
TUESDAY 9 August 2022 NO (9836)الثالثاء  11 من المحرم  1444هـ الموافق 9 أغسطس 2022م العدد )9836( 24

صـاحـب الســمـو يتلـقى رسـالــة خطيــة من الرئيـس اللبــنـاني تتصـل بدعم العالقات وتطويرها
استقبل األطراف التشادية الموقعة على االتفاقية.. صاحب السمو :

مرحلة هامة في تاريخ تشاد
أدعو جميع األطراف لالنضمام إلى هذه االتفاقية من أجل تحقيق االستقرار واألمن في بالدهم

الفريق ديبي وممثلو أطراف المعـــارضـة يشـكـرون صـاحــب الســمـو على احتـــضان المفاوضات 

التاريخ يعلمنا عدم نجاعة حل األزمة التشادية بالقوة العسكريةوزير الخارجية: نعتز باحتضان المفاوضات التاريخية المهمة

يتعين على جميع األطراف التشادية تجاوز الماضي وآالمهالتصالح الحقيقي للشعب التشادي هو الضمانة الستدامة السالم

غوتيريش: الشكر 
لقطر على احتضانها 
ورعايتها للمفاوضات

فقي: الدوحة تحتل 
بجدارة مكانة جليلة 

في صنع السالم

شريف محمد زين: 
قطر وضعت كل 

إمكاناتها إلنجاح السالم

مسؤولون في االتحاد 
اإلفريقي ومفاوضون: 

نثمن جهود الدوحة

الدوحة  اسم  أصبح  قنا-  الدوحة- 

عالمة بارزة في االتفاقيات اإلقليمية 

النزاعات،  وحل  الدولية  والوساطة 

سواء من خالل اإلعالن عن اتفاقات 

إلرساء الحوار الوطني بين الفرقاء 

لبنان  في  كان  كما  السياسيين، 

وإقليم دارفور في السودان، وآخرها 

دولية،  أطراف  بين  أو  تشاد،  في 

األفغاني  الحوار  في  حدث  كما 

بين  والمحادثات  األفغاني،   -

الواليات المتحدة وطالبان.

عت األطراف التشادية  وباألمس وقَّ

بمشاركة  للسالم  الدوحة  اتفاقية 

العسكرية  السياسية  الحركات 

الشامل  الوطني  الحوار  في 

رعاية  تحت  تشاد،  في  السيادي 

تتويجا  جاءت  والتي  قطر،  دولة 

استضافتها  التي  للمفاوضات 

الماضية  الخمسة  األشهر  خالل 

ويمهد  ودولية،  إقليمية  بمشاركة 

االتفاق لبدء انعقاد الحوار الوطني 

في العاصمة التشادية نجامينا.

الدوحة.. عالمة بارزة في االتفاقيات

نجـاح جــديــــد لقـــطــر
فــــي حـــــل الـــنــــزاعـــات
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جاء ذلك خالل لقاء سموه، صباح أمس 

فخامة  من  بكل  األميري،  بالديوان 

إتنو،  ديبي  إدريس  محمد  الفريق 

االنتقالي  العسكري  المجلس  رئيس 

من  عدد  وممثلي  تشاد،  بجمهورية 

بمناسبة  التشادية،  المعارضة  أطراف 

للسالم  الدوحة  اتفاقية  على  توقيعهم 

بجمهورية تشاد.

رئيس  من  كل  أعرب  جانبهم،  من 

االنتقالي  العسكري  المجلس 

أطراف  وممثلي  تشاد،  بجمهورية 

شكرهم  عن  التشادية،  المعارضة 

احتضان  على  المفدى  األمير  لسمو 

دولة قطر لمفاوضات السالم التشادية، 

مثمنين المساعي الحميدة لدولة قطر، 

وحرصها الدائم على حفظ األمن والسالم 

في تشاد والعالم.

اللقاء عدد من أصحاب السعادة  حضر 

الدول  في  المسؤولين  وكبار  الوزراء 

والمنظمات  والصديقة  الشقيقة 

الدولية.

وفي نفس السياق، قال حضرة صاحب 

تويتر  عبر  تغريدة  خالل  السمو، 

بمناسبة  التشاديين  أشقاءنا  »أهنئ 

التوقيع على اتفاقية الدوحة للسالم في 

دوام  لبالدهم  متمنيا  تشاد،  جمهورية 

أشكر  »كما  وأضاف:  واالستقرار«.  األمن 

تغليب  على  المشاركة  األطراف  جميع 

التشادي،  للشعب  العليا  المصلحة 

الذي عانى كثيرا من الصراعات، وعلى 

ثقتهم في قطر التي ستظل داعمة لكل 

ما يحقق األمن والسالم«.

»اتفاقية الدوحة للسالم« خطــــــــوة للمصالحة الوطنية في تشاد
ـــحـــة الــــعــــامــــة ـــمـــصـــل ـــل ـــهـــم ل ـــيـــب ـــــمـــــعـــــارضـــــة عــــلــــى تـــغـــل ـــــر الــــحــــكــــومــــة وأطــــــــــــــراف ال أشـــــك

رئيس المجلس العسكري وأطراف المعارضة 

يثمنون مساعي قطر الدائمة لحفظ األمن

قـــطــــر 
 ستظل 
داعمة لكل
ما يحقق 
الســالم

ـــى االنــضــمــام لــالتــفــاقــيــة مـــن أجـــل تــحــقــيــق االســـتـــقـــرار واألمـــــن فـــي بــالدهــم أدعــــو جــمــيــع األطـــــراف إل

اسـتقبل األطـراف التشــادية الموقـــــــــــــــــــــــعة على االتفاقية.. صـاحـب السمو:

الدوحة- قنا- أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، على أن اتفاقية 

الدوحة للسالم في جمهورية تشاد تعد مرحلة جديدة 
وهامة في تاريخ تشاد.

وأوضح سمو األمير المفدى أن هذه االتفاقية تعتبر 
خطوة أولى تمهد الطريق أمام حوار للمصالحة 

الوطنية الشاملة في تشاد، معربا عن شكره وتقديره 
للحكومة التشادية وأطراف المعارضة التشادية على 

جهودهم وحرصهم على المصالحة، وتغليبهم 
للمصلحة الوطنية العامة، داعيا في هذا الصدد جميع 
األطراف في تشاد إلى االنضمام إلى هذه االتفاقية من 

أجل تحقيق االستقرار واألمن في بالدهم.
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برعاية دولة قطر

األطراف التشادية توقع على »اتفاقية الدوحة للسالم«

الشيخ  سعادة  التوقيع،  مراسم  حضر 

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من وزراء 

الدول،  من  بعدد  والمسؤولين  الخارجية 

والمنظمات  األفريقي  االتحاد  عن  وممثلون 

اإلقليمية والدولية.

ووقع على االتفاق إنابة عن الحكومة االنتقالية 

في تشاد، سعادة السيد شريف محمد زين 

اإلفريقي  والتكامل  الخارجية  الشؤون  وزير 

والتشاديين بالخارج، إلى جانب ممثلين عن 

الحركات السياسية العسكرية في تشاد.

»الحوار  انعقاد  لبدء  االتفاق  هذا  ويمهد   

في  تشاد«  في  والسيادي  الشامل  الوطني 

يهدف  الذي  إنجامينا،  التشادية  العاصمة 

لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ورحب   

بحفل  قطر  دولة  كلمة  في  الخارجية، 

من  الوفود  وأعضاء  برؤساء  االتفاقية،  توقيع 

تعتز  التي  قطر  دولة  في  تشاد  جمهورية 

باحتضان المفاوضات التاريخية المهمة التي 

شملت الحكومة االنتقالية ومعظم الحركات 

تشاد،  جمهورية  في  العسكرية  السياسية 

منذ مارس الماضي.

البالغ  وتثمينها  قطر  دولة  تقدير  عن  وأعرب 

إلنجاح  الوفود  هذه  بذلتها  التي  للجهود 

الدوحة  »اتفاقية  إلى  والتوصل  المفاوضات 

السياسية  الحركات  ومشاركة  للسالم 

الشامل  الوطني  الحوار  في  العسكرية 

يعكس  الذي  األمر  تشاد«،  في  والسيادي 

الحرب  مرحلة  إنهاء  ألهمية  وإدراكها  حرصها 

في  التشادي  الشعب  تطلعات  وتحقيق 

السالم الدائم.

السعادة  بأصحاب  سعادته  رحب  كما 

وجميع  المتابعة  لجنة  أعضاء  الدول  ممثلي 

المشاركين في هذا االجتماع المهم.

وقال سعادته: إن التاريخ يعلمنا بعدم نجاعة 

وإن  العسكرية،  بالقوة  التشادية  األزمة  حل 

خالل  من  البناء  الحوار  هو  الوحيد  السبيل 

طاولة المفاوضات وتحقيق تسوية سياسية 

جمهورية  شعب  أطياف  جميع  بين  شاملة 

تشاد.

ولفت إلى أنه ومن هذا المنطلق لم تتردد دولة 

واستضافة  الوساطة  قبول  في  لحظة  قطر 

المفاوضات بين األطراف التشادية إيمانا منها 

بأن التصالح الحقيقي للشعب التشادي هو 

الضمانة األكيدة الستدامة السالم واالستقرار 

وبناء دولة القانون والتنمية في تشاد.

وأضاف: »ال يخفى أن المفاوضات قد واجهتها 

التي تم معالجتها من  العديد من التحديات 

لتوجيهات  وتنفيذا  المقدرة،  جهودكم  خالل 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير البالد المفدى لم تدخر دولة قطر 

معكم،  بالتعاون  العقبات  تذليل  في  وسعا 

أعضاء  الدول  جهود  نثمن  السياق  هذا  وفي 

لجنة المتابعة التي ساهمت في إنجاح هذه 

المفاوضات«.

 وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء 

نتائج  أن  من  يقينه  عن  الخارجية  وزير 

والتوقيع  الدوحة  التي تمت في  المفاوضات 

والمشاركة  للسالم  الدوحة  اتفاقية  على 

األطراف  معظم  بين  الوطني  الحوار  في 

التشادية سوف تشكل مرحلة مهمة ودقيقة 

الوطني  الحوار  خالل  التشادي  للشعب 

الخالفية،  المسائل  لكافة  حلول  إليجاد 

وتلبية  الوطنية  المصالحة  وتحقيق 

طموحات الشعب التشادي.

يتعين  المنطلق  هذا  »من  أنه  على  وشدد   

على هؤالء الذين يتصفون بالحكمة والرؤية 

تحديد  لحظات  مواجهة  عند  الثاقبة 

أن  شعوبهم  وحياة  حياتهم  في  المصير 

قرارات  يتخذوا  وأن  المسؤولية،  يتحملوا 

حاسمة تتناسب مع تحديات الموقف، وأن 

يرتفعوا فوق جميع أشكال الفرقة، وأن يلبوا 

يوقفوا  وأن  الوحدة،  في  شعوبهم  طموحات 

آالمه عن طريق االتفاق«.

جميع  على  يتعين  أنه  سعادته  وأضاف 

وآالمه،  الماضي  تجاوز  التشادية  األطراف 

عدم  مع  وآماله،  المستقبل  على  والتركيز 

يوجب  ما  وهو  الماضي،  من  العبرة  إغفال 

بروح  المستقبل  إلى  االنطالق  الجميع  على 

جمهورية  شعب  بحق  راسخ  وإيمان  وثابة 

واالستقرار  باألمن  ينعم  أن  في  تشاد 

والوحدة وأن يحقق التنمية المنشودة.

وأعرب عن شكر وتقدير دولة قطر للحكومة 

االنتقالية والحركات السياسية العسكرية 

التي وقعت على هذا االتفاق، وأعرب عن أمل 

األخرى  المجموعات  أن تلحق  دولة قطر في 

وأحالم  آمال  لتحقيق  والسالم  الوفاق  بركب 

الشعب التشادي.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إن دولة 

اتفاق السالم  أن يكون  إلى  قطر تتطلع بقوة 

المبدئي الذي نحتفي به اليوم نقطة تحول 

مهمة على طريق االستقرار واالزدهار للشعب 

التشادي وتحقيق أهدافه في األمن والتنمية 

والرخاء.

 وشدد سعادته على أن الجميع يدرك حجم 

في  المنشود  السالم  لتحقيق  التحديات 

تشاد من خالل المفاوضات والحوار الوطني 

في  ودعا  إنجامينا.  في  يعقد  سوف  الذي 

تكثيف  إلى  الدولي  المجتمع  الصدد  هذا 

هذه  الغتنام  والدولية  اإلقليمية  الجهود 

الفرصة التاريخية، إلنجاح الحوار الوطني، 

لتحقيق  الوطنية  المصالحة  وتحقيق 

السالم المنشود للشعب التشادي.

ال  السياق  هذا  »وفي  سعادته  وأضاف 

األطراف  جميع  أن  شك  أدنى  يساورني 

على  الملقاة  المسؤولية  تقدر  التشادية 

وتوفيقه  الله  بإذن  الجميع  وأن  عاتقها 

تطلعات  لتحقيق  جهده  قصارى  سيبذل 

الشعب التشادي في أن يكون السالم بديال 

يسود  وأن  طويلة،  سنوات  استمرت  لحرب 

األمن واالستقرار كافة ربوع تشاد«.

 وأكد سعادته أن دولة قطر لن تدخر جهدا 

في التعاون مع جميع األطراف التشادية ومع 

المجتمع الدولي لتحقيق األهداف المرجوة 

الوطني  والحوار  المفاوضات  هذه  من 

في  التشادي  الشعب  تطلعات  وتحقيق 

األمن واالستقرار والسالم والتنمية.

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  وقال   

قطر  دولة  إيمان  من  انطالقا  الخارجية: 

مسؤولية  السالم  استدامة  بأن  الراسخ 

نؤكد  فإننا  الدولية،  لألسرة  مشتركة 

أن دولة قطر لن تألو جهدا في مواصلة  على 

الدولية  الجهود  كافة  مع  الفاعلة  مشاركتها 

واإلقليمية في هذا الشأن.

تشهد  تزال  ال  التي  الدول  سعادته،  ودعا 

نزاعات تهدد أمنها واستقرارها والسلم واألمن 

الدوليين لالنفتاح على المبادرات الهادفة إلى 

البناء  إرساء دعائم السالم من خالل الحوار 

وتطلعاتها  طموحاتها  للشعوب  يحقق  الذي 

وما  الكريم،  والعيش  واالستقرار  األمن  في 

كثيرة  مناطق  في  السالم  ذلك  إلى  أحوجنا 

من العالم.

 اتفاقية تاريخية 
التوقيع،  مراسم  أمام  مسجلة  كلمة  وفي 

غوتيريش  أنتوني  السيد  سعادة  أعرب 

األمين العام لألمم المتحدة، عن الشكر لدولة 

بين  للمفاوضات  ورعايتها  الحتضانها  قطر 

توقيع  إلى  أفضت  والتي  التشادية  األطراف 

اتفاق الدوحة للسالم.

وستمكن  تاريخية  االتفاقية  هذه  إن  وقال:   

دائم  سالم  تحقيق  من  بها-  االلتزام  مع   -

لتقديم  الدولي  المجتمع  داعيا  تشاد،  في 

الفترة  هذه  في  تشاد  إلى  الالزمة  المساعدة 

الحاسمة.

الدوحة مدينة السالم 
موسى  السيد  سعادة  أعرب  جهته  من   

عن  اإلفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس  فقي 

تهنئته لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

على  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

عن  أثمرت  التي  وجهودها  قطر  دولة  مساعي 

توقيع اتفاقية الدوحة للسالم. 

رعاية  من  قطر  دولة  به  قامت  ما  »إن  وقال:   

والثناء«،  اإلشادة  يستحق  للمفاوضات 

هذه  الدوحة  تاريخ  أتأمل  »حينما  مضيفا: 

السالم  صنع  في  والرائدة  الرائعة  المدينة 

أجدها تحتل بجدارة مكانة جليلة«.

مفوضية  رئيس  سعادة  واستعرض   

في  قطر  دولة  وجهود  دور  اإلفريقي،  االتحاد 

الدولية السيما بين األطراف  مجال الوساطة 

األفغانية، وفي دارفور بالسودان.

تم  التشادية  األطراف  بين  االتفاق  إن  وقال:   

المفاوضات،  من  أشهر   5 بعد  إليه  التوصل 

وأضاف »هنيئا للدوحة مدينة السالم«.

طريق  في  أولى  خطوة  االتفاق  ويشكل   

تدابير  ويتضمن  التشادية،  المصالحة 

الوطني  والوئام  والسالم  الثقة  الستعادة 

بصورة  العدائية  األعمال  وقف  منها:  واألمن 

االنتقالية  الحكومة  التزام  ونهائية،  تامة 

عملية  بأي  واألمن  الدفاع  قوات  قيام  بعدم 

الحركات  ضد  بوليسية  أو  عسكرية 

على  الموقعة  العسكرية  السياسية 

المجاورة  البلدان  في  وجدت  أينما  االتفاقية 

السياسية  الحركات  التزام  لتشاد، 

أو  اختراق  بأي  القيام  بعدم  المسلحة 

ضد  كان  نوع  أي  من  هجوم  أو  مسلح  عمل 

األطراف  جميع  والتزام  االنتقالية،  الحكومة 

انتقامي  أو  عدائي  عمل  بأي  القيام  بعدم 

انتماء  أو  عرقي  أساس  على  مضايقة  أو 

سياسي أو أي أساس آخر.

السالح  لنزع  أخرى  تدابير  االتفاق  ويتضمن   

الثقة  وبناء  الدمج،  وإعادة  والتسريح 

والترتيبات األمنية، والحوار الوطني الشامل 

في إنجامينا، فضال عن آليات متابعة وتنفيذ 

هذه االتفاقية.

مفاوضات  استضافت  قطر  دولة  وكانت 

الماضي  مارس  شهر  في  التشادية  السالم 

االنتقالية  الحكومة  عن  ممثلين  بمشاركة 

العسكرية  السياسية  الحركات  ومعظم 

اإلقليمي  دورها  من  انطالقا  وذلك  تشاد،  في 

والدولي الفاعل في توفير األرضية األساسية 

للوساطة ومنع نشوب وتفاقم النزاعات.

{ سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء

الحوار البناء من خالل طاولة 
المفاوضات السبيل الوحيد لحل األزمة

وزير الخارجية: نتطلع ألن يكون االتفاق نقطة تحول الستقرار وازدهار الشعب التشادي

رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي: هنيئا للدوحة مدينة السالم على جهودها الدائمة في مجال الوساطة الدولية 

التاريخ يعلمنا عدم نجاعة الحلول بالقوة العسكريةمشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل 

الدوحة - قنا - وقعت األطراف التشادية، في الدوحة أمس، على »اتفاقية الدوحة 
للسالم ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي 

في تشاد«، تحت رعاية دولة قطر، وذلك تتويجا للمفاوضات التي استضافتها خالل 
األشهر الخمسة الماضية بمشاركة إقليمية ودولية.

أنتوني غوتيريش: نشكر قطر الحتضانها ورعايتها المفاوضات التي أفضت إلى توقيع االتفاقية 
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وزير الشؤون الخارجية التشادي:

الدوحة »عاصمة السالم« في العالم
وزير  زين،  محمد  شريف  السيد  سعادة  أشاد   - قنا  الدوحة- 

في  بالخارج  والتشاديين  اإلفريقي  والتكامل  الخارجية  الشؤون 

األطراف  بين  الوساطة  في  الكبير  قطر  دولة  بدور  تشاد،  جمهورية 

بتوقيع  السعيدة«  لـ»النهاية  الوصول  إلى  أفضى  ما  التشادية، 

اتفاقية الدوحة للسالم ومشاركة الحركات السياسية العسكرية 

الدوحة  واصفا  تشاد،  في  والسيادي  الشامل  الوطني  الحوار  في 

بأنها »عاصمة السالم« في العالم.

وأكد سعادته، في تصريحات صحفية على هامش توقيع االتفاقية 

وضعت  قطر  دولة  أن  الدوحة،  شيراتون  بفندق  أمس  تم  الذي 

وقع  االتفاقية  هذه  أن  خاصة  السالم،  مسار  إلنجاح  إمكاناتها  كل 

90 بالمائة من الحركات المسلحة، وهذا يحسب  عليها أكثر من 

مفاوضات  كل  في  ذلك  قبل  نجحت  التي  القطرية  للدبلوماسية 

السالم واالتفاقات التي احتضنتها الدوحة في السابق.

والتشاديين  اإلفريقي  والتكامل  الخارجية  الشؤون  وزير  وعبر 

بالخارج عن امتنانه لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، على قبولهم 

بين  الوسيط  دور  بلعب  واضطالعهم  المباحثات،  هذه  احتضان 

األطراف التشادية لمدة خمسة أشهر تقريًبا، رغم ما اكتنف ذلك 

في  إليها  التوصل  تم  التي  النتيجة  هو  المهم  لكن  صعوبات،  من 

نهاية المطاف. وأعرب سعادة السيد شريف محمد زين عن ثقته 

بأن هذا االتفاق سيقود إلى سالم دائم، وسيسمح لجميع الجماعات 

الحوار  في  بالمشاركة  االتفاقية  هذه  على  عت  وقَّ التي  المسلحة 

الوطني الشامل الذي سيعقد في تشاد 20 أغسطس الجاري.

وأبدى الوزير التشادي تفاؤله بنتائج هذه االتفاقية، مشيرا إلى أن 

معظم الجماعات المسلحة وقعت على هذه االتفاقية، وستشارك 

الشعب  لجميع  منتدى  هو  الذي  الشامل  الوطني  الحوار  في 

التشادي.

مختلف  يمثلون  شخص   1000 من  أكثر  أن  »أعتقد  بقوله  وتابع 

شرائح المجتمع التشادي سيجتمعون في تشاد خالل هذا الحوار، 

فيما  تشاد  بمستقبل  المتعلقة  القضايا  جميع  يناقشون  وسوف 

وكل  الجيش  وإصالح  المستقبلية  واالنتخابات  بالدستور  يتعلق 

شيء.. لذلك أعتقد أن الذين رفضوا التوقيع فقدوا فرصة تاريخية 

كبيرة ومهمة للغاية ليكونوا جزًءا من هذه العملية«.

{ وزير الشؤون الخارجية التشادي

قــطـــر وضـــعــت كــل إمـكـــانـاتــهــا للـوصـــول لـ»النـهـــايـــة الســـعــيــدة«

قطر تتمتع بثقة دولية في مجال التفاوض وحل األزمات

في  المسؤولون  هؤالء  وقال 

تصريحات لـ قنا بهذه المناسبة: 

إن رعاية قطر الناجحة للتفاوض 

دليل  االتفاقية  لهذه  أفضى  الذي 

يولونها  التي  الثقة  على  واضح 

ومعهم المجتمع الدولي واإلقليمي 

بثقل  تتمتع  التي  للدوحة، 

طيبة،  وسمعة  واسعة  وخبرات 

في مجال التفاوض وحل األزمات، 

ومصالحات  التفاقيات  وصوال 

يرضاها الجميع، وتحقق مصالح 

الدول والشعوب في العيش بأمن 

وسالم مستدامين.

السيد  سعادة  أكد  جانبه،  فمن 

مفوضية  رئيس  فقي  موسى 

تصريحاته  في  اإلفريقي،  االتحاد 

االتفاقية  على  التوقيع  أن  قنا،  لـ 

الوطني  بالحوار  تعنى  التي 

فرصة  يعد  تشاد  في  الشامل 

قطر  لدولة  الشكر  لتوجيه  أخرى 

ما  على  وشعبا  وحكومة  أميرا 

للوصول  مقدرة  جهود  من  بذلته 

مرحلة  يمثل  الذي  اإلنجاز،  لهذا 

مهمة على طريق بناء تشاد وإحالل 

السالم فيها عبر الحوار الشامل.

المسيرة،  هذه  إن  سعادته:  وقال 

قطر،  دولة  نجاح  بكل  رعتها  التي 

ستستمر بين األطراف التشادية 

من  العشرين  في  تشاد  داخل 

مؤكدا  الجاري،  أغسطس  شهر 

سيدعم  اإلفريقي  االتحاد  أن 

جهود  في  ويساعد  المفاوضات، 

تشاد،  في  للنزاع  السلمي  الحل 

التي قال إنها تحتاج دعم المنظومة 

فقي  السيد  وكرر  الدولية. 

إشادته بالجهود المقدرة والكبيرة 

حتى  قطر  دولة  بها  قامت  التي 

األطراف  بين  المفاوضات  توجت 

)أمس(،  اليوم  باتفاقية  التشادية 

قائال في هذا السياق: »نشيد من 

سمحت  التي  قطر  بدولة  جديد 

وهيأت الفرصة لألطراف التشادية 

ما  بالدوحة،  وتتحاور  لتلتقي 

التي تمهد  أفضى التفاقية السالم 

للحوار الوطني الشامل والسيادي 

في تشاد«.

الدكتور  وصف  ناحيته،  من 

رئيس  أصيل  إبراهيم  حسن 

في  للتغيير  الوطنية  المنسقية 

المقاومين  الديمقراطيين  اتحاد 

المذكورة  االتفاقية  بتشاد، 

برضا  تمت  إنها  وقال  بالممتازة، 

المفاوضين  جميع  وقبول 

والموقعين عليها، وبرعاية قطرية 

واحترام  وقبول  ثقة  محل  كانت 

كافة األطراف المتحاورة.

لـ قنا:  وتابع أصيل في تصريحه 

»اتفاقية الدوحة للسالم ومشاركة 

العسكرية  السياسية  الحركات 

الشامل  الوطني  الحوار  في 

تجاوزت  تشاد،  في  والسيادي 

كافة المرارات التشادية السابقة، 

طي  عليها  الموقعون  قرر  حيث 

بعزم  والسير  الماضي،  صفحة 

وحزم في التفاوض، وإعطاء فرصة 

للسالم«.

تعبت  »تشاد  القول:  إلى  ومضى 

كثيرا من النزاعات والحروب، وآن 

الوقت ألن يعيش شعبها في سالم 

واعد  مستقبل  واستشراف  ووئام 

تطلعات  ويلبي  استقرارها  يخدم 

شعبها«.

محمد  السيد  قال  جهته،  من 

المالية  وزير  تريا،  برمة  األمين 

لجنة  عضو  السابق  التشادي 

إن  قنا:  لـ  تصريح  في  التفاوض، 

االتفاقية التي جرى التوقيع عليها 

مهمة  خطوة  تعتبر  بالدوحة 

والمصالحة  السالم  طريق  على 

الوطن  وبناء  تشاد،  في  الوطنية 

بعد سنوات من الحرب واالقتتال.

على  الموقعين  بجميع  وأهاب 

أو  الحكومة  جانب  من  االتفاقية 

المعارضة بذل كل جهد، وااللتزام 

بكل ما يؤدي إلى النتائج المتوخاة 

الشعب  طموحات  لتحقيق  منها، 

بسالم  العيش  في  التشادي 

وأمان، ووضع مصلحة الوطن فوق 

أي اعتبار. 

وأضاف أن ثقة جميع المتفاوضين 

رعايتها  وفي  قطر،  في  كبيرة 

كل  توجت  التي  للمفاوضات 

الجهود باتفاقية اليوم، وهو إنجاز 

الدول  ترحيب  محل  إنه  قال 

ومحبي السالم في العالم. 

محمد  السيد  نوه  بدوره، 

رئيس  نائب  طاهر،  عثمان 

تشاد  أبناء  وحدة  تجمع  حركة 

للتنمية، باتفاقية الدوحة للسالم 

السياسية  الحركات  ومشاركة 

الوطني  الحوار  في  العسكرية 

تشاد،  في  السيادي  الشامل 

ينظر  تشاد  شعب  أن  مؤكدا 

التي  قطر  ولجهود  الحدث  لهذا 

مجال  في  العالم  عليها  تعود 

بكل  والمصالحات،  الوساطة 

تقدير وترحيب، وقال: »المناسبة 

التشادي،  للشعب  جدا  سعيدة 

والخير  للسالم  محب  ولكل 

لإلنسانية«.

وشدد السيد طاهر في تصريح لـ 

السالم  إلى  سبيل  ال  أنه  على  قنا 

التفاوض  خالل  من  إال  تشاد  في 

قطر  دولة  رعته  ما  وهو  والحوار، 

رغم  فيه  ومضت  نجاح،  بكل 

جميع  على  يحتم  ما  تحدياته، 

انتماءاتهم  بمختلف  التشاديين 

واإلعراب  الشكر  خالص  توجيه 

واالنخراط  للدوحة،  امتنانهم  عن 

بالعاصمة  المفاوضات  في 

نجمينا برغبة أكيدة.

األخرى  الحركات  منسوبي  ودعا 

المفاوضات  ممن لم يشاركوا في 

إليها،  االنضمام  إلى  اآلن  حتى 

الذي  السالم  قطار  أن  إلى  مشيرا 

وخبرة  مثابرة  بكل  قطر  قادته 

ركوبه  منهم  ينتظر  وحنكة 

في  اآلخرين  زمالئهم  مع  واإلسهام 

سالم مستدام ألجل وطنهم وأهلهم 

الذين عانوا كثيرا بسبب الفرقة 

والنزاعات.

أما البروفيسور بشار أسد محمد 

الوطني  التجمع  رئيس  عقيد، 

أحد  الشعبي،  الديمقراطي 

أطراف التفاوض التشادية، فقال: 

إن »أخبار الدوحة اليوم قد حملت 

أنباء مفرحة وسارة لشعب تشاد 

بالتوقيع على اتفاقية السالم«.

ثقة  بأن  قنا  لـ  تصريح  في  ونوه 

في  التشادية  األطراف  جميع 

التي  النتيجة  لهذه  أدت  قد  قطر 

أن  إلى  الفتا  الجميع،  بها  رحب 

بالخبرة  لها  مشهود  قطر  دولة 

الوساطة  أمور  في  والحياد 

الحلول  نهج  وتبني  والنزاعات 

اتفاقية  أن  ومؤكدا  السلمية، 

مهم  تحول  بمثابة  اليوم  الدوحة 

على  مستقبال  تشاد  مسيرة  في 

داعيا  واالستقرار،  السالم  طريق 

الحركات األخرى التي لم تشارك 

في  االنخراط  إلى  المفاوضات  في 

مراحلها الالحقة.

ــاء الـــوطـــن بــعــد ســـنـــوات مـــن الــحــرب ــن ــوة مــهــمــة فـــي ب ــط ــفــاقــيــة خ بـــريـــا: االت

موسى فقي: االتحاد اإلفريقي 
سيدعم المفاوضات ويساعد 

في جهود الحل السلمي

مسؤولون 

في االتحاد اإلفريقي:

مسؤولون في »الخارجية«:

تأكيد على نهج قطر المستمر لدعم جهود الوساطة

الخارجية  وزارة  في  مسؤولون  أشاد 

بين  للسالم  الدوحة  اتفاقية  بتوقيع 

االتفاقية  أن  مؤكدين  التشادية،  األطراف 

في  المستمر  نهجنا  على  تأكيدا  تعد 

النزاعات  وحل  دوليًا  الوساطة  جهود  دعم 

عبر السبل السلمية، حيث قال الدكتور 

الخارجية  وزير  مساعد  الخليفي  محمد 

اتفاقية  »تساهم  اإلقليمية:  للشؤون 

مشتركة  رؤية  بناء  في  للسالم  الدوحة 

لمستقبل مشرق لجمهورية التشاد«. 

تحقيق  »أن  تغريدة  في  وأضاف 

يعد  التشادية  الوطنية  المصالحة 

والسالم  األمن  إلرساء  أساسية  دعامة 

في  ونتقدم  المنطقة،  في  واالستقرار 

ساهم  من  لكل  بالشكر  لصدد  هذا 

قال  بدوره،  التوافق«.  هذا  تحقيق  في 

وزير  مستشار  األنصاري،  ماجد  الدكتور 

باسم  الرسمي  والمتحدث  الخارجية 

الدوحة  اتفاق  »توقيع  الخارجية:  وزارة 

السبل  لنجاعة  جديد  إثبات  للسالم 

دولة  ورعاية  النزاعات  حل  في  السلمية 

نهجنا  على  تأكيد  هو  للمفاوضات  قطر 

دوليًا  الوساطة  جهود  دعم  في  المستمر 

السلمية..  السبل  عبر  النزاعات  وحل 

)أمس( على  اليوم  الموقعة  األطراف  نهنئ 

مستقباًل،  األطراف  بقية  انضمام  أمل 

ونتمنى التوفيق لمفاوضات أنجمينا«.

كتب       محمد أبوحجر

الدوحة- قنا - أكد عدد من المسؤولين في 
االتحاد اإلفريقي وأطراف التفاوض التشادية 

على األهمية الكبيرة التي تكتسبها اتفاقية 
الدوحة للسالم ومشاركة الحركات السياسية 

العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي 
في تشاد، التي تم التوقيع عليها أمس 

بالدوحة تحت رعاية دولة قطر، بمشاركة 
الحركات السياسية العسكرية في الحوار 

الوطني الشامل والسيادي بتشاد.

عثمان طاهر: الشعب التشادي 
يشيد بجهود قطر التي تعود 

عليها العالم في مجال الوساطة
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»اتفاقية الدوحة للسالم«.. نجاح جديد في الوساطة الدولية

قطر حاملة »مشعل السالم« في العالم
تتميز باحتوائها مختلف األطراف وضمان تمثيل الجميع العب رئيسي على الساحة الدولية في جهود حل النزاعات 

دور نشط ومسؤول في العمل الدولي المتعدد األطرافتهتم بصالح الشعوب وتمهيد الطريق للحياة بصورة إنسانية 

االتفاقيات  في  بارزة  عالمة  الدوحة  اسم  أصبح  ــ   قنا   - الدوحة 

خالل  من  سواء  النزاعات،  وحل  الدولية  والوساطة  اإلقليمية 

الفرقاء  بين  الوطني  الحوار  إلرساء  اتفاقات  عن  اإلعالن 

السودان،  في  دارفور  وإقليم  لبنان  في  كان  كما  السياسيين، 

الحوار  دولية، كما حدث في  أطراف  أو بين  وآخرها في تشاد، 

المتحدة  الواليات  بين  والمحادثات  األفغاني،  األفغاني- 

وطالبان.

للسالم  الدوحة  اتفاقية  التشادية  األطراف  وقعت  وباألمس.. 

بمشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني 

والتي  قطر،  دولة  رعاية  تحت  تشاد،  في  السيادي  الشامل 

األشهر  خالل  استضافتها  التي  للمفاوضات  تتويجا  جاءت 

االتفاق  ويمهد  ودولية،  إقليمية  بمشاركة  الماضية  الخمسة 

نجامينا،  التشادية  العاصمة  في  الوطني  الحوار  انعقاد  لبدء 

الذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

واستضافة  الوساطة  قبول  في  لحظة  قطر  دولة  تتردد  ولم 

التصالح  بأن  منها  إيمانا  التشادية  األطراف  بين  المفاوضات 

الستدامة  األكيدة  الضمانة  هو  التشادي  للشعب  الحقيقي 

السالم واالستقرار، وبناء دولة القانون والتنمية في تشاد.

التشادية،  المصالحة  طريق  في  أولى  خطوة  االتفاق  ويشكل 

الوطني  والوئام  والسالم  الثقة  الستعادة  تدابير  ويتضمن 

واألمن، منها: وقف األعمال العدائية بصورة تامة ونهائية، التزام 

عملية  بأي  واألمن  الدفاع  قوات  قيام  بعدم  االنتقالية  الحكومة 

العسكرية  السياسية  الحركات  ضد  بوليسية  أو  عسكرية 

المجاورة  البلدان  في  وجدت  أينما  االتفاقية  على  الموقعة 

لتشاد، التزام الحركات السياسية المسلحة بعدم القيام بأي 

الحكومة  أي نوع كان ضد  أو هجوم من  أو عمل مسلح  اختراق 

القيام بأي عمل عدائي  التزام جميع األطراف بعدم  االنتقالية، 

أو  سياسي  انتماء  أو  عرقي  أساس  على  مضايقة  أو  انتقامي  أو 

أي أساس آخر.

شهر  في  التشادية  السالم  مفاوضات  قطر  دولة  واستضافت 

االنتقالية  الحكومة  عن  ممثلين  بمشاركة  الماضي  مارس 

ومعظم الحركات السياسية العسكرية في تشاد وذلك انطالقا 

من دورها اإلقليمي والدولي الفاعل في توفير األرضية األساسية 

للوساطة ومنع نشوب وتفاقم النزاعات.

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  وكان 

أمير البالد المفدى أعرب خالل استقباله لفخامة الفريق محمد 

االنتقالي  العسكري  المجلس  رئيس  إتنو  ديبي  إدريس 

دعم  عن  الماضي،  السبت  المرافق،  والوفد  تشاد  بجمهورية 

أن  أجل  من  تشاد  في  الشاملة  الوطنية  للمصالحة  قطر  دولة 

والتنمية،  واالستقرار  واألمن  بالسالم  التشادي  الشعب  ينعم 

من  وعدد  تشاد  حكومة  بين  المفاوضات  أن  سموه  مؤكدا 

مهمة  أولى  خطوة  تمثل  المسلحة  المعارضة  مجموعات 

لتحقيق المصالحة، متمنيا سموه التوفيق في الحوار الوطني 

في  الجاري  أغسطس  من  العشرين  في  سيقام  الذي  الشامل 

العاصمة التشادية نجامينا.

وبذلت  التشادية،  المفاوضات  إنجاح  على  عملت  قطر  دولة 

في  وذلك  لها،  ومضيفا  ميسرا  بصفتها  إلنجاحها  بوسعها  ما 

الحميدة  والمساعي  بالحوار  المؤمنة  الدوحة  سياسة  إطار 

بضرورة  وإيمانا  استراتيجي،  كخيار  والدبلوماســــية 

واإلقليميين،  الدوليين  واألمن  السلم  إحالل  في  المساهمة 

واالســــتقرار  السالم  تحقيق  على  الدوحة  حرص  من  وانطالقا 

تشـــكيل  أجل  من  الحميــــدة  مـــساعيها  وبذل  تشاد،  في 

الجـــــهود  تواصلت  األمان،  بر  إلى  البالد  يقود  شامل  حــــوار 

الدبلوماســــية لدولة قطر لدفع المفاوضات التـــــشادية، وتوقيع 

والحركات  االنتقالي  العسكري  المجلس  ممثلي  بين  اتفاق 

المسلحة.

على  وتعمل  النزاعات،  حل  في  كبيرة  نتائج  قطر  وحققت 

النجاح في الملف التشادي، مما أكسبها ثقة المجتمع الدولي، 

في  الدولية  الساحة  على  ورئيسيا  أساسيا  العبا  وأصبحت 

مشهودا  ودوليا  إقليميا  مقبوال  وسيطا  وصارت  الوساطة،  جهود 

له باالستقاللية والحيادية وفق القانون الدولي.

وضمان  األطراف  مختلف  باحتوائها  تتميز  الدوحة  وساطة 

إمالءات  فرض  أو  آخر،  دون  لطرف  تحيز  دون  الجميع  تمثيل 

تنمويا  دعما  توفيرها  عن  فضال  أيديولوجية،  أو  سياسية 

دون  والصراعات  األزمات  فتيل  ونزع  السالم،  مساعي  إلنجاح 

األطراف  مختلف  جانب  من  حقيقية  إرادة  وجود  أهمية  إغفال 

للوصول إلى السالم المنشود.

المستويات  على  نجاحاتها  القطرية  الدبلوماسية  وتعزز 

كافة، وذلك من خالل األدوار الكبيرة التي تلعبها في حفظ األمن 

التحديات  مواجهة  في  البارزة  ومساهماتها  الدوليين،  والسلم 

األطراف  متعدد  التعاون  خالل  من  العالم،  تواجه  التي  الكبرى 

الدولة  حققت  حيث  واإلقليميين،  الدوليين  شركائها  مع 

إنجازات كبيرة في مجال الوساطة في النزاعات، مستندة إلى 

سجل حافل بالنجاحات، وهي تقود حاليا جهود الوساطة في 

مفاوضات السالم التشادية، حيث تشهد المفاوضات تقدما في 

طريق إحالل السالم وإنهاء الصراع في تشاد.

مجاال  يدع  ال  بما  القطرية،  للوساطة  المستمر  النجاح  ويؤكد 

هنا  المشكالت  لحل  دعوتها  تتم  عندما  الدوحة  أن  للشك، 

وهناك، فإنها ال تضع في حسبانها سوى صالح الشعوب، وتمهيد 

الطريق أمام األفراد للحـــياة بصــــورة إنسانية وطبيعية.

والتقدير لجهود الدوحة في الوساطة، ليس جديدا، فعلى مدى 

السنوات الماضية لعبت الدبلوماسية القطرية الدور األبرز في 

ولعل  بالعالم،  المناطق  من  العديد  في  التوتر  بؤر  ووأد  تهدئة 

المحادثات  ثم  األفغاني،   - األفغاني  الحوار  استضافة  أبرزها 

توقيع  إلى  أفضت  والتي  وطالبان،  المتحدة  الواليات  بين 

األميركي  لالنسحاب  الطريق  مهد  الجانبين  بين  سالم  اتفاق 

من  األجانب  الرعايا  بإجالء  قطر  قيام  ثم  ومن  أفغانستان،  من 

إعادة االستقرار في  العمل على  وبالتوازي مع كل هذا  كابول، 

الشقيق  األفغاني  الشعب  يحيا  أن  على  حرصا  أفغانستان 

أصوات  سوى  خاللها  يسمع  لم  طويلة  عقود  بعد  آمنة،  حياة 

البنادق.

»نهج ثابت« 

العديد  في  الوسيط  دور  على  إشادات  من  قطر  تحصده  وما 

من األزمات العالمية هو نتاج نهج ثابت للدولة طوال السنوات 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  رؤية  عززته  الماضية، 

البالد المفدى، بأن تكون الدوحة حاملة  بن حمد آل ثاني أمير 

في  خاصة  العالم،  بقاع  مختلف  في  السالم«  نشر  »مشعل 

محيطها اإلقليمي.

وترسخ الجهود الدبلوماسية القطرية أمرين األول أن الدوحة في 

ظل القيادة الرشيدة هي مركز الحوار والوساطات بالمنطقة، 

اتساقا مع استراتيجية ثابتة تسير عليها الدولة منذ سنوات، 

بأن مائدة التفاوض كفيلة بحل كل األزمات، وهذا ما أكد عليه 

خطاباته  عبر  المناسبات  من  الكثير  في  المفدى  األمير  سمو 

مشاربهم  اختالف  على  الفرقاء  ثقة  هو  الثاني  واألمر  المهمة.. 

في الوسيط القطري، باعتباره وسيطا نزيها يقف على مسافة 

واحدة من جميع األطراف.

ومنذ  السابقة،  األلفية  من  السابع  العقد  مطلع  إلى  وبالعودة 

 ،1971 سبتمبر  من  الثالث  في  استقاللها  الدولة  نالت  أن 

ورؤيتها  قيادتها  حكمة  وبفضل  مختلفة،  تحديات  قطر  واجهت 

الثاقبة والتزامها بقيمها ومبادئها، اعتمدت استراتيجية واعدة، 

ونجحت في بناء دولة عصرية قادرة على المواءمة بين الثوابت 

الوطنية والتطورات الدولية في مختلف المجاالت.

والوفاء  الدولي  القانون  باحترام  الدولة  سياسات  واتسمت 

القيادة  ونجحت  المتحدة،  األمم  ميثاق  بموجب  بالتزاماتها 

دول  بين  متميزة  مكانة  في  الدولة  وضع  في  الرؤية  هذه  وفق 

العالم، وحرصت على إقامة عالقات تعاون مبنية على االحترام 

المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع غالبية الدول 

التي تحترم القانون الدولي.

وحرصت الدولة على اتباع نهج يستند إلى ميثاق األمم المتحدة 

للتعامل مع األزمات الخارجية، واللجوء إلى اآلليات التي يوفرها 

السديدة  والرؤية  األزمات،  مع  للتعامل  المتحدة  األمم  ميثاق 

لقيادة الدولة، وتمتلك قطر اليوم سجال ثريا يحتذى به في هذا 

الخصوص لذا فإن مواقف دولة قطر على الصعيد الدبلوماسي 

واألمم  كافة،  العالم  دول  من  وتقدير  احترام  موضع  كانت 

وأصبحت  وغيرها،  الدولية  الحقوقية  والمنظمات  المتحدة، 

قطر من الدول التي ُيعّول عليها لتحقيق السلم واألمن والتنمية 

وحقوق اإلنسان.

التي  والنجاحات  قطر  مكانة  دائما  الدولية  التقارير  وتؤكد 

في  يؤكد  ما  وهو  الدولية،  الساحة  في  الدولة  قيادة  حققتها 

حجم  على  تعتمد  ال  الدولة  مكانة  بأن  رؤيتها  عمق  ذاته  الوقت 

الدولة أو عدد سكانها، وإنما تستند إلى قدرتها على استيعاب 

الدولية  وعالقاتها  المجاالت،  مختلف  في  الدولية  التطورات 

اليوم  قطر  وتفخر  الدولية.   والتوافقات  بالمواثيق  والتزامها 

وهذا  القطرية،  الدبلوماسية  بلغته  الذي  الرفيع  بالمستوى 

يتماشى مع التقدم الذي شهدته الدولة في المجاالت كافة.

الحفاظ على مصالح الدولة

مصالح  على  الحفاظ  في  القطرية  الدبلوماسية  ونجحت 

كما  الدولية،  الساحة  على  وجه  أحسن  على  ومّثلتها  الدولة، 

الحمالت  إفشال  على  قدرتها  الماضية  الفترة  خالل  أثبتت 

المغرضة التي تستهدف مسيرة التقدم واالزدهار، تحت قيادة 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

البالد المفدى، كما تمكنت من تغيير الكثير من المواقف عن 

طريق الحوار والدبلوماسية.

وفي ضوء العالقات الدبلوماسية الثنائية الرصينة لدولة قطر 

مع الغالبية العظمى من الدول، وشراكاتها مع القوى المؤثرة في 

العالم، ودورها المرموق في األمم المتحدة والمنظمات الدولية، 

التي  المشكالت  حل  على  تعمل  القطرية  الدبلوماسية  فإن 

تعيشها المنطقة، واألزمات التي تواجهها، إلى جانب التحديات 

على  القطرية  الدبلوماسية  تعمل  والتي  المشتركة،  الدولية 

التعاون  منطلق  ومن  المتاحة  بالوسائل  منها  والتخفيف  حلها 

الدولي، من خالل المنظمات اإلقليمية والدولية التي تنتمي لها 

دولة قطر.

وتسعى قطر إلى ضمان أن يسود السالم ال سيما في المنطقة 

كما  االستقرار،  لعدم  الجذرية  لألسباب  التصدي  خالل  من 

تعمل باستمرار على المساهمة بشكل بّناء في التوصل إلى 

ذلك  كان  حيث  القائمة  والخالفات  للنزاعات  سلمية  حلول 

ممكنا.

وباتت جهود الوساطة القطرية معروفة للجميع، حيث أثبتت 

التي  المنازعات،  للعديد من  إلى تسوية  التوصل  في  نجاحها 

تهدد األمن واالستقرار والسالم في العديد من الحاالت.

وتتضح قوة الدبلوماسية والحوار جليا من خالل دور قطر كالعب 

 2008 دولي في حل الصراعات في المنطقة والعالم، ومنذ عام 

إقليمية  10 قضايا  استطاعت دولة قطر التوسط في أكثر من 

في  بالنجاحات  حافل  سجل  من  تملكه  بما  رئيسية،  ودولية 

إلى  التوصل  في  قطر  نجاح  بينها  من  والتي  الوساطة،  مجال 

ما   ،2008 عام  اللبنانية  الفصائل  مختلف  بين  الدوحة  اتفاق 

أنهى أزمة سياسية استمرت 18 شهرا.

وفي عام 2009 توسطت قطر بين السودان وتشاد، وتم التوقيع 

دورا  ولعبت  جهودها  قطر  واصلت  ثم  ومن  الدوحة،  اتفاق  على 

استضافت  حيث  السودان،  في  السالم  إحالل  جهود  في  رائدا 

 ،2018 إلى   2013 الفترة من  الدوحة خالل  محادثات السالم في 

عام  وجيبوتي  إريتريا  بين  اتفاق  بتوقيع  قطر  وساطة  وتوجت 

2010 لتسوية النزاع الحدودي، والذي أنهى النزاع المسلح بين 
 ،2011 عام  وإريتريا  السودان  بين  قطر  وتوسطت  الطرفين. 

كما توسطت قطر بين حركتي فتح وحماس وتم التوقيع على 

اتفاق الدوحة عام 2012.واستمرت جهود الوساطة القطرية عام 

2015، حيث توسطت قطر بين قبائل التبو والطوارق الليبية، 
وتم توقيع اتفاق سالم في الدوحة.

 وشهد العالم بداية العام الماضي االتفاق التاريخي الذي تم بين 

إحالل  اتفاق  توقيع  وتم  وطالبان،  األميركية  المتحدة  الواليات 

عاما  عشرين  استمرت  حربا  لينهي  أفغانستان  في  السالم 

المفاوضات  في  قطر  توسطت  ذاته  العام  وفي  الطرفين.  بين 

المباشرة بين الحكومة األفغانية وطالبان.

لتيسير  حثيثة  جهودا  سنوات  مدى  على  قطر  دولة  وبذلت 

الجهود تم  لتلك  أفغانستان، ونتيجة  السالم في  إلى  التوصل 

إحالل  »اتفاق  إلى  الماضي  العام  من  فبراير  شهر  في  التوصل 

وتم  وطالبان،  المتحدة  الواليات  بين  أفغانستان«  في  السالم 

األفغانية  الحكومة  بين  لألسرى  تبادل  الماضي  العام  خالل 

محادثات  النطالق  الطريق  االتفاق  مهد  كما  وطالبان،  السابقة 

السالم األفغانية، التي بدأت في الدوحة في شهر سبتمبر من 

العام الماضي، واستؤنفت في شهر يناير من العام الجاري.

في  الوساطة  في  جهودها  خالل  من   2021 في  قطر  ونجحت 

إعادة العالقات الدبلوماسية بين جمهورية الصومال وجمهورية 

كينيا سعيا منها لتحقيق السلم واالستقرار الدوليين.

الخالفات  إثر  الصومال  في  الوساطة  بجهود  قطر  وقامت 

إطار  في  باالنتخابات،  يتعلق  فيما  حدثت  التي  السياسية 

بين  الخالفات  لحل  الوحيد  السبيل  بأن  قطر  دولة  إيمان 

خالل  من  هو  شامل  توافق  إلى  والتوصل  الصومالية  األطراف 

الحوار فيما بينهم.

وفي هذا الخصوص، وّجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، رسالة إلى فخامة الرئيس 

محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، 

بين  االتفاق  إلى  التوصل  لقطر  الحميدة  المساعي  وأثمرت 

الحكومة الفيدرالية وقادة الواليات الفيدرالية إلجراء االنتخابات 

على أساس اتفاق 17 سبتمبر.

وفيما يتعلق بالصومال أيضا، بذلت قطر مساعي حميدة لحل 

الخصوص،  وبذلك  وكينيا،  الصومال  بين  مؤخرا  الخالفات 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  تواصل 

كينياتا  أوهورو  الرئيس  فخامة  مع  المفدى،  البالد  أمير  ثاني 

الله  عبد  محمد  الرئيس  وفخامة  كينيا،  جمهورية  رئيس 

فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وقد أثمرت تلك 

استئناف  مشترك  بشكل  وكينيا  الصومال  إعالن  المساعي 

عالقاتهما الدبلوماسية.

المشترك  العربي  العمل  وال تزال قطر سباقة في دعم  وكانت 

الفلسطينية،  القضية  مقدمتها  وفي  العربية،  القضايا  حيال 

سجل  ولديها  والمنطقة،  وليبيا  سوريا  في  االستقرار  وتحقيق 

إلى  دولة قطر بقلق  واالعتزاز، وتنظر  للفخر  طويل وثري يدعو 

األخطار المحدقة بالوطن العربي، وتعمل بالوسائل المتاحة 

كافة لمواجهتها ودرء مخاطرها. 

وعلى الرغم من حجم التحديات التي تواجه منطقتنا العربية، 

ما زالت القضية الفلسطينية على رأس األزمات المزمنة التي 

الدفع  شأنه  من  تقدم  تحقيق  من  الدولي  المجتمع  يتمكن  لم 

والتوصل  واإلسرائيليين،  الفلسطينيين  بين  السالم  بعملية 

الثابت  إقامة الدولتين. وموقف دولة قطر  إلى حل يستند إلى 

لقضية  والشاملة  والعادلة  الدائمة  التسوية  إلى  الدعوة  هو 

األمم  وقرارات  الدولية  الشرعية  أساس  على  األوسط  الشرق 

المتحدة ومبادرة السالم العربية.

وحصول  الفلسطينية  للقضية  دعمها  قطر  دولة  وواصلت 

عمل  خطة  وفق  المشروعة  حقوقه  على  الفلسطيني  الشعب 

سياسية واضحة، وفي إطار برنامج زمني محدد، وبما يفضي 

واالستقرار  األمن  وتحقيق  الدولتين،  حل  خطة  تنفيذ  إلى 

السوري  للشعب  داعمة  زالت  وما  قطر  وكانت  المنطقة.   في 

الخروج  وأن  يجدي،  لن  العسكري  الحل  أن  وتؤكد  الشقيق، 

انتقال  إلى  تؤدي  هادفة  سياسية  عملية  يتطلب  األزمة  من 

األمن  مجلس  قرار  وتنفيذ  »جنيف1-«،  إلعالن  وفقا  سياسي 

2254 بالكامل، وهو ما يضمن وحدة سوريا الوطنية واإلقليمية 
ومنذ  السوري.  الشعب  تطلعات  وتلبية  واستقاللها  وسيادتها 

بداية األزمة وما نجم عنها من معاناة إنسانية على نطاق هائل 

ضمن  من  تعد  حيث  بواجبها،  القيام  إلى  قطر  دولة  بادرت 

أكبر الجهات المانحة التي تقدم المساعدة اإلنسانية لصالح 

الالجئين والنازحين السوريين. 

في  االستقرار  الستعادة  داعما  الدوام  على  قطر  موقف  وكان 

ورحبت  شامل،  وطني  توافق  إلى  والتوصل  ليبيا  الشقيقة 

الليبي  السياسي  كاالتفاق  السبيل،  ذلك  في  بالخطوات 

الذي  الليبي  السياسي  الحوار  منتدى  ومؤخرا  بالصخيرات، 

عقد في تونس العام الماضي، ونتيجة له تم انتخاب ممثلي 

السلطة التنفيذية المؤقتة، وجددت دولة قطر دعمها لحكومة 

واألمن  االستقرار  استعادة  أجل  من  الليبية  الوطنية  الوحدة 

لدعم  المتحدة  األمم  جهود  قطر  دولة  دعمت  كما  ليبيا،  في 

االستقرار في ليبيا.

لتحقيق  مبادراتها  فإن  لذلك  بشمولية  السالم  إلى  تنظر  قطر 

تحقيق  في  تصب  التي  المجاالت  جميع  تشمل  السالم، 

السالم، وفق أحكام ميثاق األمم المتحدة، ومن هنا أولت الدولة 

اهتماما كبيرا للمشاركة في الجهود الدولية لدعم دور الوساطة 

عمل  في  أساسية  ركيزة  تشكل  التي  الوقائية  والدبلوماسية 

إيجابية  نتائج  القطرية  الوساطة  حققت  وقد  المتحدة،  األمم 

ساهمت في التسوية السلمية للعديد من النزاعات. هذا إلى 

وال  التنمية،  مجال  في  قطر  لدولة  الكبيرة  المساهمات  جانب 

رئيسية  أداة  لكونه  النزاعات  مناطق  في  التعليم  توفير  سيما 

في  ومسؤول  نشط  بدور  قطر  دولة  ُتسهم  كما  السالم.  لبناء 

العمل الدولي المتعدد األطراف إلحالل وتعزيز السالم واألمن في 

العالم، وذلك من خالل تنفيذ المبادرات السياسية واالقتصادية 

مع  بالتعاون  واإلنسانية  اإلنمائية  والمساعدات  والثقافية، 

الشركاء في المجتمع الدولي.
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تتعلق بالعالقات الثنائية بين البلدين

صاحب السمو يتلقى رسالة خطية من الرئيس اللبناني
الدوحة- قنا - تلقى حضرة صاحب 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

رسالة  المفدى،  البالد  أمير  ثاني، 

العماد  الرئيس  فخامة  من  خطية 

الجمهورية  رئيس  عون،  ميشال 

اللبنانية الشقيقة، تتعلق بالعالقات 

الشقيقين  البلدين  بين  الثنائية 

والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

الشيخ  معالي  الرسالة  تسلم   

آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني، 

سعادة  استقباله  خالل  الداخلية، 

اإلعالم،  وزير  المكاري،  زياد  السيد 

وزير  نصار،  وليد  السيد  وسعادة 

اللبنانية  بالجمهورية  السياحة 

الشقيقة، صباح أمس.

استعراض  المقابلة  خالل  جرى   

وآفاق  البلدين  بين  التعاون  عالقات 

تنميتها وتعزيزها.

التقى األمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية

وزير الخارجية يجتمع مع نظرائه 
من السودان وأنغوال وتوغو

الشيخ  سعادة  اجتمع   - قنا   - الدوحة 

نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

الصادق  علي  السيد  سعادة  مع  أمس، 

بجمهورية  المكلف  الخارجية  وزير 

انتونيو  تيتو  السيد  وسعادة  السودان، 

أنغوال، وسعادة  وزير خارجية جمهورية 

خارجية  وزير  دوسي  روبرت  السيد 

لويز  السيدة  وسعادة  توغو،  جمهورية 

للمنظمة  العامة  األمينة  موشيكيوابو 

حدة،  على  كل  للفرانكوفونية،  الدولية 

وذلك على هامش توقيع اتفاقية الدوحة 

الحركات السياسية  للسالم ومشاركة 

الشامل  الوطني  الحوار  في  العسكرية 

والسيادي في تشاد.

استعراض  االجتماعات  خالل  جرى 

باإلضافة  الثنائي،  التعاون  عالقات 

االهتمام  ذات  الموضوعات  من  عدد  إلى 

المشترك.

الوزراء  السعادة  أصحاب  وأعرب 

عن  االجتماعات،  خالل  والمسؤولون، 

دورها  على  قطر  لدولة  والتقدير  الشكر 

والسالم  المصالحة  لتحقيق  وجهودها 

واالستقرار في جمهورية تشاد.

جرى استعراض عالقات التعاون وعدد 
من الموضوعات ذات االهتمام المشترك

أمير المنطقة الشرقية بالسعودية:

منفذ سلوى الجديد يعزز التبادل التجاري مع قطر
بن  سعود  األمير  أكد   - قنا  الرياض- 

المنطقة  أمير  عبدالعزيز،  بن  نايف 

العربية السعودية،  الشرقية بالمملكة 

في  سيسهم  الجديد  سلوى  منفذ  أن 

والمسافرين،  المركبات  حركة  تعزيز 

إلى جانب دوره في تعزيز حجم التبادل 

بين  االقتصادية  والعالقات  التجاري 

قطر  ودولة  السعودية  العربية  المملكة 

الشقيقتين.

المنطقة  أمير  زيارة  خالل  ذلك  جاء 

الشرقية التفقدية لمنفذ سلوى الجديد 

التجريبي  التشغيل  على  ووقوفه  أمس 

لقسم الركاب بالمنفذ.

بن  سهيل  المهندس  قال  جانبه،  ومن 

الزكاة  هيئة  محافظ  أبانمي،  محمد 

إن  السعودي:  والجمارك  والضريبة 

أصبح  الجديد  سلوى  منفذ  مشروع 

ومرافقه  المتكاملة  بخدماته  مهيأ  اليوم 

خالله،  من  العابرين  جميع  لخدمة 

مهما  داعما  سيمثل  المنفذ  أن  مؤكدا 

والمسافرين،  المركبات  لتعزيز حركة 

إلى جانب دوره في تعزيز حجم التبادل 

بين  االقتصادية  والعالقات  التجاري 

السعودية وقطر.

مناقشة الموضوعات ذات االهتمام المشترك

النائب العام يجتمع 
مع مسؤول أميركي

سعد  بن  عيسى  الدكتور  سعادة  اجتمع   - قنا  الدوحة- 

السيد  سعادة  مع  أمس،  العام  النائب  النعيمي،  الجفالي 

بمكتب  الدولية  العمليات  مدير  مساعد  دودا،  ريموند 

يزور  الذي  المرافق  والوفد  األميركي،  الفيدرالي  التحقيقات 

البالد حاليا.

االهتمام  ذات  الموضوعات  مناقشة  االجتماع  خالل  جرى 

المشترك وسبل تعزيزها.

جرى بحث العالقات اإلعالمية بين البلدين

رئيس المؤسسة القطرية لإلعالم يلتقي وزراء لبنانيين

آل  ثامر  بن  حمد  الشيخ  سعادة  اجتمع 

لإلعالم  القطرية  المؤسسة  رئيس  ثاني 

صباح أمس مع معالي األستاذ زياد مكاري 

اللبنانية ومعالي  اإلعالم بالجمهورية  وزير 

األستاذ وليد نصار وزير السياحة. 

العالقات  بحث  االجتماع  خالل  جرى 

اإلعالمية بين البلدين وسبل تطويرها. 

حضر االجتماع سعادة الشيخ عبدالعزيز 

التنفيذي  الرئيس  ثاني  آل  ثاني  بن 

وسعادة  لإلعالم  القطرية  للمؤسسة 

باإلنابة  باألعمال  القائم  بري  فرح  السيدة 

بسفارة الجمهورية اللبنانية لدى الدولة.

وأشاد سعادة المهندس زياد تيودور مكاري 

القطري  باإلعالم  اللبناني  اإلعالم  وزير 

الفترة  خالل  شهده  الذي  الكبير  والتقدم 

يستفيد  أن  في  أمله  عن  معربا  األخيرة، 

الجانب اللبناني من التكنولوجيا العالية 

والتقنيات الحديثة التي يتمتع بها اإلعالم 

القطري. 

»قنا«  لـ  تصريحات  في  سعادته،  ولفت 

للدوحة،  الحالية  زيارته  هامش  على 

تاريخ  ذات  اللبنانية  اإلعالمية  اآللة  أن  إلى 

في  كبير  تأثير  للبنانيين  وكان  عريق، 

واألجنبية  العربية  اإلعالم  وسائل  معظم 

والسياسية  المالية  األزمة  أن  إال  الكبرى، 

على  كثيرا  أثرت  لبنان  شهدها  التي 

بشكل  دوره  تراجع  إلى  وأدت  مسيرته، 

لترك  اإلعالميين  من  الكثير  ودفعت  الفت، 

بالدهم بحثا عن فرص أفضل، مشيرا إلى 

أنه اجتمع خالل زيارته للدوحة مع سعادة 

رئيس  ثاني  آل  ثامر  بن  حمد  الشيخ 

وناقشا  لإلعالم،  القطرية  المؤسسة 

اللبنانية  اإلعالم  وزارة  التعاون بين  تعزيز 

والمؤسسة.

سعادته  عن  اللبناني  اإلعالم  وزير  وعبر 

دولة  إلى  بالده  مسؤولي  زيارات  بتعاقب 

للحكومات  دعمها  يتوقف  لم  التي  قطر 

حرصها  يعكس  ما  المتعاقبة،  اللبنانية 

ومساعدته  وشعبه  لبنان  مقدرات  على 

الجانب  »إن  وقال:  ظروف،  أية  تجاوز  على 

على  لالنفتاح  كبيرا  تجاوبا  أظهر  القطري 

لبنان في جميع المجاالت، ال سيما اإلعالم 

الذي يتطور بشكل سريع جدا، خاصة في 

التي تشهدها بالده  الصعبة  الظروف  ظل 

حاليا«. 

قطر  دولة  حققته  بما  إعجابه  عن  وعبر 

 FIFA العالم  لكأس  اإلعداد  صعيد  على 

قطر 2022، وفخره بأن يستقبل بلد عربي 

عن  معربا  الكبرى،  البطولة  هذه  شقيق 

األفضل  النسخة  هذه  تكون  أن  في  ثقته 

على اإلطالق، وأن تعكس الوجه الحضاري 

للعالم العربي ككل.

وزير  نصار  وليد  السيد  سعادة  أكد  كما 

من  العديد  هناك  أن  اللبناني،  السياحة 

الرياضية بين  السياحة  األفكار لتنشيط 

دولة قطر وبالده، في ظل استضافة كأس 

أن  إلى  مشيرا   ،2022 قطر   FIFA العالم 

سياحية«  »رزم  تنظيم  على  تعمل  وزارته 

القطريين  لتمكين  البلدين،  بين 

السياحية  بالمقومات  االستمتاع  من 

مشاهدة  من  واللبنانيين  اللبنانية، 

مباريات هذه البطولة في الدوحة.

أن  »قنا«  لـ  تصريح  في  سعادته  وأوضح 

على  العمل  إلى  تهدف  قطر  لدولة  زيارته 

البلدين  بين  مستدامة  سياحة  خلق 

إلى  مشيرا  واضحة،  استراتيجية  وفق 

تحفيزية  تدابير  باتخاذ  بدأت  وزارته  أن 

بالمنظومة  واالرتقاء  الحركة  لتنشيط 

السياحية في بالده.

وقال وزير السياحة اللبناني إن بالده تفتح 

الحكومة  وإن  القطريين،  للسياح  أبوابها 

التسهيالت  جميع  لهم  تقدم  اللبنانية 

األخيرة  الفترة  أن  إلى  الفتا  الممكنة، 

السياح  عدد  في  التراجع  بعض  شهدت 

القطريين إلى بيروت بسبب الظروف التي 

وجه  على  ولبنان  ككل،  المنطقة  بها  تمر 

أن  نفسه  الوقت  في  مؤكدا  الخصوص، 

منتعشا  كان  لبنان  في  السياحة  موسم 

كانت  األجانب  السياح  وأعداد  العام،  هذا 

أكثر من المتوقع.

أنه  إلى  نصار  وليد  السيد  سعادة  ولفت 

اجتمع مع عدد من المسؤولين القطريين 

مجال  في  كبيرة  إيجابية  منهم  ولمس 

البلدين،  بين  السياحي  التعاون  تعزيز 

جوية  رحالت  خمس  هناك  بأن  منوها 

للخطوط  )ثالث  ولبنان  قطر  بين  يومية 

الجوية القطرية، واثنتان لخطوط طيران 

الشرق األوسط(، وأن هناك نية لزيادة هذه 

الرحالت خالل الفترة المقبلة.

$ وقنا الدوحة

زياد مكاري: 
اإلعالم القطري 

شهد تقدما كبيرا 
ونعمل على 

االستفادة من 
تقنياته الحديثة

وليد نصار: 
نعمل على 

تنشيط السياحة 
الرياضية بين 

الدولتين
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من خالل برنامج »مسار العلماء الشّبان نحو البحوث العلمية«

مقابالت توظيف بـ »األوقاف«

»وايل كورنيل« تطلق
برنامجا لتدريب الباحثين

اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  نظمت 

أمس، عددا من المقابالت مع الباحثين عن 

ممن  »كوادر«  بمنصة  والمسجلين  عمل 

تلك  لشغل  الوزارة  شروط  عليهم  تنطبق 

بحضور  المقابالت  جرت  حيث  الوظائف، 

المدنية،  الخدمة  ديوان  من  مسؤولين 

الذاتية  السيرة  استعراض  شملت 

لمهاراتهم  القطري  الشباب  من  للمتقدمين 

شخص،  لكل  العلمية  والمؤهالت  الفردية 

المطروحة،  الوظائف  مع  تناسبها  ومدى 

من  الدولة  تحقيق  في  للمساهمة  وذلك 

خالل ضم أفضل الكوادر الوطنية.

خضوع  بعد  المقابالت  تلك  إجراء  ويتم 

التدريبية  الدورات  من  لعدد  المرشحين 

السيرة  صياغة  مهارات  تشمل  التي 

الوظيفية،  المقابالت  إجراء  وطرق  الذاتية 

يتم  التي  الدورات  تلك  تستمر  حيث 

المدنية  الخدمة  ديوان  قبل  من  تنظيمها 

بهدف  وذلك  دوري،  وبشكل  أيام  أربعة 

تهيئة المتقدمين للوظائف العامة الجتياز 

من  تمكينهم  بغرض  كذلك  المقابالت، 

المقابالت،  الجتياز  وقدراتهم  مهاراتهم  إبراز 

المؤهل  مع  تتوافق  وظيفة  على  والحصول 

العلمي والمهارات.

تأتي تلك المقابالت ضمن حملة التوظيف 

الخدمة  ديوان  أطلقها  التي  السريع 

على  العمل  بهدف  فترة  قبل  المدنية 

خريجي  من  القطري  الشباب  توظيف 

بالعديد  المتوسطة  والمؤهالت  الجامعات 

شواغر  لديها  التي  الدولة،  مؤسسات  من 

لمؤهالت  مالئمة  تكون  وظيفية  بدرجات 

الباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية.

وتعتبر منصة التوظيف الوطنية )كوادر(، 

المنصة الوطنية األولى التي تتولى عملية 

تستهدف  والتي  إلكتروني،  التوظيف 

وأبناء  )القطريين  من  عمل  عن  الباحثين 

تعرض  حيث  أولى،  كمرحلة  القطريات( 

الحكومي  بالقطاعين  الجهات  خاللها  من 

والخاص الفرص الوظيفية المتاحة لديها، 

التسجيل  من  عمل  عن  الباحث  وتمكن 

واالطالع  بالمنصة  خبراته  وعرض 

الوظيفة  على  والترشح  الوظائف  على 

عمل  عن  للباحث  كذلك تتيح  المناسبة. 

إلكترونيًا،  الترشيح  طلب  مراحل  متابعة 

من  مجموعة  تتيح  المنصة  أن  إلى  إضافة 

التوجيه  خدمة  مثل  اإللكترونية  الخدمات 

من  المنصة  تساهم  كذلك  واإلرشاد. 

جانب آخر في تسهيل اإلجراءات الكترونية 

تتيح  حيث  التوظيف  وجهات  الوزارة  بين 

ومتابعة  الوظائف  طلب  إمكانية  للجهات 

المرشحين ومقابلتهم إلكترونيًا.

المواطنين  لفئات  متاحة  والمنصة 

وظائف،  يشغلون  ال  الذين  والمواطنات 

الوظائف  في  والترشيح  لالطالع  وذلك 

وألبناء  والخاص،  الحكومي  بالقطاعين 

الوظائف  في  والترشيح  لالطالع  القطريات 

بالقطاع الخاص.

وشغوفين  طموحين  طالب  عشرة  اكتسب 

في  متينًا  معرفيًا  أساسًا  العلمية  بالبحوث 

خالل  من  وذلك  العملية،  المختبرات  مهارات 

البحوث  نحو  الشّبان  العلماء  »مسار  برنامج 

الذي  الجامعيين  بالطالب  الخاص  العلمية« 

أطلقته مؤخرًا وايل كورنيل للطب - قطر.

الحديثة  المختبرات  في  الطالب  تدّرب  وقد   

المهارات  على  قطر   – للطب  كورنيل  لوايل 

العملية األساسية، حيث شارك في تدريبهم 

على مدار أسبوع عدد من أعضاء هيئة بحوث 

الطب الحيوي بالكلية.

الجامعيين  للطالب  المتاح  البرنامج  ويتألف 

القطريين والطالب المقيمين في قطر منذ أمد 

تتناول  تدريبية  عمل  حلقات  أربع  من  بعيد 

بحوث  في  األساسية  المختبرات  تقنيات 

الخاليا،  زرع  مبادئ  وهي  الحيوي،  الطب 

والكشف  وفصله  البروتين  واستخالص 

ويسترن«  »لطخة  أسلوب  باستخدام  عنه 

المناعية،  اللطخة  باسم  أيضًا  المعروفة 

القرنية  مجهر  وفحص  وري  الفلَّ والتصوير 

االستنساخ  وأساسيات  البؤر،  المّتحد 

ذلك،  جانب  وإلى  البكتيري.  والتحول 

في  السالمة  بروتوكوالت  على  الطالب  تدّرب 

المختبرات، وأتيحت لهم فرصة إجراء تجارب 

وايل  مختبرات  عمل  فريق  بإشراف  عملية 

خبرات  واكتسبوا  قطر،   - للطب  كورنيل 

في تحليل بيانات البحوث باستخدام صيغ 

وبرامج خاصة.

الدكتور  مختبر  في  الطالب  تدريب  تّم   

والفيزياء  الفسيولوجيا  أستاذ  مشاقة  خالد 

للبحوث  األول  المشارك  والعميد  الحيوية 

مختبر  وفي  التجاري،  والتداول  واالبتكارات 

أستاذ  بيسلبيرغ  ديتريتش  الدكتور 

والعميد  الحيوية  والفيزياء  الفسيولوجيا 

فكرة  وتعود  القبول.  لشؤون  المشارك 

العميد  رداد  أبو  ليث  الدكتور  إلى  البرنامج 

الخارجية  البحوث  لتمويل  المشارك 

ومدير  السكانية  الصحة  علوم  وأستاذ 

البيولوجية  اإلحصاءات  بحوث  مختبر 

البيولوجية،  والرياضيات  والوبائيات 

لتدريب  للكلية  الدؤوبة  الجهود  إطار  في 

على  والمقيمين  القطريين  المواطنين 

من  مبكرة  مرحلة  في  العلمية  البحوث 

وعكفت  العلوم.  مع  المهنية  مسيرتهم 

ترأسها  لجنة  البرنامج  وتنفيذ  إعداد  على 

الدكتور رفاييل كوجاريه األستاذ المساعد 

والفيزياء  الفسيولوجيا  في  للبحوث 

الحيوية.

 وفي هذا الصدد، قال الدكتور مشاقة: »يهدف 

البحوث  نحو  الشّبان  العلماء  مسار  برنامج 

إلى  قطر   - للطب  كورنيل  وايل  في  العلمية 

عملية  تجربة  الطموحين  الطالب  إكساب 

مباشرة عن المهام اليومية لمختبرات بحوث 

الطب الحيوي. ونحن سعداء باألداء المتمّيز 

للطالب الذين أنهوا للتّو أول دورة من البرنامج، 

فقد رأيناهم وهم يتغلبون على كل التحديات 

والمهارات  المعارف  من  الكثير  ويكتسبون 

تقودهم  قد  انطالق  نقطة  ويجدون  العملية 

الطب  بحوث  مجال  في  مجزية  مهن  نحو 

الطموح  البرنامج  هذا  يكون  وبذلك  الحيوي. 

وايل كورنيل للطب -  داعمًا لتحقيق رسالة 

في  البحثية  القدرات  بناء  في  المتمثلة  قطر 

الوطنية  قطر  رؤية  أهداف  مع  تماشيًا  قطر 

والتطوير  البحث  قطاع  دعائم  وإلرساء   2030
وتعزيز زخمه في قطر«.

محمد الجعبري

$

كتب

الدوحة

بحضور ديوان الخدمة المدنية
المدير العام لمعهد اإلدارة العامة:

البرامج التدريبية استهدفت »16« ألف موظف

للمشاركة في برنامج مستقبل المرأة في مجال الطاقة

»تكساس« تستقبل طالبات باكستانيات

المرأة  مشاركة  تعزيز  إلى  وتهدف 

االقتصادي  القطاع  في  الباكستانية 

مجاالت  في  النساء  دعم  خالل  من 

والوصول  والتوظيف  األعمال  ريادة 

حظي  كما  التعليمية.  الفرص  إلى 

الوكالة  من  كبير  بدعٍم  البرنامج 

ووزارة  الدولية  للتنمية  األميركية 

األميركية  والسفارة  األميركية  الطاقة 

في  األميركية  والسفارة  أباد  إسالم  في 

قطر.

تسع  المشاركات  الطالبات  ومثلت 

في  مختلفة  مدن  أربع  من  جامعات 

في  مهاراتهن  أظهرن  حيث  باكستان، 

األكاديمية  التخصصات  من  العديد 

بما فيها الهندسة الكيميائية، الهندسة 

الحيوية،  التكنولوجيا  الكهربائية، 

الجيوفيزياء،  البرمجيات،  هندسة 

الهندسة  البيئية،  الهندسة 

الميكانيكية، الجغرافيا، وعلوم األرض 

متميزة  طالبة   80 وقدمت  والبيئة. 

مدينة   14 في  تتوزع  جامعة   30 من 

في  للمشاركة  طلبات  باكستانية، 

البرنامج.

قال  بالطالبات،  ترحيبه  معرض  وفي 

العميد  اكونومو،  يوانيس  الدكتور 

األكاديمية  للشؤون  األول  المشارك 

هذه  في  »نسعى  العليا:  والدراسات 

المرحلة المهمة إلى تعزيز قطاع الطاقة 

أيضًا،  عالمي  نطاق  وعلى  قطر  في 

توفير  في  الملحة  الحاجة  ومواكبة 

أنظمة طاقة موثوقة وفعالة ومنخفضة 

ويسرنا  للبيئة.  وصديقة  التكلفة 

استقبال هذه المجموعة المتميزة من 

الشابات اللواتي سيساهمن في تعزيز 

مسيرة االبتكار وتطوير تقنيات وحلول 

جديدة للتحديات التي نواجهها اليوم«.

الذي  البرنامج  في  الطالبات  وشاركت 

مقررات  وتضمن  الدوحة  في  انطلق 

من  متنوعة  مجموعًة  تناولت  دراسية 

الغاز  معالجة  فيها،  بما  المواضيع 

الطاقة  المختبر،  سالمة  الطبيعي، 

المتجددة،  الطاقة  الجوفية،  الحرارية 

الحرارية  والطاقة  الرياح،  طاقة 

الطالبات  أجرت  كما  الشمسية. 

جامعة  مختبرات  في  عملية  تجارب 

المتطورة  قطر  في  أم  أند  إي  تكساس 

الخريجات  من  مجموعة  والتقين 

قطاع  في  يعملن  اللواتي  الموهوبات 

الفتيات  فريق  إلى  باإلضافة  الطاقة، 

مجال  في  المختص  األفغانيات 

الروبوتات والحائز على جوائز. وشملت 

األنشطة التي قامت بها الطالبات زيارة 

مرافق األبحاث في المدينة التعليمية، 

البيئة  لبحوث  قطر  معهد  فيها  بما 

والطاقة بجامعة حمد بن خليفة وواحة 

وحضرت  والتكنولوجيا.  للعلوم  قطر 

استضافتها  حوارية  جلسة  الطالبات 

السفارة األميركية في الدوحة بعنوان 

والتي  الطاقة،  قطاع  في  المرأة  دور 

غرفة  من  سيدات  مشاركة  شهدت 

كونوكو  وشركتي  األميركية  التجارة 

فيليبس وإيكسون موبيل.

وتولى مكتب الشؤون األكاديمية تنظيم 

البرنامج،  من  بالدوحة  الخاص  الجزء 

كونستانتينوس  الدكتور  وقام 

في  المساعد  األستاذ  كاكوسيموس، 

الجزء  بتقديم  الكيميائية،  الهندسة 

الزيارات  وتنظيم  البرنامج  من  التقني 

المعنية،  القطاعات  في  الشركاء  إلى 

مسؤولية  غيدا  أبو  روال  تولت  بينما 

اللوجستية  الخدمات  جميع  توفير 

للبرنامج. 

وبعد اختتام البرنامج الذي استضافته 

عادت  أسبوعين،  مدى  على  قطر 

الطالبات إلى باكستان للمشاركة في 

جولة تعريفية تمتد ألسبوعين وتتيح 

القطاعين  التواصل مع مؤسسات  لهن 

إسالم  في  الرئيسية  والخاص  العام 

الطاقة  قطاع  على  للتعرف  والهور  أباد 

الباكستاني. وشملت الجولة زيارة 18 

مؤسسة بارزة في قطاعي الطاقة العام 

لهن  أتاح  ما  باكستان،  في  والخاص 

استخدام أحدث التقنيات واالطالع على 

في  الطاقة  قطاع  وضع  حول  معلومات 

يواجهها،  التي  والتحديات  باكستان 

باإلضافة إلى لقاء مجموعة من الخبراء 

والتعليم  األعمال  قطاع  ورواد  الفنيين 

والتعرف  الحكوميين  والمسؤولين 

على فرص العمل المتوفرة في مجاالت 

اختصاصاتهن.

قالت  الموضوع،  هذا  على  وتعليقًا   

التواصل  »شّكل  الطالبات:  إحدى 

وخريجات  النسائية  القيادات  مع 

محاور  أبرز  أم  أند  إي  تكساس  جامعة 

حيث  البرنامج،  هذا  في  مشاركتنا 

بالنساء  الخاصة  القضايا  تناولن 

وقّدمن  الطاقة  مجال  في  العامالت 

في  نجاحهن  حول  واقعية  قصصًا 

كما  التحديات.  مختلف  تجاوز 

من  بباكستان  الخاص  الجزء  سلط 

في  المرأة  مكانة  على  الضوء  البرنامج 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

لجميع  دافعًا  شّكل  ما  والرياضيات، 

الجهود  لبذل  المشاركات  الطالبات 

في  الطاقة  قطاع  في  النجاح  وتحقيق 

باكستان«.

{ مقابالت سابقة 

الدوحة - قنا - كشف السيد 
عبد العزيز سعد المجلي، 

المدير العام لمعهد اإلدارة 
العامة بديوان الخدمة 

المدنية والتطوير الحكومي، 
عن أن حوالي 16 ألف 

موظف حكومي تلقوا 
تدريبات في المسارين اإلداري 
والتخصصي، في 744 برنامجا 

تدريبيا، خالل النصف األول 
من العام الجاري.

لـ»قنا«،  حوار  في  المجلي،  السيد  وقال 

لعام  اإلجمالية  التدريبية  الخطة  إن 

برنامجا،   1327 على  اشتملت   2022
المسارين  في  برنامجا   744 منها  نفذ 

النصف  خالل  والتخصصي  اإلداري 

األول من هذا العام، وشارك فيها ما يقرب 

من 16 ألف متدرب من مختلف الجهات 

الحكومية.

 877 وأفاد بأن تلك البرامج موزعة بواقع 

برنامج  و301  اإلداري،  للمسار  برنامجا 

برنامجا  و69  التخصصي،  للمسار 

خاصا، و80 برنامجا لشاغلي الوظائف 

 56 أن  إلى  مشيرا  واإلشرافية،  القيادية 

بالمائة من تلك البرامج تنفذ حضوريا، 

و44 بالمائة منها عن بعد.

الخطة  بتنفيذ  البدء  تم  أنه  إلى  ولفت 

من  يناير  شهر  مطلع  التدريبية 

الخطة،  إعداد  وقبل  الجاري،  العام 

االحتياجات  مسح  على  المعهد  عمل 

التدريبية للجهات الحكومية الخاضعة 

المدنية،  البشرية  الموارد  لقانون 

جهة،   54 الجهات  تلك  عدد  بلغ  حيث 

عمل،  ورش  خالل  من  تم،  أنه  موضحا 

تدريب موظفي تلك الجهات على مسح 

للمسارين  التدريبية،  االحتياجات 

اإلداري والتخصصي.

كما لفت إلى أنه تم في خطة التدريب 

الترقية  ظروف  مراعاة  الجاري  للعام 

المتدربين  واحتياجات  للموظف 

أوقات  في  الخيارات  تعدد  خالل  من 

التدريبية  البرامج  انعقاد  ومواعيد 

وطرق التدريب، وذلك عن طريق طرحها 

والتدريب  النظامي  التدريب  بطريقة 

برامج  تحويل  مرونة  مع  بعد،  عن 

نظامية  برامج  من  التدريبية  الخطة 

إلى برامج عن بعد تحسبا ألي ظرف.

الجهات  بعض  مع  االتفاق  تم  إنه  وقال: 

تدريبية  برامج  تنفيذ  على  الحكومية 

اإللكتروني،  األمن  مثل  تخصصية، 

لألمن  الوطنية  الوكالة  مع  بالتعاون 

الداخلي،  والتدقيق  السيبراني، 

والبرامج  قطر،  جامعة  مع  بالتعاون 

جهاز  مع  بالتعاون  اإلحصائية، 

إلى  باإلضافة  واإلحصاء،  التخطيط 

الحكومية  الجهات  طلبات  تنفيذ 

الخاصة  التدريبية  بالبرامج  المتعلقة 

التخصصية.

الخاصة  التأهيلية  البرامج  وحول 

والموظفين  عمل  عن  للباحثين 

لمعهد  العام  المدير  أوضح  الجدد، 

المدنية  الخدمة  العامة بديوان  اإلدارة 

أولى  المعهد  أن  الحكومي  والتطوير 

الموظفين  بتدريب  خاصة  عناية 

المطلوب  الدور  ألهمية  نظرا  الجدد 

وتسهيل  توعيتهم  وألهمية  منهم، 

العمل. انخراطهم في سوق 

وذكر أنه تم تطوير برنامج متخصص 

باسم »مرحبا« يركز على تنمية معارف 

المهارات  الجدد  الموظفين  وإكساب 

متضمنا  الحكومي،  للعمل  األساسية 

مجموعة من المواضيع التدريبية التي 

بالمواطنة،  الشعور  تنمية  على  تركز 

وحقوق  الوظيفة،  أخالقيات  ومعرفة 

وواجبات الموظف والمهارات السلوكية 

الحاسوب  وبرامج  والمخاطر،  واإلدارية 

األساسية واألرشفة وغيرها.

في  شرع  المعهد  أن  إلى  لفت  كما 

عن  للباحثين  تدريبي  برنامج  تنفيذ 

كوادر(،  منصة  في  )المسجلين  عمل 

الذاتية  السير  إعداد  »فن  بعنوان 

بهدف  الشخصية«  المقابالت  واجتياز 

الباحثين  فرص  زيادة  في  المساهمة 

عن عمل للحصول على عمل مناسب، 

مبينا أنه تم طرح البرنامج )76( مرة في 

الخطة العامة للتدريب للعام 2022.

كشفت جامعة تكساس إي أند أم في 
قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة 

قطر، عن مشاركة 17 طالبة باكستانية 
في النسخة األولى من برنامج مستقبل 

المرأة في مجال الطاقة التابع للمجلس 

النسائي األميركي الباكستاني، والذي 
استضافته الجامعة.

وانطلق البرنامج تحت رعاية المجلس 
النسائي األميركي الباكستاني، وهو شراكة 

 ً بين القطاعين العام والخاص تضم كالاّ
من وزارة الخارجية األميركية وجامعة 

تكساس إي أند أم.

$ الدوحة

في األردن

سفيرنا يستقبل الوفد 
الكشفي القطري

استقبل سعادة الشيخ سعود بن 

ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير 

دولة قطر لدى المملكة األردنية 

الهاشمية، وفد جمعية الكشافة 

والمرشدات القطرية المشارك في 

مخيم الدليالت ومنتدى الشابات.

ورحب السفير خالل اللقاء بالوفد 

القطري المشارك، منوها بالدور 

الذي تقوم به المرشدات في دعم 

الجهود الكشفية واإلرشادية على 

المستويات المحلية والعربية 

والعالمية. 

ووجه سعاده السفير الشيخ سعود 

بن ناصر آل ثاني كلمات تشجعية 

وتحفيزية للشابات المشاركات 

في المخيم والمنتدى بضرورة 

االستمرار في اإلبداع واالبتكار 

والمشاركة في المحافل الدولية 

وتمثيل قطر أفضل تمثيل.

كما أطلع وفد مرشدات قطر 

السفير على مشاركتهن في 

المخيم االجتماعات وأبرز 

النشاطات واإلسهامات التي 

يقدمونها، معربات عن شكرهن 

على ما تجده الكشافة القطرية 

من تعاون من السفارة في 

مختلف المناسبات الكشفية 

التي تستضيفها المملكة األردنية 

الهاشمية..وقدم وفد المرشدات في 

نهاية اللقاء درعا تذكاريا للسفير 

بهذه المناسبة.
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حققت بورصة قطر مكاسب سوقية 
بلغت 8.35 مليار ريال في جلسة 

أمس بدعم من عمليات شراء واسعة 
استهدفت أسهم تشغيلية وأخرى 

ثقيلة في ظل اعالنات النتائج القوية 
والنمو الكبير الذي تحققه نتائج 

الشركات القطرية المدرجة عن فترة 
النصف األول من العام الجاري وسجلت 

رسملة السوق أمس 753.11 مليار ريال 
مقارنة مع 744.76 مليار ريال في جلسة 

أمس األول.

 183.48 بقيمة  ارتفاعا  أمس  قطر  لبورصة  العام  المؤشر  وسجل 

نقطة، أي ما نسبته 1.37 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفا و563.20 نقطة.

وتم خالل جلسة أمس تداول 253 مليونا و251 ألفا و555 سهما، بقيمة 

746 مليونا و161 ألفا و193.862 ريال، نتيجة تنفيذ 18887 صفقة في 
جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 13 

شركة أخرى، فيما حافظت شركة على سعر إغالقها السابق. 

بورصة  أن  أبرزها  النمو  محفزات  من  بحزمة  قطر  بورصة  وتحظى 

قطر تعتبر مالذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين التي تجتاح االقتصاد 

العالمي وهو ما عزز من استقطابها للتدفقات االستثمارية األجنبية 

التي زادت وتيرتها منذ مطلع العام الجاري في محاولة من المحافظ 

بناء  عمليات  عبر  النمو  فرص  من  لالستفادة  األجنبية  والصناديق 

مراكز على أسهم تشغيلية وأخرى ثقيلة.

ومن أبرز المحفزات األخرى المهمة: ارتفاع أسعار النفط ودورانها فوق 

95 دوالر للبرميل فضال عن رفع سقف ملكية األجانب لدى  مستوى 

قطاع واسع من الشركات المدرجة من 49 بالمائة و100 بالمائة وهي 

الواردة  األجنبية  االستثمارات  حجم  من  تزيد  أن  شأنها  من  خطوة 

لألسهم القطرية عالوة على مونديال 2022 الذي يمثل دفعة قوية لكل 

من االقتصاد والبورصة القطرية.

وتسعى بورصة قطر لطرح حزمة من األدوات المالية الجديدة أبرزها: 

السوق  تصنيف  رفع  جانب  إلى  المالية  للمشتقات  سوق  إطالق 

المؤشرات  على  متقدمة  سوق  إلى  ناشئة  من  )البورصة(  القطرية 

العالمية وتنويع المنتجات وتحسين الخدمات االستثمارية حيث 

تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق األوسط وثاني أكبر 

سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أن بورصة 

قطر مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال لألسواق الناشئة 

MSCI ومؤشر فوتسي لألسواق الناشئة.
لالستثمار  صندوق  إطالق  قطر  بورصة  تدرس  ذاته  السياق  وفي 

بهدف  األصول  إلدارة  عالمية  شركة  مع  بالتعاون   ESG المستدام 

تشجيع الشركات المدرجة على تعزيز معايير االستدامة البيئية 

للبورصة  االستثمارية  الجاذبية  وزيادة  والمؤسسية،  واالجتماعية 

االستثمار  إلى  تميل  التي  األجنبية  االستثمارات  أمام  القطرية 

باألسهم التي تتبنى معايير االستدامة فيما تشير البيانات المتاحة 

30 بالمائة من إجمالي الشركات المدرجة في بورصة  إلى أن نحو 

قبل  من  مصنف  منها  بالمائة  و43  االستدامة  معايير  تطبق  قطر 

مزودي البيانات العالميين. 

وأقر قطاع واسع من الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر رفع 

سقف ملكية األجانب إلى 100 في المائة مما يعزز استقطاب تدفقات 

7.28 مليار ريال  استثمارية أجنبية واردة إلى األسهم القطرية بواقع 

قطري )ملياري دوالر( على األقل.

وتمهد هذه الخطوة الطريق لتنفيذ خطة البورصة بشأن ترقيتها من 

سوق ناشئة إلى سوق متقدمة، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر ســوق 

المنطقة من حيث  ناشئة في الشرق األوسط وثاني أكبر سوق في 

قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي 

كابيتال لألسواق الناشئة MSCI وفوتسي لألسواق الناشئة.

التفاؤل  من  حالة  وسط  للبورصة  قوية  دفعة   2022 مونديال  ويمثل 

بلومبرغ  وكالة  تشير  حيث  المنطقة،  في  المستثمرين  العام بين 

لتصدر  مرشحتان  ودبي  قطر  بورصتي  من  كال  أن  إلى  األميركية 

على  وأنهما   ،2022 عام  في  مكاسب  الخليجية  األسواق  أكثر  قائمة 

أداء  على  المستثمرون  ويراهن  األجنبية.  االستثمارات  قائمة  رأس 

أسهم شركات التأمين خالل عام 2022، وهو العام الذي يشهد تطبيق 

 )22( رقم  القانون  صدور  من  مستفيدة  اإللزامي  الصحي  التأمين 

لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة 

للوافدين  إلزامي  صحي  تأمين  نظام  تطبيق  بموجبه  سيتم  والذي 

والزائرين، يقّدم خدمات الرعاية الصحية األساسية لهم عبر مقدمي 

الحكومية  الصحية  المرافق  من  عدد  في  الصحية  الرعاية  خدمات 

والقطاع الخاص، وفقًا لنظام التغطية التأمينية لهم. 

القانون صاحب العمل بإجراء تأمين صحي للعاملين  وتلزم أحكام 

غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسّجلة لدى وزارة 

الصحة، لتوفير التغطية التأمينية األساسية لهم، وينطبق االلتزام 

أيضًا على المستقدم لتوفير التغطية األساسية لمن يستقدمهم.

الخاصة  المؤسسات  تضطلع  سوف  الجديد  القانون  خالل  ومن 

الرعاية  تقديم  كلفة  بتحمل  المشاركة  في  بأدوارها  والشركات 

التأمين  أسعار  ارتفاع  ستمنع  الحكومة  أن  كما  لمكفوليها،  الطبية 

خارج  للتأمين  طرف  أي  باستغالل  تسمح  ولن  اإللزامي،  الصحي 

اإلطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال.

عمليات شراء واسعة 
على األسهم الثقيلة 

والتشغيلية

السيولة المتداولة 
عند مستوى 

»746.1« مليون ريال

الدوحة           $

»8.35« مليار ريال مكاسب األسهم القطرية في جلسة أمس

نمو نتائج الشركات ينعش البورصة

{ بورصة قطر

ارتفاع أرباح »اإلسالمية للتأمين« النصفية »%23.3«
زادت األرباح الصافية للشركة اإلسالمية القطرية للتأمين »اإلسالمية للتأمين« بنسبة 23.3 

40.968 مليون  50.545 مليون ريال، قياسا بـ  2022، ليبلغ  بالمائة في النصف األول من العام 

ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم ربحية السهم 0.34 ريال قطري في النصف األول من العام 2022، مقابل 

ربحية السهم 0.27 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

 150 1994، ويبلغ رأسمالها  يذكر ان الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين تأسست في العام 

مليون ريال.

بنسبة نمو »14.9%« على أساس سنوي

»730« مليونا أرباح »ناقالت« النصفية

أكبر  تمتلك  التي  ناقالت،  شركة  أعلنت 

المسال  الطبيعي  الغاز  لنقل  أسطول 

األول  للنصف  المالية  نتائجها  العالم،  في 

 ،2022 يونيو   30 في  المنتهي  العام  من 

 730 بلغ  ربح  صافي  الشركة  حققت  حيث 

مليون   636 مع  مقارنة  قطري  ريال  مليون 

العام  من  نفسها  الفترة  عن  قطري  ريال 

أساس  على   %  14.9 قدرها  بزيادة   ،2021
تأجير  عن  الشركة  كشفت  كما  سنوي. 

سفينتين حديثتي الصنع تمت إضافتهما 

حديًثا إلى أسطول الشركة.

وبوصفها شركة رائدة عالمًيا ومزوًدا مفضاًل 

البحرية،  والخدمات  الطاقة  نقل  مجال  في 

بالتميز  الراسخ  التزامها  ناقالت  تواصل 

النظيفة  الطاقة  نقل  لضمان  التشغيلي 

دون انقطاع حول العالم عبر تقديم خدمات 

بأعلى  يتسم  نحو  على  البحري  الشحن 

كما  والكفاءة.  والموثوقية  السالمة  درجات 

مكانتها  ترسيخ  أيًضا  الشركة  تواصل 

خالل  من  لعمالئها  المضافة  القيمة  وتعزيز 

الهياكل  وتصنيع  السفن،  إصالح  خدمات 

القطر  خدمات  وتقديم  والبرية،  البحرية 

والسحب وغيرها من الخدمات البحرية.

وتعليًقا على هذه المناسبة، قال المهندس 

الرئيس  السليطي،  فضالة  بن  عبدالله 

ُسعداء  »نحن  ناقالت:  لشركة  التنفيذي 

باألداء المالي القوي الذي حققته ناقالت في 

والذي يعكس   ،2022 األول من عام  النصف 

في  للمجموعة  المتفوق  التشغيلي  التمّيز 

البحرية.  والخدمات  الطاقة  نقل  مجال 

وفي ظل زيادة الطلب العالمي على الشحن 

تلبية  على  عازمة  ناقالت  تظّل  البحري، 

متنوعة  حلول  وإيجاد  العمالء  احتياجات 

المدى  على  الطاقة  لنقل  وموثوقة  وآمنة 

تعزيز  في  يسهم  بما  الطويل،  أو  العاجل 

األصول  محفظة  ونمو  لعمالئنا  القيمة 

المستدامة لمساهمينا«.  والعائدات 

وقد حظيت الشركة خالل األشهر الماضية 

مجاالت  في  لتميزها  واسعة  بإشادة 

األعمال؛  واستمرارية  واالستدامة  السالمة 

على  الخامسة  للسنة  ناقالت  حققت  إذ 

من  نجوم  الخمس  تصنيف  التوالي 

عقب  وذلك  البريطاني،  السالمة  مجلس 

للسالمة  الشامل  التدقيق  من  االنتهاء 

والصحة المهنية والبيئة.

البشري  العنصر  يمثل  قائال:  وأضاف 

الشركة،  لنجاحات  األساسية  الركيزة 

تعزيز  لضمان  خاًصا  اهتماًما  نولي  حيث 

المهنية لجميع موظفينا على حد  الكفاءات 

وتوجت  الوطنية.  الكوادر  فيهم  بمن  سواء، 

بحصولها  المجال  هذا  في  الشركة  جهود 

الطاقة لدعم  التقطير في قطاع  على جائزة 

التعلم والتطوير لعام 2021. 

 2004 عام  في  تأسست  ناقالت  ان  يذكر   

التطور  في  مسيرتها  تواصل  وأخذت 

أصبحت  حتى  الحين  ذلك  منذ  واالرتقاء 

في  مفضاًل  ومزوًدا  عالمًيا  رائدة  شركة 

البحرية.  والخدمات  الطاقة  نقل  مجال 

من  األكبر  هو  ناقالت  شركة  أسطول  ويعّد 

سفينة   69 يضم  حيث  العالم،  في  نوعه 

أنها  كما  المسال،  الطبيعي  الغاز  لنقل 

تتولى إدارة وتشغيل وحدة عائمة لتخزين 

لحالته  وإعادته  المسال  الطبيعي  الغاز 

غاز  لنقل  كبيرة  سفن  وأربع  الطبيعية، 

توفر  ذلك،  جانب  وإلى  المسال.  البترول 

إصالح  في  شاملة  خدمات  ناقالت  شركة 

البحرية،  الهياكل  وتصنيع  السفن 

وخدمات  المالحية،  الوكاالت  وخدمات 

البحري،  الدعم  خدمات  من  وغيرها  القطر 

المشتركة:  مشاريعها  خالل  من  وذلك 

البحرية  لألعمال  كيبيل  ناقالت  شركة 

لتصنيع  القطرية  والشركة  المحدودة، 

الهياكل، وشركة ناقالت سفيتزروايزمولر، 

المالحية  للوكاالت  ناقالت  وشركة 

المحدودة. 

{ »ناقالت« تعزز أداءها

السليطي: حققنا تميزا تشغيليا 
في نقل الطاقة والخدمات البحرية

استراتيجية لتنمية محفظة 
األصول وتحقيق عوائد مستدامة

الدوحة           $

{ عبد الله السليطي



السنة )27( - الثالثاء  11 من المحرم  1444هـ الموافق 9 أغسطس 2022م العدد )9836( اقتصاد10

قفزت إلى »11.9« مليار دوالر وفقا لبيانات أبريل الماضي

أعلى مستوى لصادرات الغاز القطرية في »5« سنوات

والمحيط  آسيا  منطقة  تدفع  أن  للطاقة  الدولية  الوكالة  وتتوقع 

لهذه  الطبيعي  الغاز  الطلب على  % من نمو   50 إلى  الهادئ ما يصل 

القطاع  يستحوذ  أن  الوكالة  تتوقع  القطاعات،  حيث  ومن  الفترة. 

 2021 60 % من نمو الغاز العالمي بين عامي  الصناعي على حوالي 

و2025.

21 % من الحصة  وتشير البيانات المتاحة إلى استحواذ قطر على 

وتعتبر   ،2021 عام  في  المسال  الطبيعي  الغاز  لصادرات  السوقية 

استيراد  األوروبي  االتحاد  يحاول  التي  الرئيسية  البلدان  أبرز  قطر 

يتبارى  الذي  الوقت  في  منها  المسال  الطبيعي  الغاز  من  المزيد 

الطبيعي  الغاز  واردات  وزيادة  جدد  موردين  على  للعثور  فيهما 

غازه  امدادات  من   %  24 األوروبي  االتحاد  استورد  وقد  المسال. 

 % و26  روسيا  من   %  20 مع  مقارنة  قطر  من   2021 عام  في  المسال 

المتحدة.  الواليات  من 

الطبـــيعي  الغــــاز  سيـــشكل  للطاقة،  الدولية  للوكالة  ووفًقا 

في  الطبيعي  الغاز  على  الطلب  إجمالي  من  فقط   %  25 الروسي 

األوروبي  االتحاد  دول  تصمم  حيث   .2022 عام  في  األوروبي  االتحاد 

على  يحافظ  الذي  األمر  الطبيعي  للغاز  جدد  موّردين  إيجاد  على 

امدادات  انخفاض  ظل  في  خصوصا  عالميا  الغاز  أسعار  ارتفاع 

2021، كما يواجه  60 % منذ يونيو  الغاز الروسي إلى أوروبا بنسبة 

وسلسلة  والتجارة  االستثمار  في  اضطراًبا  أيًضا  العالمي  االقتصاد 

أوكرانيا. أزمة  التوريد بسبب 

الشمال  حقل  توسعة  مشروع  تنفيذ  غاز  قطر  شركة  وتباشر   

اإلنتاجية  قطر  دولة  طاقة  رفع  بهدف  للطاقة  قطر  عن  بالنيابة 

الوقت  في  سنويا  طن  مليون   77 من  المسال  الطبيعي  الغاز  من 

 126 وإلى   2025 عام  بنهاية  سنويًا  طن  ماليين   110 إلى  الحاضر 

إلى  أيضا  التوسعة  ستؤدي  فيما   ،2027 بحلول  سنويًا  طن  مليون 

إنتاج حوالي 4.000 طن من اإليثان، و263.000 برميل من المكثفات، 

و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طنًا من 

يوميا. النقي  الهيليوم 

السترجاع  منظومة  على  الشمال  حقل  توسعة  مشروع  ويحتوي 

غازات  انبعاثات  من  سيقلل  ما  وهو  الشحن،  أثناء  المتبخر  الغاز 

غاز  من  سنويًا  مكافئ  طن  مليون  يقارب  بما  الحراري  االحتباس 

 10.7 توفير  على  المشروع  سيعمل  كما  الكربون،  أكسيد  ثاني 

وإعادة  تدوير  خالل  من  سنويا  المياه  مـــن  مكــــعـــب  متر  مليون 

تقليل  سيتم  وكذلك  الصناعي،  الصرف  مياه  من   %  75 استعمال 

تطبيق  خالل  من   %  40 بنسبة  النيتروجين  أكاسيد  انبعاثات 

كبير  جزء  توفير  المقرر  ومن  المحسنة.   Dry Low NOx تقنية 

الكهرباء  شبكة  من  الكهربائية  الطاقة  من  المشروع  احتياجات  من 

الوطنية في قطر، وبالتحديد من مشروع محطة الخرسعة للطاقة 

800 ميجاواط، باإلضافة إلى  الشمسية التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية 

الشــمسية  للطـــــاقة  أخرى  محطة  من  أخرى  ميجاواط   800 حوالي 

الشمال  حقل  ويعتبر  قريبًا.  بإنشائها  للطاقة  قـــــطر  ستقـــــوم 

العالم،  في  المصاحب  غير  الطبيعي  للغاز  حقل  أكبر  القطري 

900 تريليون قدم مكعبـــــة من الـــــغاز،  حيث يحتوي على أكثر من 

ومن  العالم.  في  المعروف  االحتياطي  من   %  10 حوالي  يمثل  ما 

اإليفاء  أجل  من  بالغاز  اإلمداد  في  الشمال  حقل  يستمر  أن  المقدر 

الغاز بكميات كبيرة لعشرات  المتجددة لبيع  العقود  بالعديد من 

الشمالي  الساحل  قبالة  الشمال  حقل  ويقع  القادمة،  السنين 

آالف   6 تتجاوز  مساحة  ويغطي  قطر،  جزيرة  لشبه  الشرقي 

عاماًل  الكبير  الطبيعي  المورد  هذا  تطوير  ويمثل  مربع،  كيلومتر 

قطر. بدولة  االقتصادي  النمو  فـــــي  هامًا 

لإلنفاق  أميركي  دوالر  مليار   82.5 نحو  للطاقة  قطر  رصدت  وقد 

بشكل  التركيز  مع  و2025   2021 بين  الفترة  خالل  الرأسمالي 

وعلى  والنفط،  الغاز  أصول  في  التوسعية  المشاريع  على  كبير 

حضورها  ترسيخ  وبخالف  الشمال.  حقل  توسعة  مشروع  رأسها 

في  التوسع  تستهدف  للطاقة  قطر  فإن  األوروبية،  األسواق  في 

وباكستان  الهند  من:  كل  إلى  المسال  الطبيعي  الغاز  تصدير 

الثالثة  األسواق  تسجيل  إلى  التوقعات  تشير  حيث  وبنغالديش، 

 2030 عام  بحلول  مكعب  متر  مليار   112.6 بإجمالي  الغاز  على  طلبا 

ما  وهو   ،2020 عام  في  مكعب  متر  مليار   51.3 مستوى  مع  مقارنة 

الغاز  تجاه  األسواق  لهذا  الكبرى  والشهية  القياسي  النمو  يعكس 

للبيئة  وصديقا  وموثوقا  آمنا  مصدرا  بوصفه  المسال  الطبيعي 

أيضا.   

{  جانب من توسعة حقل الشمال

إنجــاز الصـيانــة الموســمية للمنشآت وعودتها لإلنتاجقطـر تتجـــاوز أميـــركـا وتحـتــل المـرتبــة األولـى عالمــيا 

قطر تستحوذ على »21 %« من إجمالي الصادرات في »2021« الصـيــن والهـنــد واليــابــان في مقــدمة أبــرز الوجــهات 

سعيد حبيب كتب

»24 %« من إمدادات 

الغاز إلى االتحاد األوروبي 
مصدرها قطر

استراتيجية لتعزيز 
اإلنتاج من خالل توسعة 

حقل الشمال 

كشفت بيانات االتحاد الدولي للغاز أن دولة 
قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي 

المسال في العالم وفقا لبيانات شهر أبريل 
2022 وهي أحدث بيانات متاحة، متجاوزة 

الواليات المتحدة األميركية بعد أن قفزت 
صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 

أعلى مستوى لها في خمس سنوات في 
أعقاب االنتهاء من الصيانة الموسمية 

لمنشآت الغاز الطبيعي المسال.
وبلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي 

المسال في قطر 11.9 مليار دوالر خالل 
أبريل 2022 مقارنة بـ 5.8 مليار دوالر في 

أبريل 2021. وتركزت معظم صادرات الغاز 
الطبيعي المسال القطرية إلى الصين، 

تليها الهند واليابان.

تشغل »93« رحلة أسبوعيًا لـ»4« مدن بالمملكة

وسوف تسّير الناقلة القطرية، الحائزة على 

العديد من الجوائز العالمية، اعتبارًا من 18 

إضافية  أسبوعية  رحالت  أربع  أغسطس 

20 رحلة أسبوعيًا،  إلى الرياض لتصل إلى 

لتلبية الطلب المتزايد على السفر بغرض 

السياحة واألعمال.

حاليًا  القطرية  الجوية  الخطوط  وتشغل 

93 رحلة أسبوعيًا إلى أربع مدن رئيسية في 
المملكة، وستؤدي إضافة القصيم والرحالت 

عدد  زيادة  إلى  الرياض  إلى  اإلضافية  األربع 

لـ101 رحلة  الرحالت األسبوعيًا إلى المملكة 

مباشرة.

القصيم  إلى  الرحالت  استئناف  ويعّد 

المستمرة  الجهود  وتعزيز السعة جزءًا من 

القطرية  الجوية  الخطوط  تبذلها  التي 

لتوسيع خدماتها في المملكة وتوفير المزيد 

من خيارات سفر سلسة ومتعددة.

القصيم  وإلى  من  المسافرون  وسيستمّتع 

بإمكانية السفر إلى أكثر من 150 وجهة عبر 

شبكة وجهات الناقلة في آسيا وأفريقيا وأوروبا 

كما  الدولي.  حمد  مطار  عبر  واألميركتين 

االستمتاع  من  أيضا  المسافرون  سيتمكن 

بميزات جمع نقاط »أفيوس« عملة المكافآت 

التابع  الدائم  المسافر  لبرنامج  الجديدة 

أكبر  فرصًا  لهم  يوفر  مما  القطرية،  للناقلة 

المتعلقة  الميزة  االبتكارات  من  لالستفادة 

إلى  وباإلضافة  مكافآتهم.  واسترداد  بإنفاق 

ذلك، سيحتفظ أعضاء برنامج الوالء التابع 

للخطوط الجوية القطرية برصيد مكافآتهم 

المكتسبة، وسيواصلون االستمتاع بفرص 

االسترداد المتاحة لهم حاليًا.

إعادة  قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة  وتواصل 

أكثر  حاليًا  تضم  التي  وجهاتها  شبكة  بناء 

من  المزيد  إضافة  ومع  وجهة،   150 من 

العالم  حول  الرئيسية  المدن  إلى  الرحالت 

ال  خيارات  القطرية  الجوية  الخطوط  تتيح 

مثيل لها لمسافريها، ليتمكنوا من االستمتاع 

بالسفر إلى أي محكان يرغبون به بكّل ُيسر 

وسهولة. 

بمكانة  القطرية  الجوية  الخطوط  وتتمتع 

قيادة  مواصلة  من  تمّكنها  وراسخة  قوية 

مرحلة تعافي قطاع الطيران العالمي، حيث 

رحالتها  قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة  تسّير 

جائزة  على  الحائز  الدولي  حمد  مطار  عبر 

بحسب  وذلك  العالم«،  في  مطار  »أفضل 

العالمية  تراكس  سكاي  شركة  تصنيف 

لشركات الطيران والمطارات. 

وجهاٍت  قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة  ودّشنت 

العالمية  وجهاتها  شبكة  إلى  جديدة 

من  العديد  أبرمت  كما  المتنامية، 

في  بما  الشركات،  من  عدد  مع  الشراكات 

والخطوط  الجوية،  أالسكا  خطوط  ذلك 

بلو  جيت  وخطوط  األميركية،  الجوية 

تحالف  عضوية  إلى  باإلضافة  الجوية، 

عملة  وتقديم   ،oneworld العالمي  الطيران 

»أفيوس«،  الوالء  لبرنامج  جديدة  مكافآت 

محّصنة  العالم  في  رحلة  أول  تشغيل  مع 

كما   .»19  - »كوفيد  فيروس  ضد  بالكامل 

أول  القطرية  الجوية  الخطوط  أصبحت 

شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 

السالمة  تدابير  »تدقيق  في  نجوم  الـ5 

الخاصة بكوفيد - 19 على مستوى شركات 

الطيران« من سكاي تراكس.

بها  تتمتع  التي  المرونة  مدى  على  وكدليل 

التزامها  ومدى  قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة 

السفر  إمكانية  إتاحة  على  وتصميمها 

خالل  للعالم  دول  بين  المسافات  وتقريب 

السفر،  قطاع  واجهها  التي  الظروف  أحلك 

المرتبة  القطرية  الجوية  الخطوط  احتلت 

مؤشر  في  العالم  مستوى  على  الثانية 

 )RPKs( كيلومتر  لكل  المسافرين  عائدات 

من   %  6 بلغت  بحصة   ،2021 العام  خالل 

سوق السفر، وذلك بحسب األرقام الصادرة 

عن اتحاد النقل الجوي الدولي »إياتا«. كما 

% مقارنًة  حققت الشركة نموًا الفتًا بلغ 26 

بعام 2020 الذي بلغت نسبة النمو فيه 1 % 

القطرية  الجوية  الخطوط  وأصبحت  فقط، 

أيضًا بعد الجائحة واحدة من أكبر شركات 

عائدات  لمؤشر  وفقًا  العالم  في  الطيران 

.)RPKs( المسافرين لكل كيلومتر

دورًا  القطرية  الجوية  الخطوط  لعبت  كما 

العالمية  االستجابة  جهود  خالل  محوريًا 

لجائحة »كوفيد - 19«، حيث كانت شركة 

واصلت  التي  الوحيدة  العالمية  الطيران 

الجائحة.  انتشار  منذ  رحالتها  تسيير 

وتسّير حاليًا رحالتها إلى وجهات أكثر وعدد 

رحالت أكبر من أي شركة طيران أخرى في 

المنطقة. وحاز مقر عمليات الناقلة القطرية، 

لقب  على  مؤخرًا   )HIA( الدولي  حمد  مطار 

على  الثاني  للعام  العالم«  في  مطار  »أفضل 

 في المرتبة األولى عالمًيا 
َّ

التوالي، بعدما حل

ضمن حفل جوائز سكاي تراكس العالمية 

هامش  على  أقيم  والذي   ،2022 للمطارات 

الذي  العالمي  المطارات  ومؤتمر  معرض 

وتمكن  باريس.  الفرنسية  بالعاصمة  أقيم 

أفضل  بلقب  االحتفاظ  من  أيًضا  المطار 

على  الثامن  للعام  األوسط  الشرق  في  مطار 

المطارات  تصنيفات  واستندت  التوالي. 

جوًا  المسافرين  تصويت  إلى  المترشحة 

خالل  من  رضاهم  مدى  وقياس  العالم  عبر 

الرئيسي  األداء  مؤشرات  من  مؤشًرا   39
لخدمات ومنتجات المطارات مثل تسجيل 

وتحويل  القادمين  والمسافرين  الوصول 

الرحالت والتسوق واألمن والجوازات وصاالت 

الدولي  حمد  مطار  حصل  وقد  المغادرين. 

العالم  في  مطار  كأفضل  األول  المركز  على 

من  مطاًرا   550 مع  جمعته  منافسة  بعد 

المطارات العالمية األخرى.

{  الخطوط الجوية القطرية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها 
ستستأنف خدماتها إلى وجهتها الخامسة في 

المملكة العربية السعودية )القصيم( بواقع 
ثالث رحالت أسبوعيًا اعتبارًا من 22 أغسطس، 

وستزداد إلى أربع رحالت أسبوعيًا اعتبارًا من 2 
سبتمبر 2022.

»القطرية« تطير
إلى القصيم »22« الجاري

»3« رحالت 

أسبوعية تزيد 
إلى »4« اعتبارا 

من »2« سبتمبر 

استمرار 
توسيع شبكة 

الوجهات 
وتوفير خيارات 

سفر متعددة
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»قطر للسياحة« تطلق برنامج »مختصو قطر«

خطة لتحويل قطر لوجهة سياحية عالمية

للمشاركين  قطر«  »مختصو  برنامج  ويوفر 

االستعانة  عبر  مرموقة  تعليمية  تجربة 

وبما  اإللكتروني،  التعلم  تقنيات  بأحدث 

العالميين  السفر  وكالء  تزويد  يضمن 

لقطر  للترويج  الالزمة  واألدوات  بالمعرفة 

العالمية  السياحة  أسواق  في  بفاعلية 

رائدة. سياحية  وجهة  باعتبارها 

إدارة  من  ديكنسون،  فيليب  السيد،  وقال 

مختصو  برنامج  »إن  الدولية:  األسواق 

طريق  على  لألمام  أخرى  خطوة  يمثل  قطر 

يمكنها  حتى  العالمية  السفر  صناعة  دعم 

للسياحة  قطر  مع  جنب  إلى  جنًبا  العمل 

الزوار  عدد  في  كبير  نمو  تحفيز  أجل  من 

زائر  ماليين  ستة  إلى  وصواًل  القادمين 

.»2030 سنوًيا بحلول عام 

على  الضوء  قطر  مختصو  برنامج  ويسلط 

السياحية  العروض  جوانب  من  العديد 

التاريخ  تشمل  والتي  قطر،  بها  تزخر  التي 

والتجارب  والمعالم  التراثية  والمواقع 

الشركاء  يحصل  وسوف  السياحية. 

التدريبية  الدورة  يكملون  الذين  الدوليون 

مثل  البرنامج  من  حصرية  مزايا  على 

رحالت  ومخططات  الخاصة  النصائح 

الخاصة  المعلومات  وأحدث  مقترحة 

السياحي. الجذب  ومعالم  اإلقامة  بأماكن 

لتسريع  للسياحة  قطر  جهاز  ويسعى 

وضع  خالل  من  القطاع  تطوير 

السياحة  لقطاع  الوطنية  االستراتيجية 

المتعلقة  العامة  والسياسات  والضيافة 

بعد  تنفيذها  ومتابعة  القطاع،  بهذا 

دوري  بشكل  ومراجعتها  اعتمادها، 

جميع  على  والرقابة،  واإلشراف  والتنظيم 

التابعة لقطاع السياحة  واألنشطة  الجهات 

والضيافة، بما في ذلك إصدار التراخيص، 

في  واألنشطة  المؤسسات  وتصنيف 

الجهات  مع  بالتنسيق  وذلك  القطاع،  هذا 

األدوات  مشروعات  واقتراح  المختصة 

قطاع  بنشاط  العالقة  ذات  التشريعية 

السياحة والضيافة في الدولة، وإبداء الرأي 

التي  التشريعية  األدوات  مشروعات  بشأن 

السياحة  نشاط  على  التأثير  شأنها  من 

األخرى  والجهات  الوزارات  مع  والتنسيق 

جميع  في  الحكومية،  وغير  الحكومية 

السياحة  بقطاع  العالقة  ذات  المجاالت 

بين  التكامل  يضمن  بما  والضيافة، 

السياحة  لقطاع  الوطنية  االستراتيجية 

أكمل  على  إنجازها  إلى  ويؤدي  والضيافة، 

المبادرات  وإقرار  تحديد  جانب  إلى  وجه، 

باالستراتيجية  الخاصة  والمشروعات 

والضيافة،  السياحة  لقطاع  الوطنية 

للسياحة  قطر  بتنفيذها  يقوم  التي  سواء 

الجهات  بواسطة  أو  مباشرة،  بصورة 

والجهات  الوزارات  بواسطة  أو  له،  التابعة 

الحكومية،  وغير  الحكومية  األخرى 

وتطوير  بناء  ودعم  تنفيذها  على  واإلشراف 

المملوكة  والضيافة  السياحة  قطاع  أصول 

قطاع  مجال  في  االبتكار  وتشجيع  للدولة 

مع  بالتنسيق  والضيافة،  السياحة 

المختصة.  الجهات 

ويحتل موقع قطاع السياحة مكانا بارزا في 

اقتصادها  لتنوع  الرامية  قطر  استراتيجية 

الدولة  سعي  إطار  في  إنه  حيث  الوطني، 

فقد   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  لتحقيق 

السياحي  القطاع  قطر  قيادة  وضعت 

حيث  األولية،  ذات  القطاعات  قائمة  ضمن 

أن ثمة  الرشيدة لدولة قطر  القيادة  أدركت 

عوائد  على  االعتماد  من  للحد  ماسة  حاجة 

مستدام  وطني  اقتصاد  وبناء  والغاز  النفط 

وعلى   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  لتحقيق 

حماية  السياحة  ستوفر  الطويل  المدى 

من تقلبات أسعار النفط التي قد تؤثر على 

النمو. مسيرة 

{  فيليب ديكنسون 

{  استراتيجية لتعزيز تدفقات الزوار الواردة

ديكنسون: 

استراتيجية 

لجذب »6« 

ماليين زائر 

سنويا بحلول 

»2030«

تعزيز  معرفة 

وكالء السفر 

العالميين 

بعروض قطر 

وتجاربها 

السياحية

في إطار استراتيجيتها الشاملة لتحويل قطر إلى وجهة سياحية عالمية رائدة، 
أطلقت قطر للسياحة برنامًجا تدريبًيا وتفاعلًيا جديًدا عبر اإلنترنت، هو برنامج 

»مختصو قطر« الذي يهدف إلى تعزيز معرفة وكالء السفر العالميين بعروض 
قطر ومنتجاتها وتجاربها السياحية المتنوعة، وكذلك توفير التأهيل واالعتماد 

لشركائها العالميين في صناعة السفر.

إلى »100 %«

رفع سقف ملكية
األجانب في بنك الدوحة

المركزي  أعلنت شركة قطر لإليداع 

تملك  نسبة  تعديل  المالية  لألوراق 

لتصبح  الدوحة  بنك  في  األجانب 

المال أي ما  % من رأس   100 النسبة 

يعادل )3,100,467,020( سهم. 

عن  الدوحة  بنك  أعلن  ومؤخرا، 

األول  للنصف  للبنك  المالية  النتائج 

من عام 2022، حيث حقق صافي ربح 

عام  من  األولى  أشهر  الستة  فترة  عن 

قطري  ريال  مليون   665 بمبلغ   2022
614 مليون ريال قطري  بالمقارنة مع 

أي   2021 عام  من  الفترة  نفس  عن 

بنسبة نمو تعادل 8.2 %. 

مليار   99 الموجودات  إجمالي  وبلغ 

 ،2022 30 يونيو  ريال قطري كما في 

والسلف  القروض  صافي  وسجل 

ووصل  قطري،  ريال  مليار   60.7
53.7 مليار  إلى  إجمالي ودائع العمالء 

ريال قطري كما في 30 يونيو 2022. 

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين كما 

ريال  )13.9( مليار   2022 30 يونيو  في 

قطري، كما استمر البنك في تعزيز 

أهم مقاييس الرسملة، حيث بلغت 

 %  19.23 المال  رأس  كفاية  نسبة 

وبالنظر   ،2022 يونيو   30 في  كما 

حقق  فقد  البنك  عمليات  حجم  إلى 

متوسط  على  عائد  نسبة  البنك 

الموجودات تعادل 1.33 % كما في 30 

يونيو 2022.

سنة الصنع »2021-2015«

استدعاء طرازين لـ »سوبارو«

والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 

المناعي  شركة  مع  بالتعاون 

سوبارو  سيارات  وكيل  التجارية 

سوبارو  لمركبات  استدعاء  عن 

اس  وطراز  اكس  ار  دبليو  طراز 

 2021  -  2015 الصنع  سنة  آي  تي 

حساس  في  خلل  وجود  الحتمال 

للخلف  المركبة  رجوع  مصابيح 

عمل  عدم  إلى  يؤدي  قد  مما 

اإلجراء  هذا  ويأتي  المصابيح. 

والمتابعة  التنسيق  إطار  في 

التجارة  وزارة  من  المستمرة 

التزام  مدى  من  للتأكد  والصناعة 

بمتابعة  السيارات  وكالء  وتقيد 

وتصحيحها  السيارات  عيوب 

المستهلكين. حقوق  لحماية 

التنسيق  سيتم  أنه  الوزارة  وأكدت 

لمتابعة  الشركة  وكيل  مع 

والتصليح  الصيانة  عمليات 

للتأكد  العمالء  مع  والتواصل 

وتصحيح  اإلجراءات  تنفــــيذ  من 

التي  السيارات  في  والعيوب  الخلل 

العيوب. تشملها 

والصناعة  التجارة  وزارة  وتحث 

أي  عن  باإلبالغ  المستهلكين  جميع 

بالتواصل  مخالفات  أو  تجاوزات 

المستهلك  حماية  إدارة  مع 

التي  التجاري  الغش  ومكافحة 

واالقتراحات  الشكاوى  تستقبل 

قنوات  خالل  من  واالستفسارات 

االتصال  مركز  التالية:  التواصل 

حسابات  أو  اإللكتروني  البريد  أو 

مواقع  على  والصناعة  التجارة  وزارة 

التواصل االجتماعي أو تطبيق وزارة 

الهواتف  على  والصناعة  التجارة 

أجهزة  أنظمة  على  المتوفرة  الذكية 

واألندرويد. اآليفون 

$ الدوحة

$ الدوحة

في قطاعات متنوعة على رأسها الرياضة والتعليم والفن

»قطر للسياحة« تكشف عن فعاليات 
متـنـوعــة في قـطـــر خــالل أغسطس

من  حزمة  عن  للسياحة  قطر  أعلنت 

خالل  قطر  في  واألنشطة  الفعاليات 

العطلة  تمتد  حيث  الجاري  أغسطس 

قطر،  في  أخرى  أسابيع  لبضعة  الصيفية 

والمقيمين  قطر  لزوار  الفرصة  يتيح  مما 

الداخلية  األنشطة  من  بالمزيد  لالستمتاع 

والخارجية التي تزخر بها أحدث إصدارات 

شهر  رزنامة  وهي  قطر  فعاليات  رزنامة 

متنوعة  باقة  الرزنامة  وتضم  أغسطس. 

لكرة  بطوالت  تشمل  التي  الفعاليات  من 

للصغار  صيفية  وأنشطة  وبرامج  القدم 

لوسيل  الستاد  المرتقب  االفتتاح  وكذلك 

لتعزيز  األيقوني،  بتصميمه  المعروف 

ى كرة القدم خالل هذا الشهر، باإلضافة  ُحمَّ

إلى مجموعة من المعارض الفنية والبرامج 

ما  خالل  متابعتها  يمكن  التي  التعليمية 

تبقى من العطلة الصيفية.

 1 من  الفترة  وخالل  الرياضة  قطاع  وفي 

انطلقت  سبتمبر،   14 وحتى  أغسطس 

 12 بمشاركة   QNB نجوم  دوري  بطولة 

تقام  التي  البطولة  على  يتنافسون  نادًيا 

مبارياتها على مجموعة من أبرز مالعب قطر 

واستاد  الدولي  خليفة  استاد  ذلك  في  بما 

الذي  لوسيل  واستاد  التعليمية  المدينة 

سيتم افتتاحه قريًبا، وتعتبر هذه البطولة 

هي أبرز البطوالت التي يديرها دوري نجوم 

قطر. 

11 أغسطس من المقرر افتتاح استاد  وفي 

ألف  لـ80  يتسع  الذي  األيقوني  لوسيل 

متفرج وذلك عبر استضافته لمباراة تجمع 

الريان العريقين.  بين نادي العربي ونادي 

الزخارف  ذات  بواجهته  االستاد  ويتميز 

والقطع  األواني  من  المستوحاة  الفريدة 

منطقة  بلدان  في  عليها  ُعثر  التي  الفنية 

ويمكن  قرون.  مدى  على  األوسط  الشرق 

طريق  عن  بسهولة  االستاد  إلى  الوصول 

يستقبل  أن  المقرر  ومن  الدوحة،  مترو 

في  العالمية  القدم  كرة  عشاق  من  اآلالف 

حينما  وذلك  الجاري،  العام  من  الحق  وقت 

العالم  كأس  بطولة  نهائي  يستضيف 

لكرة القدم قطر 2022.

في  للفروسية  الصيفي  البرنامج  أما 

حيث  أغسطس   11 في  فينتهي  الشقب 

وأنشطته  برامجه  تقديم  الشقب  يواصل 

الفروسية  أكاديمية  ضمن  الصيفية 

للمبتدئين والمتمرسين في ركوب الخيل 

في  للمشاركين  ويمكن  السواء.  على 

مجموعة  على  الحصول  الصيفية  برامجه 

كانت  سواء  التعليمية  الدروس  من 

جماعية أو فردية، أو كانت للسيدات فقط، 

الخاصة  األنشطة  إلى  باإلضافة  وذلك 

باألطفال والشباب والدروس المقدمة لذوي 

االحتياجات الخاصة.

الصيفي  البرنامج  إلى  وبالنسبة 

فينتهي  جيرمان  سان  باريس  ألكاديمية 

18 أغسطس، حيث تواصل أكاديمية  في 

أبرز  إحدى  وهي  جيرمان  سان  باريس 

برنامجها  قطر،  في  القدم  كرة  مدارس 

شغف  لديهم  ممن  للصغار  الصيفي 

ويقود  العالم.  في  األشهر  بالرياضة  كبير 

أكاديمية باريس سان جيرمان نخبة من 

القدم  كرة  في  والمتخصصين  الخبراء 

يطوروا  أن  استطاعوا  الذين  الفرنسية 

برنامًجا عالمًيا لكرة القدم في األكاديمية، 

التدريب  أساليب  بأفضل  االستعانة  عبر 

العالمية.

 26 وحتى  أغسطس   5 من  الفترة  وخالل 

األلعاب  بطولة  تشهد  الجاري  أغسطس 

أحمد  منصة  عبر  تقام  التي  اإللكترونية 

ثنائية  منافسات  باك2--باك  المغيصيب 

حيث   ،Playstation 5 على  الالعبين  بين 

تقام على ملعب ساحة ريدبول اليبتسيج. 

من  العديد  في  المؤهلة  المباريات  وتقام 

األماكن بالدوحة.

األنشطة  من  حزمة  التعليم  قطاع  ويشهد 

الصيفي  المخيم  رأسها  على  والفعاليات 

اإلبداعي في جامعة حمد  الفضاء  لمختبر 

أغسطس   11 في  ينتهي  والذي  خليفة  بن 

لبحوث  قطر  معهد  يستمر  حيث   2022
الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، 

والجذابة  التفاعلية  تجربته  تقديم  في 

المدارس  لطالب  الحوسبة  لتعليم 

المخيم  ويسلط  واإلعدادية.  االبتدائية 

الصيفي الذي يستمر على مدى أسبوعين 

تكمن  التي  اإلبداعية  العملية  على  الضوء 

وراء عمليات البرمجة والتصميم.

التعليمية  بالمدينة  الصيف  فعاليات  أما 

توفر  حيث  أغسطس   13 في  فتنتهي 

المدينة  في  الصيفية  والبرامج  األنشطة 

يمكن  التي  الطرق  من  العديد  التعليمية 

الحرارة  درجات  على  التغلب  خاللها  من 

وذلك عبر دروس السباحة الموجهة لشتى 

من  مجموعة  عن  فضاًل  العمرية،  الفئات 

للصغار  المالئمة  واألنشطة  الرياضات 

والكبار على حد سواء. 

قطر  تستضيف  والثقافة  الفن  قطاع  وفي 

القواعد،  وراء  ما  التميمي:  عبير  معرض 

سبتمبر   27 حتى  المعرض  ويستمر 

المعرض  هذا  ويستكشف   ، المقبل 

طبيعة  الفنانين  مقر   - مطافئ  في  الفردي 

والعواطف  والسلوك  اإلنسانية  التفاعالت 

التميمي  عبير  الفنانة  وتلقي  البشرية. 

تشكل  التي  الكيفية  على  فاحصة  نظرة 

عبر  الفردية  المفاهيم  ثقافة  خاللها  من 

التي تستخدم  الفنية  األعمال  سلسلة من 

تجّمع  أما  القماش.  على  الزيتية  األلوان 

ويقام  ديسمبر،   31 في  فينتهي  الفنانين 

أسبوع  كل  من  السبت  يوم  التجمع  هذا 

المتحف  في  العام  نهاية  حتى  وذلك 

هذا  ويهدف  الحديث،  للفن  العربي 

أوثق  عالقات  بناء  إلى  المجاني  الحدث 

التجمع  ويتيح  والفنانين.  المجتمع  بين 

أجواء  وسط  بالفنانين  اللقاء  الفنون  لهواة 

اجتماعية وتعليمية والتعرف على أعمالهم 

الفنانين  ومشاهدة  فنية  قضايا  ومناقشة 

التعرف  عن  فضاًل  أعمالهم،  يبدعون  وهم 

في  الفني  المشهد  مستجدات  آخر  على 

قطر.

المحلي  الرطب  مهرجان  ينتهي  وبدوره 

ويقام  أغسطس،   10 الموافق  غدا  السابع 

من  السابع  المحلي  الرطب  مهرجان 

الشؤون  بإدارة  ممثلة  البلدية  وزارة  تنظيم 

واقف  سوق  إدارة  مع  بالتعاون  الزراعية، 

محلية  مزرعة   80 من  أكثر  وبمشاركة 

كبيرة  بشهرة  الرطب  ويتمتع  مختصة. 

في  غذائية  قيمة  ذات  صيفية  كفاكهة 

الوطن العربي، ويعتبر هدية مرحبا بها في 

جميع المناسبات.

خالل النصف األول

»قطر للتأمين« تربح 
»393.74« مليون ريال

البيانات  عن  للتأمين  قطر  شركة  أعلنت 

المنتهية  للفترة  السنوية  نصف  المالية 

في  30 يونيو2022 ، حيث بلغ صافي الربح 

صافي  مقابل  قطري  ريال   393,742,000
لنفس  قطري  ريال   342,171,000 الربح 

بلغت  كما  سبقه،  الذي  العام  من  الفترة 

عن  قطري  ريال   0.098 السهم  ربحية 

2022 مقابل ربحية  األول من عام  النصف 

السهم 0.082 ريال قطري لنفس الفترة من 

العام الذي سبقه. يذكر أن »قطر للتأمين« 

شركات  أولى  وكانت   1964 عام  تأسست 

وقد  قطر،  دولة  في  الوطنية  التأمين 

من  اليوم  للتأمين  قطر  شركة  أصبحت 

وواحدة  قطر،  دولة  في  التأمين  قطاع  رواد 

منطقة  في  التأمين  شركات  كبريات  من 

األوسط  الشرق  ومنطقة  العربي  الخليج 

عليه  حصلت  ما  بفضل  إفريقيا  وشمال 

من   »Stable   /A« تصنيف  من  الشركة 

Standard & Poor’s، إضافة إلى تصنيف 
  .A.M. Best من A Excellent
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استفادت منها »400« أسرة خالل يوليو

»12.3« مليون ريال مساعدات صندوق الزكاة
قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

مساعدات بقيـمة )12.321.692 ريااًل قطريًا( خالل شهر يوليو 

2022م، استفــادت منهـا )400( أسرة من المستحقين للمساعدة 
داخل دولة قطر، حيث تضمنت المساعدات الدورية والمقطوعة، 

وجميعها مساعدات تصرفها إدارة صندوق الزكاة للمستحقين من 

األسر المسجلة لديها وفقًا للضوابط والمصارف الشرعية واآلليات 

المعتمدة. 

وتم توزيع هذه المبالغ على المساعدات الدورية التي تقدم بصورة 

شهرية لألسر المستحقة بقيمة )8.822.680( ريااًل، والمساعدات 

المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة 

بقيمة )3.499.012( ريااًل قطريًا.  ويقدم صندوق الزكاة خدمة حساب 

زكاة الشركات مجانًا للتيسير على أصحاب الشركات في تأدية 

الفريضة، ويمكنهم إرسال الميزانية المالية للشركة على البريد 

 ) public.relations@zakat.gov.qa( اإللكتروني الخاص بالصندوق

ويقوم المختصون بالصندوق بدراسة الميزانية وتحديد قيمة الزكاة 

الواجبة على الشركة. 

ويمكن لألفراد والشركات أداء الزكاة الواجبة عليهم من خالل موقع 

صندوق الزكاة أو من خالل مكاتب ونقاط التحصيل المنتشرة في 

أنحاء الدولة.  كما يتيح صندوق الزكاة للمستحقين تقديم طلب 

المساعدة ومعرفة األوراق والمستندات المطلوبة باإلضافة إلى تتبع 

حالة الطلب المقدم ومعرفة قرار اللجنة.

للنازحين في الصومال

»قطر الخيرية« تشيد بئرا
مجاعة  »أوقفوا  حملة  تواصل  إطار  في 

الخيرية  قطر  أطلقتها  التي  الصومال« 

قامت  الجفاف،  من  المتضررين  إلغاثة 

ارتوازية  بئر  بتشييد  الخيرية  قطر 

العاصمة  بضواحي  جبدلي  منطقة  في 

مقديشو، التي تعتبر من ضمن المناطق 

أن  وينتظر  النازحون،  فيها  استقر  التي 

من  أسرة   5000 من  أكثر  منها  يستفيد 

والتجمعات  المنطقة  وسكان  النازحين 

األخرى  النائية  القرى  في  السكانية 

المحرومة بسبب الجفاف.

جالبي،  نور  عبدالله  السيد  وأكد 

أهمية  على  جبدلي  منطقة  مسؤول 

وصل  التي  المنطقة  في  البئر  تشييد 

ألف   20 من  أكثر  النازحين  عدد  فيها 

المحتاجة  العائالت  عن  فضاًل  نازح، 

المياه  شراء  ثمن  دفع  على  تقدر  ال  التي 

أن  ونوه  المنطقة،  في  الربحية  اآلبار  من 

جديدة  ليست  الخيرية  قطر  مشاريع 

ببناء  قبل  من  قامت  حيث  المنطقة  على 

صحي،  ومستوصف  أساسية  مدرسة 

نوعية  نقلة  المشاريع  هذه  أحدثت  وقد 

شكره  عن  معربا  المنطقة،  تنمية  في 

وتقديره للمحسنين من أهل قطر ولقطر 

الخيرية. 

علي  محمد  السيد  أكد  جانبه،  من 

بنادر،  إقليم  باسم  المتحدث  طعس، 

في  الخيرية  قطر  مشاريع  أهمية  على 

الصومال، وقال: »إن قطر الخيرية شريك 

وذات  مستدامة  مشاريع  ينفذ  أساسي 

جودة في مجاالت مختلفة في إقليم بنادر 

ويعتبر  الصومالي،  المجتمع  لخدمة 

التي  الفئات  إلغاثة  مهما  إنجازا  البئر  هذا 

من  تبقى  ما  وإنقاذ  الجفاف  من  تضررت 

المواشي«. 

أحد  جمعالي،  علسو  داؤود  السيد  وقال 

البئر في منطقتنا  »بناء  المنطقة:  أعيان 

المنطقة،  مجتمع  عن  األعباء  سيخفف 

المياه  تصلنا  ال  الغالب  في  كنا  حيث 

تتوفر  اآلن  لكن  اليوم،  في  واحدة  مرة  إال 

المياه بسهولة في المنطقة«.

منذ  جفاف  موجة  أسوأ  الصومال  وتواجه 

شخص  مليون   7.7 إن  حيث  عاما،   40
وقد  إنسانية،  مساعدات  إلى  يحتاجون 

تسببت موجة الجفاف في حدوث نقص 

العديد  دفع  مما  المياه  قطاع  في  خطير 

المدن  النزوح نحو  إلى  الرعوية  من األسر 

الصالحة  المياه  على  للحصول  الكبرى 

للشرب.

هذا  خالل  قامت،  الخيرية  قطر  أن  يذكر 

العام 2022، بتنفيذ 37 مشروعا في مجال 

الصومالية،  األقاليم  جميع  في  المياه 

في  السكانية  التجمعات  على  ركزت  إذ 

الخدمات  من  والمحرومة  النائية  القرى 

األساسية.

نداء  أطلقت  قد  الخيرية  قطر  وكانت 

الجفاف  لمواجهة  عاجل  استجابة 

»أوقفوا  شعار  تحت  الصومال،  في 

مساعدات  وتقديم  الصومال«،  مجاعة 

الضرورية  االحتياجات  وتوفير  عاجلة 

للمتضررين من تأثير الجفاف.

الحيوية  المجاالت  على  الحملة  وتركز 

وغير  الغذائية  المواد  في  المتمثلة 

المياه  توفير  إلى  إضافة  الغذائية، 

الصالحة للشرب.

$ الدوحة

خالل يوليو.. »البلدية«:

»447« طنًا مبيعات مزارع قطر

من  قطر  مزارع  ومنتجات  المميزة  المنتجات  وتتوافر 

الكبرى  التجارية  المجمعات  المحلية في  الخضراوات 

كاللولو وكارفور والميرة والتموين العائلي وغيرها على 

المنتجات  تسويق  برامج  على  ويشرف  العام.  مدار 

الزراعية  الشؤون  بإدارة  ممثلة  البلدية  وزارة  المحلية 

أن  ويذكر  والصناعة.  التجارة  وزارة  مع  بالتعاون 

برامج تسويق المنتجات المحلية تهدف إلى تحسين 

أسلوب التسويق المحلي للخضراوات القطرية، وزيادة 

بالدولة،  محليًا  المنتجة  الخضراوات  على  الطلب 

وزيادة  ممكن،  حد  أقل  إلى  اإلنتاج  من  الفاقد  وتقليل 

زيادة  تشجيع  على  يعمل  بما  القطري  المزارع  دخل 

االستثمار في المجال الزراعي.

أكدت وزارة البلدية أن إجمالي مبيعات الخضار 
المحلية من خالل برنامجي المنتج المميز 

ومزارع قطر خالل شهر يوليو 2022م بلغ حوالي 
)447( طنا، حيث تم تسويق )140( طنا منها من 

خالل برنامج المنتج المميز و)307( أطنان من 
خالل برنامج مزارع قطر. 

للسائقين والمشرفين العاملين بـ »كروة«

»الداخلية« تنظم دورة 
للتوعية بمخاطر المخدرات

والفنيين  والمشرفين  السائقين  وتستهدف 

إقامة  الدورة  يصاحب  بالشركة.  العاملين 

معرض توعوي تقدم فيه المطويات والنشرات 

وكتيبات التوعية. 

تبذلها  التي  الجهود  إطار  في  الدورة  وتأتي 

للتوعية  االستراتيجية  خطتها  ضمن  اإلدارة 

إلى  والوصول  المخدرات  ومخاطر  بأضرار 

خالل  من  الوقاية  مجال  في  المرجوة  النتائج 

المحاضرات التي يقدمها مختصون من اإلدارة؛ 

)المحور  وتتناول خمسة محاور رئيسية هي: 

النفسي،  االجتماعي،  القانوني،  األمني، 

والمحور الصحي(.

بالقوانين  الوعي  زيادة  إلى  الدورة  تهدف 

القطرية حول تداول وبيع وتعاطي المخدرات، 

والمؤثرات  المخدرة  المواد  أنواع  والتعرف على 

يمكن  التي  الجديدة  والنفسية  العقلية 

التربية  مفهوم  وتعزيز  استعمالها،  إساءة 

اإلدمان  ودوافع  أسباب  على  والتعرف  الوقائية، 

التصدي  وسبل  والمجتمع،  الفرد  على  وآثاره 

ذلك،  جانب  إلى  مبكرًا.  المخدرات  آلفة 

باآلثار  الوعي  مستوى  زيادة  إلى  الدورة  تهدف 

وطرق  المخدرات  تعاطي  مشكلة  عن  الناجمة 

الوقاية منها، وكذا الوقاية من كل المواد التي 

المذيبات  مثل  استخدامها،  إساءة  يمكن 

الطاقة،  ومشروبات  والمنشطات،  الطيارة، 

العالمات  وتوضيح  وغيرها  المنبهة،  والمواد 

عن  المبكر  الكشف  بهدف  لإلدمان،  الرئيسية 

من  المدمن  مع  التعامل  وكيفية  المتعاطين، 

األولى  المحاضرة  تناولت  األمنية.  الناحية 

مفهوم التوعية وأسباب ودوافع اإلدمان وسلطت 

بشأن  القطري  القانون  قانون  على  الضوء 

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة 

بينما  فيها؛  واالتجار  استعمالها  وتنظيم 

تطرقت المحاضرة الثانية إلى التعريف بأنواع 

المخدرات واإلدمان ومراحله وعدم الجلوس في 

الغير  أغراض  حمل  وعدم  المشبوهة  األماكن 

الوصفات  جلب  وضرورة  محتواها  معرفة  دون 

الطبية للعقاقير الطبية بقصد العالج.

واختتم اليوم األول من الدورة بمحاضرة ثالثة 

عن  االبتعاد  بأهمية  عامة  نصائح  فيها  قدمت 

أصحاب  من  المساعدة  وطلب  السوء  رفقاء 

تبني  وضرورة  الحاجة  عند  االختصاص 

قيمنا  من  تعزز  التي  اإليجابية  السلوكيات 

النبيلة وغيرها من اإلرشادات المهمة.

بدأت صباح أمس بمقر 
شركة مواصالت كروة 

دورة كروة الثالثة تحت 
شعار »أنت قائد قدوة« 

التي ينظمها قسم 
اإلعالم والتوعية بإدارة 

الدراسات والشؤون 
الدولية باإلدارة العامة 

لمكافحة المخدرات خالل 
شهر أغسطس الجاري 

وحتى يوم 29 من سبتمبر 
القادم.

لتعزيز التدريب الطبي وصناعات األلعاب اإللكترونية

»جورجتاون« تفوز بجائزة 
للـــذكــاء االصـــطـنــاعـــي

المبدعة  الناشئة  الشركات  مسابقة  منحت 

لتعزيز  االصطناعي  الذكاء  تستخدم  التي 

التدريب الطبي وصناعات األلعاب االلكترونية 

لعشاق  مستغلة  غير  سوق  الستهداف 

الرياضة في قطر جائزتها لطالبين في جامعة 

جورجتاون في قطر فاز كل منهما بمبلغ 25000 

ريال قطري نقدا في مسابقة 2022 »هاكاثون« 

من  وبدعم  والحوافز،  لألعمال  قطر  حاضنة 

مركز قطر للمال لتأسيس شركاتهم.

تخصص  في  النهائية  السنة  طالب  فاز  فقد 

)دفعة  نورماتوف  شكروبيك  الدولي  االقتصاد 

صقلي،  محمد  الفريق  في  زمالئه  مع   ،)2023
علوم  في  الدكتوراه  درجة  على  الحاصل 

الكمبيوتر من جامعة حمد بن خليفة، ومحمد 

ميلون  كارنيجي  جامعة  من  جافوروف  جون 

الرقمية  التحوالت  فئة  في  فازوا  قطر،  في 

للمسابقة عن مؤسسة Eyetech، وهي منصة 

في  الطبي  المجال  في  للعاملين  تدريًبا  توفر 

التشخيصية  االختبارات  بيانات  تفسير 

.MRIو EEGو ECG الطبية الهامة مثل

الرغم  عن هذا المجال يقول شكروبيك: »على 

من الدور الحاسم الذي تلعبه هذه االختبارات 

يفتقد  الصحية،  الرعاية  في  التشخيصية 

كبير  عدد  إلى  الطبي  المجال  في  العاملون 

حياة  تهدد  قد  والتي  المهمة  النتائج  من 

المريض بسبب عدم كفاية التدريب، ولذلك 

الذكاء  بها  يستخدم  أساسًية  منًصة  أنشأنا 

العين  حركة  تتبع  وتكنولوجيا  االصطناعي 

كهربية  »تخطيط  تفسير  كفاءات  لتعزيز 

نتائج  يحّسن  لذلك،  ونتيجة   ،»ECG القلب 

الرعاية الصحية«.

تخصصات  يمثل  فريق  وجود  مع  أنه  وأوضح   

الجامعات  حاضنة  أنحاء  جميع  من  متنوعة 

استفادت  فقد  قطر،  مؤسسة  في  المتعددة 

المشتركة  خبراتهم  من  الناشئة  شركتهم 

والتسويق  األعمال  وتطوير  االقتصاد  في 

السريرية  والبحوث  الحيوية  والتكنولوجيا 

وهندسة البرمجيات. وقال شكروبيك: »كانت 

مؤسسة هاكاثون حاضنة قطر لألعمال 2022 

الضخمة  اإلمكانات  لعرض  لنا  رائعة  فرصة 

التي تقدمها Eyetech إلحداث ثورة في صناعة 

التدريب الطبي«.

التكنولوجيا  فئة  في  المنافسة  وضمن 

طالبة  تعمل   ،Sportstech الرياضية 

 )2023 )دفعة  فلمي  رحيمة  النهائية  السنة 

المتخصصة في االقتصاد الدولي على تطوير 

المخلصين  المشجعين  يكافئ  تطبيق 

القدم  كرة  مثل  التنافسية  للرياضات 

األحداث  من  وغيرها  والتنس  والكريكيت 

أنحاء  جميع  في  المشاهدة  عالية  الرياضية 

للحصول  استبدالها  يمكنهم  بنقاط  العالم، 

على خصومات لدى المطاعم والفنادق ومحالت 

المنظومة.  في  المشاركة  بالتجزئة  البيع 

ينقل   Sportl التطبيق  هذا  »إن  وتقول: 

إلى مستوى آخر من خالل  المعجبين  تجربة 

فريقك  بفوز  االحتفال  إلمكانية  العنان  إطالق 

الخصومات  خالل  من  مكافآت  على  والحصول 

القابلة لالسترداد في جميع أنحاء قطر. تدفع 

في   )SME’s( والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

قطر التي ليس لها وجود عبر اإلنترنت تكاليف 

استهداف  في  صعوبة  وتجد  باهظة  تسويق 

Sportl يحل  عمالء محددين، ولذا فإن تطبيق 

إلى  العمالء  جذب  خالل  من  المشكلة  هذه 

المؤسسات واألنشطة التجارية«.



تنفع اإلجابة المتداولة على السؤال عن األسباب التي 

دفعت الحاكمين في الكيان اإلسرائيلي إلى شّن الحرب 

العدوانية على قطاع غزة، في التحليالت اإلعالمية، 

وعلى شاشات الفضائيات، من قبيل حاجة يائير لبيد 

إلى إظهار شخصه قوّي الشكيمة، ُتقيم فيه، هو اآلخر، 

شهية القتل، في لحظة تنازع انتخابي على مقربة 

نحو ثالثة أشهر من برلماٍن جديد. وكذلك استشعار 

المستوى العسكري ضرورة تظهير العين الحمراء، 

بقوة نيراٍن مشهودة، وبجرائم معلنة، أمام حركة الجهاد 

اإلسالمي التي تهّدد وتتوعد، بعد خطف أحد شيوخها 

في الضفة الغربية. وفي الُوسع أن تنضاف أسباٌب أخرى 

للذي تقاِرفه دولة االحتالل في القطاع المحاَصر، من 

اعتداءاٍت وغارات. 

تصّح هذه األسباب كثيرا أو قليال، تبدو مقنعًة إلى 

هذا الحد أو ذاك، ولكّن بعدا جوهريا، عميقا وأساسيا، 

يحُسن أال يغيب في غضون هذا الكالم وتداوله، وموجُزه 

أن إسرائيل، دولًة ونظاما وبنيًة عسكريًة وسياسيًة 

ليس في مكنتها أن تستغني عن الحرب، ُصغرى أو 

كبرى أو بْين بْين. ال تقدر على مغادرة الحرب. تقيم 

فيها ضرورٌة دائمٌة ألن تحاِرب، وأْن تحاِرب يعني أن 

تقُتل، أن تدّمر، أن تقصف، أن تضرب مستشفياٍت 

وطرقا ومدارس، وإذا انقتل أطفاٌل أو شيوٌخ أو نساء فهذا 

ليس مؤّرقا لها، في وسع نخٍب إسرائيلية، على شيٍء 

من الليبرالية والنزوع الثقافوي، أن يتحّفظوا على هذا، 

بل وأن ينّددوا به، ويعّدوه خروجا عن »أخالقياٍت« يجب 

أن تتحّلى بها دولة االحتالل.. لهم أن يزيدوا ويعيدوا في 

 في 
ُّ

هذا القول، لكن حسابات الدولة وطبائعها تستقر

مواضع أخرى، فضال عن أنه ليس من أعرافها، وال من 

تقاليدها التي تأّسست عليها، أن تكترث بأخالٍق هنا 

وأخالٍق هناك، عند ضربها مدرسًة في مخيم الشجاعية 

في قطاع غزة أو في بحر البقر في مصر أو ناسا آمنين 

في قانا في جنوب لبنان أو مصّورا صحافيا إيطاليا 

اسُمه رفاييل تشيّلو في رام الله أو مراسلة تلفزيونية 

فلسطينية اسُمها شيرين أبو عاقلة في جنين. واألكيد 

أنه ليس في الُوسع االسترسال هنا في مثل هذه الوقائع 

من أرشيٍف مثقٍل بمذابح وجوالت تمويٍت ما كان لدولة 

الطرد والتهجير والقتل أن تقوم لوالها.

صارت الحروب أكثر ُيسرا للكيان اإلسرائيلي.. 

اعتداءات ونوبات قصف وغارات أياما أو أسابيع أو أكثر، 

بحسب الخطط الموضوعة التي ال يخرمها طوفان 

اإلدانات العربية واإلسالمية وإْن تتخلّلها هدن، وإْن 

 ودبلوماسي، وبعد ضرباٍت 
ٍّ

تتوقف بعد عنٍت سياسي

تؤّديها المقاومة ببسالة. قال أنور السادات إن حرب 

أكتوبر 1973 آخر الحروب العربية اإلسرائيلية، فصار 

هذا محّققا، إذ ال يعّد اجتياح بيروت وإخراج المقاومة 

الفلسطينية من لبنان في صيف 1982 حربا عربية 

إسرائيلية، وال سائر االعتداءات على لبنان، والتي أخذت 

منطق الروتين اإلسرائيلي، وإْن يحّق القول إن المقاومة 

اإلسالمية بقيادة حزب الله أنجزت مهّما نوعيا في كسر 

هذا الروتين، وإْن ظلت األكالف التي تحّملها اللبنانيون 

في بلدهم بال حصر.

يصّح القول هنا إنها بال حدود ثقُة المستويين، 

السياسي والعسكري )واالستخباري من قبل ومن 

بعد( في دولة االحتالل، بأن في وسع »التساحال« 

)بتحريٍف ييّسر نطق االسم(، أي الجيش 

اإلسرائيلي، أن يؤّدي مهّماته، القتل واالغتيال والتدمير 

والقصف على المدنيين أو غير المدنيين، تختبر 

إسرائيل قدراتها وإمكانات ضّباطها وجنودها وطّيارييها 

الحربيين في غّزة سنويا، كأنها تزاول تمريناٍت دوريًة 

لسالحها الجوي، بتغطيٍة أميركيٍة معلنة، تُعّد هذا 

حقا في الدفاع عن النفس. وللضحايا أن تلتقط لهم 

الصور نائمين في موتهم المستجد. وهكذا دواليك. 

وفي األثناء، ثّمة غبطٌة لدى فلسطينيين وعرب، في 

خارج مدار غّزة وحزامها، بالبطولة والصمود هناك، 

وبارتقاء الشهداء إلى العال.. وقد تعب أهل غّزة من 

البطوالت، ويريدون أن يرتاحوا، وأن تطول الفسحاُت 

بين موتهم هذه اللحظة وموتهم في اللحظة التالية 

أكثر وأكثر. 

إسرائيل وفّية في تأدية حاجتها للقتل ضرورة بقاٍء 

واستمراٍر وديمومة، وهي التي قامت دولًة على القتل.

 ما حدث في غزة في األيام الماضية يدمي القلب 

والعين معا. وهذه ليست المرة األولى، ولن تكون 

األخيرة. ولقد ُكتب الكثير عن هذه الجريمة والجرائم 

الكثيرة التي قبلها، وسيكتب الكثير عن التي سترتكب 

بحق الشعب الفلسطيني في قادم األيام، وباألخص 

تلك التي ترتكب بحق أبناء غزة وحتى تحقيق النصر 

النهائي بإذن الله.

لكن ما جرى يستوجب مناقشة الموضوع من زوايا 

أخرى غير تلك المتعلقة بالجرائم المحزنة التي 

ارتكبت بحق أبناء غزة األبطال والصابرين والذين 

يثبتون يوما بعد يوم أنهم نموذج رائع وفريد في 

المقاومة والصمود واالحتساب.

أوال: يجب تثبيت حقيقة أن هذا العدوان الوحشي 

والذي تبجحت به إسرائيل والتي قالت بأنه لن 

يتوقف حتى يحقق كل أهدافه، قد توقف بمجرد 

اقتراح مصر وقفا إلطالق النار، وكأن هدف الحكومة 

اإلسرائيلية كان فقط استهداف الشهيدين تيسير 

الجعبري وخالد منصور، وأن غرضه أو هدفه األساسي 

يتعلق بأمور انتخابية أو داخلية اسرائيلية بحتة.

ثانيا: اذا ما قارنا ما حققته إسرائيل من خالل هذه 

العملية، يظهر ان تكاليف العدوان على إسرائيل 

كانت أكبر بكثير مما ادعت انها حققته في عدوانها 

على غزة. 

ثالثا: أغلب مراكز األبحاث الغربية المحايدة تؤكد 

أن قدرة المقاومة الفلسطينية على جر إسرائيل إلى 

مواجهات مسلحة شاملة أو محدودة مقلقة تثبت 

فشل الكيان اإلسرائيلي في التعامل معها بصورة 

حازمة ونهائية أو إنهائها بادعاء تحقيق نصر كامل 

فيها، )كما فعلت ونجحت في حروبها السابقة مع 

الدول العربية(، وبالتالي يمكن اعتبار هذه المواجهة، 

وسابقاتها، هي جزء من حرب استنزاف تفرضها 

المقاومة على إسرائيل وجيشها الذي لم يعد ال يقهر 

رغم امكانياته الضخمة، وان تكلفة هذه الحروب على 

إسرائيل في تصاعد مستمر.

المحصلة النهائية لهذه المواجهة القصيرة، على 

الرغم من شدتها، اال ان نتائجها لم تظهر بعد. 

إسرائيل تكذب عندما تقول انها حققت أهدافها 

وانها )نجحت في جعل حركة حماس ال تدخل في 

المواجهة(، وهذان النجاحان مشكوك فيهما. فأوال ان 

خطر تعرضها لرشفات صاروخية اخرى ظل مستمرا، 

وثانيا ان محاولة شق الصف الفلسطيني، مع 

تعرضه لتصدع، لم تنجح، فكما هو واضح ان ما جرى 

ال يعني ان حماس قد تخلت عن هدف المقاومة. 

ولكن حماس بالتأكيد تظل مطالبة بتوضيح موقفها 

اوال لشعب غزة الصامد وثانيا لحليفها حركة الجهاد 

االسالمي.
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 اإلبداع
ُّ
أم

أحمد أبوعشرين

كاتب عربي

ألن المقاومة مقاومة، وألن السياق الدولي 

واإلقليمي يعاكس تطلعات تحرير األرض 

الفلسطينية المحتلة، وألن محاوالت 

اإلجهاض المستمرة للفعل المقاوم جارية 

على قدم وساق كي يأمن الكيان الصهيوني 

ويأمن احتالله البغيض، وألن المقاومة 

هي الجواب الشافي الكافي على كل هذه 

التغطية الدولية والتضليل اإلعالمي لحقيقة 

االحتالل منذ 1948 مرورًا بـ1967 ثم بما 

سمي مفاوضات السالم وبمهازل أوسلو في 

التسعينيات.. كانت المقاومة وبقيت 

المقاومة وقاومت هذا السيل الجارف من 

تحريف الحقائق، فكان أفقها هو تجدير أفق 

المقاومة؛ ولم يكن ليحصل لها أن تثبت 

وتصمد لوال الحاجة الموضوعية لها، فهي 

صف الحق، وهي جدار الدفاع عن الشرف 

والعزة، وهي الشرف كله والعزة كلها دون 

تنقيص وال تبخيس.

ظلت المقاومة تبدع لتصمد، وتبدع لتبقى، 

وتبدع لتقاوم االبتذال والخيانة والتواطؤ 

المفضوح.

قاومت فأبدعت انتفاضة الحجارة التي 

أرهقت الكيان اإلسرائيلي وقضت مضاجعه 

وحركت ركودًا مميتًا أراده المجتمع الدولي 

لقضية تحرير األرض واإلرادة.

قاومت فأبدعت العمليات الفدائية البطولية 

التي أرعبت اإلسرائيليين، وفضحت تكالب 

األنظمة وكل المحاوالت التحريفية من 

مطلب تحرير األرض إلى مطلب محاربة 

اإلرهاب، وأربكت مسلسل السالم المزعوم 

فظلت اتفاقيات أوسلو المخزية وملحقاتها 

حبرًا على ورق.

فكانت المقاومة مفتاحًا ميدانيًا للبرهنة 

على أن استراتيجيتها هي السبيل الوحيد 

لتحرير األرض، وما عداها مضيعة للوقت 

وتمديد لعمر االحتالل.

قاومت فأبدعت شكاًل جديدًا إلرغام جيش 

نظامي على التراجع في هجمته على العودة 

دون أن يظفر ال بغزة وال بالجندي المخطوف.

وهي اآلن تقاوم، ومع استمرار المقاومة يستمر 

اإلبداع بصواريخ من صنع ذاتي يبلغ مداها 

قلب الكيان الصهيوني.

غزة العزة والصمود

د. سعد ناجي جواد
كاتب وأكاديمي عراقي

معن البياري
كاتب أردني

استضافت قطر مفاوضات السالم 

التشادية في شهر مارس الماضي 

بمشاركة ممثلين عن الحكومة 

االنتقالية ومعظم الحركات 

السياسية العسكرية في تشاد، 

وذلك انطالقا من دورها اإلقليمي 

والدولي الفاعل في توفير األرضية 

األساسية للوساطة، ومنع نشوب 

وتفاقم النزاعات. وباألمس توجت 

وساطتها الخيرة برعاية توقيع 

األطراف التشادية على »اتفاقية 

الدوحة للسالم«، ومشاركة 

الحركات السياسية العسكرية 

في الحوار الوطني الشامل 

السيادي في تشاد، وباستقبال 

حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، أمير 

البالد المفدى، األطراف التشادية 

الموقعة على االتفاقية.

لقد أوضح صاحب السمو أن هذه 

االتفاقية تعتبر خطوة أولى تمهد 

الطريق أمام حوار للمصالحة 

الوطنية الشاملة في تشاد، معربا 

عن شكره وتقديره للحكومة 

التشادية وأطراف المعارضة 

التشادية على جهودهم وحرصهم 

على المصالحة، وتغليبهم 

للمصلحة الوطنية العامة، داعيا 

في هذا الصدد جميع األطراف 

في تشاد إلى االنضمام إلى هذه 

االتفاقية من أجل تحقيق االستقرار 

واألمن في بالدهم.

 اتفاقية الدوحة للسالم في 

جمهورية تشاد مرحلة جديدة 

وهامة في تاريخ تشاد، وكما 

أكد سعادة الشيخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الخارجية، 

فإن قطر لم تتردد لحظة في قبول 

الوساطة واستضافة المفاوضات 

بين األطراف التشادية، إيمانا منها 

بأن التصالح الحقيقي للشعب 

التشادي هو الضمانة األكيدة 

الستدامة السالم واالستقرار وبناء 

دولة القانون والتنمية في هذا البلد 

اإلفريقي، وما تحقق باألمس كان 

محل إشادة وتقدير من جانب 

أنتوني غوتيريش، األمين العام 

لألمم المتحدة، الذي أعرب عن 

الشكر لدولة قطر الحتضانها 

ورعايتها هذه المفاوضات، كما 

أعرب موسى فقي، رئيس مفوضية 

االتحاد اإلفريقي، عن تقديره لما 

ما قامت به دولة قطر من رعاية 

للمفاوضات، وقال: »حينما أتأمل 

تاريخ الدوحة، هذه المدينة الرائعة 

والرائدة في صنع السالم، أجدها 

تحتل بجدارة مكانة جليلة«.

قطر 
السالم

الحرب حاجة إسرائيلية

فصل عنصريفشل متوقع دوافع العدوان
في الوقت الذي بدأ فيه سريان وقف العدوان اإلسرائيلي على 

غزة، فإن اإلسرائيليين بدأوا يرصدون تأثيراته على مستقبل 

موازين القوى الداخلية بين الكتل االنتخابية المتنافسة.

باروخ ليشيم تساءل في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت 

حول ما إذا كان العدوان سيؤثر على األجندة السياسية 

والوضع االنتخابي قبل 3 أشهر على االنتخابات، وال يعلم 

اإلسرائيليون إن كانت كفيلة بأن تبقى حيثيات العدوان 

راسخة في ذاكرتهم، ألنه من الصعب تصديق أن العملية 

التي بدت محدودة النطاق، ولم تتوسع، ستغير صورة 

الصراع السياسي والحزبي.

)يديعوت أحرونوت(

لم يعد وجود نظام فصل عنصري ضد األراضي الفلسطينية 

المحتلة موضوع جدل، بل أصبح حقيقة فاقعة.

موقع ميديابارت الفرنسي نشر مقاال قال فيه إن النقاش 

الذي يبحث في الحكم على مصطلح »الفصل العنصري« 

هل هو مقبول لتعريف نوع النظام الذي تفرضه إسرائيل 

على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لم يعد 

في محله ألن إسرائيل مسؤولة داخل حدودها وفي األراضي 

الفلسطينية المحتلة عن جريمة الفصل العنصري كما 

هو ثابت بشكل واضح، يثبته استمرار االحتالل العسكري 

وتطور االستيطان في الضفة الغربية. 

)موقع ميديابارت(

نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريرا حول دوافع 

االحتالل اإلسرائيلي في شن العدوان األخير على قطاع غزة.

وقال الموقع في تقرير للصحفي اإلسرائيلي ميرون 

رابوبورت إن االحتالل بادر إلى شن هجوم على قطاع غزة 

دون أن يصدر أي تحرك من قبل الجهاد اإلسالمي، والذي 

حذر االحتالل شفويا من استمرار اعتقال القيادي في 

الضفة، بسام السعدي.

وأوضح أن هناك دوافع لهذا العدوان، أهمها مسألة 

االنتخابات المقبلة للكنيست.

)ميدل إيست آي(
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العربي الجديد

رأي اليوم
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حول قصف المحطة النووية األكبر في أوروبا

موسكو وكييف تتبادالن االتهامات
اتهمت   - ب  ف.  أ.   - )أوكرانيا(  كييف 

بقصف  أمس  األوكرانية  القوات  موسكو 

نووية  محطة  أكبر  وهي  زابوريجيا  محّطة 

في أوروبا ويسيطر عليها الجيش الروسي. 

مغادرة  حركة  تتواصل  بينما  ذلك  جاء 

سفن الشحن من موانئ أوكرانيا، في إطار 

المهّمة  الحبوب  تصدير  استئناف  اتفاق 

لألمن الغذائي العالمي.

وتتبادل القّوتان المتحاربتان االتهامات منذ 

المحّطة  هذه  قصف  حول  الجمعة  يوم 

سقطت  والتي  أوكرانيا  جنوب  في  الواقعة 

الروس،  الجنود  أيدي  في  مارس  بداية  في 

من  مستقل  مصدر  أّي  يتمّكن  أن  دون  من 

تأكيد أّي من االتهامات.

دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وقال 

موقع  قصف  إّن  للصحافيين  بيسكوف 

القوات  قبل  »من  النووية  زابوريجيا  محطة 

على  ينطوي  قد  األوكرانية  المسلحة 

عواقب  له  تكون  و»قد  قصوى«،  خطورة 

كارثية بالنسبة لمنطقة شاسعة بما فيها 

األراضي األوروبية«.

كذلك، أكدت وزارة الدفاع الروسية اإلثنين 

أن القصف األخير ليل السبت األحد ألحق 

منطقتين  يمّد  عاٍل  توتر  خّط  في  أضرارًا 

أوكرانّيتين بالكهرباء.

إنرغوأتوم  شركة  رئيس  دعا  جهته،  من 

لمحطات  المشغلة  األوكرانية  الحكومية 

إخراج  إلى  البالد  في  النووية  الطاقة 

منزوعة  »منطقة  وإنشاء  الروس  المحتّلين 

وقال في مقطع  المحطة.  السالح« في موقع 

التابعة  تلغرام  صفحة  على  ُنشر  فيديو 

)المحطة(  للشركة: »ينبغي أن يوجد فيها 

بعثة لحفظ السالم تضم خبراء من الوكالة 

أمنية  ومنظمات  الذرية  للطاقة  الدولية 

زابوريجيا  محطة  أّن  إلى  وأشار  أخرى«. 

 50 ترافقهم  جندي   500 »حوالي  يحتّلها 

مركبة ثقيلة ودبابات وشاحنات«.

محّملة  سفينة  غادرت  األثناء،  هذه  وفي 

بـ60 ألف طن من الحبوب أمس للمرة األولى 

األوكرانية  الموانئ  أحد  بيفديني،  ميناء 

باالتفاق  المعنية  األسود  البحر  على  الثالثة 

حول استئناف تصدير الحبوب. 

األوكرانية  التحتية  البنية  وزارة  وقالت 

أن  نتوقع  المقبلين،  األسبوعين  »خالل 

سفن  خمس  إلى  ثالث  معّدل  إلى  نصل 

يوميًا«. 

أّن  كييف  في  السلطات  أعلنت  وميدانيًا، 

القوات األوكرانية قصفت من جديد جسرًا 

مهمًا في خيرسون خالل ليل األحد االثنين. 

أوكرانيا  جنوب  في  تقع  التي  وخيرسون 

من  الثالث  منذ  الروسي  الجيش  يحتّلها 

مارس. 

استراتيجيًا  أنتونوفسكي  جسر  ويعّد 

وحيويًا لإلمدادات ألنه الجسر الوحيد الذي 

يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر نيبر 

وبقية مناطق خيرسون.
{ محّطة زابوريجيا أكبر محطة نووية في أوروبا

حملة اعتقاالت واسعة بالضفة

اقتحامات متواصلة لألقصى

من  مجموعات  اقتحمت  وكاالت-  القدس- 

أمس،  صباح  اإلسرائيليين،  المستوطنين 

بحماية  المبارك  األقصى  المسجد  باحات 

االحتالل  لجيش  التابعة  الخاصة  القوات 

اإلسرائيلي.

األقصى  المسجد  شؤون  إدارة  وأوضحت 

اقتحموا  المستوطنين  من  »العشرات  أن 

المغاربة بحماية  األقصى من باب  المسجد 

الشرطة والقوات الخاصة اإلسرائيلية، وقاموا 

تلمودية  صلوات  وأداء  استفزازية  بجوالت 

داخل المسجد األقصى«.

عددا  طالت  اعتقال،  عمليات  االحتالل،  وشن 

من الفلسطينيين في مدن مختلفة بالضفة 

حمزة  اعتقال  تم  الخليل،  ففي  الغربية. 

بلدة  من  الواوي،  حازم  وعبد  زماعرة  نبيل 

حلحول، وطه محمد جبريل عصافرة ومؤيد 

محمد إسماعيل أبريوش وصفوت عصافرة، 

من بلدة بيت كاحل.

واعتقلت في نابلس، كمال سليمان منصور 

حنيني من بلدة بيت فوريك، وجهاد شحادة 

زيتاوي من قرية زيتا جماعين، ومن سلفيت 

الشاب رامي سليمان من قرية مردا، ويوسف 

قنبز من قرية فرخة.

ومحمد  جالودي  موسى  اعتقل  جنين،  وفي 

عسكري  حاجز  على  راعي  كفر  من  عبيد، 

جنوب المدينة، ومعتصم عمار عطاطرة من 

بلدة يعبد.

الهريمي  سامي  عمر  اعتقل  لحم،  بيت  ومن 

في  الصف  شارع  منطقة  من  عاما(   55(

المدينة.

االحتالل  قوات  فاعتقلت  الله،  رام  في  أما 

الشابين محمد التر ومحمد شلبي، من منطقة 

عين منجد، وهما من قطاع غزة، والشاب مؤيد 

أنور حامد، من بلدة سلواد شرقا.

{ اقتحامات المستوطنين لألقصى تتواصل

بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطالق النار

دمـــــار كـبيـــــر فـي غـــــزة
يسود  وكاالت-  المحتلة-  األراضي  غزة- 

وقف  إلى  التوصل  بعد  غزة  مدينة  الهدوء 

عقب  اإلسرائيلي  االحتالل  مع  نار  إطالق 

ارتقاء  عن  أسفر  أيام  ثالثة  دام  عدوان 

أمس  وصباح  والجرحى.  الشهداء  عشرات 

دخلت أول شاحنة وقود إلى غزة عبر معبر 

الكهرباء،  أبو سالم متجهة إلى محطة  كرم 

التي توقفت عن العمل لمدة يومين.

طائرات  فإن  التهدئة،  إلى  التوصل  وبرغم 

تواصل  اإلسرائيلية  العسكرية  االستطالع 

التحليق فوق قطاع غزة.

باسم  المتحدث  أوضح  اإلعالن،  هذا  وعقب 

جولة  »هذه  أن  برهوم  فوزي  »حماس« 

محطات  من  ومحطة  القتال  جوالت  من 

االحتالل  مع  والمحتدم  المتواصل  الصراع 

عن  بزواله  إال  ينتهي  لن  والذي  اإلسرائيلي 

فلسطين«. 

وأكد في تصريح له أن »هذه الجولة ثبتت 

معادلة أنه ال عدوان وال احتالل بدون كلفة«، 

مجددا  أعاد  غزة  على  »العدوان  أن  إلى  الفتا 

ومجازره  البشعة  االحتالل  جرائم  وضع 

كل  أمام  غزة  في  وأهلنا  شعبنا  بحق 

العالم«. 

ولفت برهوم إلى أن »ما جرى من عدوان على 

التطبيع  مشاريع  خطورة  على  أكد  غزة، 

ودمج االحتالل اإلسرائيلي في المنطقة على 

شعبنا الفلسطيني وحقوقه«. 

الذين  اإلسرائيلي  القصف  وتسبب 

استهدف المواطنين الفلسطينيين بشكل 

في  المجازر  من  العديد  ارتكاب  في  مباشر 

جباليا وبينت حانون شمال القطاع ومدينة 

ورفح  خانيونس  وفي  القطاع  وسط  البريج 

جنوب القطاع. 

وزارة  عن  صادرة  إحصائية  وبحسب 

أدى  فقد  غزة،  في  الفلسطينية  الصحة 

 46 استشهاد  إلى  اإلسرائيلي  العدوان 

سيدات،  و4  طفال   15 بينهم  فلسطينيا؛ 

بجروح  آخرين   360 إصابة  إلى  إضافة 

مختلفة. 

في  االحتالل  جيش  اغتال  العدوان،  وخالل 

تيسير  البارز  القيادي  منفصلتين  غارتين 

»سرايا  في  الشمال  لواء  قائد  الجعبري 

القدس« الجناح العسكري لحركة »الجهاد 

اإلسالمي« في الغارة األولى التي وقعت عصر 

»سرايا  في  الجنوب  لواء  وقائد  الجمعة، 

الثانية  الغارة  في  منصور،  خالد  القدس« 

التي نفذت مساء السبت.

في  الشرس  اإلسرائيلي  القصف  وتسبب 

لحقت  وأضرار  سكنية  عمارات   9 »تدمير 

وحدة   16 منها  سكنية  وحدة   1500 بقرابة 

صالحة  غير  باتت  وحدة  و71  كليا  تدمرت 

جزئيا  تضررت  وحدة  و1400  للسكن، 

إضافة  ومتوسطة،  بليغة  بين  ما  بأضرار 

الدونمات  عشرات  أصابت  أضرار  إلى 

ليست  إحصائية  بحسب  الزراعية«، 

اإلعالمي  المكتب  عن  صادرة  نهائية 

الحكومي بغزة. 

معروف،  سالمة  المكتب  رئيس  وأوضح 

االحتالل  »عدوان  أن  له،  صحفي  مؤتمر  في 

المؤسسات  من  بالعديد  األضرار  ألحق 

ومنازل  والحقوقية  اإلعالمية  بينها  األهلية 

للقوانين  واضح  انتهاك  في  المواطنين، 

الدولية«. 

فاقم  االحتالل  »عدوان  أن  معروف،  وأكد 

يزداد  الذي  الصعب  اإلنساني  الواقع 

وصول  ومنع  المعابر  إغالق  مع  صعوبة 

التي  الجهات  لكافة  اإلنسانية  المساعدات 

من  محذرا  للمواطنين«،  الخدمات  تقدم 

توليد  لمحطة  الوقود  ادخال  منع  استمرار 

وتداعيات  »انعكاسات  له  والذي  الكهرباء، 

والقطاعات  القطاعات  كافة  على  صعبة 

الصحية والبلديات وغيرها«. 

»تم  االحتالل،  جيش  بيانات  وبحسب 

المستوطنات  باتجاه  صاروخا   585 إطالق 

 470 نجح  القطاع،  داخل  من  اإلسرائيلية 

منها بدخول األراضي الفلسطينية المحتلة 

فيما سقط 115 منها داخل القطاع«. 

بدورها، ردت فصائل المقاومة الفلسطينية 

وفي مقدمتها »سرايا القدس«، على العدوان 

الرشقات  من  الكثير  بإطالق  اإلسرائيلي، 

المستوطنات  صوب  المكثفة  الصاروخية 

أنها  كما  بغزة،  المحيطة  اإلسرائيلية 

إسرائيلية  ومدن  أبيب«  »تل  استهدفت 

بعدة  القدس،  ومستوطنات  أخرى 

صواريخ. 

أمس  غزة،  قطاع  وصلت  ذلك  إلى 

الخاص  األممي  المنسق  نائبة  اإلثنين، 

»لين  األوسط  الشرق  في  السالم  لعملية 

وقف  سريان  من  ساعات  بعد  هاستنجز«، 

»الجهاد  وحركة  إسرائيل  بين  النار  إطالق 

اإلسالمي«.

وكالة  لمراسل  بغزة  أمني  مصدر  وأفاد 

األناضول، أن نائبة المنسق األممي وصلت 

على  حانون،  بيت  إيرز/    حاجز  عبر  القطاع 

رأس وفد من موظفي األمم المتحدة.

وأوضح المصدر أن الزيارة تستغرق يومين 

يتخللها عقد عدد من اللقاءات في إطار مهام 

عمل نائبة المنسق األممي.

ومن غير المعروف ما إذا كانت »هاستنجز« 

ستجري أية لقاءات مع قيادات من حركتي 

و»الجهاد  »حماس«،  اإلسالمية  المقاومة 

اإلسالمي«.

{ أضرار كبيرة لحقت بقطاع غزة

أردوغان: ال يوجد 
أي مبرر  لقتل 

األطفال والرضع
أنقرة- األناضول- قال الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان إنه ال يوجد أي مبرر لقتل 

األطفال الرّضع، في إشارة منه إلى الهجمات 

اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، أمس، خالل 

مشاركته في مؤتمر السفراء األتراك الـ13 

المنعقد بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان في هذا الخصوص: »ال 

يوجد أي مبرر لقتل األطفال والرضع.. نحن 

نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني واإلخوة 

في غزة«.

وتابع قائال: »نعمل على جعل عالقاتنا 

مع السعودية واإلمارات أقوى من ذي قبل، 

ونستخدم عالقاتنا مع إسرائيل التي عادت 

إلى مسارها الصحيح، للدفاع عن حقوق 

إخواننا الفلسطينيين، وكذلك مصالح 

بالدنا«.

وجدد أردوغان تأكيده على أن المسجد 

األقصى يعتبر خطًا أحمر بالنسبة لتركيا.

وشّن الجيش اإلسرائيلي غارات على قطاع 

غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها مساء 

الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة 

الجهاد اإلسالمي.

وزير خارجية اليمن:

الهدنة فرصة للتوصل التفاق سياسي
عمان- األناضول - قال وزير خارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس، 

في  مؤكدًا  خارجيًا«،  مدعومة  مليشيات  من  علينا  ُفرضت  قد  »الحرب  إن 

الوقت ذاته، »أهمية الهدنة للتوصل إلى اتفاق سياسي«.

الصفدي،  أيمن  األردني  نظيره  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل  ذلك  جاء 

ُعقد في العاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية يجريها بن مبارك إلى األردن، 

تستمر ثالثة أيام.

الحرب  علينا  فرضت  خارجيا  المدعومة  »الميليشيات  أن  مبارك،  بن  وأفاد 

والهدنة فرصة للتوصل التفاق سياسي«.

وكشف عن زيارة مرتقبة ُيجريها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، 

رشاد العليمي إلى األردن، دون أن يحدد موعدا لذلك.

واعتبر أن الهدنة األخيرة، والتي تم تجديدها للمرة الثالثة مطلع أغسطس 

الجاري، »فرصة وفسحة أمل«.

وأكد على »دعم أي حوار لتمديد الهدنة طالما سيقود إلى سالم مستدام«.

وبين أن »هجمات الحوثيين على القوات الحكومية لم تتوقف خالل الهدنة«.

من جانبه، أكد وزير الخارجية األردني، ضرورة االلتزام بالهدنة في اليمن، 

خاصة ما يتعلق بفتح الطرق إلى تعز.

ونعتقد  المعاناة،  من  الكثير  سببت  اليمنية  »الكارثة  إن  الصفدي،  وقال 

أمنه واستقراره وليضع  اليمن  السياسي ليستعيد  الحل  ال بديل عن  أنه 

خطواته باتجاه طريق إعادة البناء«.

الصين تواصل 
مناوراتها حول 

تايوان
بكين- األناضول - أعلن الجيش 

الصيني، أمس، استمرار مناوراته 

العسكرية في مناطق قريبة من تايوان.

وقالت قيادة المنطقة الشرقية 

بجيش التحرير الشعبي الصيني إن 

عناصرها »تجري تدريبات برا وبحرا 

وجوا قرب تايوان، إضافة إلى تدريبات 

على شن هجمات ضد الغواصات 

وغارات بحرية«، حسبما نقلت وكالة 

»أسوشيتيد برس«.

ومنذ الخميس الماضي، تجري الصين 

تدريبات عسكرية حول تايوان، ردا على 

زيارة رئيسة مجلس النواب األميركي 

نانسي بيلوسي إلى الجزيرة..

ودافعت بكين عن تلك التدريبات وقالت 

إنه يتعين على الواليات المتحدة 

تحمل »العواقب الوخيمة« لزيارة 

بيلوسي.

بكين طالبت مرارا بيلوسي بالتراجع 

عن خططها لزيارة تايوان واعتبرت أن 

إصراراها »استفزاز« للصين ما أجج 

التوترات بين واشنطن وبكين.

المقدم من االتحاد األوروبي

إيران تدرس »النص النهائي« 
في مباحثات النووي

أمس  إيران  أكدت  أ.ف.ب-  طهران- 

االتحاد  أعلن  الذي  النهائي«  »النص  أن 

األوروبي طرحه في مباحثات إحياء االتفاق 

قبلها  من  المراجعة  قيد  يزال  ال  النووي، 

ما  وفق  بشأنه،  إضافية«  »آراء  وستقدم 

أورد اإلعالم الرسمي.

فيينا،  في  الماضي  األسبوع  واستؤنفت 

العام  اتفاق  إلحياء  الهادفة  المباحثات 

المتحدة  الواليات  انسحبت  الذي   2015
تعليقها  بعد   ،2018 في  منه  أحاديا 

الطرفين  بين  تباينات  ظل  في  ألشهر 

األساسيين طهران وواشنطن.

أكد  المباحثات،  من  أيام  أربعة  وبعد 

مصدر دبلوماسي أوروبي أمس أن االتحاد 

طرح  المفاوضات،  تنسيق  يتولى  الذي 

»نصا نهائيا« على األطراف المعنيين.

وزارة  في  مسؤول  مصدر  أكد  ذلك،  وبعد 

أبلغت  طهران  أن  اإليرانية  الخارجية 

الذي  مورا  انريكي  األوروبي  الدبلوماسي 

األولي«  »ردنا  المباحثات  تنسيق  يتولى 

عنه  نقلت  ما  وفق  المقترح،  النص  على 

وكالة »إرنا« الرسمية.

اسمه  يكشف  لم  الذي  المصدر  وأضاف 

شاملة،  دراسة  إلى  تحتاج  البنود  »هذه 

إلى  واعتباراتنا  االضافية  آراءنا  وسننقل 

المنسق واألطراف األخرى«.

أكد للصحافيين  األوروبي  المصدر  وكان 

المندوبين..  كبار  »أمام  بات  النص  أن 

النص  هو  وهذا  المفاوضات  انتهت 

النهائي.. ولن يعاد التفاوض عليه«.

طهران  أكدت  الراهنة،  الجولة  وخالل 

للطاقة  الدولية  الوكالة  تنهي  أن  ضرورة 

القضية  المتحدة،  لألمم  التابعة  الذرية 

مراحل  في  العثور  بشأن  المفتوحة 

سابقة على آثار لمواد نووية في مواقع لم 

تصّرح إيران أنها شهدت أنشطة نووية.
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الحرب الخفية بين المقاومة وإسرائيل

صفقة أسرى جديدة في األفق

 

بالتزامه الصمت، أراد بينيت التأكيد 

اإلسرائيلي  د 
ُّ
بالتعه ملتزم  أنه  على 

لتقديم  استعداد  على  »الدولة  بأن 

تتوقع  أفراد  أي  أجل  من  التضحيات 

أجلها«.  من  تضحيات  تقديم  منهم 

القادة  نهج  انتهج  الواقع  في  أنه  بيد 

الذين  رين،  المتأخِّ اإلسرائيليين 

إنقاذ  بأن  تامة  قناعة  يمتلكون 

تبادل  صفقات  عبر  جنودهم 

خصومهم  يشجع  متوازنة«  »غير 

الجنود،  من  المزيد  أسر  على 

سراح  إطالق  يتيح  ذلك  أن  كما 

بتنفيذ  الُمدانين  الفلسطينيين 

ضد  المسلحة  الهجمات 

هذا  دفع  وقد  اإلسرائيليين. 

لنشر  أيام  قبل  حماس  الواقع 

األسرى  أحد  فيه  يظهر  فيديو 

الحركة  أن  ويبدو  لديها،  اإلسرائيليين 

األسرى إلنجاز  ك ملف تبادل 
ِّ

ُتحر أن  تريد 

صفقة في أقرب وقت، وذلك عبر دفع أهالي 

الحكومة  على  للضغط  المحتجزين 

اإلسرائيلية في هذا االتجاه.

 تبادل األسرى.. معارك بال 
رصاص

23 من نوفمبر من كل عام،  مع حلول يوم 

عملية  أكبر  ذكرى  الفلسطينيون  يحيي 

تبادل أسرى، التي وقعت عام 1983، وُأفِرج 

جنود   6 مقابل  أسير   4600 عن  بموجبها 

التي  إتمام الصفقة  إسرائيليين. وفي يوم 

الوطني  التحرير  حركة  مفاوضاتها  قادت 

طرابلس  ميناء  شهد  )فتح(،  الفلسطيني 

حين  عادية،  غير  حركة  لبنان(  )شمال 

إلى  األسرى  اإلسرائيليون  الجنود  ُنِقل 

سفينة  إلى  زوارق  في  ُحِملوا  ثم  الميناء، 

شواطئ  عن  كيلومترات   8 تبعد  فرنسية 

اإلسرائيليون  مهم  تسلَّ حيث  طرابلس، 

هذا  وفي  األحمر.  الصليب  مندوبي  من 

عملية  لبنان  جنوب  شهد  أيضا،  الوقت 

االحتالل  جيش  قيادة  أطلقت  إذ  مماثلة، 

ئيلي  ا سر إل ا

إلى  ُنِقلوا  أسير   3600 سراح 

 1024 نحو  اختار  فيما  اللبناني،  الداخل 

أسيرا أن ُينقلوا إلى الجزائر.

لألراضي  احتاللها  عقود  مدار  على 

االحتالل  دولة  اعتقلت  الفلسطينية، 

بعضهم  الفلسطينيين،  من  اآلالف  مئات 

االعتقال  نال  حيث  مرة،  من  أكثر  اعُتِقل 

ولم  الفلسطينية،  البيوت  غالبية  من 

إال  فلسطينية  جغرافية  بقعة  هناك  تبَق 

ومركز توقيف.  االحتالل سجنا  أقام عليها 

العرب  المواطنين  آالف  أيضا  واعتقل 

أجنبية  جنسيات  من  والمتضامنين 

المقاومة  عمليات  أن  وبما  مختلفة. 

الفرصة  أتاحت  والعربية  الفلسطينية 

اإلسرائيليين،  من  العشرات  الحتجاز 

أسرى  تبادل  عملية   36 الباحثون  ل 
َّ

سج

صفوف  في  ها  جلُّ  ،1949 عام  منذ  وقعت 

الفلسطينيين بطبيعة الحال. وقد وقعت 

منظمة  بين  الفلسطينية  الصفقات  أولى 

أن  بعد   1968 عام  واالحتالل  التحرير 

إسرائيلية  طائرة  »فتح«  حركة  اختطفت 

طريقها  في  وهي  عال«  »إل  لشركة  تابعة 

ارون 
َّ

من روما إلى تل أبيب، حيث ُأجِبر الطي

 100 على التوجه إلى الجزائر مع أكثر من 

راكب.

التالية،  السنوات  مدار  على 

مختلفة  األسرى  تبادل  صفقات  تتابعت 

الذي   ،2011 العام  إلى  وصوال  الحجم 

إسرائيل  بين  كبيرة  تبادل  صفقة  شهد 

صفقة  باسم  ُعرفت  حماس  وحركة 

 1027 سراح  فيها  ُأطِلق  التي  »شاليت«، 

في  واحد  رقيب  مقابل  فلسطينيا  أسيرا 

تزال  وال  اإلسرائيلية،  عات 
َّ

الُمدر سالح 

قوافل  بمشاهد  تحتفظ  الماليين  ذاكرة 

ممتلئة  اإلسرائيلية  السجون  مصلحة 

الذين  الفلسطينيين  األسرى  بمئات 

وعلى  الغربية  الضفة  في  مواقع  إلى  ُنقلوا 

فيما  اإلسرائيلية-المصرية،  الحدود 

شاليت«،  »جلعاد  اإلسرائيلي  األسير  ُنِقل 

عام  الفلسطينية  المقاومة  اعتقلته  الذي 

2006، إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية على 
جوية  قاعدة  إلى  ومنها  المصرية،  الحدود 

بمثابة  األمر  كان  وقد  االحتالل.  دولة  في 

 5 مدار  فعلى  ومؤلمة،  طويلة  ملحمة 

سنوات، هي مدة احتجازه في غزة، عانى 

اقتصادي شديد  القطاع من حصار  سكان 

تحريره،  بغية  متكرر  عسكري  وعدوان 

جهودا  اإلسرائيليون  القادة  بذل  فيما 

إسرائيل  تجد  ولم  إعادته،  ألجل  ُمضنية 

كبيرة  تبادل  لصفقة  الخضوع  من  مفرا 

الجندي  تحرير  عن  عجزها  بعد 

كيلومترات  بعد  على  الُمحتَجز 

بعملية  حدودها  من  قليلة 

عسكرية.

صعيد  على   

ت  صفقا

التبادل 

مع 

ل  و لد ا

صفقة   26 ُأبِرَمت  العربية، 

تبادل عربية مع االحتالل، بدأتها مصر عام 

1949، ثم سوريا ولبنان واألردن، واستطاع 
وقد  األسرى.  آالف  عن  اإلفراج  جميعهم 

تلك  من  ُمعتَبرا  نصيبا  الله  حزب  أخذ 

سراح  ُأطلق   2008 عام  ففي  الصفقات، 

ين 
َّ

جندي جثتي  مقابل  حين  ُمسلَّ  5
وفي  الحزب،  احتجزهما  ين 

َّ
إسرائيلي

 400 نحو  سراح  االحتالل  أطَلق   2004 عام 

الجيش  في  سابق  عقيد  مقابل  أسير 

أتت  ثم  جنود،   3 جثث  مع  اإلسرائيلي 

»عملية الوعد الصادق« الشهيرة عام 2006 

أفضت  التي  العمليات  أهم  من  لتصبح 

هاجم  إذ   ،2008 عام  تبادل  صفقة  إلى 

عناصر الحزب دورية عسكرية إسرائيلية 

بأسرى  مبادلتهما  بهدف  ين 
َّ

جندي وأسروا 

في  الراحل  القيادي  أبرزهم  محتجزين، 

الحزب »سمير القنطار«.

 نحو صفقة التبادل 
الجديدة.. إسرائيل تحت 

الضغط

استهل   ،2011 أكتوبر   11 ليلة  مساء  في 

السابق  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 

مجلس  جلسة  نتانياهو«  »بنيامين 

أن  ح 
َّ

فصر آنذاك،  حكومته  في  الوزراء 

»نافذة  ألن  ُأبِرمت  قد  أسرى  تبادل  صفقة 

أبيب.  تل  وجه  في  تغلق  كادت  الفرصة« 

وقد أشار نتانياهو بوضوح إلى االنتخابات 

أن  كثيرون  ع  توقَّ التي  المقبلة  المصرية 

تأتي باإلخوان المسلمين إلى سدة الحكم 

في مصر )كما حدث بالفعل عام 2012(. 

أخرى  عوامل  ة  ثمَّ ذلك،  على  عالوة 

في  للتفكير  نتانياهو  دفعت 

منها  شاليت،  صفقة  إبرام 

الثنائية  التوترات 

عن  الناجمة 

ضع  لو ا

مني  أل ا

المتظاهرين  وهجوم  سيناء،  في 

اإلسرائيلية  السفارة  على  المصريين 

الثورة  أحداث  ان 
َّ

إب  2012 عام  القاهرة  في 

المصرية، وهي جميعها عوامل أوحت له 

 2011 بأن اللحظة المواتية لن تأتي بعد 

أبدا.

لتلقي  السياسية  الظروف  تعود  اآلن   

الذين  األربعة  األسرى  ملف  على  بظاللها 

تحتجزهم حماس في غزة، لكن يبدو أن 

المقاومة الفلسطينية اليوم هي من تأخذ 

وتأمين  الملف  لتحريك  المبادرة  بزمام 

باستغالل  وذلك  األسرى،  لتبادل  اتفاق 

حيث  إسرائيل،  في  القائمة  الظروف 

رات 
ُّ

تغي اإلسرائيلية  الحكومة  تشهد 

 
ِّ

حل بعد  الحالي  الوقت  في  الت 
ُّ

وتحو

ك  تفكُّ نتيجة  اإلسرائيلي  الكنيست 

 ترى غزة اآلن 
َّ

االئتالف الحاكم، ومن ثم

المضطرب  السياسي  الوضع  وقع  على 

كي  لها  مواٍت  الوقت  أن  أبيب  تل  في 

تنتزع اتفاقا من الحكومة المؤقتة؛ ما قد 

تحتاج  التي  األخيرة  مصلحة  في  يُصب 

في  اإلسرائيليين  أمام  جيدة  أوراق  إلى 

القادم،  الخريف  المتوقعة  االنتخابات 

»يائير  الحكومة  رئيس  فيها  ويخشى 

ولعل  السلطة،  إلى  نتانياهو  عودة  لبيد« 

لبيد  بين  أيضا  مشتركة  مصلحة  تلك 

وقادة حماس.

لم  التي  كات 
ُّ

التحر من  سلسلة  فبعد   

اعتقال  منذ  حقيقية  صفقة  إلى  ُتفِض 

األخيرة  الخطوة  جاءت  األربعة،  الجنود 

شريط  الحركة  نشرت  حين  المهمة 

السيد«،  »هشام  يظهر  قصيرا  فيديو 

األكسجين،  يتلقى  دا  ُممدَّ األسرى،  أحد 

أحد  فيها  شوهد  التي  األولى  المرة  وهي 

األسرى لدى حماس، وقد حاولت الحركة 

األسرى  أجل  من  تضغط  أن  الفيديو  من 

السجون  في  المرضى  الفلسطينيين 

الوقت  وفي   ،500 وعددهم  اإلسرائيلية 

نفسه أرادت أن ترسل إشارة إلى تل أبيب 

تسعى  التي  الصفقة،  وقت  حان  قد  بأنه 

من  مهمة  أسماء  ن  تتضمَّ أن  إلى  حماس 

دة  الفلسطينيين الذين نالوا أحكاما ُمشدَّ

أكثر  اإلسرائيلية  السجون  داخل  وقضوا 

من 40 عاما.

الماضي، تحدثت وسائل  العام  على مدار 

إعالم عدة عن أن النقاشات السرية جارية 

كتائب  فيه  تملك  الذي  الملف،  هذا  في 

الفصل،  القوَل  لحماس  التابعة  القسام 

المصريين  الوسطاء  إن  قيل  حتى 

من  وواضحة  رسمية  ضمانات  تلقوا 

ملتزمان  الطرفين  بأن  وإسرائيل  حماس 

 
َّ

يتبق ولم  للصفقة  العريضة  بالخطوط 

سوى التفاهم على تفاصيل الزمان والمكان 

حدثت  وقد  األخرى.  اللوجستية  واألمور 

أيضا تطورات في سبتمبر الماضي، حين 

بـ»خريطة  وصفته  ما  حماس  اقترحت 

وجاء  تبادل،  صفقة  إلى  للتوصل  طريق« 

عدد  سراح  ُيطَلق  أن  المقترحة  البنود  في 

كبار  وبخاصة  السجناء،  من  محدد  غير 

والمرضى،  والمراهقون  والنساء  السن 

معلومات  على  أبيب  تل  حصول  مقابل 

لدى  المحتجزين  اإلسرائيليين  حالة  عن 

الحركة.

الباحث  يقول  السياق،  هذا  في   

في  مرتجى«  معين  »أسامة  الفلسطيني 

العام  الرأي  إثارة  إن  »ميدان«  مع  حديث 

اإلسرائيلي مهمة في تحريك صفقة تبادل 

»شاؤول  األسيرين  والَدي  إن  إذ  جديدة، 

الضغط  في  دورا  يلعبان  و»جولدن«  آرون« 

على الحكومة وصناع القرار اإلسرائيليين. 

وطنية  لجنة  تشكيل  إلى  »مرتجى«  ودعا 

اإلسرائيلي  الشارع  إلى  هة 
َّ

موج إعالمية 

تتجاهل  أبيب  تل  أن  مفادها  صورة  ُترّوج 

األسرى اإلسرائيليين.

»مرتجى«  اقترح  سبق،  ما  إلى  باإلضافة   

كل  من  وطنية  لجنة  تشكيل  أيضا 

على  تعمل  الفلسطينية  الفصائل 

التي  األخطاء  ب  لتجنُّ األسرى  ملف  إدارة 

أهمية  إلى  مشيرا  شاليت،  صفقة  رافقت 

يضغط  أكثر(  )أو  دولي  وسيط  وجود 

في  حدث  كما  االحتالل،  دولة  على 

حيث  جبريل«،  »أحمد  صفقة 

في  األوروبي  الوسيط  ضمن 

إعادة  عدم  الصفقة  تلك 

الفلسطينيين  األسرى  من  أي  اعتقال 

الذين تحرروا.

أدق  ت  تمَّ  ،1985 مايو  من  العشرين  في 

الصراع  شهدها  أسرى  تبادل  عملية 

جرى  حيث  اإلسرائيلي،  العربي 

ولبنانيين  فلسطينيين  أسرى  تبادل 

3 مواقع مرة واحدة ووفقا  وإسرائيليين في 

للشروط الفلسطينية، ليبلغ مجموع عدد 

1150 معتقال  األسرى الذين ُأطلق سراحهم 

سراح  الفلسطينية  المقاومة  إطالق  مقابل 

بإشراف  وذلك  إسرائيليين،  جنود   3
وبوساطة  الدولي  األحمر  الصليب  هيئة 

نمساوية.

وما  الجليل«،  »بعملية  العملية  ُسمَيت   

العمليات  أكثر  من  هذا  يومنا  حتى  تزال 

أصر  إذ  وتبعاتها،  تفاصيلها  في  زخما 

سراح  إطالق  على  فيها  الفلسطينيون 

ذ  الياباني »كوز كوموتو«، الذي نفَّ األسير 

د عام 1972، بعد أن عرضت  عملية مطار اللُّ

الشعبية  الجبهة  قيادة  على  إسرائيل 

اإلبقاء  مقابل  فلسطيني  أسير   200 إخراج 

دورا  وليبيا  أدت كل من سوريا  عليه. كما 

أساسيا في الصفقة، حيث احُتِجز األسرى 

في سوريا تحت إشراف الجبهة الشعبية، 

اللوجستية  الخدمات  ليبيا  قدمت  فيما 

األسرى  نقلت  التي  الطائرات  رت  ووفَّ

ليبيا،  إلى  بسويسرا  مطار  من  رين 
َّ

الُمحر

كما استضافت طرابلس اللبنانية األسرى 

رين. ويمكن القول إن العملية كانت 
َّ

الُمحر

لقيادة  حقيقي  إشراك  عملية  باكورة 

في  اإلسرائيلية  السجون  داخل  األسرى 

معتقلي  مسؤول  عبر  المفاوضات  إدارة 

الجبهة »حافظ الدلقموني«.

المرتبط  الزخم  شجع  الواقع،  أرض  على 

بالصفقة الشباب على االنخراط في العمل 

الهجوم؛  إلى  الدفاع  من  ل 
ُّ

والتحو النضالي 

أ الظروف الذاتية إلشعال االنتفاضة. 
َّ

ما هي

إن  أنفسهم،  اإلسرائيليون  قال  وكما  بل، 

األساسي  السبب  كانت  الجليل  صفقة 

عام  األولى  الحجارة  انتفاضة  تحريك  في 

التنظيمات  جميع  استعانت  وقد   .1987
ُأفرج  الذين  باألسرى  االنتفاضة  تلك  في 

1985، الذين كان لهم دور  عنهم في صفقة 

كبير في قيادة مجريات االنتفاضة األولى.

تحرير  رئيس  بشارات«،  »سعيد  يؤكد   

أن  اإلسرائيلية،  للشؤون  الهدهد  شبكة 

أدوات  أهم  من  األسرى  تبادل  صفقات 

وهي  االحتالل،  ضد  الفلسطيني  النضال 

االحتالل  ضعف  تظهر  صفقات  بمثابة 

اإلسرائيلي والقدرة على ابتزازه عبر نقطة 

والخروج  البشري(،  العنصر  )ومنها  ضعفه 

المعنويات  على  يؤثر  فلسطيني  بإنجاز 

الفلسطينية إيجابيا. ويضيف »بشارات« 

هذه  »أهمية  إن  »ميدان«  مع  حديثه  في 

للنضال  روح  تجديد  في  تكُمن  الصفقات 

دفعة  وإعطاء  الفلسطيني،  الوطني 

عن  فضال  الفلسطينية،  المقاومة  لتطوير 

كما  المقاومين،  حياة  إنقاذ  في  أهميتها 

وسياسيا  معنويا  انتصارا  ل  ُتشكِّ أنها 

ضاربا  اإلسرائيلي«،  االحتالل  على  وأمنيا 

»وفاء  اة  الُمسمَّ شاليت  بصفقة  مثال 

الصفقات  أضخم  يعتبرها  التي  األحرار«، 

واالحتالل  الفلسطينية  المقاومة  بين 

في  جاءت  أنها  إلى  بالنظر  اإلسرائيلي، 

لت  مثَّ »لقد  لالحتالل:  مناسب  غير  توقيت 

في  جديدة  مرحلة  بداية  شاليت  صفقة 

الصفقة  كانت  فقد  الفلسطيني،  النضال 

ُمماطلة  اآلن  عليها  وُبِنيت  لالحتالل  مؤلمة 

حيث  جديدة،  صفقة  تنفيذ  في  االحتالل 

لتفادي  اآلن  الصفقة  هذه  تأخير  يجري 

في  لها  وإهانة  إذالال  إسرائيل  تعتبره  ما 

السابقة«. الصفقة 

بات  االحتالل  أن  يبدو  المحصلة،  في   

المتوقعة،  الصفقة  بشأن  متشددا 

بسبب   ،»2 األحرار  »وفاء  اة  الُمسمَّ

بالصفقة  المرتبطة  السياسية  النتائج 

الضعيف  الموقف  ظل  في  ولكن  األولى. 

عن  لإلفراج  بالعمل  الُمطاَلبة  أبيب  لتل 

العام  الرأي  أمام  ثمن  بأي  أسراها 

المقاومة  تجد  اإلسرائيلي، 

سالح  أمام  اليوم  نفسها 

االحتالل  مواجهة  في  قوي 

جانب  إلى  وسياساته 

وهو  ومقاتليها،  صواريخها 

استخدامه  تستطيع  سالح 

أن  كما  للضغط،  باستمرار 

بالعمليات  األسر  عمليات  على  الرد 

ثبت  الذي  اإلسرائيلية،  العسكرية 

يشجع  شاليت،  تحرير  في  فشله 

السالح  هذا  استخدام  على  المقاومة 

االحتالل؛  على  الضغط  وتكثيف 

األسرى  إطالق  ُفَرص  من  يزيد  ما 

بعضهم  يكون  الذين  المهمين، 

المقاومة  لقيادة  محوريا  أحيانا 

»يحيى  مثل  السياسي،  والعمل 

في  سراحه  ُأطلق  الذي  السنوار« 

ويقود   ،2011 عام  شاليت  صفقة 

غزة  قطاع  في  حماس  حركة  دفة  اليوم 

ومسمعه.  االحتالل  مرأى  على 

في الخامس من مايو المنصرم، وقبل سقوط حكومته 
بأسابيع معدودة، جلس رئيس الوزراء اإلسرائيلي »نفتالي 
بينيت« منهمكا في متابعة مراسم رسمية إلحياء ذكرى 
قتلى الجنود اإلسرائيليين في حروب االحتالل مع الدول 
المجاورة، وبينما هو يتابع فوجئ الرجل بمهاجمته من 

ِقبل عائالت قتلى إسرائيليين وصلوا إلى جبل هرتزل في 
القدس المحتلة حيث أقيمت الفعالية، ونعته بأوصاف 

أبرزها »خائن وحقير ومحتال، عديدة لعل 
عليك أن تخجل 

من نفسك«. 
التزم بينيت 

الصمت لكنه سرعان ما قاطع صرخات الُمحَتجين قائال: 
»العائالت المكلومة مسموح لها بأن تصرخ، إسرائيل 

لن تنسى هدار غولدن وأورون شاؤول وإبراهام منغيستو 
وهشام السيد وغيرهم من المفقودين«، في إشارة إلى 

اإلسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة اإلسالمية 
ين  )حماس( في قطاع غزة، حيث تحتجز الحركة الجنديَّ
ين  ين شاؤول وغولدن 2014، كما تحتجز مدنيَّ اإلسرائيليَّ
ين هما منغيستو وهشام السيد، اللذين دخال  إسرائيليَّ

غزة بمفردهما في ظروف غامضة عاَمي 2014 و2015.



إسطنبول- األناضول- قادت 
العملية العسكرية الروسية 

ضد أوكرانيا ابتداء من 24 
فبراير الماضي لتداعيات 

كبيرة، تجاوزت في تأثيرها 
اإلقليم، لتصل إلى بلدان 

بعيدة عن قلب األزمة.
ورغم استضافة تركيا محادثات 

السالم حفاظا على الحياد 
منذ بداية األزمة، إال أن عوامل 
مثل الخالفات العميقة بين 

البلدين ودخول الطرف الغربي 
على خط األزمة أّثرت سلًبا على 

هذه المحادثات وتسببت في 
استمرار الحرب التي طالت.

الخاصة  المقررة  وير  ال  هالل  البروفيسور 

اللجنة  عضو  المتحدة  لألمم  السابقة 

العالمية لألمن الغذائي، والدكتورة بينار أق 

بينار مديرة برنامج بحوث العمل في جامعة 

دور  بالتحليل  يتناوالن  التركية  صبانجي 

تفاقم  منع  في  ونجاحها  التركية  الوساطة 

أزمة الغذاء العالمية.

تسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم 

وتحارب أوكرانيا وروسيا في بروز مشكلة في 

الصادرات العالمية للحبوب، وزيادة أسعار 

القمح مرتين أو ثالث منذ يناير 2022.

في  الذعر  من  حالة  إلى  الوضع  هذا  أدى 

مثل  دول  في  خاصة  العالم،  أنحاء  جميع 

القمح  استهالك  يعتمد  حيث  ولبنان،  مصر 

الدول  بجانب  الواردات،  على  كبير  بشكل 

األفريقية التي تفتقر لألمن الغذائي وتعتمد 

على المساعدات الخارجية.

تضافرت  األوكرانية،  الروسية  الحرب  وقبل 

أسباب أخرى أبرزها التغير المناخي والجفاف 

جوع  أزمة  إلى  لتؤدي  االقتصادية،  والتقلبات 

وصلت أبعادا أكثر خطورة مع تأثير الوباء.

كبيرة  بزيادة  أوكرانيا  في  الحرب  تسببت 

ألسعار القمح وأسعار منتجات أخرى أبرزها 

لشعير  ا

الشمس  وعباد  والذرة  والشوفان 

واألسمدة..وكان الحظ السيئ حليفا للدول 

ذات الدخل المنخفض أو التبعية األجنبية 

في مجال الغذاء، حيث أصبحت أكثر الدول 

تأثرا بهذه األزمة.

في  خطير  النخفاض  التقديرات  وتشير 

المقبل،  العام  األوكراني  الزراعي  اإلنتاج 

قدرة  وعدم  المستمرة  الحرب  بسبب 

البذر  موسمي  في  العمل  على  المزارعين 

والحصاد المقبلين، في ظل أجواء الصراع.

 
قلق دولي

مهًما  منتًجا  روسيا  تعد  ذلك،  إلى  باإلضافة 

للغاية لألسمدة والمواد الخام، إال أن العقوبات 

المفروضة على هذا البلد تتسبب في ارتفاع 

علف  من  المحاصيل  من  العديد  أسعار 

الحيوانات إلى زيت النخيل في جميع أنحاء 

لألمم  العام  األمين  الوضع  هذا  العالم..دفع 

أن  لإلعالن  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 

لم  لعا ا

سببتها  غذاء  أزمة  في  بالفعل  دخل  قد 

التطورات آنفة الذكر.

أن  من  العالم  زعماء  غوتيريش  حذر  كما 

أزمة الغذاء في العالم سوف تمتد لتصل إلى 

قطاعات التمويل والطاقة وسوف تتحول إلى 

»عاصفة تقض مضجع العالم بأسره«.

األشهر  خالل  المتحدة  األمم  استضافت 

هذه  حول  استثنائية  اجتماعات  األخيرة 

 ، لقضية ا

من  والخوف  الغذاء  شح  أثر  فيها  تناولت 

السبع  مجموعة  ودور  المجاعة  أزمات  تفاقم 

ومجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق 

النقد الدولي في التخلص من هذه األزمات..

العالم  زعماء  كذلك  المتحدة  األمم  ودعت 

للعمل والتنسيق والتضامن، وأهابت البلدان 

في  النامية  البلدان  بمساعدة  المتقدمة 

التصدير،  قيود  ورفع  الصعبة،  األوقات  هذه 

سلًبا  ستؤثر  التي  السياسات  عن  والتخلي 

وزيادة  العالمية،  الغذائية  التجارة  على 

الضعيفة  للفئات  االجتماعية  المساعدة 

وتنويع الزراعة ودعم اإلنتاج المحلي.

 استراتيجية تاريخية

وخالل الحرب الروسية على أوكرانيا، أصبح 

التجارة  في  األسود  البحر  أهمية  مدى  جلًيا 

العالمية للغذاء، كما ذّكرت هذه الحرب بأن 

تركيا دولة رئيسية في حوض البحر األسود، 

ال  الدردنيل(   - )البوسفور  مضائقها  أن  كما 

تزال تحافظ على أهميتها الجيوسياسية.

والمضائق  األسود  البحر  أهمية  العالم  أدرك 

ألول  العالمية،  الحبوب  تجارة  في  التركية 

اإلمبراطورية  دخلت  عندما  التاريخ،  في  مرة 

 1914 عام  األولى  العالمية  الحرب  العثمانية 

وأغلقت مضيق الدردنيل، وكان وقتها ال بد من 

توقف صادرات الحبوب الروسية إلى أوروبا..

باتفاقيات  الطريق  هذا  فتح  أعيد  بعدها، 

خاصة مع الدولة العثمانية، وتكرر هذا الوضع 

األوكرانية،  الروسية  الحرب  مع  التاريخي 

حيث اقترحت تركيا فتح ممر للحبوب في 

البحر األسود لمنع وقوع خطر المجاعة في 

والصحراء  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

الكبرى.

 نجاح تركي

حركة  تنظم  اتفاقية  أول  على  التوقيع  تم 

بوساطة  األسود،  البحر  في  الحبوب  مرور 

تركية ومشاركة األمين العام لألمم المتحدة، 

بإسطنبول في 22 يوليو 2022، تبعها إنشاء 

مركز تنسيق في ذات المدينة في 26 يوليو 

وزيري  المذكورة  االتفاقية  الماضي..مّكنت 

الدفاع في روسيا وأوكرانيا من الجلوس إلى 

كما  الحرب،  أجواء  عن  بعيدا  واحدة  طاولة 

حّققت لتركيا نصرا دبلوماسيا مهما في هذه 

بقصف  روسيا  قيام  العالمية..ورغم  األزمة 

لتوقيع  السابق  اليوم  في  أوديسا  ميناء 

األطراف  حاجة  مدى  الواقع  أظهر  االتفاقية، 

في  التركية  الجهود  وأهمية  الممر  هذا  إلى 

توقف  يضمن  بما  التوترات  من  التخفيف 

الحرب الروسية األوكرانية.
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المواقف الدولية من الدستور التونسي

اعتبرت  جانبها،  من 

الدستور  على  االستفتاء  أن  واشنطن 

وقالت  المشاركة«،  نسب  بتدني  »اتسم 

إنها تشاطر التونسيين انشغالهم بمسار 

صياغة الدستور الذي يمكن أن »يضعف« 

الديمقراطية في البالد.

موقف  دون  التصريحات  تلك  تمر  لم 

رسمي، فقال الرئيس التونسي حينها، إن 

وأن  سيادة،  ذات  مستقّلة  حّرة  »دولة  بالده 

سيادتها واستقالليتها فوق كل اعتبار«، غير 

انها أثارت تكهنات حول ما إذا كان الدستور 

الدبلوماسّية  مالمح  من  سيغبر  الجديد 

التونسية ومن تعامل الخارج معها.

 تغييرات جوهرية

الدين  صالح  السياسي  المحلل  يعتقد  ال 

سيؤدي  الجديد  الدستور  أن  الجورشي 

تونس  عالقات  في  جوهرية  تغييرات  إلى 

الخارجية. 

إن مضامين  الجورشي قال لألناضول  لكن 

عالقات  على  سلبا  انعكست  الدستور 

حكومات  بدأت  ولهذا  بالخارج،  تونس 

ما  وهو  انتقادات،  توّجه  تونس  من  قريبة 

جعل الحكومة التونسية ترد بقوة.

لها  أطراف  »توجد  الجورشي:  وأوضح 

تونس  مع  وحيوية  استراتيجية  عالقات 

واالتحاد  المتحدة  الواليات  غرار  على 

األوروبي وكندا تبدى مؤشرات على مخاوف 

من تضييق خارجي على البالد، منها سعي 

الفرنكوفونية  القمة  عقد  لتأجيل  كندا 

أو  المقبل،  نوفمبر  في  بتونس  المقررة 

تغيير البلد المنظم«.

كندا  بين  مفاوضات  حاليا  »تجري  وتابع: 

للقمة  المضيف  البلد  لتغيير  وفرنسا 

الفرنكوفونّية بحجة عدم استقرار األوضاع 

بالبالد«.

 أسباب اقتصادية

الخارجية  ووزير  الدبلوماسي  ويرى 

التونسي األسبق أحمد ونّيس أّن الخطوط 

الخارجية  التونسية  للعالقات  العريضة 

وفقا  المستقبل  في  أكثر  ستتضح 

لتحركات الحكومة بعد اعتماد الدستور.

تحّول  يحدث  »قد  لألناضول:  ونّيس  وقال 

في الحكومة على أساس الدستور الجديد 

وعلى  المقبلة  التشريعية  واالنتخابات 

أساس المشهد السياسي المتغّير«.

»المراجعات  أن  الّسابق  الدبلوماسي  ورأى 

سعّيد  قيس  من  المحتملة  والتعديالت 

القادمة  التشريعية  االنتخابات  بعد 

وليس  ومالية  اقتصادية  ألسباب  ستكون 

لضغوط أجنبية«.

والمالية  االقتصادّية  »المصاعب  وتابع: 

في  المراجعات  بعض  عليه  ستفرض 

السياسة التونسية داخليا وخارجيا«.

الموقف األميركي 

التونسية  العالقات  بخصوص 

األميركية، يرى المحلل السياسي صالح 

أكثر  ستتضح  أنها  الجورشي  الدين 

الجديد  األميركي  السفير  تعيين  مع 

للحكم  للعودة  يضغط  الذي  هود  جوي 

الديمقراطي.

قد  العالقات  »هذه  إن  الجورشي  وقال 

تصريحات  بعد  توترات  بعدة  تصاب 

عن  الجديد  األميركي  السفير 

الديمقراطية«.

أحمد  الدبلوماسي  يرى  جانبه،  من 

المتحدة  الواليات  »مواقف  أن  ونّيس 

إعالن  منذ  نفسها  وهي  جديدة  ليست 

وزاد  االستثنائية  إجراءاته  سعّيد  قيس 

االستفتاء.« أكثر قبيل موعد  التوتر 

تتمحور  األميركية  »المواقف  وتابع: 

حول الخطوات التي ترى أنها تتجاوب مع 

تونس  أعلنته  الذي  الديمقراطي  الخيار 

إجراء  في  أساسا  وتصب   2011 منذ 

السياسية  واألحزاب  الرئاسة  بين  حوار 

والنخبة«.

الموقف  هذا  في  رأت  »الحكومة  وأردف: 

ال  وأنا  الداخلية..  المسائل  في  تدخال 

لتحقيق  الدولة  مع  حوار  فهو  كذلك،  أراه 

الديمقراطي«. االنتقال 

ساعد  األميركي  »الطرف  ونّيس:  وزاد 

اإلرهاب  من  عانت  أن  بعد  كثيرا  تونس 

والسياسات الحكومية والتراجع في األداء 

.»2011 انتخابات  االقتصادي بعد 

 دول الجوار 

وفي ما يتعلق بمحور العالقات بدول الجوار، 

يرى صالح الدين الجورشي أن العالقات مع 

الجزائر مثال »مرشحة للتطور أكثر نتيجة 

العالقات الطيبة بين رئيسي البلدين«.

الليبية  الّتونسية  العالقات  »لكن  وقال: 

في  األرض  على  يحدث  ما  بنتائج  مرتبطة 

ليبيا«.

أن  رغم  حذرة،  ستكون  »تونس  وأضاف: 

ما  إزاء  المطلوبة  بالدرجة  يكن  لم  الحذر 

يحدث في ليبيا«.

زلنا  »ما  ونّيس:  أحمد  قال  جانبه،  من   

الكبير  العربي  المغرب  مشروع  من  نعاني 

ونأمل أن نؤسس لوحدة مغاربية«.

كما اعتبر أّن »الوضع في ليبيا غير مستقر 

أن  كما  إزاءه،  محايد  التونسي  والموقف 

الخيارات  بعض  حول  متحّفظة  الجزائر 

السياسي  النظام  كتحديد  الليبية 

المستقبلي«.

الفيصل  »أن  ترى  تونس  أن  ونّيس  وشدد 

القاعدية  االنتخابات  الليبية هي  األزمة  في 

دون تدخل أي عنصر أجنبي«.       

كثيرا  التي  الوطنية  السيادة  وبخصوص 

مناسبات  في  عليها  سعّيد  قيس  شدد  ما 

عّدة، قال الجورشي: »يجب على أي حكومة 

أن تكون حذرة من التدخل في شؤون بالدها 

إلى  الهروب  وال يجب أن يكون ذلك نوعا من 

األمام«.

على  تقوم  الحقيقية  »السيادة  وأضاف: 

احترام حقوق اإلنسان وال تحول دون إمكانية 

تطبيق نظام ديمقراطي تكون فيه السلطة 

للشعب«.

التونسي  الدستور  على  االستفتاء  ويعتبر 

إجراءات  سلسلة  في  حلقة  الجديد 

سعيد  قيس  الرئيس  بدأ  استثنائية 

إقالة  ومنها   2021 يوليو   25 في  فرضها 

مجلس  وحل  أخرى  وتعيين  الحكومة 

تشريعات  وإصدار  والبرلمان  القضاء 

االنتخابات  وتبكير  رئاسية  بمراسيم 

البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.

المستقلة  العليا  الهيئة  رئيس  وبحسب 

»حظي  الدستور  مشروع  فإن  لالنتخابات 

مليونين  أصوات  من  بالمائة   94.60 بثقة 

و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت 

ناخب  و541  ألفا  و278  ماليين   9 أصل  من 

)30.5 بالمائة من المسجلين(«.

أي تأثيرات مستقبلية ؟

تونس- األناضول- بعد الّتصويت في تونس على 

اعتماد الدستور الجديد من الرئيس قيس سعّيد، 

برزت عّدة مواقف دولية من استفتاء 25 يوليو 

تدعو لدعم الديمقراطية في تونس والحفاظ على 

مبدأ الحرية رغم انتقاد بعضها نسب المشاركة في 

االستفتاء.

في هذا السياق، دعا االتحاد األوروبي السلطات 

المحلية إبان إعالن نتائج االستفتاء، إلى »الحفاظ« 

على الحريات األساسية وضرورة التوصل إلى »إجماع 

واسع« بين القوى السياسية والمجتمع المدني.

عاصفة تقض مضجع العالم بأسره

أزمة الغذاء.. ترقب وانتظار
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اإلسباني خوانما:

وسام رزق:

إدريس صديقي:

أثق في قدرات فريقي

استعداداتنا قوية للمواجهة

هدفنا التعويض اليوم

على  الزعيم  مدرب  خوانما  اإلسباني  أكد 

جاهزية الفريق السداوي لمواجهة أم صالل 

ضمن األسبوع الثاني من دوري النجوم.

المؤتمر  خالل  خوانما  وتحدث 

أعجبني  قائال:  الصحفي 

صالل،  أم  فريق  كثيًرا 

األخيرة  مباراته  شاهدنا 

جيدون  العبون  ولديهم 

يمكنهم حسم المباريات، 

المباراة  ستكون  وبالتالي 

القادمة صعبة للغاية.

مواجهتنا  في  وأضاف: 

لم  المرخية  أمام  األخيرة 

المباراة،  أحداث  النتيجة  تعكس 

لعبنا بشكل جيد لمدة 28 دقيقة وبعدها 

واستقبلنا  الصعوبات  بعض  واجهنا 

كما  المباراة،  خسرنا  لذلك  األهداف، 

لها  كان  تحكيمية  أخطاء  أيضا  حدثت 

تأثير على النتيجة.

وأشار المدرب االسباني إلى أنه في ظل هذه 

الظروف والغيابات التي يعاني منها الفريق، 

من الجيد أن تتاح لالعبين الشباب 

المباريات،  في  اللعب  فرصة 

للنمو  فرصة  إنها  وأضاف: 

والتطور بالنسبة لالعبين 

لم  إذا  ألنهم  الشباب، 

من  يكون  فلن  يلعبوا 

قد  بذلك،  القيام  الممكن 

األخطاء  بعض  يرتكبون 

التجربة  هذه  خالل  من 

ولكن من الجيد أن يكون لديهم 

السد  مدرب  اللعب..وأتم  فرصة 

كل  وفي  كثيرًا  أنفسنا  في  نثق  حديثه: 

الالعبين المتواجدين معنا حاليًا، نحضر 

للمباراة المقبلة أمام أم صالل بشكل جيد 

وسيكون هدفنا الثالث نقاط.

لفريق  الوطني  المدرب  رزق  وسام  أبدى 

تحضيرات  عن  التام  رضاه  صالل  أم 

مشيرا  السد،  لمواجهة  الفريق 

الفريق  في  الجميع  أن  إلى 

نتيجة  لتحقيق  يتطلع 

إيجابية.

وقال رزق: »كل العب يدرك 

المواجهة  وقوة  أهمية 

لقاء  ستكون  وأنها  المقبلة 

خاصا، ألنها أمام حامل اللقب 

الجولة  مباراة  في  تعثره  رغم 

األولى، وهذا ال يعكس مستواه«.

أمام  الخسارة  صفحة  »طوينا  وتابع: 

حاليا  ونركز  األولى،  الجولة  في  األهلي 

تصحيح  وحاولنا  السد،  مواجهة  على 

التحضيرات،  خالل  األخطاء  بعض 

بكامل  السد  نواجه  أن  ونأمل 

من  نستفيد  وأن  تركيزنا، 

اللقاء السابق، ونتمكن من 

التغلب على مشكلة إهدار 

الفرص«.

تصريحاته:  وختم 

صعبة  ستكون  »المباراة 

الفريقين،  على  شك  بال 

وكل جانب يسعى للتعويض 

ونأمل  األولى،  الجولة  خسارة  بعد 

واالستفادة  األخطاء  تقليل  من  نتمكن  أن 

من الفرص المتاحة لالعبين«.

التعويض  على  الفريق  قدرة  صالل  أم  العب  صديقي  إدريس  أكد 

مجموعة  ويمتلك  جيد  فريق  صالل  أم  أن  موضًحا  السد،  لقاء  في 

مميزة من الالعبين.

من  لديه  ما  أفضل  يقدم  منا  وكل  واحدة  كعائلة  نعمل  وواصل: 

أن  وعلينا  أفضل  بشكل  ونتطور  نتحسن  مباراة  وكل  الفريق،  أجل 

األولى  الجولة  لقاء  في  فقدناه  ما  ونعوض  الفوز  نحقق  حتى   100% نقدم 

والمباراة  قويًا  سيكون  السد  فلقاء  البعض،  بعضنا  أجل  من  وسنقاتل  بل  األهلي،  أمام 

أول ثالث  الفوز حليفنا لنضيف  أن يكون  وأتمنى  ستكون مثيرة، وسنلعب بكل تركيز، 

نقاط للفريق.

تحد قوي يجمعهما اليوم على استاد خليفة الدولي

السد وأم صالل.. لقاء الجريحين

اليوم،  الدولي،  خليفة  استاد  يستضيف 

الساعة  تمام  في  والسد  صالل  أم  مباراة 

افتتاح  في  مساء  والنصف  الخامسة 

نجوم  دوري  من  الثانية  الجولة  منافسات 

.QNB
خاص،  طابع  ذات  المواجهة  هذه  وتعتبر 

الجولة  في  خسرا  الفريقين  أن  سيما  ال 

لتعويض  الزعيم  يتطلع  ولهذا  االفتتاحية، 

الوافد  المرخية  أمام  االفتتاحية  الخسارة 

الجديد بثالثة أهداف مقابل أربعة وتحقيق 

من  معاناته  من  الرغم  على  نقاط  ثالث  أول 

العبيه  من  عدد  لوجود  صفوفه  في  نقص 

يستعد  الذي  العنابي  المنتخب  بصفوف 

 FIFA« العالم  كأس  منافسات  لخوض 

صالل  أم  يسعى  المقابل  2022«..في  قطر 

أمام  األولى  الجولة  في  سقوطه  لتعويض 

المهمة  أن  ويدرك  نظيف،  بهدف  األهلي  نظيره 

الزعيم  أمام  المواجهة  إلى  بالنظر  صعبة  تبدو 

السداوي حامل اللقب، رغم النقص العديد إال 

أنه يسعى للخروج بنتيجة مرضية.

بفترة  خوانما  اإلسباني  مدربه  مع  السد  ويمر 

واعتماده  الدوليين  الالعبين  غياب  مع  صعبة 

المحترفين  بجانب  الشباب،  الالعبين  على 

وو  جونغ  وغليرمي  وبونجاح  كازورال  األجانب، 

المدرب  يعول  المقابل  في  آيو.  وأندريه  يونغ 

القتالية  الروح  على  رزق  وسام  للفريق  الوطني 

األهلي  لقاء  في  الفريق  أظهرها  التي  العالية 

العديد  وهناك  قدمه،  الذي  الجيد  والمستوى 

من  يقلب  أن  صالل  أم  بإمكان  التي  األوراق  من 

بوجود  اللقب،  حامل  على  الموازين  خاللها 

المهاجم اإليفواري جوناثان كودجيا والبرتغالي 

األصل  المغربي  والهولندي  تكسيرا  جواو 

عبدالله  المغربي  جانب  إلى  صديقي،  إدريس 

الخفيفي، واألوزبكي سيردار راشيدوف.

في  مواجهة   35 في  التقيا  أن  للفريقين  وسبق 

الدوري دانت فيها األفضلية لصالح السد بفوزه 

تسع  في  صالل  أم  فوز  مقابل  مناسبة   20 في 

مواجهات  ست  في  التعادل  وقع  فيما  مواجهات، 

هدفا   37 مقابل  هدفا   85 السد  هجوم  وسجل 

سجلها هجوم أم صالل.

الموسم  مواجهتي  في  الفوز  من  السد  وتمكن 

وبهدفين  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  الماضي 

نظيفين، فيما يعود آخر انتصار حققه أم صالل 

إلى شهر مارس من العام 2018 حين حقق الفوز 

بهدفين مقابل هدف.

األهمية  من  عالية  درجة  على  ونقاطها  المباراة 

األولى،  الجولة  في  خسارتهما  بعد  للفريقين 

لذا فإن الدالئل تشير إلى مواجهة في غاية القوة 

الذي  للفريق  حقيقية  انطالقة  تشكل  والندية 

سيضمن النقاط الثالث في هذا اللقاء.

عادل النجار كتب

برشلونة يقرر االستغناء عن العب جديد
خط  العبي  أحد  من  التخلص  برشلونة  إدارة  نية  عن  رومانو  فابريزيو  الشهير  االنتقاالت  خبير  كشف 

الهجوم خالل الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه على »تويتر«: »العب واحد بين ممفيس ديباي وبيير أوباميانج سيرحل عن 

برشلونة هذا الصيف«.

األندية  من  العروض  فقط  وسيقبل  مجانا،  والرحيل  التعاقد  فسخ  أجل  من  يتفاوض  »ديباي  وأضاف: 

نهاية  قبل  ديباي،  مع  بالتعاقد  المهتمين  ضمن  اإليطالي  يوفنتوس  أن  إلى  رومانو  وأشار  الكبرى«. 

الميركاتو الصيفي.

أحمد السعيد:

مباراة هامة 
وصعبة

دعوة الجمهور للمشاركة للفوز بتذاكر االفتتاح

فعاليات ترفيهية للعد التنازلي لمونديال قطر
من  سلسلة  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  تنظم 

األنشطة والفعاليات الترفيهية في عدد من مراكز التسوق 

على  يوم   100 لـ  التنازلي  العد  بانطالق  احتفااًل  بالدوحة، 

بدء منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أواخر 

العام الجاري. 

أغسطس   13 إلى   11 من  الترفيهية  الفعاليات  وتتواصل 

الجاري في دوحة فستيفال سيتي، وبالس فاندوم، وقطر 

مول، وتشمل أنشطة في رياضة كرة قدم، وهدايا مميزة، 

قطر.  في  المقيمة  للجاليات  وعروضًا  إلكترونية،  وألعابًا 

وتشهد الفعاليات حضور عدد من الشخصيات المعروفة، 

وتختتم الفعاليات باحتفالية كبرى في قطر مول يوم 13 

أغسطس الجاري.

للفوز  الفعاليات  في  المشاركين  أمام  الفرصة  وستتاح 

تجمع  التي  البطولة  افتتاح  مباراة  لحضور  بتذاكر 

 21 يوم  البيت  استاد  في  واإلكوادور  قطر  منتخبي  بين 

نوفمبر المقبل، حيث يتعين على زوار المراكز التجارية 

المشاركة في عدد من األنشطة الستعراض مهاراتهم في 

االفتتاحية  المباراة  تذاكر  على  وسيحصل  القدم،  كرة 

المتنافس الذي ينجح في تسجيل أعلى النقاط في كل 

يوم من أيام الفعاليات. 

العام  المدير  نائب  المولوي،  علي  خالد  السيد  وأعرب 

العليا  اللجنة  في  البطولة،  وتجربة  واالتصال  للتسويق 

البطولة  موعد  باقتراب  سعادته  عن  واإلرث،  للمشاريع 

أنحاء  في  والتشويق  الحماس  وتيرة  وتصاعد  العالمية، 

لمباراة  البداية  صافرة  النطالق  الجميع  ترقب  مع  قطر، 

»ستسهم  .وأضاف:  المقبل.  نوفمبر   21 في  االفتتاح 

 100 ببقاء  احتفااًل  ننظمها  التي  والفعاليات  األنشطة 

األجواء  عن  لمحة  تقديم  في  المونديال  انطالق  على  يوم 

مع  الكروي،  المهرجان  خالل  البالد  ستعم  التي  الرائعة 

اقترابنا أكثر من استضافة نسخة تاريخية من البطولة، 

التي تقام للمرة األولى في العالم العربي والمنطقة«.

للتعرف  األنشطة  هذه  لحضور  الجميع  »ندعو  وتابع: 

على جانب مما ينتظرهم من متعة وتشويق خالل الحدث 

الخاصة  الفعاليات  مع  رائعة  أوقات  وقضاء  العالمي، 

الفوز بتذاكر لحضور  إلى فرصة  المناسبة، إضافة  بهذه 

مباريات كأس العالم«.

العب  السعيد  أحمد  وصف 

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق 

بالقوية  صالل  أم  مواجهة  السد، 

على  ستقام  والتي  والصعبة 

استاد خليفة الدولي.

خالل  السعيد  أحمد  وقال 

الخاص  الصحفي  المؤتمر 

الفريقان  صالل،  أم  أمام  مهمة  مباراة  تنتظرنا  بالمباراة: 

هدف  وسيكون  للفوز  يطمح  والكل  خسارة  من  قادمان 

الزعيم األول هو حصد نقاط الفوز.

الشباب  الالعبين  مشاركة 

فرصة كبيرة لهم خاصة أول 

المسابقة،  من  جوالت   7
تقديم  يحاول  العب  كل 

وفي  لديه  ما  أفضل 

لم  المرخية  مواجهة 

ولكننا  المطلوب  نحقق 

قوة  بكل  سنسعى 

صالل  أم  مواجهة  خالل 

ظن  حسن  عند  لنكون 

تحقيق  أجل  من  الجميع 

الفوز.

��א�� א���א�א�
السدأم صالل

QNB الجولة الثانية من دوري نجوم 
الحدث 

 استاد خليفة الدولي
المكان

الثالثاء 9 أغسطس 2022
اليوم والتاريخ

5:30  
التوقيت

فوز السد 1-3
سيناريو القسم األول الموسم الماضي 
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بحضور كل الجهات ذات الصلة

عقد االجتماع الفني لقمة العربي والريان

للقمة  الالزمة  الترتيبات  إطار  في 

العربي  النادي  بين  الجماهيرية 

مساء  ستقام  التي  الريان  نادي  أمام 

األسبوع  ضمن  المقبل  الخميس 

نجوم  دوري  بطـــولـــة  من  الثاني 

على   2023  -  2022 للموسم   QNB
بطولة  مالعب  أحد  لوسيل  استاد 

 ،»2022 قطر   FIFA« العالم  كأس 

قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  عقدت 

صباح  للمباراة  الفني  االجتماع 

ممثلين  بحضور  اإلثنين  أمس 

العليا  واللجنة  المؤسسة،  عن 

ومراقب  واألمن،  واإلرث،  للمشاريع 

إلى  باإلضافة  المباراة،  ومنسق 

الفريقين. ممثلي 

مناقشة  االجتماع  خالل  وتم 

الخاصة  التنظيمية  اإلجراءات 

الجهات  مع  المباراة  يوم  بعمليات 

وممثلي  والمعنيين  المشاركة 

بوابات  حيث  من  وذلك  الفريقين، 

الملعب،  من  والخروج  الدخول 

الجميع  التزام  بضرورة  والتنبيه 

والمعتمدة،  المتبعة  باإلجراءات 

يوم  عمليات  مناطق  تفقد  تم  كما 

وغرف  الملعب  وأرضية  المباراة 

االستاد. الفريقين داخل  مالبس 

والترتيبات  االستعدادات  وضمن 

أعلنت مؤسسة دوري  المباراة،  لهذه 

جديدة  دفعة  طرح  عن  قطر  نجوم 

الجماهير،  أمام  المباراة  تذاكر  من 

الموقع  خالل  من  والمتوفرة 

tickets.( للمؤسسة  اإللكتروني 

الرسمي،  التطبيق  وعبر   )qsl.qa
حيث إنه لن يكون هناك منافذ لبيع 

التذاكر في الملعب، ولذا يجب على 

للمباراة  كل من يرغب في الحضور 

من  التذاكر  شراء  عملية  استكمال 

التطبيق  أو  اإللكتروني  الموقع  خالل 

للمؤسسة. الرسمي 

الدوحة           $

صالح اليهري: نسعى للفوز
أن  المرخية  العب  اليهري  صالح  أكد 

فريق  أمام  تنتظرهم  صعبة  مباراة 

الجولة  في  يخسر  فريق  أي  ألن  قطر 

الثانية  الجولة  يدخل  فإنه  األولى 

وبالتالي  التعويض،  أجل  من  بقوة 

جيدة،  قطر  لمباراة  استعداداتنا  فإن 

توجيهات  نطبق  كالعبين  ونحن 

لتقديم  جيد  بشكل  الفني  الجهاز 

نتيجة  وتحقيق  مستوى  أفضل 

إيجابية.

هذه  أهمية  أن  المؤكد  من  وأضاف: 

جهد  أقصى  نقدم  تجعلنا  المواجهة 

لم  ما  سهاًل  يكون  لن  الفوز  ألن  ممكن، 

وإن  درجاته،  أعلى  في  تركيزنا  يكن 

شاء الله نكون عند حسن الظن ونحقق 

الفوز، ونصل إلى النقطة السادسة.

إبراهيم ماجد: قادرون على المنافسة
تأثره لخسارة  نادي قطر عن  إبراهيم ماجد العب  أعرب 

ورغم  بالنتيجة  جًدا  تأثرنا  وقال:  العربي،  من  الفريق 

مقدرة  على  تدل  جيدة  الفعل  ردة  كانت  سلبيتها 

ومع  فاعلية،  أكثر  مستويات  تقديم  على  القطراوي 

قادرين  سنكون  المحترفين  بتواجد  الصفوف  اكتمال 

على المنافسة بقوة.

مواجهة  قدم  فريق  أمام  صعبة  مباراة  تنتظرنا  وقال: 

الدرجة  دوري  من  ومتأهل  إيجابية  نتيجتها  كانت 

الثانية وعادة ما يكون هذا الحال دافعا لتلك الفرق لتقديم 

لنا  بالنسبة  الدوري،  فرق  باقي  مع  تنافسي  مستوى 

التوفيق  ونتمنى  جدا  جيد  بشكل  استعداداتنا  أجرينا 

الشكر  تقديم  من  والبد  النقاط،  حصد  أهمية  مدركين 

إلى الجماهير القطراوية الوفية، وبالنسبة لنا كالعبين 

المحبة  الجماهير  من  والمؤازرة  الدعم  إلى  دائما  نتطلع 

للفريق والتي تحرص دائًما على مساندة الملك في كل 

المناسبات والظروف.

مواجهة قوية بين قطر والمرخية

كتب          عوض الكباشي

أجل  من  مشتركة  برغبة  اللقاء  الفريقان  ويخوض 

»المرخية«  الجديد  الوافد  أن  خاصة  الفوز،  تحقيق 

الفوز  بتحقيقه  البطولة  في  له  انتصار  أول  حصد 

3«، وهو  على »البطل« السد في الجولة األولى »4 - 

مواصلة  أجل  من  كبيرا  دافعا  للفريق  يعطى  ما 

انتصاراته.

ويلعب المرخية المباراة وهو في المركز 

الثالث برصيد ثالث نقاط ويطمح لفوز 

في  أكثر  نفسه  يثبت  يجعله  ثاٍن 

بينما  األولى،  األسابيع  مع  المقدمة 

بعد  رصيد  بدون  قطر  فريق  أصبح 

الجولة  في  العربي  أمام  خسارته 

سوف  المواجهة  أن  واألكيد  األولى، 

بالنظر  كبيرتين  وندية  إثارة  تشهد 

في  الفريقان  به  ظهر  الذي  للمستوى 

مباراة الجولة األولى، ال سيما نادي المرخية 

بقيادة المدرب الوطني عبدالله مبارك الذي يريد 

على  االنتصار  حقق  أن  بعد  انتصاراته  مواصلة 

دفعة  المرخية  ألبناء  يعطى  الفوز  وهذا  الزعيم، 

عروضه  مواصلة  أجل  من  كبيرة  وثقة  معنوية 

والدخول  الفريق  صفوف  اكتمال  ظل  في  القوية 

العراقي  الفريق  هداف  بقيادة  نجومه  بكل  للقاء 

عزي  وأيوب  يوغرطة  وحمرون  حسين  أيمن 

وإدريس فتوحي.

في  القطراوي  الملك  فريق  الثاني  الطرف  ويأمل 

تصحيح أوضاعه وتحقق أول انتصار له ليعوض 

خسارته أمام العربي في الجولة األولى »بهدفين 

بقوة  اللقاء  يدخل  الفريق  أن  سيما  ال  رد«،  دون 

العب  بانون  بدر  بالمغربي  استعان  أن  بعد 

لصفوفه  يضمه  أن  واستطاع  المصري  األهلي 

ليكون إضافة للفريق هذا الموسم.

قطر  لنادي  كبيرة  أهمية  المباراة  وتكتسب 

للمغربي  قوية  مواجهة  باعتبارها 

الفريق  مدرب  سفري  يوسف 

العودة  جاهدًا  يحاول  الذي 

األخيرة  االنتدابات  مع  خاصة 

في  بانون،  بدر  وأبرزها 

عن  يغيب  الذي  الوقت 

من  كل  بالمباراة  الفريق 

لحصول  سوريا  سبستيان 

الحمراء  البطاقة  على 

وأيضًا  العربي  لقاء  في 

العراقي بشار رسن وخالد 

محمودي بسبب اإلصابة.

��א�� א���א�א�

QNB الجولة الثانية – دوري نجوم

الحدث

استاد المدينة التعليمية

الملعب

الثالثاء 9 اغسطس 2022

اليوم والتاريخ

7:40

التوقيت

قطر
المرخية

يوسف سفري:

ســنـكـون أمـــام تـحــد جـديــد
نادي  فريق  مدرب  سفري  يوسف  المغربي  أكد 

المرخية  لمواجهة  فريقه  استعدادات  على  قطر 

في  وقال  الدوري..  لمنافسات  الثانية  الجولة  في 

المؤتمر الصحفي قبل المباراة: كان وقع الخسارة 

المبذول  الكبير  المجهود  بسبب  مريرا  العربي  أمام 

عدة  اللقاء  تضمن  حيث  الفريق،  أسرة  قبل  من 

األخير  الثلث  في  الفاعلية  إلى  الحاجة  منها  حاالت 

وفي  اللقاء  أحداث  رافقت  التي  الظروف  إلى  إضافة 

أثرت  حالة  وهي  سوريا  سبستيان  طرد  مقدمتها 

المباراة،  إليها  آلت  التي  النتيجة  على  كبير  بشكل 

فضال عن إصابة بشار رسن وخالد محمودي.

من  البد  لكن  النتيجة  على  راضين  نكن  لم  وأضاف: 

تقديم الشكر إلى كافة الالعبين على ما قدموه من أداء 

وردة فعل جيدة وفقا ألحداث اللقاء.

 وواصل: نتطلع لردة فعل إيجابية في المباراة 

المقبلة أمام المرخية والتي ستكون مواجهة 

السد  على  فوز  من  قادم  فريق  أمام  صعبة 

ما  أهداف،  أربعة  بلغت  تهديفية  بحصيلة 

يهمنا  جديد  تحد  أمام  سنكون  أننا  يعني 

منظومة  أن  خصوصا  لمصلحتنا  يكون  أن 

النادي تتسم بالعزيمة واإلرادة وفكر تنافسي 

لتحقيق مستوى فني مرٍض ونتائج إيجابية 

تسعد جماهيرنا.

لحساب الجولة الثانية من دورينا

{ المرخية يسعى لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على السد { قطر يحاول تعويض الخسارة من العربي 

يستضيف استاد المدينة التعليمية مساء اليوم المواجهة التي تجمع 
بين قطر والمرخية في الساعة 7:40 دقيقة مساًء في إطار مباريات 
الجولة الثانية من دوري نجوم QNB للموسم الكروي 2022 - 2023.

عبدالله مبارك:

لـقـــاء صــعــب
بدأ  الفريق  أن  على  المرخية  مدرب  مبارك  عبدالله  أكد 

السد  الجديد بداية جيدة بفوزه على  الدوري بالموسم 

بأربعة أهداف مقابل ثالثة في الجولة األولى.

الصحفي  المؤتمر  خالل  المرخية  مدرب  وتحدث 

الخاص بمواجهة نادي قطر ضمن الجولة الثانية، قائاًل: 

للفريق  جيدا  شيئا  نعتبره  السد  على  االنتصار 

كبيرة  معنوية  دفعة  الالعبين  يعطي  حيث 

وثقة بالنفس واتزانا مع انطالقة الدوري.

السد  مباراة  صفحة  »طوينا  وأضاف: 

التركيز  وبدأنا  األولى،  الجولة  عقب 

التي  قطر  أمام  الفريق  مباراة  على 

مباراة  وهي  الثالثاء،  اليوم  ستقام 

التي  الخسارة  ظل  في  صعبة 

الجولة  في  قطر  فريق  لها  تعرض 

بهدفين  العربي  أمام  الماضية 

نظيفين«.

لن  العربي  أمام  قطر  »خسارة  وأضاف: 

وكان  جيدا  مستوى  قدم  الفريق  ألن  تخدعنا 

استقبل  حيث   )70( الدقيقة  حتى  العربي  أمام  صامدًا 

الهدف األول عن طريق أحمد فتحي، وقد تأثر قطر بطرد 

أكمل  حيث   )60( الدقيقة  في  سوريا  سبستيان  العبه 

المباراة بعشرة العبين«.

{ عبد الله مبارك

{ إبراهيم ماجد{ صالح اليهري 
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وصول سيدات عنابي السلة 
والسباحة والمبارزة والجودو

3x3 والسباحة والسلة  وصلت يوم أمس بعثة عنابي السيدات في رياضة السلة 

والمبارزة والجودو، تحسبا للمشاركة في منافسات دورة ألعاب التضامن اإلسالمي 

التي سوف تنطلق اليوم رسميا، وقد تم استقبال البعثة من طرف الوفد اإلداري في 

المطار قبل التنقل إلى مقر اإلقامة بالقرية الرياضية. 

لعدد  بالنظر  األلعاب،  بدورة  قوية  ومنافسات  مواجهات  العنابي  سيدات  وتنتظر 

األولى  المراكز  يستهدفون  الذين  المنافسين  ولقوة  الدورة  في  المشاركة  الدول 

والميدالية الملونة.

اليوم وبحضور شخصيات رياضية ومسؤولين كبار بملعب »قونيا سبور«

أردوغان يفتتح أولمبياد التضامن اإلسالمي

التضامن  ألعاب  دورة  رسميا  اليوم  تفتتح 

بمدينة  الخامسة  نسختها  في  اإلسالمي 

»قونيا« التركية عند الساعة الثامنة مساء، 

وسيعطي ضربة البداية واالنطالقة الرسمية 

أردوغان  طيب  رجب  تركيا  جمهوية  رئيس 

شخصيات  من  المستوى  رفيع  بحضور 

الدول  من  العديد  من  ورياضية  سياسية 

ستكون  التي  واألجنبية  واإلسالمية  العربية 

الذي  الرسمي  االفتتاح  حفل  في  حاضرة 

اللجنة  أكدت  ما  حسب  مبهرا،  سيكون 

يكون  أن  المنتظر  ومن  للدورة.   المنظمة 

لإلقبال  بالنظر  كبيرا  الجماهيري  الحضور 

حيث  االفتتاح،  حفل  تذاكر  على  والتهافت 

سعر  األلعاب  لدورة  المنظمة  اللجنة  حددت 

بسيط  مبلغ  وهو  الواحدة  للتذكرة  ليرات   5
ما  وهو  للجماهير  رمزي  إنه  القول  ويمكن 

أن  المتوقع  ومن  كبيرا،  الحضور  سيجعل 

مكتظة  سبور  قونيا  ملعب  مدرجات  تكون 

تقريبا  يتسع  الملعب  أن  خاصة  آخرها  عن 

المحلية  اللجنة  واختارت  متفرج.   ألف  لـ45 

زين  ماهر  الفنان  األلعاب  لدورة  المنظمة 

إلحياء الحفل الغنائي خالل االفتتاح بالنظر 

باإلسالم  وثيقا  ارتباطا  المرتبطة  ألناشيده 

يقارب  ما  البطولة  في  وسيشارك  والدين، 

قارات   4 من  دولة   56 ُيمثلون  رياضي   6000
ويتنافسون على 483 ميدالية في 27 رياضة. 

قونيا  سماء  في  الوطني  علمنا  وسيرفرف 

اللجنة  قررت  بعدما  رسميا  اليوم  مساء 

رفع  تقاليد  على  الحفاظ  للدورة  المنظمة 

الدول  وفود  دخول  عند  الوطنية  األعالم 

سيحمل  كما  البطولة،  في  المشاركة 

علمنا العب والعبة من وفدنا، وهذا بطلب من 

اسمين  بتحديد  الوفد  طالبت  التي  اللجنة 

مراسيم  خالل  العلم  لحمل  الجنسين  من 

االفتتاح اليوم. 

أوغور ألتاي: جاهزون للحدث الكبير 

ألتاي رئيس بلدية قونيا  إبراهيم  أوغور  أكد 

أن حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن اإلسالمي 

رئيس  مشاركة  يشهد  سوف  اليوم  مساء 

أردوغان،  طيب  رجب  التركية  الجمهورية 

أدعو كل سكان مدينة قونيا للحضور  وقال: 

دون  من  سيكون  الذي  االفتتاح  لملعب  وبقوة 

شك مبهرا للغاية. 

للرئيس  شكره  قونيا  بلدية  رئيس  ووجه 

التركي قائال: شكرا للرئيس على جلب هذه 

التاريخية،  قونيا  بمدينة  وتنظيمها  الدورة 

العديد  مدينتنا  تستضيف  سوف  وأضاف: 

السنوات  خالل  الرياضية  الفعاليات  من 

فقط،  التضامن  ألعاب  دورة  وليست  القادمة 

على  كبيرة  منافسات  احتضان  نريد  ألننا 

المستوى الدولي والعالمي. 

ونبه أوغور إبراهيم ألتاي رئيس بلدية قونيا 

الجماهير التركية إلى ضرورة حجز التذاكر 

قبل نفادها ألن الطلب كبير من أجل حضور 

قونيا  جاهزية  مؤكدا  االفتتاحي،  الحفل 

للحدث.

قونيا

عبد الناصر البار 

موفد لجنة اإلعالم الرياضي 

تصوير 

 خالد المسلماني - سالم السعدي

خليفة تيسير:

طموحنا المركز األول

قال خليفة تيسير عضو اتحاد كرة اليد وأمين السر 

المساعد إن فوز العنابي على المنتخب المغربي لم يكن 

سهال ولم يحسم إال في الدقائق األخيرة، وأضاف: كنا نعرف 

أن الخصم يلعب بقوة بدنية كبيرة في بداية المباراة 

ولكنه يتراجع، وعلى هذا األساس أخذنا األسبقية مع نهاية 

الشوط األول. 

وعن مدى رضاه عن المستوى الذي قدمه منتخبنا أمس 

في أول مباراة قال: نحن راضون على األداء ألنها أول مواجهة 

بالدوري، وال ننسى أننا واجهنا منتخبا مغربيا قويا للغاية 

عائدا من مشاركة قارية ببطولة كأس أفريقيا. 

وعن المواجهة المقبلة ضد المنتخب السعودي قال: 

المباراة ستكون في غاية الصعوبة ومطالبون بالفوز 

لضمان التأهل في صدارة المجموعة.

{  من مواجهة العنابي والمغرب

تركيا في صدارة الترتيب

{  جدول ترتيب الميداليات

يد العنابي تفوز على المغرب

حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد 

فوزا ثمينا وصعبا على المنتخب 

المغربي بنتيجة 22-20 في المباراة 

التي جمعت بين الفريقين أمس على 

صالة »سيلكوكلو« ضمن منافسات 

المجموعة األولى بدورة التضامن 

اإلسالمي، وشهد الربع ساعة األول من 

الشوط األول تفوقا مغربيا بنتيجة 

6-3 ولم يظهر العبو منتخبنا بالشكل 
المطلوب خاصة من الناحية الهجومية 

فكان التسرع وسوء التركيز وتضييع 

الفرص شعار البداية، في المقابل كان 

المنتخب المغربي الطرف األفضل 

وسجل معظم الفرص التي أتيحت 

له، وعاد العنابي بقوة بعد الوقت 

المستقطع الذي طلبه مدرب العنابي 

وتمكن منتخبنا من تدارك النتيجة 

والتقدم لينهي الشوط األول لصالحه 

بنتيجة 10-11. 

ودخل منتخبنا الشوط الثاني بقوة 

وعّمق الفارق أكثر في أول عشر دقائق 

لتصبح النتيجة 15-12، وتألق العب 

منتخبنا حمدي عياد بشكل الفت 

وسجل معظم أهداف العنابي معتمدا 

على سرعته وخفته، ولكن المنتخب 

المغربي عاد وقلص الفارق في األربع 

دقائق األخيرة لتصبح 20 21- وتشتعل 

المباراة من جديد، لينجح العبو 

العنابي في حسم اللقاء لصالهحم 

بنتيجة 22 / 20.

{  من مواجهة العنابي والمغرب

توسين وحميدة
 لنهائي »100« و»400« متر

عنابي الطائرة يقابل إيران
يستهل عنابي كرة الطائرة مشاركته في دورة ألعاب 

التضامن اإلسالمي اليوم بمواجهة المنتخب 

اإليراني في تمام الساعة الثانية عشرة 

والنصف ظهرا على صالة »كرتاي 

سبور« بمدينة قونيا التركية، 

ويسعى منتخبنا لتحقيق 

الفوز في أول مباراة له 

رسمية بالدورة خاصة وأن 

العنابي أحد المنتخبات 

المرشحة بقوة القتناص 

ذهبية البطولة، وكان 

منتخبنا قد اختتم 

تحضيراته يوم أمس 

بحماس وجدية كبيرة، 

كما طالب المدرب العبيه 

بالتركيز واالنضباط قبل 

مواجهة المنتخب اإليراني 

الذي يعتبر هو اآلخر خصما قويا 

للغاية وسيدخل اللقاء بهدف تحقيق 

الفوز.

في  اإلسالمي  التضامن  بدورة  األلعاب  أم  منافسات  شهدت 

يومها األول تألقا الفتا أللعاب القوى العنابية، حيث تأهل العب 

متر   100 سباق  من  النهائي  للدور  أقوندودي  توسين  العنابي 

بعدما حل في المركز األول في السباق التأهلي بزمن قدره 9:98 

لدورة  مباشرة  الالعب  أّهل  الدورة  في  قياسي  رقم  وهو  ثانية، 

األلعاب العالمية التي ستقام في بودابست، كما تأهل العب 

العنابي اآلخر باسم حميدة للدور النهائي في سباق 400 

متر حواجز باحتالله المركز األول بزمن قدره 49:70 

في  منصوري  سمر  العنابي  العبة  وحلت  ثانية، 

بالزانة،  القفز  لعبة  بنهائي  الخامس  المركز 

 5000 سباق  الكرني  محمد  يكمل  لم  كما 

أثناء  لها  تعرض  التي  اإلصابة  بسبب  متر 

المنافسات. 

بمشاركة  المنافسات  اليوم  وتتواصل  هذا   

سعيد  سيتسابق  حيث  مميزة  عنابية 

أمتار   110 سباق  في  أبكر  وعمر  العبسي 

حواجز، وتوسين أقوندودي في نهائي 100 متر، 

وباسم حميدة في نهائي 400 متر حواجز، وعمار 

ستكون  كما  متر،   400 نهائي  نصف  في  إبراهيم 

ألعاب  بدورة  التايكوندو  لعنابي  مشاركة  أول  اليوم 

التضامن اإلسالمي بمشاركة عبدالقادر عصفور في وزن 

{  توسين أقوندودي 58 كلغ على الصالة الرياضية بجامعة سلجوق 19.

خالل المنافسات

مع نهاية منافسات اليوم 

الثالث من دورة ألعاب 

التضامن اإلسالمي 

بقونيا تصدرت تركيا 

جدول ميداليات 

البطولة بحصولها على 

7 ميداليات ملونة منها 
3 ذهبيات وفضيتان 

وبرونزيتان وجاءت 

دولة كازاخستان ثانيا 

برصيد 7 ميداليات 

ملونة منها 3 ذهبيات 

وواحدة فضية و3 

برونزيات، وحلت 

أوزبكستان ثالثا 

برصيد 7 ميداليات 

هي األخرى بحصد 

ذهبيتين وفضيتين 

و3 برونزيات، وجاءت 

اإلمارات رابعا بثالث 

ميداليات منها ذهبيتان 

وبرونزية، وإيران 

خامسا بــ 5 ميداليات 

ذهبية وأربع ميداليات 

فضية، وحلت ماليزيا 

سادسا مناصفة مع 

أوغندا بميدالية فضية 

واحدة والسعودية 

ثامنا بميدالية برونزية 

واحدة.



السنة )27( - الثالثاء  11 من المحرم  1444هـ الموافق 9 أغسطس 2022م العدد )9836( رياضة20

بانون جاهز للمشاركة

رسـن يفـاقـم 
غيـابـات »الملك«

وسطه  خط  العب  غياب  قطر  نادي  أكد 

اإلصابة،  بسبب  رسن  بشار  العراقي 

جهود  القطراوي  الملك  سيفتقد  حيث 

ذلك  النادي  وأعلن  المرخية،  أمام  الالعب 

فيه  وجاء  أمس  الرسمي  حسابه  عبر 

عن  رسن  بشار  الملك  العب  »سيغيب 

إلصابته  المرخية  نادي  أمام  المواجهة 

العضلة  في  األولى  الدرجة  من  بتمزق 

الالعب  يغيب  أن  المتوقع  ومن  الخلفية، 

عن المالعب لمدة أسبوع«.

وقد عمل المدرب المغربي يوسف سفري 

على تجهيز العناصر البديلة القادرة على 

حيث سيغيب رسن  الغيابات،  تعويض 

سوريا  سبستيان  والمهاجم  لإلصابة 

بسبب اإليقاف، حيث حصل على بطاقة 

العربي  أمام  الماضية  المباراة  في  حمراء 

ولن يشارك في مباراة اليوم لإليقاف.

المغربي  المدافع  سيكون  المقابل  في 

مباراة  في  للمشاركة  جاهزا  بانون  بدر 

الدفاع بعد انسجامه  اليوم لتدعيم خط 

األيام  خالل  التدريبات  في  زمالئه  مع 

اليوم  له  األول  الظهور  وسيكون  األخيرة، 

في دورينا.

ممر شرفي من زمالئه قبل انتقاله للشباب السعودي

العرباوية يودعون بوبيندزا

وقد حرص زمالؤه في العربي أمس على 

األخير  ظهوره  في  له  شرفي  ممر  إقامة 

نقاش  جمعه  كما  الفريق،  بتدريبات 

المدرب  بقيادة  الفني  الجهاز  مع  طويل 

يونس علي، في وقت كانت جلسته مع 

الجهاز اإلداري على مدار األيام الماضية قد 

رحيله  على  بالموافقة  مصيره  حسمت 

للشباب السعودي.

المهاجم  العربي  يقيد  أن  المقرر  ومن 

السوري عمر السومة بداًل منه في قائمة 

الالعب  سيكون  حيث  المحترفين، 

مباراة  في  زمالئه  مع  للمشاركة  جاهزًا 

لوسيل  استاد  على  الكبير  الديربي 

قمة  في  الخميس  غٍد  بعد  المونديالي 

.QNB األسبوع الثاني من دوري نجوم

وتشير الدالئل إلى أن رحيل بوبيندزا قد 

يتبعه  ربما  بل  الوحيد  التغيير  يكون  ال 

حيث  محمدي،  مهرداد  لإليراني  تغيير 

بمحترف  لتغييره  اتجاه  هناك  يبدو 

لمحترف  السومة  وسيتحول  بديل 

المدرب  فيه  يحاول  وقت  في  آسيوي 

الفريق  التركيز على  يونس علي فرض 

من  الريان  مواجهة  قبل  الالزم  بالشكل 

أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي.

التدريب  الفريق  يخوض  أن  المقرر  ومن 

يكثف  حيث  اليوم،  للديربي  الرئيسي 

ألقصى  للوصول  تحضيراته  من  الفريق 

وقد  الجماهيرية،  القمة  لهذه  جاهزية 

تحدث عدد من الالعبين عن أهمية الفوز 

وحصد النقاط الثالث، حيث قال عبدالله 

جيدة  صورة  نقدم  أن  »هدفنا  السليطي 

الذي  الوقت  في  العربي«  بالنادي  تليق 

عبدالرحمن  الفريق  في  زميله  فيه  قال 

المباراة  هذه  ينتظر  »الكل  عناد 

جاهزين  سنكون  ونحن  الجماهيرية، 

أن  لها في ظل اكتمال الصفوف ونتمنى 

نقاط  الثالث  تكون  كبيرة  مباراة  نقدم 

فيها من نصيبنا«.

كتب       عادل النجار

بعد التتويج باللقب والوصول للدوحة

اسـتقبـال وردي 
»أبـطــال الخـليـج« لـ

بالعالمة  اللقب  العنابي  شباب  حقق  وقد 

وكان  مبارياته  بجميع  بالفوز  الكاملة 

البرونزية  العنابي نفسه قد فاز بالميدالية 

في البطولة العربية بمصر.

وأعضاء  السلة  اتحاد  مسؤولو  وحرص 

أبطال  استقبال  على  اإلدارة  مجلس 

كبيرة  فرحة  وسط  الورد  بباقات  الخليج 

من  عدد  جانب  إلى  البعثة  أفراد  جميع  من 

الذين  الالعبين  وأسر  والعاملين  المدربين 

الستقبال  الدولي  حمد  مطار  في  تواجدوا 

وحرص  إنجازهم،  على  الالعبين  وتهنئة 

مع  تذكارية  صور  التقاط  على  الجميع 

سلسلة  بعد  األبطال  به  توج  الذي  الكأس 

وسط  الكبيرة  والعروض  المباريات  من 

قد  العنابي  شباب  وكان  الجميع  إعجاب 

استحق اللقب عن جدارة بعد المستويات 

عنابي  تتويج  وعكس  قدمها،  التي  الرائعة 

قامت  الذي  الكبير  الجهد  السلة  شباب 

محمد  بقيادة  اللعبة  اتحاد  إدارة  به 

المغيصيب رئيس االتحاد في إعداد فريق 

جيد بالعبين مميزين وجهاز فني جيد من 

هذا  عزز  كما  اللقب،  على  المنافسة  أجل 

وخليجيا  عربيا  السلة  كرة  مكانة  اإلنجاز 

التي  األخيرة  اآلنجازات  سلسلة  بعد 

الشباب . حققها 

السر  أمين  الكواري  صباح  سعدون  وأكد 

العنابي  بعثة  رئيس  السلة  التحاد  العام 

في البطولة الخليجية أن اللعبة تسير في 

اإلنجازات  بتحقيق  دائما  الصحيح  االتجاه 

له  سيكون  الفريق  وهذا  اآلخر،  تلو  الواحد 

شأن كبير في المستقبل.

العنابي  إن  الكواري  صباح  سعدون  وقال 

نجح في تقديم مستويات كبيرة على مدار 

البطولة بعد أن استفاد كثيًرا من مشاركته 

وتحقيقه  العربية  البطولة  في  األخيرة 

الميدالية البرونزية.

وأضاف سعدون الكواري: سيقام غًدا األربعاء 

ثم  لألبطال  تكريما  االتحاد  يقيمه  حفل 

للبطولة  جيدة  بصورة  إعداده  يواصل 

تنطلق  والتي  لها  تأهل  التي  اآلسيوية 

/ 8 بالعاصمة اإليرانية طهران   21 بداية من 

المنتخب  مع  وديتين  مباراتين  وسيخوض 

أن  إلى  مشيًرا  طهران  إلى  السفر  قبل  األول 

صعبة  ستكون  آسًيا  كأس  في  المنافسة 

وقوية لكن ثقتنا كبيرة في العبي منتخبنا 

الوطني للشباب.

مشعل العنزي: 
نبارك لمنتخبنا الوطني

اإلعالم  لجنة  رئيس  العنزي  مشعل  أشاد 

بتتويج  السلة  لكرة  القطري  باالتحاد 

الخليج  ببطولة  للشباب  الوطني  منتخبنا 

بعد تغلبه على شقيقه السعودي.

وأبدى العنزي رضاه التام عن المستوى الذي 

الفوز  البطولة وتحقيقه  المنتخب في  قدمه 

سبع  في  الخليجية  المنتخبات  كل  على 

جوالت دون خسارة.

النجاحات  إن  العنزي  أحمد  مشعل  وقال   

التي حققها العنابي في البطولة لم تأت من 

فراغ بل جاءت بفضل جهود كبيرة.. والقادم 

يوليه  الذي  االهتمام  ظل  في  أفضل  سيكون 

االتحاد للمراحل السنية.

محمد هاشم: نجحنا 
بوقفة ومساندة الجميع

منتخبنا  قائد  زيدان  هاشم  محمد  أعرب 

الوطني عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب 

بطولة كأس الخليج لكرة السلة، بعد تغلب 

النهائية  المباراة  السعودية في  الفريق على 

للمسابقة التي استضافتها اإلمارات.

صحفي  تصريح  في  هاشم،  محمد  وأضاف 

هذا  إن  للدوحة،  البعثة  وصول  عقب  له 

ولزمالئه  له  بالنسبة  الكثير  يعني  اللقب 

سنحتفل  نحن  »بالشك  مضيفا  الالعبين، 

بهذا التتويج، ولكن علينا أن نطوي الصفحة 

خوض  على  مقبال  الفريق  كون  سريعا 

حيث  آسيا،  بطولة  في  المشاركة  غمار 

مشرفة  مشاركة  لتحقيق  يتطلع  الجميع 

مشوار  في  بعيدا  والذهاب  القطرية  للكرة 

البطولة«، مؤكدا أنه سعيد لألجواء المثالية 

أن  ضرورة  على  ومشددا  المنتخب،  داخل 

يضاعف الجميع من مجهوداتهم.

وصلت بعثة فريق كرة السلة للدوحة بعد أن توج ببطولة 
كأس الخليج، وحظيت باستقبال حافل عقب وصولها لمطار 

حمد الدولي بعد اإلنجاز الكبير الذي حققه الفريق بتتويجه 
بلقب البطولة الخليجية لشباب السلة التي أقيمت في 

اإلمارات بعد أن توج العنابي باللقب عقب فوزه على المنتخب 
السعودي في ختام البطولة 

كتب       عوض الكباشي

سعدون الكواري: فتحنا ملف »اآلسيوية«.. ونسعى لظهور متميز في طهران

الدوحة           $

غادر الجابوني آرون سليم 
بوبيندزا تدريبات العربي 

مساء أمس محماًل بالكثير 
من المشاعر التي تحمل 

ذكريات طيبة عاشها 
في قلعة األحالم، حيث 

سيخوض تحديا جديدا في 
الدوري السعودي هذه المرة 

بقميص نادي الشباب، 
وسيتواجد في الرياض اليوم 

لتوقيع العقود الرسمية 
بعد إنهاء عالقته مع العربي.

السومة ينتظر القيد الرسمي.. 

وأنباء عن رحيل مهرداد

أمام الزمالك خالل معسكره في مصر

عنابي اليد للناشئين يخسر وديًا
منتخبنا  خسر  تجريبية،  مباراة  في 

للناشئين لكرة اليد أمام فريق الشباب 

خالل   33 /  21 بنتيجة  الزمالك  بنادي 

اإلثنين  أمس  جمعتهما  التي  الودية 

الزمالك  بنادي  المغطاة  الصالة  على 

في  منتخبنا  معسكر  ضمن  وذلك 

استعدادا  العربية  مصر  جمهورية 

اآلسيوية  البطولة  في  للمشاركة 

التاسعة للناشئين التي ستقام في 

 31 20 إلى  البحرين خالل الفترة من 

العالم  لبطولة  والمؤهلة  المقبل  أغسطس 

.2023
خسر  قد  للناشئين  الوطني  منتخبنا  وكان 

أمام  المصري  المعسكر  في  األولى  الودية 

فريق هليوبوليس بنتيجة )19 / 24( في أولى 

الخارجي  بمعسكره  التجريبية  مبارياته 

العنابي  تحضيرات  وتتواصل  مصر،  في 

التدريبات  خالل  من  المصري  المعسكر  في 

اليومية والمباريات الودية استعدادا للبطولة 

ية  سيو آل ا

التاسعة للناشئين.

للناشئين  اآلسيوية  البطولة  قرعة  وأوقعت 

إلى  الثانية  المجموعة  في  الوطني  ُمنتخبنا 

جانب منتخبات اليابان والسعودية واإلمارات 

األولى  المجموعة  وضمت  والكويت،  والعراق 

وكوريا  والهند  وإيران  البحرين  منتخبات 

 4 أول  ويتأهل  وأوزبكستان،  الجنوبية 

منتخبات إلى كأس العالم في 2023.

إعادة انتخاب »زهو شين«

قطر تحافظ على مقعدها في االتحاد الدولي للشطرنج
االتحاد  في  مقعدها  على  قطر  حافظت 

أعيد  أن  بعد  وذلك  للشطرنج  الدولي 

األمين  منصب  في  شين«  »زهو  انتخاب 

وعضوًا  للشطرنج  الدولي  لالتحاد  المالي 

قادمة  سنوات  ألربع  الرئاسي  المجلس  في 

بعض  تحديد  يتم  أن  على   ،2026  -  2022
قريبًا،  اللجان  وعضوية  األخرى  المناصب 

أقيمت  التي  االنتخابات  خالل  ذلك  جاء 

األولمبياد  بطولة  منافسات  هامش  على 

 44 رقم  النسخة  في  للشطرنج  العالمية 

وحصلت  بالهند،  تشياني  بمدينة  المقامة 

خالل  صوتًا   176 من   152 على  شين  زهو 

االنتخابات. وأعربت زهو شين عن سعادتها 

التي  الكبيرة  والثقة  بالحفاظ على منصبها 

العمومية  الجمعية  أعضاء  من  بها  حظيت 

على  يقع  أنه  إلى  مشيرة  الدولي،  لالتحاد 

عاتقها دور كبير في استمرار تطوير اللعبة 

وتحسين الموارد المالية لالتحاد الدولي.

رئيس  المضاحكة  محمد  أبدى  جانبه  من 

االتحاد القطري للشطرنج سعادته الكبيرة 

ذلك  معتبرًا  شين،  زهو  انتخاب  بتجديد 

والعربي  القطري  للشطرنج  كبيرا  مكسبا 

هذا  على  قطر  »حفاظ  وقال  واآلسيوي، 

العمل  على  ويؤكد  كبير  نجاح  المنصب 

زهو  قدمته  الذي  والمثمر  والواضح  الكبير 

شين خالل األربع سنوات الماضية، متمنيًا 

المقبلة  الفترة  في  والنجاح  التوفيق  لها 

السيمًا أنها دائما تقدم حلوال مختلفة لالرتقاء 

بتطوير اللعبة في كافة المستويات«.
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التالي  الرئيسي  »التحدي  نيلسون  ويقول 

اآلالت  هذه  على  الذكاء  من  نوع  إضفاء  هو 

بشكل  وظائفها  أداء  من  تتمكن  حتى 

المشغلين  إخراج  إلى  يؤدي  مما  مستقل، 

تماما«. المعادلة  من  البشريين 

إنشاء  ما متطلبات 
روبوت ذكي دقيق؟

يمكن  كيف  آخران:  سؤاالن  طرح  كما 

استخدامه في العالم الحقيقي؟ وما الوظائف 

هذه  مثل  لنا  تقدمها  أن  يمكن  التي  الطبية 

األسئلة  هذه  تضمنت  وقد  الدقيقة؟  اآلالت 

ورقة علمية مرجعية نشرت عام 2010 بدورية 

إنغينيرنغ«  بيوميديكال  أوف  ريفيو  »أنيوال 

 Annual (

 Review of Biomedical
.)Engineering

من  عام،  بشكل  الروبوت  أن  الباحثون  ويري 

أي حجم كان، يعمل في بيئة غير معروفة، 

التحرك  ويمكنه  به،  يحيط  ما  مع  ويتكيف 

الكالسيكية  والطريقة  الهدف.  لتحقيق 

أوال:  للروبوتات:  ركائز   3 هناك  أن  للتفكير 

استشعار على الروبوت القيام به بطريقة ما 

ثانيا:  به.  يحيط  ما  حول  معلومات  ليجمع 

آلية  من  نوع  لها  يكون  أن  يجب  حركة  هناك 

تشغيل حتى يمكنها التفاعل مع هذا العالم 

المحيط. ثالثا: هناك عملية حاسوبية يجب 

عليها معرفة اإلجراءات التي ستتخذها في أي 

وقت.

يصف 

نيلسون هذه اآلالت الصغيرة قائال »في عملي، 

أحاول عادة بناء تلك العناصر في آالت بحجم 

مئات  بضع  إلى  عرضها  يصل  واحدة  خلية 

من الميكرونات«. وأوضح أنه بمجرد أن تصل 

الفيزياء  أنواع  تتغير  ميكرون،  من  أقل  إلى 

التي تهيمن على البيئة المحيطة بالروبوت، 

فهناك أشياء مثل الحركة العشوائية للذرات 

والجزيئات ستؤثر عليه، لذلك يصبح العمل 

أشبه بدراسة الكيمياء أكثر من الروبوتات.

التأثير المحتمل للروبوتات الطبية الدقيقة

»أنيوال  دورية  في  نشرت  دراسة  بحسب 

أند  روبوتيكس  كنترول  أوف  ريفيو 

 Annual Review of( سيستمز«  أوتونومس 

 Control, Robotics
فإن   )and Autonomous Systems
الميكروبوتات  أو  الدقيقة  الطبية  الروبوتات 

)Microrobots( لديها القدرة على إحداث ثورة 

في العديد من جوانب الطب.

نتخيل  أن  يمكننا  التكنولوجيا،  تقدم  ومع 

عمليات  تنفيذ  على  قادرة  دقيقة  روبوتات 

تقوم  أن  المحتمل  ومن  متسلسلة،  معقدة 

من  كثير  في  نسبيا  بسيطة  بوظائف 

من  مباشرة  مراقبة  أو  إشراف  تحت  الحاالت 

قبل الطبيب.

الدقيقة  الروبوتات  استخدام  ويمكن 

الكيميائية  للمواد  الموضعي  للتوصيل 

الموجه  األدوية  وتوصيل  والبيولوجية، 

تركيز  لزيادة 

مخاطر  وتقليل  االهتمام،  منطقة  في  الدواء 

اآلثار الجانبية في بقية الجسم. كما يمكن 

استخدامها في وضع مصدر مشع بالقرب من 

خاليا الورم، وتؤدي الطاقة المشعة إلى موت 

الخاليا القريبة من المصدر المشع.

الدقيقة في  الروبوتات  أن تساعد  كما يمكن 

زرع الخاليا الجذعية المتمايزة وتعزيزها في 

الجسم الحي، حيث تمتلك الخاليا الجذعية 

)على  المستقبلية  للعالجات  هائلة  إمكانات 

سبيل المثال، تجديد حاسة السمع والبصر 

المفقودة(.

أيضا  الدقيقة  الروبوتات  استخدام  ويمكن 

بطريقة  الميكانيكية  بالوسائل  المواد  إلزالة 

مثل  االجتثاث، 

الجدران  الدهنية من  الرواسب  إزالة  عمليات 

االستئصال  أو  الدموية،  لألوعية  الداخلية 

مثل  جسم  لتدمير  الصوتية  فوق  بالموجات 

حصى الكلى.

العلمي  الخيال  تنبؤات  نرى  أن  عجب  فال 

جراحي  أن  ونجد  قريب،  عما  تتحقق 

أمراضنا  يعالجون  الذين  المستقبل 

تسبح  صغيرة  ذكية  ميكروبوتات  هي 

ومن  مستقل،  بشكل  وتعمل  بأجسامنا، 

ثورة  إحداث  على  القدرة  لديها  أن  المؤكد 

الصحية  الرعاية  جودة  وزيادة  الطب،  في 

مستقبال.

 

في المستقبل غير البعيد، قد يكون 
الجراحون الذين يعالجون أمراضنا عبارة عن 
آالت صغيرة تسبح في أجسامنا، أو تتعقب 

األورام السرطانية أو تزيل الجلطات حتى من 
أصغر الشرايين.

إذا كان هذا يبدو وكأنه خيال علمي، فأنت 
لست مخطئا: فكثيرا ما لعبت أفالم كثيرة 
على مفهوم تقليص اآلالت إلى حجم خلية 

واحدة، ولكن خالل السنوات القليلة الماضية، 
حدثت تطورات في علم الروبوتات والمواد 

جعلت الفكرة أقرب إلى الواقع.
فما الذي يتطلبه األمر إلنشاء روبوت ذكي 

يمكنه العمل بشكل مستقل؟
 Knowable( »بحسب تقرير مجلة »نوابل

Magazine( فإن عالم الروبوتات برادلي نيلسون 
من المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ 

)ETH Zürich( -والذي قضى حياته المهنية في 
العمل على إنشاء أجهزة مجهرية- يؤكد أن 
المهندسين قاموا بالفعل ببناء روبوتات ال 

تزيد على حجم الميكروب، ويمكنها التحرك 
واالستشعار ببيئتها.

آالت صغيرة تسبح في أجسامنا
ميكروبوتات قادرة على إحداث ثورة في العديد من جوانب الطب

نجحت  المحاوالت،  هذه  إحدى  وفي 

المعامل  من  الباحثين  من  مجموعة 

الفدرالية السويسرية لعلوم وتكنولوجيا 

صديقة  ورقية  بطارية  ابتكار  في  المواد 

للبيئة وقابلة للتحلل ومصنوعة من مواد 

منخفضة،  تصنيعها  وتكلفة  مستدامة، 

بأشكال  إنتاجها  يمكن  ذلك  على  وعالوة 

وأحجام عديدة حسب الحاجة.

للبيئة صديقة  بطارية 

المنشورة  ورقتهم  في  الباحثون  كتب 

ريبورتس«  »ساينتفك  دورية  -في 

يوليو   28 يوم   )Scientific Reports(

خلية  على  البطارية  »تعتمد  الماضي- 

معدني  قطبين  ذات  كهروكيميائية 

-بوصفه  الزنك  وتستخدم  وهوائي، 

والغرافيت  أنوًدا،  للتحلل-  قابال  معدنا 

األقطاب  بين  فاصاًل  والورق  كاثوًدا، 

مائي«.  محلول  إلى  إضافة  الكهربائية، 

ورقية  »بطارية  إنها  الباحثون  ويقول 

األجهزة  لتشغيل  تطويرها  تم  مطبوعة 

واحدة  لمرة  تستخدم  التي  اإللكترونية 

البيئة«. على  تأثيرها  لتقليل 

بملح  مشبع  ورق  من  مصنوعة  البطارية 

أقل من  كلوريد الصوديوم، ويبلغ حجمها 

حيث  مطبوعة؛  وهي  مربع،  سنتيمتر 

يحتوي أحد األحبار على رقائق الجرافيت 

بينما  موجبة(،  )نهاية  كاثوًدا  ليكون 

من  األخرى  الناحية  على  اآلخر  الحبر 

الورقة يحتوي على مسحوق الزنك ليكون 

أنوًدا )نهاية سلبية(.

الجرافيت  رقائق  من  -يتكون  ثالث  وحبر 

كال  على  مطبوع  الكربون-  وأسود 

الجانبين، أعلى الحبرين اآلخرين، يكون 

ويتم  بسلكين،  والسالب  الموجب  رابطا 

الورقة  طرفي  أحد  على  السلكين  تثبيت 

بعد غمسها في الشمع.

كمية  لمجرد  البطارية  تفعيل  ويحتاج 

قطرتين،  على  تزيد  ال  الماء  من  قليلة 

داخل  األمالح  إذابة  إلى  ذلك  يؤدي  حيث 

تعمل  مشحونة  أيونات  وإطالق  الورق 

بعد ذلك على تنشيط البطارية في أثناء 

عن  الكهربائية  الدارة  إغالق  ويتم  انتقالها، 

طريق توصيل األسالك بالجهاز الكهربائي، 

السالبة  النهايات  من  اإللكترونات  وتنتقل 

إلى األطراف الموجبة.

طاقة تعادل البطارية القلوية

البحثية  ورقتهم  في  الباحثون  يقول 

خليتين  ذات  بطارية  بتصنيع  »قمنا 

منبه  ساعة  لتشغيل  واستخدمناها 

الخاصة  السائل  الكريستال  وشاشة 

من  كثيرا  التقنية  هذه  وتحمل  بها«، 

اإلمكانات ألجهزة االستشعار وأجهزة التتبع 

منخفضة الطاقة.

تكون  فولت،   1.2 يبلغ  ثابت  وبجهد 

مستوى  من  قريبة  الورقية  البطارية 

 )AA( إيه«  »دبل  حجم  القلوية  البطارية 

التي يبلغ جهدها 1.5 فولت، وتبدأ البطارية 

ثانية من   20 الطاقة بعد حوالي  إنتاج  في 

أجراها  التي  للتجارب  وفقا  الماء،  إضافة 

الفريق.

هذا  »ُيظهر  ورقتهم  في  الباحثون  وكتب 

القدرة  أن  من  الرغم  على  أنه  العرض 

بالتقنيات  مقارنتها  عند  محدودة 

مناسبة  بطاريتنا  تزال  ال  القياسية، 

اإللكترونيات  من  واسعة  لمجموعة 

إنترنت  ومنظومة  الطاقة  منخفضة 

.»)IoT( األشياء

تنخفض  الوقت  ومرور  الورق  جفاف  ومع 

شحنها  يمكن  أنه  إال  البطارية،  كفاءة 

الماء اإلضافي يمكن  الماء، ومع  بمزيد من 

بعد  فولت   0.5 تنتج  البطارية  تظل  أن 

ساعتين من تفعيلها ألول مرة.

»ساينس  على  المنشور  التقرير-  ويذكر 

الدراسة  هذه  أن   -)Science Alert( ألرت« 

 Proof( المفهوم«  »إثبات  دراسات  نوع  من 

of Principle( إلى حد كبير، وأن البطارية 
ليست  البحثية  الورقة  في  الموصوفة 

معقدة للغاية في إنتاجها، ويقول الباحثون 

إنهم يريدون تحسين كفاءة البطارية في 

المستقبل، وجعلها تعمل لفترة أطول.

إلى  دراستهم  في  الباحثون  ويخلص 

النفايات  بمشكلة  الوعي  تزايد  »مع  أنه 

ذات  اإللكترونيات  وظهور  اإللكترونية 

مثل  لتطبيقات  الواحد  االستخدام 

االستشعار البيئي ومراقبة األغذية، هناك 

حاجة متزايدة لبطاريات ذات تأثير بيئي 

منخفض«.

بطارية ورقية تشحن بالماء
حل لمشكلة تراكم النفايات اإللكترونية

مع تزايد الوعي بمشكلة النفايات اإللكترونية 
وظهور اإللكترونيات ذات االستخدام الواحد 
لتطبيقات مثل االستشعار البيئي ومراقبة 
األغذية، هناك حاجة متزايدة لبطاريات ذات 

تأثير بيئي منخفض.
ففي عصر الثورة التكنولوجية، يقوم اإلنسان 
بتصنيع كميات هائلة من اإللكترونيات التي 

حتما ستؤول إلى نفايات يوما ما، والنفايات 
هنا يقصد بها كل ما يتم إعادة تدويره أو 

تجديده أو إعادة استخدامه أو بيعه، باإلضافة 
لما يتم طرحه في صورة مخلفات.

أزمة النفايات اإللكترونية تتمحور حول أنها 
غير قابلة للتحلل وغير صديقة للبيئة في 

حال ما تم التخلص منها بطرق غير سليمة، 
مما يهدد صحة البشر وسالمة البيئة، خاصة 

إذا ما علمنا أن العالم ينتج نحو 50 مليون 
طن من النفايات اإللكترونية سنويا، األمر 

الذي يدفع العلماء للبحث عن أساليب 
مبتكرة لمواجهة هذا الخطر.
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سعد المهندي

الطقس  يسود  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

حارا  يصبح  سحب  مع  عالق  غبار  الساحل  على 

يصاحبه  البحر  عرض  وفي  جدا،  حار  إلى  نهارا 

الرياح  وتكون  أحيانا.  متفرقة  وسحب  عالق  غبار 

على الساحل متغيرة االتجاه في البداية، تصبح 

الرؤية  مدى  ويتراوح  شرقية،  شمالية  أغلبها 

درجة  أعلى  وتكون  كيلومترات،  و8   4 بين  األفقية 

33 درجة  حرارة متوقعة في الدوحة 43 والصغرى 

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

»القطرية لذوي االحتياجات 
الخاصة« تختتم النشاط الصيفي

محاضرة عن »مهارات التواصل«
نظمتها »الشرطة« لطالبها

اختتم المركز الثقافي االجتماعي التابع للجمعية 

القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة أنشطة 

وبرامج النشاط الصيفي للعام الجاري، بحضور األعضاء 

والمنتسبين من األشخاص ذوي اإلعاقة، وأولياء األمور، 

واإلخوة واألخوات، وكوادر الجمعية ومراكزها.

 وقد روعي في البرنامج التدريبي والتأهيلي نوعية 

الحاالت المسجلة في النشاط من اإلعاقات الذهنية 

البسيطة والمتوسطة، وحاالت متالزمة داون، والتوحد، 

واإلعاقات المزدوجة وغيرها من اإلعاقات، وشمل 

النشاط الصيفي العديد من البرامج واألنشطة اليدوية 

واالجتماعية والثقافية والرياضية الداخلية والخارجية، 

كاألعمال اليدوية، والفنية، والرسم، والتشكيل، 

والفنون، وإعادة التدوير، باإلضافة إلى أعمال وأنشطة 

مخصصة للفتيات، للفئات العمرية من 8 إلى 20 سنة، 

وتم استخدام خامات وأدوات متنوعة متوفرة في البيئة 

المحلية، وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرح.

 من جانبها أكدت السيدة أليازي الكواري مديرة المركز 

الثقافي االجتماعي بأن هذه األنشطة والبرامج التأهيلية 

لذوي اإلعاقة تهدف إلى دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في 

معترك الحياة االجتماعية بكل الوسائل والسبل، 

والعمل على تنمية القدرات والمهارات واكتشاف 

الموهوبين من األشخاص ذوي اإلعاقة، مع تنمية قدرات 

وإبداعات الموهوبين منهم. وفي نهاية كل برنامج يتم 

عرض ُمنتجاتهم في معارض خاصة لبّث الثقة في 

نفوسهم وشعورهم بالسعادة والقيمة بما يقدمونه 

من أعمال ومنتجات، األمر الذي يسهم في التغلب على 

جوانب الضعف وتنمية جوانب القوة لديهم مع أهمية 

التدريب العملي المستمر الذي ُيراعي حاجاتهم وقدراتهم 

تحت إشراف الخبراء والمستشارين بالجمعية، ومن 

الجدير بالذكر أن كافة األنشطة والبرامج يتم تنفيذها 

من خالل فريق ُمتخصص من الُمدربين والُمساعدين 

واألخصائيين األكفاء من العاملين في مراكز الجمعية 

ومقرها الرئيسي.

نظمت كلية الشرطة صباح أمس محاضرة عامة 

للطلبة المرشحين بالدفعة الثامنة بعنوان »مهارات 

التواصل« ألقاها األستاذ عبدالله حمدان المدرب 

المعتمد في مهارات التواصل والقيادة.

تحدث المحاضر عن التواصل كفن للتأثير عبر 

المعلومة متناواًل أهداف وعناصر التواصل كاللغة 

ونوعية الجمهور واألسلوب وأهمية لغة الجسد 

للمتحدث أمام الجمهور، مشيًرا إلى أهم المؤثرات في 

فن التواصل مع المتلقين كالتواصل البصري وطريقة 

الوقوف أمامهم وتعبيرات الوجه واإليماءات.

متاحف قطر تعلن عن فعالياتها الموجهة للعائالت
خالل الشهر الجاري

الدوحة - قنا - أعلنت متاحف قطر، أمس، عن باقة من الفعاليات 

واألنشطة خالل شهر أغسطس الجاري تستهدف األطفال وعائالتهم 

النسج  وعلى  قطر  شهدته  الذي  التغير  على  التعرف  أجل  من 

التقليدي ومعرفة المزيد عن مجموعة متحف قطر الوطني.

األحد  أيام  طيلة  الوطني  قطر  متحف  ينظم  السياق،  هذا  وفي 

المدارس  لطالب  افتراضية  ميدانية  رحلة  الشهر،  هذا  من  والثالثاء 

والجامعات في قطر وخارجها من أجل اكتشاف متحف قطر الوطني 

تفاعلية  تجربة  يخوضون  حيث  الدراسية،  فصولهم  داخل  من 

مثيرة مع مرشد المتحف من خالل جوالت البث المباشر.

ويمكن للمدارس اختيار أحد الموضوعات أثناء الجولة االفتراضية 

التي تدوم 45 دقيقة، وهي: »الحياة على الساحل في قطر«، »العمارة 

»تاريخ  ثم  قطر«،  في  والتحول  األسود  الذهب  »اكتشاف  القطرية«، 

قطر الحديث«.. وخالل أيام 15 و17 و22 و24 أغسطس الجاري، يتم 

تنظيم فعالية بعنوان »اكتشاف الذهب األسود والتحول في قطر«، 

حيث سيتعرف المشاركون على التأثير اإليجابي الكتشاف النفط 

المجاالت  البالد في  الطبيعي في قطر، ومساهمته في تطور  والغاز 

الثقافية واالقتصادية والسياسية.

أما فعالية »ما حجم مخاوفك أيها الدب الصغير؟«، فعبارة عن حكي 

أغسطس،   20 يوم  تنظيمها  سيتم  لألطفال  موجهة  مصورة  قصة 

والمخاوف  القلق  على  التغلب  كيفية  على  خاللها  من  يتعرفون 

مع  حدث  كما  معها،  والتعامل  المشاعر  هذه  إدارة  وكيفية  اليومية 

تجاوز  كيفية  على  التعرف  في  ساعدته  التي  وأمه  الصغير  الدب 

27 أغسطس سيكون مخصصا  مخاوفه..في حين أن يوم السبت 

للعائالت من خالل ورشة بعنوان »اإلسقاط الضوئي«، يتعلم أثناءها 

المشاركون استخدام المرآة واألضواء الكاشفة ودمج المواد واألشكال 

المختلفة إلنتاج عمل فني جديد مستوحى من معرض »بيبيلوتي 

ريست: عقلي كما تراه، وعقلك كما أراه«.

الحديث« ورشة  للفن  العربي  المتحف  ينظم »متحف:  جهته،  من 

مخصصة  أغسطس   20 يوم  متحف«  في  الحكاية  »وقت  بعنوان 

بين  الصلة  على  للتعرف  وعائالتهم   12 حتى   7 سن  من  لألطفال 

يوم  للقراءة  متحف  نادي  ينظم  حين  في  القصص.  ورواية  الفنون 

مختارة  فنية  نصوص  قراءة  أجل  من  لقاء  الجاري  الشهر  من   27
)تاريخية وتصورية ومرئية( من مجموعة مكتبة متحف.

ويضرب »دد« متحف األطفال في قطر موعدا مع جمهوره من الصغار 

الخميس،  إلى  السبت  من  الفنار،  في  دد«  مع  »لننسج  ورشة  في 

النسيج  كيفية  تعلم  أجل  من  سبتمبر   30 حتى  أغسطس   8 من 

والمساعدة في بناء حديقة دد. 

ويدعو برنامج »لننسج مع دد« أفراد المجتمع لصناعة القطع الالزمة 

لتطوير حديقة دد، باإلضافة إلى التعرف على النسيج التقليدي. 

وسيبدأ المشاركون بنسج مفارش األطباق وقواعد األكواب وغيرها 

مركز  في  المجلس  في  النسيج  جلسات  وتقام  المستلزمات،  من 

الفنار. ودعت متاحف قطر الجمهور إلى زيارة موقعها اإللكتروني من 

أجل التسجيل المسبق في الفعاليات آنفة الذكر.

ملتقى المؤلفين يناقش أهمية الترجمة
للمؤلفين  القطري  الملتقى  ناقش   - قنا   - الدوحة 

ضمن الحلقة الخامسة من مبادرة »لسانياتكم« أهمية 

الترجمة من وإلى اللغة العربية.. وقدم الحلقة الكاتب 

المرزوقي،  فرج  عبدالله  الدكتور  القطري  واإلعالمي 

اللغوي..  الخبير  الجنابي  أحمد  الدكتور  وأدارها 

وأكد المرزوقي خالل الحلقة على أهمية الترجمة التي 

العربية  اللغة  بينها  ومن  اللغات،  كبير  بشكل  تخدم 

واإلسالم، وتخدم اإلنسانية، حيث إن هناك العديد من 

األلفاظ المشتركة بين اللغات المختلفة. 

ولفت إلى أن أهم الكتب عبر التاريخ، ومن بينها األخالق 

بالعديد  مرت  لألندلسي،  النفوس  مداواة  في  والسير 

من التجارب، وهو ما زاد قيمتها وثراءها.

العديد من  لها فضل على  العربية  اللغة  أن  إلى  وأشار 

التي  العربية،  بالنقوش  تزدان  التي  والدول  الثقافات 

الجنابي  دعا  جانبه،  .من  الخطوط.  بتنوع  تتميز 

العربية  الهوية  وحماية  العربية  باللغة  النهوض  إلى 

واإلسالمية، وأشاد بالجهود التي تبذلها مؤسسات دولة 

قطر في هذا اإلطار.
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سلمان المالك
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ُأعيُذَك أن ُتحيي ِذكره!
« في »مرآة الِجنان«، أنه لما ماَت الوليُد 

ُّ
روى »اليافعي

ى الخالفة أخوه سليمان، عزَل  بن عبد الملك، وتولَّ

يزيد بن أبي مسلم، واستحضره بين يديه، فرآه 

دميم الوجه، كبير البطن، فقاَل له: لعَن اللُه من 

أشركَك في أمره!

فقاَل له يزيد: يا أمير المؤمنين ال َتُقْل هذا، فإنَك 

رأيتني واألمور مدبرة عني، ولو رأيتني وهي ُمقبلة 

، الستعظمَت ما استصغرَت، والستجللَت ما 
َّ

علي

احتقرَت!

فقاَل له ُسليمان: قاتلَك الله، ما أشد عقلَك، وما 

أعذب لسانَك!

ثم قاَل له: يا يزيد، أترى صاحبَك الحجاج يهوي 

 في قعرها!
َّ

بعد في النار، أم استقر

 الحجاج 
َّ

فقاَل له: ال َتُقْل هذا يا أمير المؤمنين، إن

عادى عدّوكم، ووالى وليكم، وبذَل ُمهجته لكم، فهو 

يوم القيامة عن يميِن أبيك، ويساِر أخيك، فاجعله 

حيث أحببَت!

فقاَل له: قاتلَك الله، ما أوفاَك لصاحبَك!

 ُسليمان كشَف عنه، فلم يجْد له خيانة في 
َّ

ثم إن

درهٍم وال في دينار، فأراَد أن يستعمله ُمجددًا!

فقاَل له ُعمر بن عبد العزيز: ُأعيُذَك بالله أن 

تستخدمه فُتحيي ِذكر الحجاج، فقد كاَن من 

خواِص رجاله!

فقاَل له ُسليمان: ولكنه لم َيُخْن في درهٍم وال في 

دينار!

فقاَل له ُعمر: وكذلَك إبليس لم يُخْن في درهٍم وال 

ه أهلَك الناس! في دينار، ولكنَّ

 على ِعَظِم ُجرِم االختالِس من الماِل العاِم لمن 

ى أمر الناِس فهو برأيي أخف الجرائم التي  يتولَّ

ُترتكب!

 القضية باختصار: رجٌل لٌص أراَد الثراَء لنفِسِه 
َّ

ألن

على حساِب الناس، فال هدَم لهم ِدينًا، وال ثلَم لهم 

عقيدًة، وال أفسَد عليهم فطرًة، وأقل الضرر ما كاَن 

في خسارِة المال!

ا اآلفة الكبرى، وأم المصائب، ومقتل اأُلمم فهو  أمَّ

في سلبها روحها، وهويتها، في قلِب الحِق باطاًل لها، 

وفي تزييِن الُمنكِر في أعُيِنها، فيخرُج لنا جيٌل من 

 األنفس، وال يعود إلى جادِة 
ِّ

بعد ال يستقيم إال بشق

وح!
ُّ

الصواِب إال بألٍم كنزِع الر

ها إعمال معول الهدِم  ثمة جرائم أفدح من السرقة، إنَّ

في العقيدة، وزعزعة الثوابت، وبث الشبهات، 

وُمهاجمة الصالحين على طريقِة فرعون »إني أخاف 

أن ُيبدل دينكم أو أن ُيظهر في األرض الفساد«!

 البالِد التي قامْت فيها ثورات كاَن بعدها بناء 
ُّ

ُكل

األوطان، لم يتم فيها تنحية الظالم، وإنما أعوانه 

أيضًا، أولئك السحرة الذين طالما َبهروا أعُيَن 

ُح بحمِده، 
ِّ

الناِس له، تلك الُطبول التي كانْت ُتسب

وتتسابُق في إذالِل الناِس إرضاًء له!

إبليُس ليَس له ثروة نهبها من الماِل العام، وال يأخذ 

شى، ولكنه ُيفسُد في األرض، ُيفسُد فقط!
َّ

الر

فيتامين »د« يحارب االلتهابات

توصل بحث جديد في مجال الجينات إلى وجود صلة 

مباشرة بين المستويات المنخفضة من فيتامين »د« 

والمستويات العالية من االلتهابات، وتوفر هذه النتيجة 

عرضة  األكثر  األشخاص  لتحديد  بيولوجية  عالمة 

أو  بااللتهابات  الصلة  ذات  المزمنة  باألمراض  لإلصابة 

شدتها.

وبحسب موقع »ساينس دايلي«، االلتهاب جزء أساسي 

يستمر  عندما  لكن  الجسم،  في  الشفاء  عملية  من 

لفترة طويلة يساهم في مجموعة واسعة من األمراض 

المعقدة، منها، السكري وأمراض القلب.وأجري البحث 

أول بحث جيني  في جامعة جنوب أستراليا، ويعتبر 

»د«  فيتامين  نقص  بين  المباشرة  الصلة  هذه  يظهر 

وبين زيادة االلتهابات.

من  شخص  ألف   294 بيانات  على  الدراسة  واعتمدت 

سجالت البنك الحيوي البريطاني.

»بوليت ترين«.. في الصدارة
أميركا  في  التذاكر  شباك  ترين«  »بوليت  فيلم  تصّدر 

شركة  أرقام  بحسب  األسبوع،  نهاية  عطلة  في  الشمالية 

»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة في هذا المجال.

مقتبسا من رواية يابانية 

ناجحة، يصور الفيلم سبعة 

بعضهم  تصفية  يحاولون  قتلة 

السرعة  فائق  قطار  في  البعض 

بين طوكيو وكيوتو.

بطولة  من  ترين«  »بوليت  فيلم  وحقق 

وآرون تايلور-جونسون وساندرا  براد بيت 

أسبوع  أول  في  دوالر  مليون   30,1 بولوك 

إلطالقه.

وتراجع فيلم التحريك »دي سي ليغ أوف سوبر-

بقدرات  يتمّتع  الذي  الخارق  كلبه  مع  بيتس« 

إيرادات  تحقيقه  مع  الثاني  المركز  إلى  واسعة 

الثاني من بدء  11,2 مليون دوالر في األسبوع  بلغت 

عرضه.

أمثال  من  كبار،  نجوم  أعار  الذي  الفيلم  ويتتّبع 

لشخصياته  أصواتهم  هارت،  وكيفين  جونسون  دواين 

مغامرات كريبتو كلب »سوبرمان« الذي يهّب لنجدة أبطال 

»نوب«  فيلم  تراجع  كذلك،  أخرى.  كالب  بمساعدة  خارقين 

عناصر  فيه  تتمازج  الذي 

العلمي  والخيال  الرعب  أفالم 

المركز  إلى  ويسترن  أجواء  في 

من  دوالر  ماليين   8,5 محققا  الثالث 

إيرادات. ويروي هذا العمل قصة عائلة 

سوداء تكافح من أجل تغطية نفقاتها في 

أحدث  وهو  كاليفورنيا،  في  خيول  مزرعة 

أعمال الكاتب والمخرج جوردان بيل.

أجزاء  رابع  ثاندر«،  أند  الف  »ثور:  فيلم  وجاء 

سلسلة البطل الخارق الشهير »ثور« الذي يؤّدي 

في  »ديزني«  إنتاج  من  هيمسوورث  كريس  دوره 

المرتبة الرابعة مع تحقيقه 7,6 ماليين دوالر.

أوف  رايز  ذي  »مينيينز:  الخامسة  المرتبة  واحتّل 

مع  مي«،  »ديسبيكابل  سلسلة  أجزاء  أحدث  غرو«، 

إيرادات بلغت 7,1 مليون دوالر تقريبا.

شاهد على التاريخ

»هذه األشياء هي جواز سفري«.. كلماُت اختزل 

بها األردني يوسف الجزازي كّل الكالم، واختصر 

عمق  عن  خاللها  من  ُمعّبرًا  الحديث،  طول  بها 

عبر  العائلة  توارثتها  تراثية  بمقتنياٍت  ارتباطه 

األجيال.

في منزله الواقع في مدينة الّسلط غرب العاصمة 

عن  يعّرف  أن  عامًا(   71( الجزازي  اختار  عّمان، 

منذ  يحرص  ومقتنيات،  أدواٍت  خالل  من  هويته 

عقوٍد على االحتفاظ بها.

ما لبثت هذه المقتنيات أن باتت بمثابة عرٍض 

 ُيدّلل فيه على 
ٍّ

 لتاريٍخ عاَشه، وشاهٍد حي
ٍ

واقعي

نقلٍة نوعيٍة ينعُم بها جيل الحاضر.

على  معّلقة  قطعة  من  المنزل  في  ركٌن  يخلو  ال 

مقتنيات  من  األرض  على  موضوعة  أو  الجدار 

الخارج،  من  منها   
ٍّ

بأي يأِت  لم  التي  الجزازي، 

يحصر  لم  خاص.   
ٌّ

عائلي موروٌث  فجميعها 

األردني تلك األشياَء في مكاٍن واحد،  الّسبعيني 

وبطريقٍة  الخاص،  تنسيقه  وفق  وّزعها  بل 

النهاية دون أن  إلى  تخلُق لزائره شغَف الوصول 

ُيدركها، ففي كل زاوية شيٌء جديد، وفي قرارة 

نفسه يقول هل ِمن مزيد! هواية الجزازي لم تأِت 

عبثًا أو بمحض الّصدفة، فحّبه للفنون الجميلة 

1970 وعاد  التي اختار أن يدرسها بإيطاليا عام 

دون أن ُيكملها بسبب مرض والده، كانت 

بأطالل  للتشّبث  له  كافيًا  دافعًا 

لمراسل  روى  ما  وفق  الماضي، 

األناضول.

أرقـــــــاُم  الزائــــر  تواجـــــه 

قديمــــٍة  مـركــبــــــاٍت 

عـلـــــى  مـثـبـــتــــــة 

 ، ن ا ر لجــــــــــــد ا

من  وبالقرب 

قـــف  مـــــــو

الخروج  أراد  كّلما  ُيشاهدها  الخاصة،  سيارته 

من  فهما  ووالده،  جّده  بتاريخ  لتذّكره  العودة،  أو 

باقي  إلى  مدينته  من  النقل  قطاع  ماّلك  كبار 

محافظات المملكة.

وأخرى  المملكة،  داخل  الرّكاب  لنقل  حافلًة   29
وخط  ونابلس،  الله  ورام  القدس  إلى  عّمان  من 

إلى  ثم  عّمان  إلى  الّشام  من  المسافرين  لنقل 

القدس، شكلت معًا أسطول عائلة الجزازي في 

النصف األول من القرن الماضي.

كان  التاريخية  الصور  من   
ٌّ

غني أرشيٌف 

من  كان  األناضول،  كاميرا  أمام  يستعرضها 

بينها قوافل حجيج إلى الديار المقّدسة، وأخرى 

عام  السعودية  إلى  بالده  من  المعلمين  لنقل 

الرحلة األخيرة  1962، فوالده كان يحرص على 
بسبب حبه للعلم والّتعلم، حسب ما يقول.

إلى  فتحّول  المهنة،  تلك  يغير  أن  الجزازي  قّرر 

على  يحرص  التي  الزيتون،  معاصر  قطاع 

الصناعة التركية منها، فهو زبوٌن دائٌم لمصانعها 

في إزمير، على حّد قوله.

التغيير يساعد الذاكرة

التواصل  أن  إلى  جديدة  دراسة  توصلت 

وممارسة  جديدة  مهارات  وتعلم  االجتماعي 

للدماغ  المعرفي  االحتياطي  يعزز  قد  الرياضة 

والتفكير  الذاكرة  ومشاكل  الخرف  من  ويقي 

المعرفي  االحتياطي  ويشير  المستقبل.  في 

مثل  أمراض  آثار  تحمل  على  الدماغ  قدرة  إلى 

الزهايمر وعدم إظهار عالمات التدهور.

في  الباحثون  نظر  »هيلت«،  موقع  وبحسب 

الجينات وعوامل نمط الحياة بين 1184 شخصا 

ولدوا في عام 1946 في المملكة المتحدة، وخضع 

في  كانوا  عندما  معرفية  الختبارات  الناس 

كل  حصل   ،69 سن  في  أخرى  ومرة  الثامنة 

معرفي  احتياطي  درجة  على  الدراسة  في  فرد 

والمشاركة   ،26 عند  تعليمهم  مستوى  جمعت 

في أنشطة ترفيهية غنية عند 43، ووظيفة حتى 

سن 53.  تم اختبار القدرة على القراءة في سن 53 

الحياة.  مدى  الشامل  للتعلم  إضافي  كمقياس 

األشخاص  أجراه  الذي  المعرفي  االختبار  كان 

مجموع  أقصى  عاما   69 سن  في 

درجات 100، وكان 

وأظهرت    .92 المجموعة  لهذه  الدرجات  متوسط 

بقدرات  يتمتعون  الذين  األشخاص  أن  الدراسة 

ودرجة  الطفولة،  مرحلة  في  أعلى  معرفية 

متقدمة،  قراءة  وقدرة  أعلى  معرفي  احتياطي 

في  المعرفي  االختبار  في  أفضل  أداءهم  كان 

سن 69.  كان األشخاص ذوو مستويات التعليم 

العالي أفضل أيضا من نظرائهم الذين لم يتلقوا 

في  شاركوا  الذين  األشخاص  رسميا،  تعليما 

ستة أنشطة ترفيهية أو أكثر، مثل فصول تعليم 

االجتماعية،  واألنشطة  التطوعي  والعمل  الكبار 

الذين  األشخاص  من  أعلى  درجات  سجلوا 

شاركوا في أربعة أنشطة ترفيهية أو أقل، واألكثر 

من ذلك، أن هؤالء المشاركين الذين حصلوا على 

درجات  على  حصلوا  متوسطة  أو  مهنية  وظيفة 

من  عاما   69 سن  في  المعرفي  االختبار  في  أعلى 

أولئك الذين كانوا في وظائف أقل مهارة. 

وأظهرت الدراسات السابقة، أن األشخاص الذين 

االختبارات  في  منخفضة  درجات  على  حصلوا 

لإلصابة  عرضة  أكثر  هم  األطفال  مثل  المعرفية 

بتدهور معرفي أكثر حدة مع تقدم العمر، ولكن قد 

ال يكون هذا هو الحال بعد كل شيء.  

ميزا،  الميدا  باميال  الدراسة  مؤلفة  وأوضحت 

لندن،  كوليدج  جامعة  في  الدكتــوراه  طالبـــة 

نمط  أن  إلى  تشـــير  الدراســة  نتــائـج  أن 

واجتماعيا  عقليا  النشط  الحياة 

العـــمر  منتصــف  في  وجسديا 

يمكن أن يعوض المساهمة 

إلدراك  الــســـــــلــــبـيــــــــة 

المنخفض  الطفولة 

الحـــــــالــــة  فــــــــي 

اإلدراكـــــيـــــــة 

للشيخوخة.


