاييـر  مـع  انسـجامها  ومـدى 

تحليـل  تـم  كمـا  الدوليـة،  والمراجعة 

المالية  الفتـرات  عـن  المطلوبة  البيانـات 

الفتـرة  خالل  بهـا  الهيئـة  لتزويـد  ومتابعتهـا 

التوصيـات  ورفـع  التقاريـر،  وإعـداد  المتاحة، 

الشـركات  عـدد  وبلـغ  بشـأنها.  المناسبة 

عـن  اإلفصاح  بموجب  الملتزمة  المدرجة 

 ،2021 لسـنة  السـنوية  المالية  البيانـات 

وفقـا للتشـريعات المعمول بهـا، )47( شـركة 

وشـركتين  الرئيسـية  السـوق  في  مدرجـة 

باإلضافة  الثانيـة،  السـوق  في  مدرجتـين 

إلـى الصناديـق االستثمارية وعددهـا اثنيـن، 

فضال عـن )18( شـركة خدمـات ماليـة. 

وخالل عام 2021، تسلمت هيئة قطر لألسواق 

على  تتوزع  وإخطارا  إفصاحا   )1936( المالية 

مالية،  بيانات  عن  إفصاحا   )457( اآلتي: 

و)361( إفصاحا عن بيانات أساسية، و)1118( 

أعلى  وبلغت  جوهرية،  أحداث  عن  إفصاحا 

نسبة إفصاح فوري 58 %، فيما بلغت نسبة 

وكانــت   .2021 لسنة   %  42 الدوري  اإلفصاح 

نســبة  هـي   2021 لعام  إفصــاح  نســبة  أعلى 

 %  58 بلغـت  جوهريـة  أحـداث  عـن  اإلفصاح 

ويتـم موافـاة الهيئـة بهــا بشــكل فــوري، وتلتهـا 

 24 البالغـة  المالية  البيانـات  إفصـاح  نسـبة 

مـرات   )4( بمعـدل  بهـا  الهيئـة  موافـاة  ويتـم   %
في السـنة، وتلتهــا نســبة إفصــاح البيانــات 

األساسية البالغــة 18 % ويتــم تزويــد الهيئــة 

بهــا مرتين في الســنة.
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هيئة قطر لألسواق المالية قامت بـ »17« زيارة تفتيشية دورية ومفاجئة خالل »2021«

»90%« من الشركات المدرجة ملتزمة بالحوكمة

دراسـة وتحليـل 
احتسـاب 

نسـبة صـافي 
رأس المال 

السـائل المدققة

التأكـد مـن 
التكلفـة على 

شـركات الوسـاطة 
وعمالئهـا عنـد 

التحويـالت البنكية

حصـر المخالفات واتخـاذ جميـع اإلجراءات بشـأن التأخيـر في اإلفصاح الفوريتسلمت »1936« إفصاحا وإخطارا على رأسها اإلعالن عن أحداث جوهرية

كتبت         أسماء الشاديلي

للترويج لالقتصاد القطري وجلب االستثمارات تزامنا مع المونديال

»الغرفة« تعتزم إصدار دليل األنشطة التجارية واالقتصادية في قطر

قطر  »دليل  إصدار  قطر  غرفة  تعتزم 

 »2022 والتجاري  االقتصادي  للنشاط 

لمونديال  قطر  دولة  استضافة  مع  تزامنا 

 ،»2022 قطر  »فيفا  القدم  لكرة  العالم  كأس 

من  اآلالف  مئات  وصول  المتوقع  من  حيث 

لحضور  الدولة  إلى  والمشجعين  الزوار 

في  مرة  ألول  يقام  الذي  العالمي  الحدث  هذا 

أنظار  محط  قطر  ستكون  كما  المنطقة، 

العالم خالل فعاليات هذه البطولة. 

أصدرته  صحفي  بيان  في  الغرفة،  وقالت 

إن   ،2022 أغسطس   7 الموافق  األحد  أمس 

الشاملة  النهضة  إبراز  إلى  يهدف  الدليل 

لالقتصاد  والترويج  قطر  دولة  تشهدها  التي 

يركز  شامال  دليال  يعتبر  حيث  القطري، 

في  االستثمار  ومناخ  القطري  االقتصاد  على 

األنشطة  على  الضوء  يسلط  كما  الدولة، 

التجارية والصناعية بمختلف قطاعاتها. 

السيد  قال  اإلصدار،  هذا  على  تعليقه  وفي 

غرفة  عام  مدير  الشرقي،  حمد  بن  صالح 

الترويج  على  حريصة  الغرفة  إن  قطر، 

لالقتصاد القطري ومناخ االستثمار في الدولة 

وما  المونديال  فترة  خالل  الدولة  زوار  بين 

بعدها، منوهًا بأن المونديال يشكل فرصة 

ومزايا  القطري  باالقتصاد  للتعريف  ذهبية 

ومحفزات االستثمار في قطر.

الجاذبية  يبرز  الدليل  إن  الشرقي  وقال 

مكانتها  ويرسخ  قطر  لدولة  االستثمارية 

بما  الدولية  األعمال  خريطة  على  المرموقة 

التي  التنافسية  المميزات  مع  يتماشى 

رائدة،  استثمارية  كوجهة  قطر  بها  تتمتع 

ويضم كافة األنشطة التجارية واالقتصادية 

بالدولة، ويوفر كافة البيانات التي تتضمن 

في  التجاري  النشاط  وممارسة  بدء  كيفية 

قطر  دولة  تمنحها  التي  والمزايا  قطر،  دولة 

للمستثمرين.

العربية  باللغتين  الدليل  ويصدر 

حفل  في  تدشينه  وسيتم  واإلنجليزية، 

توزيع  سيتم  كما  قطر،  بغرفة  رسمي 

والهيئات  والسفارات  الوزارات  على  الدليل 

في  قطر  وسفارات  قطر  داخل  الدبلوماسية 

والمؤتمرات  المعارض  في  وكذلك  الخارج، 

للشركات  ويمكن  والعالمية،  المحلية 

الحصول عليه مجانًا.

الموقع  على  الدليل  نشر  سيتم  كما 

عملية  لتسهيل  قطر  لغرفة  اإللكتروني 

المستثمرين  قبل  من  إليه  الوصول 

على  التعرف  في  والراغبين  المحتملين 

قطر  في  االستثمار  ومناخ  القطري  االقتصاد 

{ صالح بن حمد الشرقي واألنشطة التجارية واالقتصادية.

الدوحة           $



عربي ودولي

عربي ودولي
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»41« شهيدا وأضرار بـ»1500« وحدة سكنية

إدانة واسعة القتحام األقصى والعدوان على غزة

{ الجيش اإلسرائيلي يشّن غارات على ثالثة مواقع في غزة
{ اقتحام المستوطنين لباحات المسجد األقصى

قصفه االحتالل

انتشال جثامين »8« شهداء 
من تحت أنقاض منزل برفح

»حماس« تدعو لمحاسبة
 الكيان اإلسرائيلي على »جرائمه«

وطواقم  إنقاذ  فرق  تمكنت  قنا-  غزة- 

ساعة  في  فلسطينيون،  ومواطنون  طبية 

انتشال  من  أمس،  صباح  من  مبكرة 

سيدتان  بينهم  شهداء  ثمانية  جثامين 

رفح  مدينة  في  منزل  أنقاض  تحت  من 

طائرات  قصفته  غزة،  قطاع  جنوب 

االحتالل اإلسرائيلي..وأفادت وكالة األنباء 

عن  البحث  أعمال  بأن  الفلسطينية، 

الشهداء والجرحى تواصلت، وقد تم إخالء 

من  يبلغ  فتى  بينهم  من  شهداء  ثمانية 

العمر 14 عاما وسيدتان. 

بينهم  فلسطينيا  أربعين  نحو  وأصيب   

اإلسرائيلي  القصف  في  وأطفال  نساء 

إلى  جميعا  نقلوا  رفح،  في  للمنزل 

بعضهم  العالج،  لتلقي  المستشفى 

وصفت حاالتهم بالحرجة والخطيرة، كما 

المجاورة  المنازل  تضرر  إلى  القصف  أدى 

وإلحاق خسائر مادية كبيرة.

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  وشنت   

منزال  استهدفت  إسرائيلية  غارة   السبت، 

في محافظة رفح، وأدت إلى دمار واسع طال 

عديدا من المباني السكنية المجاورة.

بعد قصف محطة نووية

زيلينسكي يدعو
إلى رد دولي »أشد«

الرئيس  دعا   - األناضول  كييف- 

زيلينسكي،  فولوديمير  األوكراني، 

الدولي  المجتمع  من  أقوى  رد  إلى  األحد 

النووي«  »باإلرهاب  وصفه  ما  تجاه 

زابوريجيا  محطة  قصف  بعد  الروسي 

للطاقة النووية، وهي األكبر في أوروبا.

تويتر،  على  األوكراني،  الرئيس  وقال 

المجلس  رئيس  مع  هاتفيا  تحدث  إنه 

في  الوضع  عن  ميشال  شارل  األوروبي 

محطة  في  سيما  وال  المعركة  أرض 

زابوريجيا للطاقة النووية.

الروسي  النووي  »اإلرهاب  أن  وأضاف 

الدولي«،  المجتمع  أقوى من  ردا  يتطلب 

داعيا إلى »فرض عقوبات على الصناعة 

النووي  والوقد  الروسية  النووية 

الروسي«.

وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية 

عاماًل  إن  سابق  وقت  في  األوكرانية 

الروسية  القوات  قصفت  عندما  أصيب 

محطة زابوريجيا للطاقة النووية مساء 

السبت.

للطاقة  زابوريجيا  محطة  وتعتبر 

أكبر  أوكرانيا  شرق  بجنوب  النووية 

محطة للطاقة النووية في أوروبا.

مفاعالت   6 تضم  التي  المحطة  وتوفر 

إجمالي  من  المائة  في   20 نحو  نووية 

طاقتها  وتبلغ  بأوكرانيا،  الكهرباء 

اإلنتاجية حوالي 5700 ميغاواط ساعة.

أمس،  الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  و 

مسيرة  طائرات  ثماني  قواتها  إسقاط 

تحتوي  ترسانة  وتدميرها  أوكرانية، 

على 45 ألف طن من الذخيرة في منطقة 

ميكواليف.

أنظمة  أن  بيان،  في  الوزارة،  وذكرت 

خالل  أسقطت  الروسية  الجوي  الدفاع 

أوكرانية  مسيرة  طائرات   8 واحد  يوم 

قيام  جانب  إلى  خاركوف،  مقاطعة  في 

ترسانة  بتدمير  الجيش  من  وحدات 

الذخيرة  من  طن  ألف   45 على  تحتوي 

في منطقة ميكواليف قدمتها مؤخرا دول 

للجيش  الناتو  األطلسي  شمال  حلف 

األوكراني.

المقاومة  حركة  دعت   - األناضول  غزة- 

األحد،  أمس  »حماس«،  اإلسالمية 

الكيان  »محاسبة  إلى  الدولي  المجتمع 

بحق  المرتكبة  جرائمه  على  اإلسرائيلي 

الشعب الفلسطيني«.

باسم  المتحدث  قاسم،  حازم  وقال 

األناضول:  لوكالة  تصريح  في  الحركة، 

حرب  جريمة  يمارس  اإلسرائيلي  »الكيان 

يتطلب  الذي  األمر  حقيقيا،  دولة  وإرهاب 

ومنها  المستويات،  كافة  على  محاسبته، 

في المحكمة الجنائية الدولية«.

هو  غزة،  على  »العدوان  وأضاف: 

الشعب  على  العدوان  لسياسة  استمرار 

تواجده  أماكن  كافة  في  الفلسطيني 

هذا  أن  والقدس«..وأوضح  بالضفة 

المقاومة  مع  ردا  »يتطلب  التصعيد 

الفلسطينية إلجبار العدو على دفع الثمن 

الشعب،  بحق  وعدوانه  جرائمه  على 

قاسم  للمدنيين«..وطالب  واستهدافه 

المجتمع الدولي بـ»الضغط على االحتالل 

ووقف  الشعب،  على  عدوانه  لوقف 

انتهاكاته للقانون الدولي اإلنساني«.

مسؤولون بمؤسسات حكومية ودولية في القطاع:

غـــــــزة تنتظـــر كارثـــــة إنســــــانية
نبيل  السيد  طالب  قنا-  غزة-  الدوحة- 

الرئاسة  باسم  الرسمي  الناطق  ردينة  أبو 

خاصة  الدولي،  المجتمع  الفلسطينية، 

العدوان  لوقف  بالتدخل  األميركية،  اإلدارة 

واالقتحامات  غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلي 

المتكررة للمسجد األقصى المبارك.

خاصة  تصريحات  في  ردينة،  أبو  وشدد 

الكيان  أن  قنا، على  القطرية  األنباء  لوكالة 

الحمراء  الخطوط  كافة  تجاوز  اإلسرائيلي 

من خالل قصفه العشوائي لقطاع غزة، الذي 

والجرحى،  الشهداء  من  كبيرا  عددا  خلف 

وسبب دمارا هائال في المنشآت، فضال عن 

المتطرفين  من  كبيرة  مجموعة  اقتحام 

اليهود للمسجد األقصى المبارك وساحاته.

كارثة  إلى  غزة  قطاع  في  األوضاع  وتتجه 

استمرار  ظل  في  محققة  إنسانية 

القتلى  أعداد  وارتفاع  اإلسرائيلي،  العدوان 

الذي  الكبير  التدمير  وحجم  والجرحى، 

يصاحبه تشديد الحصار . 

المتحدث  القدرة،  أشرف  الدكتور  وقال 

باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، 

القطرية  األنباء  لوكالة  خاص  تصريح  في 

التنازلي  العد  بدء  أعلنت  الوزارة  إن  قنا: 

لم  إذا  بالكامل  الصحية  الخدمات  لوقف 

الكهرباء  توليد  لمحطة  الوقود  توريد  يتم 

الوحيدة في القطاع، 

المؤسسات  كافة  القدرة  وناشد   

الشعب  ومحبي  واإلغاثية  اإلنسانية 

االحتياجات  كافة  بتلبية  الفلسطيني 

فيما  خاصة  الصحة،  لوزارة  الطارئة 

الطوارئ  لغرف  الخاصة  باألدوية  يتعلق 

الجراحية،  والعمليات  المكثفة  والعناية 

حتى  الالزم  بالوقود  أيضا  القطاع  وإمداد 

في  وصحية  إنسانية  كارثة  تحدث  ال 

القطاع.

من جانبه، قال محمد ثابت مدير العالقات 

كهرباء  توزيع  شركة  في  واإلعالم  العامة 

غزة: إن هناك أزمة حقيقية ووضعا كارثيا 

توليد  محطة  وتوقف  الوقود  نفاد  بسبب 

مع  تفاقمت  األزمة  أن  إلى  الفتا  الكهرباء، 

»مخيم  في  رئيسي  كهرباء  خط  تعطل 

الشمال  منطقة  يغذي  الذي  جباليا« 

بسبب العدوان اإلسرائيلي على القطاع. 

األطراف  وكافة  المتحدة  األمم  وطالب   

ملف  تجنيب  بضرورة  المعنية  والجهات 

وإجبار  واألمني،  السياسي  الواقع  الكهرباء 

الملف  هذا  استخدام  عدم  على  االحتالل 

للضغط على المدنيين في غزة

حسنة،  أبو  عدنان  وصف  بدوره،   

غوث  لوكالة  اإلعالمي  المستشار 

الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل 

/ أونروا/ ، األوضاع في غزة بالمأساوية جدا 
الحالي، موضحا في  التصعيد  حتى قبل 

/ قنا/ ، أن نسبة البطالة  لـ  تصريح خاص 

إلى  إضافة  المائة،  في   50 إلى  وصلت 

غير  والمياه  الطاقة  كأزمة  أخرى  أزمات 

ومشاكل  البشري،  لالستهالك  الصالحة 

وإلى  من  الناس  وخروج  دخول  في  كبرى 

اإلعمار لم  إعادة  إن عمليات  القطاع، وقال: 

أعادت  أونروا  إن  إذ  اليوم  حتى  تستكمل 

البيوت  من  المائة  في   50 إعمار  فقط 

المدمرة.

{ المقاتالت الحربية اإلسرائيلية تستهدف منازل المواطنين

جرى  وكاالت-  األناضول-  عواصم- 

النار في قطاع  التوصل التفاق لوقف إطالق 

مساء  من   23:30 الساعة  من  اعتبارا  غزة 

اإلسرائيلي  العدوان  إلنهاء  األحد،  أمس 

على  الثالث  لليوم  القطاع  على  المستمر 

التوالي.

وأكدت حركة الجهاد اإلسالمي، في بيان، 

النار،  إطالق  لوقف  اتفاق  إلى  التوصل 

على  الرد  بحق  تحتفظ  أنها  على  مشددة 

أي عدوان جديد للكيان اإلسرائيلي.

مصدر  فيه  أفاد  الذي  الوقت  في  ذلك  يأتي 

كافة  دعت  مصر  بأن  مسؤول  مصري 

إطالق  لوقف  اتصاالتها،  ضوء  في  األطراف 

من  اعتباًرا  ومتبادل  شامل  بشكل  النار 

الساعة 23:30 مساء األحد.

تبذل  مصر  أن  إلى  ذاته  المصدر  وأشار 

األسيرين  عن  اإلفراج  على  للعمل  جهودها 

وبسام  العواودة  خليل  الفلسطينيين 

السعدي في أقرب وقت ممكن.

جراء  الفلسطينيين  الشهداء  عدد  وارتفع 

لليوم  المتواصلة  اإلسرائيلية  الغارات 

 11 بينهم   43 إلى  غزة  قطاع  على  الثالث 

المصابين  عدد  بلغ  فيما  سيدات  و4  طفال 

أكثر من 300.

الحكومي  اإلعالمي  المكتب  أعلن  جهته  من 

 41 مقتل  عن  أمس،  غزة،  قطاع  في 

وحدة  بـ1500  لحقت  وأضرار  فلسطينيا 

على  اإلسرائيلي  »العدوان«  خالل  سكنية 

قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

حماس(،  حركة  )تديره  المكتب  وقال 

منه:  نسخة  األناضول  وصل  بيان  في 

غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  »خالل 

و4  طفال   15 بينهم  فلسطينيا   41 استشهد 

نساء وأصيب 265 شخصا«.

المستمر  اإلسرائيلي  »العدوان  أن  وأضاف 

بـما يقارب  على غزة، خّلف أضرارا لحقت 

وحدة   16 منها  سكنية  وحدة  بـ1500 

صالحة  غير  باتت  وحدة  و71  كليا،  دمرت 

ما  جزئيا  تضررت  وحدة  و1400  للسكن، 

بين بليغ ومتوسط«.

في  بأضرار  تسبب  »العدوان  أن  وتابع 

وتوقف  الزراعية،  الدونمات  عشرات 

محطة توليد الكهرباء«.

المؤسسات  الحكومي،  المكتب  وناشد 

التدخل  »بضرورة  المعنية  والمنظمات 

الضرورية  االحتياجات  لتوفير  العاجل 

ووقف العدوان على شعبنا«. 

العالم  دول  من  عدد  أدانت  أخرى  جهة  من 

على  المتواصلة  اإلسرائيلية  الهجمات 

غزة،  قطاع  في  الفلسطينيين  المدنيين 

للمسجد  المستوطنين  مئات  واقتحام 

األقصى.. ودعا المجتمع الدولي إلى ضبط 

اإلسرائيلية  الغارات  أعقاب  في  النفس 

حركة  عليها  ردت  التي  غزة  قطاع  على 

الجهاد اإلسالمي بقصف صاروخي.

األمن  مجلس  باسم  المتحدث  دعا  فقد 

الجانبين  كيربي  جون  األميركي  القومي 

إلى الهدوء 

جميع  نحض  بالتأكيد  »نحن  وقال 

األطراف على تجنب مزيد من التصعيد«.

خارجية  وزير  باسم  المتحدث  وأكد 

التكتل  إن  بوريل  جوزيب  االوروبي  االتحاد 

»بقلق  غزة  قطاع  في  العنف  أعمال  يتابع 

»أقصى  إلى  األطراف  جميع  ويدعو  بالغ« 

تجنب  أجل  من  النفس«  ضبط  درجات 

تصعيد جديد.

ودعت  البالغ«  »قلقها  عن  روسيا  وأعربت 

درجات  »أقصى  إبداء  إلى  الجانبين 

باسم  المتحدثة  وقالت  النفس«.  ضبط 

الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان 

»نراقب بقلق بالغ تطور األحداث التي يمكن 

أن تؤدي إلى استئناف المواجهة العسكرية 

األوضاع  تدهور  وتفاقم  واسع  نطاق  على 

اإلنسانية المتردية أصال في غزة«.

ودعت زاخاروفا »كل األطراف المعنيين إلى 

ومنع  النفس  ضبط  درجات  أقصى  إبداء 

تصعيد العمليات المسلحة وإعادة تفعيل 

وقف مستدام إلطالق النار فورا«.

اإليراني  الثوري  للحرس  العام  القائد  وأكد 

الفلسطينيين  أن  سالمي  حسين  اللواء 

»ليسوا وحدهم« في مواجهة إسرائيل.

القدرات  كل   ،« بيان  في  سالمي  وقال 

صفا  تقف  للصهاينة  المعادية  الجهادية 

تحرير  على  وتعمل  الميدان  في  واحدا 

القدس الشريف واستعادة حقوق الشعب 

الفلسطيني«.

إبراهيم  اإليراني  الرئيس  أعلن  كذلك 

التي  »الجرائم  أن  بيان  في  رئيسي 

الليلة  ارتكبها كيان االحتالل في قطاع غزة 

الماضية تكشف عن طبيعته العدوانية«.

لدول  التعاون  لمجلس  العام  األمين  وأداَن 

الخليج العربية نايف فالح مبارك الحجرف 

االحتالل  لقوات  العسكري  »العدوان 

غزة«.  قطاع  على  الغاشمة  اإلسرائيلية 

وشدد على »ضرورة تحرك المجتمع الدولي 

بشكل عاجل« لمد يد العون للمدنيين، ال 

سيما النساء واألطفال.

كما ادان رئيس مفوضية االتحاد االفريقي 

»بشدة  بيان  في  محمد  فقي  موسى 

المتواصلة  االسرائيلية  الجوية  الضربات 

على غزة«.

واستمرار  مدنيين  استهداف  »أن  وأضاف 

المحتلة  لألراضي  الشرعي  غير  االحتالل 

يشكالن  اإلسرائيلية  األمن  قوات  قبل  من 

ويعّقدان  الدولي  للقانون  صارخا  انتهاكا 

السعي إليجاد حل عادل ودائم«.

بيان  في  التركية  الخارجية  وزارة  وقالت 

اإلسرائيلية  الهجمات  بشدة  »ندين  لها: 

المدنيين،  على  متواصلة  تزال  ال  التي 

المسجد  في  العبادات  أداء  ومحاوالت 

األقصى«.

وأكدت أن األعمال االستفزازية التي تشكل 

حرم  في  الراهن  للوضع  صارًخا  انتهاًكا 

تؤدي  سوف  الشريف،  األقصى  المسجد 

إلى تصعيد التوتر أكثر في المنطقة.

للحكومة  أنقرة  دعوة  الخارجية  وجددت 

اإلسرائيلية بشأن عدم السماح لمثل هذه 

األعمال التي تستهدف وضع ومكانة الحرم 

القدسي.

اإلسرائيلي  الهجوم  السعودية  أدانت  كما 

واقتحام  غزة،  قطاع  على  المستمر 

لساحات  إسرائيليين  مستوطنين 

القدس  بمدينة  األقصى  المسجد 

المحتلة.

الخارجية  لوزارة  بيانين  في  ذلك  جاء 

السعودية، حسب وكالة األنباء السعودية 

الرسمية.

اقتحام  تدين  »المملكة  إن  الوزارة،،  وقالت 

من  المبارك،  األقصى  المسجد  باحات 

المستوطنين اإلسرائيليين«.

المستوطنين  اقتحام  أن  واعتبرت 

للقانون  خطير  »خرق  األقصى،  للمسجد 

الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم 

في القدس ومقدساتها«.

واالعتداءات  »االنتهاكات  أن  على  وشددت 

التوتر  يفاقم  المقدسات  على  المتواصلة 

ويدفع باألوضاع إلى دوامة عنف مستمرة«.

مئات  اقتحام  العربي  البرلمان  أدان  كما 

المسجد  باحات  أمس  المستوطنين 

إحياء  حرمته،  وانتهاك  المبارك  األقصى 

مؤكدا  الهيكل«،  خراب  »ذكرى  يسمى  لما 

الدولي،  للقانون  واضحا  خرقا  يعد  ذلك  أن 

لمدينة  والقانوني  التاريخي  وللوضع 

القدس ومقدساتها. 

أن  من  بيان،  في  العربي،  البرلمان  وحذر   

المستوطنين  قبل  من  االستفزازات  هذه 

وبحماية إسرائيلية، وبالتزامن مع العدوان 

الحالي على قطاع غزة، ستقود إلى تصعيد 

األمن  تعرض  العنف  من  وموجات  خطير 

والسلم في المنطقة والعالم للخطر.

لها،  بيان  في  العربية،  الجامعة  وحملت   

عن  المسؤولية  اإلسرائيلي  الكيان  حكومة 

أعضاء  بينهم  من  التطرف،  لقوى  السماح 

كنيست، بإشعال الموقف على هذا النحو 

الفتة  األقصى،  المسجد  باقتحام  الخطير 

العدوان  مع  تزامنا  تأتي  االنتهاكات  أن  إلى 

الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة.

في  إسالمية  ومرجعيات  هيئات  وحذرت 

السلطات  محاولة  من  أمس،  القدس، 

الديني  الوضع  »تغيير  اإلسرائيلية 

األقصى  للمسجد  والتاريخي  والقانوني 

المبارك«.

جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه مجلس 

اإلسالمية،  والمقدسات  والشؤون  األوقاف 

اإلفتاء  ودار  العليا،  االسالمية  والهيئة 

في  القضاة  قاضي  وديوان  الفلسطينية، 

وشؤون  اإلسالمية  األوقاف  ودائرة  القدس، 

المسجد األقصى المبارك.



الظلم، الجور، التعّسف، القهر واإلكراه، صفات يمكن إطالقها 

على ما يعيشه الشعب الفلسطيني منذ قرن، وتحديدًا منذ 

فرضت عصبة األمم المتحدة االنتداب )أو االستعمار( البريطاني 

على فلسطين. وكان صّك االنتداب، الذي أُقر ونفذ في عام 1922، 

مشروع سلب أرض فلسطين واالستيالء عليها لصالح تنفيذ وعد 

بلفور للحركة الصهيونية بغرض إقامة »وطن قومي لليهود«، 

ومنذ ذلك الوقت، تعّرض أبناء الشعب الفلسطيني وبناته لكل 

أنواع الجرائم التي تصّنف جرائم حرب، على يد العصابات 

الصهيونية، وبعد ذلك الجيش اإلسرائيلي، والمستعمرين 

المستوطنين، من ارتكاب المجازر، مثل مجزرة دير ياسين 

وكفر قاسم والطنطورة، إلى جريمة التطهير العرقي التي حّولت 

70 % من سكان فلسطين إلى الجئين، يناهز عددهم اليوم 
سبعة ماليين. إضافة إلى جرائم االحتالل والتمييز العنصري 

)األبارتهايد(، وكل صنوف التعّدي على حقوق اإلنسان. وبلغ عدد 

شهداء الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 مائة ألف، وبلغ عدد 

المعتقلين على يد االحتالل منذ 1967، ما يزيد عن المليون.

وحسب وصف المؤّرخ اإلسرائيلي المعروف، والمعادي 

للصهيونية، إيالن بابيه، تمثل فلسطين السجن األكبر في 

التاريخ البشري. وهناك أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين 

في قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ عام 2006، محرومون من الماء، 

والكهرباء، وكل وسائل العيش الكريم، وحيث يعاني 80 % من 

الشباب الخّريجين من البطالة.

ومع كل يوم، ينشر االحتالل الفقر، والمرض، واالكتئاب، 

والكوارث بين الفلسطينيين. وهناك 642 حاجزا عسكريا في 

الضفة الغربية قسمتها مع المستوطنات، وجدار الفصل 

العنصري، إلى 224 جزيرة، أو بانتوستان، أو بكلمة أدق 

»جيتوستان«. ويخسر الفلسطينيون، بسبب هذه الحواجز، 

سنوياً، ستين مليون ساعة عمل، تقّدر قيمتها بـ 234 مليون دوالر 

يضاف إليها خسارة 135 مليون دوالر من مصاريف الوقود اإلضافية 

نتيجة االنتظار على الحواجز.

ماليين الفلسطينيين ممنوعون من التنقل بين غزة والضفة 

الغربية أو زيارة باقي أراضي فلسطين بما في ذلك القدس، 

وماليين ممنوعون من السفر، حتى للعالج من مرض قاتل. 

ومئات اآلالف يحرمون كل يوم من لقاء أحبتهم وعائالتهم، وهناك 

أمهاٌت لم يلتقين بأبنائهم وبناتهن عقودا، وأزواج محرومون من 

العيش مع زوجاتهم، وأبناء منقطعون عن عائالتهم، وأطفال لم 

يلتقوا يوماً بأجدادهم وجّداتهم وأعمامهم وخاالتهم، بل وأحيانًا 

بأخوتهم وأخواتهم. ويقهر االحتالل ونظام األبارتهايد الفلسطيني 

كل يوم في عمله، وأكله وملبسه وعالجه، وتنقله، وسجنه وحتى 

موته..ال يوجد مكان في العالم يتكّرر فيه قتل الفلسطينيين، 

صحفيين، أو أطباء أو ممرضين أو أطفال من دون أن يحاسب 

القاتل أو ُيالم. وال يوجد مكان في العالم، كفلسطين، يعتبر 

فيه الضحايا مجرمين، ومقاومتهم إرهاباً، وتضحياتهم عنفاً. 

وهل هناك ظلم أبشع من أن يوصف من يناضل دفاعاً عن أرضه 

وأبنائه، باإلرهاب، وأن تعاقب عائلته بهدم بيته إن قتل أو اعتقل؟

لم يتعّرض الفلسطينيون لسرقة أرضهم والجزء األكبر من 

وطنهم فحسب، بل يسرق اإلسرائيليون، كل يوم، آثارهم، 

وتراثهم، وأزياءهم، ومأكوالتهم الشعبية، وأسماء مدنهم 

وقراهم... وال يوجد في أي مكان في العالم، إال فلسطين المحتلة، 

شوارع عنصرية، محتكرة لإلسرائيليين، ويعاقب الفلسطيني 

إن سار عليها، أو ساق مركبته فيها، بالسجن لستة أشهر أو 

أكثر.

هناك أنواع من الظلم، فرضها االستعمار واالضطهاد الكولونيالي، 

واالستغالل الرأسمالي المتوحش، والتعصب القومي، في أماكن 

كثيرة في عالمنا، ولكن ال يوجد مثيل للظلم الممنهج والمخطط 

والمنظم، والمتواصل كالذي يمارسه اإلسرائيليون ضد 

الفلسطينيين. ولست في معرض وصف الصمود غير المسبوق 

الذي يبديه الفلسطينيون في وجه هذا الظلم، ولكن من المفيد 

التذكير بما كتبه أشرس مؤّسسي العنصرية الصهيونية، 

وأكثرهم تطرفاً، جابوتنسكي، »الفلسطينيون شعب عنيد 

ومتمّسك بوطنه، وال يمكن كسره وهزيمته إال بنشر اليأس 

واإلحباط في صفوفه«.

واليوم يحاول اإلسرائيليون تعزيز نشر اليأس واإلحباط 

بمحاصرة الشعب الفلسطيني ويجتهدون في نشر دعايتهم 

بأن الفلسطينيين معزولون، ومنبوذون. ويذّكرنا ذلك بالمثل 

المعروف »وظلم ذوي القربى أشد مضاضة«. ولكن الفلسطينيين 

يفاجئون الكيان اإلسرائيلي والعالم بإصرارهم على الصمود 

والمقاومة، ويذّكرون حكام الغرب مع مطلع كل شمس بازدواجية 

معاييرهم، ومنسوب النفاق في حديثهم عن حقوق اإلنسان، من 

دون االستعداد لممارسة أي ضغط على إسرائيل التي تجاوزت 

كل المعايير في خرق حقوق اإلنسان. وهم يذّكرون العالم بما 

قاله عبد الرحمن الكواكبي »لو رأى الظالم على جنب المظلوم 

سيفاً لما أقدم على الظلم«. وبقول مارتن لوثر كينغ البليغ، 

وهو في أوج نضاله ضد العنصرية، »المصيبة ليست في ظلم 

األشرار، بل في صمت األخيار«.

وعلى عكس ما ظنه وخطط له قادة الحركة الصهيونية، ليست 

األجيال الفلسطينية الشابة محبطة، وال يائسة، ولكنها أكثر 

وعياً وأشد رفضاً لألوهام والخداع الذي ُقّدم لتضليل العالم، 

وتشويش وعي الفلسطينيين بما سميت »اتفاقيات السالم« 

وإقامة العالقات و»السالم االقتصادي«، وإيمان هذه األجيال أصبح 

أكثر عمقاً بما قاله علي بن أبي طالب »دولة الظلم ساعة ودولة 

الحق إلى قيام الساعة«.

الهمجي  االسرائيلي  العدوان  تواصل  مع  اليوم  نفتقد 

أبو  شيرين  الشهيدة  اإلعالمية  صوت  غزة  قطاع  على 

عاقلة التي استهدفها رصاص االحتالل، كما يستهدف 

األزمة  لتصدير  محاولة  في  غزة  في  مواطنيها  اليوم 

االنظار  وتحويل  االسرائيلية  الداخلية  السياسية 

بين  الكنيست  انتخابات  قبل  المستعر  الصراع  عن 

رئيس  وبين  السلطة  إلى  للعودة  الطامح  نتانياهو 

بيني  الحرب  ووزير  لبيد  يائير  بالوكالة  الوزراء 

بالوعد  االحتالل  سلطة  تصفه  ما  حصيلة  غانتس.. 

الصادق وما هو بصادق ثقيلة..

ولكن ما يصح قوله ايضا ان االحتالل االسرائيلي يبقى 

بكل  المستخفة  االرهابية  االحتاللية  لعقليته  وفيا 

القوانين واألعراف والحقوق وهي عقلية أثبتت التجربة 

أنها ال ترتوي من الدم والتوحش..

استهداف القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري في 

مثل هذا التوقيت يهدف إلى دفع المقاومة الفلسطينية 

مفتوحة  حرب  في  للدخول  وحماس  الجهاد  وتحديدا 

وهي حرب يحتاجها رئيس الحكومة االسرائيلي، قبل 

التي سيكون عدد  القادمة  خوض معركته االنتخابية 

الناخبين…  خيار  تحديد  في  مصيري  فيها  الضحايا 

في  العسكري  تفوقه  يستغل  االحتالل  ان  الواضح  من 

هذه المعركة التي تفرض على غزة وأهالي غزة مجددا 

مع دخول الحصار الحانق عقده الثاني دون أدنى بوادر 

تحولت  غزة  تخنق  التي  السجن  حالة  وكان  انفراج 

دول  ولدى  االحتالل  سلطة  لدى  مقبول  واقع  أمر  إلى 

المنطقة..

الثمن  القدس تدفع  ال خالف أن غزة كما الضفة وكما 

أضعافا مضاعفة فهي تدفع ثمن انقسام األخوة األعداء 

الذين أغرتهم السلطة المزيفة وزينت لهم أوهام الحكم 

تحت االحتالل، فنسوا االحتالل وتدافعوا نحو إضعاف 

وتقتيل بعضهم البعض.. وغزة أيضا تدفع ثمن أزمة 

عن  بحثا  المتنافسين  وتنافس  إسرائيل  في  الحكم 

افتتحت  الصندوق..إسرائيل  حسم  يسبق  انتصار 

ورقة  تلعب  ان  قبل  تتوقف  ولن  االغتياالت  موسم 

الضحية، وتدفع إلى قلب وتزييف الحقائق مستفيدة 

مكان  ال  منفلت  دولي  مشهد  من  ذلك  على  دأبت  وكما 

عربية  خريطة  على  ومعولة  الدولية،  للعدالة  فيه 

قزمها التطبيع وشوهتها الخالفات والصراعات واالنهيار 

المستمر.

والطغيان  التفوق  مظاهر  كل  برغم  أنه  األكيد  بقي 

يطول  محسوما..قد  أمرا  اعتباره  يمكن  شيء  فال 

الفلسطيني  المشهد  بقي  طالما  االحتالل  عمر 

سيقصر  ولكن  عليه،  هو  ما  على  والدولي  والعربي 

األحوال  تتغير  يوم  االحتالل  شوكة  وتنكسر  حتما 

ويغيب شبح االنقسام الذي به يستمد االحتالل قوته 

وجبروته.
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المواجهة 
متواصلة

حمادة فراعنة
كاتب أردني

نجحت المستعمرة اإلسرائيلية في توجيه 

ضربة موجعة لحركة الجهاد اإلسالمي، باغتيال 

أحد قياداتها العسكرية المجاهد تيسير 

الجعبري، بقصف صاروخي لمنزله في برج 

فلسطين السكني، مما يعني أنه ال محرمات 

في سلوك المستعمرة وإجراءاتها العدوانية، ال 

يردعها أية خسائر محتملة للمدنيين، حيث ال 

اعتبار للفلسطينيين في نظر وتقييم القيادات 

اإلسرائيلية من السياسيين والعسكريين.

ليست عملية المستعمرة استثنائية، 

وليست األولى، ولن تكون األخيرة، فالصدام 

والقتال والمواجهة بين الشعب الفلسطيني 

وقواه السياسية وفصائله المقاتلة من طرف، 

في مواجهة تفوق المستعمرة وجيشها وأدواتها 

وأجهزتها من طرف آخر، سجال سيتواصل بشكل 

دائم ومتقطع حتى ينتزع الشعب الفلسطيني 

حقوقه في المساواة واالستقالل والعودة.

دوافع المستعمرة في تنفيذ هذه العملية ضد 

الجهاد اإلسالمي يعود لعدة أسباب:

أواًل تقديرها األمني الذي أعلنته ووزعته وقالت فيه 

إن حركة الجهاد اإلسالمي كانت تنوي تنفيذ 

عمليات ضد المستعمرة، ولذلك اتخذت حكومة 

يائير- بيني غانتس سلسلة من اإلجراءات 

االستباقية في اعتقال العشرات من قيادات الجهاد 

اإلسالمي في الضفة الفلسطينية وفي مقدمتهم 

بسام السعدي أبرز قياداتها.

ثانياً ألسباب انتخابية حيث يتنافس ثالث 

قيادات من أحزاب المستعمرة يوم األول من نوفمبر 

2022، على موقع رئاسة الحكومة وهم: نتانياهو، 
يائير لبيد، بيني غانتس، ولذلك يسعى 

رئيس الحكومة المؤقتة لبيد، مع الوزير غانتس 

مستفيدين من مواقعهما التنفيذية في الحكومة 

وصنع القرار لتحقيق إنجازات عملية أمام الناخب 

اإلسرائيلي.

ثالثاً تسعى المستعمرة لتوجيه رسالة متعددة 

العناوين، عبر توجيه ضربة موجعة للفصيل 

الفلسطيني األقرب إلى طهران، في ظل االهتمام 

الدولي باالتفاق النووي األميركي - اإليراني، بهدف 

إحباطه، وزعزعة خطوات االتفاق.

المستعمرة تعمل بشكل متواصل إلضعاف 

الفصائل واستنزافها وضرب بنيتها التنظيمية 

الكفاحية كلما لمست أن هذا الفصيل أو ذاك 

يتقدم خطوة أو خطوات في قوته وانتشاره، وهذا ما 

سبق وفعلته مع الفصائل األخرى.

غــــزة تدفــــع الثمـــن

آسيا العتروس
كاتبة تونسية

مصطفى البرغوثي
  كاتب فلسطيني

واصلت المقاتالت الحربية 

اإلسرائيلية شن غاراتها على 

مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم 

الثالث على التوالي أمس، وبينما 

كان الفلسطينيون العزل في 

قطاع غزة يبحثون بين األنقاض 

عن ضحايا القصف، كان مئات 

المستوطنين اإلسرائيليين 

يقتحمون المسجد األقصى، على 

رأسهم عضو الكنيست اليميني 

إيتمار بن غفير، بحراسة مشددة 

من الشرطة اإلسرائيلية، كجزء 

من محاوالت مستمرة لتغيير 

الوضع التاريخي والقانوني 

للمسجد األقصى، والدفع 

بالتقسيم الزماني للمسجد.

هذا التزامن الخطير بين العدوان 

على غزة واقتحام المسجد 

األقصى المبارك جريمة مزدوجة، 

وهو يؤشر إلى الوضع الخطير 

للغاية الذي يمكن أن يقود إلى 

موجات من العنف بين شعب 

أعزل وسلطة احتالل مدججة 

بأحدث األسلحة التي يعرفها 

العالم، األمر الذي يفرض على 

المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته 

القانونية واألخالقية تجاه القدس 

ومقدساتها، وردع محاوالت االحتالل 

لتحويل الصراع إلى حرب دينية، 

والدفع باتجاه عملية سالم تفضي 

إلى منح الشعب الفلسطيني 

حقوقه المشروعة، وتمكنه من 

إقامة دولته المستقلة على حدود 

عام »1967« وأن تكون عاصمتها 

القدس الشرقية.

لقد سمعنا العديد من الدعوات 

الصادرة عن المجتمع الدولي 

لضبط النفس، بينما ركزت 

العديد من الدول الغربية المؤثرة 

على ما أسمته »حق إسرائيل في 

الدفاع عن نفسها«، على الرغم من 

أن هذا العدوان اقترفته إسرائيل 

دونما أي استفزاز مسبق على 

اإلطالق، وكان يتعين، والحال هذا، 

تسمية األمور بمسمياتها، وتوجيه 

لوم واضح للسلطات اإلسرائيلية 

على ما تقترفه من جرائم ضد غزة.

إن مساواة المعتدي بالمعتدى 

عليه ليست أمرا غريبا ومحبطا 

وممجوجا فحسب، لكنه أداة 

للمزيد من التصعيد عبر تبرير 

الجريمة اإلسرائيلية التي أخذت 

أبعادا أخطر باقتحام المسجد 

األقصى المبارك، وكل ذلك يشكل 

انتهاكا صارخا للقوانين واألعراف 

الدولية التي تضرب بها إسرائيل 

عرض الحائط، مدعومة بموقف 

ال يمكن قبوله على اإلطالق من 

بعض القوى المؤثرة على الساحة 

العالمية.

جريمة 
مزدوجة

كــل هــذا الظلــم

أزمة الطاقةخطة »تراس« الصراع الجديد
قالت صحيفة صنداي تليغراف إن ليز تراس المرشحة 

األوفر حظا لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا تعتزم 

اإلسراع في إجراء تخفيضات ضريبية في وقت مبكر، 

مؤكدة أن تراس تفكر في تسريع خطتها ستة أشهر لوقف 

زيادة مساهمات التأمين االجتماعي هذا العام والتي كان 

قد تقرر مبدئيا أن تبدأ في أبريل 2023.

وأضافت أن مستشاري تراس يعتقدون أن هذا الخفض 

يمكن أن يتم في غضون أيام من ميزانية الطوارئ التي 

ستقدمها حكومتها في سبتمبر إذا فازت بسباق قيادة حزب 

المحافظين الحاكم. 

} )صنداي تليغراف(

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرًا عن أزمة 

الطاقة في أوروبا، بسبب الحرب في أوكرانيا، والشتاء 

البارد الذي سينجم عن ذلك في القارة.

وأشار التقرير إلى أن استخدام الماء الدافئ في بعض 

المراكز الترفيهية األلمانية قد توقف. وفي إسبانيا، 

بدأ اتخاذ تدابير لتوفير الطاقة، إذ ُيحظر على المكاتب 

والحانات والمحالت التجارية ضبط منظم الحرارة أقل 

من 27 درجة مئوية في الصيف أو أعلى من 19 درجة 

مئوية في الشتاء.

})الفايننشال تايمز(

تحدثت صحيفة فزغلياد الروسية في مقال رأي حول 

أهداف واشنطن من إشعال الصراعات وصناعة األعداء في 

العالم، وجاء في المقال: شكلت األحداث حول تايوان مثاال 

إضافيا على استعداد الواليات المتحدة إلثارة الصراعات 

بدواع نفعية في أي مكان في العالم. وفي الوقت نفسه، 

تسعى واشنطن عبر إثارة الصراعات في منطقة ما 

بعد االتحاد السوفياتي، والصراعات مع أعداء الواليات 

المتحدة، إلى هدف إضافي، فواشنطن تريد أن ُتظهر 

للجميع - لروسيا والصين وجنوب العالم قدرة أميركا 

على إشعال النزاعات وإخمادها. 

} )فزغلياد(  

el
ie

sa
lib

a1
@

gm
ai

l.c
om

} العربي الجديد

} الدستور األردنية

} رأي اليوم



السنة )27( - اإلثنين  10 من المحرم  1444هـ الموافق 8 أغسطس 2022م العدد )9835( متابعات14

من »2012« إلى »2022«

»3« حروب بدأت باالغتياالت »الغادرة«

معركة حجارة السجيل

اغتالت إسرائيل في 14 نوفمبر عام 2012 

أحمد الجعبري، القائد البارز في كتائب 

القسام و»الرجل الثاني« فيها بعد قائدها 

األوساط  وكانت  الضيف.  محمد  العام 

تصف  اإلسرائيلية  والعسكرية  األمنية 

حماس«،  أركان  »قائد  بأنه  الجعبري 

والترسانة  األداء  تطوير  في  الالفت  لدوره 

العسكرية للحركة.

الجعبري،  كان  اغتياله،  قبيل  وحتى 

أبرز  من   ،1960 عام  غزة  في  المولود 

التصفية  »قوائم  على  المطلوبين 

وزاد  إسرائيل،  جانب  من  واالغتيال« 

التحريض ضده لدوره المركزي في إدارة 

جلعاد  األسير  اإلسرائيلي  الجندي  ملف 

صفقة  على  المباشر  وإشرافه  شاليت، 

تبادل األسرى عام 2011.

كبيرة«  »صدمة  الجعبري  اغتيال  وشّكل 

دون  ومن  مباغت  بشكل  باستهدافه 

مقدمات، واخترقت بذلك إسرائيل تهدئة 

الحين،  ذلك  في  غزة  في  سارية  كانت 

صواريخ  بعدة  سيارته  قصفت  عندما 

على  ومرافقه  استشهاده  عن  أسفرت 

الفور.

لم  بحجمه،  قائد  خسارة  ولحجم 

جريمة  على  بقوة  الرد  في  حماس  تتردد 

أيام   8 االغتيال، فاندلعت حرب استمرت 

حجارة  »معركة  الحركة  عليها  أطلقت 

إسرائيل  سمتها  حين  في  السجيل«، 

»عامود السحاب«. وأسفرت عن استشهاد 

تعلن  لم  حين  وفي  فلسطينيا.   175
أعلنت  قتالها،  عدد  عن  رسميا  إسرائيل 

وسائل إعالمها في ذلك الوقت عن سقوط 

6 قتلى و240 جريحا.
تنفيذا  الجعبري  اغتيال  عملية  وجاءت 

الوزارية المصغرة  »اللجنة  لقرار اتخذته 

للشؤون األمنية اإلسرائيلية«، ووفق ناطق 

تم  اغتياله  فإن  االحتالل  جيش  باسم 

اإلسرائيلية  األمن  وكالة  مع  بالتنسيق 

بأنها  وصفها  معلومات  على  وبناء 

»استخباراتية دقيقة«.

من   2004 عام  منذ  نجا  الجعبري  وكان 

ووفقا  اغتياله.  أو  الختطافه  عدة  عمليات 

على  القسام  كتائب  نشرتها  لمعلومات 

نجله  استشهد  فقد  الرسمي،  موقعها 

خالل  أقاربه  من  وعدد  »محمد«  البكر 

محاوالت إسرائيلية فاشلة الغتياله.

مبكرا  المقاوم  نشاطه  الجعبري  وبدأ 

الوطني  التحرير  حركة  صفوف  في 

 13 لنحو  واعتقل  )فتح(،  الفلسطيني 

خاللها  تحول  االحتالل،  سجون  في  عاما 

قبل  حماس  حركة  صفوف  في  للنشاط 

تحرره عام 1995، وقد أصبح بعد سنوات 

قليلة أحد 3 قادة في »المجلس العسكري« 

واضحة  بصمات  وترك  القسام،  لكتائب 

بـ»جيش  أشبه  الكتائب  من  جعلت 

نظامي«.

معركة صيحة الفجر

الجعبري  اغتيال  على  مرت  سنوات   7
قواعد  »كسر  إسرائيل  تعاود  أن  قبل 

في  التهدئة  حالة  وتخترق  االشتباك« 

بهاء  اغتيال  على  المباغت  بإقدامها  غزة، 

في  الشمالية  المنطقة  قائد  العطا  أبو 

سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة 

الجهاد اإلسالمي في غزة.

فقد استيقظت غزة صباح 12 نوفمبر عام 

2019 على دوي انفجار لطائرة إسرائيلية 
شقته  في  العطا  أبو  استهدفت  مسّيرة، 

السكنية بحي الشجاعية شرقي مدينة 

غزة، أدى إلى استشهاده وزوجته.

جريمة  على  مرت  فقط  ساعة  نصف 

الجهاد  حركة  تتخذ  أن  قبل  االغتيال 

اإلسالمي قرارها بالرد في عملية استمرت 

صيحة  »معركة  سّمتها  أيام  بضعة 

الصواريخ  مئات  خاللها  وأطلقت  الفجر«، 

على مواقع وبلدات إسرائيلية.

على  إسرائيل  تكتمت  حين  وفي 

فإن  المقاومة،  صواريخ  جراء  خسائرها 

الحين  ذلك  في  أسفرت  الجوية  غاراتها 

عن استشهاد 34 فلسطينيا، وجرح أكثر 

من 100 آخرين، بينهم نشطاء في سرايا 

المدنيين.  من  كبيرة  وأعداد  القدس، 

وهو  العطا،  أبو  تتهم  إسرائيل  وكانت 

بالمسؤولية   ،1977 عام  غزة  مواليد  من 

أهداف  ضد  هجمات  شن  عن  المباشرة 

إسرائيلية. ووفق حركة الجهاد اإلسالمي، 

فإن أبو العطا كان قد التحق بصفوفها عام 

حتى  التنظيمي  العمل  في  وتدرج   ،1990
أصبح قائد المنطقة الشمالية في ذراعها 

بنفسه  يشرف  وكان  بغزة،  العسكرية 

التصدي  في  العسكرية  المشاركة  على 

التصعيد  وجوالت  حروبه  في  لالحتالل 

إسرائيل  وأخفقت  القطاع.  على  المتكررة 

سابقة،  مرات   3 في  العطا  أبو  باغتيال 

التي  الثالثة  الحرب  خالل  آخرها  كانت 

شنتها على غزة عام 2014.

شرارة حرب جديدة

مساعده  خلفه  العطا،  أبو  اغتيال  وعقب 

تيسير الجعبري في قيادة »لواء الشمال« 

بسرايا القدس، إلى أن تمكنت إسرائيل 

في  اغتياله  من  الجمعة  أمس  ظهر  بعد 

إلى  التقديرات  تشير  إذ  مشابهة،  عملية 

شقة  داخل  استهدفته  مسّيرة  طائرة  أن 

الرمال  بحي  فلسطين«  »برج  في  سكنية 

الفور  على  استشهد  وقد  غزة،  مدينة  في 

برفقة أحد مرافقيه.

وجاءت عملية االغتيال هذه المرة في ظل 

جهود تبذلها مصر لمنع تدهور األوضاع إثر 

إقدام إسرائيل على اعتقال القيادي البارز 

جنين  في  اإلسالمي  الجهاد  حركة  في 

بالضفة الغربية بسام السعدي.

عام  غزة  مواليد  من  الجعبري  وتيسير 

أحمد  الشهيد  عائلة  من  وهو   ،1972
االنخراط  عنها  يعرف  التي  الجعبري، 

أوساط  في  خاصة  المقاومة  نشاطات  في 

وقد  اإلسالمي.  والجهاد  حماس  حركتي 

عمليات  في  أفرادها  من  عدد  استشهد 

وجوالت  حروب  وفي  مباشرة  اغتيال 

تصعيد إسرائيلية على غزة.

محاوالت  من  الجعبري  تيسير  ونجا 

إسرائيلية عدة الغتياله، كانت أبرزها في 

عامي 2012 و2014.

تيسير  اغتيال  شّكل  يبدو،  ما  وعلى 

االحتالل  مارس  عملية  -في  الجعبري 

خاللها »تضليال كبيرا« وفق وصف محللين 

عسكريين إسرائيليين- الشرارة لنيران 

طويلة ستتلقاها غزة في األيام القادمة.

»األداة األقل جدوى«

األقل  األداة  »االغتياالت..  عنوان  وتحت 

توثق  استخداما«،  واألكثر  جدوى 

للدراسات  الفلسطيني  للمركز  ورقة 

عمليات  تاريخ  )مدار(  اإلسرائيلية 

التصفية لقيادات ونشطاء فلسطينيين.

على  درجت  إسرائيل  إن  الورقة  وتقول 

عملية  لوصف  »اغتيال«  كلمة  استخدام 

تستهدف  التي  الجسدية  التصفية 

وعربا  فلسطينيين  ومقاتلين  قادة 

هذا  وبقي  ضدها.  بالنشاط  تتهمهم 

حيث   ،2000 العام  حتى  متداوال  االسم 

في  القاضي  روبنشتاين  إلياكيم  قدم 

»األقل  االسم  اإلسرائيلية  العليا  المحكمة 

وصفه،  وفق  إسرائيل  بحق  إجحافا« 

هذا  أصبح  وقد  موضعي«،  »إحباط  وهو 

يوفال  لدى  معتمدا  )المحايد(  التعريف 

في  الشاباك  رئيس  نائب  ديسكين 

هذا  مهندس  يعد  والذي  الوقت،  ذلك 

الثانية  االنتفاضة  مواجهة  في  األسلوب 

خاصة، ثم تبناه اإلعالم والدوائر الرسمية 

الورقة بداية سياسة  وتؤّرخ  اإلسرائيلية. 

استهداف  فيها  يتم  التي  االغتياالت 

شخص معين محدد الهوية، يتم اختياره 

بهدف تصفيته بقرار رسمي، حيث بدأت 

قررت  حين   1972 عام  السياسة  تلك 

مائير  غولدا  إسرائيل  حكومة  رئيسة 

ميونخ  عملية  منفذي  واغتيال  مالحقة 

إسرائيليين  رياضيين  استهدفت  التي 

األولمبية  األلعاب  في  يشاركون  كانوا 

بألمانيا.

وتوالت بعدها عمليات االغتيال والتصفية 

وقادة  كنفاني  غسان  مثل  أدباء  وطالت 

أمنيين مثل أبو علي حسن سالمة وأمناء 

وعباس  الشقاقي  فتحي  مثل  عامين 

موسوي ومفكرين وقادة سياسيين. وصوال 

إلى اغتيال األمين العام للجبهة الشعبية 

برام  مكتبه  بقصف  مصطفى  علي  أبو 

الجناح  مؤسس  واغتيال   ،2001 عام  الله 

شحادة  صالح  لحماس  العسكري 

 ،2002 يوليو  في  لمنزله  جوي  بقصف 

أحمد  الشيخ  حماس  حركة  ومؤسس 

القيادي  اغتيال  ثم   ،2004 عام  ياسين 

وقبلهم  الرنتيسي،  العزيز  عبد  البارز 

والنشطاء  القادة  من  المئات  وبعدهم 

الفلسطينيين.

نتائج عكسية

لألنباء،  برس«  »قدس  وكالة  وتنقل 

اإلسرائيليون  نفذ  عاما،   71 خالل  أنه 

)بمعدل  اغتيال  عملية   2700 من  أكثر 

األراضي  وخارج  داخل  سنويا(  عملية   38
الكاتب  وفق  المحتلة،  الفلسطينية 

في  برغمان،  رونين  اإلسرائيلي  والخبير 

إسرائيل«،  أوف  »تايم  موقع  مع  مقابلة 

أغلب  وفي   .2018 يناير   30 في  ُنشرت 

اإلسرائيلي  االحتالل  يعترف  ال  األحيان، 

خارج  االغتياالت  عن  بمسؤوليته  رسميا 

الحدود.

اإلسرائيلي،  العسكري  المراسل  ويجزم 

االغتياالت  سياسة  بأن  دافيد،  بن  ألون 

»ال تؤدي إلى إنهاء ظاهرة قيادات المقاومة 

إلى  بل  الفلسطينيين،  والنشطاء 

إلى  تقود  قد  وأنها  بهم«،  آخرين  استبدال 

الدم  دوامة  »تغذية  وإلى  عكسية  نتائج 

والعنف وتوسيعها« على حد تعبيره.

اعتادت إسرائيل على شن »حروب 
غادرة« على قطاع غزة تكون 

شرارتها -في كل مرة- عملية 
اغتيال وتصفية جسدية مباغتة 
لشخصية مرموقة ومؤثرة في 

المقاومة الفلسطينية دأبت 
على وصفها بـ»الصيد الثمين«، 

وال تتردد في تصفيتها، وهي 
تدرك أن ذلك سيدفع باألوضاع 

نحو »حرب دموية«. وكانت 
أبرز جرائم االغتيال اإلسرائيلية 

خالل السنوات العشر الماضية 
وشكلت »بوابة حرب« جريمة 

اغتيال القائد البارز في كتائب عز 
الدين القسام الذراع العسكرية 

لحركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( أحمد الجعبري عام 
2012، تبعتها جريمة اغتيال 
القائد البارز في سرايا القدس 

الذراع العسكرية لحركة الجهاد 
اإلسالمي بهاء أبو العطا عام 

2019، وصوال إلى االغتيال األخير 
لخليفة »أبو العطا« في قيادة 
سرايا القدس الشهيد تيسير 

الجعبري.

الجعبري.. آخر حلقة في سلسلة ممتدة

سرايا  في  القيادي  اغتيال  يكن  لم 

لحركة  العسكري  الجناح  القدس، 

الجعبري  تيسير  اإلسالمي،  الجهاد 

اغتياالت  سلسلة  في  حلقة  سوى 

االحتالل  ينتهجها  سنوات  عبر  ممتدة 

خالل  محطاتها  أبرز  تاليا  اإلسرائيلي، 

العقدين الماضيين:

األمين  اغتيال   2001 أغسطس   27
لتحرير  الشعبية  للجبهة  العام 

مصطفى  علي  أبو  فلسطين 

على  إسرائيل  أطلقتهما  بصاروخين 

مكتبه في رام الله بالضفة الغربية.

تغتال  إسرائيل   2002 يوليو   23
الجناح  القسام  كتائب  مؤسس 

اإلسالمية  المقاومة  لحركة  العسكري 

)حماس( صالح شحادة.

تغتال  االحتالل  قوات   2004 مارس   22

غزة  في  حماس  حركة  مؤسس 

الشيخ أحمد ياسين.

اإلسرائيلي  االحتالل   2004 أبريل   16
بحركة  البارز  القيادي  يغتال 

العزيز  عبد  الدكتور  غزة  في  حماس 

الرنتيسي.

األول من يناير 2009 وفي مطلع الحرب 

غزة  قطاع  على  األولى  اإلسرائيلية 

العسكري  القيادي  يغتال  االحتالل 

نزار  حماس  حركة  في  والسياسي 

ريان.

الحرب  وخالل   2009 يناير   15
االحتالل  غزة  على  األولى  اإلسرائيلية 

حكومة  في  الداخلية  وزير  يغتال 

حماس سعيد صيام.

تغتال  إسرائيل   2012 نوفمبر   14
العام  القائد  نائب  الجعبري  أحمد 

لكتائب القسام، مما أدى الندالع حرب 

استمرت 8 أيام قتل فيها 20 إسرائيليا 

واستشهد 162 فلسطينيا.

2019 إسرائيل تغتال بهاء  12 نوفمبر 
الشمالية  المنطقة  قائد  العطا  أبو 

العسكرية  الذراع  القدس  لسرايا 

الحركة  وردت  الجهاد،  لحركة 

أهداف  على  صاروخا   450 نحو  بإطالق 

شلال  مخلفة  يومين  خالل  إسرائيلية 

أدى  مما  بإسرائيل،  الحياة  مرافق  في 

مليون  و150  مليارا  تعادل  خسائر  إلى 

دوالر.

تغتال  إسرائيل   2022 أغسطس   5
القدس  سرايا  في  عسكري  القائد 

أبو  خلف  -الذي  الجعبري  تيسير 

الشمالية-  المنطقة  قيادة  في  عطا 

بقصف على برج سكني في غزة.

أبــرز عملــيـات االغـتـــيال
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كانت تلهو أمام منزلها

تلت؟
ُ
وم.. بأي ذنب ق

ّ
الطفلة آالء قد

التي  الصواريخ  أحد  شظية  اخترقت 

الـ5  ابنة  آالء  رأس  االحتالل  طائرات  أطلقتها 

سنوات فسقطت على الفور، لتصبح أصغر 

من التحق بركب الشهداء خالل العدوان.

مشاهد العدوان الذي شنه جيش االحتالل 

 2021 مايو  في  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي 

الشهيدة  الطفلة  ذاكرة  في  مطبوعة  كانت 

ضحية  ستكون  أنها  ببالها  يرد  لم  التي 

عدوان آخر يشنه جيش االحتالل بعد أكثر 

من عام.

آالء كانت على موعد تنتظره بترقب وشوق 

وفرحة تغمرها هي وعائلتها بقرب التحاقها 

الذي  مريولها  بسعادة  تتأمل  بالروضة، 

سترتديه وحقيبتها وأدواتها التي ستحملها 

وأد  العدوان  لكن  التعليم،  عتبات  أولى  إلى 

تلك الفرحة في نفس آالء وعائلتها بصاروخ 

أعمى.

وقع الجريمة

وقع الجريمة اإلسرائيلية كان شديدا على 

فهي  الجلل،  مصابها  تصدق  لم  التي  آالء  أم 

ظنا  صغيرتها  عن  البيت  زوايا  في  تبحث 

تلح  التي  جدتها  لحكايات  تنصت  أنها  منها 

أخرى  مرة  تنادي  عليها،  لتقصها  عليها  دوما 

من نافذة بيتها لعلها تلهو مع بنات الجيران، 

ترد  المواساة  عبارات  فقط  مجيب،  ال  لكن 

الشهيدة  جد  قّدوم  رياض  يقول  عليها. 

لاللتحاق  »تستعد  كانت  حفيدته  إن  آالء 

ومالبس  حقيبة  منا  وطلبت  بالروضة، 

هول  من  متسائال  يستدرك  ثم  جديدة«، 

الطفلة  هذه  قتلت  ذنب  »بأي  الفجيعة 

»توفير  إلى  أجمع  العالم  داعيا  البريئة؟!«، 

الحماية لشعبنا من بطش االحتالل«.

مستشفى  في  األخيرة  أنفاسها  آالء  لفظت 

الشفاء، ولف جثمان الشهيدة الغض بعلم 

المستشفى  من  جدها  وحملها  فلسطين 

بغزة  العمري  المسجد  في  عليها  للصالة 

الوالد  وحمل  األخيرة،  الوداع  نظرة  إلقاء  ثم 

مثواها  إلى  تشييعها  خالل  ابنته  جثمان 

األخير. آالء ليست الطفلة األولى وقد ال تكون 

االحتالل  جيش  يستهدفها  التي  األخيرة 

اإلسرائيلي في جريمة حرب جديدة تضاف 

الشعب  بحق  االحتالل  جرائم  قائمة  إلى 

مطمئنا  تكرارها  عن  يكف  وال  الفلسطيني 

إلى الصمت الدولي كما جرت العادة.

على  اإلسرائيلية  الفعل  ردود  إطار  وفي 

الجريمة نشر النائب العربي في الكنيست 

للشهيدة  صورة  الطيبي  حمد  اإلسرائيلي 

وكتب  فيسبوك،  في  صفحته  على  آالء 

 5( قدوم  الله  عبد  آالء  »الشهيدة  تحتها 

سنوات( أولى ضحايا العدوان والحرب على 

غزة، جريمة حرب«. أما الفنان الفلسطيني 

برسم  غضبة  عن  فعبر  السباعنة  محمد 

قدوم..  »آالء  معلقا  آالء،  للشهيدة  صورة 

طفلة  بريئة،  يا  اسمك  شعبك  سيذكر 

قتلها  غزة  من  سنوات   5 عمرها  شهيدة 

االحتالل في بيتها بصاروخ«.

ليست األولى

على  إسرائيلي  وعدوان  تصعيد  كل  ومع 

ضمن  األطفال  االحتالل  يضع  غزة  قطاع 

مايو  عدوان  كان  كما  األولى  أهدافه  قائمة 

2021 حين ارتقى 232 فلسطينيا كان منهم 
65 طفال.

وبلغ عدد الشهداء األطفال في فلسطين منذ 

 2230 الماضي  العام  نهاية  حتى   2000 عام 

شهيدا، منهم 315 طفال ارتقوا خالل العدوان 

2009، و546  اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

ارتقوا خالل عدوان عام 2014.

على  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  عدوان  وفي 

 11 استمر  والذي   2021 مايو  في  غزة  قطاع 

يوما كان أطفال فلسطين على رأس قائمة 

ارتقى  حيث  اإلسرائيلي«،  األهداف  »بنك 

الحربية  الطائرات  قصف  جراء  طفال   72
لدرجة  وحشية،  بكل  منازلهم  اإلسرائيلية 

أفرادها  بكامل  أبيدت  العائالت  بعض  أن 

كعائالت أبو حطب، وأبو عوف، واشكنتنا، 

والقولق.

األطفال  بآالف  الفلسطينية  الذاكرة  وتعج   

اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  قتلتهم  الذين 

قصف  في  حجو  إيمان  الرضيعة  مثل 

دبابات االحتالل خان يونس عشوائيا سنة 

جنود  استهدفه  الذي  الدرة  ومحمد   ،2001
االحتالل وهو يحتمي بحضن والده في شارع 

صالح الدين بالقطاع سنة 2000، إضافة إلى 

الجرائم التي اقترفها المستوطنون، بما في 

المقدسي  الطفل  وقتل  إحراق  جريمة  ذلك 

إحراق  وجريمة  خضير،  أبو  محمد  الشهيد 

دوما  قرية  في  منزلها  داخل  دوابشة  عائلة 

جنوب مدينة نابلس.

طالت آلة القتل اإلسرائيلية في عدوانها المتواصل على 
قطاع غزة الطفلة آالء قّدوم بينما كانت تلهو أمام منزلها 

في حي الشجاعية بمحيط مسجد أبو سمرة شرق مدينة 
غزة حين قصفت طائرات االحتالل المنطقة دون سابق 

إنذار.

بسط االحتالل سيطرته بشكل كامل على القطاع منذ العام 

دخوله  الفلسطينية  السلطة  بدأت  حين   1994 وحتى   ،1967
الفلسطيني  الذاتي  الحكم  وتطبيق  أوسلو  اتفاق  بموجب 

الرئيس  دخل   ،1994 يوليو  من  األول  في  وأريحا.  غزة  في 

وبدأ  غزة،  قطاع  عمار(  )أبو  عرفات  ياسر  الراحل  الفلسطيني 

التي  المناطق  على  بالتدريج  يسيطرون  الفلسطينيون 

التي  االحتالل  مستوطنات  بقاء  مع  القطاع،  في  يقطنونها 

كانت مقامة على أراضي القطاع.

مستوطنات قطاع غزة

آنذاك  اإلسرائيلية  الحكومة  رئيس  طرح  أعوام،   10 نحو  بعد 

أرييل شارون خطة االنفصال عن قطاع غزة في 2 فبراير 2004، 

كامل  بشكل  واالنسحاب  فيها  المستوطنات  إخالء  وتشمل 

من أراضي القطاع، وأقر الكنيست الخطة بعد عام تقريبا.

وتم  غزة  قطاع  من  االحتالل  قوات  وخرجت  الخطة  تطبيق  تم 

اإلسرائيلي  االستيطاني  الوجود  وانتهى  المستوطنات  إخالء 

الحكومة  وأعلنت   ،2005 سبتمبر   12 في  غزة  بقطاع 

اإلسرائيلية إنهاء الحكم العسكري في قطاع غزة. أزيلت جميع 

باسم  بعد  فيما  عرفت  -التي  مستوطنة(   25( المستوطنات 

»المحررات«- وانتهت عملية االنسحاب وتفكيك المستوطنات 

وإخالء المستوطنين )8500 مستوطن( في 12 سبتمبر 2005.

غالف غزة

االحتالل  أنشأ  غزة،  قطاع  من  اإلسرائيلي  االنسحاب  وعقب 

عشرات  وبقيت  البرية،  الحدود  طول  على  عازلة«  »منطقة 

اآلن غالف  التي يطلق عليها  القطاع  القريبة من  المستوطنات 

50 مستوطنة، وتقع في مسافة تبلغ  غزة، ويبلغ عددها نحو 

نحو 40 كيلومترا في محيط القطاع.

ألفا   42 نحو  من  غزة  غالف  في  المستوطنين  عدد  ارتفع  وقد 

عام 2009 إلى حوالي 55 ألفا عام 2019، بزيادة قدرها 30.6 %، 

بحسب تقرير سابق لموقع »غلوبس« االقتصادي اإلسرائيلي.

للحكومة  تابعة  إقليمية  مجالس   3 من  الغالف  هذا  ويتكون 

مساحة  على  ويمتد  أشكول«  »مجلس  وهي  اإلسرائيلية، 

مستوطن،  ألف   13 من  أكثر  ويسكنه  مربعًا،  كيلومترًا   380
يعيشون في 32 مستوطنة.

مربعا،  كيلومترا   175 على  ويقع  أشكلون«  »مجلس  والثاني 

مستوطنات،   4 في  إسرائيلي  ألف   17 حوالي  فيه  ويعيش 

 180 لمساحة  ويمتد  هنيغف«  شاعر  »مجلس  والثالث 

كيلومترا مربعا، وفيه 11 مستوطنة، يعيش فيها أكثر من 7 

آالف مستوطن.

عوز  ونحال  وزيكيم  كيسوفيم  المستوطنات  هذه  وأبرز 

وكريات مالخي وكريات غات إضافة إلى مدن ديمونا وعسقالن 

تستهدفها  التي  المناطق  أكثر  من  وهي  وسديروت،  وأسدود 

الصواريخ والقذائف الفلسطينية التي تنطلق من القطاع.

أهداف استراتيجية

عدة  من  إسمنتي  جدار  ببناء  اإلسرائيلية  الحكومة  وتقوم 

طبقات أسفل سطح األرض على طول الحدود مع قطاع غزة، في 

محاولة لمنع وصول أنفاق المقاومة إلى البلدات والمعسكرات 

اإلسرائيلية المحاذية للقطاع.

وبحسب محللين، فإن الحكومة اإلسرائيلية تعمل في العادة 

غالف  في  المستوطنات  لسكان  كبيرة  مغريات  تقديم  على 

جغرافي  كحاجز  والبقاء  فيها  للسكن  جذبهم  أجل  من  غزة 

يمنع  مما  الغربية،  والضفة  غزة  قطاع  بين  وديموغرافي 

أنها  كما  األطراف،  متصلة  فلسطينية  دولة  قيام  مستقبال 

فصائل  حرية  وتقييد  القطاع  تطويق  إلى  وجوده  من  تهدف 

المقاومة في الوصول إلى أهداف أكثر عمقا.

ومعظم سكان هذه المستوطنات من اليهود الشرقيين الذين 

تعمل  إذ  بعنصرية،  اإلسرائيلي  المجتمع  داخل  إليهم  ينظر 

المشاكل  لتجنب  هناك  إلى  نقلهم  على  االحتالل  حكومة 

المجتمعية.

المقاومة  نظر  في  المستوطنات  هذه  تشكل  المقابل،  في 

منذ  وكانت  لالحتالل،  الرخوة  الخاصرة  الفلسطينية 

االنسحاب اإلسرائيلي من غزة هدفا سهال لصواريخ الفصائل 

أن تطور  التي كان ال يتعدى مداها كيلومترات معدودة، قبل 

ترسانتها الصاروخية لتصبح أبعد مدى وأقوى تأثيرا.

في كل حرب تشنها قوات االحتالل 
على قطاع غزة، يبرز مصطلح غالف 

غزة أو مستوطنات غالف غزة 
كهدف عسكري لصواريخ المقاومة 

الفلسطينية، حتى أن المصطلح 
أصبح محددا لقوة هذه الصواريخ 

والمدى الذي تصله وتؤثر في نطاقه.
فما هو هذا الغالف وما أهم 

المستوطنات والمدن اإلسرائيلية 
المقامة فيه، وماذا يمثل إستراتيجيا 

إلسرائيل، وعلى الطرف المقابل 
للمقاومة الفلسطينية؟

يمتد القطاع على مساحة 360 
كيلومترا مربعا، بطول 41 كيلومترا 
وعرض يتراوح بين 5 و15 كيلومترا، 
في المنطقة الجنوبية من السهل 

الساحلي الفلسطيني على البحر 
المتوسط.

مستـوطـنـــات غـــالف غـــزة
سكانها وأهميتها االستراتيجية
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االنتخابات وردع »الجهاد«.. وأهداف أخرى

ما وراء العدوان اإلسرائيلي
شن جيش االحتالل اإلسرائيلي، عملية 

عسكرية مباغتة ضد قطاع غزة، افتتحها 
باغتيال القائد الميداني في حركة الجهاد 

اإلسالمي تيسير الجعبري، وعدد آخر 
من المقاومين من الحركة، الجمعة 5 

أغسطس 2022. وقال الجيش في بيان 
إنه يستعد لـ»أيام طويلة من العمليات 

العسكرية ضد قطاع غزة، قد تستمر 
لنحو أسبوع، وأنها ستكون أطول إذا لزم 
األمر«، مشيرًا إلى أن »الجعبري لن يكون 

الهدف األخير إلسرائيل«، على حد تعبيره. 
فماذا وراء هذه العملية العسكرية؟ وما 

سر توقيتها؟

مـبـــاغــتـة 
»الجـــهـــاد 
اإلسالمي«

تكشف العملية العسكرية عن 

»ثمنًا  وتكبيدها  اإلسالمي  الجهاد  حركة  من  إسرائيلي  »انتقام« 

المستوطنات  على  تجوال  بحظر  يشبه  ما  فرضت  ألنها  باهظًا«؛ 

على  بها  خاصة  معادلة  فرض  وأرادت  أيام،  لعدة  لغزة  المحاذية 

االحتالل، بسبب تهديدات بالتصعيد أطلقتها الحركة خالل األيام 

الماضية. 

الغربية، وتحديدًا  الضفة  العسكري في  وبسبب تنامي نشاطها 

في جنين ونابلس، شن االحتالل حمالت اعتقال واسعة وعمليات 

المسلح  العسكري  الجناح  القدس«،  »سرايا  لكوادر  تصفية 

للحركة مؤخرًا. 

وكان آخر عمليات االعتقال التي اعتبرها الجهاد اإلسالمي »تجاوزًا 

بسام  الشيخ  البارز،  القيادي  اعتقال  الحمراء،  الخطوط  لكل 

السعدي، وسحله في جنين األسبوع الماضي، وهو ما دعا الحركة 

لالستنفار في الضفة وغزة، في حين قالت وسائل إعالم إسرائيلية 

إن الكيان ظل في حالة تأهب في المنطقة المحاذية لقطاع غزة، 

خشية انتقام الجهاد اإلسالمي.

لكن إسرائيل باغتت الحركة بشن عشرات الغارات االستباقية 

الجعبري،  تيسير  باغتيال  وقامت  القطاع،  في  مواقعها  على 

اغتالته  الذي  العطا،  أبو  بهاء  القيادي  مهام  ورث  الذي  الرجل 

الحركة  بين  دامية  مواجهة  اندلعت  حيث   ،2019 عام  إسرائيل 

عبر  لهدنة  التوصل  قبل  أليام،  استمرت  االحتالل  وجيش 

الوسيط المصري.

حكـــومـــة  يدفــع  الذي  الوحــيد  الســــبب  يكـــون  ال  قد  هــذا  لكــن 

في  قدرتها  على  والتأكيد  التهديدات،  سقف  رفع  إلى  البيد 

المضي قدمـــًا في هذه العملية العســكرية »أليام إن احتاج األمر 

وواصلت  ذلك«، 

للكيان. تهديداتها  اإلسالمي  الجهاد 

العملية العسكرية في غزة واألزمة الداخلية في إسرائيل

لتجنب  وسيلة  توجد  ال  إنه  اإلسرائيلية   Haaretz صحيفة  تقول 

 األزمة في قطاع غزة تحاول أن تتعامل معها حكومة 
َّ

اإلشارة إلى أن

تصريف أعمال بقيادة يائير البيد في شكل جديد، فهي تستعد 

لبداية حملة انتخابية وتصارع للبقاء، وقد تكون الحرب فرصة ال 

نتانياهو،  بنامين  المعارضة،  زعيم  على  الفرصة  لتفويت  تتكرر 

بالفوز في انتخابات نوفمبر القادم.

بزعامة  المعارضة  من  تحديًا  الضعيفة  الحكومة  هذه  وتواجه 

كان  لو  أنه  نتانياهو  يزعم  حيث  المتطرفين،  ورفاقه  نتانياهو 

الليكود ما زال في السلطة، ألزيلت جميع التهديدات األمنية بحزم 

وعدوانية في غزة والضفة.

في الوقت نفسه، فإن هذه الحكومة يتنافس زعيمها، البيد، ووزير 

دفاعها، بيني غانتس، على نفس المكانة السياسية تقريبًا، وال 

يخفيان عداءهما المتبادل الملتهب. 

وبحسب هآرتس، فمع مرور كل أسبوع يظل البيد فيه محصورًا 

في مكتب رئيس الوزراء، يكتسب مزيدًا من النقاط في استطالعات 

الرأي العام، فيما يتعلق بمالءمته للوظيفة، ويغلق قلياًل من الفجوة 

مع منافسه الرئيسي، نتانياهو. 

في  ألدائهم  وفقًا  أساسًا  الوزراء  رؤساء  ُينتَخب  إسرائيل،  في  لكن 

األزمات األمنية، وهنا أيضًا يمكن دق ناقوس الموت السياسي. وفي 

لــــة  حــــــا

من  يطلب  أن  يمكنه  البيد،  نسيان 

أن  السابق-  اإلسرائيلي  الوزراء  -رئيس  أولمرت  إيهود  صديقه 

يخبره عن تجاربه الفاشلة في صيف عام 2006 مع غزة.

التهديدات اإليرانية واحتماالت اشتعال الجبهة الشمالية

ُيَحل  لم  الله  بحزب  يتعلق  فخ  رأس  على  غزة  في  التوتر  ويأتي 

بالكامل، بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وتهديد الحزب 

التعدي  أبيب  تل  حاولت  إذا  اإلسرائيلي  للعمق  ضربة  بتوجيه 

تزال  ال  كما  اللبنانية.  السواحل  قبالة  الواقعة  الغاز  حقول  على 

إسرائيل تحاول أن تتعامل مع التهديدات اإليرانية شبه اليومية، 

حيث تخشى تل أبيب اشتعال المواجهة عبر الجبهة الشمالية 

اإلسالمي  الجهاد  حركة  تتلقى  حيث  الجنوبية،  الجبهة  وحتى 

دعمًا كبيرًا من طهران، وقد تدين لها باالنخراط في مواجهة مع تل 

استباق  إسرائيل  تريد  قد  وبالتالي  المنطقة،  اشتعلت  إذا  أبيب 

ذلك بضرب العنصر األقل قوة بين هؤالء الخصوم وإضعاف قوته.

محاولة صنع صورة نصر بعد مواجهة 2021

الجيش  من  محاولة  في  القطاع،  في  الجارية  العملية  تأتي  قد 

غير  االدعاء  بسبب  القوي،  الجيش  صورة  استعادة  اإلسرائيلي 

«نصرًا ساحقًا»قد 
َّ

المقنع من كبار ضباط الجيش اإلسرائيلي، بأن

تحقق في عملية حارس األسوار، التي أطلقتها إسرائيل على غزة 

توسيع  عدم  نفسه،  الوقت  في  إسرائيل  وتحاول   .2021 مايو  في 

هذه المواجهة لتشمل حركة حماس، إذ أرسلت أكثر من إشارة 

الجهاد  بل  المواجهة،  هذه  في  حماس  إدخال  تريد  ال  أنها  مفادها 

أنه من  كما  أكثر من مرة،  ذلك  للوسطاء  وأكدت  فقط،  اإلسالمي 

أو  حماس  مهاجمة  تجنب  يحاول  اإلسرائيلي  اإلعالم  أن  الواضح 

قيادتها خالل العملية العسكرية الجارية، في محاولة لـ دق إسفين 

بين فصائل المقاومة، كما يرى بعض المحللين الفلسطينيين.

اإلسرائيلي  االحتالَل  حماس  لت  حمَّ الجعبري،  اغتيال  بعد  لكن 

أن  مؤكدة  غزة،  قطاع  على  التصعيد  عن  الكاملة  المسؤولية 

المقاومة موحدة بكل فصائلها في هذه المعركة.

بكل  المقاومة  إن  برهوم،  فوزي  الحركة،  باسم  الناطق  قال  حيث 

وستقول  المعركة،  هذه  في  موحدة  وفصائلها  العسكرية  أذرعها 

الوضع  هذا  باستمرار  القبول  ممكنًا  يعد  ولم  قوة،  وبكل  كلمتها 

لفصائل  المشتركة  الغرفة  أعلنت  حين  في  عليه.  هو  ما  على 

أن  القسام،  كتائب  رأسها  على  تقف  التي  الفلسطينية  المقاومة 

االحتالل بفعله هذا يخطئ التقدير، مؤكدة أن هذا العدوان لن يمر 

التي تحددها قيادة  المقاومة قادٌم، وبالطريقة  وأن رد  الكرام،  مرور 

المقاومة.

حماس لم ُتطلق صواريخها بعد، وموقفها 
سيحدد ما إذا كانت ستتحول هذه الجولة إلى حرب 

 
َّ

إن اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  يقول 

صواريخ  بعد  تطلق  لم  حماس  حركة 

الجهاد  حركة   
َّ

وإن إسرائيل،  على 

الهجمات  عن  المسؤولة  هي  اإلسالمي 

مئات  الحركة  أطلقت  حيث  اآلن،  حتى 

منذ  المحتلة  األراضي  تجاه  الصواريخ 

مساء الجمعة.

وألقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

أغسطس،   5 الجمعة،  يوم  التصعيد  في  إسرائيل  على  باللوم 

 جميع الخيارات مفتوحة، ردًا على الهجمات اإلسرائيلية 
َّ

وهدد بأن

 المسؤولين األمنيين في إسرائيل 
َّ

على قطاع غزة، على الرغم من أن

إلى  االنجرار  على  حريصة  ليست  حماس   
َّ

أن يعتقدون  زالوا  ما 

هآرتس  لصحيفة  تقرير  بحسب  إسرائيل،  مع  مطولة  مواجهة 

اإلسرائيلية.

حماس  استعداد   
َّ

فإن كبير،  إسرائيلي  أمني  لمسؤول  ووفقًا 

لالنضمام إلى القتال سيحدد ما إذا كانت هذه الجولة من المواجهة 

مع الجهاد اإلسالمي ستتحول إلى حرب شاملة.

لن  حماس   
َّ

أن حاليًا  كبار  إسرائيليون  أمنيون  مسؤولون  يؤكد 

حد  على  الخسارة«،  إال  يواجهوا  »لن  ألنهم  الحملة؛  إلى  تنضم 

 ارتفاع عدد سكان غزة العاملين في إسرائيل 
َّ

وصفهم. ويعتقدون أن

والسيطرة على الصادرات الفلسطينية من القطاع يمنحهم مزيدًا 

في جولة  لديهم  أكثر مما كان  حماس،  النفوذ للضغط على  من 

القتال السابقة.

وفي مايو 2021، تواجهت إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية 

في غزة في حرب استمرت 11 يومًا امتدت إلى مدن مختلطة بين 

الغربية؛ مما أسفر  والضفة  الكيان اإلسرائيلي  والعرب في  اليهود 

مئات  وإصابة  ومقتل  فلسطينيًا   250 من  أكثر  استشهاد  عن 

اإلسرائيليين، في جولة كانت هي األعنف منذ سنوات.

أكدت »سرايا القدس«، الجناح المسلح 

لحركة »الجهاد اإلسالمي«، صباح األحد 

نبأ اغتيال إسرائيل لخالد منصور، أحد 

أبرز قادتها، وذلك في غارة استهدفته في 

مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ُيعتبر هذا ثاني اغتيال تقوم به إسرائيل 

اإلسالمي«  »الجهاد  حركة  في  لقيادي 

بعد  يومين،  خالل  غزة  قطاع  داخل 

البارز  القيادي  الجعبري،  تيسير  قتلها 

 5 الجمعة  القدس«يوم،  »سرايا  في 

أغسطس 2022. من جانبها، قالت وزارة 

انتشلت  طواقمها  إن  غزة،  في  الداخلية 

يبلغ  طفل  بينهم  أشخاص،   7 جثامين 

من العمر 14 عامًا وسيدتان، من المنزل 

الذي تم استهداف »منصور« فيه في رفح.

الغارة  فإن  القدس«  »سرايا  وبحسب 

من  آخرين  اثنين  مقتل  في  تسببت 

شيخ  ورأفت  المدلل  زياد  هما  أفرادها، 

العيد.

من هو خالد منصور؟
لـ»سرايا  الرسمي  الموقع  بحسب 

القدس«، فإن منصور هو قائد المنطقة 

الجنوبية في الجناح العسكري لحركة 

أوائل مؤسسي مجموعات  الجهاد، ومن 

»سرايا القدس« في قطاع غزة.

كان منصور مشرفًا على تنفيذ العديد 

خاضتها  التي  الجهادية  »العمليات  من 

وأضاف  العدو«،  ضد  القدس  سرايا 

محاوالت  لعدة  »تعرض  أنه  الموقع 

اغتيال باءت جميعها بالفشل«.

أخرى  إلكترونية  مواقع  ذكرت  بدورها 

منصور  أن  »الجهاد«،  حركة  من  مقربة 

للحركــة  العســكرية  بالذراع  التحـــق 

آنذاك  تعرف  كانت  والتي   ،1988 عام 

المجاهدة  اإلسالمية  »القوى  باسم 

)قسم(«.

وأضافت أنه كان يعتبر »العقل المدبر 

خالل  في  االستشهادية  للعمليات 

 ،)2005-2000( األقصى«،  انتفاضة 

اغتيال  محاوالت  من  نجا  أنه  وذكرت 

متكررة، أخطرها عام 2014.

عن  مسؤواًل  كان  منصور  فإن  كذلك 

لـ»سرايا  التحتية  البنية  تطوير 

تصنيع  مجال  في  خاصة  القدس«، 

إسرائيل  وتتهم  المحلية،  الصواريخ 

من  العديد  على  باإلشراف  »منصور« 

القدس«  »سرايا  شنتها  التي  الهجمات 

ضدها خالل السنوات الماضية.

جيش  يواصل  بينما  هذا  يأتي 

على  الثالث  لليوم  اإلسرائيلي  االحتالل 

غزة،  قطاع  على  غاراته  شن  التوالي، 

عصر  بدأها  عسكرية  عملية  ضمن 

قال  أهداف  ضد  الماضي  الجمعة  يوم 

اإلسالمي«،  »الجهاد  لحركة  تتبع  إنها 

وأسفرت عن شهداء وجرحى، وفق وزارة 

الصحة الفلسطينية.

العقل المدبر للعمليات ضد االحتالل

اغتيــال خــالـد مـنـصــور
أعلنت إسرائيل أن 

»العملية العسكرية« 

التي بدأتها الجمعة في 

قطاع غزة ستستمر 

أسبوعا وقد تطول أكثر 

إن لزم األمر، وهددت 

بتوسيع نطاق عملياتها 

في غزة إذا تدخلت 

»حماس« ودعمت حركة 

الجهاد اإلسالمي.

ران  االحتالل  باسم  المتحدث  وأشار 

أي  تجري  ال  إسرائيل  أن  إلى  كوخاف 

مفاوضات الوقت الحالي، كما أكد مصدر 

في الجهاد اإلسالمي للجزيرة أنه ال حديث 

وأن  اآلن،  حتى  وساطات  أو  تهدئة  عن 

الوضع يتجه للتصعيد.

المسؤولين  حرص  إلى  وباإلضافة 

أمد  بإطالة  التلويح  على  اإلسرائيليين 

في  حاليا  الجارية  العسكرية  العملية 

غزة، فإن اإلجراءات التي أعلنت إسرائيل 

بأن  تشي  بها  القيام  عن  اآلن  حتى 

العدوان على غزة مرشح للتصعيد. ومن 

اتخذتها  التي  واإلجراءات  القرارات  أبرز 

إسرائيل خالل الساعات الماضية ما يلي:

حالة الطوارئ
اإلسرائيلي  الجيش  أركان  رئيس  أوعز 

حالة  إلى  باالنتقال  كوخافي  أفيف 

العليا  العمليات  غرفة  وفتح  الطوارئ 

لقيادة األركان.

استدعاء »25« ألف جندي 
من قوات االحتياط

عن  أحرونوت  يديعوت  صحيفة  نقلت 

تأكيده  إسرائيلي  عسكري  مسؤول 

لتوسيع  إسرائيلية  استعدادات  وجود 

أن  الحالية. وذكرت الصحيفة  العملية 

أمر  على  صّدق  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير 

ألفا   25 باستدعاء  استثنائي  عسكري 

من قوات االحتياط التي يبلغ عددها 464 

ألف جندي.

نقل »جوالني« وسالح المدرعات 
إلى حدود قطاع غزة

هآرتس  صحيفة  نشرت  جانبها،  من 

لواء  بنقل  أفاد  خبرا  اإلسرائيلية 

إلى  المدرعات  وسالح  »جوالني«  النخبة 

الجيش  أعلن  كما  غزة.  قطاع  حدود 

ضد  غارات  شن  مواصلته  اإلسرائيلي 

6 غارات  أهداف في قطاع غزة، من بينها 

اإلسالمي  للجهاد  عسكرية  مواقع  ضد 

والمدفعية  الخاصة  القوات  فيها  تشارك 

اإلسرائيلية.

تفعيل منظومة القبة الحديدية

إن  اإلسرائيلية  البث  هيئة  قالت 

منظومة  فّعل  اإلسرائيلي  الجيش 

الوسطى  المنطقة  في  الحديدية  القبة 

تحسبا إلطالق صواريخ.

تحويل مسار الطائرات 
في مطار بن غوريون

تم  أنه  اإلسرائيلية  البث  هيئة  ذكرت 

بن  مطار  في  الطائرات  مسار  تحويل 

غوريون إلى الشمال كإجراء متبع خالل 

وخشية  العسكري،  التصعيد  أوقات 

إطالق صواريخ من غزة.

طوارئ.. واستدعاء آالف من جنود االحتياط

»5« إجــراءات إسـرائيـليـة

اإلعالم اإلسرائيلي يحاول تجنب مهاجمة »حماس« في محاولة لدق إسفين بين فصائل المقاومة
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هاالند يعبر بالسيتي فخ وست هام ..!
الممتاز،  اإلنجليزي  بالدوري  الجديد  الموسم  في  األولى  موقعته  من  فائزا  سيتي  مانشستر  خرج 

بتغلبه على مضيفه وست هام يونايتد 2-0 مساء األحد.

وسجل إيرلينج هاالند هدفي اللقاء في الدقيقتين 36 )من ركلة جزاء( و65.

4-3-3، حيث وقف ناثان أكي  واعتمد مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديوال، على طريقة 

إلى جانب روبن دياز في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وجواو كانسيلو.

دي  وكيفن  جوندوجان  إلكاي  األلعاب  صناعة  ثنائي  تحرك  فيما  االرتكاز،  العب  دور  رودري  وأدى 

بروين، خلف ثالثي الهجوم المكون من فيل فودين وجاك جريليش وإيرلينج هاالند.

جلسة مع الجابوني تحسم مصيره والمهاجم السوري يبدأ تدريباته اليوم

بوبيندزا للشباب.. والسومة للعربي

تمهيدًا  أمس  الطبي  الفحص  السومة  عمر  السوري  المهاجم  اجتاز 

انتظار  في  اليوم  التدريبات  سيبدأ  حيث  العربي،  للنادي  النضمامه 

اإلعالن الرسمي عن الصفقة من قبل النادي.

الطبي  للفحص  وخضع  األول،  أمس  الدوحة  وصل  قد  الالعب  وكان 

االتفاق  وتم  العربي  النادي  في  المسؤولين  مع  جلسة  وعقد  أمس، 

خالل  األحالم  هجوم  الالعب  سيقود  حيث  التفاصيل،  مختلف  على 

في  المرجوة  اإلضافة  يحقق  بأن  عريضة  آمال  وسط  الجديد،  الموسم 

بها  يحظى  التي  الواسعة  والخبرات  يمتلكها  التي  الكبيرة  القدرات  ظل 

باعتباره أحد أبرز النجوم الذين وضعوا بصمتهم في الدوري السعودي 

خالل مشوار تألقه مع أهلي جدة السعودي.

السومة سيدخل قائمة العربي بداًل من الجابوني آرون سليم بوبيندزا 

الذي سينتقل لصفوف الشباب السعودي، حيث كانت هناك العديد 

من العروض خاصة من تركيا لضم مهاجم العربي، لكن التقارير تشير 

إلى إتمام االتفاق بينه وبين الشباب السعودي وسيرتدي قميص الليوث 

لمدة ثالثة مواسم تستمر حتى يونيو 2025.

وقد عقدت إدارة العربي عدة جلسات مع الالعب الجابوني مؤخرًا لالتفاق 

التدريبات  خاض  وقد  السعودي،  للشباب  رحيله  تفاصيل  كل  على 

أمس في انتظار إتمام إجراءات االنتقال للدوري السعودي بشكل كامل 

مباراة  في  مشاركته  إلى  التقارير  تشير  الذي  للسومة  مكانه  ليترك 

مباريات  قمة  في  المقبل  الخميس  يوم  الريان  أمام  الكبير  الديربي 

األسبوع الثاني من دوري نجوم QNB على استاد لوسيل المونديالي.

{ بوبيندزا{ عمر السومة

كتب             عادل النجار

إدارة العربي.. ال حس وال خبر !
ترفض إدارة النادي العربي التواصل مع اإلعالم بالرغم من 

تغيرات  حول  المنصات  مختلف  عبر  المتواترة  األخبار 

الرياضي  الوطن  حاول  وقد  الفريق،  صفوف  في  محتملة 

باعتباره  اإلعالمي  المسؤول  مع  يومي  بشكل  التواصل 

يرفض  لكنه  اإلعالم  وسائل  استفسارات  على  بالرد  المخول 

األخيرة  العمومية  الجمعية  أن  الرغم  على  االتصاالت،  على  الرد 

شهدت مداخلة من أحد األعضاء طالب خاللها بأن يكون هناك 

تواصل مع اإلدارة لنقل أخبار الفريق للجماهير، ووعد رئيس 

تواصل  هناك  يكون  بأن  فهد  بن  تميم  الشيخ  سعادة  النادي 

يتغير  لم  اآلن  حتى  لكن  اإلعالمية  المنظومة  عبر  مستمر 

الوضع، وينتظر الجميع تفعيل ذلك القرار وأن يعود التواصل مع 

اإلعالم لوضعه الطبيعي من جديد.

المتحدث 
الرسمي 

»ال يتحدث«.. 
ووعود 

بال جدوى

لمعايشة األندية األوروبية...

وفد المدربين المواطنين 
لـ »أوبين البلجيكي«

غادرت الدفعة األولى من وفد المدربين المواطنين باالتحاد 

القطري لكرة القدم الدوحة أمس األحد الموافق السابع من 

أغسطس الجاري، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لقضاء 

فترة معايشة بنادي أويبن البلجيكي – المملوك ألكاديمية 

أسباير– ضمن خطط االتحاد لالرتقاء بالمدرب المواطن 

بإشراف إدارة التطوير.

يتقدم الوفد فهد ثاني مدير إدارة التطوير باالتحاد القطري 

لكرة القدم بمشاركة مجموعة من نخبة المدربين 

المواطنين من األندية القطرية، ومنهم عمر الجيلي من نادي 

العربي وراشد الكبيسي من نادي قطر، وتستمر المعايشة 

لمدة ثالثة أسابيع.

وتأتي المعايشة األوروبية األولى للمدربين من أجل دعم 

المدرب المواطن، وتوفير كل ما يلزم لتطويره ورفع قدراته 

بما يخدم خطط االتحادالرامية لتواجد المدرب الوطني على 

الساحة الُكروية بشكل مؤثر وفعال.

وبهذه المناسبة وجه فهد ثاني مدير إدارة التطوير باالتحاد 

القطري لكرة القدم الشكر والتقدير لسعادة الشيخ حمد بن 

خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس االتحاد على دعمه المتواصل 

وتوجيهاته المستمرة بضرورة االرتقاء بالمدرب المواطن على 

األصعدة كافة.

وشدد ثاني على أن سعادة رئيس االتحاد يوجه باستمرار 

على ضرورة استغالل اتفاقيات الشراكة والتعاون مع 

االتحادات حول العالم البتعاث المدربين إلى أوروبا لخوض 

تجارب معايشة وتطوير المستوى، وأن االتحاد ال يتوانى 

في النهوض بالمواهب التدريبية المؤهلة لقيادةاألندية 

والمنتخبات مستقباًل.

يواجه الوكرة بعد غد بالدوري

ملف المحترفين على طاولة الغرافة
إتمام  أجل  من  الغرافة  نادي  يعمل 

الالعبين  عقد  إلكمال  الُمتبقية  صفقاته 

حتى  ُممكن  وقت  أسرع  في  الُمحترفين 

إلى  الدخول  الغرافة  يتسنى ألندريا مدّرب 

الدوري  منافسات  في  القادمة  المباريات 

اغسطس  شهر  من  بداية  انطلق  الذي 

الجاري.

الغرافة  بنادي  الُكروي  الفريُق  ويوالي 

لخوِض  استعداًدا  اليومية  تدريباته 

نجوم  دوري  بطولة  في  الثانية  ُمباراته 

الوكرة  فريِق  مع  فيها  يلتقي  والتي   ،QNB
خليفة  استاد  على  الُمقبل  األربعاء  مساء 

الفريق  قه  حقَّ الذي  الفوز  بعد  الدولي 

على  الدوري  بطولة  منافسات  افتتاح  في 

هدٍف  مقابل  بهدَفين  السيلية  حساب 

وضع  في  للفهود   
ُّ

الفني الجهاَز  وبدأ  واحٍد، 

الخطوط العريضة لُخطة مواجهة الوكرة.

الغرافة  نادي  إدارة  ان  مصادر  وكشفت 

محمد  لضم  جادة  مفاوضات  في  دخلت 

الرياضي  الترجي  نادي  من  رمضان  بن 

الفريق. التونسي، العب وسط 

محمد  التونسي  مع  المفاوضات  وتجددت 

للحصول  الترجي  فريق  العب  رمضان  بن 

لتدعيم  الموسم  من  بداية  خدماته  على 

خالل  المقبلة  الفترة  خالل  الوسط  خط 

أندية  مع  مفاوضات  الحالي.مع  الموسم 

وعربية. مصرية 

في  نفسه  رمضان  بن  علي  محمد  فرض 

أفضل  من  كواحد  األخيرتين  السنتين 

القدم  كرة  سماء  في  الصاعدة  المواهب 

التونسية.

22 عاما تألق  وكان العب الوسط صاحب الـ

التونسي  الترجي  نادي  مع  الفت  بشكل 

يجدد  أن  قبل  الماضي،  الموسم  خالل 

مسابقتي  في  الحالي  الموسم  في  تألقه 

الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

إفريقي  العب  أفضل  بجائزة  الالعب  وتوج 

يمنحها  التي  السمراء  القارة  داخل  ناشط 

على  متقدما    foot-africa.com  موقع 

مازمبي  العب  كيتامباال  جفتي  الكونغولي 

أساك  العب  كوناتي  كريم  واإليفواري 

أبيدجان.

{ محمد بن رمضان  { من مباراة الغرافة أمام السيلية بالدوري

التونسي محمد بن رمضان يدخل خيارات الفهود 

كتب           عوض الكباشي

لمدة »3« أسابيع

كشف أسماء حكام الجولة الثانية

الريان يفتقد أحمد ياسر

الجاسم حكمًا 
لقمة العربي والريان

»الرياضة للجميع« يعزز الثقافة 
الرياضية العائلية في قطر

العب  ياسر  أحمد  الدولي  على  أجريت  التي  األشعة  أثبتت 

فريق الكرة بنادي الريان، إصابته بتمزق من الدرجة الثانية 

إثرها  على  يبتعد  التي  اإلصابة  وهي  الخلفية،  العضلة  في 

عن المالعب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع.

مع  فريقه  مباراة  في  لالصابة  تعرض  ياسر  أحمد  وكان 

الشمال بالجولة األولى من الدوري، والتي خرج على اثرها من 

الملعب ولم يستطع إكمال المباراة.

عن  كوردوفا  التشيلي  بقيادة  للريان  الفني  الجهاز  ويبحث 

بديل للمدافع الدولي، وذلك للدفع به خالل المباريات المقبلة 

خسارته  لتعويض  الريان  خاللها  يسعى  والتي  للفريق 

المفاجئة أمام الشمال في الجولة األولى.

ودفع الجهاز الفني للريان خالل المباراة األولى في الدوري عدد 

منها  يعاني  التي  الغيابات  لتعويض  الشباب  الالعبين  من 

لم  النتيجة  ولكن  جيد  بشكل  منهم  العديد  وظهر  الفريق، 

تكن على ما يرام.

أعلنت إدارة التحكيم باالتحاد القطري لكرة القدم أسماء 

حكام مباريات الجولة الثانية للدوري القطري، والتي ستقام 

أيام الثالثاء واألربعاء والخميس القادمين.

ويدير مباراة أم صالل والسد المقررة الثالثاء سعود العذبة 

حكما للساحة، خالد عايد المساعد األول، ناصر الدوس 

المساعد الثاني، محمد الشريف حكمًا رابعًا، عبد الهادي 

الرويلي حكما للـ VAR … ومساعده وفيصل عيد.

أما مباراة قطر والمرخيه فيديرها كل من: خميس المري، 

ماجد هديرس، عبد المجيد الكربي، محمد العبيدلي، 

محمد أحمد الشمري وطالب سالم.

فيما يدير مباراة الغرافة والوكرة الطاقم المكون من: عبد 

الهادي الرويلي، يوسف عارف، زاهي الشمري، محمد ناصر، 

حمد السبيعي وخالد عايد.

ويدير مباراة السيلية و الشمال طاقم مكونا من: محمد 

أحمد الشمري، فيصل عيد، ماجد هديرس، حسين 

السيد، عبد الرحمن الجاسم وعبدالمجيد الكربي، فيما 

يدير مباراة األهلي والدحيل الطاقم المكون من يوسف 

الشرشني، جمعة البورشيد، حمد العجي، نايف القادري، 

خميس المري، زاهي الشمري. 

ويدير قمة العربي والريان الطاقم المكون من: عبد الرحمن 

الجاسم، طالب سالم، سعود أحمد، محمد المزيد، سعود 

العذبة ويوسف عارف.

تشهد الفعاليات واألنشطة الرياضة المتنوعة، التي 

ينظمها االتحاد القطري للرياضة للجميع، تحت مظلة وزارة 

الرياضة والشباب، نشاطا مكثفا، من خالل تنوع البرامج 

المقررة، ضمن روزنامة طموحة، تقدم للمجتمع 575 حدثا 

رياضيا، مخصصة لكل فئات المجتمع، ومختلف األعمار 

واالهتمامات، وعلى الرغم من شمولية وتنوع الروزنامة 

العامة، فقد تمت إضافة برنامج جديد وخاص، يعنى 

بفترة الصيف، ويتضمن 124 نشاطا رياضيا وحركيا، 

يأتي ضمن مبادرة »استثمر وقتك«.

ومع وجود كل هذا الزخم الرياضي، ينظم اتحاد الرياضة 

للجميع، في ذات الوقت، مجموعة من األنشطة األخرى 

المستمرة، طوال السنة، ومن بين تلك األنشطة، برنامج 

أسرة لوسيل الرياضية، الذي يقام أسبوعيا في حلبة 

لوسيل الرياضية، حيث يخصص يوم األربعاء للنساء 

فقط، اعتبارا من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة 

مساء، بينما تستقبل صالة لوسيل، في يوم الجمعة كل 

أفراد العائلة، في ذات التوقيت من الخامسة مساء وحتى 

السابعة مساء

{ عبد الرحمن الجاسم



طـمـوحـاتنـا بال حـدود.. وسـنلعب مـن أجــل الفـوز و»التعـويـض«

محـمد  بـن  تميــم  الشـيخ  ســعادة  أكــد 

آل ثاني، نائب رئيس نادي أم صالل، أن 

فريقه قدم أداء جيدا في بداية المشوار 

ال  النتيجة  أن  إلى  مشيرا  األهلي،  أمام 

نجاح  على  عطفا  بالمباراة  لها  عالقة 

الجديد  للموسم  التحضير  في  ناديه 

المحلية  العناصر  مــن  عــدد  بإضافة 

إلى جانب الالعبين المحترفين وجهاز 

فني وطني بقيادة وسام رزق، وهو مدرب 

وطني صاحب فكر كبير.

وقال نائب رئيــس نادي أم صالل لـ$ 

انــطــالقــة  ــــل  أج مـــن  االســــتــــعــــدادات  إن 

الجديد  الموسم  فــي   QNB نجوم  دوري 

أن  مــوضــحــا  قــويــة،  ـــاءت  ج  2022 /2023
ظل  ــي  ف لــلــغــايــة  جــيــدة  تعتبر  الــبــدايــة 

أكمل  فريقه  وأن  االستثنائية  الــظــروف 

المرحلة  في  ممتازة  بصورة  التحضيرات 

ـــــداد قــبــل الــســفــر إلقــامــة  األولـــــى مـــن اإلع

وواصل  بتركيا،  للفريق  إعــدادي  معسكر 

العوة  بعد  جيدة  بــصــورة  التحضيرات 

وصلنا  أن  إلى  الناجح  تركيا  معسكر  من 

محمد  بــن  تميم  الشيخ  وتــابــع  لــلــدوري. 

قـــائـــال: نــســعــى ألن يــكــون  تــصــريــحــاتــه 

الدوري  القادم أفضل بعد انطالق مباريات 

المشوار  بداية  في  األهلي  أمام  والخسارة 

نأمل  وكــنــا 

اللقاء  ننهي  أن 

ـــالث.  ـــث بـــالـــنـــقـــاط ال

محمد  بن  تميم  الشيخ  وأشار 

كبيرة  صــالل  أم  فــريــق  طموحات  أن  إلــى 

إن  وقال  حــدود«،  »بال  الجديد  الموسم  في 

الهدف األول الذي يتطلع إليه الفريق هو أن 

يكون ضمن األربعة الكبار في دوري نجوم 

الموسم،  بطوالت  بإحدى  يفوز  وأن   QNB

وأعــــــــــرب 

عـــــن رضـــــاه 

عــــن االخــــتــــيــــارات 

الفني  ــاز  الــجــه بــخــصــوص 

والالعبين.

وأضاف: ثقتنا كبيرة في أن الفريق أصبح 

هــدفــه،  تحقيق  عــلــى  قـــــادًرا 

المربع  طــمــوح  بـــات  حــيــث 

مضى،  وقـــت  أي  مــن  أقـــرب 

الفني  للجهاز  الكبيرة  للجهود  يعود  وذلــك 

جهود  وأيــًضــا  رزق،  وســام  الوطني  بقيادة 

واإلداري والطبي، باإلضافة  الفني  الجهاز 

إلى روح األسرة الواحدة التي تجمع إدارة 

الفنية  واألجــهــزة  الالعبين  مع  الــنــادي 

واإلدارية والروح القتالية لالعبين وهي 

التي  الــجــّيــدة  والنتائج  الفريق  ســر 

يتوقع أن يحققها، وإن شاء الله هدفنا 

نتنازل  ولن  المربع  في  الــدوري  إنهاء 

حظوظنا  على  للدفاع  وسنقاتل  عنه 

قادرون  ونحن  األخيرة،  الجولة  حتى 

على تحقيق ذلك.

أن  صالل  بأم  الكرة  جهاز  رئيس  وتوقع 

منافسة  الجديد  الموسم  دوري  يشهد 

القاع،  أو  المربع  أو  القمة  على  سواء  قوية 

إلى  الفرق  عــدد  تقليص  قــرار  بعد  خاصة 

-2022 المقبل  الــمــوســم  مــن  بــدايــة   10
اللقب  على  المنافسة  أن  وأكـــد   ،2023
ستكون بين أكثر من فريق، وقال: »هناك 

الهبوط،  شبح  من  الــهــروب  ستحاول  فــرق 

وبالنسبة لفريقنا فسنحاول أن نكون بين 

فرق المربع الذهبي، وأتوقع أن تكون هناك 

مفاجأة في الهبوط«.

وأوضح الشيخ تميم بن محمد أن المنافسة 

في الموسم الحالي ستكون أقوى من 

خالل  من  ذلــك  ووضــح  السابقة،  المواسم 

التي جاءت  األولى للدوري  الجولة  مباريات 

جميعها مثيرة وقوية على الرغم من األجواء 

التي لعبت فيها المواجهات، وقال: مع مرور 

بين  وأقوى  أكبر  التنافس  سيكون  الوقت 

الفرق المشاركة، خاصة أن هناك العبين 

يحتاجون  األنــديــة  مــن  العديد  فــي  ــددا  ج

لالنسجام.

ـــادي أم صـــالل أن  وتــمــنــى نــائــب رئــيــس ن

البطولة،  الــجــمــاهــيــري  الــحــضــور  يــثــري 

األهم  هي  الجماهيرية  الناحية  أن  خاصة 

أم  إدارة  إن  وقـــال  روعــتــه،  ــدوري  ــل ل وتعيد 

بعدد  الفريق  تدعيم  على  حرصت  صالل 

أو  مواطنين  ســـواء  الــجــدد  الالعبين  مــن 

على  قـــادرًا  الفريق  يكون  حتى  محترفين 

بالمربع  ــد  ــواج ــت وال طــمــوحــاتــه  تحقيق 

الذهبي.

مع  تعاقدنا  وتــابــع: 

جوناثان  اإليفواري 

المهاجم  كودجيا 

لفريق  الــســابــق 

الـــغـــرافـــة لــمــدة 

ـــــد،  مـــوســـم واح

والــــــهــــــولــــــنــــــدي 

الــمــغــربــي األصــــل إدريـــــس الــصــديــقــي، 

والبرتغالي  الخفيفي،  عبدالله  والمغربي 

جــــواو كـــارلـــوس تــيــكــســيــرا، واألوزبـــكـــي 

رشـــيـــدوف، وجــمــيــع اخــتــيــاراتــنــا جــاءت 

»نـــوعـــيـــة« وبــــدراســــة مـــن أجــــل الــظــهــور 

بــمــســتــوى مــغــايــر عــن الــــذي شــاهــد فيه 

الجميع النادي في الموسم الماضي.

وأثنى الشيخ تميم بن محمد آل ثاني نائب 

الكرة  جهاز  رئيس  صــالل  أم  نــادي  رئيس 

الجديد  للموسم  فريقه  استعدادات  على 

من  استفادة  أكبر  حققوا  الصقور  وقــال: 

المعسكر التركي الذي شهد عدة مباريات 

متدرجة وقف من خاللها الجهاز الفني على 

وكان  الجديد،  للموسم  الفريق  جاهزية 

أكبر  تحقيق  المعسكر  ــذا  ه مــن  هدفنا 

جيد  بشكل  لالستعداد  ممكنة  استفادة 

للموسم الجديد.

ـــع الــشــيــخ تــمــيــم حــديــثــه قــائــال:  ـــاب وت

ستكون  الموسم  هــذا  الـــدوري  منافسات 

األنــديــة،  كافة  جاهزية  ظــل  فــي  صعبة 

على  الــالعــبــيــن  فــي  كــبــيــرة  ثقتنا  لــكــن 

بــالــنــادي،  يليق  الـــذي  بالشكل  الــظــهــور 

في  المقدمة  فرق  ضمن  نكون  ألن  ونتطلع 

هذا الموسم االستثنائي.

تــمــيــم عــلــى تقديم  الــشــيــخ  وحــــرص 

برئاسة  الــنــادي  إدارة  إلــى  الشكر 

بن  عبدالعزيز  الشيخ  ســعــادة 

والشيخ  ثاني  آل  عبدالرحمن 

عــبــدالــعــزيــز بـــن ســـعـــود عبد 

جهاز  رئيس  ثاني  آل  الرحمن 

الكرة بالنادي وكل العاملين في 

النادي على المجهود الكبير الذي 

لــإدارة  التوفيق  وتمنى  بــه،  يقوم 

إلى  الــفــريــق  تــقــود  وأن  مهمتها  فــي 

الحالي  الموسم  المنافسة بقوة في 

والفوز بإحدى البطوالت.

نائب  تمنى  تصريحاته،  ختام  وفي 

الــتــوفــيــق  أم صــــالل  نـــــادي  رئـــيـــس 

في  ــة  ــاص خ الــوطــنــي،  للمنتخب 

الجهات  من  الموضوع  البرنامج  ظل 

المسؤولة عن العنابي، مشيرا إلى 

متميز  بمستوى  ظهر  العنابي  أن 

األخــيــرة  األوروبـــيـــة  التصفيات  فــي 

وطالب  الذهبية،  الكأس  في  وقبلها 

في  المنتخب  بمساندة  الجميع 

المرحلة  وهــي  المقبلة  المرحلة 

كأس  الحلم  انطالق  قبل  الحاسمة 

اللعب  أن  إلى  مشيرا   ،2022 العالم 

يعتبر  الــمــونــديــالــيــة  الــمــالعــب  ــي  ف

الدوافع  من  الكثير  ولــه  إيجابيا  أمــرا 

لالعبين.
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{ من تدريبات أم صالل

الشيخ تميم بن محمد نائب رئيس نادي أم صالل يؤكد لـ $:

خسارة السد »لن تخدعنا«..!

{ من مباراة األهلي وأم صالل في الجولة األولى

{ وسام رزق 

استعدادا لمواجهة الزعيم

»الصقور« يواصل التحضيرات
يوالي فريق الكرة بنادي أم صالل تحضيراته من 

مباريات  انطالق  قبل  اليومية  التدريبات  خالل 

للموسم   QNB نجوم  دوري  من  الثاني  األسبوع 

السد  مع  تجمعه  التي  والمواجهة   2023  -  2022
في الساعة 5:30 مساء يوم غد الثالثاء الموافق 9 

2022 على استاد خليفة الدولي. أغسطس 

لقب  حامل  السد  أمام  اللقاء  صالل  أم  ويخوض 

من  كبير  تحد  أمام  صالل  أم  وسيكون  البطولة، 

بنتيجة  للخروج  لديه  ما  أفضل  تقديم  أجل 

ان  قبل  يعاني  الزعيم  أن  خاصة  إيجابية، 

خسارة  بعد  نقاط  بدون  وهو  المباراة  يدخل 

الجولة األولى بنتيجة 3 - 4 أمام فريق المرخية، 

اآلخر  هو  للخسارة  تعرض  قد  صالل  أم  وكان 

خالل  األهلي  فريق  أمام  مقابل  دون  بهدف 

األسبوع األول.

وسيكون أم صالل حريًصا على تقديم أفضل 

وحصد  إيجابية  بنتيجة  للخروج  لديه  ما 

السد  ويسعى  بالنقاط،  والظفر  الفوز  نقاط 

أمام  األول وتعويض الخسارة  لتحقيق فوزه 

العددي  النقص  من  الرغم  على  المرخية، 

تواجد  عدم  بسبب  الفريق  منه  يعاني  الذي 

نتيجة  وستكون  الوطني،  المنتخب  العبي 

األهمية  المباراة ونقاطها على درجة عالية من 

للفريقين.

تعاقداتنا 
»نوعية«.. 

ووسام رزق 
مدرب صاحب 

فكر كبير

بدايتنا في 
الدوري »جيدة«.. 

وال نستحق 
الخسارة 

أمام األهلي

كتب       عوض الكباشي

{ الشيخ 

تميم بن محمد

{ من مباراة السد 

وام صالل في 

الموسم الماضي 
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عقدت أمس بحضور وزير الرياضة التركي ورئيس االتحاد

البوعينين يحضر عمومية اتحاد التضامن اإلسالمي

محمد  التركي  الرياضة  وزير  بحضور 

بن  عبدالعزيز  واألمير  أوغلو  قصاب 

الرياضي  االتحاد  رئيس  الفيصل  تركي 

بن  جاسم  وسعادة  اإلسالمي  للتضامن 

راشد البوعينين أمين عام اللجنة االولمبية 

القطرية، وخليل الجابر مدير إدارة الشؤون 

ومسؤولي  رؤساء  من  والعديد  الرياضية 

األمس  صباح  انعقدت  االولمبية  اللجان 

الجمعية العمومية الحادية عشرة لالتحاد 

الرياضي للتضامن اإلسالمي بفندق »جراند 

وسط  التركية  قونيا  بمدينة  ميلينيوم« 

حضور كبير وفعال من طرف جميع اللجان 

الرياضي  االتحاد  في  االعضاء  األولمبية 

للتضامن اإلسالمي. 

 وافتتح األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

رئيس االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي 

عشرة  الحادية  العمومية  الجمعية  أعمال 

الحضور  بجميع  ترحيبية  كلمة  خالل  من 

الهام  الحدث  هذا  ينتظر  الجميع  وقال: 

اإلسالمي  التضامن  ألعاب  دورة  انطالق  وهو 

 4 كل  تقام  والتي  الخامسة  نسختها  في 

هذه  ان  يعلم  الجميع  وأضاف:  سنوات، 

بسبب  سنة  لمدة  تأجيلها  تم  النسخة 

جائحة  بعد  العالم  بها  مر  التي  الظروف 

يوم  الله  بإذن  وقال:  كورونا..  فيروس 

واالفتتاح  البداية  بضربة  سنحتفل  غد 

الرسمي للمنافسات. 

للتضامن  الرياضي  االتحاد  رئيس  وتابع 

به  يقوم  وما  الدورة  هذه  ان  قوله:  اإلسالمي 

ماهو  وبرامج  وأنشطة  فعاليات  من  االتحاد 

تركز  والتي  السامية  لألهداف  تجسيد  إال 

على ترسيخ مبادئ عدم التمييز بين األديان 

والمبادئ  أواصر  وتوثيق  وااللوان  واألجناس 

بالحركة  النهوض  على  والعمل  الرياضية 

العالم  دول  في  واالولمبية  الرياضية 

بهدف  كبير  طموحنا  وقال:  اإلسالمي، 

تفعيل  على  والعمل  االتحاد  هذا  تطوير 

متعددة  لجان  تشكيل  خالل  من  دوره 

إلى  به  والوصول  مستواه  من  للرفع  ولوائح 

اإلسالمي  المستويين  على  مرموقة  مكانة 

بعض  على  العمل  خالل  من  والدولي 

الخطوات اإلستراتيجية.. كما أعلن األمير 

كلمته  في  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز 

عن رغبته في الترشح لعهدة جديدة. 

 هذا وقد ناقشت الجمعية العمومية العديد 

من المواضيع التي تخص االتحاد وبطوالته 

خالل  من  مستقبال  تطويره  على  والعمل 

المتخصصة  اللجان  من  العديد  إنشاء 

المراجعة  لجنة  تشكيل  بينها  من 

جديدة  أسس  وضع  بهدف  المؤسساتية 

للنهضة باإلتحاد من الناحية المؤسساتية 

من  لالستفادة  لأللعاب  لجنة  وتشكيل 

تجربة قونيا 2021.

قونيا

عبد الناصر البار 

موفد لجنة اإلعالم الرياضي 

تصوير 

 خالد المسلماني - سالم السعدي

{ حضور سعادة جاسم البوعينين وخليل الجابر عمومية التضامن اإلسالمي

عبدالعزيز بن تركي الفيصل : نطمح لالرتقاء باالتحاد 

اليوم على مالعب مدينة قونيا

عنابي اليد والقوى يبدآن مشوارهما بالدورة
مبارياته  أولى  اليد  كرة  عنابي  يخوض 

اإلسالمي  التضامن  ألعاب  بدورة  الرسمية 

ظهر اليوم عندما يواجه المنتخب المغربي 

ضمن لقاءات المجموعة األولى عند الساعة 

الواحدة ظهرا على القاعة الرياضية ببلدية 

ويسعى  قونيا،  بمدينة  »سيلكوكلو« 

انتصاراته  أول  لتحقيق  الوطني  منتخبنا 

الظفر  أجل  من  المغربي  شقيقه  على 

بأفضل إنطالقة قبل المواجهتين المقبلتين 

اللذين  والعراقي  السعودي  المنتخب  ضد 

عشرة  الحادية  الساعة  عند  اليوم  يلعبان 

ظهرا على نفس الصالة. 

هذا وسوف تشهد الفترة المسائية مشاركة 

على  ورجال  سيدات  القوى  ألعاب  عنابي 

متر   100 سباقات  في  قونيا  ملعب  مضمار 

و400 متر و800 متر و5000 متر إضافة للقفز 

توسين  الثنائي  سيشارك  حيث  بالزانة، 

أقوندودي وسعيد السحوتي في سباق 100 

كما  مساء،  الثالثة  الساعة  من  بداية  متر 

منصوري  سمر  العنابي  العبة  ستشارك 

الساعة  عند  بالزانة  القفز  لعبة  نهائي  في 

العبنا  ويخوض  دقائق،  خمس  إال  الرابعة 

في  حواجز  متر   400 سباق  حميدة  باسم 

دقيقة،  وثالثين  وخمسة  الرابعة  الساعة 

متر   400 سباق  في  إبراهيم  عمار  ويشارك 

وعشرين  وخمسة  الخامسة  الساعة  عند 

ثنائي  يشارك  متر   800 سباق  وفي  دقيقة، 

الرحيم  وعبد  الله  عبد  أبوبكر  العنابي 

مساء،  السادسة  الساعة  تمام  في  حسن 

كما يخوض العبنا محمد القرني منافسات 

سباق 5000 متر عند الساعة السادسة و35 

دقيقة.

{ من تدريبات عنابي اليد

اجتماع فني لعنابي الطائرة والقوى
الرياضية  بالقرية  أمس  يوم  عقد 

الخاص  الفني  االجتماع  قونيا  بمدينة 

حيث  القوى،  وألعاب  الطائرة  بعنابي 

اإلقامة  بمقر  االجتماعات  قاعة  شهدت 

صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  عند 

القوى  ألعاب  ببعثة  خاصا  اجتماعا 

المنافسات  في  مشوارها  ستبدأ  التي 

اليوم، وشهد االجتماع الحديث عن نظام 

حتى  التحكيم  وعن  وقوانينها  البطولة 

يكون الجميع على دراية تامة بالقوانين 

عقد  كما  األلعاب،  هذه  ستحكم  التي 

عند  الطائرة  لعنابي  الفني  االجتماع 

هو  وناقش  والنصف  الثالثة  الساعة 

تتعلق  التي  الفنية  األمور  كل  اآلخر 

ألعاب  دورة  ومنافسات  بالمباريات 

التضامن اإلسالمي.

{ جانب من تدريبات عنابي ألعاب القوى

األمين العام يزور البعثة بالقرية الرياضية
قام سعادة جاسم بن راشد البوعينين 

القطرية  األولمبية  للجنة  العام  األمين 

البعثة  لمقر  بزيارة  أمس،  يوم 

بمدينة  الرياضية  القرية  في  القطرية 

وحفل  الرسمية  االنطالقة  قبل  »قونيا« 

االفتتاح، حيث التقى سعادته ببعثات 

منتخباتنا الوطنية المشاركة في دورة 

المجهودات  بذل  على  وحثهم  األلعاب، 

الذي  المشرف  األداء  وتقديم  والعطاء 

يليق بالمكانة الرياضية لدولة قطر في 

دورة التضامن اإلسالمي. 

تفقدية  بجولة  سعادته  قام  كما 

العمل  سير  على  واطلع  البعثة،  لمبنى 

اإلداري  الوفد  بها  يقوم  التي  واإلجراءات 

على  القائمة  جهودهم  وثمن  القطري، 

دورة  خالل  األدعم  مشاركة  مهام  تسهيل 

ألعاب التضامن اإلسالمي.

عيسى غانم:

هدفنا مشاركة مميزة
اإلداري  الوفد  رئيس  غانم  عيسى  قال 

وفد  إن  اإلسالمي  التضامن  العاب  بدورة 

العنابي يعتبر من اكبر الوفود المشاركة 

بوجود ما يقارب 200 شخص ضمن الوفد 

وقال  وإداريين،  العبين  بين  المشارك 

منافسات  ضمن  مشاركا  العبا   95 لدينا 

السيدات،  فئة  في  العبة  و22  الرجال 

ومميزة  جيدة  لمشاركة  نتطلع  وأضاف: 

وتحقيق إنجازات نرفع بها علم الدولة في 

هذه األلعاب اإلسالمية. 

معظم  أن  إلى  غانم  عيسى  وأشار   

األلعاب  في  المشاركة  االتحادات 

جاهزة  وهي  جيدة  بتحضيرات  قامت 

الوطنية  ومنتخباتنا  للمنافسات 

رياضات   3 منها  لعبة   14 ستخوض 

والطائرة،  والسلة  اليد  كرة  جماعية 

إضافة للعديد من الرياضات الفردية. 

تعتبر  البطولة  هذه  ان  غانم  عيس  وأكد   

الوطنية  ولالتحادات  لالعبينا  تحضيرية 

وقال:  القادمة،  القارية  للمشاركة  تحسبا 

اليد  لمنتخب  ذهبية  مشاركة  ننتظر 

والطائرة كما الننسى الصقر الذهبي معتز 

برشم الذي سيكون حاضرا في الدورة.

عيسى غانم

كازاخستان تتصدر بثالث ذهبيات

تصدرت دولة كازاخستان منافسات دورة 

يومين  أول  في  اإلسالمي  التضامن  ألعاب 

 3 منها  ملونة  مداليات   6 لــ  بحصدها 

ذهبيات وواحدة فضية وبرونزيتان، وتألق 

منافسات  في  الكازاخستان  الرياضيون 

التي  المضمار  على  الدراجات  سباقات 

قونيا،  بمدينة  األول  وأمس  أمس  أقيمت 

برصيد  ثانيا  اإلمارات  دولة  وجاءت 

ثالثا  وأوزبكستان  ذهبية  واحدة  ميدالية 

وبرونزيتين  فضية  ميداليات  بثالث 

وخامسا  برونزية  بميدالية  إيران  ورابعا 

ماليزيا برصيد ميدالية واحدة برونزية.

{ سيطرة كازاخستانية

محمد أوغلو: 

سعداء باالستضافة.. وقونيا جاهزة
الرياضة  وزير  أوغلو  قصاب  محمد  أكد 

حضوره  خالل  كملته  في  التركي 

الرياضي  لالتحاد  العمومية  للجمعية 

قونيا  مدينة  أن  اإلسالمي  للتضامن 

النطالق  االستعداد  أتم  وعلى  جاهزة، 

من  الخامسة  النسخة  منافسات 

وقال:  اإلسالمي،  التضامن  ألعاب  دورة 

هذا  الحتضان  وتتسع  جاهزة  المدينة 

في  المشاركين  عدد  من  الهائل  الكم 

األلعاب والذي يقارب 6000 آالف رياضي. 

قائال:  التركي  الرياضة  وزير  وأضاف   

االستضافة  بهذه  للغاية  سعداء  نحن 

على  اإلسالم  بالد  من  األشقاء  وتواجد 

جميع  ومطمئنا  مؤكدا  قونيا،  أرض 

تجرى  سوف  المنافسات  بأن  الحضور 

كل  توفير  تم  بعدما  رائعة  ظروف  في 

في  المشاركة  للوفود  الراحة  سبل 

األلعاب. 

في  حديثه  أوغلو  محمد  واختتم   

تركيا  دولة  بأن  العمومية  الجمعية 

االتحادات  مع  تعمل  األخرى  هي 

وتقديم  االتحاد  تطوير  على  األعضاء 

اكثر  النهوض  أجل  من  المساعدة  يد 

باتحاد التضامن اإلسالمي.

{ جانب من العمومية
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ملتقى لإلعالم الخليجي والعربي قبل انطالق كأس العالم بـ »100« يوم

مونديال قطر في ربوع عمان

في  العالم  »كأس  بعنوان  يقام  الملتقى 

الكروي  الحدث  انطالق  قبل  عمان«  ربوع 

بـ »100يوم« وهو انطالق مونديال  العالمي 

في  بالدوحة  سيقام  والذي   2022 قطر 

منتخبا   32 بمشاركة  القادم  نوفمبر 

العالمي  الرياضي  الحدث  وهو  عالميا.. 

الذي يقام بمنطقة الخليج ألول مرة.

اإلعالميين  ألبرز  الدعوة  توجيه  تم  وقد 

والعرب  الخليجيين  الرياضيين 

الذي  الملتقى  أحداث  في  للمشاركة 

سيتضمن ندوة خاصة عن مونديال قطر 

2022 بمشاركة مسؤولي لجنة المشاريع 

اإلعالم  عن  وجلسة  العالم  بكأس  واإلرث 

بمشاركة  والعربي  الخليجي  الرياضي 

الخلجيين  اإلعالميين  أبرز  من  نخبة 

والعرب.

الرياضي  اإلعالم  ملتقى  سيتضمن  كما 

معرض  إقامة  منها  مصاحبة  فعاليات 

يتضمن  والذي  العالم  كأس  عن  متنقل 

العالم  كأس  تاريخ  عن  جوانب  عدة 

وأبرز  المشاركة  المنتخبات  عن  وكذلك 

نجوم العالم باإلضافة مالعب المونديال.

الكرة  لنجوم  األساطير  مباراة  ستقام  كما 

 50 من  أكثر  بمشاركة  ظفار  بمحافظة 

والذين  ظفار  بمحافظة  الكرة  نجوم  من 

الوطنية  المنتخبات  ومثلوا  شاركوا 

الكابتن  مقدمتهم  في  الثمانينيات  منذ 

جيل  من  أمان  ويونس  جمعان  حمتوت 

الثمانينيات وهاني الضابط ومحمد ربيع 

وفوزي بشير من الجيل الذهبي.

االتحاد  رئيس  الحبسي  سالم  وأكد 

ورئيس  الرياضي  لإلعالم  الخليجي 

بأن  للملتقى  المنظمة  اللجنة 

في  للحدث  والتجهيزات  التحضيرات 

الحدث  هذا  يلقى  حيث  النهائية  مراحلها 

الرسمية  الجهات  من  كبيرا  اهتماما 

أكثر  الحدث  هذا  سيستقطب  وكذلك 

من )100 إعالمي( خليجي وعربي.. الذين 

وسط  سيقام  الذي  الحدث  بؤرة  يشكلون 

اهتمام إعالمي كبير.

رئيس  نائب  الجهوري  سالم  ورحب 

لجنة  ورئيس  الصحفيين  جمعية 

بالحضور  بالجمعية  الرياضي  اإلعالم 

الصحفي  بالمؤتمر  واإلعالمي  الرسمي 

وشكر الجهات الحكومية والداعمة إلنجاح 

كبيرة  كوكبة  وسط  يقام  الذي  الملتقى 

الخليجيين  الرياضيين  اإلعالميين  من 

والعرب.

المؤتمر الصحفي بمعية الدكتور  حضر 

المسؤولين  من  عدد  الشعشعي  محمد 

رئيس  العريمي  محمد  الدكتور  منهم 

والشيخ  العمانية  الصحفيين  جمعية 

الشؤون  عام  مدير  الرواس  علي  بن  بدر 

ظفار  محافظ  بمكتب  والمالية  اإلدارية 

المديرية  عام  مدير  القصابي  وموسى 

والشباب  والرياضة  للثقافة  العامة 

بمحافظة ظفار والمهندس طارق الكثيري 

ظفار  بلدية  رئيس  مكتب  عام  مشرف 

رئيس  نائب  فاضل  سعيد  علي  والشيخ 

نادي صاللة واحمد الحداد وعلي العجمي 

اعضاء االتحاد العماني لكرة القدم.

الصحفيين  جمعية  من  حضر  كما 

سر  أمين  الضباري  طالب  العمانية 

عضو  المعمري  ومصطفى  الجمعية 

الزدجالي  وبدر  الجمعية  إدارة  مجلس 

عضو لجنة اإلعالم الرياضي.

أزاحت لجنة اإلعالم الرياضي 
بجمعية الصحفيين 

العمانية الستار عن تنظيم 
ملتقى اإلعالم الرياضي 

الخليجي والعربي والذي 
سيقام بمحافظة ظفار خالل 
أغسطس الجاري.. وذلك في 
المؤتمر الصحفي الذي عقد 

تحت رعاية الدكتور محمد 
الشعشعي مدير عام اإلعالم 

بمحافظة ظفار.. وسط 
حضور إعالمي ورسمي كبير 

شهده مجمع السلطان 
قابوس للثقافة والترفيه 

بصاللة.

انتصاره  للشطرنج  الوطني  منتخبنا  حقق 

لوسيا  سانت  منتخب  حساب  على  الرابع 

المصنف رقم 148 عالميًا بنتيجة 1/ 3، والمكون 

من ريجنالد وسيكستوس جبرائيل وماثورين 

ناثانيال ودانيال سايروس في الجولة الثامنة 

في  المقامة  العالمية  األولمبياد  منافسات  من 

ال44  نسختها  في  تشيناي  بمدينة  الهند 

والتي ستستمر حتى يوم األربعاء القادم، وقد 

حسين  بالرباعي  المواجهة  العنابي  خاض 

الحميد  وعبدالله  السليطي  وغانم  عزيز 

وريان عرفان، وقدموا مردودا طيبا ومميزا خالل 

قد  منتخبنا  وكان  المنافس،  مع  المواجهة 

حقق الفوز في 3 مناسبات سابقة على حساب 

وجيبوتي،  وبوليفيا  الجديدة  غينيا  بابوا 

بينما تعرض للخسارة من الدنمارك وفنلندا 

الهدف  ويعتبر  الجنوبية.  وكوريا  والعراق 

األساسي لمشاركة منتخبنا في البطولة هو 

المحفل  في  صورة  بأفضل  والظهور  التمثيل 

 180 من  فريقا   190 بتواجد  الكبير  الدولي 

الالعبين،  مستوى  بتطوير  االهتمام  مع  دولة 

سيساعد  جيدة  نتائج  تحقيقهم  أن  السيما 

في رفع تصنيفهم الدولي واكتساب الخبرات 

المنتخبات  أمام  اللعب  خالل  من  واالحتكاك 

كبرى في األولمبياد العالمية.

المهندي ترأس االجتماع بحضور ممثل االتحادات الرياضية العربية

عمومية »هادئة« لالتحـــاد
العـــربـــي لـكــــــرة الطــــاولـــة

خرج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 

في  عقد  والذي  الطاولة  لكرة  العربي  لالتحاد 

بالعاصمة  ريجنسي  بفندق  البتراء  قاعة 

االردنية عمان، على هامش منافسات بطولة 

مؤخرا  اختتمت  والتي  المجمعة  آسيا  غرب 

االتفاق باإلجماع على جدول  هادئا، بعدما تم 

األعمال وإقرار النظام األساسي.

رئيس  المهندي  خليل  االجتماع  ترأس 

النائب  واآلسيوي،  والعربي  القطري  االتحاد 

الطاولة  لكرة  الدولي  االتحاد  لرئيس  األول 

وطنيا  اتحادا   18 وممثلي  رؤساء  وبحضور 

عربيا لكرة الطاولة.. كما حضر ممثل اتحاد 

باسل  الدكتور  العربية  الرياضية  االتحادات 

الشاعر.

اللجنة  أعضاء  حضور  االجتماع  شهد  فيما 

الشيخة  وهم:  العربي  لالتحاد  التنفيذية 

حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة نائب رئيس 

والمهندس  الطاولة  لكرة  العربي  االتحاد 

العربي  االتحاد  رئيس  نائب  قريطم  سعيد 

الرئيس  نائب  بارام  رؤوف  هردة  والدكتور 

اللجنة  عضو  السنيني  عصام  والدكتور 

لكرة  اليمني  االتحاد  رئيس  التنفيذية 

الطاولة 

وحضر عن بعد عبر االتصال المرئي كل من: 

رئيس  نائب  مخالف  با  محمد  بن  الله  عبد 

االتحاد العربي رئيس االتحاد العماني ووائل 

ومنقذ  التنفيذية  اللجنة  عضو  الدين  نور 

رئيس  التنفيذية  اللجنة  عضو  الحاجي 

الطاولة  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة 

وخالد علي الخضري عضو اللجنة التنفيذية 

والسيدة  الكويتي،  االتحاد  رئيس  نائب 

التنفيذية  اللجنة  عضو  مصطفى  سوسن 

الطاولة  كرة  تسيير  لجنة  رئيسة  لالتحاد 

السورية.  كما حضر االجتماع طارق الزعبي 

االتحاد  الطاولة  لكرة  االردني  االتحاد  رئيس 

المنظم.. ومن األمانة العامة لالتحاد العربي 

العام  االمين  الصالح  عبدالله  محمد  حضر 

المساعد  العام  االمين  المفتاح  سلطان  وعلي 

وياد أبو كركي سكرتير االتحاد.

وتقرر خالل االجتماع غير العادي وفقا لجدول 

أعمال محدد بنقطة واحدة فقط وهي اعتماد 

النظام االساسي لالتحاد العربي لكرة الطاولة 

الوارد  الموحد  االساسي  النظام  مع  المتوافق 

من اتحاد االتحادات الرياضية العربية.

العربي  لالتحاد  األساسي  النظام  اعتماد  وتم 

الحضور  جميع  من  باإلجماع  الطاولة  لكرة 

بعض  باضافة  عربية  دولة   18 وعددهم 

النقاط على النظام األساسي الموحد.

لرئيس  نائبين  اعتماد  االجتماع  خالل  وتقرر 

نائب   2024 عام  من  اعتبارا  العربي  االتحاد 

قارة  عن  واحد  ونائب  افريقيا  قارة  عن  واحد 

4 نواب، مع وجود نائبة واحدة  ّعن  آسيا بداًل 

سيدة فقط.

رئيس  المهندي  أحمد  بن  خليل  وتحدث 

أهمية  على  االجتماع  خالل  العربي  االتحاد 

دائما  واالتفاق  األشقاء  بين  الصف  وحدة 

كرة  تخدم  التي  القرارات  التخاذ  بينهم  فيما 

الطاولة العربية.

وشدد المهندي على وجود العديد من الملفات 

المهمة التي يعمل االتحاد العربي عليها خالل 

باستضافة  الفوز  وأهمها  المقبلة،  الفترة 

الدولي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماع 

في  المقبل  نوفمبر  شهر  في  إقامتها  والمقرر 

وتونس  األردن  تتنافس  حيث  عربية،  دولة 

بشرف  للفوز  أوروبية  دول  و3  االرجنتين  مع 

االستضافة.

لديهما  وتونس  األردن  إن  المهندي  وقال 

العالمي  الحدث  هذا  الستضافة  اإلمكانية 

في  عليه  التصويت  سيتم  والذي  الكبير، 

تنظيم  أيضا  وكذلك  المقبل.  سبتمبر  شهر 

مستمر  بشكل  العربي  االتحاد  بطوالت 

على  والفرق  األندية  منافسات  وتوزيع 

ممكن  عدد  أكبر  ومشاركة  العربية  الدول 

اللعبة  تطور  في  يسهم  مما  بقوة  والتنافس 

وخدمة الالعبين العرب.

{  لقطة جماعية للحضور

محمد الجزار كتب

البيروفي إلياس يدشن حملة الدفاع عن لقب كيوترمنلز

المصنف األول عالميًا يعود عبر بوابة قطر كالسيك
مجمع  في  كبير  بشكل  التحضيرات  تتواصل 

وسط  واالســـكواش  للتنس  الدولي  خليفة 

للتنــــس  القـــــطري  االتحاد  من  مستمرة  جهود 

أجل  من  الطائرة  والريــــشة  واالســــــكواش 

نجوم  الستقبال  جاهزيــــــة  القصى  الوصول 

حيث  المقبل،  الشهر  العالم  في  االسكواش 

الـــعالم،  على  األول  المصنف  المصري  سيعود 

الدوحة  القطـــرية  العاصــــمة  إلى  فـــــرج  علي 

العام  في  اللقب  على  حصوله  منذ  األولى  للمرة 

 2023-2022 الجديد  موسمه  ليدشن   ،2020
كالسيك  قطر  كيوترمنلز  لبطولة  أول  كمصنف 

 10 إلى   4 من  الفترة  خالل  تقام  التي  لالسكواش 

.2022 سبتمبر 

من  الماضي  العام  نسخة  عن  فرج  غياب  ورغم 

 ، لة لبطو ا

مستويات  بتقديم  مرتبط  مشاركاته  سجل  فإن 

الدولي  خليفة  مجـــــمع  مالعب  على  كبيرة 

على  حصوله  مع  السيما  واالســـــكواش،  للتنس 

على  تغلب  عندما   2020 العام  في  الدوحة  لقب 

المباراة  في  كول«  »بول  النيوزيالندي  نظيره 

النهائية.

النسخة  في  مشواره  فرج  يبدأ  أن  المقرر  ومن 

المكسيكي  الالعب  بمواجهة  للبطولة  الجديدة 

في  أمجد،  سيد  القطري  أو  سالزار  سيزار 

األولى  بالمباراة  فوزه  حال  سيلتقي  حين 

السويسري  أو  رودريغيز«  بالكولومبي»ميغيل 

المواجهة  قبل  الثالث  الدور  في  مولر«  »نيوكالس 

في  الشوربجي  محمد  اإلنجليزي  مع  المحتملة 

النهائي. الدور ربع 

صاحب  النيوزيالندي  سيبدأ  المقابل،  وفي 

الكومنولث  األلعاب  دورة  في  الذهبية  الميدالية 

والمصنف الثاني عالميا »بول كول«، مشواره في 

عبد  القطري  المنتخب  نجم  بمواجهة  البطولة 

تاندون،  راميت  الهندي  أو  التميمي  الله 

تخطيه  حال  في  تليها 

الثاني  للدور 

أو  كاندرا  رفاييل  األلماني  مع  محتملة  مواجهة 

الوليزي  ينتظره  بينما  باركر  جورج  اإلنجليزي 

إعادة  في  النـــهائي  ربع  الدور  في  ماكيـــــــن  جويل 

في  الكومنولث  ألعاب  لدورة  النهائية  للمباراة 

»برمنغها«.

إلياس«  »دييغو  اللقب  حامل  البيروفي  ويلتقي 

الميدالية  صاحب  غـــــوزال  ســـــــوراف  بالهندي 

الدور  في  الكومنــــــولث  ألعاب  في  البــــــــرونزية 

اإلنجــــليزي  مـــع  محتملة  مواجــــــــهة  قبل  الثـــاني 

تنتــــــظره  فيــــما   16 الـ دور  في  وولر  أدريــــــــان 

مــــارش  غريغوري  الفرنسي  مع  محتملة  مواجهة 

ربــــع  الدور  فـــــي  مؤمن  طارق  المصـــــري  أو 

النهائي.

العالم  على  الثالث  المصـنف  المصري  ويخوض 

االفتتاحية  المواجهات  أقوى  عـسل  مصطفى 

يلتقي  عندما  البطولة  في  األوائل  للمصنفين 

مروان  الـــــــعالم  على  التاسع  المصنف  بمواطنه 

مواجهة  قــــبل  الثـاني،  الدور  فـي  الشوربجي 

هشـام  مازن  ثــم  دسوقي  فـارس  مع  محتمــلة 

في الدور ربع النهائي.

عادل النجار كتب

االنتصار الرابع في البطولة

منتخبنا يفوز على سانت لوسيا 
فــــي أولـمــبـيـــــاد الشــــطـــرنـــــج



{ شاليهات وبحيرة 

في »كران مونتانا« 

سويسرا ليست 

بالنسبة  غريبة 

عامة  الخليجي  للسائح 

والقطري خاصة، فهي واحدة من وجهاته 

للسياحة  مالءمة  األكثر  باعتبارها  المفضلة 

ومن  اإلطالق،  على  األفضل  هي  بل  العائلية، 

الصعب للغاية تفضيل مدينة على أخرى فيها، 

فكلها يستحق الزيارة، وإن كانت لوزان تحظى 

فهي  الجميل،  البلد  هذا  زار  من  لكل  باألولوية 

مدينة ذات مناظر طبيعية خالبة، وتعتبر ثاني 

أكبر مدينة في بحيرة جنيف، وبوابة لبعض 

منحدرات التزلج األفضل في العالم، باإلضافة 

الدولية،  األوليمبية  للجنة  موطن  أنها  إلى 

واألسواق الرائعة في الهواء الطلق.

دولة  إلى  إعالمية  رحلة  في  شاركت   $

نظمها  الماضي،  يوليو  شهر  نهاية  سويسرا 

مكتب الهيئة السياحية السويسرية لمنطقة 

الخليج )ومقره دبي(، وضم الوفد ممثلين ألبرز 

الصحف والمجالت القطرية، بهدف االطالع على 

أهم الوجهات السياحية السويسرية، والبرامج 

الخليجيين  السياح  تنتظر  التي  السياحية 

تعرف  حيث  خاصة،  والقطريين  عموما 

السياحية  الوجهات  أهم  على  اإلعالمي  الوفد 

السويسرية عن قرب، وعلى الباقات السياحية 

خالل  الخليجي  للسائح  المكتب  أعدها  التي 

من  العديد  زيارة  تشمل  والتي  الصيف،  فترة 

تتميز  التي  السويسرية  السياحية  المدن 

بين  التنقل  وطرق  الطبيعة،  وجمال  بالسحر 

تمزج  مواصالت  شبكة  طريق  عن  المدن  تلك 

أماكن  بخالف  والقوارب،  والباص  القطار  بين 

االقامة التي تضم العديد من الفنادق الفاخرة.

بطاقة السفر السويسرية
الهيئة  مكتب  يطرحها  التي  الباقات  تشمل 

على  الحصول  السويسرية،  السياحية 

باقة»the Swiss Travel Pass«، وهي الباقة التي 

بشكل  ويسر  بسهولة  التنقل  للسائح  تتيح 

لالستمتاع  السياحية  المناطق  بين  مجاني 

السويسرية،  للريفييرا  الخالبة  بالمناظر 

البانورامية  القطارات  طريق  عن  وذلك 

الحديد  وسكك  والقوارب  والحافالت  المتمّيزة 

الجبلية والرحالت الجبلية إلى ريغي، كابريو 

إلى  المجاني  والدخول  شتوز،  شتانزارهورن، 

وتقدم  سويسرا،  أنحاء  بجميع  متحف   »500«

تلك البطاقة خصم »30 %« على بطاقة السفر 

السويسرية العادية للشباب تحت »25« سنة، 

كما يمكن طباعة بطاقة النقل السويسرية أو 

حفظ نسخة إلكترونية عن طريق الموبايل.

مدينة »كران مونتانا«
الوطن،  لجريدة  السياحية  الجولة  شملت 

وهي  العالمية،  مونتانا«  »كران  مدينة  زيارة 

والتي  االلب  جبال  قلب  تسكن  التي  المدينة 

تعتبر مالذا صحيا ورياضيا لكل القاصدين لها، 

كما يطلق عليها »شرفة الشمس السويسرية« 

النها تقع على هضبة تكسوها الكروم وبساتين 

مدار  على  الشمس  عليها  وتسطع  الرون،  وادي 

»300« يوم في السنة وتتيح 

لة  طال إ

على  بانورامية 

»18« قمة من قمم 

وبمجرد  األلب.  جبال 

أن تطأ قدم الزائر مدينة »كران 

مونتانا« يستمتع السائح باستنشاق الهواء 

النقي لجبال األلب ورائحة الغابات الصنوبرية، 

كذلك سحر طبيعة المروج الخضراء المغطاة 

البانورامية  والمناظر  البرية  واألزهار  بالورود 

الرائعة لقمم الجبال المكسوة بالثلوج.

فالي  لكانتون  التابعة  مونتانا«  »كران  بلدية 

الناطقة باللغة الفرنسية، حصلت على عالمة 

العوائل« وهي مكان مثالي لقضاء  »وجهة سفر 

خالل  من  سويسرا،  قلب  في  رائعة  عطلة 

من  االستكشافية«  »بطاقتي  على  الحصول 

الفندق أو وكالة السفر، وهي البطاقة التي تمكن 

األنشطة  من  بالعديد  االستمتاع  من  السائح 

البطاقة  تلك  وتتيح  مجانًا،  أو  خاصة  بأسعار 

الجبلية  الحديدية  السكك  عبر  النقل  وسائل 

المائية  واأللعاب  كالتلفريك،  أنواعها  بجميع 

التسلق  وغرف  غولف،  والميني  والمسابح، 

لشركاء برنامج »بطاقتي االستكشافية«.

التزلج على الجليد
من  العديد  مونتانا«  »كران  مدينة  تضم  كما 

من  تمكنه  والتي  المغامرة،  لمحبي  األنشطة 

الجليدية  المساحة  باكتشاف  االستمتاع 

طريق  عن   ”Plaine Morte Glacier“ الهائلة 

الجبل  القمة  تلك  تثير  حيث  التلفريك، 

بإطاللة  زوارها  إعجاب  المثالية  الجليدية 

سطح  عن  ارتفاعها  بسبب  ساحرة،  بانورامية 

الزائر من  البحر بنحو »3000« متر، مما يمكن 

والمناظر  الشفافة  المياه  ذات  البحيرات  رؤية 

الطبيعية لهضبتي الرون.

غـــــو 
كـــــــارت 
»Go Kart ‘«

من خالل الجولة بمدينة »كران 

التزلج  منحدرات  على  الوفد  تعرف  مونتانا«، 

 ،Arnouva منطقة  في   »Go Kart  ‘« كارت  غو 

للزائر تجربة فريدة مليئة باإلثارة  والتي تقدم 

فصل  خالل  كارت  غو  عربات  مع  والمرح 

حيث  مذهلة،  بلحظات  واالستمتاع  الصيف، 

تقوم التجربة على أن يقوم الزائر بوضع الخوذة 

باإلثارة  مليء  لنزول  واالستعداد  والنظارة، 

والمرح على منحدر الجبل.

”Les Jardins de Bibi“ حدائق بيبي
تتيح الزيارة إلى سويسرا وخاصة مدينة »كران 

األوقات بحدائق »بيبي«  مونتانا«، قضاء أجمل 

ممتع  وقت  لقضاء  لألطفال  أبوابها  تفتح  والتي 

عديدة،  ورياضية  ترفيهية  أنشطة  ولتجربة 

وتجربة  غولف،  والميني  التنس،  طاولة  مثل 

على  والتجديف  الكهربائية  السيارات  قيادة 

ضفاف بحيرة »كران مونتانا«، كما يمكن التنزه 

واستكشاف حديقة المغامرة »إيكور« واالستمتاع 

بأنشطة رياضية لتسلق األشجار تحت إشراف 

مسؤولي الحديقة. كما تشمل حدائق »بيبي« 

تناسب  التي  والفعاليات  األنشطة  من  العديد 

جميع األعمار سواء للصغار أو الكبار من أنشطة 

وطاوالت  السلة،  كرة  وملعب  وألعاب،  حرفية، 

تنس الطاولة، باإلضافة إلى حلبة تزلج داخلية، 

والميني غولف والسيارات الكهربائية.

وجهة عائلية
عائلية  وجهة  مونتانا«  »كران  يجعل  ومما 

كانت  مهما  الزوار  احتياجات  تلبيتها  بامتياز 

خالل  من  أعمارهم، 

في  المشاركة 

من  مختلفة  أنشطة 

على  والتزلج  الدراجات،  ركوب 

والبولينغ،  الشاطئية،  الطائرة  وكرة  المياه، 

باإلضافة  والسينما  والتنس،  الخيل،  وركوب 

إلى محالت التسوق الفاخرة المتواجدة بمركز 

لمحبي  متميزة  تجربة  توفر  كما  »كران«، 

أجمل  من  مختلفة  نخبة  بتوفير  الطعام، 

وأفضل المطاعم العالمية، التي تقدم قوائم 

المأكوالت  وألذ  أشهى  من  مختلفة  طعام 

تجربة  بخالف  والعربية،  العالمية 

ولحم  بالجبنة  السويسرية  المأكوالت 

الذي  بطعمه  يتميز  الذي  المحلي  العجل 

يجذب الزوار.

»لوزان« العاصمة األولمبية
أنه  باستمرار  السائح  يشعر  سويسرا  في 

يتجول بين بطاقات بريدية تفيض بالجمال 

والرقة، إذ أنه ليس هناك نهاية لجمال وسحر 

منطقة الريفييرا السويسرية، ومدينة »لوزان« 

وجبالها  العتيقة  أبنيتها  وتفرد  بروعة  تذكرنا 

المائية  وممراتها  الخضراء  وأشجارها  وتاللها 

الرومانسية وكأنك في مدينة خرافية.

األولمبية،  العاصمة  »لوزان«  مدينة  تسمى 

وتعد من أجمل المدن ذات الطبيعة الخضراء 

بمزارع  وتشتهر  كله،  العالم  مستوى  على 

تحميها  التي  »الفو«  باسم  المعروفة  العنب 

التراث  مواقع  كأحد  اليونيسكو  منظمة 

»مون  جبل  مرتفعات  تشاهد  ومنها  العالمي، 

تستمتع  سوف  وفيها  الشهيرة،  الثلجية  بالن« 

بالعمارة المميزة لعشرات من المباني والبيوت 

القديمة والحديثة، أو تقوم بالعديد من رحالت 

القطار الهادئة لجميع أنحاء سويسرا، وسوف 

تستمتع أيضا بممارسة الكثير من الرياضات 

المتنوعة.

بطاقة النقل لوزان
يتم  فيها  والتنقل  حيوية  مدينة  »لوزان«  تعد 

بسالسة مع بطاقة لوزان للنقل التي تمنح لك 

عند حجزك ألي فندق بالمدينة، تتيح البطاقة 

للسياح التنقل المجاني بجميع وسائل النقل 

العابرة  القوارب  متن  على  وخصومات  العام 

وخصومات  وإيفيان،  أوشي  لوزان-  للخطوط 

المتاحف  مختلف  إلى  الدخول  سعر  على 

البلدية والخاصة.

المتحف األولمبي 
كموقع  مكانتها  هي  »لوزان«  يميز  ما  أهم  ولعل 

 »1894« العام  ففي  الدولية،  األولمبية  للجنة 

وتنظيم  لتخطيط  لوزان  في  اللجنة  اجتمعت 

وأهمية  شعبية  أدت  وقد  األولمبية،  األلعاب 

عام  في  األولمبي  المتحف  إنشاء  إلى  األلعاب 

»1993«، وهو بالتأكيد أحد المعالم السياحية 

وجهة  يعتبر  كما  المدينة،  في  الرئيسية 

زوار  من  الرياضة  مشجعي  لكل  رئيسية 

لأللعاب  أرشيف  أكبر  يضم  حيث  المدينة، 

األولمبية في العالم، ما يسمح للزوار بالتعرف 

ونهضتها  القديمة  األولمبية  األلعاب  تاريخ  على 

الحديثة في القرن التاسع عشر.

من  العديد  المعرض  يتضمن  كما 

الرياضية  المقتنيات 

األولمبية،  والميداليات  المشاعل  مثل  البارزة 

والمعدات الرياضية القديمة لمجموعة متنوعة 

منحوتات  بمشاهدة  واالستمتاع  األلعاب،  من 

حديثة لعدد من الفنانين المشهورين.

كاتدرائية لوزان
المباني  أجمل  بين  من  لوزان  كاتدرائية  تعد 

تشييدها  تم  والتي  سويسرا،  في  القوطية 

صمدت  معمارية  تحفة  وتعتبر   ،»1275« في 

منذ عصور في قلب المدينة، كما تتيح إطاللة 

بانورامية تشبه البطاقات البريدية، ومما يميز 

الستار  اسدل  التي  األرغن،  آلة  هو  الكاتدرائية 

»أرغن«  آلة  أول  وتعتبر   ،»2003« العام  في  عنها 

)الكالسيكية،  لألرغن  األربعة  األنواع  بين  تمزج 

والسيمفونية الفرنسية، والباروك والرومانسية 

األلمانية(. بعد زيارة الكاتدرائية، يمكن للسائح 

السير في ممر السوق الخشبي المزين بالورود 

ال  دو  »ساحة  إلى  للنزول  جانبيه  على  البرية 

أشهر  من  تعد  والتي  المدينة،  قلب  في  بالود« 

عشرات  يزورها  حيث  »لوزان«  في  الساحات 

الساحة  وتشتهر  سنويًا،  السياح  من  اآلالف 

تعود  التي  فيها  الموجودة  التاريخية  بالنافورة 

إلى القرن السادس عشر ويوجد في منتصفها 

مبني  يقابله  والذي  الحرية  لفارس  تمثال 

الساعة الشهير الذي يعرض كل ساعة عروض 

المطاعم  من  العديد  بخالف  متحركة،  رسوم 

التجارية  والمحالت  الفاخرة  السويسرية 

للتسوق التي تضمها الساحة التاريخية.

حي فلون
بموقعه في قلب مدينة لوزان، تطور حي فلون 

حديثة  منطقًة  ليصبح  األخيرة  السنوات  في 

وابتكارية تنبض بالحياة لياًل ونهارًا.

التخزين  لمرافق  موقعًا  سابقًا  كان  لقد 

إلى  فلون  حي  تحول  واآلن  العابر،  والشحن 

والملونة  الدرامية  المباني  من  هائلة  مجموعٍة 

المليئة بالمتاجر والمطاعم والمكاتب التجارية 

وأماكن التسلية الليلية ومعارض المصممين. 

المراكز  من  التسوق  السائح  يستطيع 

والعالمات التجارية العالمية أو احتساء فنجان 

واالستمتاع  المقاهي  أحد  تراس  على  قهوة 

باألجواء النابضة بالحياة والجمال. 

لؤلؤة الريفيرا
الجبال  ووسط  جنيف،  بحيرة  ضفاف  على 

الخالبة  والطبيعة  المعتدل  المناخ  حيث 

أن  يمكنك  والسياحية،  الثقافية  والمهرجانات 

لقضاء  شعبية  األكثر  المدينة  »مونترو«  تجد 

العطالت الصيفية والشتوية بين المسافرين 

المتعة  عن  الباحثين  واألجانب  العرب 

بقلعة  »مونترو«  تشتهر  حيث  واالستجمام، 

»شيلون« الخرافية التي يعود بناؤها إلى القرن 

الثالث عشر، وتطّل على بحيرة جنيف غرب 

سويسرا. ولقد استلهمت ديزني تصاميم قلعة 

الصغيرة  البحر  حورية  فيلم  من  إيريك  األمير 

من  وكونها  تصميمها  لروعة  شيلون  قلعة  من 

أشهر المعالم المائية.
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 the Swiss«
 »Travel Pass

تسمح بركوب 
المواصالت مجانًا

خصم »%30« 
على بطاقة السفر 

السويسرية 
العادية للشباب 
تحت »25« سنة

منحدرات التزلج تقدم 
للزائر تجربة فريدة 

للمرح مع عربات 
غو كارت

دخول مجاني
لـ »500« متحف 
وخصم »%50«

على الرحالت الجبلية

»كران مونتانا« 
وجهة سفر العوائل 
إلطاللتها على »18« 

قمة من جبال األلب

تشمل العديد من المدن وطرق

         التنقل والفنادق الفاخرة

يرى البعض في سويسرا مقرا آمنا لألموال بفضل 
سمعة بنوكها وسريتها، وآخرون يبهرهم 

تنوعها الثقافي الغني وتعدد لغاتها الذي يشكل 
للسويسريين مصدرًا رئيسيًا للفخر الوطني، 

باإلضافة إلى نظامها السياسي الفريد، وقدرتها الفذة 
في الحفاظ على موقعها الحيادي بين بلدان العالم، 
وعدم الدخول في تحالفات أو تكتالت دولية قد تزيل 

عنها صفة الحيادية. بالنسبة للسائح، فإن هناك 
الكثير الذي يمكن الحديث عنه: المناظر الخالبة، 

وربما الشوكوال واألجبان الفاخرة، وبغض النظر عن 
اهتمامات كل من زارها، إال أن الجميع يعود مبهورا 

ومحمال بالهدايا والذكريات التي ال تنسى.

قامت بالجولة          أسماء الشاديلي

تعرفت عليها $ خالل جولة سياحية

»سويسرا« .. باقات متميزة للسياح القطريين

{ فندق مع إطاللة بانورامية على الجبل 

مع ملعب غولف في »كران مونتانا«

{ قلعة »شيلون« الخرافية 

التي يعود بناؤها

 إلى القرن الثالث عشر

{ متعة

 السياحة العائلية

ف األولمبي
{ المتح



السنة )27( - اإلثنين  10 من المحرم  1444هـ الموافق 8 أغسطس 2022م العدد )9835(

3:40 ص

11:40 ص

3:08 م

6:17 م

7:47 م

sa
ad

@
al

-w
at

an
.c

om

سعد المهندي

بداية من »15« أغسطس.. ولمدة شهرين

»البلدية« تعلن
 حظر صيد الكنعد

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، عن 

بداية حظر صيد الكنعد في دولة قطر، وذلك بداية من 15 

أغسطس وحتى 15 أكتوير 2022.

وأوضحت الوزارة في حسابها على موقع تويتر أن الكنعد 

من األسماك ذات القيمة االقتصادية الهامة، والحفاظ على 

مخزونه من واجبنا جميعا.

وأشارت إلى أن أهداف تنظيم صيد الكنعد هي تحقيق 

استدامة مخزون سمك الكنعد وحماية أسماك الكنعد 

من خالل الحفاظ على الحجم القانون المسموح بصيده 

)45 سم(.

كما بينت أن أدوات الصيد المحظورة أثناء فترة 

الحظر هي شباك المنصب، في حين أن أدوات الصيد 

المسموحة في فترة الحظر هي خيط فقط.

هذا ويحظر نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن 

وقوارب الصيد خالل فترة الحظر، كما أن الغرامة ال تقل 

عن ألفي ريال وال تزيد على عشرة آالف ريال.

وُيعتبر حظر الصيد في موسم التكاثر لألسماك من أنجح 

الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ 

على استمرارية األحياء البحرية، كما أنه من الطرق 

السليمة لإلدارة الرشيدة للمصائد لتقليل جهد الصيد 

في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليل جهد 

الصيد في أي موسم من المواسم يعتبر خطوة إيجابية 

نحو المحافظة على المخزون وتنميته. 

وقد شرعت إدارة الثروة السمكية في تطبيق نظام تقليل 

جهد الصيد في موسم التكاثر )خالل شهري أبريل ومايو( 

لمعظم األسماك االقتصادية ومن ضمنها أسماك الكنعد 

منذ سنة 2008م، وال يزال العمل مستمرًا بهذا البرنامج. 

كما قامت اإلدارة بتعديل هذا البرنامج السنوي لتقليل 

جهد الصيد خالل موسم التكاثر وفقًا لمتطلبات ونتائج 

الدراسات البيولوجية والمتابعة التي تقوم بها اإلدارة بهذا 

الشأن. 

وُتعتبر مصايد أسماك الكنعد في دولة قطر من المصائد 

المهمة حيث تمثل نسبة 13 % من حجم المصيد الكلي 

وتعمل في الدولة قرابة 180 سفينة في صيد الكنعد، أي 

ما نسبته 35 % من عدد سفن الصيد المرخص لها.

وكانت لجنة التعاون الزراعي قد أوصت في اجتماعها 

الثالث والعشرين الذي عقد بمقر األمانة العامة لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 16 /  6 / 2012، بأن 

تقوم جميع الدول األعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات 

لحماية أسماك »الكنعد« تشمل زيادة الطول القانوني 

لألسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين لشباك 

»الكنعد«، وتحديد موسم حظر صيد هذه األسماك.

الطقس  يسود  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

على الساحل غبار عالق في البداية يصبح حارا 

نهارا ورطبا مع فرصة لسحب محلية، وفي عرض 

متفرقة  وسحب  عالق  غبار  يصاحبه  البحر 

متغيرة  الساحل  على  الرياح  وتكون  أحيانا. 

شمالية  أغلبها  تصبح  البداية،  في  االتجاه 

و8   4 بين  األفقية  الرؤية  مدى  ويتراوح  شرقية، 

متوقعة  حرارة  درجة  أعلى  وتكون  كيلومترات، 

في الدوحة 40 والصغرى 32 درجة مئوية.

سينما المول )1(

3:00المينيونز: نهوض غورو

5:20تحالف دي سي للحيوانات الخارقة

7:00تحالف دي سي للحيوانات الخارقة

9:00تسليم أهالي

11:00قطار فائق السرعة

سينما المول )2(

3:15التيلجو

6:00قطار فائق السرعة

8:30التيلجو

11:00الهندية

سينما المول )3(

3:00تحالف دي سي للحيوانات الخارقة

5:00المالياالم

8:00المالياالم

11:00المالياالم

سينما كتارا )1(

5:30بحبك

7:30قطار فائق السرعة

10:00قطار فائق السرعة

سينما كتارا )2(

5:00مافريك، توب غان

8:00مافريك، توب غان

11:00قطار فائق السرعة

سينما كتارا )3(

4:30تحالف دي سي للحيوانات الخارقة

6:30المينيونز: نهوض غورو

8:30عيد الفصح

10:30مافريك، توب غان

سينما رويال بالزا  )1(

3:10تحالف دي سي للحيوانات الخارقة

5:00المالياالم

6:45المالياالم

المالياالم
8:00

11:00التيلجو

سينما رويال بالزا )2(

3:15التيلجو

6:00عيد الفصح

7:45التيلجو

10:30المالياالم

سينما رويال بالزا )3(

3:30التاميلية

5:45الهندية

8:15قطار فائق السرعة

10:45قطار فائق السرعة

بالتعاون مع »بريد قطر«

»هواة الطوابع« ينظم 
معرض »الرياضة للجميع«

نظم المركز القطري لهواة الطوابع والعمالت بالتعاون 

مع بريد قطر معرضا للطوابع بعنوان »الرياضة 

للجميع« بتاريخ 4 أغسطس 2022، تزامنًا مع الحدث 

الرياضي الذي ينتظره عشاق الرياضة في العالم وهو 

استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022. 

تم ذلك في بهو مبنى بريد قطر بالطابق الثاني، 

ويستمر المعرض المقام حاليًا لمدة شهر من 

تاريخه، وتم عرض استندات للطوابع تحتوي على 

14 فريمًا للطوابع الرياضية، حيث يحتوي كل فريم 
على نوع من أنواع الرياضة لدول العالم المختلفة، 

وكل عرض يحتوي على لوحة مستوحاة من الطابع، 

باإلضافة إلى عرض 3 فريمات تحتوي على نشرة 

تعريفية باللغتين العربية واإلنجليزية ونبذة عن 

المركز وعن تاريخ البريد في قطر وعن هواية جمع 

الطوابع واألدوات المستخدمة في الهواية.

والمعرض مفتوح للجمهور يوميًا والدعوة موجهة 

لمحبي الرياضة ولهواة الطوابع والمهتمين بهواية 

جمع الطوابع لزيارة المعرض. ويهدف المركز إلى 

رعاية ونشر هواية جمع الطوابع والعمالت والعمل 

على االرتقاء بها وإتاحة الظروف لتنميتها بكافة السبل 

والوسائل ألعضائه لممارسة هذه الهواية.

$ الدوحة

»صيفي الخور« يعزز السلوك اإليجابي لمنتسبيه
بالتعاون مع إدارة شرطة األحداث

الشبابية  الشؤون  إدارة  إشراف  تحت 

بوزارة الرياضة والشباب وفي إطار فعاليات 

الرياضي،  الخور  بنادي  الصيفي  النشاط 

بالتعاون  بالنادي  الشبابية  اللجنة  نظمت 

شرطة  بإدارة  واإلعالم  التوعية  قسم  مع 

بعنوان  محاضرة  الداخلية  بوزارة  األحداث 

الصيف«  في  اإليجابي  السلوك  »تعزيز 

النعمة  عبدالله  محمد  المالزم  حاضرها 

تأتي  واإلعالم.  التوعية  قسم  ضابط 

المحاضرة ضمن فعالية »صيفنا آمن« الذي 

تنظمه إدارة شرطة األحداث للعام السادس 

على التوالي.

وتناول المحاضر خالل اللقاء تعريفًا باإلدارة 

ودورها  فيها،  العمل  إجراءات  وأهم  وأقسامها 

السلوكيات  من  النشء  على  الحفاظ  في 

الفئة  على  الضوء  سلط  كما  الخاطئة، 

شرطة  إدارة  بها  تختص  التي  العمرية 

 16 إلى  سنوات   7 عمر  من  وهي  األحداث 

الذي  والعمر  التمييز  سن  أنها  مبينًا  سنة، 

ومحاولة  التقليد  الشاب  أو  الطفل  فيه  يبدأ 

أن  إما  االتباع ألشخاص معينين في حياته 

يكونوا قدوة طيبة أو غير ذلك مما يحذر منه. 

كما أوضح أبرز الطرق التي من شأنها حماية 

السلبية،  السلوكيات  ارتكاب  من  النشء 

الصالحة  الصحبة  اختيار  أهمية  وبّين 

وتطّرق  السلوك،  على  اإليجابي  وأثرها 

التوجيهات  من  عدد  إلى  النعمة  المالزم 

تحفظ  التي  العمر  هذا  في  للشباب  الهامة 

النشء من الوقوع في السلوكيات الخاطئة 

بدون  القيادة  مخاطر  بيان  بينها:  من  التي 

الطرقات  في  سواء  والمشاجرات  رخصة، 

هذا  الشبابية،  والتجّمعات  المدارس  أو 

بعض  أخطار  إلى  التطّرق  إلى  باإلضافة 

أن جميع هذه  اإللكترونية، موضحًا  األلعاب 

الثقافة األمنية  التوجيهات تقع تحت مفهوم 

التي تعمل اإلدارة على تنميتها لدى النشء.

مدير  المهندي،  راشد  علي  أكد  جانبه،  من 

النشاط الصيفي بالنادي، أهمية مثل هذه 

جيل  تنشئة  في  تسهم  التي  المحاضرات 

وأيضًا  ووطنه،  ومجتمعه  نفسه  يفيد  واٍع 

أهمية االلتزام باألخالق.

مبارك  السيد  قدم  المحاضرة،  نهاية  وفي 

إدارة  رئيس  نائب  المهندي  عبدالعزيز 

للمحاضر  التذكاري  النادي  درع  النادي 

تكريما له.

$ الدوحة
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السنة )27( - اإلثنين  10 من المحرم  1444هـ الموافق 8 أغسطس 2022م العدد )9835(

أســد في الشــارع

تعافي الغطاء المرجاني

أفاد برنامج مراقبة رسمي بظهور أكبر غطاء 

مرجاني منذ 36 عاما على ثلثي الحاجز المرجاني 

العظيم في أستراليا، لكن الشعاب ال تزال عرضة 

ض جماعي يزداد تكرارا.
ُّ

لتبي

وقال المعهد األسترالي للعلوم البحرية في تقريره 

السنوي إن التعافي في األجزاء الوسطى والشمالية 

من الشعاب المرجانية المدرجة على قائمة منظمة 

األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( 

للتراث العالمي يأتي على النقيض من المنطقة 

الجنوبية، التي تشهد فقدانا للغطاء المرجاني 

بسبب انتشار نجم البحر المكلل بالشوك.

وقال بول هاردستي المدير التنفيذي للمعهد في 

بيان: »يظهر هذا مدى ضعف الشعاب المرجانية 

أمام االضطرابات الحادة والخطيرة المستمرة التي 

تحدث بوتيرة أسرع ولمدة أطول«.

يأتي التقرير في وقت تبحث فيه اليونسكو ما إذا 

كانت ستصنف الحاجز المرجاني العظيم على أنه 

»في خطر«، بعدما زاره خبراؤها في مارس. وكان 

من المقرر عقد اجتماع لجنة التراث العالمي، الذي 

كان مصير الشعاب المرجانية على جدول أعماله، 

في روسيا في يونيو ولكنه تأجل.

ويصنف المعهد األسترالي للعلوم البحرية غطاء 

المرجان الصلب على أنه يمثل قيمة عالية، وذلك 

بناء على مسوح طويلة األجل.

تداولت مواقع التواصل االجتماعي في العراق 

مقطع فيديو يظهر من خالله أسد يتجول في أحد 

شوارع مدينة الموصل وسط ذهول المارة واكتظاظ 

السيارات، وبدا الفيديو أنه التقط بواسطة أحد 

األشخاص الذي كان يستقل سيارة ويتابع 

باستغراب األسد وهو على مقربة منه.

وأبدى صاحب التسجيل الدهشة واالمتعاض من 

ترك حيوانات مفترسة تتجول طليقة بين مناطق 

يقطنها البشر مما يعرض حياتهم للخطر.

وكان األسد يحاول الهرب من صاحبه الذي ظهر في 

المقطع وهو يالحقه بعد أن أمسك رأسه وانهال عليه 

بالضرب.

وتفاعل ناشطون في مواقع »السوشيال ميديا«، 

بردود غاضبة وأخرى ساخرة.

ووصف بعض المدونين ترك األسد يجوب مناطق 

مأهولة بالسكان على أنة »استهتار« باألرواح 

واستخفاف بالعقاب الذي قد يطال مربي تلك 

الحيوانات »الفتاكة«.

وفي تعليق آخر، قال أحد المتفاعلين مع الفيديو إن 

»ذلك تعذيب لألسد بزجه ببيئة غريبة عنه والذي 

من المفترض أن يكون داخل حديقة حيوانات أو في 

محميات تضم حيوانات مماثلة«.

الهاتف الذكي يحسن الذاكرة
دراسة  توصلت  متوقعة  غير  نتيجة  في 

حديثة إلى أن استخدام الهاتف الذكي قد 

يساعد على تحسين الذاكرة، وال تعني 

مفيدة  الذكية  الهواتف  أن  النتيجة  هذه 

إلى  تشير  قد  الدراسة  لكن  للصحة، 

اإليجابية  اآلثار  بعض  وجود  احتمالية 

التي بحاجة للمزيد من األبحاث.

الهواتف  استخدام  أن  الدراسة  وكشفت 

الذكية قد يساعد على تحسين مهارات 

جعله  من  بدال  الشخص  لدى  الذاكرة 

الرقمية  األجهزة  وأن  النسيان،  كثير 

قد  مما  مهمة،  معلومات  تخزن  أن  يمكن 

تذكر  على  القدرة  تحسين  إلى  يؤدي 

موقع  نقل  ما  وفق  الحاجة،  وقت  األشياء 

في  الدراسة  ونشرت  فيله،  دويتشه 

»مجلة علم النفس التجريبي«.

الهاتف  استخدام  أن  الدراسة  وأوضحت 

فقط  يساعد  ال  خارجية«  كـ»ذاكرة 

تخزينه  يتم  ما  تذكر  على  األشخاص 

تذكر  على  أيضا  يساعدهم  ولكن  فيه، 

المعلومات غير المحفوظة.

عبروا  الصحة  خبراء  أن  إلى  يشار 

استخدام  كثرة  أن  من  قلقهم  عن  سابقا 

التكنولوجيا يمكن أن تقلل وظائف المخ، 

وربما تؤدي إلى شكل من أشكال »الخرف 

الرقمي«.

تتراوح  متطوعا   158 الدراسة  في  وشارك 

طلب  حيث  عاما،  و71   18 بين  أعمارهم 

الخبراء  طورها  ذاكرة«  »مهمة  أداء  منهم 

على أجهزة رقمية.

سبب جديد للخرف تخفيف وزن الحقيبة المدرسية

لجمعية  الدولي  المؤتمر  في  باحثون  حذر 

ألزهايمر )AACI 2022( في سان دييغو بالواليات 

الدم  ضغط  ارتفاع  أن  من  األميركية،  المتحدة 

بالخرف  اإلصابة  خطر  يزيد  قد  الحمل  أثناء 

الوعائي.

 59668 من  بيانات  األميركي  البحث  وتضمن 

بالخرف،  اإلصابة  وخطر  للحمل  تعرضن  امرأة 

تشخيص  وقع  الالئي  أولئك  أن  الباحثون  ووجد 

الدم،  ضغط  بارتفاع  مرتبطة  بحالة  إصابتهن 

الوعائي،  بالخرف  لإلصابة  عرضة  أكثر  كانوا 

االعتبار،  في  األخرى  العوامل  أخذ  عند  حتى 

عند  كالعمر  اإلضافية  العوامل  شملت  حيث 

الوالدة والوضع االجتماعي واالقتصادي.

األبحاث  رئيسة  سانشو،  روزا  الدكتورة  وقالت 

في مركز أبحاث ألزهايمر في المملكة المتحدة: 

من  بالخرف  لإلصابة  عرضة  أكثر  »النساء 

النساء  حياة  أخذ  يتم  عندما  حتى  الرجال، 

األطول في االعتبار«.

وأضافت الدكتورة سانشو: »ارتفاع ضغط الدم 

تأثير  وله  القلب،  صحة  لسوء  خطر  عامل  هو 

سلبي على صحة الدماغ«.

وأوضحت سانشو أن هذا البحث يسلط الضوء 

وتسمم  الدم  ضغط  ارتفاع  بين  الروابط  على 

النساء  إصابة  وخطر  بالحمل  المرتبط  الحمل 

وراء  الكامنة  أنه لم يدرس األسباب  إال  بالخرف، 

ذلك.

للمراقبة  الحوامل  خضوع  إلى  النتائج  وتشير 

أثناء  الدم  ضغط  الرتفاع  المنتظمين  والعالج 

الحمل.

قدم  المؤتمر،  في  ُعرضت  أخرى  دراسة  وفي 

الدماغ  تغيرات  مؤشرات  هولندا  من  باحثون 

امرأة،   538 لدى  القلب  وصحة  بالدم  المتعلقة 

الالتي عانين  والنساء  الحمل،  15 عاما من  بعد 

لديهن  كان  الحمل  أثناء  الدم  ضغط  ارتفاع  من 

الدموية  واألوعية  الهيكلية  التغييرات  من  المزيد 

في أدمغتهن في فحص الدماغ لمدة 15 عاما.

وكشفت فحوصات الدماغ أن النساء المصابات 

تعرضن  الحمل  أثناء  الدم  ضغط  بارتفاع 

لتغييرات في »المادة البيضاء« في الدماغ، وهي 

عرضة لتغيرات تدفق الدم.

الخرف  تسبب  التي  »التغيرات  الباحثون:  وقال 

األعراض،  ظهور  من  عاما   20 قبل  تبدأ  أن  يمكن 

واألوعية  القلب  على  تؤثر  التي  الخطر  وعوامل 

يمكن أن تؤثر أيضا على كيفية عمل أدمغتنا«.

مصدر  إلى  المدرسية  الحقائب  تحولت 

العليا  السلطات  وكذلك  األمور  ألولياء  قلق 

وزارة  وأعلنت  الجزائر،  في 

حزمة  التربية 

التربية  وزارة  وأكدت  وزنها.  لتخفيف  إجراءات 

»الشروق«  صحيفة  بحسب  الجزائرية، 

المدارس  داخل  تجهيزات  توفير  المحلية، 

أدراج  وتخصيص  التالميذ،  لصالح  االبتدائية 

المجالس  لرؤساء  مراسلة  متعلم..وفي  لكل 

أدراج  بتوفير  التربية  مديرو  طالب  البلدية، 

للمساهمة  االبتدائية  المدارس  تالميذ  لصالح 

في تخفيف ثقل حقائب الظهر.

رؤساء  إلى  الموجهة  المراسلة  ورافق 

المجالس البلدية بطاقة لمواصفات 

األدراج المخصصة لحفظ الكتب 

المدرسية.

»وزن  أن  المراسلة  في  وجاء 

المدرسية  المحفظة 

قلق  يثير  يزال  ال 

العليا  السلطات 

األمور  أولياء  وكذا 

إصابة  خطر  من 

التالميذ بأضرار 

تحد  صحية 

نشاطهم  من 

وحيويتهم«.

سترة
رئوية

خالله  من  يمكن  جديدا  جهازا  ألمان  باحثون  ابتكر 

الرئتين  ومراقبة  التنفسي  الجهاز  مرضى  متابعة 

باستمرار والكشف عن أية مشكالت تتعرض لها. 

وقامت مجموعة أبحاث فرونهوفر األلمانية بابتكار سترة ُتعرف 

الجديدة  التقنية  تستهدف  حيث  الرئوية«،  »السترة  باسم 

قدر  أصغر  وتستكشف  التنفسي،  الجهاز  مرضى  أساسي  بشكل 

من الضوضاء أو األصوات الصادرة عن الرئتين.

الرئوية« من خالل دمج مستشعرات صوتية متعددة  وتعمل »السترة 

المستشعرات  السترة، وعن طريق هذه  والخلفي من  األمامي  الجزء  في 

يتم تحديد مكان أي مشكلة داخل الرئتين.

كما يتم تسجيل البيانات التي تم رصدها بوساطة مستشعرات السترة، 

إلى  باإلضافة  المستشعرات،  قراءات  جميع  لتحليل  مخصص  برنامج  في 

إمكانيتها على التقاط صورة للرئتين لتوضيح المشاكل بها.

ويمكن توصيل السترة بجهاز محمول لعرض صورة الرئتين.


