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والدي مصدر إلهام كبير..
رجل كريم وشجاع

صاحب السمو لمجلة »لو بوان« الفرنسية:

مهمتي حماية شعبي وبالدي وتخطي أية تحديات

أعتز بشعبي وكل من 
يعيش على أرض دولة قطر

فخورون جدا بتراثنا وديننا 
ومنفتحون على اآلخرين

ال أرى أي طائل من التحدث عن الماضي

عالقاتنا زادت رسوخا
عقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس المصري.. صاحب السمو:

الرئيس السيسي: 
رغبة متبادلة في 
تعميق العالقات 

ودعم التضامن العربي

بحث العالقات الثنائية 
والسبل الكفيلة 

بتعزيزها وتنميتها

مجلس الوزراء يرحب بنتائج الزيارة: آفاق جديدة للتعاون 

الرئيس السيسي يدعو رجال األعمال القطريين لالستثمار في بالده

التوقيع على عدد من مذكرات 

التفاهم بين حكومتي البلدين

وزير التجارة: ملتقى رجال األعمال 

تتويج لمرحلة استثنائية متميزة
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قطر ومصر تعززان العالقـــــــــــات فـــي شــــتـى المجـــاالت
السيسي: تعزيز العالقات بين الدولتين ودفعها إلى آفاق أرحب على كافة األصعدةصاحب السمو: توطيد عالقات التعاون بما يحّقق طموحات ومصالح الشعبين 

صاحـــب الســـــمو والرئيــــــس المصــــــــــــــــــــــــري يعقـدان جلسة مباحثات رسمية

صاحب  حضرة  عقد  قنا-    - الدوحة 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

فخامة  وأخوه  المفدى،  البالد  أمير 

رئيس  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس 

الشقيقة،  العربية  مصر  جمهورية 

بالديوان  رسمية،  مباحثات  جلسة 

األميري، صباح أمس.

األمير  سمو  رحب  الجلسة  بداية  وفي 

بأخيه فخامة الرئيس المصري والوفد 

المرافق، متمنيًا للعالقات األخوية بين 

والّنماء،  التطور  من  مزيًدا  البلدين 

هذه  ُتسهم  أن  إلى  سموه  متطّلًعا 

التعاون بين  الزيارة في توطيد عالقات 

ومصالح  طموحات  يحّقق  بما  البلدين 

الشقيقين. الشعبين 

الرئيس  فخامة  أعرب  جانبه،  ومن 

لسمو  وتقديره  شكره  عن  المصري، 

وكرم  االستقبال  حسن  على  األمير 

الضيافة، آماًل فخامته بتعزيز العالقات 

إلى  ودفعها  الشقيقين  البلدين  بين 

آفاق أرحب على كافة األصعدة.

العالقات  بحث  الجلسة  خالل  وجرى 

الشقيقين  البلدين  بين  الثنائية 

وتنميتها  بتعزيزها  الكفيلة  والسبل 

في  السيما  المجاالت،  شّتى  في 

والشؤون  والنقل  االستثمار  مجال 

عدد  مناقشة  إلى  إضافًة  االجتماعية، 

الساحتين  على  الراهنة  القضايا  من 

االهتمام  محل  والدولية  اإلقليمية 

المشترك.

الشيخ  سعادة  المباحثات  حضر 

نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 

وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن 

األميري،  الديوان  رئيس  ثاني  آل 

شريدة  بن  سعد  السيد  وسعادة 

الطاقة،  لشؤون  الدولة  وزير  الكعبي 

بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  وسعادة 

قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة.

المصري  الجانب  من  وحضرها 

وزير  شكري  سامح  السّيد  سعادة 

طارق  المهندس  وسعادة  الخارجّية، 

المعدنّية،  والثروة  البترول  وزير  المال 

وزيرة  السعيد  هالة  الدكتورة  وسعادة 

االقتصادّية،  والتنمية  التخطيط 

علي  محمد  أحمد  اللواء  وسعادة 

رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وعدٌد 

الوفد  أعضاء  السعادة  أصحاب  من 

الرسمي.

مأدبة  المفدى  األمير  سمو  أقام  وقد 

الرئيس  فخامة  ألخيه  تكريًما  غداء 

جمهورية  رئيس  السيسي  عبدالفتاح 

والوفد  الشقيقة  العربية  مصر 

المرافق.

قد  المصري  الرئيس  فخامة  وكان 

وقت  في  األميري،  الديوان  إلى  وصل 

لفخامته  ُأقيمت  حيث  أمس،  سابق 

مراسم استقبال رسمي.

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  قال  وقد 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

تويتر:  عبر  تغريدة  خالل  المفدى 

عبد  الرئيس  أخي  بزيارة  سررت 

زادت  والتي  للدوحة،  السيسي  الفتاح 

رسوخًا،  المصرية  القطرية  العالقات 

تحقيق  سبل  بحث  لنا  وأتاحت 

تطلعات شعبينا الشقيقين في تعزيز 

أمتينا  قضايا  وخدمة  العالقات،  تلك 

العربية واإلسالمية، ودعم األمن والسلم 

واالستقرار في منطقتنا.

كما شهد حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 

عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  وأخوه 

مصر  جمهورية  رئيس  السيسي 

الديوان  في  أمس  الشقيقة،  العربية 

مذكرات  من  عدد  على  التوقيع  األميري، 

التفاهم بين حكومتي البلدين.

الرئيس  وفخامة  سموه  شهده  فقد 

بين  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع 

مصر  وصندوق  لالستثمار  قطر  جهاز 

والتنمية، ومذكرة  السيادي لالستثمار 

مجال  في  التعاون  بشأن  تفاهم 

في  للتعاون  تفاهم  ومذكرة  الموانئ، 

مجاالت الشؤون االجتماعية.

حضر مراسم التوقيع عدد من أصحاب 

وحضرها  والوزراء،  الشيوخ  السعادة 

من الجانب المصري أصحاب السعادة 

الوفد  أعضاء  المسؤولين  وكبار  الوزراء 

الرسمي المرافق لفخامة الرئيس.

بعد زيارة رسمية للبالد استغرقت يومين

صاحب السمو يتقدم 
مودعي الرئيس المصري

الدوحة - قنا-  تقدم حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

الرئيس  فخامة  أخيه  مودعي  المفدى، 

مصر  جمهورية  رئيس  السيسي  عبدالفتاح 

والوفد  مغادرته  لدى  الشقيقة،  العربية 

الدولي  األميرية بمطار حمد  الصالة  المرافق 

استغرقت  للبالد  رسمية  زيارة  بعد  أمس، 

يومين.

كما كان في الوداع، سعادة الشيخ محمد بن 

مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن 

الشيخ  وسعادة  الخارجية،  وزير  الوزراء 

رئيس  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  سعود 

محمد  الشيخ  وسعادة  األميري،  الديوان 

التجارة  وزير  ثاني  آل  قاسم  بن  حمد  بن 

مبارك  بن  سالم  السيد  وسعادة  والصناعة، 

مصر  جمهورية  لدى  الدولة  سفير  شافي  آل 

الشربيني  عمرو  السيد  وسعادة  العربية، 

السفير المصري لدى الدولة.

مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين اإلقليمية والدولية

توقيع عدد من 
مذكرات التفاهم 

بين حكومتي 
البلدين

نتمنى للعالقات 
ا 

ً
األخوية مزيد
من التطور 

ماء
ّ
والن
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في افتتاح ملتقى رجال األعمال للبلدين.. الرئيس السيسي:

فرص استثمارية للقطاع الخاص القطري
فخامة  دعا   - قنا  الدوحة- 

عبدالفتاح  الرئـــــيس 

جمهورية  رئيس  السيسي 

مصر العربية رجال األعمال 

مصر  زيارة  إلى  القطريين 

الفرص  على  واالطالع 

المتاحة  االستثمارية 

القطاعات  جميع  في 

االقتصادية.

في  المصري  الرئيس  وقال 

األعمال  رجال  ملتقى  افتتاح 

الذي  المصري   - القطري 

وحضره  أمس،  صباح  عقد 

بن  محمد  الشيخ  سعادة 

ثاني،  آل  قاسم  بن  حمد 

والصناعة،  التجارة  وزير 

القطاعات  مختلف  إن 

االقتصادية على غرار القطاع 

والعقاري  والتجاري  الزراعي 

أمام  مفتوحة  والصناعي 

بالشراكة  سواء  االستثمار 

القطاع  أو  الحكومة  مع 

الخاص المصري. 

المصري  الرئيس  وأعرب 

لتوفير  استعداده  عن 

حقيقية  استثمارية  فرص 

القطري،  الخاص  للقطاع 

السياق  هذا  في  مستعرضا 

قطعتها  التي  الخطوات 

تحديث  مجال  في  مصر 

إنشاء  من  التحتية  البنى 

ومحطات  طرقات  لشبكات 

عام  نقل  ووسائل  كهرباء 

إلى  باإلضافة  حديثة، 

قانونية  منظومة  إرساء 

تطلعات  تلبي  وتشريعات 

المستثمرين  ومطالب 

وتحقيق آفاق نمو.

االقتصاد  تمكن  إلى  ولفت 

نسب  تحقيق  من  المصري 

خالل  حتى  إيجابية  نمو 

الفترات الصعبة.

سعادة  قال  جهته،  من 

بن  حمد  بن  محمد  الشيخ 

ملتقى  إن  ثاني  آل  قاسم 

 - القطري  األعمال  رجال 

تتويجا  يمثل  المصري 

لمرحلة استثنائية ومتميزة 

في العالقات التاريخية التي 

تربط بين البلدين.

وقال وزير التجارة إن التعاون 

التجاري بين الطرفين شهد 

ومتناميا  ملحوظا  تطورا 

االقتصاد  تعافي  ضوء  في 

تداعيات  من  العالمي 

19، حيث  جائحة كوفيد - 

التاريخية  الزيارة  مثلت 

السمو  صاحب  لحضرة 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

المفدى  البالد  أمير  ثاني، 

القاهرة  إلى  الله«،  »حفظه 

الماضي  يونيو  شهر  في 

لبناء  صلبا  وأساسا  منطلقا 

في  واعدة  إضافية  لبنة 

مسيرة عالقاتنا الثنائية.

وأوضح أن التعاون بين قطر 

عقود،  عدة  منذ  قائم  ومصر 

اإلقبال  ضوء  في  سيما  ال 

المكثف للشركات القطرية 

االستثمار  على  والمصرية 

وخاصة  البلدين،  في 

المصرفي  القطاع  في 

المالية  والخدمات 

واإلنشاءات  والصناعة 

من  وغيرها  والضيافة 

الحيوية  القطاعات 

هذا  في  مثمنا  األخرى، 

المشتركة  الجهود  المقام 

بين  المتواصل  والتنسيق 

المزيد  لتوجيه  الجانبين 

الفترة  في  االستثمارات  من 

القادمة.

التجارة  وزير  ودعا 

القطري  األعمال  قطاعي 

من  لالستفادة  والمصري 

والمقومات  اإلمكانيات 

التي  الهامة  االقتصادية 

والفرص  بلدينا،  تميز 

االستثمارية  والحوافز 

المتاحة لتأسيس مشاريع 

استثمارية  وشراكات 

ناجحة، مضيفا »نشير هنا 

لدولة  الرائدة  المكانة  إلى 

الوجهات  من  كواحدة  قطر 

في  الجاذبة  االستثمارية 

معتمدة  والعالم،  المنطقة 

منظومة  على  ذلك  في 

متطورة  وإدارية  تشريعية 

للمستثمرين  تتيح 

بنسبة  التملك  األجانب 

مختلف  في  بالمائة   100
االقتصادية  األنشطة 

والتجارية، فضال عن توفير 

بنى تحتية قوية من شأنها 

احتياجات  كافة  تلبي  أن 

المستمرين«.

استعرضت  بدورها، 

السعيد،  هالة  الدكتورة 

والتنمية  التخطيط  وزيرة 

في  المصرية،  االقتصادية 

الملتقى  خالل  مداخلتها 

التنموية  التجربة 

وضع  خالل  من  المصرية 

االقتصادي  لإلصالح  برنامج 

طويل المدى وتطوير البنية 

استثمارات  بضخ  التحتية 

وسن  دوالر  مليار   400 بلغت 

على  تساعد  تشريعات 

وتستقطب  التنمية  دفع 

االستثمارات.

النمو  متوسط  إن  وقالت 

بالمائة،   6.6 بلغ  مصر  في 

العالية  بالنسب  مدفوعا 

مختلف  حققتها  التي 

االقتصادية،  القطاعات 

المشروعات  إلى  الفتة 

أطلقتها  التي  الضخمة 

وبناء  الزراعة  في  مصر 

والصناعة  الجديدة  المدن 

رؤية  إطار  ضمن  وغيرها 

بمستوى  للنهوض  متكاملة 

المصري  المواطن  عيش 

قادرة  بنية  وبناء  جهة  من 

كبريات  استقطاب  على 

الشركات العالمية من جهة 

أخرى.

وزيرة  أشارت  كما 

الوزارة  إلى إطالق  التخطيط 

البيئية  االستدامة  معايير 

في  بها  االلتزام  يتم  والتي 

تقديم الخطة االستثمارية، 

الدولة  تحقيق  إلى  الفتة 

من  بالمائة   30 نسبة 

الخضراء  المشروعات 

االستثمارية  بالخطة 

ومن  الماضي،  العام  خالل 

بتلك  الوصول  المستهدف 

في  بالمائة   40 إلى  النسبة 

خطة 22/ 2023، و50 بالمائة 

خالل 24/ 2025.

المصرية  الوزيرة  وبينت 

التي  القطاعات  من  جملة 

في  األولوية  بالدها  توليها 

غرار  على  القادمة  الفترة 

والصناعات  الزراعي  القطاع 

واالتصاالت  الغذائية 

المعلومات  وتكنولوجيا 

الدوائية  والصناعات 

والصناعات اإللكترونية.

سعادة  عبر  جانبه،  من 

قاسم  بن  فيصل  الشيخ 

رابطة  إدارة  مجلس  رئيس 

القطريين  األعمال  رجال 

رئيسا  لمصر  شكره  عن 

لحماية  وشعبا  وحكومة 

القطرية  االستثمارات 

جائحة  خالل  والعربية 

السلبية  اآلثار  رغم  كورونا 

حـيـث  عـنها،  الناتجة 

االستثمارات  هـذه  تـمكـنـت 

على  المحـافـظة  مـن 

مكـانتـها بالـسـوق.

رجال  رابطة  رئيس  وذكر 

بالوفود  القطريين  األعمال 

المتعددة  المصرية 

الرابطة  استقبلتها  التي 

زيارة  خاصة  العـام،  هذا 

االستثمار  هيئـة  وفدي 

التـجارة  ووزارة  الـمصريـة 

أطلعت  والتي  والـصناعـة 

على  قطر  في  األعمال  قطاع 

التي  االقتـصاديـة  النـهضـة 

والمشـاريـع  مصـر  تشـهدهـا 

كالعـاصمـة  العمـالقـة 

الـجديـدة  اإلداريـة 

الـطرق  وشبـكات  والمـوانـئ 

تقـدمـها  التـي  والتـسـهيـالت 

المـوقـرة  حـكومـتـكـم 

للـمـسـتثـمريـن األجـانب.

قطـر  دولة  في  »نحـن  وقال 

شـركاءنـا  عاليا  نقـدر 

العـالـم،  حـول  االقتصاديين 

نـدعـو  اإلطار  هـذا  وفـي 

لالستفادة  الـمستثـمريـن 

الواعدة  الفـرص  مـن 

التي  المـالئمة  والـبيئـة 

القـطـري  االقتصاد  يـوفـرهـا 

االستثـماريـة  كالـحوافـز 

الجـديـد  االستثمار  وقـانـون 

التـمـلك بنسبـة  الذي يتيـح 

غـالبيـة  فـي  بالمائة   100
االقتـصـاديـة  القطـاعـات 

األجنـبي،  للـمستـثـمـر 

الـمـقـومـات  إلـى  بـاإلضـافـة 

كـالنـافـذة  اللـوجستـيـة 

الـواحـدة، الـمنـاطـق الحـرة، 

الـدولـي ومـيـناء  مـطار حـمـد 

حـمد«.

قال  متصل،  سياق  في 

طوار  بن  محمد  السيد 

األول  النائب  الكواري 

زيارة  إن  قطر  غرفة  لرئيس 

عبدالفتاح  الرئيس  فخامة 

تعزيز  في  تسهم  السيسي 

مزيد  وفتح  التعاون  أواصر 

التواصل لما فيه  من قنوات 

المشتركة للبلدين  الفائدة 

الشقيقين.  والشعبين 

العالقات  تجسد  أنها  كما 

ومصر،  قطر  بين  األخوية 

إضافة إلى أنها تأتي في إطار 

واإلرادة  المتبادل  الحرص 

البلدين  لدى  المشتركة 

نحو تطوير عالقات التعاون 

أوسع  آفاق  إلى  بها  واالرتقاء 

في كافة المجاالت، ال سيما 

االقتصادية والتجارية.

غرفة  رئيس  نائب  وقال 

سوف  الملتقى  إن  قطر 

جديدة  مرحلة  يدشن 

القطاع  بين  التعاون  من 

الخاص القطري والمصري، 

كرجال  أمامنا  يفتح  وسوف 

ومصريين  قطريين  أعمال 

التعاون،  من  جديدة  آفاقا 

بات  »الطريق  مضيفا، 

أصبح  والوقت  ممهدا،  اآلن 

مهيأة  والظروف  مناسبا، 

مضى،  وقت  أي  من  أكثر 

لتعزيز عالقات التعاون فيما 

يخص  فيما  خاصة  بيننا، 

مما  واالستثمار،  التجارة 

الشركات  أمام  الباب  يفتح 

والمصرية  القطرية 

للتباحث في إقامة تحالفات 

اقتصادية  وشراكات 

ومشروعات  وتجارية 

أو  قطر  في  سواء  مشتركة 

مناخ  إن  حيث  مصر،  في 

االستثمار في البلدين محفز 

وهنالك فرص عديدة يمكن 

استغاللها من الطرفين«.

مختلف القطاعات االقتصادية مفتوحة لالستثمار سواء بالشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص

تحديث البنى التحتية من إنشاء لشبكات طرقات ومحطات كهرباء ووسائل نقل عام حديثة

وزير التجارة: التعاون قائم في ضوء اإلقبال المكثف للشركات على االستثمار في البلدين
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خالل حوار سموه مع مجلة »لو بوان« الفرنسية.. صاحب السمو:

تعلمنا من تاريخنا أن الموارد ليست أبدية

تجد  صغيرة  دولة  هي  قطر  دولة   }

القضايا  من  العديد  وسط  في  نفسها 

والدبلوماسية،  الطاقة،  مثل:  الكبرى، 

كيف  القدم...  وكرة  واالستثمار، 

تقيمون قوة الدولة ودورها العالمي؟

- نعد دولة صغيرة جغرافيا، لكن كل دولة، 

بدور  تضطلع  صغيرة،  أم  كانت  كبيرة 

ونحن  العالم.  حول  الجارية  األحداث  في 

الخارجية  سياستنا  خالل  من  نسعى 

النظر  وجهات  تقريب  إلى  قطر  دولة  في 

التي  األطراف  جميع  لمساعدة  المتباينة، 

الوسيط  دور  ولعب  المساعدة،  إلى  تحتاج 

إلى  يحتاج  فالعالم  وخارجها.  المنطقة  في 

ذلك  على  مثال  وخير  مشاكله،  لحل  الحوار 

حينما  أفغانستان،  في  مؤخرا  حققناه  ما 

المساعدة  األميركيون  أصدقاؤنا  منا  طلب 

في التواصل مع األفغان من أجل التوصل إلى 

أضف  فعلناه.  ما  وهذا  للحرب،  سلمي  حل 

إلى ذلك الدور المهم الذي تلعبه دولة قطر في 

في  مصداقية  ذا  موردا  لكونها  الطاقة  مجال 

باالتفاقيات  بالتزامنا  ونفتخر  المجال،  هذا 

بما  الماضية،  العقود  خالل  وقعناها  التي 

حيث  الغاز،  قطاع  في  االتفاقيات  ذلك  في 

من  بالغاز،  الدول  من  كبيرا  عددا  نزود  إننا 

األرجنتين إلى اليابان.

{ تشهد دولة قطر ازدهارا كبيرا اليوم، 

لكن تاريخها كان حافال بالتقلبات... ما 

هي الدروس التي تعلمتموها؟

سيما  ال  أساسية،  ركيزة  التعليم  إن   -

وتعلمنا  طبيعية،  موارد  يمتلك  بلد  في 

حتى  بالدنا  كانت  فقد  تاريخنا،  من  أيضا 

ثالثينيات القرن الماضي مركزا لصيد اللؤلؤ 

وتجارتها قبل أن تقوم اليابان بتطوير زراعة 

الحال،  معسرة  بالدنا  فأصبحت  اللؤلؤ، 

إلى  القطريين  من  كبيرا  عددا  اضطر  مما 

العمل في الدول المجاورة، بينما كان الجوع 

البقاء.  اختاروا  الذين  من  العديد  نصيب 

األربعينيات،  بداية  في  النفط  واكتشفنا 

نهاية  بعد  وتصديره  باستخراجه  بدأنا  ثم 

يعد  النفط  لكن  الثانية،  العالمية  الحرب 

الغاز  اكتشفنا  وحين  محدودا.  مصدرا 

السوقية  قيمته  كانت  السبعينيات،  في 

بالنفط،  الجميع  الهتمام  نظرا  منخفضة 

أموال  واستثمار  المجازفة  علينا  وجب 

واالستدانة.  التسييل  منشآت  في  طائلة 

الموارد  لكن الدرس األهم من كل هذا هو أن 

ليست أبدية، يمكن لالستثمار أن يساعد، ال 

سيما من خالل صندوق الثروة السيادي، لكن 

األمر األهم هو االستثمار في أنفسنا في رأس 

المال البشري.

فقراء.  أم  كنا  أغنياء  الحل،  هو  التعليم 

وجامعاتنا،  مدارسنا  بتطوير  نقوم  فنحن 

والكليات  الجامعات  بدعوة  قمنا  كما 

األميركية واألوروبية لفتح فروع لها هنا، وبدأنا 

على  التركيز  خالل  من  اقتصادنا  بتنويع 

التكنولوجيا،  فيها  بما  أساسية  ركائز  تسع 

وغيرها.  والسياحة،  والعلوم،  والصحة، 

وثقتنا كبيرة في اقتصادنا القوي، ونأمل أن 

نكون مستعدين لجميع السيناريوهات في 

المستقبل.

التاريخية،  التقلبات  عن  بالحديث   }

صعود  على  شاهدة  قطر  دولة  كانت 

وانهيار عدد من اإلمبراطوريات في تاريخها 

والساسانية،  الرومانية،  اإلمبراطورية 

والعثمانية،  والعباسية،  واألموية، 

هي  ما  والبريطانية...  والبرتغالية، 

صعودا  اليوم  تشهد  التي  اإلمبراطوريات 

أم انهيارا برأيكم؟

المتحدة  الواليات  عن  يتحدث  الجميع   -

أن  أعتقد  ال  لكنني  والصين،  األميركية 

الماضي.  بإمبراطوريات  مقارنتهما  بإمكاننا 

تقاس  القوة  وباتت  مختلفة،  فحقبتنا 

بالتعليم واالقتصاد وبالثقافة أيضا. الواليات 

على  ليس  عظمى  قوة  األميركية  المتحدة 

على  بل  فحسب،  العسكري  المستوى 

والعلمي  واإلبداعي  االقتصادي  المستوى 

صاعدة  قوة  فستكون  الصين،  أما  أيضا... 

في المستقبل بفضل اقتصادها القوي وعدد 

سكانها.

قطر حليف 
للواليات المتحدة 
األميركية والصين 
المستورد األول 

للغاز القطري

نسعى إلى تقريب 
وجهات النظر 
المتباينة ولعب 
دور الوسيط في 
المنطقة وخارجها

ال نريد أن نرى 
العالم منقسما بين 
قوتين عظميين 
ألن ذلك سيشكل 

خطرا كبيرا

التعليم ركيزة 
أساسية ونقوم 
بتطوير مدارسنا 

وفتح أفرع 
لجامعات أوروبية

عالقتي مع الرئيس ماكرون قائمة على االحترام المتبادل والتواصل المستمر

الدوحة- قنا- وصف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، العالقات القطرية - 

الفرنسية بالعالقات الجيدة والقوية والتاريخية والمتينة، 
منوها بما يجمع البلدين من تفاهم مشترك وتعاون 

وثيق في مجاالت مختلفة، سيما التجارة والثقافة 
والرياضة واألمن والشؤون العسكرية والسياسة 

الخارجية.
وأكد سموه في حوار صحفي مع مجلة »لو بوان« 
الفرنسية، نشر أمس، أن عالقته بفخامة الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون قائمة على االحترام المتبادل، 
والتواصل المستمر، وتبادل اآلراء حول السياسة 

الخارجية، والتعاون من أجل تعزيز السالم، ولعب دور في 
تحقيق االستقرار وفي مجال المساعدات اإلنسانية.
وتطرق سمو األمير المفدى خالل المقابلة إلى عدة 

قضايا محورية في الشأن السياسي العالمي والعالقات 
الدولية لقطر، وقدم سموه تحليال لعدة قضايا جوهرية 

ومتنوعة، بدءا من قضايا المرأة وحرية التعبير، وقطاع 
الطاقة وسياقاتها الحالية، ومرورا بالشؤون الدولية ومن 

ضمنها العالقات الخليجية- اإليرانية، والعالقات بين 

دول العالم كافة، وصوال إلى الحروب واألزمات الدولية.
كما سلط سمو األمير المفدى خالل المقابلة الضوء على 

الدور المحوري للسياسة الخارجية القطرية، وسعيها 
الحثيث إلى تقريب وجهات النظر المتباينة، ولعب دور 
الوساطة البناءة التي تساعد جميع األطراف في الحوار 

والتوصل إلى حلول سلمية لخالفاتهم.
وعن أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعرب 
سمو األمير عن تطلعه للمستقبل فيما يخص عالقات 

دولة قطر وشقيقاتها من دول المجلس، حيث شدد 
سموه على أهمية الوحدة والتعاون بين دول المجلس، 
معربا سموه عن ارتياحه لدخول المجلس مرحلة جديدة.

وفي معرض الحديث عن أهمية الطاقة لمستقبل 
العالم، أكد سموه على الدور المهم الذي تلعبه قطر 

باعتبارها موردا ذا مصداقية واللتزامها باالتفاقيات التي 
توقعها مع شركائها كافة، الفتا سموه إلى أن الغاز 

سيلعب دورا بالغ األهمية في الفترة االنتقالية، وفي 
تنويع مصادر الطاقة على المدى الطويل لكونه مصدرا 

للطاقة النظيفة، مشيرا سموه إلى أن دولة قطر 
استثمرت أمواال طائلة في التكنولوجيا التي تسهم في 

احتجاز الكربون والحد من االحتراق.
أما فيما يتعلق ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 

فقد عبر سموه عن ترحيبه بجميع المشجعين بغض 
النظر عن أصولهم أو ثقافاتهم، متطلعا إلى أن يسهم 

هذا الحدث العالمي في تعزيز معرفتهم بأوجه االختالف 
بين الثقافات، وأن يكتشفوا ثقافة قطر، وزيارتها مجددا 

في المستقبل.
كما أكد سمو األمير أيضا في المقابلة على أهمية التعليم 

كركيزة وحل أساسي لبناء المجتمعات واالستثمار في 
رأس المال البشري، من خالل تطوير المدارس والجامعات، 

كرافد للتنمية والتنويع االقتصادي، معربا سموه عن 
الثقة الكبيرة في اقتصاد قطر القوي، واستعدادها 

لجميع السيناريوهات في المستقبل.
وفي رد على سؤال حول الدين اإلسالمي، أوضح سموه 
أن اإلسالم هو دين السالم، وأن المسلمين يتقبلون 

االختالف مع اآلخر ويتعايشون معه، كما أعرب سموه 
عن رفضه للتمييز ضد أية أقلية سواء أكانت تدين 

باإلسالم أم لم تكن.
وفيما يلي نص المقابلة:

} البقية ص )6 و7(
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بين  باردة  حرب  من  قلقون  أنتم  هل   }

الواليات المتحدة األميركية والصين؟

قوتين  بين  منقسما  العالم  نرى  أن  نريد  ال   -

عظميين ألن ذلك سيشكل خطرا كبيرا. لكنني 

ال أعتقد أن ذلك يحصل في الوقت الحالي، وآمل 

للواليات  مهم  حليف  قطر  فدولة  أبدا.  يحصل  أال 

عام،  بشكل  الغربية  والدول  األميركية  المتحدة 

الطبيعي  للغاز  األول  المستورد  هي  الصين  لكن 

المسال القطري.

بين  الكبيرة  التباينات  نتجاهل  أن  يمكن  ال 

التوترات  حل  يتم  أن  نأمل  لكننا  الدولتين، 

يشهد  فعالمنا  والسلمية.  الدبلوماسية  بالطرق 

رؤية  هو  نريده  ما  وآخر  كثيرة،  انقسامات  اليوم 

انقسامات جديدة.

العبا  األوروبي  االتحاد  تعتبرون  هل   }

أساسيا في عالم اليوم؟

األهمية،  بالغ  األوروبي  فاالتحاد  بالطبع،   -

وتربطنا عالقات ممتازة مع معظم الدول األوروبية، 

مجال  بيننا  التعاون  ويشمل  حلفاؤنا،  فهم 

ونعتبر  العسكري.  والتعاون  والثقافة،  التجارة، 

لوائه  تحت  المنضوية  والدول  األوروبي  االتحاد 

عامال أساسيا للحفاظ على األمن العالمي.

السعودية  العربية  المملكة  فرضت   }

 2017 عامي  بين  قطر  دولة  على  حصارا 

محاولتي  قطر  دولة  شهدت  كما  و2021. 

انقالب منذ العام 1995، األولى ضد والدكم، 

خرجتم  كيف  شخصيا.  ضدكم  والثانية 

من هاتين األزمتين؟

- ال أود الحديث عن الماضي، بل نريد أن نتطلع 

إلى المستقبل. فنحن نمر بمرحلة جديدة تسير 

فيها األمور نحو االتجاه الصحيح. ندرك أن وجهات 

النظر قد تتباين أحيانا، ونستعد للمستقبل مع 

دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر أساسي 

وحدتنا  المنطقة.  في  الشباب  إمكانات  إلطالق 

وتعاوننا أمران مهمان للعالم أجمع، ويمر مجلس 

صدمة  بعد  تعاف  بمرحلة  الخليجي  التعاون 

كبيرة واضطرابات، لكننا اليوم نسير في المسار 

الصحيح.

{ لكن ما الذي أزعج جيرانكم لهذه الدرجة؟ 

أم  الدولة؟  تنتهجه  الذي  المسار  هو  هل 

إيران؟  العالقة مع  أم  السلطة؟  نظام تعاقب 

اإلرهاب  بتمويل  السعوديون  اتهمكم  فقد 

وجماعة اإلخوان المسلمين في عام 2017...

- بكل صدق، وكما قلت لك سابقا، ال أرى أي طائل 

وهي  إيران،  ذكرت  الماضي.  عن  التحدث  من 

دولة بالغة األهمية بالنسبة لنا تربطنا بها عالقة 

الرئيسي  الغاز  حقل  إلى  باإلضافة  تاريخية، 

الذي نتشاركه معها. نشجع جميع دول مجلس 

قنوات  إبقاء  على  وإيران  الخليجي  التعاون 

التواصل مفتوحة. صحيح أن التباينات موجودة 

معا  الجلوس  علينا  يتوجب  لكن  الجميع،  لدى 

ومناقشتها مع اإليرانيين بشكل مباشر ومن دون 

أي تدخل خارجي.

قطر  دولة  تواجهها  التي  االنتقادات  أحد   }

بشكل متكرر هي العالقة مع جماعة اإلخوان 

المسلمين. ما هو الوضع؟

هذه العالقة غير موجودة، وليس هناك أي أعضاء 

أي  أو  المسلمين  اإلخوان  جماعة  من  نشطاء 

جماعات متصلة بها على األراضي القطرية. نحن 

دولة منفتحة، ويمر عليها عدد كبير من األشخاص 

دولة  لكننا  المختلفة،  واألفكار  اآلراء  أصحاب  من 

وحكوماتها  الدول  مع  ونتعامل  حزبا،  ولسنا 

الشرعية، وليس مع المنظمات السياسية.

بين  الوسيط  دور  دولتكم  تلعب  لماذا   }

أو  إيران  مثل  وأخصامها،  الغربية  الدول 

طالبان في أفغانستان؟

- الجمع بين األطراف من أصحاب اآلراء المتباينة 

هو جزء من سياستنا. وفيما يتعلق بطالبان، فقد 

الوسيط تجاوبا لطلب أصدقائنا  اضطلعنا بدور 

لسنوات،  المفاوضات  استمرت  األميركيين، 

وشهدت تقلبات عديدة، وال شك بأن ما حصل العام 

الماضي لم يكن متوقعا. لكن وبشكل عام، تعاونا 

األميركية  المتحدة  الواليات  مع  وثيق  بشكل 

وفيما  فرنسا.  فيها  بما  األوروبية  الدول  من  وعدد 

بشكل  طلبا  نتلق  لم  اإليراني،  الشأن  يخص 

حلفائنا  مع  مستمر  تواصل  على  لكننا  رسمي، 

ألن  سواء،  حد  على  اإليرانيين  ومع  األميركيين 

إيران دولة مجاورة. من واجبنا ومصلحتنا أن نقوم 

بكل ما في وسعنا لجمع األطراف معا وتشجيعهم 

إلى تسوية سلمية، نحن ال نضع  التوصل  على 

الحوار  أطراف  اختيار  عند  أنفسنا  أمام  حدودا 

شريطة إيمانهم بالتعايش السلمي، لكننا لسنا 

مستعدين للتحاور مع من يعارض ذلك، ولسنا 

مستعدين بطبيعة الحال للتحاور مع اإلرهابيين 

والجماعات العنيفة.

{ ما هي نظرتكم لقطاع الطاقة في السياق 

أن  قطر  لدولة  يمكن  حد  أي  وإلى  الحالي؟ 

تعوض إمدادات الغاز الروسية ألوروبا؟

منذ  الغاز  قطاع  في  واستثمرنا  جازفنا  لقد   -

وعلمنا  الماضي،  القرن  وتسعينيات  ثمانينيات 

كبيرة  أهمية  سيكتسب  للطاقة  مصدر  بأنه 

بضعة  قبل  ذاته  األمر  وكررنا  المستقبل.  في 

الطبيعي  الغاز  إنتاجنا من  زيادة  أعوام من خالل 

كان  آنذاك  العالمي  التوجه  أن  رغم  المسال، 

يميل نحو التخلص من هذه المصادر والتركيز 

مثل  »نظيفة«،  تعتبر  التي  الطاقة  مصادر  على 

لكم  أؤكد  لكنني  والهوائية.  الشمسية  الطاقة 

النظيفة،  الطاقة  مصادر  من  أيضا  هو  الغاز  أن 

فالحرب  المقبلة.  االنتقالية  للفترة  جدا  مهم  وهو 

لكن  مسبوق،  غير  بشكل  األمور  تعقد  أوروبا  في 

المشكلة كانت موجودة مسبقا. وبالنسبة لدولة 

قطر، فنحن نصدر الطاقة للدول اآلسيوية بشكل 

أساسي وللدول األوروبية أيضا بناء على اتفاقيات 

الفورية.  االتفاقيات  إلى  باإلضافة  األمد  طويلة 

نريد أن نساعد الدول األوروبية وسنزودهم بالغاز 

في السنوات المقبلة، لكن مخطئ من يعتقد أن 

بإمكاننا تعويض الغاز الروسي، وذلك ألنه مصدر 

هام للسوق العالمي.

والغاز  الغاز،  أن  إذا  تعتقدون  أنتم   }

الخصوص،  وجه  على  المسال  الطبيعي 

سوق  في  المحوري  دوره  على  سيحافظ 

الطاقة الدولي...

بالغ  دورا  الغاز  سيلعب  حيث  صحيح،  هذا   -

مصادر  تنويع  وفي  االنتقالية  الفترة  في  األهمية 

مصدر  أنه  كما  الطويل،  المدى  على  الطاقة 

سبيل  على  استثمرنا  فقد  النظيفة:  للطاقة 

تسهم  التي  التكنولوجيا  في  طائلة  أمواال  المثال 

في احتجاز الكربون والحد من االحتراق. وعلينا أال 

ننسى بأننا نتحدث عن مشاكلنا، بينما هناك 

على  يحصلون  ال  اليوم  العالم  في  شخص  مليار 

الكهرباء.

فرض  في  محقون  األوروبيون  كان  هل   }

عقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟

العقوبات  مع  بحذر  نتعامل  أن  علينا  يتعين   -

الحالة  هذه  في  أجمع.  للعالم  األمور  تعقد  التي 

القرار  صوابية  أقيم  أن  يسعني  ال  بالتحديد، 

األوروبي من عدمها، لكننا نرى جميعا المشاكل 

القارة  الطاقة في  إمدادات  بها نقص  التي تسبب 

أننا جميعا نعاني  األمر األهم هو  اليوم.  األوروبية 

أو  الطاقة  مستوى  على  سواء  الراهن،  الوضع  من 

على المستوى الغذائي، ولهذا السبب، فال بد من 

التوصل  لنا من  وال بد  أوكرانيا،  الحرب في  إنهاء 

إلى حل.

النتقادات  ماكرون  إيمانويل  تعرض   }

مع  للتحدث  استعداده  نتيجة  الغرب  في 

فالديمير  الرئيس  ذلك  في  بما  الجانبين، 

بوتين. هل كان على حق برأيكم؟

- نحن على تواصل مستمر مع الرئيس ماكرون، 

وأعلم أنه يسعى إلنهاء الحرب. وعلى شخص ما 

التحدث مع كال الجانبين لجمعهما معا، ويتعين 

ماكرون  الرئيس  الحوار.  باتجاه  ندفع  أن  علينا 

محق في مسعاه، ويمكن قول األمر ذاته عن تركيا 

التي تسعى لتقريب وجهات النظر بين البلدين.

انهيار  احتمال  من  قلقون  أنتم  هل   }

واألزمة  الشعبوية  صعود  نتيجة  العولمة 

االقتصادية العالمية؟

بطريقة  كورونا  جائحة  مع  التعامل  يتم  لم   -

التعامل  من  الغنية  الدولة  تمكنت  فقد  مثالية. 

مع األزمة، لكننا لم نكن قادرين على ضمان تمكن 

األهم  والدرس  معها.  التعامل  من  الفقيرة  الدول 

لحل  معا  نتعاون  أن  علينا  يتعين  أنه  هو  هنا 

قطر  دولة  امتلكت  لو  فحتى  العالمية.  القضايا 

المالئمة  الصحية  والمنظومة  األدوية  فرنسا  أو 

لتوفير العالج لشعبيهما، لن نتمكن من تخطي 

العالم.  دول  جميع  تتخطاها  حتى  الجائحة 

والمطارات  المطاعم  إغالق  إلى  العودة  نريد  ال 

في  يحصل  لما  مشابه  واألمر  القطار،  ومحطات 

قطاع الطاقة، فاالرتفاع الكبير لألسعار ال يسعدنا 

ألنه أمر غير عادل بالنسبة للمستهلكين، كما أن 

عادل  غير  أمر  ألنه  يناسبنا  ال  الكبير  انخفاضها 

الدولي  التعاون  من  بد  ال  للمنتجين.  بالنسبة 

تنتهي  أن  أريد  ال  أنا  الجميع.  يستفيد  لكي 

سيحصل.  ذلك  أن  أعتقد  وال  العولمة،  ظاهرة 

الوراء  إلى  الساعة  عقارب  إعادة  أن  البعض  يرى 

سيجعل الحياة أسهل، لكن ذلك ليس صحيحا 

فلن  ذاته،  األمر  ليسا  مسؤوال  وكونك  فالحديث 

ينجح ذلك. عالمنا واحد، ويتعين علينا بالتالي 

أن نتعاون معا لحل مشاكلنا.

منها  كثيرة،  انقسامات  عن  تحدثتم   }

هي  ما  اإلسالمي.  العالم  داخل  االنقسامات 

نظرتكم لمستقبل اإلسالم كدين؟

ولدينا  تنوع  هناك  النطاق.  واسع  سؤال  إنه   -

مختلفة،  عرقية  ومجموعات  وأفكار  ثقافات 

الجد،  محمل  على  الدين  نأخذ  أننا  صحيح 

لكننا  التعليمية،  منظومتنا  على  ذلك  وينعكس 

في الوقت ذاته منفتحون على الثقافات والديانات 

السالم،  دين  هو  اإلسالم  األخرى.  والشعوب 

اآلخر،  مع  االختالف  نتقبل  كمسلمين  ونحن 

بسالم.  نتعايش  أن  جميعا  علينا  يتعين  ألنه 

إن العالقة بين الديانات المختلفة مرت بتوترات 

أو سكب  الحديث عنها  عديدة، لكن ال جدوى من 

الزيت على النار. تطرقت للحركات الشعبوية أو 

اإلسالم  عن  تتحدث  التي  اإلعالمية  الشخصيات 

و»هم«  »نحن«  هناك  كأن  الموضوعات  وتطرح 

تلك  لكن  اإلسالموفوبيا،  ظاهرة  الستغالل  سعيا 

المقاربة ليست عادلة ألن الوضع مختلف تماما، 

إذ تربطنا عالقة كما أننا نتعامل معا في المجال 

أن  أوروبا، سيالحظ  والتبادل. فمن يزور  التجاري 

الناس هناك ليسوا قلقين من اإلسالم بقدر ما أن 

المسلمين ليسوا قلقين من الديانة المسيحية. 

المسيحيين  من  كبير  عدد  الواقع  في  وهناك 

واليهود وأتباع الديانات األخرى الذين يعيشون في 

دول إسالمية ويعتبرون أنفسهم جزءا من الثقافة 

المسلمين  من  العديد  هناك  أن  كما  اإلسالمية، 

المتواجدين في الدول الغربية. هناك الكثير من 

األمور اإليجابية التي يشهدها العالم اليوم، سواء 

أو  العلوم  أو  األعمال  أو  التكنولوجيا  مستوى  على 

التجارة أو الثقافة أيضا، والصعوبات التي نواجهها 

هي االستثناء وليست القاعدة.

إزاء  بالتفاؤل  تشعرون  أنكم  إذا  شك  ال   }

العالم  بين  العالقات  حول  التالي  السؤال 

من  بالرغم  اإلسالمي،  والعالم  الغربي 

ذلك  في  بما  لألحداث،  الحالي  السياق 

في  رشدي  سلمان  الكاتب  اغتيال  محاولة 

فصل الصيف؟

على  يعملون  أشخاصا  هناك  أن  هو  أقوله  ما   -

لتحقيق  وتبايناته  الماضي  توترات  استغالل 

المستوى  على  سواء  سياسية،  مكاسب 

إلى دول أخرى. يحق  المشاكل  أو لنقل  المحلي 

مجددا  هنا  أشير  لكن  الحديث،  للسياسيين 

العاديين،  األشخاص  مع  تتحدث  حين  أنه  الى 

أو  اإلسالمي  العالم  من  قلقين  ليسوا  أنهم  سترى 

نتجنب  أن  علينا  يتعين  المسيحية.  الديانة 

هذه التوترات ألنها ال تساعد أبدا، وما يساعد هو 

الجلوس معا للحوار.

{ هل هذا هو السبب الذي دفعكم للموافقة 

على بناء كنيسة في الدوحة؟

- تم بناء الكنيسة منذ فترة طويلة. فالمسيحيون 

الحق  ولهم  السنين  عشرات  منذ  هنا  يعيشون 

في  بهم  رحبنا  الدينية.  شعائرهم  ممارسة  في 

بالدنا، وساعدونا على بنائها. لقد كانوا يمارسون 

قرر  والدي  لكن  انفراد،  على  الدينية  شعائرهم 

بأنهم بحاجة إلى مكان عام، وهذا المكان هو عبارة 

عن مجمع يضم عدة كنائس غربية، وآسيوية، 

وأفريقية... يصلي فيه المسيحيون يوميا.

في  المسلمة  األقليات  معاملة  تتم  هل   }

الدول الغربية بشكل الئق، سواء في فرنسا 

أو أي دولة أخرى؟

أية  ضد  التمييز  نرفض  فنحن  واضح،  موقفنا   -

أقلية، سواء أكانت مسلمة أم لم تكن، وفي أي بلد 

كان. نشكل مجتمعين عالما واحدا، وال يجب أن 

يشكل هذا األمر مشكلة، لكن بعض السياسيين 

لهذا  الموضوع.  تشويه  يحاولون  واإلعالميين 

إلى  نستمع  أن  علينا  أن  دائما  أقول  السبب، 

األشخاص العاديين.

هل  لإلسالم؟  الشخصي  مفهومكم  هو  ما   }

على  »متحررا«  شخصا  أنفسكم  تعتبرون 

المستوى الديني؟

البعض أحيانا  أمر مضحك حين يتحدث  إنه   -

عن اإلسالم »المعاصر« أو »المحافظ« أو »المتحرر« 

لكنني  ذلك،  نعلم  ونحن  دين،  هو  اإلسالم 

شخصيا ملتزم دينيا ومعاصر ومرحاب، كما أن 

والترحاب  بالمعاصرة  يتسمان  وشعبنا  بالدنا 

أيضا. وفي الوقت ذاته، نحن فخورون جدا بتراثنا 

الحفاظ على  وديننا ومنفتحون على اآلخرين مع 

خصوصيتنا كذلك.

في  ومكانتها  المرأة  لدور  رؤيتكم  هي  ما   }

المجتمع؟

رجاال  الله،  أمام  متساوون  جميعا  نحن   -

في  حيوي  بدور  المرأة  تضطلع  نساء.  أم  كنا 

مجتمعنا، وتجدر اإلشارة إلى أن أداء النساء في 

الرجال  نظرائهن  يفوق  قطر  دولة  في  الجامعات 

الطلبة،  عدد  إجمالي  من   %  63 يشكلن  حيث 

مستوى  على  بالتساوي  النسب  تتوزع  بينما 

في  النساء  من  وزراء  ثالثة  لدينا  العاملة.  القوى 

الحكومة يقمن بعمل ممتاز، ولدينا نساء يقدن 

بين  فرق  أي  نرى  ال  الجوي،  سالحنا  في  طائرات 

الرجال والنساء، وندرك طبعا أن المرأة تعاني من 

التمييز  هذا  نعارض  لكننا  العالم،  في  التمييز 

بشكل كامل.

من  هي  التعبير  حرية  أن  تعتقدون  هل   }

أم  حمايتها،  يجب  التي  األساسية  القيم 

يجب فرض الضوابط عليها أحيانا؟

وبوجوب  التعبير  بحرية  أؤمن  شخصيا  أنا   -

ستؤدي  الحرية  هذه  كانت  إذا  لكن  حمايتها. 

بشكل متعمد إلى مشاكل أو نزاعات في المجال 

ضرورتها  عن  أتساءل  فإنني  الديني،  أو  الثقافي 

كبيرا،  مسؤوال  وزيرا،  ينتقد  من  أقصد  ال  وهنا 

توخي  من  بد  ال  لكن  ذلك،  في  لدي  مشكلة  فال 

التي نعلم بأنها قد تؤدي  الموضوعات  الحذر في 

آرائهم،  التعبير عن  إلى مشاكل. يحق للجميع 

لكن يتعين علينا أن نتفادى اإلضرار باألشخاص 

خلفيات  أو  ديانات  أو  ثقافات  إلى  ينتمون  الذين 

عام  وبشكل  آرائنا.  عن  التعبير  عند  مختلفة 

قال  إذا  لكن  لألمور،  حدود  هناك  تكون  أن  ينبغي 

حرية  ضد  بأنه  البعض  يعتبره  فقد  ذلك  المرء 

يعني  ال  الحدود  عن  الحديث  أن  غير  التعبير، 

األمر ذاته، وهذا الموضوع أصبح معقدا للغاية مع 

ظهور وسائل التواصل االجتماعي.

الفرنسية- العالقة  تقيمون  كيف   }

القطرية؟

ومتينة  وتاريخية  وقوية  جيدة  عالقة  هي   -

مع  ممتاز  مشترك  تفاهم  يجمعنا  للغاية. 

في  وثيق  بشكل  نتعاون  به.  ونفتخر  فرنسا، 

واألمن،  والرياضة،  والثقافة،  التجارة،  مجاالت 

والشؤون العسكرية، والسياسة الخارجية. فأول 

أن  بعد  األوسط  الشرق  منطقة  خارج  لي  زيارة 

أصبحت وليا للعهد كانت إلى فرنسا، واألمر ذاته 

بعد أن أصبحت أميرا للبالد. هناك تفاهم ممتاز 

بين الدولتين، ونفتخر بذلك للغاية.

بإيمانويل  عالقتكم  تصفون  كيف   }

ماكرون؟

أكثر  التقينا  وقد  مستمر،  تواصل  على  نحن   -

ونتشارك  الهاتف،  عبر  نتحدث  كما  مرة،  من 

ونسعى  الخارجية،  السياسة  حول  عديدة  آراء 

السالم  تعزيز  أجل  من  وثيق  بشكل  للتعاون 

وتقديم  االستقرار  تحقيق  في  دور  ولعب 

المساعدات اإلنسانية عند الحاجة إليها.

{ هل تشعرون أن فرنسا تعامل دولة قطر 

بشكل عادل؟

أحيانا،  آراؤنا  تختلف  قد  صحيح،  هذا  نعم،   -

لكن بشكل عام، الحظت أن الرؤساء الفرنسيين 

جيدة  عالقات  على  الحفاظ  على  دوما  يحرصون 

مع دولة قطر.

{ توتال إنرجيز شريك مهم لدولة قطر. ما 

الدور الذي تلعبه الشركة في العالقات  هو 

الثنائية بين البلدين؟

قطاع  من  أكبر  بفرنسا  تجمعنا  التي  العالقة   -

إنرجيز  توتال  ولكن  الطاقة،  كقطاع  واحد 

حين  جازفنا  وقد  األهمية.  بالغة  شركة  تعد 

استثمرنا في الغاز الطبيعي المسال مع إكسون 

على  ساعدتانا  الشركتين  لكن  وتوتال،  موبيل 

تطوير هذا القطاع، وسنحافظ على الشراكة في 

العقود المقبلة، بما في ذلك في المشاريع خارج 

دولة قطر.

مع  العالقة  على  ستحافظون  هل   }

الشركتين ألنهما جازفتا معكم قبل 30 عاما؟

بشفافية  العقود  ونوقع  الشركات  مع  نتعامل   -

العالقات  أيضا  باالعتبار  نأخذ  لكننا  تامة، 

السابقة والمخاطر التي واجهتها الشركات معنا 

والدعم الذي قدمته لنا، وال ننسى أبدا األشخاص 

والشركات والدول التي وقفت بجانبنا في األوقات 

الصعبة وجازفت معنا. هناك دول كبيرة تنسى، 

لكننا ال ننسى.

{ هل تعتبرون نادي باريس سان جيرمان 

استثمارا جيدا؟

من  فريد  الرياضي  فالمجال  الحال،  بطبيعة   -

نوعه. وإذا أردت أن تستثمر في أية رياضة، فال بد 

أموالك. لكن  وإال ستهدر  أن تكون شغوفا بها،  من 

سترتفع قيمة المشروع إذا أحسنت إدارته، وهذا 

فالقطريون  ما حصل مع باريس سان جيرمان. 

مع  أمضوها  التي  سنوات  بالعشر  فخورون 

النادي، ألن الرياضة في دمنا.

{ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من 

سان  باريس  وليس  مرسيليا  مشجعي 

جيرمان، هل تعد هذه مشكلة؟

- )قال سمو األمير مبتسما( نتمازح حول هذا األمر 

دائما، لكن ال مشكلة في ذلك. هو يحب الرياضة، 

الرياضية  الشؤون  مناقشة  إلى  دائما  وأتطلع 

العالم  كأس  بطولة  نهائي  حضرت  وقد  معه. 

2018 بين فرنسا وكرواتيا رفقة الرئيس وزوجته 
المنتخب  فاز  حين  فرحتهما  على  شاهدا  وكنت 

الفرنسي.

استثمارا  الرافال  مقاتالت  تعتبرون  هل   }

جيدا أيضا؟

ونحن  استثنائية،  مقاتلة  هي  الرافال  مقاتلة   -

فنحن  بها.  طيارينا  بتزويد  جدا  مسرورون 

نشتري المعدات العسكرية من فرنسا منذ عدة 

عقود، وقد اقتنينا طائرات الميراج قبل أن نقتني 

فقط،  بالطائرات  عالقتنا  تقتصر  وال  الرافال، 

القطريين  الضباط  مرشحي  من  عدد  فلدينا 

في  نشارك  كما  فرنسا،  في  دراستهم  يكملون 

الجيش  مع  المشتركة  العسكرية  المناورات 

الفرنسي، بما في ذلك قوات الدرك.

لقيادة  برأيكم  المطلوبة  الصفات  هي  ما   }

دولة؟

- من المهم أن يكون المرء قادرا على اإلصغاء وأال 

أن  عليك  يجب  ال  كارثة.  يعد  فالتردد  يتردد. 

أنه  وتشعر  قرارا  تتخذ  حين  لكن  عنيدا،  تكون 

إلى عدة  القرار الصحيح، ال سيما بعد االستماع 

أدركت  وإذا  به.  قدما  المضي  عليك  يتعين  آراء، 

عنه.  العدول  في  تتردد  أال  فيجب  مخطئ،  أنك 

يعد األمر دائما سلبيا عندما تتردد، وتعلمت هذا 

الدرس من والدي. لكن يمكن للمرء أن يتعلم فن 

القيادة من أي قائد، وليس من رؤساء الدول فقط. 

واألمر  أيضا،  الصعوبات  يواجهون  األعمال  فقادة 

قرأت  وقد  الرياضيين،  للمدربين  بالنسبة  ذاته 

كتابا حول هذا الموضوع لمدرب نادي مانشستر 

يونايتد السابق أليكس فيرغسون. تكمن براعة 

دوري  لكن  المشاكل،  مع  التعامل  في  القائد 

مختلف ألن أولويتي هي حماية شعبي.

بعد  الثانية  إليزابيث  الملكة  توفيت   }

هي  ما  عاما.   70 لمدة  بريطانيا  حكمت  أن 

الملكة  عن  بها  تحتفظون  التي  الذكريات 

تعلمتموها  التي  الدروس  هي  وما  الراحلة، 

من حياتها؟

كل  له  أكن  شخصا  الجاللة  صاحبة  كانت   -

من  أكثر  في  بلقائها  تشرفت  وقد  االحترام، 

مناسبة، وكان آخر لقاء بيننا في قصر وندسور 

تمتلك  كانت  الحالي.  العام  من  سابق  وقت  في 

والنزاهة،  الصراحة،  القيادة  صفات  أفضل 

وكانت  الكثير.  وغيرها  والتعاطف،  والصالبة، 

مميزا.  فكاهيا  حسا  وتمتلك  اإلصغاء،  في  بارعة 

سيذكرها الجميع إلى األبد كسيدة تتمتع بقدر 

كبير من القوة والكرامة والتفاني في أداء واجباتها.

{ من هم رؤساء الدول الذين يمثلون مصدر 

إلهام بالنسبة لكم؟

- ال يمكنني أن أتحدث عن رؤساء الدول الحاليين 

مصدر  كان  والدي  لكن  أصدقائي،  معظمهم  ألن 

إلهام كبير بالنسبة لي ألنه رجل عظيم وكريم 

لي  وقدم  بالخطأ  االعتراف  في  يتردد  ال  وشجاع 

الكثير من النصائح القيمة. 

بالتحدث  استمتعت  لطالما  الذي  اآلخر  القائد 

معه هو رئيس وزراء سنغافورة السابق لي كوان 

يو. وقد سنحت لي الفرصة للقائه والتحدث معه 

عدة مرات، وكنت أسأله عن الحياة، واإلنجازات 

الصعوبات،  مع  تعامل  وكيف  حققها،  التي 

وتعلمت أمورا كثيرة منه ومن كتبه أيضا. وأذكر 

أنه زار دولة قطر قبل وفاته، حتى إنه جرب ركوب 

الجمال.

{ كان لي كوان يو، الذي قاد دولة صغيرة 

معروفا  ماليزيا،  هي  كبيرة  لدولة  مجاورة 

أوجه  أي  بإصراره على االستقالل. هل ترى 

تشابه بين سنغافورة ودولة قطر؟

- دولة قطر هي دولة مستقلة، وهذا أمر في غاية 

بصفتنا  أحد  إلينا  ينظر  أن  أريد  ال  األهمية. 

نحن  آخر.  جانب  ضد  معين  لجانب  داعمين 

أننا  كما  كبيرة،  بدول  محاطة  صغيرة  دولة 

ونفتخر  الخليجي  التعاون  مجلس  في  عضو 

ما  علينا  أحد  يملي  أن  نقبل  وال  العربي،  بتراثنا 

الداخلية. ونحافظ  أو يتدخل في شؤوننا  نفعله 

في الوقت ذاته على أفضل العالقات مع الجميع، 

بما في ذلك جيراننا.

أن  التسعينيات  في  جميعا  اعتقدنا   }

المتحررة  للديمقراطية  الغربي  النموذج 

توقع  كما  العالم  أنحاء  كل  في  سينتشر 

فوكوياما،  فرانسيس  األميركي  المفكر 

الحين.  ذلك  منذ  يتحقق  لم  ذلك  لكن 

النماذج  بين  التنافس  هذا  تقيمون  كيف 

المختلفة؟

- يتعين علينا أن نأخذ باالعتبار ثقافة كل دولة. 

نموذجا  تملك  المثال  سبيل  على  فسنغافورة 

يمكن  وال  والحوكمة،  للديمقراطية  بها  خاصا 

أخرى.  دولة  على  ونفرضه  النموذج  هذا  نأخذ  أن 

حياة  ونمط  ثقافة  لها  آسيوية  دولة  فسنغافورة 

خاص بها، وهذا يالئمها بشكل مثالي، فالجميع 

هذا  على  اآلخر  المثال  متطورة.  دولة  أنها  يرى 

مع  رواندا  حققته  الذي  النجاح  هو  الموضوع 

الرئيس بول كاغامي.

أرساه  الذي  النموذج  تعتبرون  هل   }

بـ  أحيانا  يعرف  والذي  يو،  كوان  لي 

»األوتوقراطية المثقفة«، مثاال لدولة قطر؟

أكثر  من  بها  خاصا  نموذجا  قطر  دولة  تمتلك   -

خالل  من  تحسينه  على  عملنا  وقد  قرن،  من 

لدينا  كان  عاما   50 من  وألكثر  اإلصالحات. 

كبير  بشكل  عليه  أعتمد  الذي  شورى  مجلس 

وهو  الدولة،  حكم  في  مساعدتنا  في  دوره  ويكمن 

نوعه،  من  فريد  نظام  لدينا  للغاية.  مفيد  دور 

في  يوما  أتردد  لن  لكنني  ممتاز،  بشكل  ويعمل 

وشعبي  بالدي  ستفيد  التي  اإلصالحات  تطبيق 

مهمتي  ألن  وذلك  ضرورية،  أنها  شعرت  حال  في 

على  والحرص  وبالدي  شعبي  حماية  في  تكمن 

قدرة الدولة على تخطي أية تحديات قد تواجهها.

المشجعون  يعرفه  أن  تودون  الذي  ما   }

خالل  قطر  دولة  لزيارة  يستعدون  الذين 

بطولة كأس العالم عن بالدكم؟

- دولة قطر هي أول دولة عربية تنظم هذا الحدث 

ال  للشباب،  األهمية  بالغ  حدث  وهو  العالمي، 

سيما في العالم العربي. سنستقبل مئات اآلالف 

بالجميع  ونرحب  الدولة،  في  المشجعين  من 

ثقافتهم.  أو  أصولهم  عن  النظر  وبغض  كانوا  أيا 

االختالف  أوجه  على  يتعرفوا  أن  الزوار  من  ونريد 

ونأمل  دولتنا،  ثقافة  يكتشفوا  وأن  الثقافات  بين 

أن يدفعهم ذلك لزيارتنا مجددا.

في  والمكيفات  الطقس  عن  ماذا   }

االستادات الخاصة بكأس العالم؟

دولة  لكل  الفرصة  إتاحة  يجب  أنه  أعتقد   -

الرياضية، لكن قد يشكل  الفعاليات  الستضافة 

المناخ عائقا في بعض األحيان. لقد استخدمنا 

تكنولوجيا فائقة التطور للحد من استهالك المياه 

تكون  لكي  العالم  كأس  بطولة  خالل  والطاقة 

المثال،  سبيل  على  استدامة.  أكثر  البطولة 

وملعب  التعليمية  المدينة  ملعب  من  كل  حاز 

النهائية،  المباراة  سيستضيف  الذي  لوسيل، 

العالمية  المنظومة  شهادة  على   974 وملعب 

من  نجوم  الخمس  فئة  من  االستدامة  لتقييم 

المنظمة الخليجية للبحث والتطوير.

الموجهة  االنتقادات  على  ردكم  هو  ما   }

إلى بالدكم، ال سيما في ما يتعلق بظروف 

في  الوافدة  بالعمالة  الخاصة  العمل 

كأس  ببطولة  الخاصة  البناء  مشاريع 

العالم؟

في  إليها  وننظر  االنتقادات  من  نوعان  هنالك   -

ونتعامل  كتنبيه،  أو  كنصيحة  األحيان  أغلب 

أن  أدركنا  المثال،  سبيل  على  بجدية.  معها 

لدينا مشكلة على صعيد العمل في مواقع البناء، 

قياسية،  فترة  في  حازمة  إجراءات  واتخذنا 

العمل  جهات  ومعاقبة  القوانين  بتحديث  فقمنا 

أبوابنا  فتحنا  كما  عمالها.  معاملة  تسيء  التي 

للمنظمات غير الحكومية، ونتعاون معها بشكل 

بالنسبة  أما  بذلك.  فخورون  ونحن  مستمر، 

للنوع اآلخر من االنتقادات، فهي تلك التي تستمر 

من  عادة  تأتي  وهي  نفعله،  عما  النظر  بغض 

أشخاص ال يتقبلون فكرة استضافة دولة عربية 

العالم،  كأس  لبطولة  قطر  كدولة  مسلمة 

وسيبحثون عن أي مبرر لتشويه سمعتنا.

تتعامل  الغربية  الدول  أن  تجدون  هل   }

بغرور مع الدول األفريقية؟

- لن أستخدم هذا المصطلح كونه غير الئق. لكن 

حين ننظر إلى القارة األفريقية، نالحظ أن التوازن 

يتغير في العالقة نتيجة التغيرات التي تشهدها 

عدد  وتزايد  األفريقي،  العام  الرأي  برز  فقد  القارة. 

العالي،  التعليم  على  الحاصلين  األشخاص 

األخرى.  هي  تتحسن  الحوكمة  أن  الواضح  ومن 

عن  نتحدث  حين  لكن  تتغير،  األمور  أن  صحيح 

نظرة الدول الغربية إلينا، فيتعين علينا برأيي أن 

نتحمل مسؤولية أنفسنا. على صعيد منطقتنا، 

ينظر إلينا الغرب أحيانا ككتلة واحدة، بصفتنا 

دوال خليجية أو عربية، ويتعين علينا بالتالي أن 

األوضاع  أن  نحل مشاكلنا بأنفسنا. لكن ال شك 

تتغير.

معروفة  األوسط  الشرق  منطقة   }

باضطراباتها. هل يمنعكم ذلك النوم بسالم 

أحيانا؟

كثيرة  أمور  هناك  مبتسما(  األمير  سمو  )قال   -

أبعد  إلى  أعتز  لكنني  بسالم!  النوم  عن  تمنعني 

الحدود بشعبي وكل من يعيش على أرض دولة 

قطر. فقد أصبحنا أكثر قوة بعد كل المصاعب 

هذه  مواجهة  في  متحدين  ووقفنا  واجهناها،  التي 

في  لألسف  نعيش  أننا  صحيح  المصاعب. 

شباب  ندعم  أن  نريد  لكننا  مضطربة،  منطقة 

بكل  اليوم  نقوم  األمل.  ونعطيهم  األوسط  الشرق 

ما في وسعنا لكي يعم السالم في المنطقة، لكن 

هي  األهم  القضية  طويال.  يزال  ال  أمامنا  الطريق 

إذا  يتحقق  لن  السالم  ألن  الفلسطينية،  القضية 

لم يتم التوصل لحل لها، ناهيك عن سوريا وليبيا 

شباب  على  بالقلق  يشعرني  ما  هذا  واليمن... 

المنطقة.

{ هل أنتم قلقون من احتمال تكرار أحداث 

شبيهة بأحداث الربيع العربي عام 2011؟

المسببة  العميقة  الجذور  زالت  ما  لألسف،   -

والبطالة،  كالفقر،  موجودة،  العربي  للربيع 

وجدنا  هل  العمل...  عن  العاطلين  والخريجين 

الحلول لهذه المشاكل؟ كال، بل تفاقمت. وإذا لم 

نجد الحلول، فستكرر األحداث التي أدت لها هذه 

األسباب في المقام األول. أعتقد أن الطريقة األمثل 

تنفيذ  هي  المستقبل  في  االضطرابات  لتفادي 

أن  علينا  يتعين  تدريجي.  بشكل  اإلصالحات 

نعطي شعوبنا أمال حقيقيا وليس مجرد كلمات. 

لقد تعهدت دولة قطر بتعليم 10 ماليين طفل من 

غير الملتحقين بالمدارس، وتخطينا هذا الرقم، 

المرحلة  في  طفل  مليون   15 إلى  قريبا  وسنصل 

االبتدائية. يتعين علينا أيضا أن نؤمن الوظائف 

والفرص، وأن نسمح للشباب بالتعبير عن آرائهم 

من  سلسلة  قطر  دولة  أطلقت  لقد  واختالفاتهم. 

البرامج للمساعدة على تدريب أكثر من مليوني 

فرص  وتأمين  العربي  العالم  في  وشابة  شاب 

تجربة  المثال  سبيل  على  ولدينا  لهم،  العمل 

فريدة في تونس، حيث نساعد األشخاص على 

ويستفيد  بهم،  الخاصة  مشاريعهم  تأسيس 

هذا  من  والشابات  الشباب  من  اآلالف  عشرات 

المشروع.

كالمغرب،  دول  بقيام  رأيكم  هو  ما   }

المتحدة  العربية  واإلمارات  والبحرين، 

بإقامة عالقات مع إسرائيل قبل حل القضية 

الفلسطينية؟

- يحق لكل دولة أن تقيم عالقات مع أية دولة أخرى. 

لكن ما هو التطبيع مع إسرائيل؟ أتكلم بكل جدية، 

زال  فما  كال،  إسرائيل؟  في  طبيعية  األوضاع  هل 

هناك أراض عربية محتلة والجئون لم يتمكنوا من 

العودة إلى منازلهم منذ أكثر من 70 عاما، مسلمون 

قطاع  في  الحصار  تحت  يعيشون  ومسيحيون 

اعتقدنا  أوسلو،  اتفاقية  توقيع  تم  حين  غزة... 

عالقات  وأقمنا  سيتحقق،  السالم  أن  جميعا 

مكتب  بافتتاح  قمنا  كما  إسرائيل،  مع  رسمية 

تجاري إسرائيلي هنا في الدوحة، لكن الحروب لم 

تتوقف في قطاع غزة... يتعين علينا أن نتوصل 

إلى تسوية سلمية من أجل الشعب الفلسطيني، 

وأن نمنحه األمل ونعيد له أرضه. نحن نتحدث 

مع اإلسرائيليين، ونقدم المساعدات لسكان غزة 

الدولتين،  بحل  أؤمن  أنا  أيضا.  الغربية  والضفة 

إذ يجب أن يعيش الفلسطينيون واإلسرائيليون 

جنبا إلى جنب، لكننا بعيدين عنه لألسف.

تعمل  التي  العربية  للدول  تقولون  ماذا   }

على إعادة قنوات التواصل مع سوريا؟

- سبق وقلت إنه يحق لكل دولة أن تقيم عالقات 

مع أية دولة تختارها. لكن جامعة الدول العربية 

قررت استبعاد سوريا لسبب وجيه، وهذا السبب 

ما زال موجودا ولم يتغير. أنا مستعد للمشاركة 

في أي محادثات في حال كان لدينا عملية سالم 

هذا  لكن  شعبها،  ومطالب  سوريا  مستقبل  حول 

ليس هو الحال في هذه اللحظة. استقبلت عدد 

أن  وأتفهم  بسخاء،  الالجئين  األوروبية  الدول  من 

ذلك تسبب بالمشاكل. لكن لماذا نقبل بأن يقوم 

ماليين  وطرد  شعبه  ضد  المجازر  بارتكاب  قائد 

لنا  بالنسبة  مقبول  هذا  هل  بالده؟  من  الالجئين 

الالجئين  هؤالء  أن  نعرف  كنا  لو  وماذا  كبشر؟ 

سيأتون إلينا، ما سيتسبب بالمشاكل؟ فبدال من 

انتظار النيران لتصل إلى منازلنا، يتعين علينا أن 

نتصرف بجدية ونضع حدا للمشكلة من أساسها 

لم  إذا  ليبيا.  على  ذاته  األمر  وينطبق  سوريا،  في 

نكن حذرين، سنواجه عواقب وخيمة.

{ لقد تحدثنا عن الكثير من األمور التي تقومون 

بها في إطار عملكم. لكن ماذا عن أوقات الفراغ؟

- غالبا ما أكون منشغال، سواء في المكتب أو في 

الوقت  إمضاء  على  أيضا  أحرص  لكنني  المنزل، 

أحب  الرياضة.  وممارسة  وأوالدي  عائلتي  مع 

السفر أيضا، رغم أنني ال أملك الوقت الكافي، كما 

الوثائقية  األفالم  سيما  ال  األفالم،  مشاهدة  أحب 

الخاصة،  المذكرات  أو  السير  وقراءة  التاريخية، 

ولدي اهتمام كبير بالتاريخ.

{ غالبا ما نتطرق في »لو بوان« إلى التعليم 

أن  لنا  قلت  ألطفالنا.  نعلمه  أن  يجب  وما 

والديك علماك التواضع...

حين  التواضع.  علماني  ألنهما  لهما  ممتن  أنا   -

إلى  والدي  أرسلني  عمري،  من   13 الـ  في  كنت 

ثمنها.  ودفع  رياضية  معدات  عن  للبحث  ألمانيا 

كان بإمكانه أن يطلب ذلك من أي شخص، لكنه 

اختارني أنا. وأدركت بعدها أن تلك كانت طريقة 

ليعلمني فيها السفر لوحدي واالستقاللية. وحين 

كنت في الثامنة والتاسعة والعاشرة من عمري، 

جعلني أقضي فصل الصيف مع إحدى العائالت 

اللغة  وتعلم  البلجيكية  »مالميدي«  مدينة  في 

داخلية  مدرسة  إلى  أرسلني  ثم  الفرنسية. 

أكاديمية  وارتدت  عمري،  من   17 الـ  بلغت  حين 

بريطانيا،  في  العسكرية  ساندهيرست 

وتعلمت الكثير خالل تلك السنة. قضيت بعدها 

أن  قبل  القطرية  الخاصة  القوات  في  أعوام  عدة 

والخدمة  االنضباط  للعهد.  وليا  والدي  يعينني 

دفعنا  ما  وهذا  للغاية،  مهمان  أمران  العسكرية 

ونخطط  قطر،  دولة  في  الوطنية  الخدمة  إلقرار 

أيضا.  النساء  ليشمل  البرنامج  لتوسعة  اليوم 

الراحة  منطقة  من  الشباب  نخرج  أن  المهم  من 

الصباح  في  واالستيقاظ  الدؤوب  العمل  ونعلمهم 

الباكر... لكن كما تعلم، فالتعليم يبدأ مع األمور 

البسيطة، مثل ترتيب السرير حين االستيقاظ 

في الصباح على سبيل المثال.

والدي رجل عظيم ومصدر إلهـــــــــــــــــــــــــام لـي .. صــــاحــب الــســـمـــو :

مهمتي حمـايـة شـعـبي وبــــــــالدي وتخـطـي التحديات
هناك انتقادات تأتي من أشخاص ال يتقبلون استضافة دولة عربية كقطر للمونديال ـــى أرض دولــــــــة قــطــر ـــل ع يـــعـــيـــش  مـــــن  ـــل  ـــك ب الـــــحـــــدود  ــــعــــد  أب ــــــى  إل أعــــتــــز 

اإلسالم دين السالم 
ونتـقـبـل االختالف 

مع اآلخر

أؤمن بحرية 
التعبير وال بد من 
توخي الحذر في 
الموضوعات التي 
تؤدي إلى مشاكل

تحديث القوانين 
ومعاقبة جهات 

العمل التي تسيء 
معاملة عمالها

القطريون فخورون 
بالسنوات التي أمضوها 

مع باريس سان جيرمان.. 
والرياضة في دمنا

تتمة الحوار ص )5(



الدوحة- قنا -  أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح 

العربية  مصر  جمهورية  رئيس  السيسي، 

الشقيقة، أن زيارته الحالية لدولة قطر تعكس 

بين  العالقات  اكتسبته  الذي  والزخم  التطور 

رغبتهما  وترسخ  األخيرة،  الفترة  في  البلدين 

يخدم  بما  األصعدة  مختلف  على  تعميقها  في 

مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

  وقال فخامته في حوار لـ قنا: »أود أن أعرب عن 

على  وشعبا  وحكومة  قيادة  قطر  لدولة  تقديري 

حظينا  التي  الضيافة  وكرم  االستقبال  حسن 

والزخم  التطور  والتي تعكس  الزيارة،  بها خالل 

الذي اكتسبته العالقات في الفترة األخيرة، كما 

ترسخ الرغبة المتبادلة لدى الجانبين بالتطلع 

األصعدة  كافة  على  الثنائية  العالقات  لتعميق 

لصالح البلدين والشعبين الشقيقين«.

تعكس  للدولة  زيارته  بأن  فخامته  نوه  كما   

التضامن  »لدعم  المتبادلة  البلدين  رغبة 

المشترك  العربي  العمل  وتفعيل  العربي 

على  الحفاظ  وهو  رئيسي،  هدف  لتحقيق 

الراهنة  المرحلة  خالل  المنطقة  واستقرار  أمن 

عدم  ظروف  ظل  في  شديدة  بدقة  تتسم  التي 

االستقرار اإلقليمي والدولي الذي يجتاح العالم، 

والتنسيق  التعاون  تكثيف  يتطلب  الذي  األمر 

المشترك بين مصر وقطر«.

مجال  أن  المصري  الرئيس  فخامة  وأكد   

دولة  بين  واالستثماري  االقتصادي  التعاون 

أهم  من  »يعد  العربية  مصر  وجمهورية  قطر 

وهو  البلدين،  بين  للتفاعل  الواعدة  المجاالت 

األمر الذي تم استعراضه بشكل مكثف ومفصل 

المسؤولين  كبار  بين  الماضي  العام  مدار  على 

تعدد  ضوء  في  وذلك  والقطريين،  المصريين 

الفرص االستثمارية وتنوعها في مصر في كافة 

المجاالت، في ظل عملية التنمية الشاملة التي 

تشهدها كافة ربوعها«.

األفكار  من  الكثير  »هناك  فخامته:  وأضاف   

بين  مؤخرا  طرحها  تم  التي  والمبادرات 

واقعي  بتحرك  تنعكس  أن  ونأمل  الجانبين، 

ملموس على مشروعات واستثمارات مشتركة، 

الطبيعي  الغاز  بمجاالت  يتعلق  ما  خاصة 

األخضر،  الهيدروجين  مثل  المتجددة  والطاقة 

وصناعة البتروكيماويات، وكذا تعزيز التعاون 

السيادي ونظيره  المشترك بين صندوق مصر 

القطري«.

 كما لفت فخامة رئيس جمهورية مصر العربية 

إلى مجاالت أخرى للتعاون االقتصادي المشترك 

إطار  في  تأتي  التي  الزراعية  »المشروعات  وهي 

التعامل مع األزمة العالمية الحالية في إمدادات 

هذا  في  مشيرا  والغذاء«..  الحبوب  سالسل 

الصدد إلى اللقاء المهم مع رابطة رجال األعمال 

باإلضافة  القطرية،  التجارة  وغرفة  القطريين 

إلى االتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين. 

جهود قطرية إيجابية 
قطر  دولة  بدور  المصري  الرئيس  نوه  كما 

السياسية  الملفات  من  عدد  في  وتفاعلها 

اإلقليمية، وتحقيقها نتائج إيجابية في التعامل 

األخيرة  بالجهود  مشيدا  الملفات،  تلك  مع 

للوساطة القطرية المبذولة من أجل دعم عملية 

التشادي  االنتقالي  النظام  بين  الوطني  الحوار 

»الجهود  وهي  المسلحة،  المعارضة  وجماعات 

سويا  لتعزيزها  للتعاون  ونتطلع  ندعمها  التي 

للقارة  واألمن  والتنمية  االستقرار  لتحقيق 

اإلفريقية«. 

وعن رؤيته لآلفاق التي ستنعكس على المنطقة 

 ،2022 العالم  كأس  قطر  دولة  استضافة  جراء 

دولة  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  هنأ 

الرياضي  الحدث  هذا  استضافة  على  قطر 

»وهو  العربية،  المنطقة  في  مرة  ألول  العالمي 

األمر الذي يفتح آفاقا الستضافة المنطقة للمزيد 

من األحداث الرياضية العالمية، وإنني على ثقة 

لخروج  واللوجستية  التنظيمية  قطر  قدرة  في 

هذا الحدث العالمي في أبهى صوره، وعلى نحو 

يليق باألمة العربية«.

القمة العربية 
الجزائر،  في  المقبلة  العربية  القمة  وحول 

أجاب  العربي،  التضامن  الستعادة  والمطلوب 

تقديري  »في  قائال:  المصري  الرئيس  فخامة 

الجزائر  بالشقيقة  المقبلة  العربية  القمة  أن 

تنعقد في وقت حساس تمر به األمة العربية، 

والتوترات  األزمات  من  العديد  تشهد  التي 

واضحا  أكون  ولكي  اإلرهاب،  خطر  وتفشي 

حتمية  على  أشدد  النقطة،  تلك  في  ومركزا 

في  والمفاهيم  المبادئ  من  عدد  استعادة 

منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم 

ووحدة  سيادة  على  والحفاظ  الوطنية،  الدولة 

أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من 

األشكال مع التنظيمات اإلرهابية والميليشيات 

المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية 

والمؤسسات العسكرية«.

أهمية  على  السياق  هذا  في  فخامته  أكد  كما   

لعدم  المركزية  المؤسسات  سلطة  »تعزيز 

ترك أية مساحة أو فراغ ألي قوى خارج هذا اإلطار 

للعبث بمقدرات الدول العربية وشعوبها، وغلق 

جانب  إلى  خارجية،  تدخالت  أي  أمام  الباب 

أساسي  كعنصر  المواطنة  بمبدأ  التمسك 

هي  تلك  المجتمعي.  السالم  على  للحفاظ 

مشاكل  كافة  حولها  تتمحور  عامة  مبادئ 

نتطلع  الذي  اإلطار  هو  وهذا  العربية،  المنطقة 

العرب  واألشقاء  اإلخوة  مع  خالله  من  للتعاون 

عن  »أما  قائال:  وتابع  المقبلة«.  القمة  خالل 

الجامعة  ودور  العربي  التضامن  تعزيز  سبل 

من  أنه  تقديري  في  اإلطار،  هذا  في  العربية 

الضروري تجاوز الخالفات العربية البينية، مع 

أهمية تركيز الجهود العربية في الوقت الراهن 

التكامل  أجل  من  والشراكة،  التنسيق  على 

والمصالح  األمن  ودعم  واالقتصادي  السياسي 

العربية المشتركة«.

كأس العالم سيفتح 
آفاقا الستضافة المنطقة 

للمزيد من األحداث 
الرياضية العالمية

أثق في قدرة قطر 
التنظيمية واللوجستية 

لخروج هذا الحدث 
العالمي في أبهى صوره

الزيارة الحالية تعكس التطور الذي اكتسبته العالقات الثنائية.. الرئيس السيسي:

رغبة متبادلة في تعميق العالقات
التعاون االقتصادي واالستثماري من أهم المجاالت الواعدة للتفاعل بين البلدين

القمة العربية بالجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به األمةأشيد بالوساطة القطرية لدعم الحوار الوطني في تشاد
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مجلس الوزراء وافق على مشروع القرار األميري

إنشاء وتنظيم مكتب اإلعالم الخارجي

السيد  سعادة  أدلى  االجتماع،  وعقب 

محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:

مجلس  رحب  االجتماع،  بداية  في 

صاحب  حضرة  مباحثات  بنتائج  الوزراء 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

وأخيه  الله«،  »حفظه  المفدى  البالد  أمير 

السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  فخامة 

رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، 

قطر  لدولة  الرسمية  فخامته  زيارة  خالل 

شهر  من  عشر  والرابع  عشر  الثالث  يومي 

إطار  في  جاءت  والتي  الحالي،  سبتمبر 

العالقات األخوية والتاريخية بين البلدين، 

واالرتقاء  المشتركة في تطويرها  والرغبة 

بها لمصلحة الشعبين الشقيقين. وأكد 

القطرية  القمة  مباحثات  أن  المجلس، 

تم  التي  التفاهم  ومذكرات  المصرية   -

أمام  فتحت  قد  الدوحة  في  عليها  التوقيع 

وتطوير  لتوسيع  جديدة  آفاقا  البلدين 

وتكثيف  المجاالت  مختلف  في  التعاون 

وتعزيز  العربية  القضايا  لخدمة  الجهود 

العمل العربي المشترك.

في  الوزراء  مجلس  نظر  ذلك،  وبعد 

األعمال  جدول  على  المدرجة  الموضوعات 

على النحو التالي:

أميري  قرار  مشروع  على  الموافقة  أواًل: 

بإنشاء وتنظيم مكتب اإلعالم الخارجي.

مكتب  ينشأ  القرار  مشروع  وبموجب 

يسمى »مكتب اإلعالم الخارجي« يتبع وزير 

معنوية،  شخصية  له  وتكون  الخارجية 

وموازنة تلحق بموازنة وزارة الخارجية.

عن  دقيقة  صورة  نقل  إلى  المكتب  ويهدف 

أولويات  على  الضوء  وتسليط  قطر،  دولة 

ورؤية دولة قطر الوطنية.

مذكرة  مشروع  على  الموافقة   - ثانيًا 

بين  الشباب  مجال  في  للتعاون  تفاهم 

جمهورية  وحكومة  قطر  دولة  حكومة 

تركمانستان.

الدورة  استضافة  على  الموافقة  ثالثًا- 

التربية  لمكتب  التنفيذي  للمجلس   )91(

 10 /  6  ،5 )الدوحة -  العربي لدول الخليج 

.)2022 /
الترتيبات  الوزراء  مجلس  تابع   - رابعًا 

واالستعدادات الخاصة باستضافة بطولة 

في  واتخذ   ،2022 قطر  فيفا  العالم  كأس 

هذا الشأن القرار المناسب.

الوزراء  مجلس  استعرض  خامسًا- 

بشأنها  واتخذ  التالية  الموضوعات 

القرارات المناسبة:

وزارة  أعدتها  التي  الدراسة  نتائج   -  1
اختصاصات  حول  والصناعة  التجارة 

لألسعار  األقصى  الحد  تعيين  لجنة 

ونسب األرباح.

اللجنة  أعمال  عن  السنوية  التقارير   -  2
القطرية لتحالف الحضارات خالل الفترة 

من 2019 إلى 2021.

التعاون  للجنة   )32( االجتماع  نتائج   -  3
لدول  التعاون  مجلس  لدول  الزراعي 

تقنية  عبر   2022 )يونيو  العربية  الخليج 

االتصال المرئي(.

الدوحة- قنا -  ترأس معالي الشيخ خالد 
بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية، االجتماع 
العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس 

بمقره في الديوان األميري.

يهدف لنقل صورة دقيقة 
عن الدولة وتسليط الضوء 

على رؤية دولة قطر الوطنية

القمة القطرية - المصرية 
تفتح آفاقا جديدة لتوسيع 

وتطوير التعاون

خالل لقاء وزير العدل مع نظيره اليوناني

قطر واليونان يعززان التعاون القانوني

مسعود  السيد/  سعادة  بحث 

العدل،  وزير  العامري،  محمد  بن 

كوستاس  السيد/  وسعادة 

العدل  وزير  تيسيراس، 

بالعاصمة  اليونانية،  بالجمهورية 

التعاون  تعزيز  أثينا،  اليونانية 

القانوني بين دولة قطر والجمهورية 

الزيارة  بمناسبة  وذلك  اليونانية، 

سعادة  بها  يقوم  التي  الرسمية 

المرافق،  والوفد  العدل،  وزير 

اليوناني.   نظيره  من  لدعوة  تلبية 

جلسة  خالل  الجانبان  وبحث 

مجاالت  أمس  صباح  رسمية  عمل 

البلدين  بين  المشترك  التعاون 

الصديقين في المجاالت القانونية 

العمل  ذلك  في  بما  والتشريعية، 

التعاون  اتفاقية  تفعيل  على 

القانوني  المجال  في  المشترك 

البلدين  في  العدل  وزارتي  بين 

مدينة  في  الموقعة  الصديقين 

وتبادل  الماضي،  أكتوبر  الدوحة 

والتدريب  المشتركة،  الخبرات 

القانوني، واالستفادة من  والتأهيل 

تجربة البلدين في مجال الخدمات 

العدلية وتوظيف مشاريع التحول 

القانونية،  المهن  لتطوير  الرقمي 

والعدلي  القانوني  التعاون  وتعزيز 

على مختلف المستويات لمكافحة 

الجرائم  ومنها  الدولية  الجرائم 

كما  للحدود.  العابرة  المنظمة 

الثنائية  المشاورات  تناولت 

االهتمام  ذات  القضايا  من  عددا 

المشترك.

وزير  سعادة  قام  الزيارة  وخالل 

العدل، والوفد المرافق، بزيارة عدد 

من المرافق العدلية اليونانية.

السيد  سعادة  االجتماعات  حضر 

سفير  العمادي،  محمد  بن  وليد 

دولة قطر لدى اليونان.

وقعت مذكرة تفاهم

قطر تنضم لمنظمة شنغهاي

طشقند - قنا -  وقعت دولة قطر أمس، 

في طشقند، على مذكرة تفاهم، بشأن 

للتعاون  شنغهاي  لمنظمة  انضمامها 

كشريك حوار.

جانب  من  التفاهم  مذكرة  على  وقع 

بن  سلطان  السيد  سعادة  قطر،  دولة 

للشؤون  الدولة  وزير  المريخي،  سعد 

الخارجية، فيما وقع من جانب المنظمة 

العام  األمين  مينغ  زانغ  السفير  سعادة 

لمنظمة )شنغهاي للتعاون(، وذلك على 

للتعاون،  شنغهاي  منظمة  قمة  هامش 

المنعقدة في أوزبكستان.

المريخي يجتمع مع نائب وزير الخارجية األوزبكستاني

طشقند - قنا -  اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد 

في  أمس  الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير  المريخي، 

وزير  نائب  صديقوف  فرقت  السيد  سعادة  مع  طشقند، 

الخارجية بجمهورية أوزبكستان.

جرى خالل االجتماع، استعراض عالقات التعاون الثنائي 

بين البلدين.

$ أثينا
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الخليفي يجتمع مع
مدير عام الشرطة بجيبوتي

قطر تنظم معرضا للصور الفوتوغرافية

بدء أعمال إعادة تأهيل محطة »الحصوة«

الجيش اللبناني يتسلم دعم قطر المالي

بسبب تأثيرها البالغ على انعدام الغذاء وزيادة الفقر

 على هامش المنتدى الوطني األول.. مريم العطية:

قطر تعرب عن قلقها إزاء النزاعات المسلحة

المعارض منصة لتعزيز حقوق اإلنسان

إزاء  قلقها  عن  قطر  دولة  أعربت  قنا-  جنيف- 

الناجمة  واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات 

على  البالغ  وتأثيرها  المسلحة،  النزاعات  عن 

انعدام الغذاء وزيادة حدة الفقر.

الوقت ذاته بتعيين السيد  الدولة في  ورحبت 

اإلنسان،  لحقوق  ساميا  مفوضا  تورك  فولكر 

وتمنت له التوفيق في أداء مهامه.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة 

المفتاح  عبدالرحمن  بنت  هند  الدكتورة 

أمام  جنيف،  في  قطر  لدولة  الدائم  المندوب 

الحادية  دورته  في  اإلنسان  حقوق  مجلس 

والخمسين.

وقالت إن دولة قطر تتفق مع ما ورد بالتحديث 

يوفر  األطراف  المتعدد  الجماعي  العمل  بأن 

المعايير  المتجذر في  االلتزام  الفرصة لتعزيز 

الدولية لحقوق اإلنسان.

تسهم  أن  إلى  قطر  دولة  تطلع  أعربت عن  كما 

القدم  لكرة  العالم  لنهائيات كأس  استضافتها 

اإلنسان  حقوق  ومبادئ  قيم  تعزيز  في   2022
التي تحث عليها الرياضة.

مؤخرا  قطر  دولة  إطالق  إلى  سعادتها  ونوهت 

والسالم«  التنمية  أجل  من  »الرياضة  مبادرة 

في  الرياضة  دور  تعزيز  على  ستعمل  والتي 

النهوض بأهداف التنمية المستدامة.

عبد  بنت  مريم  السيدة  سعادة  افتتحت 

لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  العطية،  الله 

اإلنسان، معرضي حقوق اإلنسان وكرة القدم، 

في  اإلسالمية  الثقافة  حول  العربي  والخط 

مالعب  مجسمات  جانب  إلى  اإلنسان  حقوق 

مونديال كأس العالم 2022 وذلك على هامش 

المنتدى الوطني األول لحقوق اإلنسان.

وأكدت العطية أن هذه المعارض تعد منصة 

حقوق  ثقافة  تعزيز  في  تسهم  فنية  ثقافية 

والتعايش  البشري  التنوع  واحترام  اإلنسان، 

اإلنساني في روح من األخوة والتسامح والسالم 

الرياضة  مقاصد  وهي  المشترك،  والتعاون 

وغاياتها.

جاء ذلك خالل جولة كبار الشخصيات، وعدد 

بمعرض  أممين،  ومسؤولين  السفراء،  من 

»حقوق اإلنسان وكرة القدم«، ومعرض »حقوق 

اإلنسان والثقافة اإلسالمية«، إلى جانب عرض 

مجسمات مالعب مونديال بطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022.
السفير علي بن حسن  الجولة سعادة  حضر 

القطري،  األحمر  للهالل  العام  األمين  الحمادي، 

العبيدلي  حسن  محمد  السيد  وسعادة 

بوزارة  العمل  لشؤون  المساعد  الوكيل 

مساعد  الدوسري  سالم  سعد  العميد  العمل، 

الداخلية،  بوزارة  اإلنسان  حقوق  إدارة  مدير 

إدارة االمتثال  الهاجري مدير  السيد محمد فهد 

واإلرث،  للمشاريع  العليا  باللجنة  والتدقيق 

مركز  مدير  الخريشة  جمال  عبير  والدكتورة 

مجال  في  والتوثيق  للتدريب  المتحدة  األمم 

والمنطقة  آسيا  غرب  لجنوب  اإلنسان  حقوق 

العربية.

األشكال  أن  العطية  بينت  الجولة  وخالل 

واللوحات الفنية التي تضمَنها معرض »حقوق 

اإلنسان وكرة القدم«، تعكس مركزية الكرامة 

التي  الوطنية  ثقافتنا  في  وأصالتها  اإلنسانية 

نعتز به، وترسيخ كرة القدم للتكامل والتعاون 

والتكافل المجتمعي.

الفن  استثمار  ضرورة  إلى  العطية  ودعت 

التنمية  لتحقيق  الرياضية  واألحداث 

البيئة، المساهمة  المستدامة، والحفاظ على 

العمل  خالل  من  كروي  مستقبل  بناء  في 

بين  األلفة  وتعميق  التطوعي،  الجماعي 

األشخاص.

نسخ  تنظيم  مواصلة  عن  العطية  وكشفت 

دول  عواصم  من  العديد  في  المعرض  من 

العالم قبيل استضافة المونديال، بهدف نشر 

في  خاصة  وأهدافه،  وقيمه  المعرض  رسائل 

بين  القدم  كرة  بلعبة  المتزايد  االهتمام  ظل 

ومعتقداتها  ثقافاتها  بمختلف  المجتمعات 

لحقوق  الوطنية  اللجنة  أن  وأعراقها..وأكدت 

 FIFA العالم  كأس  تنظيم  تستثمر  اإلنسان 

إلحداث  حقيقيا  دافعا  لتكون   2022 قطر 

تأصيل  مجال  في  ملموسة  إيجابية  تغييرات 

حقوق اإلنسان وتحقيق العدالة االجتماعية.

أعلن صندوق قطر للتنمية  الدوحة- قنا- 

محطة  تأهيل  إعادة  أعمال  بدء  عن 

اليمن هذا  في  الكهرباء  لتوليد  »الحصوة« 

العام.

 ،2017 لسنة  المشروع  تاريخ  ويعود   

طاقة  بوحدتي  عدن  تزويد  إلى  ويهدف 

وتدريب  ميجاوات،   61 بقدرة  متنقلتين 

وصيانة  تشغيل  على  اليمنية  الكوادر 

الوحدتين.

أن  للتنمية  قطر  لصندوق  بيان  وذكر   

القطري  الدور  إطار  في  تأتي  الخطوة  هذه 

اليمني  الشعب  لدعم  والفعال  الحيوي 

التحتية  والبنية  التنمية  مجاالت  في 

والجوانب اإلنسانية واإلغاثية، ولتخفيف 

جراء  عدن  سكان  يواجهها  التي  المعاناة 

انقطاعات الكهرباء المتكررة في ظل ارتفاع 

المدينة  تشهدها  التي  الحرارة  درجات 

خصوصا في فصل الصيف.

 ويأمل الصندوق من خالل أعمال التأهيل 

في  األشقاء  معاناة  تخفيف  للمحطة 

على  التغلب  على  ومساعدتهم  اليمن، 

الظروف الصعبة التي يمرون بها.

الجيش  قيادة  تسلمت  قنا-  بيروت- 

المالي  الدعم  من  الثانية  الدفعة  اللبناني 

الذي أعلنته دولة قطر في إطار دعم الجيش 

عناصر  رواتب  لدعم  وكمساهمة  اللبناني 

الجيش.

أمس،  له  بيان  في  اللبناني  الجيش  وأفاد 

بأنه سيباشر خالل هذا األسبوع توزيع الهبة 

بالتساوي على جميع العسكريين.

الجيش  قائد  عون  جوزيف  العماد  وأعرب 

قطر  دولة  لمبادرة  تقديره  عن  اللبناني، 

قويا  سندا  تبقى  قطر  أن  معتبرا  القيمة، 

ومعربا  الشدائد،  أوقات  في  وجيشه  للبنان 

عن أمله في أن تتعزز العالقات بين الجانبين 

في المستقبل.

الركن  الفريق  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

األمن  مدير  الخليفي،  جاسم  بن  سعد 

عبدالرحمن  السيد  سعادة  مع  أمس،  العام 

الوطنية  الشرطة  عام  مدير  كاهن،  علي 

بجمهورية جيبوتي.

أوجه  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

المجاالت  في  البلدين  بين  التعاون 

الشرطية.

لدولة  الدائم  الوفد  نظم  قنا-  جنيف- 

مؤسسة  مع  بالتعاون  جنيف  في  قطر 

للصور  معرضا  الجميع«  فوق  »التعليم 

المتحدة  األمم  بقصر  الفوتوغرافية 

»اليوم  ذكرى  بمناسبة  وذلك  بجنيف، 

التعليم  لحماية  المتحدة  لألمم  الدولي 

من الهجمات«.

بنت  هند  الدكتورة  سعادة  ورحبت 

الدائم  المندوب  المفتاح،  عبدالرحمن 

كلمة  في  جنيف،  في  قطر  لدولة 

مؤسسة  مشاركة  مثمنة  بالحضور 

بالصور  الجميع«  فوق  »التعليم 

المعروضة حول الحق في التعليم، والتي 

تظهر مدى تأثير الهجمات على التعليم.

طفل  كل  حق  على  سعادتها  وأكدت 

حقا  باعتباره  بالمدرسة،  االلتحاق  في 

و»شرطا  اإلنسان،  حقوق  من  أساسيا 

أساسيا لرفاه أطفالنا«.

أن  الدائم  المندوب  سعادة  وشددت 

الواقع  في  هو  اليوم،  بهذا  االحتفال 

لألطفال  آمن  مكان  بضمان  احتفال 

مضيفة  مهاراتهم،  وتطوير  للتعلم 

أطفالنا  حق  في  اليوم  أن»استثمارنا 

مجتمعنا  في  استثمار  هو  التعليم  في 

بدون  نتمكن  لن  بحيث  المستقبلي، 

آمن  مستقبل  تأمين  من  جيد  تعليم 

جميعا«. لنا  ومستدام 

لجذب  فرصة  اليوم  هذا  »لنجعل  وقالت 

المتضافر  العمل  ضرورة  إلى  االنتباه 

جميع  ووقف  التعليم،  في  الحق  إلعمال 

والجامعات  المدارس  على  الهجمات 

تظل  حتى  التعليم  أماكن  من  وغيرها 

والتنمية  السالم  لتعزيز  آمنا  مالذا  دائما 

واالستقرار«.

استعرضا أوجه التعاون في المجاالت الشرطية

بقصر األمم المتحدة بجنيف

لتوليد الكهرباء في اليمن.. صندوق قطر للتنمية:

في حفل بجامعة جورجتاون بمشاركة وزارة الخارجية

منح الماجستير لـ »12« باحثا
شاركت وزارة الخارجية في 

حفل تخريج الدفعة األولى من 
طلبة الماجستير التنفيذي في 
الدبلوماسية والشؤون الدولية 

من جامعة جورجتاون الشريكة 
لمؤسسة قطر،وقد أقيم حفل 
التخريج أمس األربعاء في المقر 

الرئيسي للجامعة بواشنطن.. 
حيث شارك الدبلوماسيون أثناء 
إقامتهم القصيرة في الجامعة 

بواشنطن في إعداد مشروع التخرج 
الذي تم بموجبه منحهم درجة 

الماجستير.

دبلوماسيي  من  موظفا   12 حصل  وقد 

الماجستير  درجة  على  الوزارة  ومسؤولي 

عبد  الدكتور  السفير  سعادة  بحضور 

المعهد  مدير  الحر  محمد  بن  العزيز 

الدبلوماسي. 

الختامي  الحفل  في  المتحدثون  وأكد 

على األهمية المتزايدة للدبلوماسية كأداة 

للعالقات الدولية لدولة قطر.

مكتبة  في  أقيم  الذي  الحفل  وبدأ  هذا 

جورجتاون،  بجامعة  التاريخية  ريجز 

دراسات  معهد  مدير  سيفيرز،  جيم  وأشار 

الدولية  الشؤون  كلية  في  الدبلوماسية 

األهمية  إلى  جورجتاون،  بجامعة 

دفعة  أول  بتخريج  لالحتفال  التاريخية 

الماجستير  درجة  على  الحاصلين  من 

والشؤون  الدبلوماسية  في  التنفيذي 

الحفل  هذا  يمثل  قائال:  وأضاف  الدولية، 

خريجينا  من  لكل  شخصية  فارقة  عالمة 

لجيل  جديدة  فرص  أمام  الباب  ويفتح 

القطريين،  الدبلوماسيين  من  جديد 

المبدع  الجيل  هذا  مع  نعمل  أن  ويشرفنا 

نقوم  وأن  القطريين  الدبلوماسيين  من 

الالزمة  والمهارات  المعرفة  تعزيز  في  بدور 

واالحترام  العالمي  التفاهم  مستوى  لرفع 

بين الدول.

إقامة  ان  الحر  الدكتور  أوضح  جانبه  من   

يأتي  العاصمة  واشنطن  في  الطلبة 

الستيفاء  البرنامج  لمتطلبات  استكماال 

التي  هناك  الخارجية  الدراسية  الوحدة 

تركز على القضايا العالمية والمؤسسات 

الطالب  التقى  حيث  السياسات.  وصنع 

تدريس  هيئة  وأعضاء  وباحثين  بخبراء 

كبار  إلى  إضافة  جورجتاون  جامعة  في 

واألمم  الخارجية  وزارة  من  المسؤولين 

للسالم  المتحدة  الواليات  ومعهد  المتحدة 

واشنطن  في  عملهم  عن  المزيد  لمعرفة 

وحول العالم.

سعد  مريم  البرنامج،  خريجة  وقالت 

التواصل  الرميحي، رئيسة وحدة وسائل 

بوزارة  اإلعالمي  المكتب  في  االجتماعي 

قيادة  في  تساعد  والتي  الخارجية 

موقعها  وإدارة  بالوزارة  اتصاالت  شبكة 

الختامي  المشروع  كان  اإلنترنت:  على 

وتقول:  للبرنامج،  المثالية  المتمة  هو 

التعلم  في  فعلًيا  حاضًرة  كوني  عزز 

السياسات،  لصنع  والمباشر  العملي 

كدبلوماسية  وتجربتي  معرفتي  ودعم 

وشجعني على مشاركة األفكار والخبرات 

بين الزمالء في العمل وفي الدراسة أيضا.

دفعة  عن  نيابة  المتحدثة  الخريجة   

الله  عبد  جواهر  الحفل،  في  الخريجين 

ثان  سكرتير  منصب  تشغل  وهي  المال، 

البرنامج  الخارجية قالت: جاء هذا  بوزارة 

األحداث  بفعل  نوعه  من  فريد  وقت  في 

األهمية  على  ليؤكد  والدولية،  اإلقليمية 

سمح  لقد  للدبلوماسية.  األساسية 

السياسات  صانعي  مع  بالتفاعل  لنا 

دراسية  بيئة  في  بلدنا  من  الرئيسيين 

على نمط تشاتهام هاوس، واالستفادة من 

الخبرات المشتركة. 

يذكر أنه تم ترشيح الدارسين بأول دفعة 

المنخرطين  القطريين  المسؤولين  من 

القومي  واألمن  الخارجية  السياسة  في 

قبل  من  البرنامج  في  للتسجيل 

وضمت  الحكومية،  وأجهزتها  وزاراتهم 

أقسام  ورؤساء  الدولة،  في  المتخصصين 

والعالقات  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

في  واألعضاء  المعلومات،  وأمن  العامة، 

لرؤية  الدولي  التعاون  استراتيجية 

بالديوان  وباحثين   ،2030 الوطنية  قطر 

األميري.

$ واشنطن

$ الدوحة

تنظيم نسخ
في عواصم 

عالمية
قبيل 

المونديال

خالل لقائه مع أعضاء من الكونغرس األميركي.. وزير العمل:

نسعى لمواكبة تطور سوق العمل

صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  التقى 

من  أعضاء  مع  أمس  العمل،  وزير  المري، 

الكونغرس  في  والنواب  الشيوخ  مجلسي 

األميركي، كل على حدة، وذلك خالل الزيارة 

التي يقوم بها سعادته إلى الواليات المتحدة 

األميركية.

جرى خالل اللقاءات بحث العالقات الثنائية 

األميركية  المتحدة  والواليات  بين دولة قطر 

السيما في الموضوعات ذات الصلة بمجاالت 

العمل والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  وأطلع 

أعضاء  اللقاءات،  خالل  العمل،  وزير  المري، 

الكونغرس األميركي على آخر المستجدات 

سوق العمل في دولة قطر والتحديثات التي 

أن  موضحا  الماضية،  السنوات  خالل  جرت 

الذي  التطور  مواكبة  إلى  تسعى  قطر  دولة 

يشهده العالم في سوق العمل بما ينعكس 

على بيئة العمل ويحقق التوزان المطلوب ما 

بين أصحاب العمل والعمال على حد سواء.

حريصة  العمل  وزارة  أن  على  وأكد سعادته 

على  نظرائها  مع  المستمر  التواصل  على 

المنظمات  مختلف  ومع  العالم  مستوى 

الخبرات  تبادل  تعزيز  بهدف  الدولية 

بالتشريعات  لالرتقاء  والتعاون  والتجارب 

الناظمة لسوق العمل في دولة قطر.

$ الدوحة
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»الغرفة« تبحث االستثمار مع مولدوفا
المطروحة  والفرص  االستثمارية  العالقات  قطر  غرفة  بحثت 

اجتماع  خالل  وذلك  مولدوفا،  في  القطريين  األعمال  ألصحاب 

لغرفة  األول  النائب  الكواري  طوار  بن  أحمد  بن  محمد  السيد 

مدينة  محافظ  سيبان  أيون  السيد  سعادة  مع  أمس،  قطر 

كيشيناو المولدوفية.

وقال بن طوار إن العالقات التي تربط البلدين متميزة ومتطورة، 

في  القطريين  األعمال  أصحاب  جانب  من  رغبة  هناك  وإن 

التعرف على الفرص المتاحة في مولدوفا.

افتتح منتدى االبتكار في صناعة الخدمات المالية اإلسالمية.. محافظ »المركزي«:

قطر ضمن أفضل »5« دول بالتمويل اإلسالمي

سعود  بن  محمد  بن  بندر  الشيخ  سعادة  قال 

إن  المركزي،  قطر  مصرف  محافظ  ثاني  آل 

دول   5 أفضل  ضمن  واحدة  تعتبر  قطر  دولة 

خالل  من  وذلك  اإلسالمي،  التمويل  صناعة  في 

حكيمة  ورقابية  تنظيمية  سياسات  وضعها 

الصلة.  ذات  الدولية  المعايير  مع  تتوافق 

نظامية  أهمية  ذات  أنها  على  كذلك  وتصنف 

المصرفية  الخدمات  بها  15 دولة وصلت  ضمن 

اإلسالمية إلى أكثر من 15 % من حصة السوق، 

مرتبطة  قطر  لدولة  النتائج  هذه  أن  إلى  الفتا 

مجال  في  الخبرة  من  عقود  أربعة  بامتالكها 

الخدمات المصرفية اإلسالمية.

وأوضح سعادته في كلمته االفتتاحية للنسخة 

الرابعة من منتدى االبتكار في صناعة الخدمات 

األصول  إن  أمس  عقد  الذي  اإلسالمية  المالية 

بنوك  ألربعة  العائدة  اإلسالمية  المصرفية 

دوالر  مليار   154 بلغت  قطر  دولة  في  إسالمية 

أميركي في يونيو 2022، وهو ما يمثل 28 % من 

األصول المصرفية بقطر.

وأضاف أن القطاع المصرفي في الدولة يواصل 

النمو االقتصادي، وكذلك في  لعب دور مهم في 

تلبية متطلبات تمويل البنية التحتية لبطولة 

2022 التي  FIFA قطر  القدم  كأس العالم لكرة 

مشيرا  اآلن،  من  شهرين  من  أقل  بعد  تقام 

نظاما  يدير  المركزي  قطر  مصرف  أن  إلى 

مصرفيا مزدوجا، يضمن تكافؤ الفرص للبنوك 

ويستهدف  قطر،  في  والتقليدية  اإلسالمية 

في  واالبتكار  النمو  يعزز  تنظيمي  إطار  تطوير 

الصناعة المالية، كما يلتزم بلعب دور بارز في 

في  المالي  التكنولوجي  البيئي  النظام  تطوير 

قطر.

التحول  استحواذ  إلى  الصدد  هذا  في  وأشار 

األخيرة،  السنوات  في  المناخ  وتغير  الرقمي، 

المالي  على اهتمام االقتصاد الحقيقي والقطاع 

والقطاع الخاص، حيث يعمل هذان االتجاهان 

المركزية  والمصارف  البنوك  دور  تحويل  على 

يتيح  دور  إلى  المالية  الخدمات  صناعة  في 

واالبتكار،  الرقمي  والتسريع  السوق  تمكين 

السياسات  من  المجالين  هذين  أن  مبرزا 

 ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  ضمن  يندرجان 

استراتيجيات  الوطنية  البنوك  بدأت  وقد 

على  يدل  مما  بها،  الخاصة  الرقمي  التحول 

للصناعة  كمستقبل  المالية  الرقمنة  أهمية 

المصرفية.

لكرة  العالم  كأس  بطولة  تنظيم  مع  أنه  وأكد 

المركزي  قطر  مصرف  اتخذ  المقبلة،  القدم 

الرقمية  المدفوعات  لتمكين  متعددة  مبادرات 

مبينا  التكلفة،  وميسورة  والسريعة  اآلمنة 

الدولة  في  ترخيص  أول  أصدر  »المركزي«  أن 

إطالق  عبر  الرقمي  الدفع  خدمات  لتقديم 

الماضي في قطر، كما قام  Google Pay الشهر 
من  العديد  بنشر  التنظيمي  الصعيد  على 

اإلرشادات، التي تنظم وترخص أنشطة الدفع 

المختلفة في الدولة.

ولفت إلى أنه مع تزايد أهمية االستدامة البيئية 

الحاجة  أصبحت  االجتماعية،  والمسؤولية 

مستدامة  باستثمارات  العالم  بناء  إعادة  إلى 

بدأت  ثم  ومن  إلحاحا.  أكثر  للبيئة  وصديقة 

الخدمات  القطرية بالفعل رحلتها نحو  البنوك 

سندات  إصدار  خالل  من  الخضراء  المصرفية 

وتوحيد  الخضراء،  القروض  وتنفيذ  خضراء، 

واالجتماعية  البيئية  الممارسات  إفصاحات 

وحوكمة الشركات. على نحو متزايد.

مدى  على  شهد  العالمي  المالي  النظام  أن  وأكد 

مسبوقة،  غير  تطورات  الماضيين،  العقدين 

المنظمين  يواجه  مستمر  بتحد  متصلة 

من  واسعة  مجموعة  مع  للتعامل  الماليين 

القضايا الناشئة في هذا النظام، من السياسات 

النقدية غير التقليدية في أعقاب األزمة المالية 

العالمية إلى سيناريوهات جائحة كورونا غير 

جماعي  بشكل  العمل  إلى  داعيا  المسبوقة، 

بالتحديات  يتعلق  فيما  أكثر  لالستفادة 

المتصلة بالتحول الرقمي والتمويل األخضر. 

الجيدة  محمد  يوسف  السيد  قال  جهته  من   

الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن النظرة 

نمو  إلى  تشير  اإلسالمي  للتمويل  المستقبلية 

الذي  الجيد  األداء  على  بناء  قوي  مستقبلي 

متزايد  عدد  بظهور  الماضي،  العقد  في  تحقق 

حضوره  وتوسيع  األصول  وفئات  المنتجات  من 

الجغرافي.

اإلسالمي  التمويل  صناعة  قيمة  أن  وأضاف 

دوالر،  تريليوني  من  أكثر  اليوم  تبلغ  العالمية 

 5 من  يقرب  ما  إلى  تنمو  أن  المتوقع  ومن 

أوضح  لكنه   ،2025 عام  بحلول  دوالر  تريليونات 

أنها مع ذلك ال تزال تواجه تحديات وال تزال تعج 

ال  إمكاناتها،  وتعظيم  تنميتها  لتعزيز  بالفرص 

سيما في مجال االستدامة.

أو  االبتكار  من  االستفادة  أن  إلى  الجيدة  ونوه 

نطاق  توسع  أن  يمكن  التكنولوجي  التقدم 

اإلسالمي  التمويل  وخدمات  أدوات  إلى  الوصول 

واألخالقي. و»يمكن عمل الكثير لتوسيع نطاقها 

معتبرا  المالية«،  الشمولية  وتعزيز  وتمويلها 

وأدوات  التكنولوجي  والتقدم  االبتكار  تبني  أن 

وصوال  يوفر  أن  يمكن  سواء  حد  على  التمويل 

اإلسالمي،  للتمويل  األسواق  إلى  مستغل  غير 

واللوائح  السياسات  العمل على  في حين يظل 

التنظيمية اللبنة األساسية للبناء.

طويلة  فترة  منذ  قطر  دولة  التزام  وأبرزالجيدة 

وتعزيز  العالمية  البيئية  للتحديات  بالتصدي 

كانت  أنها  إلى  مشيرا  المستدامة،  التنمية 

واحدة من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية 

في  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم 

في  كيوتو  بروتوكول  على  ووقعت   1996 عام 

اتفاقية  على  توقيعها  إلى  باإلضافة   ،2005 عام 

 ،2012 عام  في  واستضافتها  للمناخ،  باريس 

حيث  المناخ،  لتغير  المتحدة  األمم  لمؤتمر 

أثيرت  التي  العديدة  النقاط  إحدى  كانت 

لتمكين  وتكنولوجي  مالي  دعم  إنشاء  هي 

المستدام  والنمو  النظيفة  الطاقة  استثمارات 

الداخلي،  الصعيد  وعلى  النامية،  البلدان  في 

والمبادرات  التنظيمية  اإلصالحات  تعكس 

تغير  آثار  من  للتخفيف  الدولة  طموح  الوطنية 

المناخ وتعزيز االستدامة. 

االبتكار  منتدى  من  الرابعة  النسخة  أن  يذكر   

تقام  اإلسالمية،  المالية  الخدمات  صناعة  في 

وتنظيم  االستدامة  ألجل  ابتكارات  شعار  تحت 

من  عدد  حضور  وشهدت  المالية  الخدمات 

الدولي  اإلسالمي  التمويل  بمجال  المهتمين 

قطر  مصرف  وبرعاية  المستدام،  والتمويل 

المركزي، وتنظيم وتعاون مشترك بين مجلس 

ماليزيا(،  )مقره  اإلسالمية  المالية  الخدمات 

ومركز قطر للمال. 

{ يوسف الجيدة متحدثا{ محافظ مصرف قطر المركزي يلقي كلمته

»3.1« تريليون دوالر أصول الخدمات المالية اإلسالمية عالميا
قال الدكتور بيلو الوال دانباتا األمين العام 

اإلسالمية  المالية  الخدمات  لمجلس 

المالية  الخدمات  صناعة  أصول  إن 

 %  11.3 العالمية نمت بنسبة  اإلسالمية 

على أساس سنوي بقيمة إجمالية تقدر 

عام  في  أميركي  دوالر  تريليون   3.1 بنحو 

.2021
صناعة  أحرزته  الذي  التقدم  أن  وأوضح 

رغم  اإلسالمية،  المالية  الخدمات 

كورونا  جائحة  فرضتها  التي  التحديات 

المتزايد  االهتمام  على  شهادة  هي 

اإلسالمي  التمويل  وخدمات  بمنتجات 

في  األوسع  المصلحة  أصحاب  بين 

ذات  البلدان  ذلك  في  بما  المالي،  القطاع 

األغلبية غير المسلمة.

عوض التوم كتب

في أستراليا وبرحالت يومية اعتبارا من »6« ديسمبر

»القطرية« تعيد تشغيل طائرات 
إيرباص »A380« إلى بيرث

الطائرة  نوع  على  التحديث  هذا  ويعد 

األخيرة  االستراتيجية  الشراكة  من  جزءًا 

وفيرجن  القطرية  الجوية  الخطوط  بين 

المشترك  الرمز  اتفاقية  وستؤدي  أستراليا، 

إلى توسعة شبكة الرحالت وميزات الصاالت 

يوفر  مما  الطيران،  لشركتي  الوالء  وبرامج 

للمسافرين.  جديدة  ووجهات  كبيرة  فوائد 

وقد تم اإلعالن عن هذه الشراكة في سبتمبر 

والتي بموجبها سيتم تسيير رحالت   ،2022
عبر  وجهة   150 من  أكثر  إلى  سلسة  سفر 

وفيرجن  القطرية  الجوية  الخطوط  شبكتي 

أستراليا، مما يفتح بوابة جديدة للسفر بين 

وأفريقيا،  وأوروبا  األوسط  والشرق  أستراليا 

لندن  مثل  الشهيرة  الوجهات  ذلك  في  بما 

وباريس وروما وأثينا.

وُتعد بيرث واحدة من أكثر المدن األسترالية 

من  العديد  في  تبرز  والتي  بالثقافة،  الغنية 

السعة  في  الزيادة  سُتساهم  لذا،  معالمها. 

الجوية  الخطوط  التزام  تعزيز  في  الركابية 

من  استراليا  في  المسافرين  تجاه  القطرية 

من  للعديد  أكثر  سفر  خيارات  توفير  خالل 

الوجهات عبر شبكتها العالمية.

الباكر،  السيد أكبر  ومن جانبه قال سعادة 

الخطوط  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

التزامنا  مدى  على  »نؤكد  القطرية:  الجوية 

مواصلة  خالل  من  االسترالي  الشعب  تجاه 

السفر  خيارات  واالستمراربتوفير  العمل 

يسعدنا  كورونا.  جائحة  انتشار  بدء  منذ 

استراليا  من  المسافرين  بجميع  الترحيب 

أو  الدوحة  مدينة  إلى  الزيارة  بقصد  سواء 

النهائية  وجهتهم  إلى  رحالتهم  مواصلة  خالل 

 2022 FIFA قطر  العالم  وخالل بطولة كأس 

™ التي ننتظرها بفارغ الصبر، سيتم تحديد 
مواعيد جميع الرحالت من وإلى مدينة بيرث، 

حتى  القدم  كرة  مباريات  توقيت  مراعاة  مع 

االستمتاع  من  المشجعين  جميع  يتمكن 

بحضور أكبر حدث كروي هذا العام«.

حرصت  كورونا،  جائحة  فترة  وطوال 

مواصلة  على  القطرية  الجوية  الخطوط 

االستراليين،  للمسافرين  خدماتها  تقديم 

من  مسافر  ألف   330 من  أكثر  نقلت  حيث 

 2020 وإلى أستراليا خالل الفترة بين مارس 

التجارية،  رحالتها  عبر   2021 وديسمبر 

رئيسي  كمركز  الدوحة  مكانة  رّسخ  مما 

للمسافرين األستراليين إلى الشرق األوسط 

ودبلن  ومانشستر  لندن  وإلى  وأوروبا، 

فاز  الذي  الدولي  حمد  مطار  عبر  وباريس، 

مؤخرًا بجائزة »أفضل مطار في العالم« للعام 

الثاني ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 

للمطارات 2022.

{ الخطوط الجوية القطرية 

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اإلعالن عن إعادة تشغيل طائرة إيرباص 
A380 إلى بيرث في أستراليا عبر رحالت يومية ابتداًء من 6 ديسمبر 2022 

بداًل من طائرة بوينج 300ER-B777. حيث ستتيح الناقلة للمسافرين فرصة 
تجربة سفر استثنائية على متن طائرة إيرباص A380 المؤلفة من طابقين 

مع صالة ُمخصصة، حيث توفر الطائرة العمالقة ثمانية مقاعد على 
الدرجة األولى و48 مقعدًا على درجة رجال األعمال و461 مقعد على الدرجة 

السياحية، وتعد أكبر طائرة ركاب في العالم.

$ الدوحة

ضمان تكافؤ الفرص بين البنوك اإلسالمية والتقليدية»154« مليار دوالر حجم األصول المصرفية اإلسالمية

} تصوير: أسامة الروسان
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بشكل مبدئي و»فولكس واجن« تباشر تسعير الطرح

جهاز قطر يتعهد بشراء »4.99 %« من »بورشة«

األميركية  بلومبرغ  وكالة  كشفت 

العالمية  واجن«  »فولكس  شركة  أن 

قطر  جهاز  من  مبدئيا  تعهدا  استقبلت 

 4.99 قدرها  حصة  بشراء  لالستثمار 

)اكتتاب(  األولي  العام  الطرح  في   %
العالمية  الرياضية  السيارات  لعمالق 

يكون  أن  المرتقب  من  الذي  »بورشة« 

أحد أكبر الطروحات العامة األولية في 

السيادي  الصندوق  وافق  كما  أوروبا، 

سيادي  صندوق  أكبر  وهو  النرويجي 

في العالم على شراء حصة من الطرح، 

باإلضافة إلى اهتمام من شركة تي رو 

برايس غروب أما الملياردير النمساوي 

المؤسس  وهو  ماتيشتز  ديتريش 

المشارك ومالك 49 % من أسهم شركة 

فتشير  الطاقة  لمشروبات  بول  ريد 

الطرح.  من  انسحابه  إلى  التقديرات 

تسعير  إلى  واجن«  »فولكس  وتسعى 

نهاية  عطلة  خالل  »بورشه«  طرح 

طلبات  تلقي  يتم  أن  على  األسبوع 

األسبوع  من  اعتبارا  المستثمرين 

المقبل علما بأن بورشة حصلت على 

قيمتها  في  تتجاوز  مسبقة  طلبات 

يتراوح  تقييم  عند  المطروحة  األسهم 

بين 60 مليار يورو و85 مليار يورو.

ويبلغ حجم أصول جهاز قطر لالستثمار 

مستوى 450 مليار دوالر ما يوازي 199 % 

من الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر، 

وبحسب أحدث بيانات معهد صناديق 

أصول  حجم  فإن  السيادية  الثروات 

مستوى  يبلغ  لالستثمار  قطر  جهاز 

يبلغ 450 مليار دوالر )1.63 تريليون ريال 

قطري( محتال المركز التاسع في قائمة 

عالميا،  السيادية  الصناديق  أكبر 

حصصًا  لالستثمار  قطر  جهاز  ويمتلك 

في أيقونات استثمارية عالمية أبرزها: 

وباركليز  الصيني  الزراعي  البنك 

في  شارد  السحاب  وناطحة  وهارودز 

لندن وحصة 17 % في شركة فولكس 

األلمانية للسيارات وحصة تبلغ  فاغن 

البريطانية  جلينكور  شركة  في   %  9
األولية  السلع  لتجارة  السويسرية 

أكثر من  الجهاز  والتعدين، كما يملك 

6 % من أسهم بنك باركليز، و22 % من 
شركة سينسبري. 

مكتبا  لالستثمار  قطر  جهاز  افتتح  وقد 

الستثمار   2015 عام  نيويورك  في 

المتحدة،  بالواليات  دوالر  مليار   35
 %  10 نحو  على  الجهاز  واستحوذ 

ريالتي  استيت  »إمباير  شركة  من 

»إمباير  لمبنى  المالكة  تراست« 

فضاًل   ،2016 عام  في  الشهير  استيت« 

عن »ميراماكس« و»روسنفت«، ويملك 

»بروكفيلد  شركة  في   %  8.3 الجهاز 

شركة  من   %  4.6 وحصة  بروبيرتي« 

شل  داتش  رويــال  العالميــــة  النفـــط 

إلى  سويس«،  »كريدي  من   % و8 

جانب »غروفنر هاوس« وحصة في كل 

وشركة  وتوتال  أميركا  اوف  بنك  من 

»تيفاني«..  األميركية  المجوهرات 

ووفقًا للبيانات المعلنة، فإن بريطانيا 

من  الكبرى  الحصة  على  تستحوذ 

الخارجية،  قطر  استثمارات  إجمالي 

حيث تمتلك الدولة حصة في مصرف 

باركليز وبرج شارد في لندن وهو أعلى 

من   % و20  أوروبا،  في  سحاب  ناطحة 

لندن.  هيثرو  لمطار  المالكة  الشركة 

مليون   700 نحو  قطر  تستثمر  كما 

سي  دي  واشنطن  مشروع  في  دوالر 

التابع لشركة الديار القطرية، ومتجر 

متاجر  من   % و26  البريطاني،  هارودز 

البريطانية.  سبنسر  آند  ماركس 

مليارات   5 نحو  أيضًا  قطر  وتستثمر 

وتمتلك  الصين،  بورصة  في  دوالر 

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، 

وتستثمر  باريس،  في  نيو  ومبنى 

في  هاوس  غروفنر  فنادق  في  أيضا 

في  تاون  ودريم  بالزا  وفندق  لندن 

نيويورك. فضال عن حزمة استثمارات 

للضيافة  كتارا  من  لكل  تابعة  أخرى 

والديار القطرية حول العالم.

{ طرح مرتقب لبورشة

أحد أكبر 
الطروحات 

العامة 
األولية 

في أوروبا

الصندوق 
السيادي 

النرويجي 
مهتم 

باالكتتاب

سعيد حبيب كتب

عبر الجوال واإلنترنت المصرفي

»الدولي اإلسالمي« يطلق بطاقات رقمية

طلب  المؤهلين  البنك  عمالء  بإمكان  وبات 

إصدار بطاقاتهم الرقمية عبر الجوال واإلنترنت 

لطباعة  الحاجة  دون  مباشر  بشكل  المصرفي 

البطاقة تقليديًا، حيث يمكن للعمالء استخدام 

المزودة  البيع  نقاط  في  الرقمية  البطاقات  هذه 

بأجهزة الدفع دون لمس والشراء عبر اإلنترنت 

 Google payو Apple pay أو إضافتها إلى خدمة 

كما هو الحال في البطاقات التقليدية.

البطاقة  مزايا  جميع  الرقمية  وللبطاقة 

صالحية  وتاريخ  متسلسل  رقم  من  التقليدية 

ورمز تحقق كما يمكن للعميل مراجعة جميع 

أو  المصرفي  الجوال  عبر  بطاقته  تفاصيل 

اإلنترنت المصرفي من الدولي اإلسالمي.

ويمكن للعمالء بمختلف فئاتهم طلب بطاقاتهم 

سواء الخصم أو االئتمان عبر الجوال المصرفي 

ويمكن  سهلة،  بخطوات  المصرفي  واإلنترنت 

تفعيل واستخدام بطاقة الخصم بشكل فوري، 

اإلضافية  االئتمانية  البطاقة  إصدار  يمكن  كما 

طلب  العميل  وبإمكان  أيضا،  فوري  بشكل 

الجديدة  االئتمانية  البطاقة  إصدار  ومتابعة 

استكمال  وحال  وميسرة،  سهلة  خطوات  عبر 

إصدار  سيتم  إلكترونيا  الالزمة  الموافقات 

البطاقة واستخدامها في مختلف عمليات الدفع 

عبر اإلنترنت وأجهزة الدفع دون لمس.

الدولي  من  الجديدة  الرقمية  البطاقات  وتتميز 

األمان  عامل  أهمها  كثيرة  بمزايا  اإلسالمي 

المعامالت،  مختلف  في  به  تتميز  الذي  الكبير 

االستخدام  وإمكانية  اإلصدار  سرعة  عن  فضال 

مباشرة دون الحاجة لمراجعة فروع البنك، كما 

أنها مقبولة محليًا وعالميًا في عمليات الشراء، 

.Google payو Apple pay ويمكن إضافتها إلى

الخصم  الرقمية  البطاقات  إصدار  إلى  وتعليقًا 

واالئتمان من الدولي اإلسالمي صرح السيد عمر 

األعمال  تطوير  قطاع  رئيس  المير  العزيز  عبد 

قائال:  اإلسالمي  الدولي  في  البديلة  والقنوات 

وأن  عالميًا  الرقمي  التطور  نواكب  أن  يسعدنا 

جديدة  مبتكرة  خدمة  خدماتنا  إلى  نضيف 

التحّول  مسيرة  إلى  نوعية  إضافة  تشكل 

إلى  وصلت  التي  اإلسالمي  الدولي  في  الرقمي 

أول  نكون  أن  أيضا  ويسعدنا  متقدمة  مرحلة 

رقمية،  خصم  بطاقة  يصدر  قطر  في  بنك 

ونأمل بأن تتكلل جهودنا برضي عمالئنا وتلبية 

احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأضاف إن البطاقات الرقمية الجديدة تتماشي 

مع طفرة ارتفاع الطلب على عمليات الدفع دون 

محليًا  اإلنترنت  عبر  الدفع  وعمليات  لمس 

خدمات  تطور  مع  تنسجم  أنها  كما  ودوليًا، 

من  المصرفي  واإلنترنت  المصرفي  الجوال 

تكون  أن  على  نحرص  والتي  اإلسالمي  الدولي 

األفضل واألكثر أمانًا وموثوقية وتلبية لتطلعات 

عمالئنا بجميع فئاتهم.

خدمة  في  حرص  البنك  أن  إلى  المير  وأشار 

عمليات  تكون  أن  الرقمية  البطاقات  إصدار 

عالية،  كفاءة  وذات  وسريعة  سهلة  اإلصدار 

وتتوافق مع أفضل المعايير العالمية المعتمدة 

الجهد  توفير  مع  البطاقات،  إصدار  مجال  في 

إصدار  عمليات  عن  واالستغناء  العمالء  على 

البطاقات كما في الطرق التقليدية التي تتطلب 

مراجعة الفروع واالنتظار، كما أن هذه البطاقات 

الجوال  تطبيق  عبر  اإليقاف  إمكانية  ميزة  لها 

وقت  أي  في  المصرفي  واإلنترنت  المصرفي 

يرغبه العميل.

والقنوات  األعمال  تطوير  قطاع  رئيس  وأكد 

الدولي  أن  اإلسالمي:  الدولي  في  البديلة 

الخدمات  أفضل  تقديم  سيواصل  اإلسالمي 

مالئمة  وأكثرها  المصرفية  الحلول  وأحدث 

لحاجات العمالء، وسيستمر في إنجاز خطوات 

إلى  وصواًل  الرقمي  التحول  مجال  في  جديدة 

التي تسمح  العمليات والخدمات  رقمنه جميع 

التكنولوجيا المصرفية القيام بها.

{ عمر المير

المير: نستهدف طرح 
خدمات مبتكرة جديدة 

ارتفاع الطلب على 
عمليات الدفع دون لمس

أعلن الدولي اإلسالمي عن إطالق بطاقات االئتمان 
والخصم الرقمية بالكامل عبر الجوال المصرفي 

واإلنترنت المصرفي، في أحدث خطوة من 
البنك لتعزيز التحول الرقمي ومواكبة مستقبل 

المدفوعات الرقمية على الصعيد العالمي.

$ الدوحة

في باقة واحدة وبسعر منافسخالل مشاركتها في سوق السفر الفاخر الدولي

Ooredoo تدمج »أعمالي« مع »تتبع المركبات«»قطر للسياحة« تطرح عروضا ترويجية
سوق  في  للسياحة  قطر  شاركت 

آسيا  في  الدولي  الفاخر  السفر 

ممثلة   )ILTM( الهادئ  والمحيط 

في  الحدث  وأقيم  قطر،  دولة 

سنغافورة في الفترة من 5 إلى 8 من 

شهر سبتمبر الجاري.

تميم  السيد  زار  المعرض،  وخالل 

ثان  سكرتير  المنصوري،  خالد  بن 

بجمهورية  القطرية  السفارة  في 

محمد  صقر  والسيد  سنغافورة، 

السفارة  في  ثان  سكرتير  المهندي، 

سنغافورة،  بجمهورية  القطرية 

 11 ضّم  الذي  قطر  دولة  جناح 

الخطوط  ذلك  في  بما  شريكًا، 

رافلز  وفندقا  القطرية،  الجوية 

وفندق  الدوحة،  وفيرمونت  الدوحة 

أورينتال،  وماندارين،  دبليو، 

زالل  ومنتجع  للعطالت،  والتوفيق 

الصحي، وإكسبو 2023 الدوحة.

خالل  للسياحة  قطر  وقدمت 

العروض  من  مجموعة  المعرض 

بالجوالت  المتعلقة  الترويجية 

الذين  ألولئك  النهارية  والرحالت 

المرح  أو  المغامرة،  عن  يبحثون 

التسوق.  أو  بالطبيعة،  واالستمتاع 

موقعها  على  الضوء  سلطت  كما 

يوفر  الذي   Visit Qatar اإللكتروني 

جداول  حول  المعلومات  من  الكثير 

يمكن  التي  الرحالت  ومخططات 

تصميمها وفقًا لتفضيالت الزوار.

للسياحة  قطر  جهاز  ويسعى   

خالل  من  القطاع  تطوير  لتسريع 

وضع االستراتيجية الوطنية لقطاع 

والسياسات  والضيافة  السياحة 

القطاع،  بهذا  المتعلقة  العامة 

اعتمادها،  بعد  تنفيذها  ومتابعة 

والتنظيم  دوري  بشكل  ومراجعتها 

جميع  على  والرقابة،  واإلشراف 

لقطاع  التابعة  واألنشطة  الجهات 

ذلك  في  بما  والضيافة،  السياحة 

وتصنيف  التراخيص،  إصدار 

هذا  في  واألنشطة  المؤسسات 

القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات 

مشروعات  واقتراح  المختصة 

العالقة  ذات  التشريعية  األدوات 

والضيافة  السياحة  قطاع  بنشاط 

بشأن  الرأي  وإبداء  الدولة،  في 

التشريعية  األدوات  مشروعات 

نشاط  على  التأثير  شأنها  من  التي 

الوزارات  مع  والتنسيق  السياحة 

وغير  الحكومية  األخرى  والجهات 

المجاالت  جميع  في  الحكومية، 

السياحة  بقطاع  العالقة  ذات 

التكامل  يضمن  بما  والضيافة، 

لقطاع  الوطنية  االستراتيجية  بين 

السياحة والضيافة.

 أعلنت Ooredoo، الشركة الرائدة 

االتصاالت  خدمات  مجال  في 

وتكنولوجيا المعلومات، عن تعزيز 

لقطاعي  تقدمها  التي  العروض 

من  اللوجستية  والخدمات  النقل 

خالل دمج باقة »أعمالي« للجوال مع 

وتقديمهما  المركبات،  تتبع  حل 

بباقة موحدة وبسعر منافس.

من  العديد  الجديدة  الباقة  وتضم 

المحلية  المكالمات  مثل  المزايا 

إلى  باإلضافة  والبيانات  والدولية 

المركبات  لتتبع  مختلفين  حلين 

من  المركبات  لتتبع  مصممين 

ومن  الرئيسية.  الشركة  قبل 

الجديدة  الباقة  أن تساهم  المتوقع 

لتبسيط  الشركات  دعم  في 

عملياتها وتعزيز كفاءتها.

يمكن   ،2022 ديسمبر   31 ولغاية 

الحصول  الشركات  من  للعمالء 

خالل  من  الخدمتين  كلتا  على 

االستفادة  مع  شهرًا   12 لمدة  عقد 

الباقة  وتشمل  كبير.  خصم  من 

 5G أعمالي  اتصال  شريحة 

لتتبع   Optimum وجهاز  وبرنامج 

المركبات.

ثاني  قآل  الصدد،  هذا  وفي 

التنفيذي  المدير  المالكي، 

 :Ooredoo في  الشركات  لخدمات 

الخطوة  هذه  خالل  من  »نسعى 

إلى تمكين الشركات من التواصل 

وفي  الجوال،  عبر  السائقين  مع 

المركبات  تتبع  الوقت  نفس 

بكل  بعملياتها  القيام  من  للتأكد 

العمالء  رضا  تحقيق  يعد  سالسة. 

هدفًا  لهم  قيمة  أفضل  وتقديم  التام 

لنا  بالنسبة  دائمًا  استراتيجيًا 

المنطلق،  هذا  ومن   .Ooredoo في 

لمنح  الجديدة  الباقة  هذه  وفرنا 

أعمالهم  إدارة  على  القدرة  عمالئنا 

يبرهن  الذي  األمر  مناسبة،  بتكلفة 

هذين  بتحقيق  التام  التزامنا  على 

لعمالء  ويمكن  هذا  الهدفين.« 

االستفادة  الشركات  من   Ooredoo
تجعل  التي   ،Ooredoo مزايا  من 

األفضل  الشركة   Ooredoo من 

بفضل  للشركات  بالنسبة 

إلى  توظفها،  التي  الكثيرة  المواهب 

جانب ما توفره من أفضل الشبكات 

مجموعة  وأوسع  والجوالة  الثابتة 

االتصاالت  وحلول  خدمات  من 

إضافة  المعلومات،  وتكنولوجيا 

إلى كونها الشريك الموثوق به منذ 

أكثر من 60 عامًا.

{ الجناح القطري بالسوق

$ الدوحة
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بنسبة »4.8 %« في أغسطس..»التخطيط«:

عّين غولوميز شيفا تنفيذيا جديدا

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك

»هيلتون اللؤلؤة« 
يطور قائمة الطعام

ارتفاعا  بالدولة  المستهلك  أسعار  مؤشر  سجل 

4.8 بالمائة في أغسطس الماضي على  بنسبة 

من  المماثل  الشهر  مع  قياسا  سنوي،  أساس 

103.78 نقطة، وبنسبة  إلى  2021، ليصل  العام 

0.13 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق له )يوليو 
.)2022

التضخم  يقيس  الذي  المؤشر،  هذا  ويضم 

االستهالكية  السلع  من  رئيسية  مجموعة   12
تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على 

2018 تبعا للنتائج المحسوبة من  سنة أساس 

بيانات مسح إنفاق دخل األسرة 2017 - 2018.

ووفقا لبيان جهاز التخطيط واإلحصاء، فإن ارتفاع 

المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في 

أسعار ثماني مجموعات أبرزها مجموعة الترفيه 

مجموعة  تلتها  بالمائة،   27.88 بنسبة  والثقافة 

الوقود  وأنواع  والغاز  والكهرباء  والماء  السكن 

الغذاء  ومجموعة  بالمائة،   8.75 بنسبة  األخرى 

والمشروبات بنسبة 5.77 بالمائة.

واألحذية  المالبس  مجموعة  ارتفعت  كما 

المطاعم  ومجموعة  بالمائة،   2.24 بنسبة 

ومجموعة  بالمائة،   1.49 بنسبة  والفنادق 

بالمائة،   1.39 بنسبة  المنزلية  واألجهزة  األثاث 

بنسبة  األخرى  والخدمات  السلع  ومجموعة 

 0.31 بنسبة  التعليم  ومجموعة  بالمائة،   0.36
بالمائة.

في المقابل، شهدت مجموعات، الصحة والنقل 

بواقع  طفيفة  سنوية  انخفاضات  واالتصاالت 

3.38 بالمائة، و3.20 بالمائة، و1.24 بالمائة، على 
التوالي.. بينما لم تشهد مجموعة التبغ أي تغير 

يذكر.

أسعار  مؤشر  في  الشهري  االرتفاع  وجاء 

مع  مقارنة   2022 أغسطس  في  المستهلكين 

خمس  أسعار  زيادة  جراء  له،  السابق  يوليو 

والماء  السكن  مجموعة  في:  تمثلت  مجموعات 

بنسبة  األخرى  الوقود  وأنواع  والغاز  والكهرباء 

2.61 بالمائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات 
المالبس  ومجموعة  بالمائة،   2.16 بنسبة 

ومجموعة  بالمائة،   0.43 بنسبة  واألحذية 

بالمائة،   0.11 بنسبة  األخرى  والخدمات  السلع 

ومجموعة التعليم بنسبة 0.05 بالمائة.

مجموعات  أربع  سجلت  ذاته  السياق  وفي 

والثقافة  الترفيه  مجموعة  وهي:  انخفاضا 

النقل  مجموعة  تلتها  بالمائة،   4.33 بنسبة 

والفنادق  المطاعم  ومجموعة  بالمائة،   1 بنسبة 

واألجهزة  األثاث  ومجموعة  بالمائة،   0.19 بنسبة 

0.09 بالمائة، بينما لم يحدث  المنزلية بنسبة 

والصحة،  التبغ،  مجموعات  على  تغير  أي 

واالتصاالت.

وعند احتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

مجموعة  استبعاد  بعد   ،2022 أغسطس  لشهر 

السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى، 

انخفاضا  مسجال   106.14 النقطة  إلى  وصل 

السابق  الشهر  مع  قياسا  بالمائة،   0.46 نسبته 

يوليو 2022، وارتفاعا بنسبة 3.89 بالمائة، مقارنة 

مع الشهر المناظر له في عام 2021.

اللؤلؤة  هيلتون  وشقق  فندق  أعلن   

الشيف  انضمام  عن  الدوحة 

فريق  إلى  غولوميز  سيرج  المرموق 

تنفيذيًا،  شيفًا  ليكون  الفندق  عمل 

جالبا معه نكهات جديدة إلى قوائم 

المطاعم.

غولوميز  سيرج  الشيف  واستهل 

غرب  جنوب  في  المهنية  حياته 

يبدأ  أن  قبل  نشأ  حيث  فرنسا 

العالم  أنحاء  جميع  إلى  بالسفر 

جديدة.  ومأكوالت  أذواق  لتعلم 

غولوميز  الشيف  رحلة  بدأت 

بوم  »ال  مطعم  من  بلجيكا  في 

نجمة  على  الحائز  كانيل« 

رحلته  وأكمل  واحدة،  ميشالن 

الكاريبي،  جزر  في  الطهي  في 

في  للطهاة  رئيسًا  تعيينه  وتم 

افتتح  حيث  مارتن،  سانت 

دور«  »بواسون  مطعم  فيه 

مطعم  أفضل  أصبح  الذي 

الكاريب.  البحر  منطقة  في 

لم  أميركا  أن  رأى  أن  وبعد 

االنضمام  قرر  بعيدة،  تكن 

باتريك  السير  فريق  إلى 

في  الشهير  ميزون«  »ما  فندق  في  تيرايل 

والمعروف  أنجلوس،  لوس  هيلز،  بيفرلي 

المشاهير. باستضافة 

 وبما أن جذوره فرنسية، عاد الشيف غولوميز 

إلى البالد وأمضى عامين في فندق أسبين بارك 

في ميريبل قبل أن يواصل رحلته المهنية إلى 

كوت  في  تيول-سور-مير  وتحديدا  سويسرا 

دازور، وفي عام 2005، حاز الشيف سيرج على 

نجمة ميشلين عندما كان الشيف التنفيذي 

في   Relais & Chateaux Le Mas Candille لـ 

منطقة  إلى  عاد  ثم  فرنسا  جنوب  موجان، 

أدار  حيث  مارتن  سانت  في  الكاريبي  البحر 

الشهير،  بيلموند  سامانا  ال  فندق  مطابخ 

مطعم  افتتح  حيث  فرجينيا  زار  وبعدها 

فرنسي في فندق ومعرض غالس اليت ليحقق 

فرنسي  مطعم  أفضل  ويصبح  كبيرًا  نجاحًا 

6 أشهر فقط من  في والية فرجينيا خالل فترة 

افتتاحه. وانطالقًا من خبرته في التدريس في 

أنشأ  العالم،  أنحاء  جميع  في  الطهي  مدارس 

الخاصة  الشيف سيرج شركته االستشارية 

العمل  في  خبرته  مدة  إن  بنجاح.  الطهو  بفن 

شيفًا تصل إلى 30 عامًا وتجربته في الجنوب 

مثالية  وإضافة  ميزة  تمنحه  وآسيا  والشرق 

هيلتون  فندق  في  التنفيذي  الشيف  ليكون 

اللؤلؤة.

الشيف  منصب  غولوميز  الشيف  تولي  ومع 

فندق  في  المطاعم  ستشهد  التنفيذي، 

إلى  ونوعية  جديدة  إضافات  اللؤلؤة  هيلتون 

قائمة الطعام لديها، وستضاف نكهات جديدة 

وثقافتها  قطر  تاريخ  تعكس  وكالسيكية 

ذا  مطعم  من  كل  إلى  المحلية  ومنتجاتها 

كيتشن، ومالبيري تافرن. 

الغنية  السيرج  الشيف  لمسيرة  ونتيجة 

إلى  مبدعة  أطباق  إضافة  تمت  باالبتكارات 

سلطة  تضم  كيتشن  ذا  مطعم  طعام  قائمة 

لحم  وتارتار  المدخن،  البقر  لحم  مع  الشمام 

السلطعون مع التفاح وتارتار الخضار وكافيار 

الكركند والذي سيأخذ صدى كبير، باإلضافة 

إلى سمك سلطان ابراهيم المشوي والمحشو 

الليمون  وجل  الكراث  السلطعون،  بلحم 

وغيرها من اإلبداعات.

األطباق  على  المعتاد  تافرن  مالبيري  أما 

أطباق  قائمته  إلى  سيضيف  الكالسيكية 

وضلوع  مقلي،  أخطبوط  بينها  من  مبتكرة 

الضأن تشيميتشوري، وخلطة الدجاج والبط 

األطباق  من  وغيرها  الطماطم  وتارت  المدخن، 

المميزة.

ومما ال شك فيه أن التفاصيل الغنية والراقية 

إبداعاته  في  سيرج  الشيف  سيضيفها  التي 

تشوبها  ال  التي  للتجربة  مثالية  ستكون 

اللؤلؤة.  هيلتون  فندق  يقدمها  التي  شائبة 

فن  فنان  سيرج  الشيف  يعتبر  ما  وغالبًا 

الطهو، حيث ينفذ أعماله وإبداعاته من خالل 

ليستمتعوا  للضيوف  يقدمها  التي  األطباق 

بتجربة ال مثيل لها.

الدوحة          $

الدوحة          $

{ الشيف سيرج غولوميز 

خالل معرضها المهني لعام »2022«

»قافكو« تستقبل »500« طلب توظيف

التقطير  سياسة  لدعم  جهودها  ضمن 

دولة  في  البشري  العنصر  بتنمية  واالهتمام 

نّظمت   ،2030 الوطنية  قطر  لرؤية  ودعما  قطر 

أمس،  )قافكو(  الكيماوية  لألسمدة  قطر  شركة 

تمكين  أجل  من   2022 لعام  المهني  معرضها 

الجنسين  من  القطريين  والخريجين  الطلبة 

وفرص  المهنية،  الفرص  أهم  استكشاف  من 

الشركة،  في  المتاحة  والتدريب  التوظيف 

الخليج  بمنطقة  بولمان  فندق  في  وذلك 

الغربي.

العام  نسخة  حققته  الذي  للنجاح  واستكمااًل 

على  ذلك  انعكس  المعرض،  من  الماضي 

الجامعات وحملة  الكبير من خريجي  الحضور 

استقبل  حيث  القطريين،  الثانوية  الشهادات 

وعلى  توظيف.  طلب   500 من  اكثر  المعرض 

الجانب اآلخر، كانت هناك مجموعة من الكوادر 

استقبالهم  في  قافكو  بشركة  المتخصصة 

على  واطالعهم  استفساراتهم  جميع  على  للرد 

الموجودة  والتدريب  التوظيف  فرص  مختلف 

حول  عامة  لمحة  تقديم  عن  فضاًل  بالشركة، 

طبيعة واستراتيجية العمل بها.

البشرية  الموارد  إدارة  أجرت  اليوم،  مدار  وعلى 

جميع  مع  شخصية  مقابالت  بالشركة 

الكوادر  أفضل  واختيار  لتقييمهم،  المتقدمين 

المعلن  الشاغرة  الوظائف  لملئ  المتقدمة 

مجال  في  كبيرة  بنسبة  ترّكزت  والتي  عنها 

وسلسلة  والسالمة  واالمن  والصيانة  العمليات 

إلى  إضافة  المعلومات،  ووتكونولوجيا  التوريد 

ذلك كل من وقع عليهم االختيار للتوظيف سوف 

متخصصة  تدريبية  برامج  في  إشراكهم  يتم 

من أجل تأهيلهم للقيام بمهام عملهم على النحو 

األمثل.

بن  عبدالرحمن  السّيد  أشاد  المناسبة،  وبهذه 

والرئيس  المنتدب  العضو  السويدي  محمد 

الكيماوية  لألسمدة  قطر  لشركة  التنفيذي 

المعرض  يحققه  الذي  بالنجاح  )قافكو(، 

اإلقبال  وبمعدل  عام  بعد  عاًما  للشركة  المهني 

»سعداء  قائاًل:  وصّرح  باستمرار،  يتزايد  الذي 

من  الحالي  العام  نسخة  بتنظيم  للغاية 

وباإلقبال  قافكو  لشركة  المهني  المعرض 

وكوادرنا  شبابنا  يظل  المعرض.  شهده  الذي 

أن  إذ  أعمالنا،  صميم  من  الواعدة  القطرية 

في  يتمّثل  المعرض  هذا  من  األساسي  هدفنا 

الخريجين  من  المميزة  الكوادر  استقطاب 

مهاراتهم  لتطوير  وتدريب  عمل  فرص  وتوفير 

وسياسات  استراتيجية  مع  انسجاًما  وقدراتهم 

الوطنية  قطر  رؤية  وركائز  بالشركة  التقطير 

لنا  فرصة  المعرض  هذا  يعد  كذلك،   .2030
العمل  سوق  في  التوّجهات  أحدث  لدراسة 

السيما  المستقبلية،  برامجنا  ضمن  وإدراجها 

بيئة  من  بالشركة  العمل  لفريق  نقدمه  ما  وأن 

عمل أخالقية وتطوير مستمر جعلها واحدًة من 

كبير  بتقدير  تحظى  التي  الكبرى  الشركات 

على المستويات كافة عبر تاريخها الممتد إلى 

ما يقارب الـ50 عامًا«.

أصول  أهم  البشري  العنصر  »يظل  وأضاف: 

والسواعد  والخبرة  والفكر  العقول  الشركة، هم 

لذا نحرص بشكل  األمام،  إلى  التي تمضي بنا 

ممن  الخريجين  بأفضل  االستعانة  على  كبير 

لديهم شغف وطموح ال حدود له، ومنحهم فرص 

يجعلهم  الذي  المستمر  والتدريب  التوظيف 

الحاضر  تحديات  مواجهة  على  قدرة  أكثر 

والمستقبل، وقيادة دّفة الشركة مستقباًل، بما 

دولتنا  وازدهار  نمو  في  وإسهاماتهم  دورهم  يعّزز 

الحبيبة قطر. إن ما نقدمه لهذه الكوادر الشابة 

اليوم، نجنيه غًدا نجاحات وإنجازات وإنتاجية، 

الرائدة  مكانتنا  ترسيخ  كله  ذلك  من  واألهم 

محلًيا ودولًيا«. 

وتجدر اإلشارة إلى أن المعرض المهني لشركة 

من  مجموعة  طرح  شهد   2022 للعام  قافكو 

بالشركة،  والتخصصية  اإلدارية  الوظائف 

على  مقابالت  الجامعات  خريجو  أجرى  حيث 

المعلومات  شاغرة منها تكنولوجيا  عّدة وظائف 

الهندسية  والوظائف  الكيمياء  ومختبرات 

والمالية وسالسل التوريد، بينما تنافس َحَملة 

فني  وظائف  على  يعادلها  ما  أو  العامة  الثانوية 

وآالت  وميكانيكا  كهرباء  وفني  والسالمة  األمن 

دقيقة وتشغيل مصانع.

{ لقاءات مع الخريجين

{ معرض قافكو المهني

السويدي: نسعى الستقطاب الكوادر الوطنية المتميزة

دراسة توجهات 
سوق العمل 

وإدراجها 
ضمن الخطط 

المستقبلية

في سويسرا لتسليط الضوء على بيئة األعمال

»ترويج االستثمار« تشارك بمؤتمر عالمي

قطر  في  االستثمار  ترويج  وكالة  شاركت 

مؤتمر  من  والعشرين  السادسة  بالنسخة 

االستثمار العالمي، الذي تستضيفه الرابطة 

بمدينة  االستثمار  ترويج  لوكاالت  العالمية 

-13 الفترة  خالل  وذلك  السويسرية،  جنيف 

14 سبتمبر. 
االستثمار  ترويج  وكاالت  المؤتمر،  استقطب 

عن  مرموقين  وممثلين  العالم  دول  من 

 100 من  أكثر  في  والسياسة  األعمال  عالم 

االقتصادية  التحديات  ناقشوا  ممن  دولة، 

عالمنا،  تواجه  التي  الراهنة  واالجتماعية 

العالمية  االستثمارات  تدفق  على  وتؤثر 

والسياسات ذات الصلة. 

االستثمار  ترويج  وكالة  مشاركة  وهدفت 

كمركز  قطر  موقع  استخدام  إلى  قطر  في 

الترويج  أجل  من  استراتيجي  استثماري 

لبيئة األعمال الواعدة في الدولة، باإلضافة إلى 

وفرص  االقتصادية  التنمية  قضايا  مناقشة 

االستثمار المختلفة. 

لدعم  هدفت  ندوة  في  الوكالة  شاركت  كما 

الناشئة، من خالل مشاركة  الشركات  بيئة 

هذا  في  الرائدة  المختلفة  الدول  تجارب 

رّكزت  التي  الندوة،  هذه  وسُتسهم  المجال. 

القدرات وصياغة خطة عمل لبيئة  على بناء 

الشركات الناشئة العالمية، في تطوير دليل 

المستوى  على  الناشئة  للشركات  حلول 

الدليل  هذا  مشاركة  وسيتم  العالمي. 

اإلرشادي للحكومات ووكاالت االبتكار ومحفزي 

في  للمساهمة  الناشئة  الشركات  بيئة 

تطوير ُسبل مالئمة لدعم الشركات الناشئة 

وإنشاء بيئة ابتكار مبدعة.

الذي  العالمي،  االستثمار  مؤتمر  ويوفر 

ترويج  لوكاالت  العالمية  الرابطة  تستضيفه 

نقاشية  جلسات   ،1995 عام  منذ  االستثمار 

المؤتمر  أجندة  تطرقت  وقد  مختلفة. 

غرار  على  متنوعة  مواضيع  إلى  العام  لهذا 

تحّول  مجال  في  االستثمارية  االتجاهات 

للشركات  مستدامة  بيئة  وبناء  الطاقة، 

في  الكامنة  والتحديات  والفرص  الناشئة، 

المباشر،  الرقمي  األجنبي  االستثمار  مجال 

وتأثيراتها  العالمية  القيمة  سالسل  وتغّير 

على الفرص االستثمارية. 

قطر  في  االستثمار  ترويج  وكالة  وُتشرف   

االستثمار  ترويج  أنشطة  على   )IPA Qatar(

 ،»Invest Qatar« التجارية  العالمة  تحت 

االستثمار  لجذب  وطنية  كمظلة  وتعمل 

تنسيقها  خالل  ومن  المباشر.  األجنبي 

القطرية،  الترخيص  منصات  مع  الوثيق 

قطر  في  االستثمار  ترويج  وكالة  ُتساعد 

وتحقيق  طموحاتها،  تعزيز  على  الشركات 

تقديم  عبر  الطويل،  المدى  على  النجاٍح 

وتهدف  الالزمة..  والخبرة  والمشورة،  الدعم، 

تسليط  إلى  قطر  في  االستثمار  ترويج  وكالة 

استثمارية  كوجهة  قطر  دولة  على  الضوء 

الدوليين  استثنائية، وتعريف المستثمرين 

بفرص األعمال المربحة، فضاًل عن دفع عجلة 

أهداف  وتحقيق  للدولة،  االقتصادية  التنمية 

التنويع االقتصادي.

{ جانب من مؤتمر االستثمار العالمي في جنيف 

الدوحة          $
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الخارجية األميركية:

الستعادة »20« ألف دوالر

لم يفت األوان بعد 
إلحياء االتفاق النووي

لبنانية مسلحة 
تقتحم أحد البنوك

فوات  عدم  األميركية  الخارجية  وزارة  أكدت  قنا-  واشنطن- 

األوان إلبرام صفقة االتفاق النووي مع إيران.

 وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية في 

اإليراني األخير،  الرد  مؤتمر صحفي »لقد قدمنا مالحظات على 

يفت  »لم  أنه  مضيفا  علنا«،  المالحظات  هذه  نفصل  لن  لكننا 

األوان إلبرام صفقة«.

االتحاد  خالل  من  مالحظات  األميركية  الخارجية  وزارة  وقدمت 

األوروبي على رد إيران األخير على المقترح األوروبي بشأن إحياء 

خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم االتفاق النووي.

عن  إيران  مع  المفاوضات  أسفرت  بينما  أنه  برايس  وأضاف 

هناك  تزال  فال  األخيرة،  األسابيع  في  الفجوات  بعض  »إغالق 

فجوات أخرى«.

وتابع »كما قلنا باستمرار، طالما أننا نعتقد أن العودة المتبادلة 

في  ستكون  المشتركة  الشاملة  العمل  لخطة  االمتثال  إلى 

القومي ألمريكا، فهذا هدف دبلوماسي سنواصل  مصلحة األمن 

السعي لتحقيقه«.

ونفى برايس ما تردد بشأن تحييد المبعوث األميركي، روبرت 

مالي، عن الملف اإليراني.

الوكالة  محافظي  لمجلس  بيان  في  المتحدة  الواليات  وذكرت 

 35 من  المؤلف  المتحدة  لألمم  التابعة  الذرية  للطاقة  الدولية 

دولة، »مستعدون لسرعة تنفيذ اتفاق على العودة المشتركة 

للتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، ما ينقصنا 

هو أن تكون إيران شريكا راغبا في إحياء االتفاق«.

العاصمة  في  لبنانية  مواطنة  تمكنت  األناضول-  بيروت- 

بيروت، أمس، من إجبار أحد البنوك على تسليمها 20 ألف دوالر 

من وديعتها، تحت التهديد.

وأفاد مراسل األناضول نقال عن شهود عيان، بأن مواطنة تحمل 

والمهجر«،  لبنان  »بنك  اقتحمت  ماهيته  يحددوا  لم  سالحا 

وذلك  وديعتها  تسليمها  عدم  حال  في  نفسها  بحرق  وهددت 

لمعالجة شقيقتها المريضة.

هددت  س.ح  تدعى  »مودعة  فإن  األناضول،  مراسل  وبحسب 

لمعالجة  وديعتها  تسليمها  عدم  حال  في  نفسها  بإحراق 

شقيقتها المريضة«.

المصرف،  من  دوالر  ألف   20 قبض  من  المودعة  تمكنت  والحقا 

مواقع  عبر  بثته  فيديو  بحسب  التفاصيل  من  مزيد  دون 

التواصل االجتماعي.

في  )خاصة(،  اللبنانيين  المودعين  جمعية  أكدت  جهتها،  من 

تصريح على وسائل التواصل االجتماعي: تحرير وديعة بقيمة 

20 ألف دوالر بالقوة من داخل بنك لبنان والمهجر، متهمة القوى 
في  تجمهروا  الذين  المودعين  على  بالضرب  باالعتداء  األمنية 

المكان ما أدى إلى سقوط جرحى.

الجديد  قناة  مع  مقابلة  في  اللبنانية  المواطنة  ظهرت  والحقا، 

يومين  منذ  البنك:  اقتحامها  على  تعليقا  وقالت  المحلية، 

ذهبت إلى مدير البنك وطلبت منه أن يعطيني مبلغا من المال، 

وأخبرني أنه سيعطيني.

ولفتت إلى أنها وصلت إلى مرحلة بيع كليتها من أجل معالجة 

أختها المريضة بالسرطان.

لقد  دوالر،  ألف   50 تتعالج  أن  أجل  من  أختي  تحتاج  وأضافت: 

بالعملة  والباقي  دوالر،  ألف   13 وأخذنا  منزلنا  أغراض  بعنا 

اللبنانية.

أختي  إلنقاذ  آتية  أنني  البنك(  )في  الموظفين  أبلغت  وتابعت: 

وال أريد إيذاءكم، والسالح غير حقيقي يلعب به ابن أختي، لم 

أتوقع أن أستعمله فأنا ضد السالح في لبنان.

{ اقتحام مواطنة لبنانية ألحد البنوك

الرئيس اللبناني:

حققنا تقدما بشأن ترسيم الحدود
عون  ميشال  العماد  اللبناني  الرئيس  كشف  قنا-  بيروت- 

الحدود  أن بالده حققت تقدما فيما يتعلق بترسيم  أمس، عن 

البحرية مع الكيان اإلسرائيلي وبدء استخراج النفط من شرقي 

البحر األبيض المتوسط.

وقال عون في بيان صحفي، »إن االتصاالت إلنجاز ملف الترسيم 

على  قادرا  يجعله  ما  لبنان  فيها  حقق  متقدما،  شوطا  قطعت 

استثمار ثروته في مياهه«، الفتا إلى وجود تفاصيل تقنية تتم 

دراستها حاليا لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته.

وأكد أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيمكن 

الحقول  في  والغاز  النفط  عن  التنقيب  عملية  إطالق  من  لبنان 

المحددة ضمن المنطقة االقتصادية الخالصة، معتبر أن هذه 

الخطوة ستعطي االقتصاد اللبناني دفعة إيجابية لبدء الخروج 

من األزمة التي يرزح تحتها منذ سنوات. وتأتي تصريحات عون 

المبعوث  هوكشتاين  آموس  مؤخرا  بها  قام  جولة  أعقاب  في 

األميركي إلى كل من لبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة في 

إطار وساطة بالده في مفاوضات ملف ترسيم الحدود البحرية.

وانطلقت في أكتوبر من العام 2020، المفاوضات غير المباشرة 

أنها  إال  اللبناني واإلسرائيلي، بوساطة أميركية،  بين الطرفين 

توقفت بعد عدة شهور، بسبب الخالفات حول مساحة المنطقة 

المتنازع عليها قبل أن تستأنف مجددا في يونيو الماضي.

ويشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية كبيرة للبنان، السيما 

المياه  النفطية ضمن  الموارد  بعد اكتشاف احتياطي مهم من 

اإلقليمية للبالد، ما يؤهله ليكون موردا ماليا للبنان في ظل األزمة 

المالية واالقتصادية التي يواجهها.

جماعات متطرفة تدعو إلى تكثيف االقتحامات لـ »األقصى«

شهيدان فلسطينيان برصاص االحتالل
القدس المحتلة- قنا- استشهد 
فجر أمس، شابان فلسطينيان، 

برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي 
بالقرب من حاجز الجلمة 
العسكري شمال جنين.

وأفادت وكالة األنباء الفلسطينية 
»وفا« نقال عن مصادر بأن قوات 
االحتالل شنت حملة تمشيط 

واسعة في محيط حاجز الجلمة 
العسكري وأوقفت مواطنين 

وحاولت اعتقال الشابين وأطلقت 
النار عليهما وأصابتهما بجروح 

خطيرة، قبل أن يتم اإلعالن عن 
استشهادهما الحقا.

جنين،  غرب  كفر  من  الشابين  أن  المصادر  وأكدت   

اإلعالن  دون  الجلمة،  حاجز  على  جثتيهما  احتجاز  وتم 

رسميا عن هويتهما، فيما تم استدعاء لوالدي الشهيدين 

للتعرف عليهما.

حاجز  إغالق  االحتالل،  سلطات  قررت  ذلك،  غضون  في   

»الجمعة«،  يوم  حتى  السيارات  حركة  أمام  الجلمة 

باستثناء مرور العمال والبضائع كالمعتاد.

يومي  شبه  بشكل  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  وتقتحم   

رمضان  منذ  بدأتها  حملة  في  ومخيمها،  جنين  مدينة 

لمواجهة  األمواج«  »كاسر  اسم  عليها  أطلقت  الماضي 

شمال  الفدائية  والعمليات  المقاومة  أعمال  تصاعد 

الضفة الغربية.

من جهتها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع 

وفي  المتخصصة،  ومنظماتها  المتحدة  واألمم  الدولي 

القانونية  مسؤولياتهم  بتحمل  »اليونسكو«  مقدمتها 

على  المتواصل  اإلسرائيلي  العدوان  لوقف  واألخالقية 

مقدمتها  وفي  واإلسالمية،  المسيحية  المقدسات 

المسجد األقصى المبارك، واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات 

التي يفرضها القانون الدولي لحماية القدس، ومقدساتها 

من تغول االحتالل والمستوطنين.

أمس،  لها  بيان  في  الفلسطينية  الخارجية  وأدانت   

الشرعية  وغير  القانونية  غير  االستفزازية  االقتحامات 

المبارك،  األقصى  للمسجد  المستوطنون  يرتكبها  التي 

بإشراف وحماية ودعم دولة االحتالل، وحكومتها، وأذرعها 

الزماني  التقسيم  تكريس  بهدف  المختلفة،  وأجهزتها 

للمسجد على طريق تقسيمه مكانيا، إن لم يكن هدمه 

بالكامل، وبناء »الهيكل المزعوم« مكانه.

المنظمات االستيطانية  أدانت مطالبات مجموعة   كما 

»جبل  منظمات  اتحاد  فيها  بما  القدس  في  العاملة 

الهيكل«، وتقديمها التماسا لما تسمى بالمحكمة العليا 

ألداء  قانوني  وأساس  إذن  على  للحصول  اإلسرائيلية، 

طقوس دينية يهودية في باحات األقصى في عيد رأس 

السنة العبرية، واألعياد اليهودية المقبلة.

اإلسرائيلية  للمحكمة  يوجد  ال  أنه  على  وشددت   

االستيطانية  المطالبات  تلك  بمثل  صالحية  أي  العليا 

في  التدخل  لها  يحق  ال  كما  التوسعية،  االستعمارية 

األوقاف  دائرة  وصالحيات  األقصى  المسجد  شؤون 

اإلسالمية.  وحذرت الوزارة من هذا التحشيد اإلسرائيلي 

ممكنة  اقتحامات  وأكبر  أوسع  لتحقيق  الرسمي 

التاسع  في  خاصة  للمسجد  كبيرة  أعداد  وبمشاركة 

الدينية  األعياد  وفي  الحالي،  الشهر  من  والعشرين 

المسؤولية  اإلسرائيلية  الحكومة  وحملت  اليهودية، 

الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الدعوات التحريضية 

اآلخر رّجحت  الجانب  الصراع برمتها. على  على ساحة 

القدس  مدينة  في  توتر  اندالع  إسرائيلية  أمنية  مصادر 

الشرقية، قد تمتد إلى الضفة الغربية، بمناسبة حلول 

األعياد اليهودية، نهاية الشهر الجاري.

رأس  احتفاالت  أيلول  سبتمبر/   26 في  إسرائيل  وتبدأ 

الخامس  في  اليهودي،  الغفران  يوم  ثم  العبرية،  السنة 

من أكتوبر«تشرين األول المقبل.

تكثيف  إلى  إسرائيلية  يمينية  جماعات  ودعت 

نشطاء  عليه  رّد  ما  وهو  األقصى،  للمسجد  االقتحامات 

المسجد«،  إلى  الرحال  »شد  إلى  بالدعوة  فلسطينيون 

واالعتصام به.

إن  أمس،  الرسمية،  اإلسرائيلية،  البث  هيئة  وقالت 

الثالثاء،  عقد،  البيد  يائير  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 

جلسة مشاورات أمنية استبقت فترة األعياد.

رئيس  عقدها  أمنية  مشاورات  جلسة  خالل  وأضافت: 

من  خشيتها  عن  أمنية  جهات  أعربت  البيد،  الوزراء 

القدسي  الحرم  إلى  يهود  مواطنين  دخول  احتمال 

)المسجد األقصى(.

إنها  »ح«  ملصق  في  إسرائيلية  يمينية  جماعات  وقالت 

المستوطنين  عدد  في  قياسي  رقم  تحقيق  إلى  تسعى 

العبري  العام  خالل  األقصى  المسجد  يقتحمون  الذين 

خالل  للمسجد  اإلسرائيلية  االقتحامات  وتزداد  الحالي. 

فترات األعياد اإلسرائيلية.

{ جيش االحتالل يغلق حاجز الجلمة العسكري 

روسيا تؤكد القضاء على »250« 
عسكريا أوكرانيا في دونيتسك
موسكو- قنا- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 

أمس، القضاء على ما يصل إلى 250 جنديا 

أوكرانيا في دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: 

»نتيجة للضربات عالية الدقة التي شنتها 

القوات الجو- فضائية الروسية على مواقع 

نقاط انتشار مؤقتة ومواقع قتالية لوحدات 

األلوية الميكانيكية 53 و54 و110، ولواء الدفاع 

اإلقليمي 128، ولواء المشاة 68 التابع للقوات 

المسلحة األوكرانية في مناطق بلدات 

سيفرسك وفيركنيكامينسكوي في جمهورية 

دونيتسك الشعبية، تم القضاء على أكثر من 

250 جنديا أوكرانيا، وأكثر من 20 وحدة من 
المعدات العسكرية«. كما ذكرت وزارة الدفاع 

الروسية أن القوات األوكرانية فقدت 150 

عسكريا على محور نيكوالييف-كريفوي روغ 

خالل محاوالت الهجوم الجارية.

 في السياق نفسه، أكدت الوزارة تدمير 

مروحية أوكرانية طراز مي 8، في منطقة 

خيرسون، فضال عن إسقاط 4 طائرات 

مسيرة، واعتراض 33 قذيفة صاروخية، في 

يوم واحد. 

مقتل أكثر من »100« جندي أرميني

تجدد االشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان
وزارة  ذكرت  قنا-  يريفان- 

اشتباكات  أن  األرمينية  الدفاع 

القوات  بين  اندلعت  جديدة 

أمس.  واألذربيجانية،  األرمينية 

األرمينية  الدفاع  وزارة  وقالت 

األنباء  وكالة  نقلته  لها  بيان  في 

الجيش  إن  أرمنبريس  األرمينية 

الهجوم  جدد  األذربيجاني 

خاص،  بشكل  أرمينيا  على 

وفيرين  جيرموك  منطقتي  في 

شورجا.

أذربيجان  أن  البيان  وأضاف 

وقذائف  المدفعية  استخدمت 

الصغيرة  واألسلحة  المورتر 

على  الوضع  وأن  هجومها..  في 

األذربيجانية   - األرمينية  الحدود 

ذكرت  جانبها  من  متوترا.  يزال  ال 

 45 نحو  أن  لألنباء  أذرتاج  وكالة 

فيما  قتلوا،  أرمينيا  من  جنديا 

 50 مقتل  عن  أذربيجان  أبلغت 

وحملت  الثالثاء،  عسكرييها  من 

تجدد  مسؤولية  األخرى  دولة  كل 

الرئيس  دفع  الذي  األمر  القتال، 

إلى  بوتين  فالديمير  الروسي 

الدعوة للهدوء.

باشينيان  نيكول  وأعلن 

أمس،  األرميني،  الوزراء  رئيس 

القوات  من  جنود   105 مقتل 

مع  اشتباكات  خالل  األرمينية 

وكشف  األذربيجاني.  الجيش 

تقدم  عن  األرميني  المسؤول 

معاهدة  منظمة  إلى  بطلب  بالده 

للمساعدة،  الجماعي  األمن 

حكومي  عسكري  تحالف  وهي 

االتحاد  بعد  ما  دول  يضم  دولي 

باشينيان:  وقال  السوفياتي. 

معاهدة  منظمة  دعم  طلبنا  »لقد 

ذلك  في  بما  الجماعي،  األمن 

وحدة  الستعادة  العسكري  الدعم 

أراضي أرمينيا، وضمان انسحاب 

األذربيجانية  المسلحة  القوات 

أن  مضيفا  أرمينيا«،  أراضي  من 

المادة  إلى  استنادا  جاء  الطلب 

على  تنص  التي  المعاهدة  من   4
يعتبر  عضو  دولة  على  الهجوم  أن 

هجوما على جميع األعضاء.

{ اندالع اشتباكات أرمينية - أذربيجانية

الوداع األخير مستمر حتى االثنين المقبل

وصول نعش »إليزابيث« إلى ويستمنستر
الملكة  نعش  وصل  ب-  ف.  أ.  لندن- 

مسيرة  بعد  أمس  الثانية  إليزابيث 

وتقدمها  باكينغهام  قصر  من  انطلقت 

ويستمنستر  قصر  إلى  أبناؤها، 

موعد  حتى  جثمانها  سيسجى  حيث 

الجنازة الوطنية االثنين المقبل. وعلى 

ومندلسون  بيتهوفن  موسيقى  أنغام 

فرق  عزفتها  التي  الجنائزية  وشوبان 

الجيش، مر النعش أمام عشرات آالف 

طول  على  المحتشدين  األشخاص 

المسار وهم يبكون في غالبيتهم.

التي  الرحلة  هذه  خالل  النعش  وكان 

دقيقة،  أربعين  حوالي  استمرت 

عليه  وضع  وقد  الملكية  بالراية  ملفوفا 

العرش  وراء  وسار  اإلمبراطورية.  تاج 

أندرو  وشقيقاه  الثالث  تشارلز  الملك 

األميران  ثم  ومن  آن  وشقيقته  وإدوارد 

من  اآلالف  مئات  وودع  وهاري.   وليام 

ملكتهم  لندن  في  أمس  البريطانيين 

تتمتع  التي  الثانية  إليزابيث  الراحلة 

أسبوع  حوالي  بعد  كبيرة  بشعبية 

على وفاتها في اسكتلندا.

العاصمة  إلى  الملكة  نعش  ووصل 

ليلة  وبعد  الثالثاء..  مساء  البريطانية 

الجثمان  انتقل  باكنغهام  قصر  في 

في  صالة  أقدم  ويستمنستر،  بهو  إلى 

البرلمان البريطاني، في موكب رسمي 

في وسط لندن.

ولمدة خمسة أيام، يمكن للبريطانيين 

أشادوا  التي  الملكة  لوداع  القدوم 

من  أكثر  طوال  بتفانيها  باإلجماع 

سبعين عاما.

بهو  اآلالف  مئات  يزور  أن  ويتوقع 

أبوابه  ستبقى  الذي  ويستمنستر 

ساعة   24 المناسبة  هذه  في  مفتوحة 

الصبر  إلى  يحتاج  األمر  لكن  اليوم.  في 

تمتد  أن  يمكن  طويلة  طوابير  بوجود 

الثانية  إليزابيث  نعش  وكان  ألميال. 

الثالثاء  إلى  االثنين  مساء  من  سجي 

في كاتدرائية سانت جيل في إدنبرة. 

بعضهم  شخص  ألف   33 نحو  وانتظر 

األخيرة  النظرة  إللقاء  لساعات  يبكون 

على النعش الذي لف بالعلم الملكي.

االبنة  آن،  األميرة  رافقت  الثالثاء  مساء 

النعش  اليزابيث،  للملكة  الوحيدة 

إلى  ادنبره  من  نقلته  التي  الطائرة  في 

تشارلز  الجديد  الملك  وكان  لندن. 

عند  النعش  الستقبال  حاضرا  الثالث 

بعدما  باكنغهام  قصر  إلى  وصوله 

الشمالية،  ايرلندا  في  نهاره  أمضى 

على  جلوسه  في  الحاسمة  المحطة 

العرش.

{ وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قصر ويستمنستر
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آراء وقضايا

آراء وقضايا

 رأي $

التفاني واإلخالص للنهوض 

بالوطن وبناء اإلنسان وفق 

تعاليم ديننا وقيمنا وتراثنا، 

هو العنوان األبرز لحوار 

حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، أمير 

البالد المفدى، مع مجلة »لو 

بوان« الفرنسية، الذي جاء 

شامال وصريحا وشفافا، كما 

هو عهدنا بصاحب السمو، 

عندما يتناول قضايا الوطن، 

وقضايا الساعة، حيث 

األمر األهم هو االستثمار في 

أنفسنا.. في رأس المال 

البشري.

كان المستقبل هو الحاضر 

األكبر، والشيء األساسي 

الذي ركز عليه سموه.. وحدة 

المنطقة وتعاونها وإطالق 

إمكانات الشباب، والدعوة 

إلى ابتكار الحلول لمواجهة 

الفقر، والبطالة، والخريجين 

العاطلين عن العمل، ألن من 

شأن ذلك تفادي االضطرابات 

في المستقبل عبر إعطاء 

الشعوب أمال حقيقيا وليس 

مجرد كلمات. 

األولوية كانت على الدوام 

للوطن والمواطن، وقد أوضح 

صاحب السمو ذلك بقوله: 

مهمتي تكمن في حماية 

شعبي وبالدي والحرص على 

قدرة الدولة على تخطي أية 

تحديات قد تواجهها، وفي 

الواقع فإن ما يتمتع به كل 

مواطن وكل مقيم على أرض 

قطر، يؤكد مرة تلو المرة، أن 

وراء هذه المنجزات فكرا شابا 

يؤمن بالتطوير القائم على 

قيم راسخة، أساسها العمل 

واالجتهاد والتفاني، في سبيل 

تحقيق التطلعات الكبيرة 

واآلمال الواسعة.

حديث سموه نبع من القلب، 

ليدخل قلوبنا جميعا، 

وليؤكد لنا جميعا أن هذا 

الوطن وأبناءه في أيد أمينة، 

لديها هدف واحد هو تحقيق 

األمن واالستقرار والرفاه 

للجميع دون استثناء.

حديث القلب
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الحرب  من  روسيا  حتى  وال  الوحيد  الخاسر  أوكرانيا  ليست 

ثمن  سيدفع  من  إن  بل  المتقاربين،  الجارين  بين  هناك  الدائرة 

لم تنجح في فك  التي  العجوز  القارة  الكارثية هي  المغامرة  هذه 

االرتباط بالكفيل األطلسي. 

واضح اليوم أن الواليات المتحدة األميركية هي من يقود هذه الحرب 

الهيمنة  من  ستخلصها  بأنها  األوكرانية  الحكومة  أغرت  أن  بعد 

الروسية إلى األبد، وأنها ستلحقها بعد ذلك بدول الحلف األطلسي. 

القوات  الدمار الذي ألحقته  القليلة الماضية أثبتت أن  لكن األشهر 

الدعم  من  أكثر  سيحتاج  األوكرانية  التحتية  بالبنى  الروسية 

األوروبي واألميركي مهما بلغ حجمه خاصة مع قدوم الشتاء وارتفاع 

نسب التضخم وأسعار المواد األساسية ونقص امدادات الطاقة. 

بالنسبة  التجاوز  سهلة  القادمة  القليلة  األشهر  تكون  لن 

القتصاديات دول االتحاد التي تشهد ركودا كبيرا بسبب ارتفاع 

وتهرم  النشطة  العاملة  القوى  عدد  وانخفاض  اإلنتاج  تكلفة 

وخاصة  اآلسيوية  األسواق  منافسة  تنامي  إلى  إضافة  المجتمع 

الصين. 

الذي  هو  االجتماعية  االحتجاجات  موجة  تصاعد  من  الخوف  إن 

من  حزمة  عن  اإلعالن  إلى  األوروبية  الحكومات  من  عددا  دفع 

اإلجراءات التي تهدف إلى الضغط على أسعار المحروقات وتقديم 

الدعم المادي المباشر إلى الشركات الصغرى والمتوسطة، التي 

يرون  ال  المالحظين  من  كثيرا  لكن  مالية.  صعوبات  من  تعاني 

العميقة  وأسبابها  األزمة  امتصاص  على  قدرة  اإلجراءات  هذه  في 

االتحاد وهو ما يؤذن  الجائحة على مجموع دول  بسبب مخلفات 

بتنامي ظواهر اجتماعية وسياسية خطيرة. 

معاداة  بلحاف  المتلحفة  واألحزاب  المتطرف  اليمين  قدرة  إن 

األجانب والمهاجرين وخاصة المسلمين ستجد في األزمة فرصة 

غرار  على  األوروبي،  السياسي  المشهد  في  تقدم  لتحقيق  نادرة 

االنتصار الذي حققه اليمين المتطرف الفرنسي في االنتخابات 

التشريعية األخيرة. إن الخشية من عودة مكونات أقصى اليمين 

في أوروبا هي أهم ما يقض مضجع المؤسسات الرسمية، خاصة 

بالنسبة للقوى الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. 

جهة  من  الروسي  المعسكر  فكي  بين  العجوز  القارة  وقوع  إن 

في  منعها  الذي  هو  أخرى  جهة  من  األميركية،  والقبضة 

مناسبات كثيرة من تحقيق القدر الضروري من االستقاللية عن 

وفي  والتكنولوجي  العسكري  المجال  في  خاصة  المعسكرين 

مجال التزود بالطاقة. 

من  الروس  شجع  الذي  هو  األوروبية  التناقضات  عمق  حقيقة  إن 

في  األوروبي  المجال  إبقاء  على  أخرى  جهة  من  واألميركان  جهة 

حالة تبعية وتهديد من الشرق ومن الغرب، وهو األمر الذي يلقي 

بظالله الكثيفة على القرار األوروبي ويزيد من حظوظ تمدد األفكار 

على  مخاطر  من  ذلك  يتضمنه  ما  بكل  المتطرفة  والمرجعيات 

أوروبا وعلى العالم بأسره.

أوروبا العجوز تبحث عن خالصها

محمد هنيد 
أستاذ محاضر بجامعة السوربون

hnidmohamed@gmail.com

منذ  الغربية،  والضفة  القدس  في  تندلع 

وقد  مسلحة.  شبابية  عفوية  انتفاضة  مدة، 

فيها  تجتمع  التي  المقاومة  من  نمطًا  شكلت 

والتحركات  الفردية،  والعمليات  العفوية 

والتي  والمولوتوف(  )بالحجارة  الشعبية 

والفوري،  اآلني  الشعبي  الدعم  مع  تمكنت 

ثم  المخيم.  القتحام  محاوالت  عدة  دحر  من 

إبراهيم  الشاب  القائد  كرسها  التي  الظاهرة 

استشهد  الذين  إخوانه  من  وعدد  النابلسي، 

على  والحبل  معه،  وبعضهم  قبله،  بعضهم 

الجرار، ال ينقطع في هذه االنتفاضة.

آب/  أواخر  بين  المشترك  األسبوع  شهد  وقد 

انتشار  سبتمبر  أيلول/  وأوائل  أغسطس 

في  متزايد  عدد  في  العسكرية  المواجهات 

التي  العملية  لها  وانضمت  والقدس،  الضفة 

والمستوطنين  الجنود  من  لسيارة  تصّدت 

في غور األردن.

هذه الوقائع فجرت مجموعة من التصريحات 

من ِقَبل قادة في الشاباك والجيش، وعدد من 

انتفاضة  من  تحذر  الصهاينة،  الصحفيين 

مسلحة عامة، أو ما يشبه الثورة العامة، مما 

يعني أننا إزاء إجراءات لمحاولة تالفي هذا. 

االجتياح  يعني  قد  للموقف  التقدير 

وعندئذ  فعاًل  تحقق  إذا  والذي  فالمواجهة، 

يكون االحتالل قد دخل المأزق الخانق، وتكون 

جدًا  هاّمة  خطوة  خطت  قد  التحرير  مسيرة 

لألمام.

هذه  مصير  بأن  القول  إلى  البعض  مال  ربما 

اإلرهاصات النتفاضة ثالثة سيكون كمصير 

هذا  على  ولكن  السابقتين،  االنتفاضتين 

وضع  بين  الكبير  الفارق  يالحظ  أن  البعض 

اليوم  والمتراجع  المرتبك  الصهيوني  الكيان 

ووضعه في االنتفاضتين المذكورتين، حيث 

واإلقليمية،  العالمية  القوى  موازين  كانت 

ما  غير  الوقت،  ذلك  في  الذاتي  وضعه  وكان 

واإلقليمية،  العالمية  فاألوضاع  اآلن.  عليه  هو 

هذه  في  الصهيوني  للكيان  الذاتي  والوضع 

المرحلة، غير مؤاتية له.

في  ومتورطتان  مشغولتان  وأوروبا  فأميركا 

حرب عالمية مع روسيا، وفي مواجهة مرشحة 

في تايوان أو ما حولها مع الصين عسكريًا. أما 

على المستوى اإلقليمي، فالمواجهة المتجهة 

تقوده  الذي  المقاومة  محور  بين  الحرب  إلى 

إيران، وكل من أميركا والكيان الصهيوني، ال 

تسمح من الناحية العسكرية بالمقارنة بين 

اليوم وأمس، ناهيك عن الدور السلبي لقيادة 

فتح في ذهابها إلى اتفاق أوسلو في االنتفاضة 

األولى.

أن  الفلسطيني يمكن  الذاتي  العامل  أن  على 

االنتفاضتين  في  يتوفر  لم  عنصرًا  يضيف 

األولى والثانية، وهو وجود قطاع غزة المحّرر، 

وقد  عسكرية.  مواجهة  قاعدة  إلى  تحّول  وقد 

حروب،  خمس  في  اقتحامها  في  العدو  فشل 

الساحات«،  »وحدة  حرب  كانت  وآخرها 

ذلك  وكان  فقط.  ونصف  ليومين  دامت  وإن 

موضوعيًا:  تكامال  اللذين  الموقفين  بفضل 

حماس،  وموقف  الجهاد  حركة  موقف 

وهنا  األخرى،  المقاومة  فصائل  وبالطبع 

الكيان  ضعف  من  المزيد  ُيلحظ  أن  يجب 

الصهيوني، أداًء سياسيًا وعسكريًا.

الغربية  الضفة  تشهده  ما  إن  وبالمناسبة، 

إليه أعاله، يؤكد  والقدس من تصعيد ُأشير 

بال جدال أن نتائج حرب »وحدة الساحات« وما 

والقطاع،  الضفة  في  قوى  موازين  من  تركته 

ثم  العدو.  مصلحة  غير  في  إيجابية،  كانت 

حماس  بين  تفاهمات  من  حدث  ما  أضف 

تعزيز  خالل  من  الحرب،  تلك  بعد  والجهاد، 

أهمية  على  يؤكد  المشتركة،  الغرفة  قيادة 

إذا  وذلك  القادمة.  المواجهة  في  المقاومة  دور 

الضفة  في  المسلحة  االنتفاضة  تطّورت  ما 

والقطاع.

الشعب  وحدة  )هدف(  شعار  يختلف 

)استراتيجية(  شعار  عن  الفلسطيني، 

مرهونًا  أصبح  الثاني  بأن  الساحات،  وحدة 

التقارب  وبمستوى  جهة،  من  القوى  بموازين 

في تصعيد المقاومة المسلحة واالنتفاضات 

والضفة  القدس  في  أساسًا  الشعبية، 

الغربية، وما قد يتيّسر من تصعيد للنضال 

فوحدة  أخرى.  جهة  من  الـ48  مناطق  في 

الساحات تتطلب إعداد استراتيجية تقضي 

لنصرة  غزة،  قطاع  في  المقاومة  تدخل 

القدس  في  ما،  مستوى  في  ما،  مواجهة 

والضفة الغربية، مما يجمع الساحات الثالث 

أو تدخل  أو حرب واحدة،  في معركة واحدة، 

تعرض  حالة  في  غزة  قطاع  في  المقاومة 

المسجد األقصى لعدوان يقتضي ذلك، على 

األقصى  المسجد  يتهّدد  حين  المثال  سبيل 

الجزئي،  الهدم  المشرفة  الصخرة  مسجد  أو 

أو لفرض واقع يغّير جذريًا ما عرف  الكلي،  أو 

بالقانون الدولي للواقع القائم فيهما.

ثمة توجهان ينتظرهما شهر أيلول/ سبتمبر 

مع تصاعد المقاومة، وما ُيتوقع من اقتحامات 

ترك  األول،  األقصى:  للمسجد  وانتهاكات 

الساحات،  وحدة  قرار  ليؤخذ  تتداعى  األمور 

بالتدخل من جانب المقاومة، وفقًا لمقتضى 

ُمعلنة  خطة  توضع  أن  والثاني  التطورات. 

تحت  الشامل،  لالشتباك  تهّيئ  وُمحكمة، 

المسجد  باقتحام  السماح  عدم  هدف 

األقصى، ووضع حد نهائي له.

هذا التوجه الثاني يتطلب اإلعالن بأن »السيل 

وما  األقصى،  اقتحام  موضوع  في  الزبى«  بلغ 

وهي  أواًل،  فيه،  الحسم  عدم  الممكن  من  عاد 

قضية عادلة من كل أوجهها القانونية الدولية 

والدينية والوطنية والعربية واإلسالمية ثانيًا، 

كما في موضوع مواجهة االحتالل واالستيطان 

واالغتياالت والجرائم التي ترتكب يوميًا.

لقيادة  تسمح  بمجملها  القوى  موازين 

بتحقيق  الفلسطيني  والشعب  المقاومة 

في  الطويل  النفس  توفر  مع  كبير  إنجاز 

أية  يملك  ال  الصهيوني  فالكيان  المواجهة. 

حلفاؤه  يملك  وال  الرضوخ،  عدم  في  حجة 

تسويغ االقتحامات، وال يملك أحد من العرب 

بالسكوت  المقاومة  يطالب  أن  والمسلمين 

عما يجري من اقتحامات وانتهاكات للمسجد 

األقصى.

وانتصرت،  اتخذت  ما  إذا  الخطوة  هذه  إن 

تحرير  مسيرة  في  بعدها  ما  لها  سيكون 

فلسطين.

منير شفيق
كاتب فلسطيني

المقاومة.. وإنقاذ »األقصى« كالم مباح

بيت الحكمة 
الفلسطيني

سمير البرغوثي

كاتب صحفي أردني 

قبل سنوات نشرت مقاال طالبت فيه بإقامة 

منظمة )حكماء كنعان( وبينت خالله توافر 

العقل والمال وقلت فيه: قبل اغتصاب 

فلسطين عام 1948 كان فيها حركة عمل 

وبناء وتجارة.. وكان هناك أثرياء نقلوا 

ثرواتهم إلى األقاليم المجاورة وخاصة لبنان 

واألردن وسوريا ومصر والسعودية.. وواصلوا 

العمل حتى باتوا يصنفون من أثرياء العالم 

في الستينيات من القرن الماضي، وال يزال 

أحفادهم أثرياء حتى اليوم وهناك عشرات 

األثرياء الفلسطينيين عبر العالم، تفرغوا 

الستثماراتهم الخاصة، وحققوا مراتب متقدمة 

بين أثرياء العالم

هؤالء مطلوب منهم أن يعلنوا اليوم مع 

عشرات العلماء الفلسطينيين في السياسة 

واالقتصاد أمثال طالل أبو غزالة وغيره عن 

إنشاء مجلس حكماء كنعان ويضعوا 

مشروعا في مواجهة المشروع الصهيوني.. 

وليبدأوا في فتح إذاعات وقنوات فضائية 

وصحف ومؤسسات تخدم القضية 

الفلسطينية إذا كانوا فعال مازالت دماؤهم 

تنتمي إلى فلسطين.. فحكماء صهيون 

يخططون لمائة سنة، لذا فقد حان الوقت 

أن نبدأ لنقدم لفلسطين ما يساهم في 

تحريرها، فالوطنية انتماء وتضحية وعطاء. 

الوطنية ليست مجرد شعار أو يافطة أو 

صور وذكريات. والنوايا الحسنة وحدها ال 

ُتدِخل الجنة، وال تستعيد وطنًا، وال تطرد 

عدوًا. وعندما يعطي الله عبده فإنما يبتليه 

ويختبره لينظر كيف يصنع وكيف ينعم 

اآلخرون بِنَعم الله عليه. 

على األثرياء الفلسطينيين مسؤولية ال تقع 

على غيرهم. ألن فلسطين بحاجة لهم، فإن 

موا لها اليوم، فمتى.. ألن وطنيتهم  لم ُيقدِّ

وانتماءهم لفلسطين على المحك، فمن 

يتخذ الخطوة األولى في إنشاء مجلس 

حكماء كنعان. وليضع بروتوكوالت تتفوق 

على بروتوكوالتهم حتى لو كان مبدأ البزنس 

جوهر هذه البروتوكوالت..

اللهم إني دعوت فهل من مجيب؟

وبعد.. هل يتطور بيت الخبرة الفلسطيني 

إلى بيت الحكمة إلى حكماء فلسطين..ّ؟!

موازين 

القوى تسمح 

بتحقيق إنجاز 

كبير في 

المواجهة 

مع الكيان 

عربي 21 اإلسرائيلي
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للجامعات التركية

قطر تفتح نوافذ اللغة العربية
انعكاسًا لما تشهده العالقات 

القطرية- التركية من تطور 
في شتى الُصعد والمستويات، 
بنى مركز مناظرات قطر -عضو 
مؤسسة قطر للتربية والعلوم 

وتنمية المجتمع- آفاقًا 
جديدًة من التعاون الثقافي 

عبر تأسيس مركز دراسات 
اللغة العربية والمناظرات في 

جامعة السلطان محمد الفاتح، 
باإلضافة للشراكة مع عدد من 
أهم مؤسسات التعليم العالي 

الرائدة في تركيا، وتنظيم 
فعاليات المناظرات، حيث ُيعد 

هذا الجهد ترجمًة حقيقيًة ألحد 
جوانب االتفاقية التي وقعتها 

الدولتين.
العربية  اللغة  دراسات  مركز  شن  دُّ

محمد  السلطان  جامعة  في  والمناظرات 

الفاتح كثمرة تعاون بين مركز مناظرات قطر 

الجامعية  للبرامج  منطلقًا  ليكون  والجامعة، 

اللغة  وتعلم  المناظرات  مجال  في  والوطنية 

األكاديمية  للحاجة  تلبية  أتى  وقد  العربية، 

مستوى  على  المتنامي  للنشاط  ومأسسة 

الجمهورية التركية، ويسعى مركز مناظرات 

قطر لتلبية تطلعات الشركاء في تركيا عبر 

الفعاليات  وتنظيم  التدريب  خدمات  توسيع 

في  المناظرات  وضع  إلى  إضافة  المشتركة، 

التدريسية  المساقات  ضمن  مناهجي  إطار 

طرق  على  الباحثين  وحث  الجامعات،  في 

لتعزيز  وأبحاثهم  رسائلهم  في  الحقل  هذا 

المحتوى العلمي.

تحت  األنشطة  من  حزمة  تنفيذ  تم  مؤخرًا 

برنامج تدريبي عنوانه »عن المناظرة« تضمن 

العديد من ورش التدريب وموضعات للنقاش، 

خمس  من  الطلبة  عشرات  فيها  شارك 

سيمتد  لمشروع  كانطالقة  تركية  جامعات 

ينفذ  حيث  مراحل،  على  الجامعات  لبقية 

وبإشراف  المركز  مظلة  تحت  المشروع  هذا 

في  النخبة  أكاديمية  برنامج  عضو  وتدريب 

يسعى  بدوره  والذي  الخنفاس  محمد  تركيا 

برامج  من  استفادها  التي  الخبرات  لنقل 

عن  الخنفاس  ويعّبر  للطلبة،  األكاديمية 

تركية  زاوية  من  ومبادراته  المركز  أهمية 

يرسم  المنهجية  المظلة  هذه  »تحت  فيقول: 

مركز مناظرات قطر االستراتيجّية التعليمية 

والعملية ُبغية مّد الجسور بين مؤسسة قطر 

باعتبارها رائدًا في هذا المجال وبين المراكز 

والهيئات المستفيدة في بقاع األرض، إليصال 

وتنمية  والتعليم  للتربية  الهادفة  الرسالة 

الذي  العلمي  النهج  اتفاق  إن  حيث  المجتمع. 

تدعو له المؤسسة واإلطار االستراتيجي الذي 

تتخذه لترسيخ هذه العلوم أمر قل نظيره«.

 Muşerref(( مسعود  مشرف  الطالب  ويتحدث 

اللغة  بقسم  العليا  الدراسات  طالب   Mesod
العربية في جامعة السلطان محمد الفاتح عن 

»في  بقوله:  التدريبي،  البرنامج  في  تجربته 

األيام الستة للتدريب ُكنت مع ثلة من الشباب 

وحضـروا  الهادف  الحوار  لغة  جمعتهم  الذين 

أصول  يتعلموا  لكي  عدة  تركية  محافظات  من 

لمجتمع  نواة  ويكونوا  والمناظرة  البحث  علم 

تعلمت  التركية،  الجامعات  داخل  المناظرة 

منهم الكثير وعززت معارفي اللغوية.

وثقافة  العربية  عن  فكرة  أدنى  لدي  يكن  »لم   

مع  وتجربتي  الوقت  بمرور  أنه  بيد  العرب 

احتكاكنا  أن  رأيت  اللغة  وتعلم  المناظرات 

في  العربي  بالمجتمع  تركي  كمجتمع 

ومنها  مختلفة  جهات  من  ثماره  يؤتي  تركيا 

في  واستثماره  بها  الناطقين  من  اللغة  تعلم 

باللغات«،  الصلة  ذات  الكليات  مستوى  رفع 

 Asude( كوموت  آسودة  الطالبة  تصف  هكذا 

التركية،  كوجاءلي  مدينة  من   )Komut
بجامعة  العربية  الترجمة  كلية  في  وتدرس 

إسطنبول 29 مايو.

الطلبة  من  العديد  هناك  كوموت  جانب  وإلى 

جديدة  نوافذ  المناظرات  لهم  فتحت  الذين 

على ثقافة لم يخبروها عن قرب وبعضهم لم 

يعرف عنها إال النزر القليل رغم اإلرث الحضاري 

عبدالصمد  يصفه  كما  المشترك  والديني 

جامعة  في  التدريسية  الهيئة  عضو  كوجاك 

تطرح  فالمناظرات  الفاتح،  محمد  السلطان 

والسياسة  التعليم  في  متنوعة  قضايا 

الموضوعات  من  وغيرها  والبيئة  واالقتصاد 

المشتبكة مع واقعنا في المنطقة والعالم، مما 

يتيح للمتناظرين النقاش في مسائل ترتبط 

يدفع  بدوره  وهذا  العالمي،  أو  العربي  بالواقع 

عن  جديدة  معرفية  أبواٍب  لطرق  المتناظر 

شعوب وحضارات منتشرة حول العالم.

كوموت: 

»مناظرات 

قطر« أتاح لنا 

االطالع على 

الثقافة العربية 

$ الدوحة

في إطار سعيها لتعزيز شراكاتها العلمية  

جامعة قطر تنضم للوكالة الفرنكوفونية

للوكالة  انضمامها  قطرعن  جامعة  أعلنت 

األوسط  الشرق  في  الفرنكوفونية  الجامعية 

لتعزيز  الجامعة  سعي  إطار  في  وذلك   ،)AUF(

عالقاتها وشراكاتها العلمية والبحثية مع مختلف 

حول  العالي  التعليم  ومؤسسات  الجامعات 

حضره  صحفي  مؤتمر  خالل  اإلعالن  جاء  العالم. 

رئيس  الدرهم  راشد  بن  حسن  الدكتور  سعادة 

فافر  السيد جان باتيست  جامعة قطر، وسعادة 

وعدد  الدولة،  لدى  الفرنسية  الجمهورية  سفير 

الجامعية  والوكالة  الجامعة  في  المسؤولين  من 

الفرنكوفونية.

انضمام  أهمية  الدرهم  الدكتور  سعادة  وأكد 

التي تضم عددا كبيرا  الوكالة  جامعة قطر لهذه 

من الجامعات العالمية من فرنسا وإفريقيا وكندا 

هذا  في  مشيدا  العالم..  جامعات  من  وغيرها 

تربط  التي  والثقافية  العلمية  بالعالقات  السياق 

جامعة قطر بعدد من الجامعات الفرنسية.

قطر  جامعة  بانضمام  سعداء  »نحن  وأضاف 

الشرق  في  الفرنكوفونية  الجامعية  للوكالة 

آفاقا  ستفتح  أهمية  من  لذلك  لما   ،AUF األوسط 

واسعة لجامعة قطر للتعاون العلمي مع جامعات 

إفريقية  ودول  كندا  في  وكذلك  عريقة،  فرنسية 

وعربية مهمة ناطقة باللغة الفرنسية«.

تسعى  قطر  جامعة  أن  إلى  سعادته  ولفت 

قطر  بين  المتميزة  العالقات  من  لالستفادة 

التعاون  هذا  لتوسيع  المجاالت  كافة  في  وفرنسا 

الجامعة  إن  وقال  التعليمية..  الجوانب  ليشمل 

خالل  من  العالقة  هذه  سنوات  منذ  ترجمت 

تدريس تخصص فرعي فرنسي بها، وتأسيس 

لعقد  تسعى  كما  الفرنسية،  للغة  طالبي  ناد 

المجاالت  في  فرنسية  جامعات  مع  اتفاقيات 

العلمية واإلنسانية.

فافر  باتيست  جان  السفير  سعادة  أشاد  بدوره، 

بهذه الخطوة.. وقال إنه سعيد بانضمام جامعة 

تمثل  »التي  المهمة  الدولية  المنظمة  لهذه  قطر 

في  الفرنسية  اللغة  تدريس  لتطوير  مهمة  آلية 

قطر ونقل الحضارة الفرنكوفونية إلى العالم«.

المدير  باليو،  نويل  جون  الدكتور  وتحدث 

اإلقليمي للوكالة الفرنكوفونية في الشرق األوسط 

تقوم  التي  المهام  وشرح  االنضمام  هذا  أهمية  عن 

بين  العلمي  التعاون  توثيق  مثل  الوكالة  بها 

التعليم،  بجودة  واهتمامها  األعضاء  المؤسسات 

والتدريب، واالعتمادات العلمية، وبناء الشراكات 

الجامعية.

المعاضيد  مريم  الدكتورة  أعربت  جانبها،  من   

البحث  لشؤون  قطر  جامعة  رئيس  نائب 

العلمي، عن سعادتها بانضمام جامعة قطر لهذه 

المنظمة، وتحدثت عن وجود اتفاقية مع جامعة 

وتطلع  السيبراني،  األمن  مجال  في  فرنسية 

مع  المشتركة  األبحاث  من  لمزيد  قطر  جامعة 

الجامعات الفرنسية.

كرم  الرا  الدكتورة  رحبت  متصل،  سياق  وفي 

لبنان  في  الحكمة  جامعة  رئيسة  البستاني، 

وممثلة مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في 

منطقة الشرق األوسط بانضمام جامعة قطر لهذه 

الوكالة.. مشيرة إلى المزايا الكثيرة للطرفين من 

هذا االنضمام.

$ الدوحة

دورة تدريبية بعنوان »التخطيط الشخصي«
اإلداري  للتدريب  سمارت  جيت  مركز  عقد 

السيجال  بفندق  السابعة  التدريبية  الدورة 

اليافعي بعنوان  حنان  اإلعالمية  والتي قدمتها 

»التخطيط الشخصي«.

المتدربين  من  عدد  بحضور  الدورة  وأقيمت   

الدورة  من  استفادتهم  مدى  على  أكدوا  حيث 

والتي تساهم  التركيز عليها  التي تم  والنقاط 

من  العديد  في  للمستقبل  التخطيط  في 

وفي  العملية،  أو  الشخصية  سواء  المجاالت 

الختام حصل المتدربون على شهادات حضور 

معتمدة.

عيسى  متين  االستاذ  أكد  جانبهم  من   

األسمى  هدفهما  أن  البدوي  الله  عبد  واألستاذ 

كفاءة  رفع  هو  التدريبية  الدورات  وراء  من 

إطار  في  وذلك  المجتمع  أفراد  كافة  وإنتاجية 

قطرالوطنية  رؤية  لتحقيق  المركز  مساهمة 

رفع  على  األساس  في  تعتمد  والتي   2030
كفاءات المواطنين.

بتدريب  يقوم  سمارت  جيت  مركز  أن  وأوضحوا 

التعاقد  أكثر من مائتي برنامج تدريبي، وجرى 

مع أكثر من سبعين مدربا من أفضل المدربين 

في دولة قطر وخارجها.

الدورة  نهاية  في  المتدربون  يحصل  وأضافوا: 

التعليم  وزارة  من  معتمدة  شهادات  على 

على  كبيرة  إضافة  لتكون  العالي  والتعليم 

باإلضافة  والعملي،  الشخصي  الصعيدين 

كانت  سواء  استشارات  بتقديم  قيامهم  إلى 

على الناحية الشخصية، والعملية، واألسرية 

المستشارين  أكفأ  ويقوم بذلك مجموعة من 

التدريبيين.

دورتين  عقد  على  المركز  عزم  إلى  وأشاروا   

)مهارات  عن  وهما  القادمة  الفترة  تدريبيتين 

العرض واإللقاء، أنماط الشخصيات(.

يذكر أن مركز جيت سمارت للتدريب اإلداري 

مركز معتمد من وزارة التعليم والتعليم العالي 

في دولة قطر بترخيص رقم )01112021( وقام 

أهمها:  التدريبية  الدورات  من  مجموعة  بعقد 

الشخصيات،  أنماط  باتجاهاتك،  تحكم 

الذهنية،  الخرائط  الشخصي،  التخطيط 

التوجه الذهني اإليجابي، وقام بتدريب كافة 

من  الهمم  ألصحاب  باإلضافة  العمرية  الفئات 

الصم والبكم.

تقدمه »سدرة للطب«.. د. توفيق بن عمران:

برنامـج فّعـال للعـالج الجينــي

 أطلق قسم علم الوراثة والجينوم في سدرة 

الطبابة  لتقديم  البرامج  من  العديد  للطب 

والعالجات الجينية المنقذة لحياة المرضى 

من جميع األعمار. 

ويوفر البرامج خدمات وراثية شاملة بما في 

المخاطر،  وتقييم  السريري  التقييم  ذلك 

والتشخيص  الوراثية،  واالستشارات 

من  متنوعة  لمجموعة  المتقدمة  واإلدارة 

االضطرابات الوراثية.

رئيس  عمران،  بن  توفيق  الدكتور  وقال 

الوراثة والطب الجيني في سدرة  قسم علم 

الوراثي  والطب  الجينومي  »الطب  للطب: 

هما السبيل الرئيسي الذي يتيح للمرضى 

على  الحصول  وراثية  بأمراض  المصابين 

لعالج  المخصصة  والموارد  العالجات 

دورًا  الجينومي  الطب  ويلعب  حالتهم. 

بأمراض  اإلصابة  مخاطر  تحديد  في  مهمًا 

الفحص  توفير  عن  ناهيك  معينة  وراثية 

والمتعدد  التعاوني  عملنا  ويشمل  والعالج. 

والوقاية  والعالج  التشخيص  التخصصات 

والجينومي  الوراثي  الطب  في  والبحث 

المتعلق بالطب الدقيق«.

التي  الرئيسي  الجيني  العالج  برامج  أحد 

مع  بالشراكة  للطب،  سدرة  في  إطالقها  تم 

قسم طب أعصاب األطفال، هو عالج األطفال 

الشوكي.  العضالت  بضمور  المصابين 

اضطراب  هو  الشوكي  العضالت  وضمور 

شائع  قاتل  وراثي  ومرض  عضلي  عصبي 

ينتج عن طفرة جينية، إذا لم يتم عالجه في 

الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي إلى أعراض 

مرضية شديدة والوفاة المبكرة.

رعاية  التخصصات  متعدد  فريق  ويتولى 

العضالت  ضمور  من  يعانون  الذين  األطفال 

أطباء  من  الفريق  هذا  ويتألف  الشوكي. 

السريرية  الوراثة  قسم  من  وممرضات 

إعادة  قسم  من  بمساعدة  األعصاب  وطب 

الطبيعي  العالج  ذلك  في  )بما  التأهيل 

والخدمات  النطق(  وعالج  الوظيفي  والعالج 

في  الوحيدة  الدولة  هي  قطر  إن  الصيدلية. 

في  للمشاركة  إدراجها  تم  التي  المنطقة 

تجربة سريرية هدفها تقييم سالمة وفعالية 

األطفال  لعالج  الجديد  الجيني  العالج 

المصابين بضمور العضالت الشوكي.

التي  المفصلة  السريرية  النتائج  وبعد 

العضالت  ضمور  عالج  فريق  بنشرها  قام 

حمد  ومؤسسة  للطب  سدرة  في  الشوكي 

ليكون  للطب  سدرة  اختيار  تم  الطبية، 

الشرق  منطقة  في  رئيسيًا  عالجيًا  مركزًا 

زولغنزما  دواء  إلدارة  إفريقيا  وشمال  األوسط 

للحياة  منقذ  دواء  وهو   ،)Zolgensma(

ويعمل  الشوكي.  العضالت  ضمور  يعالج 

 Managed( المنظم«  الوصول  »برنامج 

من  الجينية  للعالجات   )Access Program
مستشفيات  مع   )Novartis( نوفارتيس 

جينية  عالجات  لتقديم  مختارة  شريكة 

وراثية  أمراض  من  يعانون  الذين  لألطفال 

عصبية .

$ الدوحة
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»الجمعات« إلى جورجيا للمشاركة ببطولة العالم 
غادر العبنا خالد الجمعات مساء أمس إلى جورجيا للمشاركة في بطولة 

العالم للشطرنج للفئات العمرية التي ستنطلق غدًا وتستمر حتى يوم 28 

من الشهر الحالي بمشاركة تزيد على 170 العبًا والعبة، وستقام منافسات 

البطولة وفق النظام السويسري من 11 جولة.

 من جانبه أكد يوسف محمد المطوع أمين السر العام في االتحاد القطري 

معتبرا  العالمية،  البطولة  هذه  في  التواجد  أهمية  على  للشطرنج، 

اكتساب  في  ستساهم  التي  المناسبات  من  النوع  هذا  في  المشاركة 

الالعب خالد الجمعات المزيد من الخبرات.

عبر االتصال المرئي خالل اجتماعها أمس

البوعينين يشارك 
في »تنفيذية« غرب آسيا

عضو  البوعينين  عبدالعزيز  أحمد  شارك 

لكرة  القطري  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة 

للجنة  والعشرين  الثامن  االجتماع  في  القدم 

التنفيذية باتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الذي 

وجاءت  عّمان،  األردنية  بالعاصمة  أمس  ُعقد 

االتصال  تقنية  عبر  البوعينين  مشاركة 

المرئي عن ُبعد.

وترأس سمو األمير علي بن الحسين- رئيس 

رئيسًا  بصفته  االجتماع  آسيا-  غرب  اتحاد 

أعضاء  كافة  وبمشاركة  التنفيذية،  للجنة 

اللجنة من ممثلي االتحادات األعضاء.

التنفيذية  اللجنة  أبرز ما ناقشه اجتماع  ومن 

اإلداري  التقرير  األعمال  جدول  على  المدرج 

في  االتحاد  لنشاطات  عرضًا  تضمن  الذي 

للعام  العامة  واالستراتيجية  السابقة،  الفترة 

المقبل.
{ البوعينين

يوسف سفري يراهن على أسود األطلس.. ويؤكد:

مونديال قطر سيكون استثنائيًا
سفري  يوسف  السابق  المغربي  الدولي  توقع 

نسخة  تكون  أن  الحالي  قطر  نادي  مدرب 

كافة  على  استثنائية   2022 قطر  مونديال 

ومرورا  والمالعب،  المنشآت  من  بداية  األصعدة 

الطقس  إلى  باإلضافة  وغيرها  النقل  بوسائل 

فيها  ستقام  الذي  المثالي  والتوقيت  الرائع 

أوج  في  الالعبون  سيكون  حيث  المباريات 

مستوياتهم الفنية والبدنية، على عكس النسخ 

بعد  تقام  كانت  والتي  البطولة  من  السابقة 

إرهاقا  يشكل  كان  مما  الكروي،  الموسم  نهاية 

كبيرا على الالعبين.

الذي  للمنتخب  بترشيحاته  يتعلق  فيما  أما   

أن  اعتبر  البطولة فقد  سيتوج باللقب في ختام 

حظا  األوفر  هم  وبلجيكا  واألرجنتين  البرازيل 

مقارنة بباقي المنتخبات األخرى.

وراهن على قدرة المدرب الوطني وليد الركراكي 

في قيادة منتخب أسود األطلس إلى أبعد مرحلة 

أن  مؤكدا  بقطر،  العالم  كأس  نهائيات  في 

الجيل الحالي يضم نخبة من أفضل الالعبين 

األندية  كبرى  في  ينشطون  والذين  موهبة 

األوروبية.

 وقال سفري في تصريحات خاصة لموقع قنوات 

منتخب  يعيش  شك  أدنى  »بدون  الكأس: 

المغرب مرحلة تطور كبيرة في الفترة األخيرة، 

الركراكي  وليد  تولي  مع  ملحوظة  طفرة  وهناك 

إعادة  في  نجح  حيث  للفريق،  الفنية  القيادة 

فيما  السيما  الفريق،  داخل  األوضاع  ترتيب 

العب  بعودة  الفريق،  قائمة  بتحديث  يتعلق 

لصفوف  تشيلسي  العب  زياش  حكيم  بحجم 

الفريق بعد غياب، باإلضافة إلى الدفع بعناصر 

متميزة من الالعبين في الدوري المحلي«.

أشعر  قائال:  السابق  المغربي  الدولي  وأضاف 

المغربي  المنتخب  أن  وثقة  كبير  بتفاؤل 

سيتجاوز األدوار األولى من البطولة.
{ يوسف سفري

قطر نجحت في تحقيق الحلم العربي.. يونس محمود:

العالم سيشاهد مهرجانًا 
كرويًا غير مسبوق

المنتخب  نجم  محمود،  يونس  أشاد 

العالم  كأس  وسفير  السابق  العراقي 

2022، بما أنجزته قطر على طريق  قطر 

من  األولى  النسخة  الستضافة  اإلعداد 

كأس العالم في المنطقة، وأكد محمود 

العالم  في  القدم  كرة  مشجعي  أن 

كروي  مهرجان  مع  موعد  على  سيكونون 

غير مسبوق خالل المونديال القادم.

»قطر  السابق:  العراق  نجم  وأكد 

بأن  العربي  الحلم  بتحقيق  نجحت 

فرصة  يمثل  الذي  المونديال،  يكون 

العربية،  الثقافة  إلى  العالم  لتعريف 

»المونديال  ُمضيفًا:  أراضيها«،  على 

العريق  التراث  على  الضوء  سيلقي 

للمنطقة في كل بيت في أوروبا وأميركا 

وأستراليا وغيرها«.

وقال: »هناك منتخبات قوية في المنطقة 

الجزائر  مثل  للمونديال،  تتأهل  لم 

منها  كال  أن  شك  وال  والعراق،  ومصر 

في  للمشاركة  بوسعه  ما  أقصى  بذل 

البطولة، والفوز بفرصة اللعب في كأس 

العالم أمام جمهوره، ومن المؤكد أن هذا 

منتخبات  مستوى  تعزيز  شأنه  من 

في  اللعبة  وشعبية  المنطقة  دول 

المستقبل«.

»أسود  لمنتخب  األسبق  القائد  وتطّرق 

»اللجنة  موقع  مع  حوار  في  الرافدين«، 

اإلعالن  إلى  واإلرث«،  للمشاريع  العليا 

الحصول  في  قطر  نجاح  عن   2010 في 

 ،2022 العالم  كأس  تنظيم  حق  على 

بحق  قطر  فوز  عن  اإلعالن  »كان  وقال: 

تاريخية  لحظة  المونديال  استضافة 

بالنسبة لنا كعرب«.

القطرية  والقيادة  قطر  محمود:  وأضاف 

لكل  مونديال  هذا  أن  البداية  منذ  أكدوا 

العرب، وهو فخر كبير لنا.

{ يونس محمود

قطر ستقدم أفضل نسخة مونديالية

وأشاد سعادة وزير الشباب والرياضة الغاني 

بجهود دولة قطر وجاهزيتها وحجم المنشآت 

حيث  المونديال،  الستضافة  الرياضية 

المنشآت  من  عدد  على  الزيارة  خالل  اطلع 

بالتوفيق  أمنياته  عن  معربا  الرياضية، 

العالمي  الحدث  هذا  في  قطر  لدولة  والنجاح 

نموذجا  قطر  قدمته  ما  يكون  وأن  الكبير 

يحتذى به.

قمت  التي  المرافق  جميع  »أن  وأضاف: 

أفضل  وتعد  واستثنائية  ممتازة  بزيارتها 

كأس  لنسخ  رأيتها  التي  االستعدادات 

العالم«.

وأوضح أن قطر قامت باالستعداد قبل كأس 

فخورون  »ونحن  طويلة..  بفترة  العالم 

خليجية  دولة  أول  قطر  ستكون  حيث  بذلك 

بذلك  تقوم  وقطر  البطولة،  هذه  تستضيف 

على أكمل وجه، ونحن فخورون بما حققته 

دولة قطر ونتقدم بالشكر إلى سمو األمير«.

وتابع قائال: »أود أن استغل أيضا هذه الفرصة 

كأس  بطولة  على  للقائمين  بالشكر  للتقدم 

الرائع  العمل  على   2022 قطر   FIFA العالم 

سهال،  يكن  لم  أنه  أعلم  والذي  به  قاموا  الذي 

جميع  جهوزية  على  حريصين  ولكنهم 

المرافق وأن يكون كل شيء حاضرا«.

وزير  قال  التعاون بين غانا وقطر،  أوجه  وعن 

الخيرية  قطر  إن  الغاني،  والرياضة  الشباب 

تقوم  حيث  غانا،  في  الدعم  بتقديم  تقوم 

ويقومون  المياه  يحتاجون  لمن  آبار  بحفر 

أيضا ببناء المدارس والمستشفيات.

الفرصة ألتقدم  أن أستغل هذه  »أود  وأضاف: 

الدعم  هذا  على  قطر  دولة  لحكومة  بالشكر 

ونتمنى من حكومة قطر أن تدعمنا في البنية 

التحتية األساسية للرياضة في غانا كجزء 

من مشروع إرث كأس العالم حتى نتمكن من 

ترك ذكرى في أذهان شبابنا ومجتمعاتنا«.

عبر  غانا  في  تجربته  الوزير  واستعرض 

لجمع  تهدف  والتي  قدم  كرة  المليون  مبادرة 

التبرعات من االتحادات الكروية، الشركات، 

استعدادات  من  كجانب  لتوزيعها  واألفراد 

العالم  كأس  نهائيات  في  للمشاركة  غانا 

وحتى يتمكن األطفال من الحصول على كرة 

قدم لممارسة اللعبة.

أن  يوسف،  مصطفى  السيد  سعادة  وأوضح 

فريق غانا سيكون في غاية السعادة بقدومه 

الفريق خطة شاملة  إن لدى  إلى قطر، حيث 

كأس  لبطولة  االستعدادات  من  كجزء 

حيث  ودية  مباريات  بتحضير  وذلك  العالم، 

ستواجه غانا البرازيل في الـ23 من سبتمبر 

في  نيكاراجوا  وستواجه  فرنسا  في  الجاري 

وأخيرا  إسبانيا  في  نفسه  الشهر  من  الـ27 

قبل  ظبي  أبو  في  سويسرا  غانا  ستواجه 

للمشاركة  الدوحة  إلى  مباشرة  التوجه 

أمله  عن  معربا  العالم،  كأس  بطولة  في 

أدوار  إلى  المجموعات  دور  من  التأهل  في 

»وحده  ذلك:  عن  وقال  البطولة،  في  متقدمة 

الله يعلم ما سيحدث حال تخطينا لمرحلة 

المجموعات«.

ونوه إلى أن منتخب غانا لكرة القدم، يشارك 

بعد  العالم  كأس  بطولة  في  الرابعة  للمرة 

ألمانيا 2006، جنوب إفريقيا 2010، البرازيل 

من  ستكون   2022 نسخة  أن  مؤكدا   ،2014
من  واالستثنائية  الممتازة  النسخ  أكثر 

حيث التنظيم.

وأثناء حديثه عن الشباب اإلفريقي، قال وزير 

إنها  غانا:  جمهورية  في  والرياضة  الشباب 

ذاته  الوقت  في  كبير،  وتحد  عظيمة  فرصة 

لدينا نسبة شباب عالية في إفريقيا. إذ في 

غانا 70 بالمائة من السكان شباب وعلينا أن 

نتيح لهم الفرصة، حيث تعد الرياضة إحدى 

الشباب  إلعطاء  نستخدمها  التي  السبل 

ومن  قطر  من  الدعم  نحتاج  لذلك  الفرصة، 

مواهب  استغالل  من  نتمكن  حتى  إفريقيا 

قطر  تدعم  أن  تطلعه  عن  مبررا  الشباب، 

التنمية الرياضية في العالم أجمع وفي غانا 

على وجه الخصوص.

 }

وزير الشباب والرياضة

 في جمهورية غانا

}

وزير الشباب والرياضة في جمهورية غانا:

نثمن دعم البنية التحتية األساسية للرياضة في غانا كجزء من مشروع إرث كأس العالم »2022«

أكد سعادة السيد مصطفى يوسف وزير 
الشباب والرياضة في جمهورية غانا، على 

أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بالده 
ودولة قطر في مجاالت الشباب مع تجسير 

العالقات المشتركة بين البلدين.
وقال سعادته في حديث خاص لوكالة األنباء 

القطرية »قنا« على هامش زيارته الرسمية 
للبالد، إن غانا وقطر لديهما عالقات طيبة، ونود 

استغالل هذه النسخة من بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022 لتعميق تلك العالقة، منوها 

إلى أن هناك تعاونا أكثر من رائع بين البلدين، 
حيث توجد مذكرة تفاهم موقعة بين 

وزارة الشباب والرياضة في غانا ووزارة 
الرياضة والشباب في قطر.
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تغلب عليه بثنائية »داال« واستعاد وصافة الدوري

الوكـرة يعمـق جـراح السـد
نادي  معاناة  من  الوكرة  نادي  عمق 

بهدفين  عليه  تغلب  أن  بعد  السد، 

منافسات  ضمن  هدف،  مقابل 

النجوم،  دوري  من  السابع  األسبوع 

أمس  جمعتهما  التي  المواجهة  خالل 

على استاد جاسم بن حمد.

إلى  رصيده  رفع  في  نجح  الوكرة 

الثاني،  المركز  إلى  وتقدم  نقطة   15
نقاط   7 عند  السد  تجمد  حين  في 

ترتيب  بجدول  التاسع  المركز  في 

الدوري.

الالعب  الوكرة  وكان قد سجل هدفي 

في  و88،   73 د  داال  جاسينتو  المميز 

سانتي  السد  هدف  سجل  حين 

وقد   ،86 د  جزاء  ركلة  من  كازورال 

كبيرة  وإثارة  ندية  المباراة  شهدت 

بأنها  البعض  وصفها  وقد  للغاية، 

أفضل مباريات هذه الجولة.

ومثيرة  حماسية  بدأت  المباراة 

الطابع  وغلب  الفريقين،  جانب  من 

محاوالت  ظل  في  األداء  على  الهجومي 

وفي  مبكر،  هدف  لتسجيل  الزعيم 

وعارضة  الخاطر  سعود  حرم   12 د 

عقب  التقدم،  هدف  من  السد  الوكرة 

اصطدمت  والتي  آيو  أندريه  تسديدة 

أن  قبل  العارضة  ثم  الوكرة  بحارس 

أول  في  للخارج  الوكرة  دفاع  يبعدها 

المقابل  في  للزعيم،  حقيق  تهديد 

وصول  دون  وحال  السد  حارس  تألق 

الوكرة للشباك، لينتهي الشوط األول 

بالتعادل السلبي.

العبو  ضغط  الثاني  الشوط  في 

تهديد  في  ونجحوا  مع  بقوة  السد 

الوصول  بدون  لكن  الوكرة،  مرمى 

للشباك، وكاد الزعيم أن يسجل د53 

عندما كاد أحمد السعيد أن يسجل 

تباتا  تمريرة  بعد  للسد  األول  الهدف 

تصويبة  ولكن  االيمن،  الجانب  من 

لمرمى  االيمن  القائم  جاورت  السعيد 

بونجاح  بغداد  ونجح  بقليل،  الوكرة 

للزعيم  التقدم  هدف  تسجيل  في 

بداعي  الهدف  ألغاء  تم  ولكن   ،63 د 

الفيديو  لتقنية  العودة  بعد  التسلل 

فريق  نجح  المقابل  في  المساعد، 

بواسطة   73 د  التقدم  في  الوكرة 

المهاجم جاسينتو داال، عقب عرضية 

أسكنها  االيمن  الجانب  من  علي  عمر 

السد،  شباك  في  مرتين  على  داال 

الدقائق  في  الزعيم  العبو  وضغط 

هدف  تسجيل  أجل  من  األخيرة 

في  كازورال  سانتي  ونجح  التعادل، 

من  للسد  التعادل  هدف  تسجيل 

ما  سرعان  لكن   ،86 د  جزاء  ضربة 

جديد  من  التقدم  في  الوكرة  نجح 

جاسينتو  بواسطة  الثاني  بالهدف 

حدود  على  من  قوية  بتصويبة  داال 

الزاويا  أقصى  سكنت  الجزاء  منطقة 

أن  قبل  د89،  السد  لمرمى  اليمنى 

بدل  وقت  دقيقة   13 حكم  يحتسب 

األمور،  حسم  الوكرة  لكن  ضائع  من 

في  للغاية  غالية  نقاط  ثالث  وحصد 

مباراة كان نجمها األول هو جاسينتو 

داال هداف الموج األزرق.
{ من مباراة السد والوكرة                         

عادل النجار كتب

} تصوير - محمود حفناوي

إلى أولمبياكوس اليوناني على سبيل اإلعارة

بالتصفيات اآلسيوية في البحرين

الرهيب يتخلص من »خاميس«

العنابي يتخطى بوتان بـ »سداسية«

أن  صحفية  تقارير  كشفت 

رودريغيز  خاميس  الكولومبي 

إلى  متجها  الريان  نادي  سيغادر 

الدوري اليوناني.

رومانو،  فابريزيو  ذكره  لما  ووفقا 

»سكاي  بشبكة  الصحفي 

خاميس  وافق  فقد  سبورتس«، 

إلى  االنضمام  على  شفهًيا  رودريغيز 

سبيل  على  اليوناني  أولمبياكوس 

اإلعارة.

إلجراء  اليونان  إلى  الالعب  غادر  وقد 

الطبية تمهيدا لالنتقال  الفحوصات 

على  أولمبياكوس  إلى  الرسمي 

الموسم  نهاية  حتى  اإلعارة  سبيل 

الريان  جماهير  وكانت  الجاري.. 

الالعب  على  الذًعا  هجوًما  شنت  قد 

الكولومبي، وطالبوا بتغييره.

محمد الجزار كتب

للشباب  الوطني  منتخبنا  تغلب 

على منتخب بوتان بنتيجة 6-0 في 

كأس  تصفيات  من  الثانية  مباراته 

المجموعة  ضمن  للشباب  آسيا 

التي  المنافسة  في  الثانية 

أحرز  البحرين....  تستضيفها 

العبدالله،  راشد  العنابي  أهداف 

جاسم  الحسين،  الهاشمي 

أحمد  شنان،  مبارك  الشرشني، 

الراوي »هدفين«.

بنغالدش  منتخب  العنابي  ويواجه 

ثالث  في  الجمعة  غد  يوم 

على  المباريات  وُتقام  المباريات.. 

آل  محمد  بن  علي  الشيخ  استاد 

التي  للنهائيات  ويتأهل  خليفة.. 

األوزبكية  العاصمة  تستضيفها 

طشقند في العام 2023.

وتحقيقه  تميزه  العنابي  وواصل 

العنابي  بدأ  ان  بعد  الثاني،  الفوز 

نيبال  على  بالفوز  االثنين  مشواره 

بالنتيجة  لهدف..  أهداف  بثالثة 

العنابي  يرفع 

 6 الى  رصيده 

ويتأهل  نقاط.. 

النهائيات  إلى 

المركز  صاحب 

كل  في  األول 

إلى  مجموعة، 

أفضل  جانب 

خمسة منتخبات 

على  حاصلة 

الثاني  المركز 

المجموعات  في 

لتنضم  العشر، 

منتخب  إلى 

ن  بكستا ز و أ

المضيف.

عوض الكباشي كتب

القطراوي حقق الفوز بهدف قاتل

سبســتيان يعــاقــب الــريــان
حقق القطراوي فوزا غاليا على حساب الريان بنتيجة 

هدف دون مقابل أحرزه مهاجمه سبستيان سوريا في 

الذي أضاع عددا من  الرهيب  86 عقابا لفريق  الدقيقة 

باألمس  بينهما  جمعت  التي  المواجهة  في  الفرص، 

يرتفع  بالنتيجة  خليفة،  بن  عبدالله  استاد  بملعب 

المركز  في  الريان  ويبقى  نقاط،   10 إلى  القطراوي 

األخير برصيد نقطة واحدة. 

وانتشارا  أفضلية  األولى  العشر  الدقائق  شهدت 

الريان  فريق  لصالح  األوقات  أغلب  في  واستحواذا 

الذي كان هو األفضل خالل دقائق اللعب األولى، ولكن 

األفضلية في لم تأت بجديد ولم تكن هناك الخطورة 

الكبيرة على مرمى النادي القطراوي.

وكادت الدقيقة 12 من عمر اللقاء ان تحمل البشريات 

انقضاء  بعد  العودة  على  عمل  الذي  قطر  لفريق 

الدقائق األولى وسدد معتز البسطامي كرة من مسافة 

خارج  إلى  لتمر  الريان  عارضة  معها  تعاطفت  بعيدة 

وجد  واحدة  بدقيقة  وبعدها  مرمى..  ضربة  الملعب 

فهد  ويقظة  قوية  وسددها  ذهبية  فرصة  سبيستيان 

يونس حرمت القطراوي من التقدم.

بولي  يوهان  مر  مرتدة  هجمة  ومن   17 الدقيقة  وفي 

ان  قبل  الكرة  ابعد  القطراوي  دفاع  لكن  قوية  وسددها 

ولعب  صحوته  الريان  وواصل  العباسي،  إلى  تصل 

وتميم  بولي  يوهان  سرة  على  معتمدا  األطراف،  على 

منصور.

ولم تشهد بقية دقائق حتى الوصول إلى الدقيقة 41، 

والتي حملت كرة وتسديدة جميلة من خالد علي لكنها 

عادت من العارضة، لتحرم الرهيب الرياني من التقدم 

العارضة  ان  اال  األول،  الشوط  نهاية  قبل  اول  بهدف 

ويتواصل  التقدم..  من  حرمته 

الحكم  اعلن  ان  إلى  اللعب 

األول  الشوط  نهاية  عن 

بالتعادل السلبي.

الشوط  وفي 

ومن  الثاني 

كان  بدايته 

واضح  اإلصرار 

فريق  لكل 

لتسجيل 

ساطه  وتصدى  هدف، 

في  بولي  يوهان  لتسديدة  العباسي 

الدقيقة 49.

دقائق شوط اللعب الثاني شهدت العديد 

من الهجمات والنقالت هنا وهناك بغرض 

التقدم للفريق، خاصة بعد ان أجرى كل 

مدرب عددا من التبديالت في فريقه بنية 

تجديد الدماء والحيوية في كل فريق.

وأنقذ فهد يونس مرماه من هدف محقق 

يوسف  تسديدة  من   ،85 الدقيقة  في 

ان  إال  ركنية..  إلى  فهد  ليبعدها  محمد 

وخطف   86 الدقيقة  في  عاد  القطراوي 

وهو  سوريا،  سبيستيان  سجله  هدفا 

الهدف الغالي في توقيت صعب.

إدراك  الريان  حاول  القطراوي  هدف  بعد 

الدقائق لم تكن كافية من  ان  إال  التعادل 

على  قطر  بفوز  اللقاء  لينتهي  العودة  أجل 

الريان بنتيجة هدف دون مقابل.

سالمة المساكني 
من »الرباط«

للنادي  االطمئنان  حملت  برسائل  القدم  لكرة  التونسي  االتحاد  بث 

يوسف  التونسي  النجم  إصابة  عدم  عن  اإلعالن  بعد  العربي 

كانت  التوقعات  أن  بالرغم  الصليبي،  الرباط  في  بقطع  المساكني 

صالل  أم  أمام  فريقه  مباراة  من  وخروجه  إصابته  عقب  ذلك  إلى  تشير 

الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله. في الجولة السابعة من 

األولية  الطبية  للفحوصات  خضع  قد  التونسي  الدولي  الالعب  وكان 

لمعسكر  لالنضمام  أمس  صباح  الدوحة  غادر  لكنه  المباراة  بعد 

منتخب بالده استعدادًا لمواجهة جزر القمر وديًا في باريس يوم 22 من 

إلى المعسكر  الشهر الجاري، وقد خضع لفحوصات بعد وصوله أمس 

عدم  من  مخاوف  وسط  لها  تعرض  التي  اإلصابة  حجم  على  للوقوف 

2022 في قطر، بعد أن سبق وتسببت اإلصابة في  لحاقه بكأس العالم 

لحظات  الالعب  عاش  لذا  روسيا،  في  الماضي  العالم  كأس  عن  غيابه 

صعبة خالل الساعات الماضية لكن عدم إصابته بالرباط بمثابة بارقة 

وتجاوز  جاهزيته  استعادة  أجل  من  الوقت  لبعض  حاجته  تؤكد  أمل 

والعربي من  والعودة للمشاركة مع منتخب بالده  أم صالل  أمام  إصابته 

جديد.

الدوحة          $

} سبستيان سوريا يحتفل بهدفه في الريان



19متابعات السنة )28( - الخميس 19 من صفر  1444هـ الموافق 15 سبتمبر 2022م العدد )9873(

في مباراة ظلت مثيرة حتى لحظاتها األخيرة

األهلي يفرض التعادل على الشمال
اإليجابي  بالتعادل  والشمال  األهلي  مباراة  انتهت 

التي  المباراة  خالل   ،2/2 بنتيجة  الفريق،  بين 

اقيمت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في 

.QNB إطار األسبوع السابع من دوري نجوم

وسجل هدفي الشمال كل من محسن اليزيدي في 

الدقيقة 6 وياسين بامو في الدقيقة 9.

فيما سجل هدفي األهلي كل من حسين كنعاني 

في الدقيقة 59 ويزن النعيمات في الدقيقة 89.

10 نقاط  وبهذه النتيجة رفع كل فريق رصيده إلى 

في المركز الخامس.

الطرفين، لكن  المواجهة جاءت متوازنة بين  بداية 

في  الكرة،  في  تحكما  االكثر  الطرف  كان  األهلي 

حين بدا الشمال اكثر تحفظا وتراجع للخلف منذ 

هاشم  مدربه  أوراق  يبعثر  هدف  من  خوفا  البداية 

هجوميا،  التسرع  عدم  في  ساعده  ما  وهذا  زاهد، 

عكس األهلي الذي دفع الثمن مبكرا، بعد ان سجل 

الشمال هدفا مبكرا في الدقيقة 6 بواسطة محسن 

اليزيدي، الذي انطلق بكرة مرتدة من وسط الميدان 

هجمة  أول  في  المباراة،  في  األول  الهدف  مسجاًل 

للفريق.

قوية  معنوية  دفعة  للشمال  األول  الهدف  وأعطى 

في  ذلك  من  وتمكن  الثاني،  الهدف  إضافة  أجل  من 

هذه  األول،  الهدف  من  دقائق   3 بعد  أي   ،9 الدقيقة 

المرة بواسطة المهاجم المغربي ياسين بامو الذي 

تلقى تمريرة رائعة من زميله علي علوان.

تقليص  أجل  من  جديد  من  العودة  األهلي  حاول 

ولم  محتشمة  جاءت  هجماته  جل  لكن  الفارق 

الشمال  العبي  ان  كما  المطلوب،  للمستوى  ترتق 

فرضوا طوقا دفاعيا محكما مع االعتماد على مصيدة 

التسلل، إضافة إلى فرض رقابة على مفاتيح اللعب 

لنادي األهلي سواء الجزائري سفيان هني أو األردني 

بالمستوى  يظهر  لم  األخير  وهذا  النعيمات  يزن 

المعهود له منذ التحاقه بصفوف العميد.

في  الهجومية  الحلول  ايجاد  في  األهلي  وفشل 

من  سلسلة  مهاجموه  اضاع  ان  بعد  األول،  الشوط 

الدقيقة  في  أبرزها  للتسجيل،  السانحة  الكرات 

تسديدة  النعيمات  يزن  فيها  أطلق  التي   ،2  +  45
على  أطلق  األهلي..  مرمى  عن  بعيدة  مرت  قوية 

الشمري  علي  مشاري  المواجهة  حكم  اثرها 

الشمال  بتقدم  األول  الشوط  نهاية  معلنا  صافرته 

بهدفين دون رد.

على  االستحواذ  أن  تظهر  األول  الشوط  احصائيات 

بعد  تراجع  أنه  ولو  األهلي  جانب  من  كان  الكرة 

وذلك  والثاني،  األول  للهدفين  الشمال  تسجيل 

بنسبة 59 % مقابل 41 % للشمال، اما على مستوى 

التسديدات فقد سدد األهلي 5 تسديدات منها كرة 

للشمال  تسديدات   7 مقابل  المرمى،  على  واحدة 

منها 4 كرات على المرمى، فكان األخطر في الشوط 

األول.

وتحصل الفريقان في الشوط األول على ركنية لكل 

فريق.

تقليص  بنية  األهلي  دخله  الثاني  المباراة  شوط 

الفارق وبعدها تسجيل هدف التعادل.

وتمكن اإليراني حسين كنعاني من تقليص الفارق 

في الدقيقة 59 من ركلة جزاء اعلنها حكم المباراة.

عن  بحثا  الهجومية  محاوالته  األهلي  فريق  وكثف 

هدف التعادل، وكان له ذلك في الدقيقة 89 من عمر 

اللقاء  النعيمات.. لينتهي  المباراة، عن طريق يزن 

{ من لقاء األهلي والشمال                                                                                                                                                                                                                                               { تصوير-  محمود حفناويبالتعادل اإليجابي بين الفريقين 2/2.

وحيد بوسيوف كتب

ترجمة دليل تأمين األحداث الرياضية الكبرى.. بن حنزاب:

المركز الدولي يرحب بالخطوة األممية

باللغة  الدليل  صدر   2021 يونيو  وفي 

تم  ودولية  أممية  كمرجعية  اإلنجليزية 

المتحدة  األمم  مكتب  بقيادة  إنجازها 

معهد  مع  بالشراكة  اإلرهاب  لمكافحة 

الجريمة  ألبحاث  المتحدة  األمم 

لتحالف  المتحدة  األمم  ومكتب  والعدالة، 

الدولي  المركز  جانب  إلى  الحضارات 

والمنفذ  الفني  الشريك  الرياضي،  لألمن 

للمشروع. 

 195 من  يتألف  الذي  الدليل  وأصبح 

األمم  مكتب  موقع  على  متاحا  صفحة 

المتحدة لمكافحة اإلرهاب باللغات الست 

المعتمدة رسميا في األمم المتحدة، وهي 

اإلنجليزية  والصينية،  العربية  اللغة 

وهي  واإلسبانية،  والروسية  والفرنسية 

مليارات   3 من  يقرب  لما  األصلية  اللغات 

من سكان العالم. 

واعتبر محمد بن حنزاب رئيس مجلس 

أن  الرياضي،  لألمن  الدولي  المركز  إدارة 

قيام األمم المتحدة بترجمة الدليل الذي 

األعضاء  الدول  ممثلي  من  واعتمد  صدر 

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  في 

تستهدف  متقدمة  خطوة  بمثابة 

الرياضية  األحداث  حماية  تعميم 

التي  المتغيرة  التهديدات  ضد  الكبرى 

المنظمة  الجريمة  عصابات  تفرضها 

العنيف  والتطرف  واإلرهاب  واإللكترونية 

المتنامية.  التهديدات  من  وغيرها 

فارقة  لحظة  هذه  حنزاب:  بن  وتابع 

بالنسبة لعمل المركز الدولي في مجال 

حيث  الكبرى  الرياضية  األحداث  تأمين 

من  المزيد  إلى  العالمي  الدليل  سيصل 

والمعنيين في جميع أنحاء  القرار  صناع 

من  االستفادة  تعميم  يعني  ما  العالم 

نوعها  من  األولى  األممية  المرجعية  هذه 

األمر  الرياضي  واألمن  السالمة  مجال  في 

القرار  وأصحاب  السياسات  يدعم  الذي 

ومساعدة  المحتملة  التهديدات  لمواجهة 

لألحداث  والمنظمة  المستضيفة  الدول 

األلعاب  مختلف  في  الكبرى  الرياضية 

ونحن نتطلع لمزيد من التعاون مع األمم 

العالمية.  الرياضة  لحماية  المتحدة 

لتأمين  العالمي  الدليل  مشروع  ويعد 

وتعزيز  الكبرى  الرياضية  األحداث 

التطرف  لمنع  كأداة  وقيمها  الرياضة 

مجال  في  أممية  مبادرة  أول  هو  العنيف 

وتأمين  وسالمة  عامة  بصفة  الرياضة 

وجه  على  الكبرى  الرياضية  األحداث 

الخصوص.

لمكافحة  المتحدة  األمم  مكتب  وأبدى 

الذي  للمشروع  االهتمام  كل  اإلرهاب 

كمنظمة  تأسس  الذي  المكتب  يقوده 

الجمعية  من  بقرار   2017 عام  في  أممية 

تمويل  ويتم  المتحدة.  لألمم  العامة 

المتحدة  األمم  صندوق  عبر  المشروع 

الذي  المشروع  وهو  والتنمية  للسالم 

تدعمه ثالث دول هي دولة قطر وجمهورية 

كوريا.  وجمهورية  الشعبية  الصين 

صفحة   195 من  المؤلف  الدليل  ويمثل 

المتحدة  األمم  انخراط  في  هامة  خطوة 

النهوض  وتستهدف  الرياضة  مجال  في 

المخاطر  من  للتخفيف  بالسياسات 

على األهداف المعرضة للخطر في سياق 

الكبرى.  الرياضية  األحداث  تنظيم 

المستضيفة  الدول  الدليل  ويزود 

مهنية  بمعايير  مرجعية  بوثيقة 

المساعدة  أشكال  مختلف  على  تنطوي 

المستوى  على  المتاحة  التقنية 

توفره  الذي  النحو  على  الدولي، 

األمم  مثل  واإلقليمية  الدولية  المنظمات 

أوروبا،  ومجلس  واإلنتربول،  المتحدة، 

وكذلك  العالمية،  الصحة  ومنظمة 

المصلحة  وأصحاب  الرياضية  الهيئات 

الدولي  المركز  مثل  المتخصصين 

الرياضي.  لألمن 

ومعمقًا  شاماًل  تحلياًل  الدليل  يقدم  كما 

والمالية  واالجتماعية  السياسية  لألبعاد 

الرئيسيون  القرار  صانعو  ليأخذها 

األمنية  العناصر  لتحديد  االعتبار  في 

الكبرى.  الرياضية  لألحداث 

اللغات  بجميع  الدليل  وجود  ويمثل 

فرصة  المتحدة  لألمم  الست  الرسمية 

صناع  من  عدد  أكبر  إلى  للوصول  فريدة 

عبر  والممارسين  والقرارات  السياسات 

السياسية  األبعاد  في  وإشراكهم  الدول 

يجب  التي  والمالية  واالجتماعية 

لألحداث  األمنية  المقومات  في  مراعاتها 

تكون  أن  يمكن  التي  الكبرى  الرياضية 

للمدن  اإليجابي  التغيير  وتدفع  محفًزا 

المضيفة.

{ محمد بن حنزاب

كشفت األمم المتحدة عن ترجمة الدليل العالمي 
لتأمين األحداث الرياضية الكبرى وتعزيز الرياضة وقيمها 

كأداة لمنع التطرف العنيف ليصبح الدليل متاحا 
باللغات الرسمية الست للمنظمة الدولية. 

نتطلع لمواصلة التعاون مع المنظمة 
الدولية لحماية الرياضة العالمية

ستراماشيوني مدرب الغرافة:

هدفنا تطوير الفريق

عن  الغرافة  نادي  مدرب  ستراماشيوني  أندريا  اإليطالي  أعرب 

فريق  على  لهدف  بهدفين  فريقه،  حققه  الذي  بالفوز  سعادته 

المرخية ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري القطري 

التوقف  فترة  قبل  المباريات  ختام  في   ..QNB نجوم  دوري 

الطويلة لدورينا.

مواجهة  عقب  صحفي  تصريح  في  الغرافة،  مدرب  وأضاف 

من  كبير  عدد  وجود  عن  رضاه  على  بالتأكيد  الفريقين 

الالعبين الشباب في تشكيلة الفريق بشكل مستمر، ما يعني 

تطعيمه  على  باالعتماد  الفريق  تطوير  مشروع  في  االستمرار 

بالعناصر الشابة.

وأشار االيطالي إلى أن الفوز كان صعبا ومستحقا في مواجهة 

مهمة جدا بالنسبة لفريقه خصوصا وهو قادم من تعادلين في 

والسادسة  الخامسة  الجولتين  في  خاضهما  مواجهتين  آخر 

من الدوري، الفتا إلى أن الشوط األول من المواجهة لم يكن سهاًل 

الذي  المرخية  فريق  من  بهدف  متأخرا  فريقه  منه  خرج  حيث 

كان منظما بشكل جيد.

لعبنا  الثاني  الشوط  »في  ستراماشيوني  أندريا  وتابع 

ندية،  أكثر  وكنا  اللعب  وتيرة  من  رفعنا  حيث  بأسلوبنا، 

وسيطرنا على معظم أوقات المباراة، فارضين أسلوبنا، وهو ما 

مكنا من العودة بالنتيجة وحققنا فوزًا مستحقًا«.

اليوم بالصالة الداخلية التحاد الفروسية

»لونجين هذاب« انطالق الجولة الثانية لـ
قطر  جوالت  من  الثانية  الجولة  منافسات  الخميس  اليوم  تنطلق 

ثالثة  مدار  على  ستقام  التي  السادسة  هذاب(   - )لونجين  للفروسية 

ايام متتالية بالصالة الداخلية لالتحاد القطري للفروسية والخماسي 

الحديث.

وتبدأ الجولة الثانية بالكشف الطبي للخيل المشاركة وبمنافسات 

للمستويين  بجولتين  الجديد  للموسم  الترويض  من  األولى  الجولة 

األول والثاني حيث يتنافس الجميع في المستوى األول في السادسة 

مساء بجوائز بقيمة 15 ألف ريال فيما تقام منافسات المستوى الثاني 

في الساعة السابعة بجوائز قدرها 10 آالف ريال.

االوائل  الستة  الفائزين  بتتويج  الترويض  منافسات  وتختتم 

بالفئتين.

وتستأنف الجولة الثانية لقفز الحواجز في يومها الثاني الجمعة في 

الثالثة عصرا بجولتين أيضا، األولى الصغرى على ارتفاع 100 - 110 

20 ألف ريال، والثانية للمتوسطة على ارتفاع  سم بجوائز مالية تبلغ 

120 130- سم )للفردي والفرق( بجوائز مالية قدرها 60 ألف ريال.
 

جوالت  بطولة  ان  على  االعالم  لجنة  رئيس  القاشوطي  الله  عبد  واكد 

قطر للفروسية »لونجين - هذاب« تسعى لتحقيق رؤيتها المتمثلة في 

البالد وتشجيعهم ألن يصبحوا  الفرسان في  إلهام الجيل الجديد من 

أبطااًل عالميين إلى جانب التوعية بأهمية الفروسية

عوض الكباشي كتب

$ الرياضي نيويورك
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ونظيرتها الكتالونية ُتشيد بـ »البارشا«

»العمالق البافاري« الصحف األلمانية تحتفي بـ

الذي  باألداء  »الكتالونية«  الصحف  أشادت 

في  ميونخ  بايرن  أمام  برشلونة،  فريقها  به  ظهر 

دوري  مجموعات  مرحلة  من  الثانية  الجولة 

الجديد  السقوط  الهزيمة  رغم  أوروبا،  أبطال 

للفريق أمام العمالق البافاري بهدفين نظيفين.

التي  ديبورتيفو«  »موندو  بصحيفة  البداية 

للمستوى  منها  إشارة  الرأس«،  »مرفوع  عنونت 

المواجهة،  في  بيدري  زمالء  ظهر  الذي  الرائع 

الشوط  في  للتسجيل  األقرب  كانوا  حيث 

تألق  التي  خاصة،  فيها األول 

نوير  مانويل 

جانب  من 

ن  ير با

نخ  ميو

منقذا فريقه من عدة أهداف سانحة 

للتسجيل.

وجهًا  ُيظهر  »البلوجرانا«  أن  الصحيفة  وقالت 

مغايرًا هذه المرة في »الشامبيونزليج«.

التي  األمر لدى صحيفة »سبورت«  ولم يختلف 

قالت ان الفريق خسر فوز كان سيكون مستحقا 

أمام البافاري، حيث عنونت على غالفها »حسرة 

التهديفية  الفرص  من  سلسلة  بعد  كبيرة« 

خاصة  الفريق،  العبو  أهدرها  التي  المؤكدة 

»ليفاندوفسكي«  البايرن  لنادي  السابق  الالعب 

عدم  خاللها  عابه  جدًا  جيدة  مباراة  لعب  الذي 

في  شديدة  بغرابة  الفرص  تلك  استغالل 

»لي  وأكدت  نوير،  مانويل  »العمالق«  مواجهة 

سبورتيو« ذات األمر بقولها إن »البارشا« لم 

يفقد الكثير أمام »البافاري«.

»ماركا«  لصحيفة  بالنسبة  أما 

فقد  أكثر،  مدريد  من  القريبة 

التي  الهزيمة  عن  عنونت 

الكتالوني  الفريق  تلقاها 

»أشباح 

و»صدمة  ميونخ«،  في  تبعث  برشلونة 

»آس«:  صحيفة  كتبت  فيما  مدريد«،  ألتلتيكو 

مدريد«،  أتلتيكو  يسقطان  دقائق   3 في  »هدفان 

و»لكمة بافارية«.

الصحف األلمانية 

بالعمالق  احتفت  التي  ألمانيا  إلى  اسبانيا  من 

مواجهات  على  سيطرته  واصل  الذي  البافاري، 

26 سنة، واعتبرت ان الفريق  برشلونة في أخر 

وتمكن  األبطال  دوري  في  رائعا  فوزا  حقق 

وصدارة  الكاملة  العالمة  على  الحصول  من 

»مورجن  صحيفة  كتبت  حيث  مجموعته، 

عنوان  وفي  للبايرن،  مثالية  بداية  بوست«: 

عودة  أفسد  »البافاري  الصحيفة  كتبت  فرعي 

البولندي ليفا إلى بيته السابق«، لكن الصحيفة 

وصفت  عندما  كبيرة  بصورة  حيادية  كانت 

والمتقلبة،  والمثيرة  بالرائعة  المباراة  فترات 

ئلة  قا

واضحة  دفاعية  أخطاء  إن 

ظهرت على الجانبين، ما فتح الباب أمام الكثير 

لمصلحة  البداية  في  مالت  والتي  الفرص  من 

الضيف اإلسباني.

ليروي  غضب  بلقطة  بيلد«  »سبورت  واهتمت   

الجناح  لكن  أرضًا،  المياه  زجاجة  وإلقاء  ساني 

األلماني فّسر ذلك بقوله إنه شعر بالتعب نهاية 

تغييره،  وقرر  مدربه  الحظه  ما  وهو  المباراة، 

عن  للحديث  عادت  بينما  غاضبًا،  كان  ولهذا 

بالنسبة  بـ»الُبعُبع«  بايرن  ووصفت  المباراة 

لبرشلونة مهما كان مستوى الفريقين!.

انتقادات كبيرة لفريق »توتنهام«

الدرامي  للسقوط  اإلنجليزي  الصحف  تطرقت 

سبورتينج  أمام  توتنهام  لفريق  المفاجئ 

في  األخيرة  الثواني  في  البرتغالي،  لشبونة 

ني  ا لثو ا

تحدثت  »ميرور«  حيث  األخيرة، 

أنطونيو  اعترى  الذي  الهائل«  »الغضب  عن 

لتوتنهام  »الصادمة«  الهزيمة  عقب  كونتي 

تصريحاته  ونقلت  لشبونة،  سبورتينج  أمام 

اللعب  أن  حول  العبيه  ضد  الموجهة  الهجومية 

أفضل  مستوى  يتطلب  »الشامبيونزليج«  في 

األخطاء  ارتكبوا  الذين  نجومه  جانب  من 

الساذجة في نهاية المباراة..بينما كتبت أبوال 

على  الرائع  االنتصار  هذا  بعد  الملك«  »عاش 

»الديوك«، في حين احتفت الصحف اإليطالية 

الحياة حسب وصف  إنترميالن على قيد  ببقاء 

الجازيتا ديللو سبورت، بينما أشادت كورييري 

دجيكو  إدين  المخضرم  بالهداف  سبورت  ديللو 

بلزن  فيكتوريا  أمام  العمل  بكل  قام  إنه  وقالت 

بتسجيل الهدف األول وصناعة الثاني.

{ ميرور

{ سبورت

{ ماركا

{ آس

مورجن بوست: بداية مثيرة للبايرن.. 

البافاري أفسد عودة ليفا لبيته السابق

لـــم أكـــن غاضبــا مـــن الـتـبــديـــــلليروي ساني:
نجم  ساني،  ليروي  أوضح 

من  غضبه  حقيقة  ميونخ،  بايرن 

مواجهة  خالل  استبداله  عقب  ناجلسمان  جوليان  مدربه 

برشلونة، في ثاني جوالت دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

الدولي األلماني بدأ المباراة في التشكيلة األساسية، وسجل 

في  استبداله  قبل   )0-2( البافاري  العمالق  فوز  تأكيد  هدف 

الدقيقة 80.

وعقب خروجه، بدت عالمات الغضب على ليروي ساني، قبل 

أن يلقي بزجاجة مياه على األرض لدى توجهه لمقاعد البدالء.

وخالل تصريحات لشبكة »سكاي«، ُسئل ساني عن الواقعة 

»لم  ليجيب  استبداله،  من  غاضب  أنه  الجميع  ظن  بعدما 

أكن غاضبا من التبديل«.

بأفضل  ظهوره  عدم  بسبب  نفسه  من  بغضبه  ساني  وأقر 

هدفا،  وسجلت  يرام  ما  على  سارت  »األمور  قائال:  مستوياته، 

لكني لم أقدم مباراة جيدة، لهذا ألقيت الزجاجة«.

فقط  »أركز  ميونخ:  بايرن  نجم  قال  تصريحاته،  ختام  وفي 

على نفسي وأدائي، وآمل بأن أظهر بشكل أفضل من ذلك«.

الثالثة  المجموعة  النتيجة  بهذه  البافاري  الفريق  وتصدر 

وإنتر  برشلونة  خلفه  يأتي  بينما  نقاط(،   6( الكاملة  بالعالمة 

بثالث نقاط، ثم فيكتوريا بلزن التشيكي في قاع الترتيب من 

دون نقاط. { ليروي ساني

وحيد بوسيوف كتب

رسميا.. تأجيل
مباراة آرسنال ومانشستر سيتي

أعلنت رابطة الدوري اإلنجليزي الممتاز، أمس األربعاء، 

مانشستر  ضد  آرسنال  مباراة  تأجيل  على  موافقتها 

سيتي، والتي كان مقرًرا لها يوم 19 أكتوبر المقبل.

آيندهوفن  مع  آرسنال  مباراة  بإقامة  للسماح  ذلك  يأتي 

باليوروبا ليج.

»اتفقت  فيه:  جاء  رسمًيا،  بياًنا  الرابطة،  وأصدرت 

األوروبي  االتحاد  مع  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  رابطة 

الدوري  في  آرسنال  مباراة  تأجيل  على  القدم  لكرة 

اإلنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، والتي 

أكتوبر   19 يوم  ُتلعب  أن  لها  مقرًرا  كان 

مباراة  بإقامة  للسماح  المقبل، 

في  آيندهوفن  ضد  آرسنال 

الدوري األوروبي«.

يلعب  أن  المقرر  من  وكان 

آيندهوفن  أمام  آرسنال 

 15 الخميس  يوم 

ولكن  سبتمبرالجاري، 

تأجيلها  تم  المباراة 

الظروف  بسبب 

الملكة  بوفاة  المحيطة 

لتقام  الثانية،  إليزابيث 

أكتوبر   20 الخميس  يوم 

المقبل.

اإلعالن  يتم  أن  المقرر  ومن 

لمباراة  جديد  موعد  عن 

سيتي،  مانشستر  ضد  آرسنال 

في وقت الحق.

{ أرسنال ومانشستر سيتي

البلوجرانا يحصن نجمه حتى »2026«
األربعاء،  أمس  رسمًيا،  برشلونة  نادي  أعلن 

بعقد  البارزين  العبيه  أحد  تحصين  عن 

حتى  الملكي  صفوف  في  ليستمر  جديد، 

.2026 صيف 

الرسمي،  موقعه  عبر  بياًنا  برشلونة  وأصدر 

جديًدا  عقًدا  وقع  جافي  أن  خالله  من  كشف 

2026، وبشرط جزائي قيمته مليار يورو. حتى 

صفوف  في  العب  سادس  جافي  ويعتبر   

المبلغ  بهذا  جزائًيا  شرًطا  يمتلك  برشلونة 

رونالد  توريس،  فيران  فاتي،  أنسو  بعد 

أراوخو، رافينيا وجول كوندي.

بايرن  أمام  خسر  برشلونة  أن  بالذكر،  جدير 

أليانز  ملعب  على  رد،  دون  بهدفين  ميونخ، 

لدور  الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  آرينا، 

أوروبا. المجموعات بدوري أبطال 

النتيجة  بهذه  البافاري  الفريق  وتصدر 

نقاط(،   6( الكاملة  بالعالمة  الثالثة  المجموعة 

نقاط،  بثالث  وإنتر  برشلونة  خلفه  يأتي  بينما 

الترتيب  قاع  في  التشيكي  بلزن  فيكتوريا  ثم 

من دون نقاط.
{ جافي

{ كريم بنزيما

في الديربي أمام أتلتيكو مدريد

مدريد يرفض المخاطرة ببنزيما
الفرنسي  موقف  عن  األربعاء،  أمس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 

أتلتيكو  أمام  الديربي  مواجهة  قبل  مدريد،  ريال  مهاجم  بنزيما،  كريم 

مدريد..ويحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيكو مدريد، يوم األحد المقبل، 

بملعب واندا متروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري 

تحوم  الشكوك  فإن  اإلسبانية،  »ماركا«  صحيفة  اإلسباني..وبحسب 

حول جاهزية بنزيما للمشاركة في ديربي مدريد. .وأضافت الصحيفة، 

أن الجهاز الطبي لريال مدريد يرفض المخاطرة بمنح المهاجم الفرنسي 

الضوء األخضر للمشاركة أمام أتلتيكو مدريد..وأشارت الصحيفة، إلى 

أن الجهاز الطبي لريال مدريد، يعلم أهمية مباراة الديربي والتي تسبق 

الثالث  المباريات  عن  الالعب  غياب  ولكن  فرنسا،  منتخب  معسكر 

المقبلة سيمنحه فرصة التعافي والعودة بشكل أفضل.

قبل موقعة مدريد

أوبـــــالك يــثـــيـــر الشــــكوك

اإلصابة تبعد هيرنانديز عدة أسابيع
الفرنسي  مدافعه  غياب  األربعاء،  أمس  ميونخ،  بايرن  أعلن 

أسابيع،  لعدة  الفريق  صفوف  عن  هيرنانديز  لوكاس 

اإلصابة.  بداعي 

وتعرض لوكاس لإلصابة خالل مباراة فريقه أمام برشلونة، 

أول أمس الثالثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.

الفرنسي  العبه  تعرض  رسمي،  بيان  في  بايرن  وأعلن 

حسمها  التي  برشلونة،  مواجهة  خالل  عضلي  لتمزق 

الهدف  خاللها  هيرنانديز  وسجل  رد،  دون  بهدفين  البافاري 

األول. 

وأوضح بيان بايرن ميونخ، أن الفرنسي لوكاس هيرنانديز 

التي تعرض لها. سيغيب لعدة أسابيع بسبب اإلصابة 

بالحارس  محيطة  الشكوك  تزال  ال 

يان  مدريد،  ألتلتيكو  السلوفيني 

مواجهة  في  مشاركته  حول  أوبالك، 

ديربي العاصمة ضد ريال مدريد األحد 

مباراتين  آخر  عن  غيابه  بعد  المقبل، 

باير  وأمام  بالليجا  فيجو  سيلتا  أمام 

بسبب  األبطال،  بدوري  ليفركوزن 

التهاب في الفخذ األيسر. معاناته من 

وأكد مدرب األتلتي، دييجو سيميوني، 

»مشاركته  أوبالك  حالة  على  تعليقا 

وذلك  به«  سيشعر  ما  على  ستعتمد 

نظيفين  بهدفين  فريقه  خسارة  عقب 

الدقائق  في  ألمانيا  في  ليفركوزن  من 

الـ6 األخيرة من عمر المباراة.

أسبوع  قبل  أصيب  قد  أوبالك  وكان 

عندما  سوسييداد،  ريال  أمام  ونصف 

رينيلدو  مع  قوية  لكدمة  تعرض 

لم  بعدها  ومن  ماندافا، 

مران  أي  في  يشارك 

جماعي.

{ أوبالك
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سعد المهندي

السنة )28( - الخميس 19 من صفر  1444هـ الموافق 15 سبتمبر 2022م العدد )9873(

4:02 ص
11:29 ص

2:57 م
5:41 م
7:11 م

 في لقاء جميل، صباح أمس مع أخوة 

أحباب، زمالء وأصحاب، دار حديث عن 

المال واألموال، واألسهم والبنوك والثراء وواقع 

الحال، وقال البعض »المال وسخ الدنيا«، 

و»القناعة كنز ال يفنى« وقال البعض ما 

قال في التهوين من المال وكسبه وادخاره، 

وقد سمعنا هذا الكالم سابقًا مرارًا وتكرارًا، 

ولكن نعتقد أن مثل هذا الكالم المرسل 

لم يعد صالحًا للتداول في عصرنا وأيامنا 

والظروف  بمتطلباتها  الحياة  وواقعنا، 

والعقل  تغيرت،  بمنغصاتها  الراهنة 

استنار، والغالء جار، والكالم المرسل 

الذي حفظناه ونحن صغار، ما عاد له 

محل من اإلعراب، نعم كالم جميل لكن 

ليس على إطالقه، فـ »المال والبنون زينة 

والفقر بالء، وقلة  )الكهف(،  الدنيا«  الحياة 

اليد من أبغض الظروف، المال أعذب 

من الماء، وأرفع من السماء، وأحلى من 

الشهد، وأعطر من الورد، يأتي بالعروس، 

وتهدأ به النفوس، وفي الجيب أنيس، 

دافئ وونيس، وهال بالخميس، ال يكسر 

الرجل إال المال، وأسوأ ثالثة في الدنيا 

قرين السوء، وامرأة السوء، وقلة اليد، 

والحياء، لذلك نسعى،  البهاء  الفاقة تذهب 

ال نكل وال نمل، ونصبر ونصابر، ونسأل 

الله من فضله، أقوالنا القديمة ما عادت 

تناسب عصرنا )مد رجلك على قد لحافك( 

طيب وبعدين؟ إذا كان لحافي قصيرًا، 

هل أموت من البرد وأتخشب، إذًا السعي 

يزيد في طول اللحاف، الطموح مطلوب، 

االستشرافية  والنظرة  مطلوب،  والتخطيط 

مطلوبة، نحن مع القناعة مع ما قدر يكون، 

المال  الله، ولكن قلة  مع التسليم بقضاء 

غربة، به تسعد وبدونه الحياة ال تطيب، 

السعادُة هي في أْن يعيَش اإلنساُن في 

أمٍن وأماٍن، وصحٍة وعافيٍة، ويكون عنده ما 

يكفيه من طعاٍم وماٍء وعقار ومركبة ومال، 

وهذا ال يتعارض مع البحث عن السعادة 

في الدارين، الماُل ليس أصفارا ُتضاف 

! ولكنه أشجار مثمرة تساقط  في الرصيِد 

وراحة  للطمأنينة  جالب  جنيا،  رطبًا  عليك 

البال، واستقرار الحال، ال يأتي بالهم 

وال بالغم، بل بالتفاؤل والحرائر، يهدي 

واثًقا  بالعروس، يجعلك  ويأتي  النفوس، 

وراضًيا  أفضل،  مستقرًا، متفائاًل بغٍد 

وسعيًدا بما قسمه اللُه لك، ورحم الله 

العربي حين قال:  الشاعر 

المال يستر كل عيب في الفتى... والمال 

يرفع كل وغد ساقط 

 فعليك باألموال فاقصد جمعها، واضرب 

الحائط. البعض« عرض  »بكالم 

نلتقي والمحبة  الخير  وعلى 

الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

على  خفيف  ضباب  إلى  غبارعالق  به  اليوم 

بعض  مع  نهارا  حارا  يصبح  المناطق  بعض 

السحب على الساحل ويكون مغبرا في عرض 

االتجاه  متغيرة  الرياح  حركة  وستكون  البحر، 

أقل من 5 عقد في البداية تصبح أغلبها شمالية 

شرقية - جنوبية شرقية 3 - 13 عقدة، وسوف 

تتراوح درجة الحرارة في الدوحة ما بين 31 إلى 

38 درجة مئوية.

سينما المول )1(

3:30المالياالم

5:45االوغليس، سمليفيل

7:30تذكرة إلي الجنة

9:30جيبرز كريبرز، يولد من جديد

11:15المالياالم

سينما المول )2(

3:15الهندية

6:15جيبرز كريبرز، يولد من جديد

8:00الهندية

11:00الهندية

سينما المول )3(

3:00االوغليس، سمليفيل

4:35التاميلية

7:45التاميلية

11:00التاميلية

سينما كتارا )1(

6:00تسليم أهالي

8:30جيبرز كريبرز، يولد من جديد

11:00جيبرز كريبرز، يولد من جديد

سينما كتارا )2(

5:30تذكرة إلى الجنة

7:45تذكرة إلى الجنة

10:15تذكرة إلى الجنة

سينما كتارا )3(

5:00الدعوة عامة

7:00خرجوا ولم يعودوا

9:45تسليم أهالي

سينما كتارا )4(

6:30الدعوة

9:15اليتيمة، الجريمة األولى

سينما رويال بالزا  )1(

3:00جيبرز كريبرز، يولد من جديد

4:35التاميلية

7:45التاميلية

11:00التاميلية

سينما رويال بالزا )2(

3:00الهندية

6:15جيبرز كريبرز، يولد من جديد

8:00الهندية

11:00الهندية

سينما رويال بالزا )3(

3:30المالياالم

6:30المالياالم

8:45تذكرة إلى الجنة

10:45المالياالم

ورشة لتقليل 
حوادث الدراجات

نظمتها »المرور«

نظمت اإلدارة العامة للمرور ورشة عمل حول )حوادث 

الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات(، حضرها 

عدد من ممثلي الوزارات والشركات الخاصة والجهات 

ذات الصلة وذلك في إطار السعي نحو تعزيز السالمة 

المرورية على الطريق العام.

في بداية الورشة قدمت الدكتورة عائشة عبيد، مساعد 

مدير برنامج الوقاية من اإلصابات بمركز حمد لإلصابات 

بمؤسسة حمد الطبية، بيانات حول إصابات سائقي 

الدراجات النارية لتوصيل الطلبات، خاصة اإلصابات 

المتوسطة والخطيرة خالل األعوام األربعة الماضية. 

وقدمت مقترحات المركز في هذا الصدد للحد من هذه 

اإلصابات.

 واوضح الرائد صالح راشد النابت، رئيس قسم 

الدراسات والمعلومات المرورية باإلدارة العامة للمرور 

ان الهدف من الورشة تحديد المقترحات والتوصيات 

السابقة والخروج بتوصيات عملية ومحددة وقابلة 

للتنفيذ، ال سيما أن البالد مقبلة على استضافة حدث 

رياضي عالمي )مونديال قطر 2022( والذي يتطلب من 

كافة المؤسسات واألجهزة الحكومية والخاصة والتي 

تقدم خدمة للجمهور، الظهور بمظهر حضاري يليق بدولة 

قطر، مما يتطلب إيجاد إجراءات محددة فيما يتعلق 

بالدراجات النارية وإيجاد الحلول المناسبة للحد من 

الحوادث. 

يصادف »14« سبتمبر من كل عام

»التنمية االجتماعية« تنظم 
يوم األسرة الخليجية

متمثلة  واألسرة  االجتماعية  التنمية  وزارة  نظمت 

يوم  بمناسبة  احتفالية  األسرة  شؤون  إدارة  في 

من  سبتمبر   14 يصادف  الذي  الخليجية  األسرة 

كل عام، والذي تم اعتماده خالل االجتماع السابع 

مجلس  في  االجتماعية  الشؤون  وزراء  للجنة 

التعاون الخليجي العربي.

وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الهوية الخليجية، 

والتأكيد على أهمية األسرة والعمل على تماسكها، 

التي تنبع من تراثنا  القيم األصيلة  والحفاظ على 

العريق.

وفي بداية االحتفالية ناقشت السيدة نجاة العبد 

السياسات  بالوزارة  األسرة  شؤون  إدارة  مدير  الله 

خالل  من  األسرة،  تماسك  على  للحفاظ  األسرية 

وبرامج  األسري،  التماسك  مفهوم  إلى  التطرق 

إضافة  قطر،  دولة  في  المتبعة  الزواجي  التأهيل 

إلى المشاريع االستراتيجية.

كبيرًا  اهتمامًا  أولت  قد  قطر  دولة  أن  إلى  وأشارت 

البرامج  خصصت  كما  االجتماعي،  الكيان  بهذا 

الذي  بالدور  السيما  لألسرة  الداعمة  والسياسات 

من  واألسرة  االجتماعية  التنمية  وزارة  به  تقوم 

والسياسات  االستراتيجيات  وتنفيذ  اقتراح  خالل 

الوطنية المتعلقة برعاية األسرة وأفرادها، وتوعية 

وجمع  وترابطها،  األسرة  حماية  بأهمية  المجتمع 

وتحليل البيانات واإلحصاءات المتعلقة باألسرة.

مركز  مدير  المناعي  عائشة  الدكتورة  ألقت  كما 

حمد  بجامعة  الحضارة  في  المسلمين  إسهامات 

بن خليفة في يوم األسرة الخليجية كلمة بعنوان 

جانب  إلى  األسرة،  وصيانة  اإلسالمية  القيم 

اإلعالمية شيخة المناعي التي أكدت بدورها على 

إن  حيث  تماسكها،  على  والعمل  األسرة  أهمية 

األسرة  تماسك  من  ينبع  وتماسكه  المجتمع  قوة 

وترابطها.

الدوحة          $
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ُعمــــــان.. 
أرض النيازك

جدة  نيزك  ُعمان؛  في  عليها  عثر  التي  النيازك  أشهر  ومن 

الحراسيس 91، وسيح األحيمر 169، ونيزك ظفار 19.

سهولها  على  النيزكية  القطع  من  آالف  عدة  على  وعثر 

القمر  إلى  يعود  أصلها  لنيازك  تنتمي  وهي  الصحراوية، 

والمريخ والكويكبات التي تدور في المجموعة الشمسية.

من  الكثير  تحكي  النيازك  هذه  على  أجريت  التي  والدراسات 

تربط  التي  الفيزيائية  والقوانين  الكون  نشأة  عن  التفاصيل 

عن  أسفرت  الرسمية،  العمانية  الدراسات  أجرامه.  بين 

أكثر  يتجاوز  وبوزن  نيزكية  قطعة  آالف   7 من  أكثر  توثيق 

من 6 آالف كيلوغرام. وتعد هذه النيازك تراثا حضاريا وعلميا 

األجرام  تلك  مكونات  عن  علمية  بيانات  تحمل  إذ  للسلطنة، 

لها منذ بداية تكونها  التي تعرضت  والظروف  نها، 
ُّ

تكو وتاريخ 

حتى وصولها إلى األرض.

 معرض النيازك في ظفار
التراث  وزارة  افتتحْت  نوعها،  من  األولى  هي  سابقة  وفي 

والسياحة معرض النيازك بمتحف أرض اللبان في محافظة 

ظفار )جنوب غرب(.

ويأتي افتتاح المعرض ترجمًة للجهود التي تنفذها الوزارة في 

إطار جهودها للتعريف بأهمية النيازك واستثمارها استثمارا 

مستداما، وتنويع المنظومة المتحفية.

األهمية  ذات  النادرة  النيازك  من  عددا  المعرض  ويحوى 

بينها  من  المميزة،  االستثنائية  والقيمة  العالمية  العلمية 

النيزك القمري، وهو أحد النيازك النادرة التي تم العثور عليها 

والنيزك المريخي، إضافة إلى النيزك الحديدي.

النيازك  رصد  أجهزة  لمشروع  عرًضا  المعرض   
ُّ

سيضم كما 

من  عدد  وتوثيق  رصد  من  خالله  من  الوزارة  تمكنت  الذي 

وتحديد  للسلطنة،  الجوي  المجال  دخولها  عند  النيازك 

مواقعها الجغرافية.

افتتاح هذا المعرض يأتي بعد جهود الوزارة السابقة في عدد 

متحف  إلى  أرسلت  التي  النيازك  الستعادة  المشاريع  من 

الدراسة  لغرض  بسويسرا  بيرن  في  الطبيعي  التاريخ 

والتحليل الكيميائي.

 النيازك المعروضة
فبراير/    8 في  عليه  عثر  مريخي  نيزك  المعرض  ويضم 

من  غالبا  يتكون  حيث  الداكن،  بلونه  ويتميز   ،2021 شباط 

الكروم  وبعض  والبالجيوكليس  واأللوفين  البايروكسين 

والزجاج الصخري األخضر، مما يشير إلى تعرضه الصطدام 

قوي عندما كان ال يزال على كوكب المريخ.

ويصنف هذا النيزك على أنه من نوع شيرجوتايت، وهو أحد 

أنواع الصخور المعروفة لنيازك المريخ.

والثاني نيزك قمري، يزن 206.45 غرام، عثر عليه في 16 يناير/  

كانون الثاني 2002، ويتميز عن سائر نيازك القمر باحتوائه 

األرضية  والعناصر  للبوتاسيوم  كيميائي  تركيز  أعلى  على 

النادرة والفوسفور.

الكيميائية  تركيبته  في  الواضح  تطابقه  النيزك  هذا  ويميز 

مهمة  من  الفضاء  رواد  بها  عاد  التي  العينات  مع  والمعدنية 

تقدير  من  العلماء  مكن  مما   )14 و)أبولو   )12 )أبولو  الفضاء 

الموقع الجغرافي للنيزك على سطح القمر قبل انفصاله.

هذا  أن  إلى  العلمي  التحليل  وأعمال  الدراسات  تشير  كما 

340 ألف سنة  القمر قبل حوالي  النيزك انفصل عن كوكب 

السلطنة  أرض  على  الفضاء  في  طويلة  رحلة  بعد  ليسقط 

قبل حوالي 9 آالف و700 سنة.

أولية  المتمايزة  النيازك  من  وهو  اليوريليت،  نيزك  وهناك 

على  تحتوي  سليكاتية  معادن  من  تتكون  كندراتية(  )غير 

النيازك  من  النوع  هذا  يتميز  كما  والحديد.  المغنسيوم 

وزن  ويبلغ  الحجم،  صغيرة  ألماس  حبيبات  على  باحتوائه 

قطعة النيزك المعروضة حوالي 41 كلغ، وهي جزء من عشر 

قطع لسقوط متعدد، تزن جميعها حوالي 189 كلغ، وهو أكبر 

سقوط لهذا النيزك النادر على مستوى العالم.

وعرض نيزك الحديد المكون من قطعة واحدة متكاملة تزن 8 

آالف و267 غراما، عثر عليه في 21 يناير 2003.

وتظهر الدراسات أن هذا النيزك كان يسبح في الفضاء طيلة 

257 مليون سنة تقريبا، حتى سقط على أرض السلطنة منذ 
نحو 10 آالف سنة.

في  عرضها  تم  التي  المتأكسد،  الحديد  نيزك  قطعة  وأما 

نوع  من  نيزك  قطعة  أصغر  وتعد  غرامات،   3 فتزن  المعرض 

فبراير   9 في  بظفار  عليها  وعثر  المتأكسد،  الحديد  نيازك 

.2017
كندراتي  نيزك  وهو  الحراسيس«،  جدة  »نيزك  عرض  وكما 

يتم  للنيازك  سقوط  أكبر  ويعتبر   ،»L5« نوع  من  عادي 

اكتشافه في البالد حتى 2022.

ويبلغ  كيلومترا،   52 حوالي  إلى  النيزك  سقوط  مسار  ويمتد 

عدد القطع التي تم تجميعها أكثر من 700 نيزك، ويصل وزنها 

اإلجمالي نحو 4 آالف و600 كلغ.

تراث حضاري وكنز للترويج السياحي

ظفار- األناضول- ُتعرف سلطنة عمان بأنها المنطقة الثانية 
عالميا من حيث عدد سقوط النيازك فيها، بنسبة بلغت 4.8 

بالمائة من النيازك التي وجدت على كوكب األرض. وتعتبر 
النيازك الصخرية األكثر انتشارًا في السلطنة، التي سبق أن ُعثر 

فيها على 55 نيزكًا من القمر، و12 آخرين من المريخ.

قنوات النيل

لغز األهرامات.. تفسير جديد سهلت بناءها
لطالما أثارت أهرامات الجيزة الشهيرة العقل البشري لحل 

لغز بنائها، خاصة طريقة نقل تلك الكتل الحجرية الضخمة 

إلى مواقعها كما هي اليوم؛ لذلك ُنسجت الروايات حول أنها 

كانت بفعل كائنات فضائية، أو أمم ذات قدرات خارقة.

وكان الكاتب السويسري إريك فون دانكن أول من رّوج لفكرة 

الكائنات الفضائية القديمة، وأشار إلى أن بعض المنجزات 

البشرية عبر التاريخ ال يمكن أن تكون قد حدثت إال بدعم من 

كائنات فضائية، سواء في بناء األهرامات نفسها أو أن تكون 

قد عّلمت الفراعنة تقنيات فائقة لبناء األهرامات.

موانئ بحرية
ما  ذلك  آخر  وكان  أخرى،  نظر  وجهة  للعلم  الحال،  بطبيعة 

قدمته دراسة حديثة صادرة عن جامعة إيكس مرسيليا في 

وجود  على  القدماء  المصريين  اعتماد  إلى  وأشارت  فرنسا، 

فرع قديم لنهر النيل كقناة مالحية لنقل البضائع.

وكتب الباحثون في ورقتهم - التي نشرت في دورية »بناس« 

)PNAS( بتاريخ 29 أغسطس/  آب الماضي- أن »بناء أهرامات 

المصريين  المهندسين  أن  اآلن  الهضبة يبدو  ومقابر ومعابد 

مستخدمين  السنوية،  وفيضاناته  النيل  استغلوا  القدماء 

نظاما بارعا من القنوات واألحواض التي شكلت مجمع موانئ 

عند سفح هضبة الجيزة«.

خالل  إجراؤها  تم  التي  األساسية  الحفر  عمليات  وأسفرت 

أدلة  عن  الحديثة  الجيزة  حول  الحضرية  الهندسة  أعمال 

فرع  وجود  فرضية  مع  تتوافق  هناك  الصخرية  الطبقات  في 

قديم لنهر النيل يمتد نحو قاعدة األهرامات. ومع ذلك كتب 

الباحثون أن »األدلة البيئية بشأن متى وأين وكيف تطورت 

هذه البيئة الطبيعية القديمة ال تزال نادرة«.

حبوب اللقاح ومنسوب نهر النيل

الرواسب  في  اللقاح  حبوب  حفظ  يمكن  أنه  المعلوم  من 

القديمة. وفي هذه الدراسة، لجأ الباحثون إلى دراسة حبوب 

اللقاح المتحجرة لرسم صورة أكثر تفصيال لنظام النهر كما 

كان يجري منذ آالف السنين.

الجيزة  5 حفر في سهل  اللقاح من  الفريق حبوب  واستخرج 

وفرة  تحديد  من  وتمكن  األهرام(،  مجمع  )شرق  الحالي 

النباتات المزهرة التي تشبه الحشائش التي تصطف على 

ضفاف نهر النيل ونباتات المستنقعات التي تنمو على حافة 

البحيرة، وقال الباحثون إن هذا يكشف عن وجود تجمع مائي 

دائم يخترق سهل الجيزة الذي تضخم منذ آالف السنين.

 Science( »وكما يشير تقرير منشور في موقع »ساينس ألرت

Alert(، فإنه عند البحث في تاريخ السالالت المصرية تمكن 
في  المياه  منسوب  وانخفاض  ارتفاع  تحديد  من  الباحثون 

بربط  وقاموا  عام،  آالف   8 مدى  على  النيل  لنهر  خوفو  فرع 

نتائجهم بسجالت تاريخية أخرى.

وخفرع  خوفو  عهود  »في  أنه  ورقتهم  في  الباحثون  وكتب 

األمر  المياه؛  مرتفع من  عند مستوى  خوفو  بقي فرع  ومنقرع 

الذي سهل نقل مواد البناء إلى مجمع أهرامات الجيزة«. وبعد 

عهد الملك توت عنخ آمون انخفض فرع خوفو تدريجيا حتى 

وهو  عام،  آالف   8 آخر  في  الموثقة  مستوياته  أدنى  إلى  وصل 

ما دلت عليه العالمات الكيميائية الموجودة في أسنان وعظام 

أيضا،  قاحلة  بيئة  إلى  أشارت  التي  المصرية  المومياوات 

إضافة إلى ما روته السجالت التاريخية األخرى.

مماثلة  مناهج  استخدام  يمكن  أنه  الباحثون  يقترح  وأخيرا 

مجمعات  غطت  التي  القديمة  المائية  البيئة  تصور  إلعادة 

ذلك  في  بما  بنائها،  فترة  في  األخرى  المصرية  األهرامات 

أهرامات منطقة دهشور.

الشمسي،  لدينا فكرة جيدة عما يكمن داخل نظامنا 

يدور  المريخ  بحجم  كوكب  يوجد  ال  أنه  نعلم  فنحن 

بين المشتري وزحل.

مثل  وأبعد،  أصغر  عالم  استبعاد  يمكننا  ال  لكن   

احتماالت  باحثون  وضع  حيث   ،9 االفتراضي  الكوكب 

دراسة  أن  غير  الكوكب،  هذا  مثل  لوجود  مرتفعة 

حديثة نشرها موقع »arxiv.org«، وجدته أقل احتماال.

وتساءل العديد من علماء الفلك عن وجود كواكب قد 

عندما  خاصة  الشمسي،  نظامنا  حافة  على  تختبئ 

كانت قوة التلسكوبات لدينا محدودة إلى حد ما، ولكن 

يجدوا  لم  للسماء،  الكبيرة  المسوحات  بدأت  عندما 

شيًءا سوى عوالم بحجم الكويكب.

لكن مدارات العوالم التي وجدها الباحثون بدت وكأنها 

كانت  لو  كما  إحصائًيا،  غريبة  بطريقة  متجمعة 

األمر  كان  وإذا  أكبر،  جسم  بفعل  جاذبًيا  مضطربة 

خمسة  حوالي  الكوكب  هذا  كتلة  فستكون  كذلك، 

إلى  مئات  بضع  من  مدارية  ومسافة  أرضية،  كواكب 

آالف الوحدات الفلكية.

وبطبيعة الحال، حفز ذلك الباحثين على البحث عن 

العالم، لكن هذا ليس باألمر السهل، فسيكون الكوكب 

9 بعيًدا جًدا بحيث ال يمكن رؤيته بالضوء المنعكس، 
تحت  األشعة  وهج  خالل  من  عنه  البحث  عليك  لذلك 

خمسة  تتجاوز  ال  التي  كتلتها  ومع  الخافت،  الحمراء 

فقط من األرض، فإنها لن تصدر الكثير من الحرارة.

ال وجود للكوكب »9«
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سلمان المالك

كيف أنِت والصبر؟
قال المدائني: رأيت بالبادية امرأة لم أر أجمل منها 

قط!

فقلت: والله هذا فعل صالح الدنيا والسرور بك!

فقالت: كال، والله إن لدي أحزانا، وخلفي هموم، 

وسأخبرك:

كان لي زوج، وكان لي منه ابنان، فذبح أبوهما 

شاة يوم عيد األضحى، والولدان يلعبان، فقال 

األكبر لألصغر: أتريد أن أريك كيف ذبح أبي 

الشاة؟

فقال: نعم.

فقام إليه يالعبه، فإذا به قد ذبحه!

فلما نظر إلى الدم فزع، وهرب نحو الجبل، فأكله 

الذئب، فخرج أبوه في طلبه فوقع ومات!

فقلت لها: وكيف أنِت والصبر؟

فقالت: لو دام لي لدمت له، ولكنه كان جرحا 

فاندمل!

 ال تخدعنكم المظاهر، الناس صناديق مغلقة. فال 

تحكموا على الصندوق فإن فيه ما ال ترون! والناس 

كالكتب فيهم ما ال يمكن معرفته بالنظر إلى 

الغالف فقط!

 خلف الضحكات جروح غائرة يحاول الناس 

كتمانها عن الناس، فال ترى إال ما ترى!

وراء بعض النعم الظاهرة حرمان قاتل يتجرعه 

صاحبه بمرارة وال يدري به إال خالقه!

والسعادة التي تحسبها كاملة أنت ال تدري إن 

كانت مجرد غالف لصفحات أنت ال تدري حرفا 

عما فيها!

الصور في مواقع التواصل ليست إال ثمرة جوز، 

إنها القشرة الصلبة فقط، في الداخل أشياء هشة 

جدا!

هذه الدنيا دار نقص، وال تكتمل ألحد، ثق أن كل 

إنسان ينقصه شيء ما، فمر هينا، كل إنسان 

فيه ما يكفيه!

أبرز  أحد  ميشالن  دليل  نشر 

مراجع عشاق الطعام في العالم، 

كندا  في  األولى  تصنيفاته 

مطعمًا   74 على  الضوء  مسلطًا 

في تورونتو أكبر مدينة كندية.

للدليل  تابعون  مفتشون  ومنح 

اثني  إلى  تصنيف نجمة واحدة 

عشر مطعمًا لتقديمها »مأكوالت 

عالية الجودة، تستحق زيارتها«، 

لمطعم  نجمتين  وتصنيف 

ممتازًا،  »طبخًا  لتوفيره  واحد 

ما  بحسب  الزيارة«،  يستحق 

كتب الدليل.

ميشالن  دليل  مدير  وأعلن 

أّن  بيان  في  بولينيك  غويندال 

تستحق  أنها  تظهر  »تورونتو 

لدليل  األول  االختيار  تكون  أن 

الكندي«،  الشمال  في  ميشالن 

»تنوع  إلى  خصوصًا  مشيرًا 

يعكس  الذي  فيها  المطابخ« 

»الروح العالمية« للمدينة.

للدليل  تابعون  مفتشون  وبدأ 

المطاعم  بزيارة  أيار/ مايو  منذ 

لتقويمها،  الكندية  المدينة  في 

إلى  استنادًا  بتصنيفها  وقاموا 

منهجية يبقيها الدليل سرية.

عشر  الثالثة  المطاعم  وتوفر 

الدليل،  تصنيفات  حازت  التي 

المطابخ  من  متنوعة  مجموعة 

تعتمد  التي  المأكوالت  من  بدءًا 

إلى  وصواًل  المعاصر  الطهو  فن 

الياباني  والمطبخ  اإليطالية  تلك 

تقدم  التي  المطاعم  حازت  الذي 

األكبر  التصنيفات  عدد  أطباقه 

نجمتي  تصنيف  إلى  باإلضافة 

ميشالن.

أفضل طريقة لتهدئة الطفل

مخاطر مروعة للسجائر اإللكترونية

من  طريقة  أي  علميًا  العلماء  حدد 

استخدامًا  األكثر  األربع  الطرق 

لناحية  األكبر  بالفعالية  تتمتع 

عن  يتوقفون  ال  الذين  الرّضع  تهدئة 

وأشاروا  النوم.  ويرفضون  البكاء 

في  الثالثاء  المنشورة  دراستهم  في 

أّن  إلى  بايولودجي«  »كرنت  مجلة 

لخمس  به  والمشي  الطفل  حمل 

وقبل  يهدئه.  أن  شأنه  من  دقائق 

يوصي  سريره،  في  الطفل  وضع 

العلماء بإبقائه محمواًل لخمس إلى 

ثماني دقائق إضافية.

الرئيسية  الدراسة  معدة  وقالت 

»ريكين«  مركز  من  كورودا  كومي 

»لقد  اليابان  في  األعصاب  لعلم 

أستطع  ولم  أطفال  أربعة  رّبيت 

التي  الرئيسية  بالنتائج  التكّهن 

ظهرت  حتى  الدراسة  إليها  توصلت 

اإلحصائية«. البيانات 

سابقًا  درس  العلماء  فريق  وكان 

الحيوانات،  لدى  مماثلة  آلية 

)كالب،  صغارها  أّن  إلى  وتوّصل 

ضربات  معدل  ينخفض  قرود...( 

عندما  أكثر  مطيعة  وتصير  قلبها 

تهديد  أي  عن  إلبعادها  نقلها  يتعّين 

مثاًل.

فعل  ردة  إلى  التوصل  وبهدف 

البشر،  لدى  محتملة  مشابهة 

أخضع العلماء 21 طفاًل بين حديثي 

أعمارهم  تتعدى  ال  وآخرين  والدة 

مع  دراسة  إلى  أشهر  السبعة 

أّمهاتهم.

تتمثل  تقنيات  أربع  العلماء  ودرس 

أو  به،  والمشي  الطفل  حمل  في 

سرير  في  وضعه  أو  به،  الجلوس 

ثابت، أو وضعه في سرير هزاز.

الطفل،  حاملًة  األم  مشت  وعندما 

بعد  قلبه  ضربات  معدل  انخفض 

أيضًا  حصل  ما  وهو  ثانية،  ثالثين 

عندما ُوضع الطفل في سرير هزاز.

تسبب  من  بريطانيون  علماء  حذر 

موجة  في  اإللكترونية  السجائر 

غضون  في  السرطان  بمرض  إصابات 

الخاليا  »توقظ  لكونها  سنوات،  عشر 

السرطانية«.

وقال العلماء التابعون لمعهد فرانسيس 

السجائر  تبدو  حين  في  إنه  كريك، 

السجائر  من  أمانًا  أكثر  اإللكترونية 

التقليدية، فإن المخاطر الصحية طويلة 

المدى لها ما زالت غير واضحة.

أجريت  سابقة  دراسات  العلماء  وفحص 

التأثير  في  نظرت  والفئران  البشر  على 

الموجودة  الجسيمات  لبعض  السلبي 

على  اإللكترونية  السجائر  دخان  في 

الصحة. ووجد الفريق أن هذه الجزيئات 

أن تتسبب  الهواء يمكن  المسببة لتلوث 

السرطانية  الخاليا  و»نمو«  »إيقاظ«  في 

بدراسة  العلماء  واستشهد  الرئتين.  في 

تلوث  أن  وأكدت  يومين،  قبل  نشرت 

إلى  يؤدي  الدقيقة  بالجسيمات  الهواء 

الجهاز  خاليا  في  مسرطنة  تغيرات 

عدد  في  يتسبب  أن  ويمكن  التنفسي، 

أشخاص  لدى  الرئة  سرطانات  من 

صحيفة  بحسب  المدخنين،  غير  من 

»اإلندبندنت« البريطانية.

أحدثت  الجسيمات  إن  الدراسة  وقالت 

تغيرات في جينين هما مستقبل عامل 

 )KRAS( وكيراس   )EGFR( البشرة  نمو 

المرتبطان أصاًل بسرطان الرئة.

كريك  فرانسيس  معهد  علماء  ويخشى 

يحدث  قد  اإللكتروني  التدخين  أن  من 

نفس التغيرات الجينية.

سوانتون،  تشارلز  البروفسور  وقال 

في  األطباء  وكبير  المعهد  في  الباحث 

المملكة  في  السرطان  أبحاث  مركز 

السجائر  تدخين  إن  المتحدة، 

اإللكترونية يشكل تهديدًا محتماًل لصحة 

الناس. وأضاف: »هذا النوع من التدخين 

قد يتسبب في موجة إصابات بسرطان 

الرئة في غضون عشر سنوات«.

اإلنجاب في الفضاء
يحقق العلماء في كيفية تأثر المستويات المنخفضة 

من الجاذبية في الفضاء، التي يسميها العلماء 

»الجاذبية الصغرى«، على خاليانا عند التعرض لها.

ويخدم ما يحقق فيه العلماء حاليا فكرة »بناء وجود 

مستدام خارج األرض«، حيث يتعين على البشر أواًل 

اإلجابة عن بعض األسئلة الصعبة حول علم األحياء.

وتساعدنا التجارب على الخاليا الجذعية الجنينية، 

ونماذج كيفية تطور األجنة في األسابيع القليلة 

األولى في الفضاء، على تحديد ما إذا كان من الممكن 

للبشر إنتاج ذرية في المستعمرات خارج الكوكب في 

المستقبل.

وجهة جديدة لعشاق الطعام




