طور عالمك مع  iPhoneمن
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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صاحب السمو يهنئ رئيس أنغوال بمناسبة إعادة انتخابه لوالية رئاسية ثانية
سموه يشارك في الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية

صاحب السمو يخاطب الجمعية العامة
رسائل أساسية تعكس
واقع التحديات
التي يواجهها العالم

سموه يتناول تطورات
األوضاع في سوريا
وليبيا واليمن

تركيز على القضايا
العربية وبمقدمتها
القضية الفلسطينية

تسليط الضوء
على استضافة قطر
لبطولة كأس العالم

عرض
الدور

األساسي
للوقاية
من

الحروب

واألزمات

قطر تطلق م��ب��ادرة «ال��ن��س��اء ف��ي مناطق ال��ن��زاع» على ه��ام��ش اجتماعات ال����دورة ال��ـ «»77
«الهالل األحمر القطري»

قافلة طبية
للسودان

الدوحة -قنا -أطلق الهالل األحمر القطري قافلة طبية في تخصصي الجراحة العامة
وجراحة المسالك البولية ،بمستشفى نياال التخصصي بمدينة «نياال» بجنوب دارفور.
وقال الهالل األحمر القطري ،في بيان أمس ،إنه يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع
مؤسسة حمد الطبية ،من خالل تطوع فريق طبي من العاملين بها للمشاركة في القافلة
الطبية.
ونوه إلى أنه من المقرر أن تستمر القافلة الطبية لمدة ثمانية أيام ،بهدف تقديم
المساعدات الطبية الالزمة للتخفيف من معاناة المرضى والمصابين في دارفور ،والحد
من المخاطر التي تهدد حياتهم نتيجة عدم حصولهم على التدخالت الجراحية الالزمة،
فضال عن تخفيف األعباء المادية عن كاهل أهاليهم من األسر الفقيرة.

تشكيليون لـ :$

أحمد بوراك داغلي أوغلو:

استثمارات قطرية متنوعة في تركيا
اسطنبول كرم الحليوي
أكد سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو
رئيس مكتب االستثمار التابع لرئاسة
الجمهورية التركية أن دولة قطر تعد واحدة من
أكبر المستثمرين في تركيا ،حيث إن رصيد
االستثمار األجنبي المباشر من قطر إلى تركيا
بلغ « »10.3مليار دوالر في نهاية ديسمبر «»2021
وهناك تدفقات بنحو « »3مليارات دوالر من
االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة من قطر
إلى تركيا حتى نهاية يونيو الماضي.

وقال أوغلو ،خالل تصريحات صحفية لوفد إعالمي
من الصحف المحلية ،خالل زيارته لتركيا،
إن االستثمارات القطرية في تركيا تتنوع في
عدة مجاالت ما بين العقارات والمستشفيات
والتكنولوجيا والشركات الناشئة والبنية
التحتية وغيرها من المجاالت ،مؤكدا أنهم
بطبيعة الحال يتطلعون باستمرار إلى زيادة
االستثمارات القطرية في تركيا.
وأكد خالل تصريحاته أن بيئة االستثمار في
تركيا هي بيئة جاذبة لالستثمارات األجنبية
كون البالد تتمتع بموقع استراتيجي يساعد في
الوصول إلى األسواق العالمية.

الشعار يعكس
سمات الدولة ومالمحها
كتب

أكرم الفرجابي

وصف عدد من الفنانين التشكيليين،
شعار دولة قطر في نسخته المحدثة،
بأنه ليس فقط شك ًال أو أيقونة أو اسم ًا
ذا زخارف ،وإنما رمز للدولة يعبر عن
تاريخها وحضارتها ،يعكس سمات
الدولة ومالمحها ،الفتين إلى أن الشعار
مميز في تصميمه ،وال يمكن أن يتشابه
مع شعار أي دولة أو منظمة ،مؤكدين
بأن شعار الدولة قد بات منذ لحظة

إعالن الخطة الترويجية

حملة لدعم
«العنابي»
فعاليات متنوعة ومحتوى
جديد في منصات التواصل

اإلعالن عنه ،مرسوم ًا في قلب كل
مواطن ،ومركب ًا في مخيلته ال يمكن أن
ينساه ،فما أن تقع عليه عيناه في أي
مكان خارج البالد ،إ ّال ويشعر بالراحة
واألمان واالطمئنان ،ممزوجة بالفخر
بأنه ينتمي إلى هذا الكيان الكبير ،األمر
الذي يجعله مخلص ًا لثرى هذا الوطن
المعطاء.
وأكدوا في تصريحات خاصة لـ«»$
أن أسس تغيير الشعار تعبر عن
المرحلة ،مشيدين بفكرة تكوين الهوية
الموحدة للشعار.
البصرية
ّ

مواطنون يقدمون مقترحاتهم لـ :$

أمـن الحـافـالت المدرسـيـة
كتبت

آمنة العبيدلي

حوادث مؤسفة ومتكررة تقع للتالميذ
الصغار في باصات ووسائط النقل
المدرسية ،ال يخلو منها أي مجتمع

ومع أنها نادرة الوقوع ،لكنها مؤلمة
جدا ،تفطر القلوب ،ولهذا يجب اتخاذ
كل االشتراطات التي تضمن السالمة
للتالميذ خالل الركوب والنزول وأثناء
تواجدهم في الحافالت ،وهذه مسؤولية
مشتركة.

2
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بمناسبة إعادة انتخابه لوالية رئاسية ثانية

صاحب السمو
يهنئ رئيس أنغوال

الدوحة  -قنا  -بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
البالد المفدى ،برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية
أنغوال ،بمناسبة إعادة انتخابه لوالية رئاسية ثانية.

نائب األمير
يهنئ رئيس أنغوال
الدوحة  -قنا  -بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير ،برقية
تهنئة إلى فخامة الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغوال ،بمناسبة إعادة
انتخابه لوالية رئاسية ثانية.

رئيس الوزراء
يهنئ رئيس أنغوال
الدوحة  -قنا  -بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جواو لورينسو
رئيس جمهورية أنغوال ،بمناسبة إعادة انتخابه لوالية رئاسية ثانية.

لمجلس وزراء العمل بدول «التعاون»

د .المري يشارك
في اجتماع تنسيقي خليجي

سموه توجه إلى العاصمة البريطانية أمس

صاحب السمو يشارك في الجنازة
الرسمية للملكة إليزابيث الثانية
الدوحة  -قنا  -غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البالد المفدى ،صباح أمس ،أرض الوطن متوجه ًا بحفظ الله ورعايته

إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في مراسم الجنازة الرسمية
التي ستقام لتشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية.

على هامش الدورة الـ « »77للجمعية العامة لألمم ..د.األنصاري:

قطر ستطلق مبادرة «النساء في مناطق النزاع»
الدوحة -قنا -أكد الدكتور ماجد
بن محمد األنصاري مستشار
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية ،المتحدث
الرسمي لوزارة الخارجية ،أن
دولة قطر تسعى لمشاركة
فعالة في اجتماعات الدورة
الـ 77للجمعية العامة لألمم
المتحدة ،التي تعقد في مقر
المنظمة بمدينة نيويورك.
وقال الدكتور األنصاري ،في تصريح لوكالة
األنباء القطرية «قنا» ،إن المسؤولين القطريين
سيعقدون سلسلة من االجتماعات على
الصعيدين الثنائي ومتعدد األطراف مع نظرائهم
من مختلف الدول وممثلي المنظمات الدولية
واإلقليمية ،تستعرض سبل تعزيز العالقات
في مختلف المجاالت وفتح آفاق جديدة للتعاون
وتعميق الشراكات االستراتيجية.
وذكر األنصاري أن دولة قطر ستطلق على هامش

} د .ماجد بن محمد األنصاري

الدورة الـ 77للجمعية العامة ،مبادرة «النساء في
مناطق النزاع» التي ينظمها صندوق قطر للتنمية،
في سياق دعم وتمكين دولة قطر لدور المرأة في
المجتمعات المتضررة من النزاعات والحروب
والفقر.
وأضاف أن دولة قطر ستشارك مع عدد من الدول
والجهات في تنظيم ورعاية مجموعة من الفعاليات
واألحداث الجانبية الرفيعة المستوى ،منها «آليات
مبتكرة لتمويل التعليم» ،و«توطين التعليم من

أجل مستقبل مستدام» و«إطالق منصة تعليمية
رقمية جديدة لربط المعلمين والمتعلمين
بالمؤسسات المحلية» ،و«تأثير األزمات
والتحديات العالمية الحالية على الوضع في
الشرق األوسط» ،و«برنامج عمل الدوحة للبلدان
األقل نمو ًا» ،و«لحظة التهديف من أجل التنمية
المستدامة» التي ينظمها الوفد الدائم لدولة قطر
لدى األمم المتحدة بالتعاون مع «مؤسسة التعليم
فوق الجميع» واللجنة العليا للمشاريع واإلرث.
ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن
دولة قطر تسعى من خالل مشاركتها في الدورة
الـ 77للجمعية العامة إلى إثراء وبلورة الجهود
الدولية في التصدي للتحديات التي تواجه
العديد من دول العالم اليوم ووضع حلول مبتكرة
وواعدة لهذه التحديات.
وأشار إلى أن دولة قطر تؤمن بأهمية تعزيز
التضامن الدولي من أجل إحداث تغيير يضع
العديد من الدول على المسار المنشود نحو
التنمية المستدامة والشاملة.
ورأى األنصاري أن اختيار شعار «الحلول من
خالل التضامن واالستدامة والعلوم» كعنوان
للدورة ،يمثل مناسبة مهمة إلبراز جهود دولة قطر
ومساعيها في تعزيز الشراكة االستراتيجية مع
األمم المتحدة وتقديم الدعم على المستويين
الدولي واإلقليمي ،وتأكيد دور قطر الرائد في تعزيز
التعددية في العمل الدولي في جميع المجاالت.

تنظمه «القطرية للتأهيل» لمنتسبيها في نادي الجسرة

معرض لمنتجات وأعمال ذوي اإلعاقة
الدوحة

القاهرة

$

شارك سعادة الدكتور  /علي بن صميخ
المري وزير العمل ،أمس ،في االجتماع
التنسيقي  58لمجلس وزراء العمل بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
بهدف التنسيق حول الموضوعات المدرجة
على أعمال الدورة  48لمؤتمر العمل العربي
المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة يومي
 19 – 18من سبتمبر الجاري.

وجرى خالل االجتماع بحث أوجه التنسيق
المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي،
باإلضافة إلى التنسيق بما يتعلق بانتخاب
مدير عام منظمة العمل العربية خالل
انعقاد الدورة  49من مؤتمر العمل العربي
العام المقبل.
وناقش أصحاب السعادة الموضوعات
المتصلة بجدول أعمال الدورة  48من
مؤتمر العمل العربي ،واستعراض أوجه
التعاون المشترك ،والسبل الكفيلة بدعمها
وتطويرها خالل الفترة المقبلة.

قطر تشارك في االحتفال
باليوم الدولي لحفظ طبقة األوزون
دبي -قنا -شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة
البيئة والتغير المناخي في االحتفالية
المقامة بمدينة دبي والتي نظمها مكتب
دول غرب آسيا لألمم المتحدة للبيئة
( )UNEPبمناسبة اليوم الدولي لحفظ
طبقة األوزون ومرور  35عاما على توقيع
بروتوكول مونتريال.
وخالل االحتفال الذي أقيم تحت شعار:
«تعاون عالمي لحماية الحياة على األرض»
قدم ممثل عن إدارة الوقاية من اإلشعاع

والمواد الكيميائية بالوزارة عرضا مرئيا
عن أهم االنجازات التي حققتها دولة
قطر في تنفيذ مقتضيات اتفاقية فيينا
وبروتوكول مونتريال.
ويوافق اليوم الدولي لحفظ طبقة االوزون
 16سبتمبر من كل عام ويعد الحفاظ
عليها مسؤولية جماعية تتطلب وعيا
مجتمعيا وجهودا متكاملة للحد
من المواد المستنفذة لألوزون وتشجيع
البدائل الصديقة للبيئة.

$

تنظم الجمعية القطرية
لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
ً
معرضا ألعمال ومنتجات

منتسبي مراكز الجمعية من
األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون
مع نادي الجسرة الثقافي
االجتماعي خالل الفترة مابين
 19وحتى  21سبتمبر الجاري ،في
قاعة األنشطة بنادي الجسرة
«سوق واقف».
وبهذه المناسبة نوة سعادة الشيخ الدكتور
 /خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني ،نائب
رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل
ذوي االحتياجات الخاصة قائلاً  :يسعدنا مد
جسور التعاون مع نادي الجسرة الثقافي
االجتماعي من خالل تنظيم معرض ًا لمنتجات
واعمال منتسبي الجمعية من األشخاص
ذوي اإلعاقة الذهنية والتوحد ،ومتالزمة داون،
تعبير ًا عن ذواتهم وقدرتهم على العمل واإلبداع،
وبناء الشراكات الفعالة في مختلف المجاالت
التعليمية والصحية والمجتمعية والخيرية،
مع مؤسسات الدولة المختلفة ،حيث يعد
نادي الجسرة الثقافي االجتماعي من األندية
الرائدة في المجتمع والتي لها دور كبير في
الكثير من البرامج
المجتمعية ،وهو جانب
ّ
سعيا منها آلداء
هام تحرص عليه الجمعية
ً
رسالتها ،وتحقيق أهدافها في مجال الدمج
والدعم ،وتسويق القدرات والمهارات من خالل
المنتجات المختلفة.
وشدد سعادته على أهمية هذه الخطوات
والتي تترك
طيبا في نفوس جميع
أثرا
ً
ً
منتسبي الجمعية من األشخاص ذوي اإلعاقة،
وتساعد على خلق جو من العمل والعطاء
واإلنتاج ،واالستفادة من الخامات المتوفرة في
البيئة المحلية ،وهذا النوع من البرامج يسهم
في توفير الجو األسري الذي يحفز المشاركين
على اإلبداع ،ويسهم في إدماجهم مع محيطهم
األسري واالجتماعي.
كما اشار سعادته إلى أن الجمعية تمضي

} الشيخ د.خالد بن ثاني

يشمل العديد من
المجاالت منها
«إعادة التدوير ـ
واألشغال اليدوية»
قدم ًا نحو تحقيق الحياة الكريمة واآلمنة
لألشخاص ذوي اإلعاقة بدولة قطر ،والذي يعد
منوها إلى أن البرامج
هدف ًا رئيسي ًا للجمعية،
ً
التأهيلية لذوي اإلعاقة مستمرة والتي تعد
ضمن استراتيجية الجمعية بهدف صقل
الخاصة لديهم.
المهارات والقدرات
ّ
وختم سعادته بأن الجمعية تواصل مساعيها
بتقديم البرامج التأهيلية المتنوعة لمنتسبي
مراكزها وبمشاركة أولياء األمور ،كما تقدم
خدمات الدمج االجتماعي لمنتسبيها ،من
خالل تنفيذ األنشطة والفعاليات والرحالت
والبرامج على مدار العام.
وفي هذا السياق أكد سعادة السيد /إبراهيم
بن خليل الجيدة ،رئيس مجلس إدارة

} ابراهيم خليل الجيدة

نادي الجسرة الثقافي االجتماعي ،أن النادي
الذي تأسس في العام  1960قام بالعديد
من المبادرات والبرامج المجتمعية ،والتي
تتماشى مع رؤيته وأهدافه ،والتي يستهدف
فيها التعريف بالفئات التي تستحق الرعاية
اسري ًا ومجتمعي ًا ومنهم قدرات ومهارات
االشخاص ذوي اإلعاقة ،والعمل على اكتشاف
الموهوبين منهم ،والنادي سوف يقدم المزيد
من البرامج والمشروعات الثقافية والتدريبية
والتأهيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة خالل
الفترات القادمة.
وأضاف الجيدة« :أن هذه المبادرة قام بها
النادي بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل
ذوي االحتياجات الخاصة بدعوة منتسبي
مراكز الجمعية من األشخاص ذوي اإلعاقة
للمشاركة بأعمالهم الفنية واليدوية سعي ًا
لدمجهم مع فئات المجتمع األخرى».
ويشتمل المعرض على العديد من المجاالت
منها «إعادة التدوير – واألشغال اليدوية
(الخياطة والتطريز) األعمال الفنية المتنوعة –
ووسائل تعليمية لألشخاص المكفوفين ،من
عمل منتسبي مراكز الجمعية من األشخاص
ذوي اإلعاقة الذهنية والتوحد ومتالزمة داون،
واإلعاقات المزدوجة والمتعددة ،ويشارك في
المعرض مراكز الجمعية وهي« :التعليمي
والتأهيلي للبنات ،والمركز التأهيلي للبنين،
والمركز الثقافي االجتماعي بقسيمه البنين
والبنات» ،بحضور المدربين والمدربات في
مجال التأهيل والتدريب.

الجمعية تسعى الى تحقيق أهدافها في مجال الدمج والدعم

تحقيق
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آمنة العبيدلي

حوادث مؤسفة ومتكررة تقع للتالميذ الصغار في باصات
ووسائط النقل المدرسية ،نعم ال يخلو منها أي مجتمع
ونادرة الوقوع ،ولكنها مؤلمة جدا ،تكاد تتفطر منها
القلوب ،ولهذا يجب اتخاذ كل االشتراطات التي تضمن
السالمة للتالميذ خالل الركوب والنزول وأثناء تواجدهم
في الحافالت ،وهذه مسؤولية وزارة التربية والتعليم
والتعليم العالي والمدارس بكل أنواعها ،حكومية أو
خاصة ،واألسرة ،ومسؤولية مستخدمي الطريق حتى لو
لم يكن لهم أبناء في المدارس ،ألن حافالت المدارس
تضطر إلى الوقوف المتكرر.
وفى سبيل تحقيق السالمة داخل الحافالت قدم عدد من
المواطنين عبر  $مجموعة من اإلرشادات واإلجراءات
لضمان السالمة ،وأبرزها ضرورة مراقبة سير الحافالت
بالكاميرات ،والتأكد من خلو الحافلة من التالميذ عند
نقطة النهاية ،واحتفاظ األسر بأرقام هواتف قائدي
ومشرفات الحافالت وتدريب السائقين والمشرفات على
إجراءات السالمة.

جميع المدارس
ملزمة بمراقبة سير
الحافالت بالكاميرات
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جابر الشاوي:

توفير كافة
الوسائل
األمنية
لألطفال

على األسرة
التحرك فورا إذا
تأخر أبناؤها
عن العودة

} جابر الشاوي

قال جابر الشاوي :هذه الحوادث األليمة التي
تدمي القلوب تسأل عنها الوزارة والمدرسة
واألسرة ،وبالطبع قائدو ومشرفات الحافالت،
فالمفروض أن كل أسرة تعرف مواعيد عودة
أبنائها من المدرسة أو الروضة ،فإذا تأخر أكثر
من نصف ساعة يجب االتصال فورا بسائق
الحافلة أو مشرفة الحافلة والمدرسة.
وأضاف :حرص ًا من وزارة التربية والتعليم
والتعليم العالي على توفير إجراءات السالمة
لألطفال عند الركوب والنزول من الحافالت
المدرسية يتوجب عليها إقامة دورات تدريبية
وورش ،يتم خاللها تدريب السائقين على
كيفية حماية األطفال داخل الحافالت
المدرسية وخاصة أثناء ركوبهم ونزولهم
منها أيضا؛ تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث،
ولتحقيق أقصى مستويات األمان
لألطفال ،وتوعية السائقين
بكيفية التعامل مع الحوادث
المختلفة ،وتعريف
السائقين والمشرفين
على كافة الوسائل
األمنية التي يجب أن
تتوفر لفئة األطفال،
وتعزيز الوعي بحماية
سالمة الطالب من
مخاطر المساحات
المحيطة بالحافلة أثناء
صعودهم ونزولهم ،وتعزيز
إجراءات السالمة على متن
الحافالت.

دالل محمد:

تدريب السائقين..
ضروري

التأكد من خلو
الحافلة من التالميذ
عند نقطة النهاية
احتفاظ األسر بأرقام هواتف قائدي ومشرفات الحافالت
تدريب السائقين والمشرفات على إجراءات السالمة
اليازي الكواري:

دور كبير يقع على عاتق المشرفين

} اليازي الكواري

قالت اليازي الكواري :لو أن كل
حافلة فيها مشرفة واعية بدورها
حريصة على أرواح التالميذ ما وقعت
مثل هذه الحوادث المؤلمة ،وهنا
التأكد من ضرورة أن يكون في كل
حافلة مشرفة أو مشرف ،مهمتهما
األولى واألخيرة ضمان سالمة التالميذ
عند صعود التلميذ إليها وعند النزول؛
كي يتأكد من سالمة التلميذ وأن تستلم
التالميذ بعدد وتسلمهم بعدد حتى ال يستغرق

طفل في النوم ويتم نسيانه ثم يموت باالختناق،
ونحزن جميعا على إزهاق مثل هذه األرواح البريئة،
مثل هذه الحاالت يحاسب عليها السائق ومشرفة
الحافلة دون تهاون ،وعلى السائق أال يتحرك إال إذا
تأكد أن أهل التلميذ استلموه خاصة إذا كان في
مرحلة الروضة أو االبتدائي.
وتابعت :لو أن كل سائق باص أو كل مشرفة ومشرف
تفقد مقاعد الحافلة ما وقعت هذه الحوادث المؤلمة،
وبالتالي نحن ندعو إلى تطبيق أشد العقوبة على
اإلهمال.

قالت دالل محمد :أرى أن المسؤولية
األكبر تقع على عاتق مشرفات
الحافالت ،فعلى كل مشرفة أن تتأكد
من جلوس جميع الطالب أثناء سير
الرحلة ،وربط أحزمة األمان في المقاعد،
وعدم السماح للطالب بالجلوس على
المقاعد القريبة من الباب إال إذا كان
محكم اإلغالق ،والتأكد من خلو الحافلة
من الطالب عند وصولها إلى نقطة
ولي أمر كل
النهاية ،والتأكد من وجود ّ
طالب من طالب الروضة أو المرحلة
االبتدائية؛ الستالمه عند وصوله إلى
البيت.
كما يجب على المدارس عدم تشغيل
حافالت غير مطابقة للمواصفات،
واستبعاد الحافالت القديمة من
الخدمة ،وعدم تعيين أي سائق ما لم
يكن قد تم تدريبه على التصرفات
الالزمة وقت وقوع الحوادث ،والتأكد من
تحميل وإنزال الطالب من أمام منازلهم،
وعدم تحميل طالب بما يزيد عن عدد
المقاعد ،وإلحاق السائقين بدورات
خاصة بالنقل المدرسي لدى معاهد
التدريب المعتمدة من الدولة ،وتوفير
بيانات كل رحلة وأسماء الطالب،
وتسليمها للسائقين ،للتأكد من خلو
الحافلة تمام ًا عند وصولها إلى نقطة
النهاية ،وتدريب المشرفات والسائقين
على إجراءات السالمة وإخالء الطالب،
كما يجب علينا نحن مستخدمي
الطريق عندما نرى حافلة مدرسة في
الشارع أن نترك مسافة كافية بيننا
وبينها ألن حافالت المدارس تضطر إلى
الوقوف المتكرر كثيرا.

علي المري:

أمينة موسى:

ضرورة التزام السائقين بقواعد المرور

مراقبة صعود ونزول الطالب إلكترونيا

قال علي المري إن من أسباب وقوع حوادث
مؤسفة للتالميذ في حافالت المدارس
عدم التزام السائقين بقواعد المرور،
فكثيرا ما نشاهد سائقي هذه الحافالت
وهم يسيرون بسرعة جنونية ،وأحيانا
يستخدمون حارات ضيقة وطرقا وعرة
كلها حفر ومطبات حتى يتفادى الزحام
أو يعود إلى بيته في أقرب وقت دون أدنى
مراعاة لحقوق األطفال ،وعليه يجب
التشديد على السائقين بضرورة االلتزام
بالسرعة القانونية واتباع اإلرشادات
المرورية ،وعليهم وعلى مرشدات الحافالت
التأكد من مغادرة الطالب للحافالت
تجنب ًا لنسيان األطفال في الحافالت

مما يعرضهم للموت باالختناق،
ويجب تدريب السائقين على
اتباع وسائل السالمة إذا ما
نشب حريق في الباص ال
قدر الله ،والتشديد عليهم
التباع الخطوات الثالث عند
حدوث حريق في الحافلة،
حيث يلزم أو ًال إيقافها في
مكان آمن ،ثم إخالؤها من
الطالب ،واالتصال بالدفاع
المدني .وتابع :فإذا ما أخذنا
بقواعد المرور ووفرنا اشتراطات
األمن والسالمة لن نسمع بمثل
هذه الحوادث مرة أخرى.

} علي المري

قالت اآلنسة أمينة موسى :مثل هذه
الحوادث التي تزهق فيها أرواح تالميذ
وأطفال أبرياء بسبب إهمال من قائدي
وسائط النقل المدرسي ومن بعض
األسر تدمي القلوب ،وحتى نتجنبها
يجب إطالق مبادرة مجتمعية لضمان
سالمة التالميذ ،وأنا حقيقة ال أدري إن
كانت هذه المبادرة موجودة ويتم إهمالها
أو غير موجودة ،لكن على كل حال،
يجب تأمين السالمة الكاملة للتالميذ
في وسائط النقل المدرسي ،ومن خالل
التطبيقات اإللكترونية يمكن لألسر
والمدارس متابعة الحافالت وتقييم
سيرها في الذهاب والعودة إلكترونيا،

من خالل مراقبة موقع ومسار الحافلة
ونقاط التوقف ،والمراقبة المرئية
وحفظ
الحية
والصوتية
التسجيالت ،ومراقبة عملية
صعود ونزول األطفال من
وإلى الحافلة ،ووضع جملة
من الضوابط واالشتراطات
الكفيلة بضمان عملية النقل
اآلمن ألبنائنا ومن خالل هذه
المبادرة على حافالت المدارس
سيتمكن كل أب من متابعة
الحافلة حتى طريق مسارها،
وليس هذا فحسب بل يمكن متابعة
الطفل وهو داخل فصول الدراسة أيضا.

} أمينة موسى
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في الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة ..مندوب قطر الدائم باألمم المتحدة:

مشاركة صاحب السمو تحظى باهتمام القادة
نيويورك  -قنا  -أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني
المندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة ،حرص حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى على المشاركة
بشكل سنوي في أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة.
وقالت سعادتها ،في حوار مع وكالة األنباء القطرية (قنا) ،إن مشاركة حضرة
صاحب السمو أمير البالد المفدى وخطابه في الجلسة االفتتاحية للجمعية
العامة دائما ما يحظيان باهتمام كبير من قبل قادة الدول ورؤساء الوفود
وممثلي األمم المتحدة والمنظمات الدولية الهامة ،لما يحمله الخطاب من
رسائل أساسية تعكس واقع التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.

} الشيخة علياء أحمد بن سيف

وتوقعت أن يركز سمو األمير المفدى ،في خطابه ،على
القضايا المتعلقة بالمنطقة العربية ،وعلى رأسها القضية
الفلسطينية ،باإلضافة إلى تطورات األوضاع في سوريا
وليبيا واليمن ،فضال عن العديد من القضايا الدولية
والمتعلقة بالمسائل التنموية واالنسانية ،كما سيكون
هناك تركيز كبير على استضافة دولة قطر لبطولة كأس
العالم  FIFAقطر  2022في نوفمبر المقبل ،باعتباره حدثا
عالميا يحظى باهتمام عالمي كبير.
وتابعت أن خطاب سموه من المتوقع أن يتناول كذلك
مستقبل األمم المتحدة وما يجب أن تقوم به خالل الفترة
المقبلة ،فضال عن العديد من القضايا األخرى مثل
مستقبل تعددية األطراف ،والدور المهم لتعزيز المسائل
التنموية واإلنسانية ،وملف النزاع والوساطة والدور
األساسي للوقاية من الحروب واألزمات ،ألن المجتمع الدولي
بحاجة إلى الوقاية من األزمات والحروب وإعطاء الوساطة
وتسوية النزاعات فرصتها.
وردا على سؤال حول استعدادات دولة قطر لكأس العالم،
قالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة،
«في ابريل الماضي تقدمت دولة قطر بقرار هام للجمعية
العامة يتعلق باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم
في نوفمبر المقبل ،وحظي هذا القرار بدعم كافة الدول
األعضاء وتم اعتماده بتوافق اآلراء ،وكان ذلك من أهم
القرارات التي تم اعتمادها هذا العام حول أجندة الرياضة
والتنمية والسالم ،وهذه نقطة بداية مهمة تعكس أهمية
الرياضة ،وتحديدا كرة القدم ،في تنفيذ األجندة التنموية،
وهذا ما سيعكسه خطاب حضرة صاحب السمو أمير البالد
المفدى ،وما سنأخذه بعين االعتبار في نشاطاتنا المقبلة
حتى استضافة بطولة كأس العالم وما بعد االستضافة».
وأضافت أنه في إطار االستعدادات الستضافة البطولة،
ستدشن دولة قطر حملة بعنوان «تحقيق األهداف» ،وهي

الدولة ستدشن حملة بعنوان
«تحقيق األهداف» في إطار
االستعدادات لكأس العالم
حملة تاريخية مستوحاة من قرار الجمعية العامة رقم
/76 259الذي يؤكد على قيمة كرة القدم في تعزيز التنمية
المستدامة والسالم والتسامح واالندماج والعمل المناخي،
حيث سيتضمن التدشين فيلما يعرض في الجانب
الشرقي ومبنى األمانة العامة بمقر األمم المتحدة ،ويتناول
أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ،كما يحدد
الموضوعات ذات الصلة من خالل صور وسرد مقنعين.
ويؤكد الفيلم أن العالم سيجتمع في العشرين من
نوفمبر المقبل ليشهد قوة كرة القدم كأداة لتعزيز السالم
والتنمية واحترام حقوق اإلنسان وتحقيق المساواة بين
الجنسين وتمكين النساء والفتيات والشباب والتصدي
لتغير المناخ .كما يعلن الفيلم للمجتمع الدولي أنه حان
الوقت لتحقيق األهداف من خالل منح جميع الناس فرصة
لالزدهار ،والقضاء على الفقر المدقع والجوع وتحسين
التغذية وتعزيز نمط حياة أكثر صحة ،وتوفير التعليم
للجميع وتمكين األفراد من خالل العمل الالئق واالبتكار
والبنية التحتية والحد من التمييز.
وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى
أن الفيلم المقرر عرضه في شرفة صالة الوفود الشمالية
بمقر األمم المتحدة ،سيشاهده سعادة الشيخ محمد
بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش األمين العام
لألمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة
وشخصيات رفيعة المستوى تمثل منتخبات البلدان
المتأهلة لبطولة كأس العالم  FIFAقطر .2022
وفيما يتعلق بقمة تحويل التعليم التي دعا األمين العام
لألمم المتحدة لعقدها وتسبق افتتاح الجمعية العامة
بيوم واحد ،أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف
آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة ،في
حوارها مع وكالة األنباء القطرية (قنا) ،أن هناك اهتماما

واسعا من قبل القيادة الرشيدة بدعم وتوفير التعليم
للجميع في جميع أنحاء العالم .ونوهت في هذا الصدد
بالدعوة التي وجهها األمين العام لألمم المتحدة لحضرة
صاحب السمو أمير البالد المفدى للمشاركة كقائد
للتعليم في العالم ،وهي دعوة من بين  5دعوات فقط تم
توجيهها إلى  5دول حول العالم.
وأضافت سعادتها أن قمة تحويل التعليم ستناقش تأثير
جائحة فيروس كورونا (كوفيد  )19 -على التعليم ،حيث
واجهت دول العالم صعوبات في مواصلة مسيرة التعليم
في المدارس ،واعتمدت الكثير من الدول على استخدام
التكنولوجيا ،مشيرة إلى أن دولة قطر كانت من الدول
الرائدة في استخدام التكنولوجيا لمواصلة حصول الطالب
على التعليم وانتظام العملية التعلمية وعدم إرباك األجندة
الدراسية في ذلك الوقت ،لذا قمة تحويل التعليم ستركز
على مجاالت عدة ،منها أهمية توظيف التكنولوجيا لضمان
التعليم على جميع المستويات في حال تعرض العالم
ألوبئة مستقبلية.
ونوهت إلى أن القمة ستركز كذلك على مسألة تمويل
التعليم ،حيث يمر العالم بأزمات اقتصادية كبيرة أدت
إلى تأثر التعليم نتيجة نقص التمويل .وأكدت أن دولة
قطر سيكون لها مشاركة رفيعة ،باعتبارها من الدول
الرائدة في االهتمام بتوفير التعليم للجميع واستخدام
التكنولوجيا وتوظيف التمويل المناسب سواء داخل قطر
أو خارجها ،حيث تدعم قطر التعليم في جميع دول العالم
ولها تواجد سواء عبر المساعدات الثنائية أو بالتعاون مع
األمم المتحدة.
وأوضحت أن األمين العام لألمم المتحدة كان دعا لعقد ثالث
قمم رئيسية كجزء من األجندة العالمية المشتركة للدول
األعضاء في األمم المتحدة ،حيث تعقد القمة األولى وهي
قمة تحويل التعليم قبل افتتاح الجمعية العامة ،أما القمة

متوقع أن يركز خطاب
سموه على القضايا
العربية واستضافة
قطر للمونديال
سيحمل رسائل
أساسية تعكس واقع
التحديات التي يواجهها
المجتمع الدولي
هناك اهتمام واسع
من القيادة الرشيدة
بدعم وتوفير التعليم
للجميع في العالم
الثانية فهي مستقبل األمم المتحدة وتعقد في سبتمبر
 ،2023بينما تعقد القمة االجتماعية في  ،2025حيث تأتي
القمم الثالث في إطار متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية
المستدامة .2030
وحول مساهمات دولة قطر في الجمعية العامة لألمم
المتحدة في دورتها الحالية ،قالت سعادة المندوب
الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة ،إن «دولة قطر لديها
مساهمات عديدة ،وهناك توجيهات من سعادة الشيخ
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية للوفد الدائم بضرورة وجود مبادرات
وأدوار هامة تنعكس على أعمالنا في الجمعية العامة وفي
اللجان الست الرئيسية».
وأضافت :في العامين األخيرين ،تقدمنا بقرارات هامة
تتعلق باليوم الدولي لحماية التعليم من األزمات ،ومن خالل
قرار قدمته دولة قطر تم اعتماد التاسع من سبتمبر من كل
عام يوما دوليا لحماية التعليم من األزمات ،كما تقدمنا
بقرار دولي هام يتعلق باعتماد يوم دولي للمرأة القاضية،
وهذا جزء من المبادرات التي تعكس الدبلوماسية النشطة
لدولة قطر ..وفي الفترة المقبلة سنتقدم بقرار يتعلق
بالرياضة والسلم والتنمية تحضيرا الستضافة دولة قطر
لبطولة كأس العالم.
وبشأن إصالح منظومة األمم المتحدة ،قالت سعادة
الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم
لدولة قطر لدى األمم المتحدة ،في حوارها مع وكالة األنباء
القطرية (قنا) ،إن «ملف إصالح األمم المتحدة من الملفات
األساسية التي يتم مناقشتها في إطار الجمعية العامة..
فالمنظومة األممية اليوم بحاجة إلى نظرة جديدة ودم
جديد ،خاصة في ظل األزمات الدولية المعقدة ..اليوم
هناك عدم احترام وعدم ثقة للتعددية ودور تعددية األطراف
في حل المشاكل العالمية ..هناك أيضا أزمة في احترام
القانون الدولي في العالم اليوم ،ما يؤكد الحاجة إلصالح
المنظومة سواء ما يتعلق بدور مجلس األمن أو تعزيز دور
الجمعية العامة ،وكذلك تعزيز دور المجلس االقتصادي
واالجتماعي وتعزيز دور مجلس حقوق اإلنسان».
وتابعت أنه فيما يتعلق بإصالح مجلس األمن حظيت دولة
قطر بدور مهم خالل العامين الماضيين ،مشيرة إلى أنه
تم تكليفها من قبل رؤساء الجمعية العامة في الدورتين
السابقتين بمهمة تولي تيسير المفاوضات الحكومية
حول إصالح مجلس األمن ،وقامت بهذا الدور بالشراكة مع
سفراء كل من بولندا والدنمارك ،األمر الذي يعكس ثقة
المجتمع الدولي في الدور الذي تلعبه دولة قطر خاصة في
ملف إصالح المنظومة األممية.
وردا على سؤال حول نظرة األمم المتحدة لدولة قطر
كوسيط نزيه في الصراعات الدولية ،قالت سعادتها إن
دولة قطر برزت في مجال الوساطة على مدى سنوات،
وأصبحت معروفة بأنها الوسيط النزيه والناجح ،مشيرة
إلى أن كل ملفات الوساطة وتسوية النزاعات التي تولتها
قطر تعد من الملفات الصعبة.
وضربت سعادتها مثاال على نجاح الدبلوماسية القطرية
في جهود الوساطة بالملف األفغاني ،حيث كانت قطر
الحاضن لمحادثات السالم األفغانية وال زالت تلعب دورا
هاما في هذا الملف ،مشيرة كذلك إلى استضافة قطر
مؤخرا محادثات السالم المعنية باألطراف التشادية،
مشيرة إلى أن هذا الملف من الملفات الصعبة في القارة
االفريقية.
ولفتت إلى أنه في أي إطار يتعلق بالوساطة وتسوية
النزاعات يشار دائما إلى دولة قطر ،ألنها توفر األرضية
والموضوعية والحياد المطلوب إلنجاح أي مسار ،وهو ما
حظي بإشادة األمم المتحدة ،حيث أثنى األمين العام
للمنظمة الدولية في أكثر من مناسبة على دور حضرة
صاحب السمو أمير البالد المفدى وعلى جهود دولة قطر
في هذا المجال ،كما أشاد مجلس األمن هو اآلخر في أكثر
من مناسبة بدور دولة قطر في جهود الوساطة سواء في
أفغانستان أو في غيرها من الملفات األخرى.
وفيما يتعلق بالملف النووي اإليراني ،قالت سعادة
المندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة إن سعادة
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية قام بدور مهم في العديد من
اللقاءات مع نظرائه في إيران والواليات المتحدة وفي العديد
من الدول األوروبية لطرح قضايا عدة بما فيها المسائل
المتعلقة باالتفاق النووي اإليراني ،مضيفة« :دائما يكون
هناك سعي إلشراك دولة قطر لما تتمتع به من حكمة وقدرة
على التواصل وإيصال الرسائل اإليجابية وتحقيق نتائج
إيجابية في نهاية األمر».
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ناقشت معهم العديد من القضايا واألزمات

العطية تجتمع مع مسؤولين حقوقيين باألمم

تفـعـيـــل التــعـــاون بيــن «اللجنــة الوطـنيـــة» والوكالـــة الســـويســـرية للتنمـيــة
جنيف

$

أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله
العطية ،رئيس اللجنة الوطنية لحقوق
العالمي
التحالف
رئيس
اإلنسان؛
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
بقصر األمم المتحدة بجنيف سلسلة من
االجتماعات شملت سعادة السفير فريدريكو
فيليجاس ،رئيس مجلس حقوق اإلنسان
باألمم المتحدة وسعادة السفير الدكتور
سيمون جيسبولر ،مسؤول السالم وحقوق
اإلنسان في وزارة الخارجية السويسرية،
كما اجتمعت مع السيد جيربر مدير مركز
جنيف لحوكمة قطاع  DCAFبمقر المنظمة
بجنيف.
وفي اجتماعها مع رئيس مجلس حقوق
اإلنسان باألمم المتحدة أشارت العطية إلى
األوضاع المعقدة التي تمر بها حالة حقوق
اإلنسان ومؤسساتها الوطنية في ظل األثر
المدمر لتغير المناخ والحرب في أوكرانيا
وما يتعلق بها من أزمات اقتصادية ومالية إلى
جانب المخاوف المستمرة الناجمة عن اآلثار
لجائحة كوفيد  .19 -وقالت العطية :يتعرض
النظام متعدد األطراف لضغوط شديدة؛ فقد
فرضت الدول في العديد من مناطق العالم
قيودا على الحيز
على حركات حقوق اإلنسان
ً
المدني بل وتعرضت هذه الحركات في
بعض األحيان للمضايقات .الفتة إلى أنه
وفي هذه األوقات العصيبة ،يجب االعتماد
على نظام دولي قوي قائم على حماية حقوق

اإلنسان باإلضافة إلى مؤسسات مستقلة
وفعالة لحقوق اإلنسان ومجتمع مدني نشط
على الصعيدين الوطني واإلقليمي والدولي.
وأشادت العطية بالقيادة التي وصفتها
بالحكيمة لمجلس حقوق اإلنسان في
هذه األوقات الحرجة للغاية .ونوهت إلى
أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان سيتطرق خالل الدورة الحادية
والخمسين لمجلس حقوق اإلنسان ،إلى
بعض التحديات الملحة والتي من بينها دعم
القرار المقدم من أستراليا بشأن المؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان ودورها في معالجة
حقوق اإلنسان في سياق تغير المناخ ،وقالت
سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية:
نأمل في هذا الشأن الحصول على دعم إقليمي
واسع النطاق .وأضافت :كما سنستضيف
فعالية على هامش الدورة ،باالشتراك مع
أستراليا ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،وبرنامج
األمم المتحدة للبيئة ،بشأن حقوق اإلنسان
وتغير المناخ ودور المؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان .إلى جانب المشاركة في
المناقشات الدائرة حول تقرير األمم المتحدة
بشأن األعمال االنتقامية وحول الحيز المدني
والمشاركة بعد جائحة كوفيد .19 -
ودعت العطية أعضاء التحالف العالمي
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من
جميع المناطق إلى المشاركة الفعالة في
الموضوعات محل اهتمامهم التي ستطرح
في الدورة الحادية والخمسين لمجلس
حقوق اإلنسان .وأوضحت أن التحالف

العالمي يستعد للمشاركة في الدورة
السابعة والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة
للتغير المناخي ( )COP27المزمع عقدها في
جمهورية مصر العربية ،مع التركيز على
دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
في تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة في
عمليات تغير المناخ ،بالشراكة مع شركاء
األمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتغير
طلبا
المناخ .وأوضحت أن التحالف قدم للتو
ً
إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ للحصول على صفة مراقب في هذا
المؤتمر ،حتى يتمكن أعضاؤه من المؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان تقديم خبراتهم في
مجال حقوق اإلنسان في المناقشات واتخاذ
القرار في مجال تغير المناخ.
وأكدت العطية أن التحالف يواصل االنخراط
في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
المعرضة للخطر أو المهددة ،في أوكرانيا،
وأفغانستان ،وغواتيماال والفلبين والعديد من
السياقات القُ طرية األخرى .وقالت :نواصل
العمل مع الدول والشركاء في األمم المتحدة
والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان في جميع أنحاء
العالم ،بما يتماشى مع مبادئ باريس
وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة
لعام ( 2030الهدف السادس عشر) ،لضمان
أن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
ً
جيدا
تجهيزا
األعضاء في التحالف مجهزة
ً
ولديها التفويضات والسلطات والموارد
والقدرات المؤسسية للتصدي لتحديات اليوم
المتعددة ،إلى الدور األساسي والفاعل لمجلس

المنتدى الوطني
على طاولة مركز
جنيف لحوكمة
قطاع األمن

ديكاف :تدريب

متطوعي المونديال

من موظفي «حقوق

اإلنسان» أكتوبر المقبل

حقوق اإلنسان بما في ذلك االستعراض
ً
أيضا
الدوري الشامل واإلجراءات الخاصة
في دعم والية التحالف العالمي للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان للمساعدة في بناء
وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق،
كما نتطلع إلى مواصلة عملنا معكم ومع
جميع الدول والشركاء من أجل تحقيق هذه
الغاية .وأكدت في ذات السياق أن مجلس
حقوق اإلنسان بما يشمل هيئاته وآلياته،
يمثل وسيلة مهمة للمؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان لتقديم المعلومات حول حالة
حقوق اإلنسان الوطنية التي يمكن أن تقدمها،
وتلقي التوصيات ذات الصلة لدعم عملها المهم
محليا .وتحظى هذه العملية ذات االتجاهين
ً
بأهمية بالغة لمنع االنتهاكات.
وخالل اجتماعها مع سعادة السفير الدكتور
سيمون جيسبولر ،مسؤول السالم وحقوق
اإلنسان في وزارة الخارجية السويسرية أكدت
العطية على ضرورة تفعيل ،التعاون بين اللجنة
الوطنية لحقوق اإلنسان والوكالة السويسرية
للتنمية لتعزيز التفاهم حول قضايا حقوق
اإلنسان والعمالة باإلضافة للتكامل الثقافي
وحوار األديان .ودعت في هذا السياق إلى تجديد
مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان والوكالة السويسرية للتنمية ،وناقش
الجانبان تطورات حماية العمالة في دولة قطر،
المنجزات والتحديات والفرص .فض ًال عن
مناقشة دور مركز الدوحة الدولي لحوار األديان،
في تشجيع قيم السالم والتسامح والتعايش،
إلى جانب دور اللجنة الوطنية في تقديم دورات

حقوق اإلنسان لفئة خطباء المساجد .وقدمت
العطية الدعوة لسعادة السفير لزيارة دولة قطر،
وإقامة ندوة مشتركة مع اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان أثناء الزيارة.
وفيما يتعلق باجتماعها مع السيد جيربر مدير
مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن «ديكاف»
ناقشت العطية استعدادات دولة قطر
لمونديال  ،2022ونوهت إلى المنتدى الوطني
لحقوق اإلنسان الذي نظمته اللجنة تحت
عنوان «دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية
حقوق اإلنسان أثناء بطولة كأس العالم
 ،»2022وقالت العطية :استعرضت الجهات
المختصة في هذا المنتدى رؤيتها واستعدادها
للمونديال .وعكست العطية المناقشات الهامة
خالل المنتدى حول المناسبات الرياضية
العالمية وضمان احترام وتعزيز حقوق
اإلنسان والسلم االجتماعي والبشري ،وأكدت
على الدور الهام الذي ستلعبه اللجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان في متابعة ومراقبة احترام
حقوق اإلنسان خالل البطولة وبعدها .كما
ناقش جانبا االجتماع الدروس المستفادة من
الدورات الثالث التي نظمتها اللجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان في مطار حمد الدولي حول
حقوق اإلنسان في المطارات الدولية يونيو
الماضي بالتعاون مع مركز «ديكاف» ودعت
العطية ألهمية استمرارية هذا التعاون وإنشاء
عالقات ثنائية وبحث االهتمامات المشتركة
بين الطرفين .فيما اتفق الجانبان على عقد
دورة تدريبية للمتطوعين خالل كأس العالم
 2022من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان أكتوبر المقبل.
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أطلقها «الهالل» في السودان

قافلة طبية للجراحة
العامة والمسالك البولية

مدير مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات:

زيادة المواقع المروجة للمواد المخدرة
فيينا -قنا -أكد العميد عيسى

ضرورة تعزيز

سعيد زايد الكواري ،مدير مركز

المعلومات الجنائية لمكافحة

التعاون

المخدرات لمجلس التعاون

لدول الخليج العربية ،على ضرورة

تعزيز التعاون وتبادل المعلومات

لمكافحة

ومنظمة الجمارك العالمية،

التهريب عبر

لمحاربة تهريب المواد المخدرة

البريد

مع االتحاد البريدي العالمي،
وأجهزة مكافحة المخدرات

الدوحة

$

غادر الدوحة مساء أمس األول
وفد رسمي من الهالل األحمر
القطري متجه ًا إلى السودان
الشقيق ،لتنفيذ قافلة طبية
في تخصصي الجراحة العامة
وجراحة المسالك البولية ،وذلك
في مستشفى نياال التخصصي
بمدينة نياال عاصمة والية جنوب
دارفور ،التي تبعد مسافة  900كم
تقريب ًا عن العاصمة السودانية
الخرطوم.
يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع
مؤسسة حمد الطبية ،من خالل
تطوع فريق طبي من العاملين
بها للمشاركة في القافلة الطبية
وهم :د .عبد الله النعيمي
(طبيب استشاري) ،د .أحمد
حياتي محمد أحمد (طبيب
استشاري) ،د .سهيل أحمد
(طبيب استشاري) ،د .صديق
محيي الدين صديق (طبيب
استشاري) ،د .جوهرة القحطاني
(طبيب مقيم) .ويرافق الوفد د.
عز الدين جعفر سالم ،منسق
برنامج القوافل الطبية في قطاع
اإلغاثة والتنمية الدولية بالهالل
األحمر القطري.
ومن المقرر أن تستمر القافلة
الطبية لمدة  8أيام ،وهي تهدف
إلى تقديم المساعدات الطبية
الالزمة للتخفيف من معاناة
المرضى والمصابين في إقليم
دارفور ،والحد من المخاطر التي
تهدد حياة المرضى نتيجة
عدم حصولهم على التدخالت
الجراحية الالزمة ،وتخفيف
األعباء المادية عن كاهل أهالي
المرضى من األسر الفقيرة ،ورفع
كفاءة الكوادر الطبية المحلية
لتمكينها من تقديم خدمات طبية
أفضل ،وتقليص قوائم االنتظار
في قسم الجراحة بالمستشفى.
وطبق ًا لخطة عمل المشروع ،الذي
تبلغ ميزانيته اإلجمالية 109,990
دوالر ًا أميركي ًا ،فسوف يستفيد
من التدخالت الجراحية 150
مريض ًا ،منهم  65من الذكور و85
من اإلناث ،باإلضافة إلى فحص
 400طفل مريض وتقديم المشورة
الطبية لهم ،وذلك بالتعاون مع

والمؤثرات العقلية عبر الطرود

التخفيف
من معاناة
المرضى
والمصابين
في دارفور
الهالل األحمر السوداني ،ووزارة
الصحة بالوالية ،وغيرها من
السلطات المحلية المعنية.
وقد تكفل المكتب التمثيلي للهالل
األحمر القطري في السودان بكافة
إجراءات شراء وتوريد األدوية
والمستهلكات الجراحية واألجهزة
الطبية الالزمة لدعم غرف
العمليات بالمستشفى أثناء
إجراء العمليات الجراحية .كما
سبق بدء تنفيذ المشروع إجراء
المسح الطبي بواسطة فريق
طبي ،يضم أخصائي ونائب
أخصائي جراحة عامة ،لحصر
الحاالت التي تستدعي تدخ ًال
جراحي ًا عاج ًال.
الملحة لمثل هذه
وتعود الحاجة
َّ
القوافل الطبية في السودان إلى
ارتفاع معدالت الفقر لتصل إلى
 % 25على مستوى البالد ،نصفهم
على األقل يعيش تحت خط
عجز نسبة
العوز الشديد ،مما ُي ِ
كبيرة من أهالي المرضى عن
تغطية تكاليف إجراء العمليات
الجراحية داخل السودان أو
خارجه ،وتعاني معظم الواليات
من نقص في المرافق الصحية
المتخصصة ،مما يسبب ضغط ًا
هائ ًال على المؤسسات الصحية
الموجودة ،كما يتسبب نقص
الموارد واألطباء المدربين في
َّ
التشخيص غير الدقيق أحيان ًا
للحاالت المرضية ،باإلضافة إلى
عدم وعي األهالي بخطورة التأخر
في التوجه إلى المرافق الصحية
المتاحة ،كل هذه األسباب
الجوهرية تجعل التدخالت
الجراحية أمر ًا بعيد المنال
بالنسبة لغالبية المرضى في
السودان.

البريدية.

وكشف عن ارتفاع نسب استخدام وسائل الشحن
كالبريد السريع والبريد العادي في االتجار غير
المشروع بالمواد المخدرة ،مع ارتفاع كبير في
عدد المواقع اإللكترونية التي تقوم بترويج المواد
المخدرة ،معتبرا ترويج المخدرات عبر اإلنترنت
وتهريبها من خالل الطرود البريدية تحديا مستمرا،
متمثال في استغالل خدمات البريد والبريد السريع،
وغيرها من خدمات النقل لتوزيع المواد المخدرة التي
ال يعرف عنها استخدام مشروع ،بما في ذلك المؤثرات
العقلية ،والمواد الكيميائية.
وقال العميد الكواري عقب مشاركته في مؤتمر
خبراء العمليات الدولية للتصدي لالتجار
بالمخدرات االصطناعية الخطرة والمواد الكيميائية
من خالل خدمات البريد والبريد السريع والبريد
العاجل والشحن الجوي ،خالل دورته الخامسة،
والذي نظمته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بمقر
األمم المتحدة في فيينا :إن المشاركة في المؤتمر
جاءت بعد النجاحات التشغيلية التي تحققت منذ
اتفاق التعاون بين الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
واالتحاد البريدي العالمي ،حيث نظم المؤتمر في
إطار مشروع مكافحة المواد األفيونية ()OPIODS
التابع للبرنامج العالمي لالعتراض السريع للمواد
الخطرة ( ،)GRIDSوكون المركز من المؤسسين
للمشروع منذ عام  2018إلى جانب عمله في مجال
مكافحة المخدرات.
واعتبر أن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون بين االتحاد
البريدي العالمي والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
من جهة ،والمركز من جهة أخرى ،خاصة أن عمليات
تهريب المواد المخدرة عبر الطرود البريدية في ازدياد
مطرد ،مشددا على ضرورة تطوير التعاون اإلقليمي
والدولي لمكافحة االتجار غير المشروع بالمواد
المخدرة بشتى أنواعها.
وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات أبرزها قيام
أجهزة مكافحة المخدرات والمنظمات اإلقليمية
والدولية ،بالتعاون وتبادل المعلومات االستخباراتية

} العميد عيسى سعيد زايد الكواري

في مجال مكافحة المخدرات بشكل عام والطرود
البريدية على وجه الخصوص ،ويشمل ذلك
تبادل الخبرات والتدريب ،إلى جانب العمل على
تطوير آليات التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات
وشركات الخدمات البريدية.
كما تم التأكيد على اعتماد المنصات الدولية
التابعة لألمم المتحدة التي تقوم بتتبع تصدير
واستيراد المواد والسالئف الكيميائية ،باإلضافة
إلى ضرورة التواصل بين أجهزة مكافحة المخدرات
الوطنية والمنظمات اإلقليمية والدولية فيما بينها،
ومع التشريعات المحلية واإلقليمية للهيئة الدولية
لمراقبة المخدرات لمعرفة التغييرات الالحقة

والتهديدات واإلشعارات والتقييمات المتصلة بالمواد
المخدرة من أجل زيادة التداول اآلمن بين شبكات
مراكز التنسيق العالمية.
ويذكر أن المؤتمر شارك فيه ضباط ومسؤولون من
 30بلدا ومنظمة دولية ،بما في ذلك االتحاد البريدي
العالمي ،ووكالة الجماعة الكاريبية لتنفيذ الجريمة
واألمن ،ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة
المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
واإلنتربول ،ومنظمة الجمارك في أوقيانوسيا،
واالتحاد البريدي لألميركتين ،ومكتب األمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك
العالمية.

خالل احتفالية االتحاد العربي للعمل التطوعي ..خبراء:

يجب استثمار المتطوعين في مشروعات بعد المونديال
الكاظم :نسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعي في عموم البلدان العربية
الدوحة -قنا -طالب خبراء في مجال العمل التطوعي
بضرورة استثمار الثروة واإلرث البشري ،الذي ظهر من
األعداد الكبيرة للمتطوعين استعدادا لكأس العالم FIFA
قطر  ،2022لتكون هذه الذخيرة البشرية إرثا في مشروعات
تنموية مقبلة بالدولة بعد انتهاء كأس العالم.
جاء ذلك خالل احتفالية االتحاد العربي للعمل التطوعي
باليوم العربي للتطوع ،الذي يوافق الخامس عشر من
سبتمبر من كل عام ،والتي أقيمت تحت شعار «تطوعنا
عطاء دائم» في جمعية الكشافة والمرشدات القطرية
بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل
وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس جمعية
الكشافة والمرشدات القطرية ،وعدد من قيادات االتحاد
العربي للعمل التطوعي من قطر وخارجها ،وجمع من
المعنيين بالعمل التطوعي.
وأكد الدكتور يوسف بن علي الكاظم رئيس االتحاد العربي
للعمل التطوعي ورئيس الرواد للعمل التطوعي ،في كلمته
االفتتاحية ،أن رؤية االتحاد للعام  2022أن يكون االحتفال
مشروع ًا عربي ًا شام ًال من خالل برامج ومبادرات تطوعية
نوعية تسهم في تنمية الوعي الجماعي ،وبما يؤدي إلى
بناء مجتمع متكامل غني بثقافة العمل التطوعي ،وأن
الرسالة التي يحملها االتحاد هذا العام هي تفعيل المشاركة
المجتمعية من خالل نشر ثقافة العمل التطوعي ،ودعم
المبادرات والمشاريع التطوعية.
وقال :إننا نسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعي في
عموم البلدان العربية ،وتطوير مشاريع اإلعداد والتدريب
في مجاالت العمل التطوعي ،ودراسة األفكار والمشاريع
التطوعية وتطويرها وتسويقها ،إلى جانب تعزيز التواصل
اإليجابي بين هيئات العمل التطوعي في الوطن العربي،
والعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمل التطوعي،
وإبراز دور المتطوعين والداعمين لألعمال التطوعية ،والتميز
في األداء القائم على الشراكة والشفافية،والعمل بروح
الجماعة ،والمهنية.
وأشار الدكتور يوسف الكاظم إلى أن االتحاد العربي للعمل
التطوعي وعلى مدى تسعة عشر عاما استطاع تحقيق
الكثير من اإلنجازات على الصعيدين المركزي والميداني،
وأنه يطمح إلى المزيد من جهود المتطوعين لتحقيق أهدافه
التي رسمها ،والعمل على ترجمتها إلى واقع مشرف.
وأضاف أن االهتمام الكبير بالعمل التطوعي من قبل جميع

} يوسف الكاظم

األمم والمجتمعات والهيئات التطوعية المحلية والعربية
والدولية إنما هو تعبير عن انتصار األخالق الحميدة والقيم
النبيلة ،وتحشيد القدرات البشرية باتجاه البناء والتنمية،
منوها بأن االتحاد ومنذ بداياته أدرك وتبنى جميع القيم
والمفاهيم التي ينطوي عليها العمل التطوعي ،لذلك بادر إلى
توسيع دائرة عمله من خالل تعدد النشاطات والممارسات
التي حققت نجاحات باهرة ،ومنها «دليل العمل التطوعي
وجواز العمل التطوعي» و«المرصد العربي للعمل التطوعي»
و«الرخصة الدولية للعمل التطوعي» ،وكذلك مراكز
التدريب ،كما تم تدشين المنتدى التطوعي العربي الدولي
الذي سيثري الساحة العربية بالكم الهائل من المعلومات،
من خالل محاضرات أو ندوات أو ورش عمل بشكل شهري
خالل الفترة المقبلة ،كما يعمل االتحاد على مد المكتبة
العربية بالدراسات والبحوث والتجارب الناجحة.
وأعرب رئيس االتحاد العربي للعمل التطوعي في كلمته عن
شكره للداعمين لالتحاد ،خاصة وزارة الثقافة ،ووزارة التربية
والتعليم والتعليم العالي ،وجمعية الكشافة والمرشدات،
مثمنا جهود المتطوعين في قطر والعالم العربي الذي
يدخرون جهودهم لخدمة اآلخرين.

متابعات
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«الرعاية األولية»:

« »%90يعانون من تسوس
األسنان والتهاب اللثة

7

دشنتها بالشراكة مع «فوكس للمواصالت»

خدمة جديدة لـ «كروة للتكنولوجيا»
ستوفر للجمهور سهولة طلب خدمات النقل بأسعار اقتصادية
الدوحة

$

أعلنت شركة كروة للتكنولوجيا عن عقد اتفاقية
شراكة مع شركة فوكس للمواصالت ،والتي
أثمرت عن إطالق خدمتها االقتصادية الجديدة
«كروة  -فوكس» ،التي ستوفر للجمهور سهولة
طلب خدمات النقل بأسعار اقتصادية لقضاء
مشاويرهم ،عبر تطبيق «تاكسي كروة» .وسيدعم
هذه الخدمة الجديدة أكثر من  2000سيارة إضافية
من أسطول شركة فوكس للمواصالت.
تأتي خدمة «كروة  -فوكس» لتلبية احتياجات
العمالء بتوفير خدمات النقل الموثوقة بأقل تكلفة،
مع ضمان توفر معايير الجودة والسالمة لرحالتهم.
وسيتم تقديم الخدمة من خالل فريق من
السائقين المهنيين ،يعملون في ظل بيئة عمل
إيجابية وعادلة ،مع توفر التدريبات المنتظمة،
وفريق دعم متكامل.
يمكن للعمالء طلب خدمة «كروة  -فوكس»
الجديدة من خالل تطبيق تاكسي كروة ،الذي
سيوفر إمكانية تتبع الرحالت ،والدفع اإللكتروني

الدوحة

(غير النقدي) بكل سهولة عبر استخدام بطاقة
االئتمان أو بطاقة الخصم المباشر ،باإلضافة إلى
(آبل باي  )Apple Payأو (جوجل باي .)Google Pay
وبهذه المناسبة صرح السيد :أحمد عبد الرحمن
المفتاح ،رئيس مجلس إدارة شركة كروة
للتكنولوجيا:
«نسعى عبر هذه الشراكة مع فوكس للمواصالت
إلى تقديم الخدمة لشريحة كبيرة من الجمهور مع
ضمان معايير«كروة» في المركبات من مستويات
السالمة ،والنظافة ،والصيانة ،ودعم خدمة العمالء
على مدار الساعة .ومن خالل هذه الشراكات نعمل
على تشجيع استخدام وسائل النقل المشتركة
وتحقيق النقل المستدام وفق ًا لرؤية قطر الوطنية
.»2030
ومن جانبه قال الدكتور أحمد تمراز ،مدير عام
شركة فوكس للمواصالت:
«يسرنا عقد هذه الشراكة البناءة مع شركة كروة
للتكنولوجيا ،حيث يمكننا استثمار  20عام ًا من
الخبرة في هذا التعاون المشترك لتعزيز الجودة
وحجم األسطول من أجل تقديم أفضل الخدمات
للعمالء».

} أحمد عبدالرحمن المفتاح

$

تحتفل مؤسسة الرعاية الصحية األولية سنويا مع وزارة
الصحة العامة بدولة قطر بشهر التوعية بصحة الفم واألسنان
والهدف هو نشر التوعية في المجتمع بأهمية الحفاظ على
سالمة األسنان من التسوس واللثة من االلتهابات.
تقول الدكتورة نجاة اليافعي مديرة صحة الفم واألسنان
الوقائية بإدارة الصحة الوقائية :إننا نتطلع لتعزيز مفهوم
صحة الفم واألسنان بين فئات المجتمع المختلفة بدولة قطر،
فمشكلة تسوس األسنان والتهاب اللثة يعاني منها  % 90من
سكان العالم؛ لذا فإن تعاوننا مع وزارة الصحة في شهر التوعية
بصحة الفم واألسنان جاء من منطلق حرصنا في مؤسسة
الرعاية الصحية األولية على العمل المشترك الذي يعزز عملية
التوعية في أنحاء البالد المختلفة.
ومن ضمن فعالياتنا لعام  2022بالتعاون مع وزارة الصحة هو
المساهمة في إرسال رسائل مختلفة عن صحة الفم واألسنان
عبر وسائل التواصل االجتماعي .وقد صادف شهر التوعية
بصحة الفم واألسنان مع بدء برنامج أسناني المدرسي
بعد التوقف بسبب جائحة كوفيد  19 -مما ساهم في
عمل المحاضرات المختلفة في المدارس التي تزورها الفرق
المختلفة ،ومحاضرات أخرى لطلبة رياض األطفال لتوعيتهم
بأهمية صحة الفم واألسنان.
وتضيف الدكتورة نجاة اليافعي أن احتفال مؤسسة الرعاية
الصحية األولية كل عام مع وزارة الصحة العامة هو من منطلق
الحرص على زيادة الوعي المجتمعي بأن مشاكل األسنان
هي مشكلة عالمية ،وعلى الجميع التكاتف في التقليل منها
عن طريق التفريش الصحيح والغذاء الصحي والتقليل من
أكل الحلويات وشرب العصائر المختلفة التي تحتوي على
السكريات واأللوان المصنعة.

للدراسات العليا بجامعة قطر

انتهــاء الـقـب ــول « »29الجــاري
الدوحة

$

أعلنت إدارة القبول في جامعة قطر
عن استمرارها في استقبال طلبات
االلتحاق ببرامج الدراسات العليا
للفصل الدراسي ربيع  2023عبر طلب
القبول اإللكتروني على موقع الجامعة
/www.qu.edu.qa ،applyوذلك حتى
 29من شهر سبتمبر الجاري ،وآخر
موعد الستالم النسخ األصلية من
المستندات المطلوبة في  17نوفمبر
المقبل .وسيتم اإلعالن عن القرارات
في حسابات القبول اإللكترونية
للمتقدمين وإرسالها إلى بريدهم
اإللكتروني في  27ديسمبر .2022
وأوضحت إدارة القبول بأنه يمكن
للطالب الراغبين في استكمال
دراساتهم العليا تقديم طلب القبول

في البرامج المتاحة لفصل ربيع
 2023وهي :جميع برامج الدكتوراه
والماجستير في كلية الهندسة،
برنامج الدكتوراه في العلوم الصحية
في قطاع العلوم الصحية والطبية،

برنامج الدكتوراه في الشريعة بكلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية.
وجميع برامج الدكتوراه والماجستير
والشهادات بكلية اآلداب والعلوم ما عدا
برنامجي الدكتوراه والماجستير في

دراسات الخليج وبرنامج ماجستير
اللغة العربية وآدابها وفقا لموقع
الجامعة اإللكتروني.
وأشارت إدارة القبول إلى أنه على
الطالب الراغبين في االلتحاق ببرامج
الدراسات العليا االطالع على معلومات
وشروط
المتاحة
التخصصات
القبول في هذه البرامج عبر الموقع
اإللكتروني لقسم الدراسات العليا.
كما أن تقديم طلب القبول يتم من
خالل تعبئة الطلب اإللكتروني على
موقع الجامعة الرسمي ،وإرفاق جميع
المستندات المطلوبة وفق ًا لمواعيد
القبول المعلنة،
علما بأن متطلبات
ً
قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا
في جامعة قطر يكون على أساس
تنافسي ،وعلى الراغبين بااللتحاق
التأكد من استيفاء جميع متطلبات
القبول الخاصة بكل برنامج.

8
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أكدوا أنه يشكل رمزا بصريا ً
داال على سمات الدولة ومالمحها ..تشكيليون لـ «:»$

أسس تغيير الشعار تعبر عن المرحلة
العبيدلي:
يحتوي على
عدة ركائز
وجملة من
األهداف
العتيق :يحمل معاني ورموزا خاصة بالدولة والمجتمع

} أحمد سلطان

} منيرة العبيدلي

} محمد العتيق

سلطان :أسلوب عصري وقالب تصوري سهل وبسيط
} مراحل تغيير الشعار

كتب

أكرم الفرجابي

وصف عدد من الفنانين التشكيليين ،شعار دولة قطر في
نسخته المحدثة ،بأنه ليس فقط شك ًال أو أيقونة أو اسم ًا
ذا زخارف ،وإنما رمز للدولة يعبر عن تاريخها وحضارتها،
الفتين إلى أن الشعار المحدث مميز في تصميمه ،وال يمكن
أن يتشابه مع شعار أي دولة أو منظمة ،مؤكدين بأن شعار
الدولة قد بات منذ لحظة اإلعالن عنه ،مرسوم ًا في قلب كل
مواطن ومركب ًا في مخيلته ال يمكن أن ينساه ،فما أن تقع
عليه عيناه في أي مكان خارج البالد ،إ ّال ويشعر بالراحة
واألمان واالطمئنان ممزوجة بالفخر بأنه ينتمي إلى هذا
الكيان الكبير ،األمر الذي يجعله مخلص ًا لثرى هذا الوطن
المعطاء ،فيبذل من أجله الغالي والرخيص.
وأكدوا في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن أسس تغيير
الشعار تعبر عن المرحلة ،مشيدين بفكرة تكوين الهوية
الموحدة للشعار لجميع الجهات بالدولة،
البصرية
ّ
مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة تغيير الشعارات
القديمة بأخرى حديثة وعصرية يراعى فيها البساطة،
خصوصا أن بعض الشعارات في عدد من الوزارات
والمصالح لم يطرأ عليها تغيير رغم مرور سنوات بل عقود،
ولكن توحيد الهوية البصرية في النسخة المحدثة لشعار
دولة قطر سوف يشكل رمزا بصريا دا ًال على سمات الدولة
ومالمحها ،نظر ًا لما للشعار من أهمية كبيرة في عصرنا
الحاضر كونه بات رمز ًا للدولة يسهل معه التعرف عليها
بمجرد مشاهدته.

عدة ركائز
بداية تقول الفنانة التشكيلية منيرة العبيدلي ،إن
الشعار المحدث للدولة يحمل عدة ركائز وجملة من
األهداف منها على سبيل المثال ال الحصر :إبراز وترسيخ
الهوية المؤسسية لدولة قطر محليا وإقليميا ودوليا،

مضيفة :على الرغم من التغيرات التي طرأت على العديد
من الشعارات للعديد من الوزارات والمصالح الحكومية،
مر األزمان ،تحتوي
إ ّال أن هناك شعارات ثابتة وراسخة على ّ
رموزا قطرية تاريخية؛ فالمركب يرمز إلى أول مركب
تقليدي يعمل بالمحرك في تاريخ دولة قطر ،وأطلق عليه
اسم «فتح الخير» تيمنا بجلب الخير ،أما البحر فيعتبر

أحد رموز التراث القطري ،ويعد صيد األسماك واللؤلؤ
ركيزة االقتصاد القطري في الماضي البعيد وهو مصدر
الدخل الرئيسي ،بينما يرمز السيف إلى الشجاعة
والقوة المرتبطة بحكمة القيادة القطرية الرشيدة،
وأصبح السيف رمزا للقطريين وبه يعتزون ويفتخرون،
ويعد من أبرز الركائز المستخدمة في شعار الدولة ،أما
أشجار النخيل المستخدمة في الشعار فهي من تراثنا
وبيئتنا القطرية من الماضي والحاضر والمستقبل.
وحول المميزات التي البد من توافرها في الشعارات،
ً
عادة يجب أن يكون مصمم ًا
تقول العبيدلي إن الشعار
ببساطة ويوصل الفكرة بسرعة ،ويجعل الشخص
يتعرف على صاحب الشعار سواء كانت جهة أو دولة
بسهولة ،بحيث يتجنب الخلط بين الجهات ذات األسماء
المتشابهة أو لتمييز شيء ما بصري ًا ،ويتكون الشعار
عادة من عنصرين هما :صورة أو رمز ،وكتابة بخط معين
ومميز ،وقد يكون بسيط ًا جد ًا لدرجة أن تكون بساطته
هي سر جماله ،وبالتالي تسهل عملية استنساخه
ورسمه باليد قبل أن تنتشر ماكينات الطباعة التي لدى
الخطاطين والمطابع التي ساهمت في طباعته باأللوان
وبجميع األحجام في وقت وجيز بفضل التقنية الحديثة،
ويمثل الشعار دولة أو مدينة أو اتحاد دول أو منظمات أو
أية مؤسسة أو شركة أو هيئة ،وزاد االهتمام بالشعارات
حيث سارعت العديد من الجهات الحكومية والخاصة
إلى وضع شعار لها ،وقد طال الكثير منها أيض ًا التغيير
لمواكبة متطلبات العصر.

معبر ومختصر
ومن جانبه يقول الفنان التشكيلي ومصمم الجرافيك
محمد العتيق ،إن شعار دولة قطر في نسخته المحدثة،
أصبح معبرا وجميال ومختصرا ،باإلضافة إلى أنه يحمل
معاني ورموزا خاصة بالدولة والمجتمع ،مؤكدا أن
التغيير تم حسب التطور وعصرنة الشعار ،حيث بات
يختصر بلون واحد وهو العنابي ،الذي يدل على لون
علم دولة قطر ،موضحا أن الشعار سيكون سهل التداول
وواضحا ويتكيف حسب موقعه في التصاميم الدعائية
واالعالنية واالوراق الرسمية للدولة ،فعندما يذهب
اإلنسان إلى أي مكان ويشاهد شعار ًا يعرفه وقد مر على
مرآه فإنه على الفور يعرف ما يرمز إليه ذلك الشعار ،ومع
تقدم الوقت وتغير مفاهيم العصر البد من تغيير تلك
الشعارات القديمة بأخرى حديثة وعصرية يراعى فيها
البساطة ،ونظر ًا لما للشعار من أهمية كبيرة في عصرنا
الحاضر كونه بات رمز ًا يدل على الجهة التي تقدم
الخدمة ويسهل معه التعرف عليها بمجرد مشاهدته،
فقد تسارعت الجهات الرسمية الحكومية واألهلية في
الدولة إلى وضع النسخة المحدثة من الشعار بمواقع
التواصل االجتماعي.

أسلوب عصري
ومن جهته أشاد الفنان التشكيلي أحمد سلطان
بالنسخة المحدثة من شعار دولة قطر ،موضحا أنه
أصبح مختصرا بعد تفريغ الحلقة الدائرية ،مؤكدا أن
مصمم الشعار يعد فنان ًا ماهر ًا وخبير ًا ،لما أظهر من
قدرة على استخدام عناصر الشعار في قالب تصوري
سهل وبسيط وبأسلوب عصري بدءا من استلهام سيف
المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني إلى النخلة
التي تعكس شموخ الدولة وكرمها وعطاءها والتي ترتبط
بأرض قطر ،انتقا ًال إلى ما يميز طبيعتها الجغرافية في
كون قطر شبه جزيرة يحيط بها البحر من ثالث جهات،
يجسد حقبة االقتصاد الذي
إضافة إلى المركب الذي
ّ
كان قائما على صيد اللؤلؤ في فترة من الزمن ،وال يزال
البحرية،
المركب يميز شواطئ قطر وثرواتها وبيئتها
ّ
ماهية وروح اإلنسان القطري ابن
كما يعكس الشعار
ّ
البحر والصحراء وأدوات اإلنتاج والحصاد وحماية أمن
الوطن وسلمه ،ونتيجة الهتمام العديد من الجهات
الحكومية والقطاع الخاص من الشركات أو المصانع
وغيرها من أصحاب العالمات التجارية بالشعار فقد
تعددت الشعارات وتباينت في أشكالها ومضامينها،
ولكن النسخة المحدثة من الشعار تهدف إلى تكوين
الموحدة للشعار لجميع الجهات في
الهوية البصرية
ّ
الدولة.

ارتفاع حيازة قطر لسندات الخزانة األميركية
زادت استثمارات دولة قطر في سندات الخزانة األميركية بنسبة
 %13.2على أساس شهري لتصل إلى مستوى  8.23مليار دوالر
بنهاية يوليو الماضي (أحدث بيانات متاحة) مقارنة مع مستوى
بلغ  7.27مليار دوالر بنهاية يونيو  2022وتتركز جميع استثمارات
قطر بالسندات األميركية في السندات طويلة األجل ،علما
بأن ما تعلنه وزارة الخزانة األميركية في بياناتها الشهرية ،هو
استثمارات دولة قطر في أذون وسندات الخزانة األميركية فقط،
وال تشمل االستثمارات األخرى في الواليات المتحدة.
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بالتزامن مع انتعاش االقتصاد الوطني بنسبة « »% 2.7في «»2022

«موديز» تتوقع نمو أرباح البنوك القطرية
كتب

« »% 1.3العائد

سعيد حبيب

توقعت وكالة موديز للتصنيف

على األصول في

االئتماني العالمية تحسن أرباح

القطاع المصرفي

البنوك القطرية مع استمرار ارتفاع

الدخل التشغيلي الفتة إلى أن

مستوى العائد على األصول لدى

البنوك القطرية سجل % 1.3

المصارف مستمرة

خالل النصف األول وهو نفس

في استقطاع

المستوى المحقق في الفترة

ذاتها من العام الماضي فيما

المخصصات التحوطية

سجل متوسط نمو أصول القطاع
المصرفي .% 3

							
} وكالة موديز للتصنيف االئتماني العالمي

ورجحت موديز نمو االقتصاد القطري بواقع  % 2.7في عام
 2022و % 2.4في عام  ،2023وذلك نتيجة حزمة من محفزات
النمو وهي :مونديال كأس العالم الذي سينعكس إيجابا
على جميع القطاعات فضال عن تحسن البيئة التشغيلية
الناتجة عن انتهاء تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار
الطاقة في األسواق العالمية.
وكشفت بيانات وزارة المالية عن تضاعف فائض موازنة
قطر في النصف األول من العام الجاري نحو  12مرة ليصل
إلى مستوى بلغ  47.3مليار ريال مقارنة مع فائض بلغ
مستوى  4مليارات ريال خالل الفترة ذاتها من العام الماضي
وبلغ إجمالي اإليرادات الفعلية المتحققة ،خالل النصف األول
من العام الجاري ،مستوى  150.7مليار ريال ،توزعت على
 85.7مليار ريال في الربع الثاني ،و 65مليار ريال في الربع
األول ،منها  33.1إيرادات غير نفطية ،توزعت بواقع  27.5مليار
ريال خالل الربع الثاني من العام  2022و 5.6مليار ريال خالل
الربع األول من العام الجاري.

وقالت موديز إن صافي األرباح المجمعة للبنوك القطرية
الثمانية التي تقوم بتصنيفها سجلت نموا بواقع % 4
إلى مستوى  12.9مليار ريال في النصف األول من العام
الجاري بدعم من ارتفاع الدخل التشغيلي قبل استقطاع
المخصصات التحوطية االحترازية بنسبة  % 13على
أساس سنوي مع األخذ في االعتبار أن بنكي قطر الوطني
 QNBوالتجاري لديهما بنكان تابعان في السوق التركي،
وبالتالي خضع البنكان لمتطلبات محاسبية متعلقة
باالقتصادات ذات التضخم عالي الشدة وفق ًا للمعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية؛ نتيجة لذلك ،تم إدراج
تعديل محاسبي غير نقدي في بيان الدخل للبنكين
القطريين وهو ما خفض من ربحيتهما بواقع  813مليون
ريال.
وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة
المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من
األصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة ،أو أي التزامات

} (رويترز)

مؤكدة أو محتملة الحدوث.
وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة،
وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها ،إلى جانب
مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك
المحلية للمعيار المحاسبي رقم  ،9فضال عن المخصصات
االحترازية لدرء مخاطر كورونا ،غير أن هذه المخصصات
التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن
األرباح ،بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أصول البنوك
القطرية بنسبة  % 2.24على أساس سنوي إلى مستوى 1.81
تريليون ريال في شهر يوليو الماضي (أحدث بيانات متاحة)،
مقارنة مع مستوى  1.77تريليون ريال خالل يوليو  2021وذلك
بدعم من نمو األصول األجنبية إلى مستوى  249.41مليار
ريال ،وبلوغ االحتياطيات الدولية مستوى  103.92مليار ريال،
باالضافة إلى ارتفاع األصول المحلية إلى  1.463تريليون ريال.
وارتفعت االحتياطيات والسيولة بالعملة األجنبية

(احتياطي النقد األجنبي) بنسبة  % 2.79إلى مستوى
 211.35مليار ريال في يوليو الماضي ،مقابل 205.57مليار
ريال في الشهر المقابل من العام  .2021وزادت االحتياطيات
الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو 2022
عما كانت عليه مع نهاية شهر يوليو  2021بنحو  4.77مليار
ريال ،لتبلغ  153.89مليار ريال ،مدفوعة بارتفاع أرصدة
المركزي من السندات وأذونات الخزينة األجنبية بنحو
 19.522مليار ريال ،إلى مستوى  113.142مليار ريال في يوليو
.2022
وتتكون االحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية
هي :السندات وأذونات الخزينة األجنبية ،واألرصدة النقدية
لدى البنوك األجنبية ،ومقتنيات الذهب ،وودائع حقوق
السحب الخاصة ،وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد
الدولي .ويضاف إلى االحتياطيات الرسمية موجودات سائلة
أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة األجنبية) ،بحيث يشكل
االثنان معا ما يعرف بـ «االحتياطيات الدولية الكلية».

خالل عام « »2022وفقا لتقديرات «األصمخ»

قطر األولى إقليميا
بالمشاريع الجارية
الدوحة

$

قال تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية إن معدل اإلنفاق الحكومي
ً
الفتا إلى وجود
يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري،

منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي
ضخت في المشاريع التنموية.

} أداء قوي لسوق العقارات والمشاريع القطري

ً
وفقا آلخر التطورات االقتصادية ،فإن سوق
وأضاف:
المشاريع في قطر يلقى دفع ًا قوي ًا من خالل هدفين
مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية،
حيث تعكس التقارير العالمية أن دولة قطر احتلت
المرتبة األولى على صعيد المنطقة بحجم المشاريع
الجارية خالل العام .2022
وأوضح التقرير أن قطاعات مواد البناء والخدمات
المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات اإليجابية للعقود
الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية
والنقل..وقال التقرير :إن حجم اإلنفاق على المشاريع
التنموية في قطر عزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي
سينعكس بدوره على النمو االقتصادي سواء على
المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير
المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع
البناء واإلنشاء شهد ازدهار ًا.
وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة
ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف
الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي
المحور األساسي لنشاط المشاريع في العام الحالي

والعام المقبل ،باإلضافة إلى تطوير منافذ قطاع النقل
من خالل مشاريع التوسعة في الموانئ التجارية ومطار
حمد الدولي .وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية
طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع
اإلنشاءات والبناء.
وأضاف التقرير :كما أن هذه العقود ستهيئ الفرصة
لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا
على نشاط القطاع العقاري من خالل تطوير مناطق
جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ،مثل السكن
والمجمعات التجارية واألبنية المتعددة االستخدامات.
وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع
إنشاء المباني سيستمر خالل السنوات المقبلة وتزامن
مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع
في استثماراتهم العقارية خالل السنوات المقبلة.
وقال تقرير شركة األصمخ إن قيم الصفقات العقارية
شهدت خالل األسبوع الممتد من « 4إلى  8سبتمبر
الحالي» »65« ،صفقة ،بقيمة تداوالت  271مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على
النشاطات الكبيرة في التعامالت من حيث عدد الصفقات

المنفذة واحتلتا المرتبة األولى والثانية على التوالي،
وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في
اليوم الواحد بلغت نحو « »13صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة لألراضي والتي نفذت
عليها صفقات خالل األسبوع الثاني من سبتمبر الحالي،
بين المؤشر العقاري لشركة «األصمخ» بأنها شهدت
تباين في األسعار ،موضح ًا أن متوسط أسعار العرض
للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم
بلغ « »1,380رياال ،وسجل في منطقة النجمة «»1,320
رياال للقدم المربعة الواحدة ،واستقر متوسط سعر
القدم المربعة في منطقة المعمورة عند « »385رياال ،كما
استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق
عند « »870رياال للعمارات.
كما أشار مؤشر األصمخ العقاري إلى أن سعر القدم
المربعة سجل في منطقة العزيزية « »365رياال كما
سجل في منطقة ام غويلينا سعر « »1,350رياال للقدم
المربعة الواحدة..وقال التقرير :إن متوسط سعر القدم
المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر « »400ريال للقدم
المربعة الواحدة ،واستقر متوسط سعر القدم المربعة

التجاري في منطقة الوكرة عند « »1,450رياال ،وسجل
متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات)
و(الوكرة / فلل) »590« ،رياال ،و« »275رياال على التوالي.
وقال تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية :إن
متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل
سعر « »210رياالت ،كما بين المؤشر العقاري لشركة
«األصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في
منطقة معيذر الشمالي ليسجل « »300ريال ،وسجل في
منطقة الريان « »310رياالت.
وأشار تقرير األصمخ إلى أن متوسط سعر القدم
المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر « »375رياال،
وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة
الخريطيات « »380رياال ،وفي منطقة اللقطة سجل سعر
« »300ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير :أن متوسط سعر القدم المربعة في
منطقة الخور استقر عند « »210رياالت للقدم المربعة،
وسجل في منطقة الخيسة « »295رياال ،وفي منطقة أم
صالل محمد « »290رياال ،وفي منطقة أم صالل علي «»260
رياال للقدم المربعة.
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ً
قطر ضمن أفضل « »20سوقا للتحويالت الصادرة
«الدولي اإلسالمي» يطرح خدمة «ويسترن يونيون» لتحويل األموال عبر الجوال

المير :تسريع وتيرة التحول الرقمي بخيارات مرنة
سليمان :قطر مركز مهم لحركة األموال في المنطقة
$

الدوحة

أعلن الدولي اإلسالمي عن إطالق خدمة تحويل األموال
مباشرة إلى الحسابات البنكية عبر ويسترن يونيون
من خالل الجوال المصرفي ،حيث تتيح هذه الخدمة
تحويل األموال من حساب العميل لدى البنك إلى
حساب المستفيد بكل سهولة ويسر.
ويسترن يونيون هي شركة عالمية رائدة في مجال
تحويل األموال األموال والمدفوعات عبر الحدود
وبواسطة مختلف العمالت.

} عمر المير

ويأتي إطالق هذه الخدمة في إطار عملية
التحول الرقمي المتسارعة التي قام بها
البنك وقطعت شوط ًا كبير ًا لتشمل معظم
الخدمات والمنتجات بما في ذلك عدد من
المنتجات التمويلية.
وبموجب الخدمة الجديدة بات بإمكان عمالء
الدولي اإلسالمي إرسال تحويالت مالية إلى
حسابات بنكية في أكثر من  130دولة عبر
شبكة ويسترن يونيون العالمية ،كما أنه
بإمكانهم مواصلة اختيار استالم التحويالت
نقدا من مواقع وكالء البيع بالتجزئة في
ً
ويسترن يونيون في أكثر من  200دولة وإقليم.
ويمكن استخدام خدمة التحويل المباشر

الجديدة إلى حساب المستفيد بكل سهولة
عبر تسجيل الدخول إلى تطبيق الجوال
المصرفي من الدولي اإلسالمي واختيار
ويسترن يونيون ،لتحويل األموال إلى حساب
المستفيد وتعبئة البيانات المطلوبة ثم
التنفيذ بكل بساطة.
ً
وتعليقا على إطالق الخدمة ،ص ّرح السيد عمر
عبدالعزيز المير رئيس قطاع تطوير األعمال
والقنوات البديلة في الدولي اإلسالمي قائ ًال:
«نحرص على توفير أفضل الخدمات وأسهل
الحلول لعمالئنا ويأتي إطالق خدمة التحويل
المباشر إلى الحسابات المصرفية بالتعاون
مع ويسترن يونيون إضافة تسهل على

العمالء إجراء التحويالت وتوفر لهما خيار ًا
مرن ًا يمكنهم االعتماد عليه في جميع األوقات
وعلى مدار الساعة دون الحاجة النتظار
الذهاب إلى البنك أو إلى مكاتب تحويل
األموال».
وأضاف« :يسرنا التعاون مع ويسترن يونيون
الشركة الموثوقة والرائدة عالمي ًا في مجال
تحويل األموال وفي الواقع تعاوننا المشترك
بدأ قبل فترة طويلة ،ويسعدنا أن نط ّور هذا
التعاون عبر الخدمة الجديدة التي ال شك
ستشكل إغناء لتجربتنا وتعاوننا».
وتابع« :هذه خطوة جديدة من خطوات
التحول الرقمي التي ننجزها في الدولي

إلى مستوى « »104.5نقطة« ..جهاز التخطيط»:

ارتفاع مؤشر اإلنتاج الصناعي « »% 7.8في يوليو
ارتفع مؤشر اإلنتاج الصناعي في الدولة بنسبة
 7.8بالمائة في يوليو الماضي على أساس
سنوي ،مسج ًال مستوى  104.5نقطة ،وبنسبة
 4.8بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (يونيو
 .)2022ويعكس المؤشر ،الذي يصدر عن جهاز
التخطيط واإلحصاء ،تفاصيل نمو القطاعات
االقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له،
وهي :التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46
بالمائة ،والصناعة التحويلية بأهمية نسبية
قدرها  15.85بالمائة ،والكهرباء بأهمية نسبية
بلغت  1.16بالمائة ،والمياه بأهمية نسبية
قدرها  0.53بالمائة .وأظهرت بيانات جهاز
التخطيط واإلحصاء ،ارتفاع الرقم القياسي
لقطاع التعدين بنسبة  5.4بالمائة في شهر
يونيو الذي سبقه وسجل قطاع الصناعة
التحويلية ارتفاع َا قدره  1.7بالمائة في شهر
يوليو الماضي قياس ًا بالشهر السابق له،
أما االنخفاض فقد حصل في مجموعة صناعة
اإلسمنت ومنتجات المعادن الالفلزية األخرى
بنسبة  6.8بالمائة ،وصناعة المشروبات
بنسبة  3.3بالمائة ،ومجموعة الطباعة
واستنساخ وسائط األعالم المسجلة بنسبة

 3.1بالمائة ،وصناعة منتجات المطاط
واللدائن بنسبة  2بالمائة ،وصناعة المنتجات
الغذائية بنسبة  1.9بالمائة.
ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع ،وعلى
صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع
قدره  4.8بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من
العام  ،2021أما االنخفاض فقد حصل في
الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة
بنسبة  9.1بالمائة ،وصناعة الفلزات القاعدية
(المعادن االساسية) بنسبة  7.4بالمائة.

وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار،
فقد لوحظ ارتفاع في اإلنتاج بين يوليو 2022
والشهر السابق بنسبة  7.5بالمائة ،وعند
المقارنة مع شهر يوليو  ،2021كان االرتفاع
بنسبة  4.3بالمائة.
أما قطاع إمدادات المياه ،فعند مقارنة يوليو
 2022مع الشهر السابق له ،لوحظ ارتفاع في
اإلنتاج بنسبة  1.7بالمائة ،وعند المقارنة مع
الشهر المناظر من العام الماضي كان االرتفاع
بنسبة  27.1بالمائة.

في إطار جهوده لتعزيز االستدامة

«المصرف» يدشن مبادرة لتنظيف الشواطئ
نظم مصرف قطر اإلسالمي (المصرف) ،رائد
الصيرفة الرقمية في قطر ،مبادرة لتنظيف
الشواطئ بمناسبة «اليوم العالمي لتنظيف
الشواطئ» إسهام ًا في زيادة الوعي بأهمية
نظافة البيئة ،ويأتي ذلك في إطار جهود
المصرف المستمرة نحو االستدامة.
وشهدت المبادرة ،التي أقيمت على شاطئ
الخور بالتعاون مع وزارة البلدية ،مشاركة
عدد من موظفي المصرف لتنظيف الشاطئ
والمساعدة في حماية البيئة من التلوث.
تم تنفيذ هذه المبادرة ضمن إطار برنامج
االستدامة للمصرف ،والذي يركز على
دمج مبادئ االستدامة ،الحوكمة واتخاذ
القرار وتحسين أداء األعمال .ويتبنى
البرنامج وجهة نظر إحداث تغيير مؤثر في
المجتمع ،ويهدف أن يكون مثا ًال يحتذى به
في االستدامة في إطار برنامج الممارسات
البيئية واالجتماعية والحوكمة في قطر.
ويدمج برنامج المصرف لالستدامة االعتبارات
البيئية واالجتماعية والحوكمة في عملياته
الرئيسية .وتماشي ًا مع هذا البرنامج ،طور
المصرف استراتيجية االستدامة بما يتوافق
مع أهداف رؤية قطر الوطنية  ،2030ومعايير
االستدامة التي حددتها بورصة قطر،
وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وباتخاذ أطر العمل هذه كمرجع ،فإن

} صورة جماعية على هامش المبادرة

العناصر المهمة في استراتيجية المصرف
تشمل كيفية مراعاة معايير االستدامة
في أنشطته التمويلية ،ومواصلة الدعم
االجتماعي ،واتخاذ المبادرات التي تقلل
من التأثير البيئي .وقالت السيدة مشاعل
عبد العزيز الدرهم ،مساعد المدير العام
لقطاعي االتصال وضمان الجودة« :نسعى
في المصرف إلى أن نكون من المبادرين
للمشاركة في مثل هذه الحمالت المهمة التي
تجمع أهل قطر مع ًا إلحداث تغيير إيجابي
في البيئة ،ويعد اليوم العالمي لتنظيف
الشواطئ مناسبة رائعة للمساعدة في
نشر الوعي بأهمية نظافة البيئة ،والحد من
اآلثار الضارة للتلوث على مناطقنا الساحلية
والحضرية وفي جميع أنحاء البالد من أجل
مستقبل أفضل لنا جميع ًا».

وأضافت« :نشكر وزارة البلدية على دعمها
وتعاونها معنا في تنظيم هذه المبادرة،
ونتطلع إلى المشاركة في المزيد من
الحمالت والمبادرات المجتمعية إلحداث
تغيير إيجابي في المجتمع المحلي في دولة
قطر» .بدأ االحتفال باليوم العالمي لتنظيف
الشواطئ منذ  30عام ًا ،ويحتفل به سنوي ًا
في شهر سبتمبر .وقد أطلقه كل من ليندا
مارانيس وكاثي أوهارا ،وتعمل كلتاهما
في « ،»Ocean Conservancyوهي مؤسسة
بيئية غير ربحية متخصصة في صياغة
القرارات والسياسات على المستويين
الفدرالي والحكومي؛ بهدف الحفاظ على
نظافة ونقاء الطبيعة وزيادة الوعي حول
مخاطر التلوث وتأثيره المتزايد على
الشواطئ المختلفة حول العالم.

اإلسالمي بوتيرة متسارعة ونتطلع دوم ًا إلى
أن نحظى بثقة عمالئنا ،وتقديم األفضل لهم
وفق توقعاتهم وبما يتوافق مع أفضل المعايير
والتكنولوجيا المستخدمة عالمي ًا».
وأعرب المير أخير ًا عن أمله في أن تالقي
الخدمة الجديدة رضا العمالء ،وأن يستفيدوا
منها بطريقة مالئمة تتفق مع خططنا وأهدافنا
من إطالقها وأن ينظروا إليها على أنها قمية
مضافة إلى المنتجات والخدمات المتكاملة
التي يقدمها البنك.من جانبه صرح السيد
حاتم سليمان رئيس قسم الشرق األوسط
وباكستان وأفغانستان في ويسترن يونيون:
«يسعدنا اإلعالن عن توسيع خدمات تحويل

األموال الدولية الرقمية الخاصة بنا بالتعاون
مع الدولي اإلسالمي».
وأضاف«:لقد خطت قطر خطوات كبيرة
في التحول الرقمي لكيفية إدارة العمالء
الحتياجاتهم المالية اليومية ،وحيث إن
نسبة كبيرة منهم من المقيمين ،فإن ذلك
ً
مركزا هام ًا لحركة األموال في
يجعل قطر
المنطقة ،وهذا ينعكس في األرقام إذ أنه وفقاً
لبيانات البنك الدولي فإن قطر ضمن أفضل
ً
سوقا للتحويالت الصادرة على مستوى
20
العالم ،وبناء على ذلك فإنه مع تطور متطلبات
العمالء من الضروري أن نظل مرنين لتلبية
احتياجاتهم».

خالل احتفال أقيمت فعالياته بمجمع بالس فاندوم التجاري

افتتاح متجري «مهين
للمجوهرات» و«أميشي دي مودا»
تم االفتتاح الرسمي لمجوهرات «مهين»
والفرع الجديد لـ «أميشي دي مودا» المتجر
المتعدد األقسام ،وجاء ذلك خالل حفل
باهر أقيمت فعالياته في مجمع بالس
فاندوم التجاري ،بحضور نخبة من
الضيوف ،وأصحاب العالمات التجارية،
ووسائل االعالم والمؤثرين اجتماعي ًا،
حيث بدء االفتتاح بالعرض المصاحب
في كال المتجرين لمجموعة من العالمات
الحصرية الفريدة.
وتعد «مهين» عنوان ًا للمجوهرات الراقية،
حيث تضم تشكيلة متنوعة من
المجموعات األكثر تميز ًا وفخامة في عالم
المجوهرات ،والتي اليمكن العثور على
مثيل في أي من متاجر المجوهرات في
قطر ،وإلضفاء لمسة عالمية من األنوثة على
التصميم المبتكر للمتجر ،تم استخدام
بتالت الزهور والتي تعد لغة بحد ذاتها،
تجسدت في مختلف الثقافات والفترات
الزمنية على مر التاريخ.
وبفضل مهارات المصممين االستثنائيين
استطاعت «مهين» أن تضم عشرا من أبرز
العالمات التجارية في صالة عرضها الفريدة
من نوعها ،حيث تتوزع تلك المجوهرات
والمصممة بشغف وحب وإبداع باستخدام
أفضل وأرقى األحجار الكريمة وبطرق
تصنيع استثنائية ،في كافة أرجاء أصالة
مما يعطي انطباع ًا أمام الضيوف كأنهم في
رحلة استكشافية في أحد المعارض الفنية
العالمية .ومن خالل مجموعة العالمات
التي تضمها «ماهين» مثل «الفاليير»،
و«لفان» ،و«ندى غزال» ،و«أندريه مارشا»،
و«بولوبونجيا» ،و«مالك» ،و«كريستيان
بونجا» ،و«عبد الله سكيجها» ،و«إيس»،
و«ذا اكس» ،ومجموعة «مهين» ،سيتمكن
ضيوف الصالة من االختيار ضمن تشكيلة

} أمل أمين والسفير اإليطالي

مذهلة من المنتجات األنيقة والتي تتنوع
ما بين الهدايا ،وقالدات الزفاف ،والتصاميم
الفريدة ،باإلضافة إلى خيارات حصرية
لهواة اقتناء القطع النادرة.
ويعد «أميشي دي مودا» الوجهة األساسية
لعشاق التميز والباحثين عن آخر صيحات
الموضة العالمية ،وذلك بفضل مفهومه
المستوحى من اندماج الفن واألناقة ،وإثرائه
لقطاع األزياء الفاخر من خالل استقطابه
ألشهر المصممين العالميين وأرقى
العالمات التجارية المتخصصة.
وقد تم تصميم المساحة الداخلية
الرائعة للمتجر الجديد لتعكس الفخامة
والرفاهية الحديثة ،في موقع أنيق للغاية
مع مزيج مميز من المنتجات ،ال سيما
العالمات التجارية الناشئة والمعاصرة،
والعالمات
المتميزين،
والمصممين
الخاصة المطلوبة بشكل مميز ،لحفالت
الزفاف ،والمناسبات الرسمية وغير
الرسمية ،باإلضافة إلى تشكيلة متنوعة
من العطور الحصرية ،ومجموعة أنيقة
من اإلكسسوارات والحقائب واألحذية
األثاث
قطع
وكذلك
المخصصة،
والمنحوتات وكتب طاولة القهوة لهواة إقتناء
التحف ،كما يضم المتجر تشكيالت
خاصة من المالبس الجاهزة واألزياء الراقية
والعبايات والقفطان تم توفيرهم من قبل
مصممين محليين وعالميين.
ويعد متجر «أميشي دي مودا» تجربة
فريدة من نوعها بفضل العالمات التجارية
والتنوع الكبير في توفير أحدث الصيحات
العالمية في عالم الموضة والجمال،
وفريق العمل الحاضر لتوفير خدمة مميزة
لعمالء المتجر ونصائح واستشارات حول
التصاميم لتجعل من زيارة العمالء تجربة
استثنائية ال تنسى.

اقتصاد
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ّ
«المتحدة للتنمية» توقع مذكرة تفاهم مع «التجاري»
لتوفير قروض عقارية لعمالئها في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان

لتقديم خدمات أكثر سالسة للعمالء

«األولى للتمويل»
تطلق تطبيق الجوال

الدوحة
} صورة جماعية على هامش التوقيع

الدوحة

$

أبرمت الشركة المتحدة للتنمية ،إحدى كبرى
الشركات المساهمة العامة في دولة قطر مذكرة
تفاهم مع البنك التجاري بهدف تقديم قروض
عقارية جذابة لمشاريع الشركة الرائدة في
جزيرتي اللؤلؤة وجيوان .بحضور السيد إبراهيم
جاسم العثمان ،الرئيس التنفيذي وعضو
مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية والسيد
جوزيف أبراهام ،الرئيس التنفيذي لمجموعة
البنك التجاري ،تم التوقيع على مذكرة التفاهم
من ِقبل السيد حسين أكبر الباكر ،المدير
التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة المتحدة
للتنمية ،والسيد حسين العبدالله ،مدير عام
تنفيذي ،رئيس قطاع التسويق ورئيس الخدمات
المصرفية المميزة للبنك التجاري ،خالل حفل
أقيم في برج الشركة المتحدة للتنمية في جزيرة
اللؤلؤة ،بوجود كبار المسؤولين من الطرفين.
وبموجب االتفاقية ،سيتمكن الراغبون بتملك
الوحدات السكنية التابعة للشركة المتحدة
للتنمية من التقدم بطلب للحصول على قروض
عقارية من البنك التجاري بقيمة تصل إلى 70
 %من قيمة العقار وفترة سداد تصل إلى 20
عام ًا ،باإلضافة إلى االستفادة من سرعة إنجاز
معاملة القرض إلى جانب ميزات أخرى فريدة
ومرنة لخطة السداد .تعمل هذه العروض على
جذب أولئك الذين يرغبون في العيش في العقار

بأنفسهم ،وكذلك المستثمرين على الصعيدين
المحلي والدولي ،حيث يقدم البنك التجاري
قروض ًا عقارية لغير المقيمين الراغبين في
تسهيل ملكية العقارات في قطر.
وتعليق ًا على أهمية هذه المذكرة ،صرح السيد
إبراهيم جاسم العثمان ،الرئيس التنفيذي
وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية
قائ ًال« :يسعدنا التعاون مع البنك التجاري
في تقديم تسهيالت تمويلية مصممة لتلبية
متطلبات عمالئنا في قطر وفي الخارج ،مما
يتكامل أيض ًا مع خطة السداد الخاصة بالشركة
المتحدة للتنمية .وهذا يعني توفير المزيد من
المزايا والفوائد الجذابة واإلجراءات السريعة،
لتملك وحدات سكنية متميزة في جزيرتي
اللؤلؤة وجيوان .فض ًال عن ذلك ،فإن هذه االتفاقية
تتماشى مع جهود الشركة المتحدة للتنمية
في طرح خدمات مرنة ومبتكرة لعمالئها لتعزيز
مكانتها كمطور عقاري موثوق باإلضافة إلى
استقطاب المزيد من المستثمرين من األسواق
المحلية والدولية».
ومن جانبه صرح جوزيف ابراهام ،الرئيس
التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائ ًال« :يسرنا
عقد الشراكة مع الشركة المتحدة للتنمية
إلطالق مباني كريستال ريزيدنس المرموقة
والخاصة بهم وتقديم مجموعة من حلول القروض
العقارية المصممة خصيص ًا لتلبية احتياجات
العمالء .وتواصل هذه الشراكة القوية بين
الشركة المتحدة للتنمية والبنك التجاري في

خدمة عمالئهم بشكل مشترك من خالل خيارات
تمويل سلسة رائدة في السوق».
وبينما تحافظ الوحدات السكنية المكتملة في
جزيرة اللؤلؤة على نسبة عالية من الطلب عليها،
من المتوقع كذلك أن تستقطب شقق كريستال
ريزيدنس جمهور ًا واسع ًا من المستثمرين
واألفراد سواء من داخل الدولة وخارجها بفضل
خصائصها الذكية والمستدامة باإلضافة إلى
موقعها الفريد في قلب جزيرة جيوان التي تعتبر
إحدى أبرز الوجهات السكنية والترفيهية الواعدة
في قطر.
وتجدر اإلشارة إلى أن مباني كريستال ريزيدنس
الـ 15تتكون من ستة إلى سبعة طوابق ،وتقع في
المركز الحيوي لجزيرة جيوان وسط منطقة
تجارية وسكنية تضم ممشى الكريستال
المظلل وهو أطول ممشى مكيف في دولة قطر.
كما تشتمل كريستال ريزيدنس على 586
شقة تطل على الواجهة البحرية أو على ممشى
الكريستال وتنقسم بين وحدات سكنية من غرفة
نوم واحدة إلى ثالث غرف نوم تتراوح مساحتها
بين  90إلى  240متر ًا مربع ًا ،وشقق دوبلكس
من أربع غرف نوم بمساحة  365متر ًا مربع ًا.
وسيتمتع سكان هذه الشقق بميزة استخدام
عدد ًا من المرافق الحصرية والفاخرة باإلضافة إلى
سهولة الوصول إلى المحالت التجارية والمطاعم
والمنافذ الترفيهية في الطابق األرضي المتاحة
أيض ًا للعموم باإلضافة إلى مواقف سيارات عديدة
في الطابق السفلي.

$

كشفت شركة األولى للتمويل عن
إطالق تطبيق الجوال من أجل تمكين
العمالء من االستفادة من خدماتها
بسهولة أكثر ،وذلك كخطوة جديدة
ضمن مساعيها لمواكبة إقبال العمالء
المتزايد على القنوات والحلول الرقمية
المتطورة وتلبية
احتياجاتهم المالية
اليومية في أي وقت
ومن أي مكان.
ـــعــــد تــطبـــيــق
وي
ّ
ُ
الجــــوال الجـــــديد
من األولى للتمويل
حــــــــــــ ًال متكـــــامــــ ًال
يهـــدف إلى تزويد
عمــــالء الشـــــركة
بوصــــول شــــامل
ومريـــــــح وسـلــــس
إلى خدماتها المالية ،وفي الوقت ذاته،
يهدف إلى زيادة محفظتها من الخدمات
الرقمية.
ويقدم تطبيق الجوال للعمالء
ّ
والمستخدمين تشكيلة متنوعة من
الخدمات ،حيث يمكنهم التقدم بطلب
تمويل ،والتحقق من تفاصيل وبيانات
سجالتهم المالية وتتبع تحديثاتها دون
الحاجة إلى زيارة أي من فروع الشركة،
واستالم إشعارات مباشرة عبر
البريد اإللكتروني والرسائل النصية
القصيرة ،والتع ّرف على العروض
الترويجية والخاصة ،واستعراض
المنتجات ،وتحديد مواقع الفروع،

والوصول إلى بيانات االتصال بالشركة
وساعات العمل ،وحساباتها على مواقع
التواصل االجتماعي وأسعار صرف
العمالت األجنبية.
وتتبنى شركة األولى للتمويل رؤية
طموحة ترتكز على التطوير المستمر
ّ
توفر لعمالئها
لحلول مبتكرة ،كي
منظومة متكاملة من أحدث الخدمات
وبالتالي تمنحهم تجربة خالية من
المتاعب ،وذلك في
إطــــــار استجــــابتهـــا
الحتياجــاتهم دائمـــة
التغير.
ّ
تجدر اإلشارة إلى
أن تطبيق الجوال
لــــشـــــركـــــة األولـــــى
للتمــــويــــل مــــــتــــــاح
لالســـتـــخـــدام على
األجهــــزة التي تعمــل
بنظــــامي تشغيــــل
أندرويد وآي أو إس.
ُيذكر أن شركة األولى للتمويل
تأسست في نوفمبر من عام ،1999
كأول شركة تمويل في دولة قطر
تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي.
تعمل الشركة وفق استراتيجية
محورها األساسي تلبية االحتياجات
المالية للعمالء من خالل مجموعة
متكاملة وعالية الجودة من الخدمات
المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة
تقدم الشركة خدماتها
اإلسالمية.
ّ
إلى قاعدة عريضة من العمالء تشمل
القطريين والمقيمين ،فض ًال عن العديد
من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تلبية إقبال
العمالء على
القنوات والحلول
الرقمية المتطورة

أكد أن ذلك يمثل مخاطر اقتصادية كبيرة ألوروبا

« »QNBيرجح استمرار ارتفاع
أسعار الطاقة حتى مارس «»2023
قال التحليل األسبوعي لبنك قطر
الوطني  QNBإن ُصناع السياسات
األوروبيين يواجهون مجموعة من
الصدمات غير المسبوقة التي تؤثر سلباً
وقد أثرت هذه الصدمات مجتمعة على
أسواق الطاقة والكهرباء األوروبية .حيث
ُيستخدم الغاز إلنتاج  % 20من الكهرباء في
أوروبا ،وتجدر اإلشارة إلى أنه غالب ًا ما يكون
منتج ًا حدي ًا ( ،)marginal producerلذلك
فإن أسعار الغاز تحدد أسعار الكهرباء .وقد
شهدت أسعار الكهرباء في أوروبا ارتفاع ًا
كبير ًا ووصلت إلى مستويات قياسية
جديدة ،حيث ارتفعت إلى أكثر من 10
أضعاف متوسطها خالل العقد الماضي.
وفي شهر يوليو ،وافق أعضاء االتحاد األوروبي
على تخفيض استخدام الغاز في أوروبا
بنسبة  % 15حتى فصل الربيع المقبل،
وذلك من خالل الخطة األوروبية لتخفيض
الطلب على الغاز ،ولكن هذه الخطة لم تكن
كافية ألن روسيا واصلت تقليص حجم
إمداداتها من الغاز إلى أوروبا ،بل وهددت
بمواصلة وقفها ،وهذا ُيحتم على القادة
السياسيين البحث بسرعة عن وسائل
لالستجابة السياسية الفعالة.

على االقتصاد ،والتي تشمل الركود
التضخمي والحرب في أوكرانيا وموجات
الحر القياسية خالل فصل الصيف
الماضي.

صناع
وأضاف التحليل قائال :قدم
ُ
السياسات األوروبيون ثالثة مقترحات
سياسية رئيسية تتمثل في فرض
ضرائب على األرباح غير المتوقعة ،وحد
أقصى لألسعار ،وتوفير حزم الدعم .وتعتبر
أحد المفاهيم التي يجري النظر فيها في
جميع أنحاء أوروبا هو فرض ضريبة على
الشركات التي حققت أرباح ًا كبيرة بشكل
غير متوقع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة،
ولكن ال يوجد اتفاق داخل االتحاد األوروبي
حول الشركات التي يجب أن تستهدفها
هذه الضريبة ومصادر الطاقة المشمولة
فيها (أي النفط ،والغاز ،والطاقة النووية،
ومصادر الطاقة المتجددة) .وفي حين أن
بعض الدول ،مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا
قد فرضت بالفعل مثل هذه الضرائب ،فإن
دو ًال أخرى ،مثل بلجيكا وألمانيا والنمسا ،لم
تفعل ذلك بعد ،وال تضع هذه الضرائب آلية
محددة إلعادة التخصيص للمستهلكين
وتأثيرها على الهدف المنشود غير واضح.

باإلضافة إلى ذلك ،قد ال يتم التنسيق
بشأن تصميمها وتنفيذها عبر دول االتحاد
األوروبي ،وبالتالي فإنها تحمل في طياتها
تحديات دستورية محتملة على مستوى
كل دولة .هذا باإلضافة إلى أنها تقوض
فكرة إعادة استثمار األرباح لالنتقال من إنتاج
الطاقة بالوقود األحفوري إلى مصادر طاقة
أكثر نظافة واستدامة.
ولفت التحليل إلى ان إن فكرة تحديد سقف
لألسعار تضع حد ًا أقصى للسعر الذي
يمكن لشركات الطاقة األوروبية أن تفرضه
على عمالئها .من حيث المبدأ ،سيحد هذا
األمر للوهلة األولى من مستوى التضخم
الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة
للمستهلكين ،سواء لألسر أو الشركات.
وبينما يمكن أن تساعد الحدود القصوى
لألسعار في السيطرة على تبعات ارتفاع
أسعار الطاقة ،فهي تتجاهل تأثير ثروات
المستهلكين .إن الضغوط والحوافز لدى
ثراء لتقليل استهالكهم
المستهلكين األكثر
ً

للطاقة هي أقل مقارنة بالمستهلكين ذوي
المستوى المنخفض من الدخل والسيولة.
وبالتالي ،فإن تأثير هذا اإلجراء محدود ،ألنه
في معظم الحاالت تنطبق قاعدة /2080
حيث لدى أكبر الشركات واألسر األكثر
ثراء أكبر مساهمة في استهالك الطاقة.
ً
عالوة على ذلك ،ال يؤدي فرض حدود قصوى
لألسعار إلى كبح ارتفاع أسعار الطاقة عندما
يلبي احتياجات أساسية معينة الستهالك
صناع السياسات األلمان إلى
الطاقة .وأشار ُ
أن تحديد سقف لألسعار سيقلل من األرباح
اإلضافية لدى شركات الطاقة ،وبالتالي
فإنه سيحد من تأثير ضرائب األرباح غير
المتوقعة.
أخير ًا وليس آخر ًا ،تعتبر حزم الدعم من
التدابير المستهدفة التي توفر الدعم المالي
لألسر ذات الدخل المنخفض والشركات
الصغيرة والصناعات األساسية من أجل
تقليل الضرر االقتصادي الناجم عن االرتفاع
المؤقت في األسعار .إن حزم الدعم مركزة

ومن المرجح أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية
أكبر من البدائل األخرى قيد المناقشة.
ومن المرجح أن تكون حزم الدعم أكثر
فعالية ألنها تحفز المستخدمين على تقليل
االستهالك.
في الختام ،يبدو أن اإلجراءات المقترحة
حتى اآلن لفصل أسعار الكهرباء عن أسعار
فعالة لخفض
الطاقة غير كافية وغير
ّ
استهالك الطاقة وحماية المستهلكين
من ارتفاع األسعار والحيلولة دون ترشيد
اإلمدادات لمنع حدوث تباطؤ كبير في النمو
االقتصادي .ومن المرجح أن يستمر ارتفاع
أسعار الطاقة حتى فصل الربيع المقبل
على األقل (مارس  ،) 2023إن لم يكن لفترة
أطول .ويمثل هذا األمر مخاطر اقتصادية
كبيرة ألوروبا في ظل تزايد التضخم
وانخفاض النمو ،حيث سيكون التوصل
إلى إجماع يحقق منفعة متبادلة أمر ًا
صعب ًا وسيستغرق وقت ًا طوي ًال في منطقة
اقتصادية مترامية األطراف.
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رئيس مكتب االستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية ..أحمد بوراك أوغلو:

قطر من أكبر المستثمرين في تركيا
متواجدون في الدوحة خالل المونديال للمشاركة في بعض األعمال

رصيد االستثمارات القطرية « »10.3مليار دوالر حتى نهاية «»2021

} عبدالله دنيز

} أحمد بوراك داغلي أوغلو

بيئة االستثمار في تركيا جاذبة
للمستثمرين ..والدولة تقدم محفزات
اسطنبول

كرم الحليوي

أكد سعادة السيد أحمد بوراك
داغلي أوغلو رئيس مكتب االستثمار
التابع لرئاسة الجمهورية التركية
أن دولة قطر تعد واحدة من أكبر
المستثمرين في تركيا ،حيث إن
رصيد االستثمار األجنبي المباشر من
قطر إلى تركيا بلغ  10.3مليار دوالر في
نهاية ديسمبر  2021وهناك تدفقات
بنحو  3مليارات دوالر من االستثمارات
األجنبية المباشرة الوافدة من قطر
إلى تركيا حتى نهاية يونيو الماضي.
وقال أوغلو خالل تصريحات
صحفية لوفد إعالمي من الصحف
المحلية خالل زيارته لتركيا ،ان
االستثمارات القطرية في تركيا تتنوع
في عدة مجاالت ما بين العقارات
والتكنولوجيا
والمستشفيات
والشركات الناشئة والبنية التحتية

وغيرها من المجاالت ،مؤكدا أنهم
بطبيعة الحال يتطلعون باستمرار
إلى زيادة االستثمارات القطرية في
تركيا .وأضاف بأنهم سوف يتواجدون
في قطر خالل فترة كأس العالم فقد
تمت دعوتهم من قبل وكالة ترويج
االستثمار في قطر للمشاركة في
بعض األعمال بالتزامن مع المونديال،
مشيرا إلى أنه سوف يكون لهم برنامج
في قطر خالل تلك الفترة.
ووجه رئيس مكتب االستثمار التابع
لرئاسة الجمهورية التركية التهنئة
لدولة قطر على اقتراب استضافتها
لمنافسات كأس العالم .2022
وأكد سعادة السيد أحمد بوراك
داغلي أوغلو خالل تصريحاته أن بيئة
االستثمار في تركيا هي بيئة جاذبة
لالستثمارات األجنبية كون البالد
تتمتع بموقع استراتيجي يساعد
في الوصول إلى األسواق العالمية
باعتبارها حلقة الوصل بين أوروبا

} لقاء رئيس مكتب االستثمار مع الوفد اإلعالمي

وآسيا وأفريقيا ،كما ان االقتصاد
التركي هو اقتصاد مرن وسريع النمو،
وتقدم الدولة سياسات مالئمة لألعمال
التجارية تساهم في جذب االستثمار
األجنبي المباشر المستدام.
وأضاف أن تركيا لديها بيئة مالئمة
لتنشيط األعمال وتقوم باصالحات
كل فترة لخدمة مجاالت االستثمار،
إضافة إلى أن لديها القوى العاملة
الماهرة والكافية وهي نقطة مهمة ألي
مستثمر ،حيث إن نصف المجتمع
أقل من  32سنة ،كما أن تركيا
تتمتع ببنية تحتية قوية في مجاالت
التعليم ،وذلك لتلبية طلب القطاع
الخاص والمستثمرين ،موضحا أن
بالده تستخدم موقعها االستراتيجي
لتقوية البنية التحتية في كافة
القطاعات.
وقال رئيس مكتب االستثمار التابع
لرئاسة الجمهورية التركية أنه ال
يوجد تمييز بين الشركات التركية

واألجنبية على مستوى القوانين
المنظمة لعمل المستثمرين في
الدولة ،موضحا أنه من المميزات
التي تمنح للمستثمرين هو
تخفيض الضرائب والتي قد تصل
إلى  % 100حسب القطاع ،وأن
الفرص االستثمارية تأتي من قوة
تركيا النضمامها لسالسل التوريد
العالمية في أكثر من قطاع منها
وعدة
الكيمياويات،
السيارات،
مجاالت أخرى.
وأضاف أن تركيا تعطي األولوية
للنمو والتصدير والتوظيف وجذب
االستثمار األجنبي المباشر وهذه
هي السياسة االقتصادية األخيرة
لتركيا ،موضحا ان التضخم يزداد
بشكل كبير في العالم وتركيا تتأثر
بهذا الوضع وهو تحدي للجميع ،كما
ان فترة كورونا كانت تحدي لمعظم
دول العالم ولكن تركيا استخدمت
البنية التحتية القوية لديها لضمان

تتجسد في مول «استينيه بارك» و«بنك قطر الوطني»

استثمارات ناجحة

معرض دائم
للعقارات
يوفر العديد
من الفرص

تتعدد االستثمارات القطرية الناجحه في
تركيا على مستوى الكثير من القطاعات
سواء القطاع العقاري أو المالي والتجاري
وقطاعات الضيافة وغيرها ومن تلك النماذج
التي حرص الوفد اإلعالمي من الصحف
المحلية القطرية على زيارتها في تركيا
مشروع مول «استينيه بارك» حيث أصبح
ً
شريكا لشركة
جهاز قطر لالستثمار
 D.ream Internationalالتابعة لشركة
 Dogusالمالكة للمول بحوالي  % 20بتقييم
يزيد عن مليار دوالر أميركي ،وذلك بحسب
تصريحات لمسؤولي المول للوفد اإلعالمي،
وتبلغ مساحة المول  272ألف متر ويضم
 280متجرا في خمسة طوابق .وتصل
نسبة اإلشغال بالمول  % 100منذ االفتتاح
عام  ،2007ويبقى المستأجرون الجدد

} مول استينيه بارك

} عمر تان

} هاشم سنوجو

المحتملون على قائمة االنتظار.
وقام الوفد اإلعالمي كذلك بزيارة بنك قطر
الوطني في اسطنبول لإلطالع على خدماته
وأنظمة العمل لديه ،كما تم تنظيم جولة
للوفد في مبنى البنك الذي يقع في وسط
الحي المالي باسطنبول وهو أحد المباني
المميزة هناك.
ومن جانبه قال السيد عمر تان ،المدير
التنفيذي لبنك قطر الوطني في اسطنبول
ان هناك حوالي  444فرعا للبنك في تركيا
ونحو  3100عميل قطري مؤكدا على تقديم
خدمات بنكية للعمالء من الخارج خاصة
القطريين الراغبين في الحصول على قروض
ميسرة لشراء عقارات في تركيا وغيرها
من الخدمات المميزة الفتا إلى ان استحواذ
بنك قطر الوطني على هذا البنك اليوناني

األصل كان إيجابيا للغاية حيث تم إجراء
عدة تغييرات حققت ارقاما قياسية وأصبح
البنك من اقوى خمسة بنوك في تركيا ومن
بين هذه التغييرات استخدام التكنولوجيا
في الخدمات البنكية والمدفوعات عن بعد
والجسر الرقمي .كما زاد عدد موظفي خدمة
العمالء باللغة العربية
وقام الوفد اإلعالمي كذلك بزيارة معرض
اكسبو الدائم للعقارات في إسطنبول ،حيث
قال السيد هاشم سنوجو مدير المعرض في
تصريحات للوفد اإلعالمي أن هذا هو المعرض
الدائم الوحيد في مدينة اسطنبول ،موضحا
أن المعرض يوفر العديد من الفرص في
قطاع العقارات واألراضي التابعة للقطاع
العام والخاص مع تنوع كبير في الوحدات
السكنية لتناسب كافة المستويات.
وأوضح :إننا حرصنا على إقامة معرض دائم
للعقارات في ظل اإلقبال الكبير على الشراء
واالستثمار خاصة في اسطنبول حتى
يكون أمام العمالء فرصة دائمة لالطالع على
الفرص المتاحة مع تقديمنا كافة الضمانات
واالستشارات الخاصة بالشراء واالستثمار
في قطاع العقارات سواء في الوحدات
السكنية من الشقق والفيالت أو األراضي
واالستثمار العقاري المرتبط بالحصول على
الجنسية التركية.
وأضاف :لدينا إمكانية تخليص كافة
األوراق واإلجراءات القانونية وأيضا التصميم
والتشطيب وتسليم الوحدات الجاهزة لمن
يرغب في ذلك ..الفتا إلى أن اإلقبال كبير
من القطريين والخليجيين بشكل عام
على شراء العقار في تركيا سواء للسكن أو
االستثمار.

استمرار النمو وجذب االستثمار
األجنبي المباشر ،وننتظر خالل
الشهور المقبلة بيئة قوية وسوف
نرى بيئة مستقرة أكثر في تركيا.
وقال أوغلو إن المستثمر اذا نظر إلى
حجم االستفادة طويلة المدى لن
يخسر في تركيا ،خاصة وانها تتمتع
باقتصاد قوي ومرن وسريع النمو،
حيث بلغت الصادرات  225مليار دوالر
أميركي في عام  ،2021بزيادة قدرها
 ٪ 33مقارنة بالعام السابق ،وقد
تجاوزت حصة تركيا في الصادرات
العالمية  % 1ألول مرة في تاريخها،
كما تتزايد جودة النمو االقتصادي
في تركيا مع مساهمات كبيرة من
صافي الصادرات إلى منطقة اليورو
مع زيادة الطلب الخارجي واإلنتاج
الصناعي واالستثمارات.
وفي عام  ،2021كانت تركيا واحدة من
تعافيا حيث حققت
أسرع االقتصادات
ً
نموا تجاوز  % 11ويعزى  % 44من
ً

النمو إلى صافي الصادرات.
ومع بدايات عام  ،2022كان هناك
نمو بنسبة  ،% 7.6كما أن تدفقات
االستثمار األجنبي المباشر في تركيا
قد بلغ  245مليار دوالر أميركي خالل
النصف األول من .2022
وأوضح رئيس مكتب االستثمار
التابع لرئاسة الجمهورية التركية
أن المستثمر عموما يحتاج إلى
بيئة مناسبة لألعمال وهذا ما يجده
المستثمر بشكل عام .
وخالل لقاء رئيس مكتب االستثمار
التابع لرئاسة الجمهورية التركية مع
الوفد اإلعالمي القطري في اسطنبول
قدم السيد عبدالله دنيز ،ممثل
ومستشار مكتب االستثمار التابع
التركية في
لرئاسة الجمهورية
ّ
قطر عرضا ،تناول فيه العوامل التي
تحفز وتشجع المستثمرين للقدوم
إلى تركيا ،فضال عن إحصائيات
االستثمار األجنبي المباشر في البالد.

رئيس لجنة األعمال التركية  -القطرية:

الجهات القطرية تضع معايير هامة للمشاريع
فخورون بالعمل
في مترو الدوحة
والذي أصبح
عالمة بالمنطقة
} بشار أورغلو

قال السيد بشار أورغلو رئيس مجلس
العالقات االقتصادية الخارجية في تركيا
  ،DEİKورئيس لجنة األعمال التركية القطرية ،ورئيس مجلس اإلدارةوالمدير التنفيذي لشركة يبومركزي:
نحن فخورون بالعالقات الثنائية
العميقة التي تجمع بين تركيا وقطر
باإلضافة إلى التنسيق والتعاون الوثيق
على مختلف المستويات ،حيث ان
العالقة الحميمة بين البلدين تنعكس
بوضوح في العالقات االقتصادية.
موضحا أن لجنة األعمال التركية -
ً
نشطا في
عضوا
القطرية تتألف من 55
ً
مجموعة متنوعة من القطاعات ،يعملون
باستمرار على التحكم في أنشطة
األعمال التركية القطرية ،ويسعون دائما
إلى تطوير العالقات االقتصادية بين قطر
وتركيا على مستوى القطاع الخاص
تحديدا ،وذلك بالتعاون مع رابطة رجال
األعمال القطريين.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين
قد بلغ  1.1مليار دوالر أميركي في عام
 2021مع توقع أن يصل إلى أكثر من 5
مليارات دوالر أميركي بحلول نهاية عام
.2025
وأضاف السيد بشار أورغلو :بصفتنا
ممثلي األعمال التركية ،نهدف إلى
االرتقاء بهذه العالقات إلى مستوى متقدم،
مع تحقيق المنفعة المتبادلة على
مستوى عدة مجاالت وقطاعات.
وتحدث رئيس لجنة األعمال التركية
 القطرية والذي تعمل شركته وهيشركة يبو مركزي ضمن الشركات

المنفذة لخطوط مترو الدوحة أن شركته
تعمل في مجال البناء عموما ولكنها
بشكل عام تعمل في أكثر من مجال منها
مجاالت البنية التحتية ،ولكن تركيزهم
خالل الفترات األخيرة على مشاريع
السكك الحديدية ،وأصبح لديهم تركيز
كذلك على الطرق البرية ،مشيرا إلى
أن شركته عملت على جزء في الخط
الذهبي بمشروع مترو الدوحة.
وعبر أورغلو عن فخره بتواجد شركته
في مشروع مترو الدوحة كونه مشروعا
نوعيا وأصبح عالمة في مجال البنية
التحتية بالمنطقة ،مؤكدا على أن
دولة قطر وضعت معايير هامة فيما
يتعلق بمشاريع البنية التحتية ،كما
انها وضعت ميزانية مناسبة جدا لهذا
المشروع بعكس ما نراه في دول أخرى في
مثل هذه المشاريع.
وقال إنه تم االعتماد على المواد المحلية
في قطر خالل تنفيذ مشروع مترو الدوحة،
نظرا لجودتها العالية باعتبارها خيارا
أفضل بالنسبة للقائمين على المشاريع
وكذلك صعوبة استيراد مواد ذات جودة
أقل لقطر وبذلك تستفيد االسواق
المحلية من المشاريع الكبرى ،موضحا
أن الجودة في مشاريع السكك الحديدية
شيء في منتهى االهمية وهذا ما نحرص
عليه وفي نفس الوقت تحرص عليه
دولة قطر ،حيث ان العقود بها الكثير من
التفاصيل المعقدة ودائما تعطي األولوية
للجودة العالية ،كما ان المشاريع التي
يتم تنفيذها في قطر تكون هناك فترة
ضمان يتم الزام الشركة المنفذة بها.

آراء وﻗﻀﺎﻳﺎ

آراء وﻗﻀﺎﻳﺎ
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رأي $

رسائل أساسية

eliesaliba1@gmail.com

الشكر لصاحب الفضل

كالم مباح

كلما زرت لبنان أذهب إلى أماكن التجمع الفلسطيني في
الشمال والجنوب ..وهي المناطق الوحيدة في العالم التي
تعرف معالمها وأزقتها وبيوتها وعناوين أصحابك دون حاجة للـ
(جي بي إس) الذي أصبح ضرورة الستخدامه في باقي المدن
حتى في بلدك ،فكلها تشهد تطورات من جسور وأنفاق وشوارع
وأبراج اال مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
لكن اإلنسان يتطور ويتغير فمنهم أكثر وأشهر خريجي
الجامعة األشهر في العالم العربي األميركية ببيروت ومنهم
أصغر طبيبة في العالم الفلسطينية إقبال محمود األسعد
من سكان لبنان وأبوها من قضاء صفد بفلسطين ..هذه
المهاجرة دخلت موسوعة «غينيس» لألرقام القياسية
مرتين ،األولى بتسجيلها أصغر طالبة جامعية ،والثانية
بتخرجها من كلية الطب كأصغر طبيبة في العالم.
ولدت في  2فبراير  1993م في بر الياس في لبنان ألب فلسطيني
ينحدر من قرية «مغر الخيط» التابعة لقضاء صفد.
 لجأت عائلتها إلى منطقة البقاع في لبنان بعد نكبة عام ،1948حيث عمل جدها وأوالده في الزراعة.

من قريب

السياسة
الليبية
السنوسي بسيكري
كاتب ليبي
من أهم نتائج فشل خطة السيطرة على
العاصمة الليبية من قبل الحكومة المكلفة
من مجلس النواب إبعاد الخيار العسكري
من المشهد وعودة الحيوية إلى السياسة ،إال
أن اتجاه السياسة ليس وفقا لنتائج فشل
العمل العسكري على األرض ،وإنما رهن
للعقل السياسي األكثر حيوية وفاعلية،
وهو هنا قيادة مجلس النواب ومن يدعمه في
صناعة الموقف والسياسة من دوائر تفكير،
هناك مؤشرات على أنها خارجية.
التطورات على الساحة الدولية واإلقليمية
والتي في مقدمتها رغبة أميركية في استغالل
نتائج الحرب الروسية األوكرانية في ترتيب
الوضع في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،ماكينة السياسة تشتغل بحيوية
اليوم ،لكن بال صورة أو صوت ،بمعنى أن
هناك شيئا يطبخ في أماكن مغلقة وهو ما دفع
قنوات إعالمية ومراقبين ومحللين إلى القول
بأن صفقة وقعت بين رئيس مجلس النواب،
عقيلة صالح ،ورئيس المجلس األعلى
للدولة ،خالد المشري.
إعالن رئيس مجلس النواب ،عقيلة صالح ،في
افتتاح لقاء مجلس النواب األخير ،عن استبعاد
شروط الترشح لالنتخابات الرئاسية تطور مهم
في مسار التسوية واالتفاق إلجراء االنتخابات،
وبرغم أن عقيلة صالح لم يقل بتأجيل
االنتخابات الرئاسية والتركيز على االنتخابات
البرلمانية كمرحلة أولى ،إال أن تأكيده على
استبعاد شروط الترشح المختلف حولها
يعني أن االنتخابات الرئاسة مؤجلة ،فليس
من المحتمل أن تقع انتخابات رئاسية وخليفة
حفتر ليس في السباق نحو كرسي الرئاسة،
إذ لم يتعطل المسار السياسي وتفشل كل
الحوارات إال ألن جبهة طبرق الرجمة تصر
على ضمان فرصة كبيرة لحفتر للوصول إلى
كرسي الرئيس.
مصادر مختلفة تحدثت عن اتفاق بين صالح
والمشري يقضي بالترتيب لالنتخابات
التشريعية في مقابل االحتفاظ بصالحيات
الرئيس لدى المجلس الرئاسي الذي
سيخضع وفق هذه الصفقة لتغيير يأتي
بعقيلة صالح على رأسه وذلك حتى إجراء
االنتخابات الرئاسية التي تتطلب دستورا
يقره المجلس التشريعي المنتخب.
عربي 21

سمير اليرغوثي
كاتب صحفي أردني

 حازت على الشهادة الرسمية المتوسطة (البريفيه) وهيتبلغ من العمر عشرة أعوام ..نالت شهادة الثانوية العامة -
فرع علوم الحياة بعمر  12عام ًا بعدها دعاها وزير التربية آنذاك
خالد قباني ،وكرمها ووعدها بتأمين منحة دراسية ،وحصلت
على المنحة من المدينة التعليمية في قطر عام  2006م،
لدراسة الطب العام ،حيث التحقت بكلية «وايل كورنيل»
عاما..
لدراسة الطب بقطر قبل أن يتجاوز عمرها الـ ً 14

دخلت وهي بعمر  14سنة موسوعة غينيس لألرقام القياسية
العالمية بعد أن أصبحت أصغر طالبة طب على مستوى
العالم ،تخرجت لتصبح أصغر طبيبة في العالم وهي بعمر
َّ
 20عام ًا فدخلت موسوعة «غينيس» من أبوابها الواسعة للمرة
الثانية ..حصلت على موافقة رابع أشهر مستشفى في العالم
في أميركا« ،كليفالند كلينيك» في والية أوهايو األميركية،
للتخصص في طب األطفال ،بعد أن كان الشرط للقبول
بها هو أن يكون عمرها  21عام ًا ،إال أنها حصلت بجدارتها على
االستثناء بعدما لمست اإلدارة ما يدور في كيان المعجزة
الفلسطينية ،حيث قبلت هناك للعمل والدراسة بصفة
طبيبة مقيمة كرمها الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان
بسبب تفوقها المبهر .كل من سمع عنها وقرأ قصتها يبعث
الشكر لقطر التي أعطت هذه المعجزة الفرصة لتكون في هذه
المكانة والشكر للدكتور قباني الذي قدمها ،خرجت مزهوا
بتفوق ابنة بلدي وبفضل من الله ثم رعاية وعناية بلد ننحني
له احتراما وإجالال كل يوم هو قطر.
smr_alibar@yahoo.com

لماذا يختار إنسان الشرق والجنوب اإلسالم؟
في ذاكرة صراع أمم شرق آسيا وخاصة
الصين وكوريا الجنوبية واليابان
القديم ،إرث دموي مخيف راح ضحيته
عشرات الماليين من البشر ،وهو ما
يعني أن الحكمة الصينية لم تكن
قادرة على عزل عالمها الصغير الضخم
في شرق آسيا عن مسافات الحروب
البشعة ،وأن فكرة األخالق المنهجية
الجميلة ألساليب القتال المتعددة ،كما
هي فكرة التأمل في اليوغا وغيره من
منظومة الميراث الشرقي ،لم تخلق مدن ًا
وال أمم ًا فاضلة.
ولقد ظلت آثار تلك الصراعات تُ لقي
بظاللها ،ولم تمح من وجدان مئات اآلالف
السخرة
من الضحايا ،ومن ذلك نساء ُ
للمتعة ،الالتي كان يختطفهن الجيش
الياباني من كوريا ومن الصين،
ويصطحبهن في غزوه ،ويضعهن في
منازل يصطف الجنود الغزاة أمام
أبوابها ،كما يصطفون عند دورات المياه،
أما في حضارة اإلنكا فقد كان سقوطها
الدموي في أميركا الالتينية على يد
الغزاة األسبان ،يعتمد على فراغات
ضخمة ّ
مثلها العقل األسطوري ،في
عبادة أبناء الشمس وآلهتها.
وبدأت رحلة التنصير بغزو بشع ُقهر فيه
آخر ملوكهم رغم أنه خضع للمسيحية
قبل قتله ،وقد بدأت فيه أوروبا
التبشيرية المسيحية ذلك الوقت ،خط
االستنزاف التاريخي ألميركا الالتينية،
والذي استمر حتى ثورة الكفاح اليساري
في أقاليم الالتين ،ولم يغير التالقح
والهجين الذي شارك في تشكله االسبان
ذاتهم ،من فكرة تسخير األمم الالتينية،
ٌ
تحول
لحديقة خلفية ،ولم يكن هناك
شعبي في هذه المناطق نحو اإلسالم ،إذ
انها ظلت بعيدة عن مناطق وصوله.
أما في إفريقيا فكان توجه إنسانها على
الدخول في اإلسالم ،يقابله مفاهيم وثنية
تجمع بين الفزع الدائم من الطقس
واألجواء والسحر ،تراهن فيه تلك القبائل
على تقديم قرابين للغوث ،قد تصل في
حاالت منها إلى ذبح األنفس اإلنسانية،
فسر الكهان السحرة للناس
وفيما ُي ّ
وسبل سعادتهم ،تُ ذبح
نجاتهم
قصص
ُ
قرابين األنعام وتنصب رؤوسها أو هياكلها
أو غير ذلك من الشعائر ،التي تشمل
التمثيل االختياري بالجسد كشق
الشفاه وغيره ،وكانت هناك مساحة

مهنا الحبيل
باحث عربي مستقل
رئيس المركز الكندي لالستشارات الفكرية

هائلة من صالحيات الملوك ،وفتح مطلق
للروابط مع النساء ،وتحميل المرأة طاقة
ضخمة للعمل مع اإلنجاب ،وطقوس
متعددة تؤثر على اإلنسان اإلفريقي في
مظهره وجسده.
وصل الغزو الغربي إلفريقيا
واستعمرها ،مع تواصل جسر العبودية
والنخاسة ،ونقل بعض أبناء تلك
القبائل إلى أوروبا وأميركا في تسخير
متوحش ،مع تورط بعض العرب
المسلمين في تلك الجريمة التاريخية،
الشاهد هنا أن إفريقيا األمس التي
يسعى المشروع الغربي الحديث،
الستفزاز إنسانها ضد اإلسالم ويستخدم

كانت رحلة
الدين الحنيف
في إفريقيا
مختلفة وانسجم
اإلنسان اإلفريقي
مع البعث
الجديد

بعض مثقفيها في ذلك ،تعرضت
لحمالت تبشير من ذات الغزاة ،الذي
ُ
ضخ تحت إرادة القوة الرأسمالية
العسكرية.
ويروي د .مصطفى محمود الذي
خصص تجربة من حياته ،بين قبائل
إفريقيا ،أن أحد ملوك القبائل الوثنيين
حين سمع عظة لمبشر غربي ،يقول
فيها إن السيد المسيح ينهى عن
السرقة ،صرخ فيه قائ ًال اذهب وقل ذلك
لقومك ،فهم من سرقونا وأما نحن ال نملك
حولنا شيئ ًا لنسرقه.
لقد كانت رحلة اإلسالم في افريقيا
مختلفة تمام ًا ،وهذا ال ُيسقط بعض
الحوادث المسيئة ،غير أن اإلسالم الذي
أقبلت عليه القبائل الوثنية اإلفريقية،
تحولت فيه في حاالت عديدة إلى حكم
مناطقها وأقاليمها بنفسها ،وانسجم
اإلنسان اإلفريقي مع البعث الجديد،
الذي جاء موافقا لما تبقى من روح فطرة
في ذاته ،فرأى في اإلسالم روح كرامة
وعهد طهرانية ،وتقدم عقل ورأي يرتفع
فيها لوعي انساني وإيماني مختلف.
وكان التحول لإلسالم أيض ًا في مناطق
الهندوس في آسيا الهندية ،في العهد
القديم ،فانتقلوا من ارث الديانة التي
تعلن من معابدها حتى اليوم ،ثنائية
تقديس األبقار حتى إحراق رفاة اإلنسان،
ومغسل التعبد المشهور ،المختلط
برماد الجثث وبرجيع األنعام ،يزدحم
فيه الناس في مساحة مائية محدودة،
وكل الطقوس المتعلقة بذلك ،فقرر
الهندوس األوائل التحول إلى طهرانية
اإلسالم ووضوح رسالته العقلية ،وبعثه
اإليماني في الذات البشرية.
إننا اليوم نعرض لهذه المساحة المهمة،
رد ًا على دعاوى أن اإلسالم منهج متخلف،
وأن العنصريات الجديدة في الشرق،
التي ترجع ألصولها هي حالة تحرر تتفق
مع مدنية الغرب المزعومة ،وأن حياة
اإلسالم بين أمم الجنوب كان نتيجة غزو
سل منه أولئك المسلمين،
خارجيَ ،ن َ
وليس قرار شعوب تحولت لرسالة الحق
المحمدية ،وفي ذات الوقت نعيد التذكير
بالتأمل العقلي بين ارث تلك الديانات
وبين مفاهيم اإلسالم ،التي قرر بموجبها
الجنوبي المضطهد اختيار حريته فيه.
mohanahubail@hotmail.com

يخاطب حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
البالد المفدى الجلسة االفتتاحية
للجمعية العامة لألمم المتحدة،
في حدث يحظى باهتمام كبير
من قبل قادة الدول ورؤساء الوفود
وممثلي األمم المتحدة والمنظمات
الدولية الهامة ،لما يحمله الخطاب
من رسائل أساسية تعكس واقع
التحديات التي يواجهها المجتمع
الدولي.
وتوقعت سعادة الشيخة علياء
أحمد بن سيف آل ثاني المندوب
الدائم لدولة قطر لدى األمم
المتحدة ،أن يركز سمو األمير
المفدى ،في خطابه ،على القضايا
المتعلقة بالمنطقة العربية،
وعلى رأسها القضية الفلسطينية،
باإلضافة إلى تطورات األوضاع
في سوريا وليبيا واليمن ،فضال
عن العديد من القضايا الدولية
والمتعلقة بالمسائل التنموية
واإلنسانية ،كما سيكون هناك
تركيز كبير على استضافة دولة
قطر لبطولة «كأس العالم FIFA
قطر  »2022في نوفمبر المقبل،
باعتباره حدثا عالميا يحظى
باهتمام عالمي كبير ،كما يتناول
سموه كذلك مستقبل األمم
المتحدة وما يجب أن تقوم به
خالل الفترة المقبلة ،فضال عن
العديد من القضايا األخرى مثل
مستقبل تعددية األطراف ،والدور
المهم لتعزيز المسائل التنموية
واإلنسانية.
وتكتسب الدورة الـ« »77للجمعية
العامة أهمية خاصة بسبب
األوضاع الراهنة والتحديات
الصعبة التي يواجهها العالم،
وسوف تعكس كلمة صاحب
السمو طبيعة هذه األوضاع
وسبل مواجهتها ،بما عرف عن
سموه من اهتمام كبير بملفات
النزاع والوساطة للوقاية من
الحروب واألزمات ،والدفع باتجاه
حلول يحتاجها العالم بشدة
اليوم ،من أجل تجاوز واحدة من
أخطر المراحل وأكثرها تعقيدا
وتشابكا.
alwatan@qatar.net.qa
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الملك تشارلز وولي العهد يصافحان الحشود في لندن

بريطانيا تكمل استعداداتها لـ«جنازة القرن»

لندن -أ .ف .ب -فاجأ الملك

روسيا تعلن قتل « »400جندي أوكراني

تشارلز الثالث وولي عهده

تواصل القتال
في شرق أوكرانيا

األمير وليام أمس الحشود

الواقفة في صفوف

انتظار تمتد كيلومترات

باالقتراب منها ومصافحة
بعض من ينتظرون

ساعات إللقاء النظرة

األخيرة على نعش الملكة

إليزابيث الثانية قبل

مراسم الدفن اإلثنين.

وباتت الساعات المتبقية
معدودة لالنحناء أمام

جثمان الملكة المسجى

في النعش الملفوف

بالراية الملكية وقد ُوضع
عليه التاج الملكي.

} حشود غفيرة حرصت على وداع الملكة إليزابيث

وقبل يومين من «جنازة القرن» التي بدأ
القادة األجانب يتوافدون للمشاركة فيها،
قدرت ظهر أمس مدة االنتظار في الصف
الممتد على طول نهر تيمز حتى قصر
ويستمنستر في لندن بنحو  14ساعة.
واقترب الملك تشارلز الثالث برفقة األمير
وليام لمدة عشرين دقيقة من الحشود
المتقاطرة بدون توقف منذ مساء األربعاء،
فصافح البعض وتبادل بضع كلمات مع
البعض اآلخر ،على غرار ما قام به مرارا
خالل الجولة التي قام بها طوال األسبوع
على مقاطعات المملكة المتحدة األربع،
إنكلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز.
وشكر ولي العهد الذي يحظى بشعبية
كبيرة الحاضرين ،مستفهما عن وضعهم
بعد االنتظار الطويل ،فيما علت هتافات
«أحبك وليام».

وانضم وليام الذي منح لقب أمير ويلز إلى
أحفاد الملكة السبعة اآلخرين وبينهم
شقيقه هاري الذي تتسم عالقاته معه
بالصعوبة ،للوقوف أمام نعش الملكة.
وأثارت «سهرة األمراء» مساء الجمعة موجة
تأثر بالغة في البالد واحت ّلت صور األبناء
العسكري ويقفون
الزي
األربعة وهم يرتدون
ّ
ّ
ظهورهم إلى النعش ورؤوسهم منحنية،
في وقت كانت الحشود تتقاطر إلى قاعة
ويستمنستر في البرلمان ،الصفحات
األولى في عدد كبير من الصحف
البريطانية السبت.
حرم
سمح ألندرو الذي ُ
لهذه المناسبةُ ،
من معظم ألقابه العسكرية بعد فضيحة
الزي.
جنسية ،بارتداء
ّ
وتصدرت صور تشارلز وآن وأندرو وإدوارد
باللباس العسكري أمام نعش والدتهم

السودان ..مظاهرات
جديدة للمطالبة
بالحكم المدني
الخرطوم -األناضول  -شهدت
مدن سودانية بينها العاصمة
الخرطوم ،أمس ،مظاهرات جديدة
للمطالبة بالحكم المدني في
البالد.
ووفق مراسل األناضول وشهود
عيان ،خرج آالف المتظاهرين
في الخرطوم ،ومدن أم درمان
(غرب) وبحري (شمال) ،بدعوة
من «تنسيقيات لجان المقاومة»
(ناشطون).
وأغلق المتظاهرون ،عددا من
الشوارع الرئيسية والفرعية وسط
الخرطوم بالحواجز اإلسمنتية
وجذوع األشجار واإلطارات
المشتعلة ،وسط انتشار أمني
مكثف.
وألول مرة منذ اندالع المظاهرات في
 25أكتوبر/ تشرين األول الماضي،
لم تغلق السلطات األمنية الجسور
الرابطة بين مدن الخرطوم،
وبحري وأم درمان ،وفق مراسل
األناضول.
وردد المتظاهرون الهتافات مناوئة
للحكم العسكري ،وتطالب بعودة
الحكم المدني الديمقراطي.

العديد من الصحف.
وتستعد لندن وسط تدابير مكثفة ألول
جنازة رسمية تقيمها منذ وفاة رئيس
الوزراء البريطاني األسبق ونستون
تشرشل العام .1965
وقالت شرطة لندن إن الجنازة ستكون
أكبر حدث تتولى ضمان أمنه على اإلطالق،
حتى أنه أكبر من األلعاب األولمبية التي
جرت في لندن عام .2012
غالبا
في حادثة نادرة خالل مراسم جنازة
ً
ما تُ قام بشكل منظم وهادئ في بريطانيا،
أوقف رجل مساء الجمعة بعدما خرج من
الطابور واقترب من النعش ،وفق ما أفادت
السلطات.
و ُوجهت دعوة لحضور الجنازة إلى َ
ألفي
شخصية بينهم مئات من قادة العالم
وملوك ،بمن فيهم الرئيس األميركي

جو بايدن ورئيسة المفوضية األوروبية
أورسوال فون دير اليين واإلمبراطور الياباني
ناروهيتو والرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون.
وبعد مسيرة أخيرة ،ستُ دفن الملكة
إليزابيث الثانية في كنيسة سانت
جورج في قصر ويندسور في غرب لندن،
إلى جانب والدها الملك جورج السادس
ووالدتها وزوجها فيليب.
ويستقبل تشارلز الثالث اليوم عددا من
قادة الدول خالل حفل استقبال في قصر
باكينغهام.
وتلتقي رئيسة الوزراء المحافظة ليز تراس
التي تولت مهامها قبل حوالي عشرة أيام،
عددا من القادة قبل الجنازة ،من بينهم جو
بايدن ورئيس الحكومة اإليرلندية مايكل
مارتن وجاستن ترودو.

خالف حول اإلطار الدستوري المنظم

مبادرة للتوافق على االنتخابات الليبية
طرابلس -وكاالت - :كشفت مصادر ليبية
أن رئيس مجلس النواب ،عقيلة صالح
طرح مبادرة سياسية جديدة ،تقوم على
تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسته،
وعضوية رئيس المجلس األعلى للدولة،
خالد المشري ،عن غرب البالد ،فيما يتم
اختيار شخصية ممثلة لجنوب البالد
عضوا بالمجلس.
وحسب المصادر البرلمانية التي فضلت
عدم نشر هويتها ،فإن مبادرة صالح تقترح
التوافق على موعد جديد لالنتخابات
البرلمانية والرئاسية ،وفق إطار دستوري
خال من أي شروط للترشح لالنتخابات،
فيما سيتولى المجلس السياسي
الجديد قيادة المشهد خالل فترة اإلعداد
لالنتخابات.
وتعيش ليبيا حالة انسداد سياسي
بعد فشل قادتها في إجراء انتخابات
برلمانية ورئاسية في ديسمبر/ كانون
األول الماضي ،ازدادت حدتها بعد تكليف
مجلس النواب حكومة برئاسة فتحي
باشاغا ،الذي دخل في صراع مع حكومة
الوحدة الوطنية ،برئاسة عبد الحميد
الدبيبة ،بسبب رفض األخير تسليم
السلطة إال لسلطة منتخبة ،وتصاعد
الصراع لحد الصدام المسلح في العاصمة
طرابلس.
وفي التفاصيل ،أوضحت المصادر نفسها

} عقيلة صالح

أن صالح اقترح تقديم إجراء االنتخابات
البرلمانية على الرئاسية مع استبعاد
كافة شروط الترشح لالنتخابات
الرئاسية من مسودة الدستور ،بما فيها
ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية،
واالستفتاء عليه قبل إجراء االنتخابات
البرلمانية.
كما تضمن مقترح عقيلة تكليف فتحي
باشاغا بإعادة النظر في حكومته الحالية،
وتقليص عدد وزاراتها ،لتتولى الجانب
التنفيذي في مرحلة اإلعداد لالنتخابات.
وبحسب المصادر ،فإن صالح أطلع
مسؤولي عدد من العواصم اإلقليمية
التي زارها أخيرا على مبادرته ،مؤكدة

أن االختالف بشأنها ال يزال قائما في
المشهدين المحلي واإلقليمي.
ثان ،وهو برلماني من
وفيما أكد مصدر ٍ
مجلس النواب ،أن مقترح عقيلة لم يلق
ترحيبا لدى بعض العواصم اإلقليمية التي
زارها وقدم فيها مبادرته.
في المقابل ،كشف مصدر حكومي
رفيع مقرب من حكومة الوحدة الوطنية
لـ«العربي الجديد» ،اعتراض الدبيبة على
استبعاده ،وإمكانية قبوله بمقترح المبادرة
إذا تم تكليفه برئاسة الحكومة المسيرة
لمرحلة التمهيد لالنتخابات.
ووفقا لذات المصادر الحكومية ،والتي
فضلت عدم نشر هويتها ،فإن المشري دفع
بنائب رئيس المجلس الرئاسي الحالي،
عبد الله الالفي ،في أكثر من مناسبة لتولي
رئاسة حكومة ثالثة واستبعاد الحكومتين
الحاليتين؛ حكومة الوحدة الوطنية
والحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وبغض النظر عن استبعاد شروط
الترشح أو اإلبقاء عليها ،يدور خالف بين
مجلسي النواب والدولة حول شكل اإلطار
الدستوري المنظم لالنتخابات ،ففيما
يصر صالح على أن يكون اإلطار هو مشروع
الدستور ،يصر المشري على أن يكون
قاعدة دستورية مؤقتة ويؤجل االستفتاء
على الدستور والنظر فيه إلى المجلس
التشريعي المقبل.

لندن -قنا -أكدت االستخبارات العسكرية
البريطانية أن القوات األوكرانية تواصل هجومها
المضاد على القوات الروسية شمال شرقي أوكرانيا،
مشيرة إلى أن القوات الروسية اضطرت إلنشاء خط
دفاعي في المنطقة الواقعة بين نهر «أوزكيل» ومدينة
«سفاتوف».
وأوضح التقرير االستخباراتي حول مجريات العملية
الروسية في أوكرانيا ،أن روسيا تسعى جاهدة
للحفاظ على سيطرتها على هذه المنطقة التي تعد
منطقة عبور مهمة لخطوط اإلمداد والتموين المقبلة
من منطقة «بيلجورود» في روسيا
وتوقع التقرير أن تستميت روسيا في الدفاع عن هذه
المنطقة ،مضيفا أنه من غير الواضح ما إذا كانت
القوات الروسية على الجبهات األمامية لديها قوات
احتياط كافية أو لديها الروح المعنوية الكافية للصمود
أمام هجوم أوكراني جديد.
من جهتها أعلنت الدفاع الروسية ،أمس ،مقتل 400
جندي أوكراني في ضربات نفذتها في مناطق مختلفة
من أوكرانيا.
ونقلت قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها إن «القوات
األوكرانية قامت بمحاولة فاشلة للتقدم باتجاه منطقة
برافدينو بمقاطعة خيرسون ،وخالل التصدي لهم تم
القضاء على أكثر من  120جنديا أوكرانيا وتدمير 7
دبابات و 13عربة قتال مشاة».

} القوات األوكرانية تحقق انتصارات الفتة

بايدن ّ
يحذر بوتين من استخدام

األسلحة النووية في أوكرانيا

وجه الرئيس األميركي جو بايدن
واشنطن -أ.ف.بّ -
تحذيرا لنظيره الروسي فالديمير بوتين من استخدام
أسلحة كيميائية أو نووية تكتيكية غداة الخسائر
الكبيرة التي مني بها في الحرب في أوكرانيا.
وقال بايدن في مقتطفات ُب ّثت مساء الجمعة من
مقابلة أجرتها معه شبكة «سي بي إس» «ال تفعل .ال
تفعل .ال تفعل».
وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن احتمال لجوء بوتين
الذي مني جيشه بخسائر كبيرة في الهجوم المضاد
للقوات األوكرانية هذا الشهر ،إلى أسلحة كيميائية أو
أخرى تكتيكية نووية.
«ستغير وجه الحرب بشكل ال مثيل له
وأفاد بايدن
ّ
منذ الحرب العالمية الثانية».

مقتل « »35مسلحا
بوسط الصومال
مقديشو -قنا -أعلن الجيش الوطني الصومالي أمس
مقتل  35عنصرا من مليشيات الشباب المسلحة في
عملية عسكرية جرت بمناطق تابعة ألقليم هيران
بوالية هيرشبيلي االقليمية بوسط الصومال.
ونقلت وكالة االنباء الوطنية الصومالية (صونا)
عن كبار ضباط القوات المسلحة قولهم ان الخاليا
المسلحة تعرضت لضربات موجعة أسفرت عن
قتلى وجرحى في منطقة ابوري على بعد  25كيلومترا
عن شرق مدينة بوبو بردي وحققت العملية الهدف
المنشود.

استهداف المزارعين في قطاع غزة ..تقرير فلسطيني:

االحتالل يشن حربا مفتوحة على القدس

} حرب مفتوحة على القدس لتغيير معالمها

األراضي المحتلة -وكاالت -أصيب عدد من
الفلسطينيين ،أمس ،برضوض وكدمات،
جراء قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي واعتدائها
على فعالية سلمية ضد جرائم االحتالل
والمستوطنين في قرية التوانة بمسافر يطا
جنوبي الخليل (جنوب الضفة الغربية).
وقال رئيس مجلس مسافر يطا ،نضال يونس،
لـ«العربي الجديد» إن «قوات االحتالل قمعت
فعالية نظمت عند مدخل قرية التوانة احتجاج ًا
على ممارسات قوات االحتالل والمستوطنين
بحق األهالي» موضحا أنه شارك في الفعالية
نشطاء في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان
الفلسطينية ،واألهالي وأجانب.

وتابع يونس قائال «اعتدت قوات االحتالل
على النشطاء األجانب واعتقلت أربعة منهم،
كما اعتدت على رئيس هيئة مقاومة الجدار
واالستيطان (مؤيد شعبان) ومرافقه ،ما أدى
إلصابتهم برضوض وكدمات ،وتم اعتقال مرافق
رئيس الهيئة».
ودهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،بلدة
يطا جنوب الخليل ،وفتشت عدة منازل،
عددا من األهالي ،فيما احتجز
واستجوبت
ً
مستوطن الفلسطيني عالء أبو غليون بعد
اعتراض مركبته في بلدة الخضر جنوبي بيت
لحم (جنوب الضفة) أثناء توجهه إلى أرضه
تحت تهديد السالح ،قبل اإلفراج عنه.

على الجانب اآلخر أطلقت قوات االحتالل
اإلسرائيلي ،أمس ،نيران أسلحتها الرشاشة،
صوب األراضي الزراعية وسط وشمال شرق قطاع
غزة.
وأكد المكتب الوطني للدفاع عن األرض
ومقاومة االستيطان ،التابع لمنظمة التحرير
الفلسطينية ،أن االحتالل اإلسرائيلي يشن
حربا مفتوحة على مدينة القدس المحتلة،
يستخدم فيها كل الوسائل من أعمال قمع وقتل
وبطش ومداهمات واعتقاالت ،وذلك في إطار
تهويدها وتفريغها من سكانها الفلسطينيين،
وفرض سياسة األمر الواقع ..جاء ذلك في تقرير
له أمس.

متابعات
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تشارلز الثالث ..واإلسالم
منذ اعتالئه عرش بريطانيا بعد
وفاة الملكة إليزابيث ،سلطت
تقارير إعالمية الضوء على عالقة
الملك تشارلز الثالث باإلسالم
والمسلمين ،خاصة أن ملك
بريطانيا الجديد أعلن في تصريحات
سابقة معرفته الواسعة بالدين
اإلسالمي ودافع في أكثر من
مناسبة عن المسلمين.
موقع «ميدل إيست آي» البريطاني
أشار في تقرير نشره الثالثاء إلى أن
ً
عاما،
الملك البالغ من العمر 73
والذي يرأس اآلن كنيسة إنجلترا؛
ألقى العديد من الخطب أثناء
انتظاره ليتولى منصب الملك ،في
مواضيع دينية وتاريخية تتعلق
بالمسلمين واإلسالم.
أشار أيض ًا إلى أنه كشف ذات مرة عن أنه كان يتعلم
اللغة العربية من أجل فهم القرآن بشكل أفضل ،وهي
حقيقة أشاد بها إمام مسجد كامبريدج المركزي األسبوع
الماضي خالل خطبة.
في ما يلي نظرة على أهم إشارات الملك تشارلز الثالث
لإلسالم خالل العقود الماضية:

البيئة والعالم الطبيعي
لطالما دافع الملك تشارلز عن القضايا البيئية وتغير
المناخ ،واستشهد أحيان ًا بالدين اإلسالمي حول هذا
الموضوع.
في خطاب ألقاه عام  1996بعنوان «إحساس بالقداسة..
بناء الجسور بين اإلسالم والغرب» ،أشار إلى أن تقدير
وجهات النظر اإلسالمية حول النظام الطبيعي من شأنه
أن «يساعدنا في الغرب على إعادة التفكير وتحسين
رعايتنا العملية لإلنسان وبيئته».
شرح تشارلز تلك اآلراء بالتفصيل في خطاب ألقاه عام
 2010في مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية ،الذي كان
راعي ًا له منذ عام .1993
كما قال وقتها« :مما أعرفه من التعاليم األساسية لإلسالم
أن المبدأ المهم الذي يجب أن نضعه في االعتبار هو
أن هناك حدود ًا لوفرة الطبيعة .هذه ليست حدود ًا
اعتباطية ،إنها حدود يفرضها الله ،وعلى هذا النحو إذا
كان فهمي للقرآن صحيح ًا ،فإن المسلمين مأمورون بعدم
التعدي عليها».
بينما وصف الحق ًا اإلسالم بأنه يمتلك «واحد ًا من أعظم
كنوز الحكمة المتراكمة والمعرفة الروحية المتاحة
للبشرية» ،وهو تقليد قال إنه تم حجبه بسبب التوجه
نحو «المادية الغربية».
كما قال« :الحقيقة المزعجة هي أننا نتشارك هذا
الكوكب مع بقية المخلوقات لسبب وجيه للغاية ،وهو
أننا ال يمكننا أن نعيش بمفردنا من دون شبكة الحياة
المتوازنة بشكل معقد من حولنا .لقد علم اإلسالم هذا

وتجاهل هذا الدرس يعني التقصير».
دائم ًا
ُ
مضى الملك تشارلز ليذكر أمثلة على التخطيط
الحضري اإلسالمي عبر القرون ،بما في ذلك أنظمة الري
في إسبانيا قبل  1200عام ،كأمثلة على كيفية الحفاظ
على «التعاليم النبوية» لتخطيط الموارد على المدى
الطويل لصالح «اقتصادات المدى القصير».
في الواقع ،حديقة تشارلز الثالث في منزله في
غلوسيستر شاير مستوحاة من التقاليد اإلسالمية
والنباتات المذكورة في القرآن.

موقف الملك من الرسوم الكاريكاتيرية
في عام  ،2006خالل زيارة لجامعة األزهر في القاهرة ،انتقد
الملك تشارلز نشر الرسوم الكاريكاتيرية الدانماركية
قبل عام من ذلك ،والتي استهدفت النبي محمد صلى الله
عليه وسلم.
حيث قال« :العالمة الحقيقية للمجتمع المتحضر هي
االحترام الذي يدفعه لألقليات والغرباء .الصراع المروع
والغضب األخير بشأن الرسوم الكاريكاتيرية الدانماركية
يظهر الخطر الذي يأتي من فشلنا في االستماع واحترام ما
هو ثمين ومقدس لآلخرين».
لم تكن هذه المرة األولى التي ُيقال إن األمير السابق يسهم
فيها في نقاش حول اإلسالم وحرية التعبير في الغرب.
ففي عام  ،2014قال المؤلف مارتن أميس لمجلة فانيتي
فير إنه تناقش مع تشارلز بشأن رفضه الواضح لدعم
سلمان رشدي بعد صدور فتوى ضده بعد نشر آيات
شيطانية .وادعى أميس أن تشارلز أخبره أنه لن يقدم
الدعم «إذا أهان شخص ما أعمق قناعات شخص آخر».

اإلسالم والغرب في خطاب الملك تشارلز
تحدث الملك تشارلز عن حاجة الغرب لفهم اإلسالم
بشكل أفضل ،ال سيما خالل خطابه في أكتوبر/ تشرين
األول  1993الذي تم االستشهاد به كثير ًا.
إذ قال« :إذا كان هناك الكثير من سوء الفهم في الغرب

حول طبيعة اإلسالم ،فهناك أيض ًا الكثير من الجهل بما
تدين به ثقافتنا وحضارتنا للعالم اإلسالمي» .وقال في
مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية منذ ما يقرب من
 3عقود« :إنه فشل ينبع -كما أعتقد -من قيود التاريخ
التي ورثناها» .كما قال إن اإلسالم «حافظ على نظرة
وموحدة ألنفسنا والعالم من حولنا» ،التي
ميتافيزيقية
ِّ
فقدها الغرب بعد الثورة العلمية.
كما دعا الناس إلى مقاومة إغراء ربط التطرف باإلسالم
و«يجب أال نميل إلى االعتقاد بأن التطرف هو بطريقة
ما السمة المميزة والجوهرية للمسلم .وقال إن التطرف
ليس حكر ًا على اإلسالم أكثر مما هو احتكار لألديان
األخرى بما في ذلك المسيحية .واألغلبية العظمى من
المسلمين -رغم تدينهم الشخصي -معتدلون في
سياساتهم .دينهم هو دين الطريق الوسط ،والنبي نفسه
كان دائم ًا يكره التطرف».

التمويل اإلسالمي
في خطاب ألقاه عام  2013أمام المنتدى االقتصادي
اإلسالمي العالمي في لندن ،أظهر الملك تشارلز الثالث
معرفة تفصيلية بالتمويل اإلسالمي ،والفوائد التي
يعتقد أنه يمكن أن يجلبها لألسواق المالية العالمية.
حيث قال الملك تشارلز« :إنها بالتأكيد فكرة جيدة أن
نستكشف كيف يمكن للروح المتأصلة في االقتصاد
تمكن من اتباع نهج عادل وأخالقي
األخالقي لإلسالم أن
ِّ
تجاه إدارة المخاطر النظامية في االقتصاد واألعمال
والتمويل».
أضاف« :الطريقة التي تعمل بها مشاركة المخاطر،
المتضمنة في المشاركة ،تعمل -على سبيل المثال-
مع المقرضين الذين يتقاسمون مخاطر المقترض،
ومفهوم المضاربة تقاسم األرباح .هذا يختلف تمام ًا عن
الطريقة التي يحول بها التمويل التقليدي المخاطر
بسرعة وبشكل متكرر إلى شخص آخر يحقق ربح ًا في
اتجاه واحد فقط».

مضى في استخدام المفهوم اإلسالمي للربا للتعليق
على عدالة استهالك الموارد الطبيعية .وقال« :أظن أنه
إذا تم تطبيق التحريم الصارم للقرآن للربا على النظام
الد ْين الذي
االقتصادي السائد في الوقت الحالي ،فإن َ
تركناه فعلي ًا لألجيال القادمة بسبب استنفاد رأس المال
الطبيعي لألرض سوف يكون بالتأكيد ربوي ًا وغير مقبول
على اإلطالق».
«هذا هو السبب في أن المنظمات المالية والتجارية التي
تلتزم بالمبادئ الراسخة في اإلسالم يمكن أن تكون مفيدة
في صياغة نهج أكثر أخالقية يؤدي إلى نتائج عادلة».

تأثير المسلمين على العالم
الحظ تشارلز الثالث مرار ًا مساهمة المسلمين في العلم
والفن والميادين األكاديمية .وقال في جامعة األزهر عام
« :2006علينا أن نتذكر أننا في الغرب مدينون لعلماء
اإلسالم؛ فبفضلهم ظلت كنوز التعلم الكالسيكي حية
خالل العصور المظلمة في أوروبا».
حيث قال قبل ذلك بـ 3سنوات في معهد ماركفيلد للتعليم
العالي في ليسترشاير ،تعليق ًا على مساهمة اإلسالم في
الرياضيات« :يجب على أي شخص يشك في مساهمة
اإلسالم والمسلمين في النهضة األوروبية -كتمرين -أن
يحاول القيام ببعض العمليات الحسابية البسيطة
باستخدام األرقام الرومانية .الحمد لله على األرقام
العربية ومفهوم الصفر الذي أدخله علماء الرياضيات
المسلمون في الفكر األوروبي».
في خطابه الشهير عام  ،1993تحدث عن التقدم في مجال
حقوق المرأة في البلدان اإلسالمية قبل الذي حدث في
بعض الدول الغربية.
حيث قال الملك تشارلز« :البلدان اإلسالمية مثل تركيا
ومصر وسوريا أعطت المرأة حق التصويت في وقت مبكر
مثلما فعلت أوروبا لنسائها وقبل ذلك بكثير في سويسرا!
تتمتع النساء في تلك البلدان منذ فترة طويلة بأجر
متساو ،وفرصة للعب دور عمل كامل في مجتمعاتهن».

ال يتناول الغداء ويعمل لساعات طويلة

يوميات الملك الجديد
لم يُ ترك شيء للصدفة ،فاإلعداد الطويل للملك الحالي واألمير السابق
تشارلز سيمكنه من أداء مهامه الملكية الجديدة من دون أدنى
مشاكل ،بحسب مقال نشرته «التايمز» ( )The timesالبريطانية للكاتب
جوليان باين ،الذي سبق له أن اشتغل مع األمير تشارلز في قسم
اإلعالم والتواصل .ويقول باين إن الروتين اليومي لولي العهد سابقا
كان منظما ساعة بساعة ،حيث ُأعد إعدادا صارما ألداء واجباته وليا
للعهد وملكا في المستقبل.

وبحسب المقال ،يبدأ يوم الملك تشارلز
بإفطار عادي يتكون من سلطة فواكه
ثم شاي واالستماع لألخبار ،على عكس
اإلشاعات التي يتداولها الناس بشأن
اإلفطار األميري ،ومن ذلك أن أنواعا مختلفة
من البيض تعرض عليه صباحا فيختار
منها ما يشاء.
وبعد اإلفطار مباشرة يبدأ برنامج عمل
تشارلز إلى حدود الساعة الخامسة مساء.

ال غداء
ويوضح المقال أن تشارلز ال يتناول غداءه،
وهو ما يضطر عددا من مساعديه لتجهيز
سندويتشات وأخذها معهم لتفادي وقوع
إرباك في عملهم نتيجة الشعور بالجوع.

ومع الواحدة ظهرا ،يخرج تشارلز من مكتبه
ليس لألكل ولكن ليتمشى ،فمعروف عنه
أنه ال يحب البقاء طويال بالداخل ،وحتى
داخل مكتبه توجد نوافذ كبيرة.
ومع الخامسة مساء كان ولي العهد السابق
يتوقف ألخذ استراحة قصيرة ويتناول
سندويتشات وحلوى برفقة زوجته ،ليعود
بعدها إلى مكتبه ليواصل العمل إلى
حدود  8:30مساء ،حيث يتوقف مرة أخرى
لتناول العشاء .وعند العاشرة يعود إلى
مكتبه مرة أخرى ،ويستمر في العمل إلى
منتصف الليل.

رفاهية
ولم يكن عمل تشارلز مقتصرا على المكتب

في أيام العمل العادية ،بل في بعض
المرات كان يضطر لوصل الليل بالنهار
خالل مناسبات معينة ،مثل حضوره
جنازة الرئيس األميركي السابق جورج
بوش األب ،إذ خرج من مكتبه مباشرة إلى
الواليات المتحدة وحضر الجنازة بعد
ساعات من وصوله دون أن يأخذ قسطا من
الراحة ،والتقى بطاقم السفارة البريطانية
بواشنطن ،ثم غادر بعدها عائدا إلى بالده.
ويوضح جوليان باين أنه سأل ذات مرة
تشارلز عن السبب الذي يدفعه للعمل كل
هذا الوقت بهذه الصرامة بدال من أن يقتصر
على االستمتاع بحياة الرفاهية أميرا ووليا
للعهد ،فأجابه بأنه يحب أن يستغل
الصالحيات التي يتطلبها منصبه بأحسن

طريقة ممكنة لخدمة مصالح بلده.
ويقول باين إن حياة تشارلز وليا للعهد
كانت مريحة ،لكن ليس للدرجة التي
يتصورها كثيرون ،إذ إنه حريص على أال
يقتني شيئا إال إذا كان بحاجة إليه حتى إن
األحذية التي ينتعلها كثيرا ما يتم إصالحها
بدال من شراء أخرى جديدة.
كما يوضح أن تشارلز حريص على
الحديث مع الجميع من دون تمييز ،وحكى
كيف أنه وقف ليسلم على كل أفراد طاقم
عمل فيلم «جيمس بوند» في ذكرى
انطالق هذه الشخصية ،في وقت كان فيه
البرنامج يقضي بالسالم على بطل الفيلم
دانيال كريغ وأبرز صناع الفيلم فقط.
ويشرح جوليان باين أن الملك تشارلز

صاحب ذاكرة قوية وغالبا ما يلجأ لتذكير
مخاطبيه بتفاصيل أحداث ووقائع يكونون
قد نسوها.
كما أنه يعمل على حل المشاكل التي
تفرض نفسها على الساحة السياسية في
البالد سواء كانت صغيرة أم كبيرة.
ويحرص تشارلز  -بحسب المقال -
على استشارة الخبراء وذوي الرأي التخاذ
الموقف المناسب للتعامل مع تلك
المشاكل.
ويختم المقال أنه في الوقت الذي كان
يتحدث فيه البعض عن أن عالقة ولي العهد
سابقا مع والديه تبدو في بعض األحيان
سيئة ،كان تشارلز يحرص على تناول
العشاء مع أمه ويستمتع بالحديث إليها.
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البيد يعزز مكاسبه

«النووي» ..في قلب االنتخابات اإلسرائيلية
القدس -األناضول -تجمع الحكومة والمعارضة
اإلسرائيليتان على رفض االتفاق الدولي مع إيران حول
البرنامج النووي اإليراني ،ولكن الموضوع نفسه تح ّول إلى
مادة دسمة في الدعاية االنتخابية اإلسرائيلية.
وقبل أسابيع من االنتخابات المقررة في  1نوفمبر/
وجه زعيم المعارضة ورئيس
تشرين الثاني المقبلّ ،
الوزراء السابق بنيامين نتانياهو االتهام لرئيس الوزراء
التوجه
الحالي يائير البيد ،بالتراخي في الرد على
ّ
األميركي لتوقيع اتفاق مع إيران.
رد بمهاجمة أداء نتانياهو لدى توقيع اإلدارة األميركية
البيد ّ
السابقة برئاسة باراك أوباما ،االتفاق النووي األول مع إيران
عام .2015
ومؤخرا بات البيد يفاخر بأن حكومته نجحت في إقناع
ً
ً
نقطة
مسج اًل
اإلدارة األميركية بعدم التوقيع على االتفاق،
ّ
لحسابه في االنتخابات القادمة.

التأخير لمصلحة االنتخابات!
وفي االجتماع األسبوعي للحكومة اإلسرائيلية ،األحد،
ً
«الحقا لما قام به الطرف األميركي ،أعلنت
قال البيد:
الدول األوروبية أن االتفاق النووي مع إيران ليس على وشك
التوقيع عليه ،وأن الملفات اإليرانية المفتوحة لدى الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ليست على وشك الطي».
وأضاف« :بالتعاون مع رئيس الوزراء البديل نفتالي
بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس ،تقوم إسرائيل
لصد االتفاق النووي ولمنع
بحملة دبلوماسية ناجحة
ٍ
ّ
رفع العقوبات عن إيران .هذا العمل لم ينته بعد
والطريق ال يزال طوي ًال ولكن هناك مؤشرات إيجابية».
تحرك إسرائيلي حثيث
تصريحات البيد جاءت بعد
ّ
ّ
لحثها على عدم
باتجاه الواليات المتحدة األميركية،
توقيع االتفاق مع إيران.
وسادت توقعات في إسرائيل بأن توقيع الواليات
ّ
سيمثل ضربة لرئيس
المتحدة األميركية االتفاق،
الوزراء اإلسرائيلي البيد في سعيه للبقاء في الحكم.
وكان نتانياهو ح ّول االتفاق اإليراني إلى عنوان بارز
في دعايته االنتخابية ،بعد أن سادت تقديرات نهاية
أغسطس  /آب بأن الواليات المتحدة األميركية على
وشك أن توقع االتفاق.
«لدي رسالة
تغريدة على تويتر في حينه:
وقال في
ٍ
ّ
واضحة إلى طهران :في األول من نوفمبر  /تشرين
الثاني سنجلب إلسرائيل قيادة قوية وحازمة
أبدا
ستضمن أنه مع وبدون اتفاق ،لن تمتلك إيران ً
أسلحة نووية».
وتنفّ ست الحكومة اإلسرائيلية الصعداء عندما
توصلت إلى استنتاج بأن اإلدارة األميركية لن
توقع االتفاق مع إيران قبل االنتخابات النصفية
للكونغرس األميركي في نوفمبر  /تشرين الثاني
وبعد االنتخابات اإلسرائيلية.

شماعة المناكفات االنتخابية
ّ
في حديث خاص لألناضول ،رأى إيمانويل فريمان،
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية ،أن الموضوع
اً
مؤثرا باالنتخابات اإلسرائيلية ،سواء
عامل
اإليراني بات
ً
لناحية إبرام أو عدم إبرام اتفاق أو حتى توجيه إسرائيل
ضربة عسكرية لمنشآت إيرانية قبل االنتخابات.
وقال« :فيما يتعلق بإبرام أو عدم إبرام اتفاق نووي مع إيران،
فإن السؤال هوَ :من هو األقدر على القيام بشيء ما حياله،
فكرئيس وزراء وحكومة ما الذي تقوم به أو تنوي القيام به
لمنع إيران من امتالك أسلحة نووية».
وأضاف« :اعتقد أننا رأينا الكثير في اإلعالم عن ما قام به
البيد في مواجهة االتفاق النووي وما قام به نتانياهو حينما

إسرائيل األمني».

عمل عسكري ألهداف انتخابية!

رئيسا للوزراء وتبادل تصريحات عن األنجع بينهما
كان
ً
في منع االتفاق».
ولفت فريمان إلى أن «األنباء التي بدأت تتواتر عن أن
يؤجل ،سيتم استخدامها كنقطة نجاح لصالح
االتفاق قد
ّ
البيد».
قادرا على التأثير
كان
البيد
بأن
«تظهر
األنباء
هذه
إن
وقال
ً
على صانعي القرار في الواليات المتحدة األميركية عندما
تع ّلق األمر باالتفاق ،وعدم توقيعه اآلن يظهر أنه في فترة
نتانياهو لم يتمكن من منع الواليات المتحدة األميركية
من التوقيع (عام .»)2015
كثيرا ولكن في النهاية فإن
وأضاف« :لقد ضغط نتانياهو
ً
الضغط اإلسرائيلي لم ينجح في منع اإلدارة األميركية من
التوقيع على االتفاق األول».

و تا بع :
«إذا ما تم بالفعل تأجيل
التوقيع على االتفاق ،فقد يتم استخدام هذا األمر من قبل
البيد للقول :لقد تمكنت ،من خالل عالقاتي مع الرئيس
األميركي جو بايدن ،من الحفاظ على العالقة مع الواليات
المتحدة األميركية وتحقيق ما نريد بطريقة مختلفة».
«يتعين علينا االنتظار لنرى ما إذا
وأشار فريمان إلى أنه
ّ
ّ
سيوقع أو ال يوقع قبل االنتخابات اإلسرائيلية».
كان االتفاق
تم توقيعه قبل يوم االنتخابات فإنه سيستخدم
وقال« :إذا ّ
كأداة النتقاد البيد ،حيث سيقول نتانياهو :في عهدك تم
التوقيع على االتفاق ،لقد فشلت وأنت ال تملك الخبرة في
قدما في
المضي
منع الواليات المتحدة األميركية من
ً
ّ
توقيع االتفاق ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي على وضع

ً
أيضا أن ننظر إذا ما
غير أن فريمان أشار إلى أنه «علينا
أي عمل ضد
لم يجر حتى  1نوفمبر  /تشرين الثاني ّ
المنشآت النووية اإليرانية».
وقال« :ال يمكن استبعاد قيام إسرائيل بعمل
اً
سيل
(عسكري) ،فنحن نسمع في األسابيع األخيرة
من التصاريح اإلسرائيلية بأننا سنمنعهم من امتالك
ّ
كل
أبدا بامتالكها ،وأن
السالح النووي ولن نسمح لهم ً
الخيارات على الطاولة».
اً
تغييرا
فعل ،فإن هذا سيمثل
التحرك
تم
ً
ّ
وأضاف« :إذا ما ّ
جدا للعبة بما يتعلق باالنتخابات ،وسيح ّول
كبيرا
ً
ً
الموضوع إلى عنصر رئيسي في قرارات الناخبين».
وعكست االستطالعات األخيرة للرأي العام في إسرائيل،
ً
ً
طفيفا في وضع حزب «هناك مستقبل» الذي
تحسنا
يقوده البيد ،ولكن دون أن تصل كتلة الحكومة الحالية أو
كتلة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو
ً
صوتا المطلوبة لتشكيل حكومة.
إلى 61
ويتعين على من يشكل الحكومة أن يحصل على ثقة 61
ّ
مقعدا.
نائبا على األقل بالكنيست المؤ ّلف من 120
ً
ً
وقال فريمان« :إذا ما نظرت إلى استطالعات الرأي العام
األخيرة ،يبدو أنه منذ تو ّلي البيد رئاسة الحكومة وتعامله
مع ملفات أمنية عديدة بما فيها إيران وحزب الله والموضوع
الفلسطيني ،فإنه عزز مواقعه ويبدو أن قوة حزبه تصعد».
جزءا
وأضاف المحاضر في الجامعة العبرية« :أعتقد أن
ً
متزايدا من الناس يرون بأن
قسما
أساسيا في ذلك هو أن
ً
ً
ً
ٌ
مؤهل حينما يتعلق األمر باألمن ،فقد رأينا مظاهر
البيد
سيما ما يتعلق بالتعامل مع الملف اإليراني ،وهذا
قوة ال
ّ
يعززه في استطالعات الرأي العام».

معظمها في طريق السقوط

« »40قائمة
تخوض السباق
القدس -األناضول -تخوض
 40قائمة انتخابات الكنيست
(البرلمان اإلسرائيلي) في
 1نوفمبر/ تشرين الثاني
ولكن يُ توقع أن
المقبل،
ّ
يتمكن رُ بعها فقط من
النجاح في تخطي العتبة
االنتخابية البالغة ،% 3.25
ودخول البرلمان.
وأحصت وكالة األناضول أسماء  40قائمة قدمت ترشيحها
لالنتخابات ،قبل اكتمال عملية تقديم القوائم ،في ساعة
متأخرة من مساء الخميس ،بحسب لجنة االنتخابات
المركزية اإلسرائيلية.
وخلت القوائم من أي مفاجآت ،باستثناء إعالن التجمع
الوطني الديمقراطي ،وهو حزب عربي ،خوضه االنتخابات
بقائمة منفصلة عن القائمة المشتركة ،التي باتت
تخوض االنتخابات ضمن قائمة مرشحين من الجبهة
الديمقراطية للسالم والمساواة والقائمة العربية للتغيير.
ويتوقع نجاح  11قائمة في دخول الكنيست ،وهي:
«الليكود» اليميني ،بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين
نتانياهو ،و«هناك مستقبل» الوسطي بقيادة رئيس
الوزراء الحالي يائير البيد ،و«المعسكر الرسمي» برئاسة
وزير الدفاع بيني غانتس ،و«الصهيونية الدينية» اليميني

برئاسة بتسلئيل سموتريتش.
كما يتوقع فوز حزب «شاس» اليميني ،و«يهودوت
هتوراه» اليميني ،و«إسرائيل بيتنا» اليميني ،و«القائمة
المشتركة» ،و«العمل» الوسطي ،و«ميرتس» اليساري،
والقائمة العربية الموحدة.
واالنتخابات القادمة هي الخامسة في غضون  4سنوات،
دون استبعاد إجراء انتخابات سادسة في ظل استعصاء
وجود مرشح قادر على تجنيد  61عضوا على األقل من
أعضاء الكنيست الـ  120لتشكيل حكومة.
فقد أشارت نتائج استطالع للرأي العام ،نشرت صحيفة
«معاريف» اإلسرائيلية نتائجه حصول كتلة رئيس
الوزراء السابق بنيامين نتانياهو على  57مقعدا ،بمقابل
عدد مماثل للمقاعد لصالح كتلة الحكومة الحالية برئاسة
يائير البيد.

وتحصل القائمة المشتركة على  6مقاعد ولكنها ال تدعم
أي من الكتلتين.
وهذه هي المرة األولى في األسابيع األخيرة التي تحصل
فيها كتلتا نتانياهو والبيد ،على عدد متساو من المقاعد،
بعد أن كانت الكفة تميل لصالح كتلة نتانياهو.
فاستنادا إلى االستطالع يحصل «الليكود» على  31مقعدا،
بمقابل  25لصالح «هناك مستقبل» ،و 12لصالح «المعسكر
الرسمي» ،و 11لصالح «الصهيونية الدينية».
ويحصل «شاس» على  8مقاعد ،فيما يحصل «يهودوت
أما حزب «إسرائيل بيتنا» فيحصل على 6
هتوراه» على ّ ،7
مقاعد ،و 6مقاعد للقائمة المشتركة ،و 5لحزب «العمل»،
و 5لحزب «ميرتس» ،و 4للقائمة العربية الموحدة.
وأشارت إلى أن االستطالع أجري من ِقبل معهد «بانيلز
بوليتكس» ( )Panels politicsغير الحكومي على عينة

عشوائية من  700إسرائيلي وبهامش خطأ .3.7%
ولم يتضح على الفور تأثير قرار التجمع الوطني
الديمقراطي ،على نسبة تمثيل القائمة المشتركة
بالكنيست.
وبإغالق باب الترشح فإن أمام لجنة االنتخابات المركزية
اإلسرائيلية ،حتى  2أكتوبر  /تشرين األول لتقرر ما إذا
كانت ستمنع أي قائمة من الترشح ،وفي حال فعلت
ذلك ،فإن أمام المحكمة العليا اإلسرائيلية حتى  9أكتوبر/
تشرين األول لتقرر إذا ما كانت ستقبل الشطب أو ترفضه
ويعتبر قرارها ملزما.
وتبدأ الدعاية التليفزيونية لالنتخابات في  18أكتوبر/
تشرين األول ،ويتم نشر آخر استطالعات الرأي العام
يوم  28أكتوبر/ تشرين أول استعدادا لالنتخابات يوم 1
نوفمبر  /تشرين الثاني.

إطالق منصة لالتحاد على «سناب شات»

بين مدير إدارة التسويق واالتصال باالتحاد قائ ًال« :تنطلق حملتنا
التسويقية تحت شعار (في حب قطر) و(العنابي أقوى بتشجيعكم) وهي
حملة تصاعدية ،مقسمة إلى جزءين ما بين الجانب التسويقي والفعاليات،
والمحتوى اإلعالمي الرقمي على منصات التواصل االجتماعي لالتحاد ،حيث
تشهد الحملة إطالق منصة االتحاد القطري لكرة القدم على سناب شات،
ألننا نعمل دائم ًا على تجديد أفكارنا ونجتهد في صناعة محتوى متميز
بأسلوب جديد وعصري ونبحث عن التنوع باستمرار في السوشيال ميديا،
ً
اختالفا وتطور ًا في المضمون والمحتوى المقدم إلى جمهور كرة
كما ستمثل
القدم بمختلف شرائحه لضمان التواصل مع الجميع.
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اتحاد الكرة يعلن عن خططه التسويقية

حمالت كبيرة لدعم العنابي المونديالي

{ تصوير  -أسامة الرويسان

كتب

عوض الكباشي

خالد الكواري :فعاليات متنوعة ومحتوى جديد في منصات التواصل االجتماعي

كشف االتحاد القطري لكرة القدم أمس ومن
خالل مؤتمر صحفي عن حملته الترويجية
لمؤازرة العنابي واألنشطة والفعاليات المقدمة
للجماهير في كأس العالم  ،2022بالتعاون مع
شركاء االتحاد الرئيسيين وداعمي العنابي
من مختلف الشركات والمؤسسات ،والذي
ُأقيم بقاعة بيت بن جلمود بمنطقة مشيرب
العقارية قلب الدوحة.
وشهد المؤتمر كل من خالد مبارك الكواري
مدير إدارة التسويق واالتصال باالتحاد القطري
لكرة القدم ،وعلي حسن الصالت رئيس قسم

االتصال باالتحاد والذي كان «عريف الحفل»..
ونخبة من ممثلي الشركاء والرعاة يتقدمهم
كل من الدكتور حافظ علي مدير إدارة التسويق
واالتصال في مشيرب العقارية ،وجمال النهدي
الرئيس التنفيذي لمجموعة النهدي ،وجابر
المنصور الخبير االستراتيجي المجتمعي في
شل قطر ،ووسائل اإلعالم المختلفة.
تحدث في البداية خالد مبارك الكواري مرحباً
بالحضور ،ومؤكد ًا على أن الفترة المقبلة

جمال النهدي:

تزيين السيارات في نوفمبر

تحدث جمال النهدي الرئيس
التنفيذي لمجموعة النهدي قائ ًال:
«شراكتنا مع االتحاد القطري لكرة
القدم تأتي في إطار دعمنا للمنتخب
الوطني ،األول في مشاركته األولى
بكأس العالم  - FIFAقطر،2022
وهو الدعم الذي نفتخر فيه وأقل ما
نقدمه للمنتخب الوطني وجماهير
العنابي الوفية والعاشقة لكرة
القدم ،والتي تستحق منا كل

تقدير واهتمام وتقديم الكثير من
الخدمات تقدير ًا لمؤازرتها ودعمها
الال نهائي للمنتخبات الوطنية».
وبين النهدي« :هناك عدة نماذج
ستُ قدم للجماهير ،ومنها تزيين
السيارات وفق الشروط المقررة من
قبل إدارة المرور ،حيث تُ تاح هذه
الخدمة في كافة فروع النهدي باإلضافة
إلى فعالية لوسيل التي ستنطلق في
 15نوفمبر من العام الجاري».

المنصور :سعداء بدعم العنابي
أوضح جابر المنصور الخبير
االستراتيجي المجتمعي في
شل قطر ،أن الشراكة بين
االتحاد القطري لكرة القدم وشل
قطر الراعي األول والرائد لالتحاد
والمنتخب القطري تقدم النموذج
األمثل لما ينبغي أن تكون
عليه الشراكات الناجحة ،فهي

ليست عالقة تجارية تسويقية
فحسب؛ بل تتعدى األمر لتمثل
عالقة استراتيجية على مختلف
األصعدة ،حيث تستمر شل
قطر بشراكتها المثمرة مع
االتحاد القطري لكرة القدم ودعمها
المتواصل لمنتخباتنا الوطنية،
بأبعادها المختلفة.

ستشهد تفعيل الحملة الترويجية لمؤازرة
منتخبنا العنابي في كأس العالم ،2022
متزامنة مع انطالق الفعاليات المتنوعة
واألنشطة الترفيهية المقدمة للجماهير،
باإلضافة إلى المحتوى الجديد الذي يقدمه
االتحاد القطري لكرة القدم عبر مختلف منصاته
بوسائل التواصل االجتماعي.
كما انتهز مدير إدارة التسويق واالتصال باالتحاد
القطري لكرة القدم الفرصة موجه ًا الشكر كذلك

كوبون هدية لمشجعي العنابي.– كوبون هدية بقيمة 150رياال في
حالة تركيب االستيكر بقيمة 750
رياال.
– كوبون هدية بقيمة  200ريال
في حالة تركيب االستيكر بقيمة
 1000ريال.
– كوبون هدية بقيمة  500ريال

كشف خالد مبارك الكواري عن أن التدريب الذي
سيجريه العنابي يوم  2أكتوبر المقبل سيكون
مفتوحا للجماهير ،مشيرا إلى أن هناك أعماال
فنية خاصة بالحملة سيتم إطالقها قريبا ،منها
أغنية خاصة بالفنان فهد الكبيسي إلى جانب
أعمال فيلمية مختلفة منها أعمال كرتونية
مخصصة لألطفال.
والتي من المتوقع أن تشهد تفاع ًال مثير ًا من جماهيرنا
الوفية التي ستكون في الموعد لمؤازرة ودعم
المنتخب كما عودتنا في مختلف وقفاتها السابقة،
وكذلك االستمتاع بالفعاليات المختلفة التي ستُ قدم
لهم بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين والداعمين.

الدكتور حافظ علي:

الفعاليات في مشيرب فرصة لالستمتاع
أكد الدكتور حافظ علي رئيس
إدارة التسويق واالتصال في مشيرب
العقارية ،على أن هذا التعاون مع
االتحاد القطري لكرة القدم ليس
بجديد ،بل سبقه مشاركات سابقة
متميزة ،وستشهد الفترة المقبلة
إقامة فعاليات متنوعة للجماهير
القطرية في «بيت الشركة» برعاية
شل قطر ،وهي مناسبة رائعة
للجماهير القطرية والمقيمين على
حد سواء والزوار من كافة أنحاء
ٍ
العالم لالستمتاع بهذه الفعاليات
والتي ستقام في شهر نوفمبر  2022مع
اقتراب تنظيم كأس العالم.
مضيف ًا بقوله« :إن جماهير منتخبنا
الوطني على موعد مع فعاليات متميزة –
تقام للمرة األولى – بالتعاون مع «االتحاد
القطري لكرة القدم» و«شل قطر»،

حيث كان لدينا الكثير من التنسيق

التعاون الذي يعد األول من نوعه ،ونطمح

وإعالميا في جميع
يقومون بها تسويقي ًا
ً

واالجتماعات المثمرة للوصول إلى

أن يستمر هذا التعاون مع االتحاد
القطري لكرة القدم ،تقدير ًا للجهود التي

البطوالت التي يشارك فيها منتخبنا

صيغة توافقية بيننا ونحن سعداء بهذا

سواء داخل أو خارج قطر».
الوطني
ً

توزيع هدايا للجماهير في أكتوبر

تفاصيل مبادرة تزيين السيارات
في حالة تركيب االستيكر بقيمة
 2000ريال.
– كوبون هدية بقيمة  750رياال
في حالة تركيب االستيكر بقيمة
 3000ريال.
– كوبون هدية بقيمة  1000ريال
في حالة تركيب االستيكر بقيمة
 4500ريال.

للرعاة والشركاء الرئيسيين لالتحاد والداعمين
للعنابي من مختلف الجهات والشركات
والمؤسسات ،وخص بالذكر الشركاء في شل
قطر ومشيرب العقارية ومجموعة النهدي على
المجهودات الكبيرة التي يقدمونها باستمرار
وتعاونهم المثمر والبناء طوال سنوات مع االتحاد
وهو ما نجني ثماره اآلن بهذا التعاون الجديد
والمتميز قبل انطالق نهائيات كأس العالم
.2022

تدريب مفتوح للجمهور « »2أكتوبر

} أرشيفية

أكمل مدير إدارة التسويق واالتصال باالتحاد حديثه
بقوله« :تشهد الحملة الكثير من الفعاليات التي
تهتم بالجماهير والمقدمة خصيص ًا لهم ،ومنها
مبادرة (تزيين السيارات بأعالم قطر وصور الالعبين)
والتي تقام في فعالية لوسيل بالتعاون مع مجموعة
النهدي في شهر نوفمبر المقبل ،كما ستتضمن
المبادرة خصومات على تزيين السيارات ،وننتهز
هذه الفرصة وندعو الجماهير القطرية لتزيين
منازلهم ودعم مبادرة (زينة) التي أطلقتها أشغال،
كما سنقوم بتوزيع هدايا على الجماهير في أماكن
مختلفة بالدولة في شهر أكتوبر المقبل وسنعلن
عن أماكنها الحق ًا».
وأوضح مدير إدارة التسويق واالتصال بقوله« :تم
تدشين قميص المنتخب باللونين العنابي
واألبيض واللذين يرمزان إلى الهوية القطرية
والموروث القطري األصيل ،كما ستُ طرح القمصان
للبيع قريب ًا في محالت نايك ومتاجر االتحاد القطري
لكرة القدم».
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يكفيه التعادل أمام البحرين لخطف البطاقة

عنابي الشباب في مهمة «التأهل اآلسيوي»
عوض الكباشي

كتب

يخوض منتخبنا الوطني للشباب اليوم مواجهة مهمة

بأوزبكستان  2023ويتصدر العنابي المجموعة الثانية

برصيد  9نقاط من ثالث مباريات ،مقابل  7نقاط لمنافسه

منتخب البحرين ،و 4لبنغالديش ،و 3لبوتان ،فيما تبقى

أمام نظيره البحريني ،ويكفيه التعادل للبقاء في الصدارة

نيبال دون نقاط ...ويتقدم منتخبنا ترتيب منافسات

كأس آسيا للشباب تحت  20عاما ،المؤهلة للنهائيات

بعد فوزه على كل من بوتان ونيبال وبنغالديش.

والتأهل عن المجموعة ،ضمن منافسات تصفيات

ويحسم اليوم تأهل المنتخب المتصدر
لكل مجموعة ،مواجهات الجولة الخامسة
األخيرة في كل المجموعات التسع ،وكذا
تأهل خمسة منتخبات أخرى صاحبة
ثان في المجموعات العشر؛
أفضل مركز ٍ
لتنضم المنتخبات الـ  15المتأهلة إلى
منتخب الدولة المستضيفة أوزبكستان،
علما أن منافسات المجموعة الثامنة
جرى تأجيلها حتى أكتوبر المقبل بعد
نقل إقامتها من العراق إلى الكويت.
ويتأهل إلى النهائيات المنتخب صاحب
المركز األول في كل مجموعة ،إلى جانب
أفضل خمسة منتخبات حاصلة على
المركز الثاني من المجموعات العشر،
لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المقرر أن
تستضيف النهائيات القارية .2023
البداية من المجموعة األولى ،وعدم
احتساب نتائج منتخب أوزبكستان
المتصدر للمجموعة بفعل تأهله
المباشر باعتباره منتخب الدولة
المستضيفة لنهائيات العام المقبل،
وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة
األولى برصيد  6نقاط من ثالث مباريات،
بفارق األهداف أمام الصين ،في حين
يبقى رصيد ميانمار والمالديف خاليا
من النقاط ،وتشهد الجولة األخيرة
من منافسات المجموعة اليوم مواجهة
حاسمة على التأهل بين السعودية
والصين.
ويتصدر منتخب اليابان ترتيب
المجموعة الثالثة برصيد  9نقاط من
ثالث مباريات ،مقابل  7نقاط لمنافسه
األبرز منتخب اليمن ،و 4لفلسطين ،و3
لالوس ،في حين يظل رصيد غوام خاليا

من النقاط ،وتلتقي اليابان واليمن اليوم
على صدارة المجموعة والتأهل عنها إلى
النهائيات.
وفي المجموعة الرابعة يتقدم المنتخب
األردني برصيد  9نقاط من ثالث مباريات،
ويقترب من التأهل رسميا ،مقابل 6
نقاط لكل من سوريا والصين تايبيه ،و3

مجموعته الثانية المقامة بالبحرين بالعالمة الكاملة،

لتركمانستان ،فيما يبقى رصيد جزر
شمال ماريانا خاليا من النقاط ،ويواجه
المتصدر منتخب األردن اليوم منافسه
على التأهل منتخب الصين تايبيه..
وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة
الخامسة بـ  6نقاط من مباراتين ،مقابل 4
نقاط للوصيف ماليزيا ونقطة لمنغوليا،

في حين تظل سريالنكا دون نقاط،
ويلتقي المتصدر والوصيف اليوم في
مواجهة حسم الصدارة والتأهل.
وتتنافس فيتنام وإندونيسيا على صدارة
المجموعة السادسة برصيد  6نقاط
من مباراتين لكل منهما ،في حين يبقى
رصيد هونغ كونغ وتيمور الشرقية خاليا
من النقاط ،وتحسم مواجهة اليوم بين
إندونيسيا وفيتنام المنتخب المتأهل
عن المجموعة.
وتتصدر تايالند ترتيب المجموعة
السابعة برصيد  6نقاط من مباراتين،
مقابل  3نقاط لكل من أفغانستان وعمان،
والفلبين دون نقاط ،وتلتقي اليوم تايالند
مع عمان ،والفلبين مع أفغانستان في
مواجهتين لحسم صدارة المجموعة
والتأهل عنها ..وفي المجموعة التاسعة
تتصدر طاجيكستان برصيد  4نقاط
من مباراتين ،مقابل  3نقاط للبنان،
ونقطتين لسنغافورة ونقطة لكمبوديا،
وتبدو طاجيكستان األقرب للتأهل،
خصوصا أنها ستواجه كمبوديا متذيل
ترتيب المجموعة ،فيما ثاني المجموعة
لبنان يواجه سنغافورة.
وفي المجموعة العاشرة األخيرة ،والتي
يتصدرها منتخب إيران برصيد  6نقاط
من مباراتين ،مقابل  3نقاط لكل من
قرغيزستان واإلمارات ،وبروناي دون نقاط،
ومواجهة اليوم حاسمة على التأهل بين
منتخبي إيران واإلمارات ،فيما منتخب
قرغيزستان يواجه نظيره منتخب
بروناي على أمل الفوز والمنافسة على
التأهل ضمن أفضل خمسة منتخبات
بشرط خسارة اإلمارات من إيران.

في اليوم الختامي لمهرجان ولي العهد السعودي

الهجن القطرية تتألق في السعودية

الوعب يتفوق على الخريطيات
تمكن الوعب من تحقيق فوز مهم على الخريطيات بنتيجة / 2 1في الجولة
الرابعة من دوري الدرجة الثانية .وفي مباراة ثانية تفوق لوسيل على البدع
بنتيجة / 3 .1وكانت مباريات اليوم األول شهدت تحقيق الشحانية فوزه األول
في دوري الدرجة الثانية ،بعد تفوقه على مسيمير بنتيجة / 3 ،1خالل المباراة
التي أقيمت على استاد سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة .وبهذا الفوز رفع
الشحانية رصيده إلى  4نقاط ،فيما تجمد رصيد مسيمير عند  5نقاط.
فيما انتهت المباراة الثانية بفوز معيذر على الخور بنتيجة / 3 ،2وهو الفوز
الذي قاد معيذر إلى الصدارة بـ 10نقاط ،متفوقا على الخور صاحب المركز
الثاني بفارق نقطة واحدة.

عزفت الهجن القطرية أجمل سيمفونية
على أرضية ميدان الطائف بالمملكة
العربية السعودية ،في اليوم الختامي
لمهرجان ولي العهد السعودي ،األمير
محمد بن سلمان ،مساء أمس في
نسخته الرابعة.
وكتبت هجن أبناء قطر سواء على
مستوى هجن أصحاب السمو والمعالي
والسعادة الشيوخ ،أو هجن أبناء
القبائل ،ملحمة بطولية جديدة من
مالحمها الخالدة خارج الديار ،بفوزها
بالسيفين الغاليين للحيل مفتوح
وعام ،وكذلك الفوز ببندقية الزمول عام،
لتحصد الهجن العنابية نصيب األسد
من رموز اليوم الختامي للسباق السنوي
الكبير ،بفوزها بـ 3رموز كبرى من أصل 4
خصصت لرموز منافسات الكبار.
والفوز األهم واألغلى كان لهجن
الشحانية ،صاحبة المستوى القوي
والمنافس الصعب في كل المناسبات،
والتي توجت بأغلى وأهم رموز المهرجان،
السيف الذهبي للحيل مفتوح ،وذلك
بعد ماراثون قوي قادته هجن الشعار
األدعم في آخر وأهم األشواط ،عزفت خالله
هجن الشعار األدعم أجمل مقطوعة
موسيقية بأقدام الذهب ،ورسمت أجمل
لوحة فنية زينتها بالسيف الذهبي ،عن

طريق «الظعاين» ،وبقيادة الذهبي سالم
بن فاران المري ،الذي غرد بالسيف مع
«الظعاين».
الفوز الغالي بسيف الحيل مفتوح،
كان مسك الختام للمهرجان القوي
الذي ابتسم في اليوم
الختامي بقوة ألبناء
قطر على مستوى هجن
القبائل ،حيث كتبت
هجن أبناء القبائل
قصة مجد جديدة
خارج الديار القطرية
على
األهم
الفوز
مستوى هجن أبناء
القبائل كان لألنيق
ناصر عبدالله أحمد
المسند مالك الشعار
القوي
العنابي
والحاضر
والمميز
في كل المناسبات
الكبيرة ،وها هو
المسند يبدع من
ويقتنص
جديد
سيف الحيل عام.
وأكملت هجن السيلية مثلث الفرحة
القطرية بفوزها بواحد من أهم وأغلى
الرموز ،وهو بندقية الزمول مفتوح.

العربي يبدأ تدريباته استعدادا للشمال

رافينيا يتطلـع للـمـزيـد مـن الجـاهـزيـة
كتب

عادل النجار

خاض فريق العربي تدريباته أمس بعد
الراحة التي حصل عليها الفريق عقب
الجولة السابعة من منافسات دوري
نجوم  ،QNBوالتي تعادل خاللها بهدف
لمثله أمام العربي ،ولم يفقد الفريق
صدارة ترتيب الدوري برصيد  16نقطة،

بفارق نقطة واحدة عن الوكرة الوصيف،
وبدأ العربي أمس استعداداته لمواجهة
الشمال في الجولة األولى من كأس
 OOREDOOوالتي ستقام يوم الثالثاء
المقبل.
وكان على رأس نجوم الفريق الذين
شاركوا في التدريبات أمس ،البرازيلي
رافينيا الذي يسعى للوصول لجاهزية
أكبر خالل المرحلة الحالية بجانب

الوصول ألفضل مراحل االنسجام مع
الفريق بعد التعاقد معه خالل فترة
مباريات الدوري ،لذا لم يشارك في فترة
اإلعداد ولم يصل لمستوى التفاهم
مع زمالئه ،في وقت يسعى المدرب
يونس علي للبحث عن حلول لغياب
عدد من أبرز نجوم الفريق ،على رأسهم
التونسي يوسف المساكني ،الذي
غادر الدوحة لالنضمام لمنتخب بالده،

وكذلك الوقوف على اإلصابة التي كان
قد تعرض لها أمام أم صالل ومواصلة
التحضير للمرحلة القادمة خاصة أنه
سيقود منتخب بالده في كأس العالم،
ومن المقرر أن تتواصل التدريبات اليوم
من أجل تحقيق بداية قوية في كأس
 OOREDOOأم ًال في المنافسة على
مختلف البطوالت ،والسعي لتحقيق
لقب يسعد الجماهير.

في مواجهة الوكرة بكأس «»Ooredoo

القطراوي يفتقد
المغربي بدر بانون

} بدر بانون

أعلن نادي قطر أمس انضمام العب الملك بدر بانون إلى
قائمة منتخب بالده المغرب لخوض مباراتين وديتين ضمن
تحضيرات بطولة كأس العالم  2022في قطر ،وسيفتقد
القطراوي قائد خط الدفاع في مباراته األولى أمام الوكرة بكأس
 ،OOREDOOلكن المدرب يوسف سفري يمتلك كل الحلول
التي تمكنه من تحقيق النتيجة المرجوة ،بالرغم من صعوبة
مواجهة الوكرة في ظل النتائج المميزة للنواخذة في بطولة
الدوري هذا الموسم.
ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته اليوم استعداد ًا
للمواجهة التي سيخوضها الفريق غد ًا ،حيث سيضع يوسف
سفري التشكيلة المناسبة للقاء بعد المران األخير اليوم
وسط تطلعات لالنطالق بشكل جيد في البطولة.

خالل منافسات الثنايا بكار وقعدان

«الشحانية» تخطف األنظار
في «المحلي األول»
تواصلت أمس أقوى تحديات المرحلة الثانية من السباق
المحلي األول بالشحانية … تألق المضمر القدير فاران بن
محمد بن قريع وقاد هجن الشحانية للفوز بناموسي الثنايا
بكار وقعدان.
وتمكن بن قريع من قيادة «وعد» ملك هجن الشحانية للفوز
بأقوى نواميس هذا الصباح ،ناموس
الشوط األول الرئيسي للثنايا
بكار ،بعد منافسة قوية مع
شقيقتها في عزبة الشحانية
«وعد» بقيادة البرنس جارالله
محمد بن عقيل ،لكن «وعد» األولى
تفوقت في األمتار األخيرة وحسمت
الفوز والناموس في توقيت زمني
مميز قدره  8:05:92دقيقة ،وهو
التوقيت الذي صمد حتى نهاية
المنافسات دون ان يتحطم.
كما عاد بن قريع للتألق في الشوط
الثاني الرئيسي المخصص للثنايا
قعدان ،وقاد «قناد» ملك هجن
الشحانية للفوز بناموس الشوط
األقوى على مستوى القعدان ،الشوط
الرئيسي للثنايا قعدان بتوقيت زمني
قدره  8:11:34دقيقة.
وتواصلت منافسات الثنايا شيوخ
صباح أمس على مدار  10أشواط ،خصصت  6منها للبكار و4
للقعدان ،جرت جميعها من نقطة الـ  5كم.
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سفري :أسود األطلس قادرون على تحقيق المفاجأة

«الثمامة» يستقبل مشجعي المغرب بالمونديال
بمشاركة « »180العبا بصالة االتحاد

مهرجان ناجح لبراعم السلة
كتب

استقبل استاد الثمامة ،أحد االستادات
الثمانية لبطولة كأس العالم FIFA
قطر  ،2022مجموعة من مشجعي
المنتخب المغربي قبل أسابيع قليلة
من استضافة االستاد المونديالي
مباراتين لمنتخب أسود األطلس ،خالل
مشاركته في منافسات مونديال كرة
القدم ،للمرة السادسة في تاريخه.
وتع ّرف المشجعون المغاربة خالل
الجولة التعريفية على مرافق االستاد،
مشجع،
الذي يتسع ألكثر من  40ألف
ّ
ويشهد انطالق مشوار المغرب في
المونديال المرتقب بمواجهة بلجيكا،
صاحب المركز الثالث في النسخة
السابقة من كأس العالم ،ثم مباراته مع
كندا في األول من ديسمبر المقبل.
وفي ضوء التوقعات بتوافد آالف
المشجعين المغاربة إلى قطر لحضور
منافسات المونديال؛ قالت ليلى وعلي،
من قادة مشجعي المنتخب المغربي في
قطر ،والتي شاركت في الجولة باستاد
الثمامة ،إن الدعم الذي يقدمه أفراد
الرابطة والجالية المغربية المقيمون
في قطر ،سيسهم بدور كبير في بث روح

} يوسف سفري

الحماس
و تحفيز
أسود األطلس
في رحلتهم للتأهل
إلى األدوار اإلقصائية في
البطولة.
وأضافت« :يشتهر المغاربة بأسلوب
فريد في التشجيع خالل مباريات
كرة القدم ،حيث يشكلون مشاهد
رائعة تزين المدرجات وتغمر األجواء
بالكثير من مشاعر التشويق واإلثارة،
وهم عنصر ال غنى عنه في المباريات،
وبمثابة الالعب رقم  12في الفريق».
من جهته يرى المشجع المغربي عبد

الرحمن
موساوي،
الذي يقيم
في قطر منذ
عام ًا،
عشرين
أن البطولة ستظهر
قدرات الالعبين المغاربة ،وقال:
«أتمنى أن يحالفنا الحظ هذه المرة
ونتجاوز دور المجموعات ،آمل أن يحالف
التوفيق المدرب الجديد والالعبين».
وأكد يوسف سفري نجم المنتخب
المغربي السابق ،ومدرب نادي قطر ،أن
بإمكان منتخب بالده مفاجأة الجميع
خالل كأس العالم  2022في قطر.
وقال سفري في تصريحات للموقع
الرسمي للجنة العليا للمشاريع واالرث:

منتخب المغرب يضم بين صفوفه
مجموعة من أفضل الالعبين ،إضافة إلى
المدرب الجديد الذي تولى قيادة الفريق
مؤخر ًا ،وأعتقد أن التشكيلة الحالية
لمنتخبنا ومستوى أدائه كفيل بإرباك
حسابات المنتخبات المنافسة له في
المجموعة السادسة ،وأتمنى أن يتواصل
أداؤه المتميز أيض ًا خالل األدوار اإلقصائية
في البطولة ..وأشاد سفري ،الذي لعب
في الدوري اإلنجليزي ضمن صفوف
أندية كوفنتري سيتي ونوريتش سيتي
وساوثهامبتون ،بالمنشآت الرياضية التي
شيدتها دولة قطر الستضافة المونديال،
وقال :هناك رغبة حقيقية لالرتقاء
بمستوى كرة القدم في قطر سواء على
أرضية الملعب ،أو في المنشآت الرياضية
التيستستضيفالمنافسات.
وأضاف :من الواضح أن هذا هو الدافع
وراء كل هذا التطور الهائل الذي شهدته
البنية التحتية الرياضية في قطر على
مدى السنوات الماضية ،وال شك أن
المشجعين المغاربة متحمسون لزيارة
هذه االستادات الرائعة واالستمتاع بكرم
الضيافة في قطر.

عوض الكباشي

شهدت مالعب اتحاد كرة السلة بالغرافة صباح أمس إقامة
مهرجان براعم كرة السلة لفئتي «الميكرو والميني باسكت»
والتي نظمها اتحاد كرة السلة ..في األسبوع الثاني على
التوالي ..وشارك في المهرجان أكثر من  180ناشئا يمثلون 9
أندية هي :السد والريان والعربي والوكرة الغرافة والشمال
والخور وقطر واألهلي ..ويعد هذا العدد الكبير من البراعم
القطرية في لعبة كرة السلة بمثابة القاعدة الجديدة لكرة
السنية خالل
أساسيا لفرق الفئات
رافدا
السلة القطرية لتكون
ً
ً
ّ
السنوات القادمة.
حصصا تدريبية مشتركة يقوم بها عدد
وتضمن المهرجان
ً
ّ
كبير من مدربي األندية وفق منظومة عمل جماعي وضعها
المتخصصون في االتحاد وبإشراف األجهزة الفنية
الخبراء
ّ
تضمن المهرجان إقامة
كما
السلة..
كرة
عالم
في
المختصة
ّ
العديد من الفعاليات المصاحبة في وجود أولياء أمور وأسر
الالعبين.
وشهد المهرجان أجواء مميزة وسط تنظيم مثالي من جانب
االتحاد القطري الذي يهتم كثيرا بتوسيع القاعدة واالهتمام
بالفئات السنية ..ويقوم مدربو الفرق بتعليم الالعبين الصغار
مهارات كرة السلة األساسية ،وكذلك التدريب على هذه
المهارات مع بعض المباريات.

} جانب من المهرجان

ختام الجولة الثانية من بطولة اسبرينت
اختتمت أمس منافسات الجولة الثانية
من بطولة قطر الوطنية للسرعة في فئة
السيارات «إسبرينت» التي تعد أولى
فعاليات موسم  ،2023 - 2022والتي
نظمها اتحاد السيارات والدراجات النارية
أمام الباحة الرئيسية لحلبة لوسيل
الدولية ،بمشاركة كبيرة من نجوم
اللعبة سواء من السائقين المحليين أو
من خارج قطر.
وجاءت منافسات الجولة قوية بين جميع
المتسابقين في الفئات الست للبطولة،
سواء خالل التجارب الحرة أو المحاوالت
الثالث الرسمية ،خاصة في الفئة األقوى
« ،»O1حيث لم تحسم المراكز الثالثة

األولى إال مع انتهاء المحاولة الثالثة ،التي
أسفرت عن تتويج نديم زياد بلقب الجولة
بعدما احتل المركز األول مسجال الزمن
األسرع
وتفوق نديم على أقرب منافسيه جاد األعور
الذي جاء في المركز الثاني بزمن قدره
 1.04.323دقيقة في محاولته األولى.
وفي منافسات فئة « ،»O2حقق جاد األعور
لقب هذه الجولة بعدما احتل المركز األول،
مسجال الزمن األسرع في اللفة وقدره 55.422
ثانية في محاولته الثالثة.
أما في منافسات فئة « »O3فقد أحرز عبدالله
الغيديد لقب هذه الجولة بعدما احتل
المركز األول ،مسجال الزمن األسرع في اللفة

وقدره  1.00.232دقيقة في محاولته الثالثة.
وفي منافسات فئة « ،»P1فقد أحرز منصور
شبلي لقب هذه الجولة بعدما سجل الزمن
األسرع في اللفة وقدره  59.647ثانية في
محاولته الثالثة.
وفي فئة « ،»P2نال ماهر ساري لقب الجولة
بعدما احتل المركز األول ،مسجال الزمن
األسرع في اللفة وقدره  57.146ثانية في
محاولته الثالثة.
وأخيرا شهدت منافسات فئة « »P3منافسات
قوية ،حيث حقق فرانشيسكو فورناسياري
لقب الجولة بعد احتالله المركز األول،
مسجال الزمن األسرع في اللفة وقدره 56.666
ثانية في محاولته الثالثة.

فاز بالجولتين المفتوحة والكبرى أمس

الباكر يسيطر على ألقاب «لونجين هذاب»
سيطر الفارس محمد خليفة الباكر على
منافسات اليوم األخير لقفز الحواجز
ضمن الجولة الثانية ،من بطولة جوالت
قطر للفروسية «لونجين-هذاب» في
نسختها السادسة ،المقامة بالصالة
الداخلية لالتحاد القطري للفروسية
والخماسي الحديث.
وحقق الباكر الفوز بالمركزين األول
والثالث في الجولة الكبرى التي أقيمت
وأحرز الفارس محمد خليفة الباكر المركز األول
في الجولة المفتوحة التي أقيمت على ارتفاع 115
 -120سم بمشاركة  51فارسا وفارسة أنهى  16منهم
منافسات الجولة دون أخطاء جزاء وحقق الباكر زمنا
قدره  68.26ثانية على الجواد ..جومبو.
وجاء حسين سعيد حيدان في المركز الثاني وغانم
ناصر القاضي في المركز الثالث.
وعبر الباكر في تصريح له عقب انتهاء الجولة عن
سعادته بالفوز الذي حققه وبالمستوى الذي قدمه
خالل يومين ضمن الجولة الثانية من البطولة التي

أمس في ختام منافسات الجولة
الثانية ،بعد ان حقق زمنا قدره 65.25
ثانية ليظفر بالمركز األول على الجواد
«فيرونا» ،كما حقق زمنا قدره 94.63
ثانية مع  4أخطاء جزاء ليحل في المركز
الثالث على الجواد «ليسبون  ،»56بينما
جاء الشيخ خليفة آل ثاني في المركز
الثاني بزمن  28.68ثانية على الجواد
«سرندبيتي».
تشهد مشاركة كبيرة من الفرسان منذ انطالق جولتها
األولى.
.ومضيفا ان المنافسات كانت قوية وسط عزيمة من
الفرسان على إظهار مستويات عالية تعكس استعداهم
الجيد للموسم الحالي وامتدح الباكر جودة الجواد الذي
شارك به في منافسات اليوم وقال ،ان الجواد يعد من
أفضل الجياد المشاركة في البطولة ولقد تم شراؤه عبر
الراعي شركة الفردان ،التي تشارك في رعاية البطولة
ولها فريق يشارك منافسات الفرق في البطولة ،ومعتبرا أن
من هذه المبادرات من قبل الرعاة تعد واحدة من الفوائد

الكبيرة التي تحققت من خالل بطولة «لونجين  -هذاب».
وأشاد سعادة الشيخ أحمد بن نوح آل ثاني عضو
اللجنة المنظمة للبطولة ،بالمستوى الجيد الذي قدمه
الفرسان في أول جولتين من البطولة التي تقام هذا
العام في موسم استثنائي للرياضة القطرية عامة ألنه
عام المونديال إذ تستضيف قطر خالل شهري نوفمبر
وديسمبر المقبلين نهائيات بطولة كأس العالم FIFA
قطر ،2022لكرة القدم ..ومضيفا ان الفروسية القطرية
تعد واحدة من الرياضات التراثية للدولة التي تمثل

جزءا كبيرا من الثقافة القطرية فهي رياضة األجداد
واآلباء التي تطورت حتى وصلت العالمية بفضل الدعم
الكبير المقدم لها من القيادة الرشيدة في الدولة.
وأوضح ان اللجنة المنظمة لبطولة «لونجين – هذاب»
رأت ان تبدأ منافساتها مبكرة هذه السنة إلتاحة الفرصة
للفرسان لإلعداد بشكل جيد للموسم الذي سيتوقف
إبان فترة المونديال ،هذا بجانب االستفادة من
اإلمكانيات المتاحة من حيث جودة المنشآت والصاالت
الداخلية المجهزة بأعلى متطلبات رياضة الفروسية.
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أتلتيكو يتحدى الريال فوق مسرح «واندا متروبوليتانو»

ديربي مدريد يخطف األنظار
تخطف مواجهة أتلتيكو مدريد

تشيلسي يدخل السباق

وريال مدريد الليلة األنظار في

ديربي العاصمة اإلسبانية،

لضم نجم دورتموند

حيث سيكون ملعب «واندا

صراع إنجليزي
على بيلينجهام

متروبوليتانو» ،مسرحا له،

ضمن فعاليات الجولة

السادسة من مسابقة الدوري

اإلسباني «ال ليغا» موسم -2022
.2023

ريال مدريد يحتل صدارة الليجا
اإلسبانية برصيد  15نقطة أي

بالعالمة الكاملة جراء الفوز في
أول  5جوالت ،فيما يأتي فريق

أتلتيكو في المركز السادس

برصيد  10نقاط ،جمعها من

الفوز في  3مواجهات ،تعادل
في لقاء وخسر في مثله.

أنشيلوتي يساند فينيسيوس

العنصرية تلقي بظاللها
على القمة

حتى اآلن من البقاء بدون بنزيما بفضل تألق األوروجوائي
الريال يفتقد المهاجم الفرنسي
فيدي فالفيردي والبرازيلي رودريجو جويس ،فض ًال عن
كريم بنزيما ،أحد أهم أعمدة الفريق
ارتفاع مستوى فينيسيوس جونيور ليتفوق على نفسه
لعب
بدونه
الذي
الرئيسية..
انتصارا
الميرينجي  26مباراة حقق 16
بعد األداء األسطوري الذي قدمه الموسم الماضي.
ً
في المقابل أتلتيكو مدريد يفتقد الرباعي «سافيتش،
و 4تعادالت و 6هزائم.
خيمينيز ،توماس ليمار ،وسيرجيو ريجيلون» أمام ريال
وكان بنزيما قد شعر بمتاعب في
ركبته اليمنى خالل مواجهة سيلتك في
مدريد بسبب اإلصابة.
وك��ان ق��د التقى الفريقان  226م��رة ،ري��ال م��دري��د سجل
دوري األبطال وبدا أن األمور ال تسير على
انتصارا
انتصارا وخسارة واحدة ،وأتلتيكو مدريد 58
112
ما يرام ،وبالفعل تم تشخيص تعرضه
ً
ً
و 56تعاد ًال ،وسجل العبو الريال  ،373فيما سجل العبو
إلصابة مزدوجة في العضالت والركبة
أت��ل��ت��ي��ك��و  .281وع���ل���ى صعيد
اليمنى ،ومن المرجح أن يعود الفرنسي
إلى الفريق بعد التوقف الدولي في الثاني من
الدوري اإلسباني ،التقى فريقا
أكتوبر/ تشرين أول المقبل أمام أوساسونا.
العاصمة اإلسبانية في 167
وتمكن الريال
مباراة ،تفوق الملكي في 89
مباراة ،مقابل  39لألتليتكو،
وس��اد التعادل ف��ي مثلهما،
وم��ل��ي��ت ش��ب��اك أتلتيكو بـ
ُ
أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد
 ،262ف��ي��م��ا س��ج��ل��وا 216
أن البرازيلي فينيسيوس في حالة معنوية رائعة قبل خوض
آخرين.
مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد ،بعد الجدل الذي أثارته
وك��ان��ت أكبر نتيجة فاز
الرقصات التي يؤديها احتفاال بأهدافه ،مشيرا إلى أنه «ال يرى
بها الريال في مبارياته
عنصرية في إسبانيا» .وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي «ال شيء مما
ض��د أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د
شتت
حدث من جدل حول رقصات احتفال فينيسيوس أو لون بشرته
أعلن جمال بلماضي ،المدير الفني
ك��ان��ت /5 0موسمي
تركيزه عن الديربي» .وعن رد الفعل العدائي الذي يمكن أن يواجهه العب
لمنتخب الجزائر ،قائمة الخضر
 ،1958و ،1983بينما
مثل فينيسيوس من مشجعي أتليتكو مدريد ،قال أنشيلوتي :لست
اس����ت����ع����دادا ل���ف���ت���رة ال��ت��وق��ف
حقق صانعو الوسائد
قلقا ألننا سنلعب مباراة كرة قدم في ملعب منافس.
ال����دول����ي ال��م��ق��ب��ل��ة ،وال���ت���ي
الفوز بنتيجة /5 0أيضا
سيواجه خاللها منتخبي
من الطبيعي جدا أن يدعم مشجعو أتلتيكو مدريد ،الذين أحترمهم كثيرا،
غينيا ون��ي��ج��ي��ري��ا خ�لال
فريقهم ،وليس هناك ما أقوله ،إنها مباراة رائعة ،ومخاوفنا تكمن في أمور مثل
موسم .1947
ف��ت��رة األج���ن���دة ال��دول��ي��ة
التغلب على خصم قوي ال أكثر» .وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي
هداف مواجهات الفريقين
ال��م��ح��ددة م��ن االت��ح��اد
التقديمي للمباراة« ،وصلنا الديربي بشكل جيد ،في مسيرة جيدة ،ضد
هو البرتغالي كريستيانو
الدولي لكرة القدم «فيفا»
منافس قوي ،إنها مباراة خاصة ونستعد لها بأفضل طريقة ممكنة،
رون�������ال�������دو الع�������ب ف���ري���ق
خالل سبتمبر الجاري.
المباراة ستكون جيدة ،المستوى مرتفع للغاية بين الفريقين،
مانشستر يونايتد الحالي
وش���ه���دت ق��ائ��م��ة منتخب
ستكون مباراة تنافسية ،ال نتوقع شيئا
جديدا وستكون مباراة قوية
ً
بواقع  22هدفا ،ومن أتليتكو
ال��ج��زائ��ر ت��واج��د ري���اض محرز
في
ا
جد
جيدين
العبين
هناك
للغاية ومباراة كرة قدم جيدة ،ألن
ً
ب��اك��و ك��ام��ب��وس ب��واق��ع 12
الع��ب فريق مانشستر سيتي اإلنجليزي،
كال الفريقين ،المباراة مفتوحة لكن ال يوجد أمر محسوم،
بلماضي،
جمال
مع
الالعب
أزمة
من
الرغم
على
هدفا.
} رياض محرز

محرز على رأس
قائمة «الخضر»

التنافس أمر طبيعي».

سيميوني:

«الملكي»
استثنائي

منذ مبــاراة الكاميرون الثانيــة في تصفيات كأس
ال��ع��ال��م ق��ط��ر  .2022كما ش��ه��دت قائمة
المنتخب الجزائري لوديتي غينيا
ون��ي��ج��ي��ري��ا ،ع����ودة أن���دي
دي��ل��ور ونبيل بن
طالب.

أشاد األرجنتيني دييجو سيميوني،
مدرب أتلتيكو مدريد ،بفريق الريال قبل
} سيميوني
الديربي المرتقب الذي سيجمع الطرفين،
وقال سيميوني في مؤتمر صحفي« ،لديهم فريق
استثنائي مع العبين شباب يقومون بعمل رائع
مع الذين كانوا يؤدون لسنوات بمستوى
غير عادي ،لهذا السبب لديهم عادة الفوز
ألن لديهم فريق ًا استثنائي ًا ،سنتطلع
إلى نقل المباراة إلى مكان يمكننا أن
نكون فيه مرتاحين».
موقف
األرجنتيني
وكشف
الحارس السلوفيني ،يان أوبالك،
من خوض مواجهة الديربي أمام
ريال مدريد ،في ملعب «واندا
متروبوليتانو» ،وذلك بعد غيابه
عن لقاءين ،إثر معاناته من إصابة
في الفخذ اليسرى.
وقال سيميوني قبل يوم من الديربي،
المقرر ضمن الجولة السادسة من الليجا
«نعم (أوبالك) سيشارك».

شقيق بوغبا
يواجه تهمة االبتزاز

كشفت تقارير صحفية أن ماتياس بوغبا ،شقيق نجم يوفنتوس
بول بوجبا ،مازال محتجزا برفقة  4أشخاص آخرين من
الشرطة الفرنسية بتهمة اختطاف وابتزاز مسلح لشقيقه
بول بوغبا .وكشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية
تفاصيل القبض على ماتياس شقيق بول بوغبا
لدوره في مؤامرة خطف ،حيث كان العب
خط وسط يوفنتوس هو الضحية
المقصودة .وأضافت الصحيفة
أنه تم القبض على ماتياس
بوغبا وأربعة آخرين فيما
يتعلق بقضية بوغبا ،التي
أصبحت معروفة ألول مرة
في أواخر أغسطس عندما توجه
العب كرة القدم السابق في ريكسهام
وكرو وبارتيك ثيسل إلى وسائل التواصل االجتماعي
للتعهد باكتشافات مثيرة عن شقيقه ومهاجم باريس سان
جيرمان كيليان مبابي .وأكد مصدر مقرب من التحقيقات أن
الشرطة الفرنسية احتجزت مؤقت ًا ماتياس شقيق بول بوغبا العب
يوفنتوس اإليطالي الستجوابه ،بعدما أبلغ األخير مكتب المدعي
العام في باريس تعرضه لالبتزاز في مارس الماضي.
} بوغبا وشقيقه

} جود بيلينجهام

تداولت تقارير صحفية
أن الدولي اإلنجليزي جود
بيلينجهام العب وسط
بوروسيا دورتموند األلمانى
أصبح هدفا لعدة أندية
أوروبية كبرى ،ويحتمل
أن يكون إحدى الصفقات
الكبيرة في تاريخ كرة القدم
خالل سوق انتقاالت الصيف
المقبل .2023
وأكدت صحيفة «صن»
البريطانية أن تشيلسي
ينافس ليفربول ومانشستر
يونايتد وأندية أوروبا الكبرى
على النجم اإلنجليزي
الشاب ،وقد تكلف الصفقة
أكثر من  100مليون جنيه
إسترليني.
وأشارت الصحيفة إلى أن
بوروسيا دورتموند أعلن
بعد ،رحيل النرويجي
إيرلينج هاالند إلى مانشستر
سيتي الصيف الماضي،
أن جود بيلينجهام لن يغادر
الفريق ،وقرر االحتفاظ به
رغم اهتمام أندية كبرى.
وأضافت الصحيفة أنه
رغم قرار الفريق األلماني إال
أن هناك قائمة من األندية
األوروبية تتنافس على
النجم الشاب ،من بينها ريال
مدريد اإلسباني وليفربول
ومانشستر يونايتد وقرر
الملياردير األميركي تود
بويلي مالك تشيلسي دخول
الصفقة والتنافس مع الكبار
لخطف الموهبة
الشاب.

هاالند يواصل تحطيم األرقام

ثالثية «السيتي» تعمق
جراح «الذئاب»

{ هاالند

ت��غ��ل��ب م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي
ب�����س�����ه�����ول�����ة ع�����ل�����ى م���ض���ي���ف���ه
وولفرهامبتون بثالثية نظيفة ،أمس ،في
المباراة التي أقيمت على ملعب مولينيو ضمن لقاءات
الجولة الثامنة من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وسجل ثالثية مانشستر سيتي كل من جاك جريليش في
الدقيقة ( )1وإيرلنج هاالند في الدقيقة ( )16وفيل فودين في
الدقيقة (.)69
وبتلك النتيجة رفع رصيده إلى  17نقطة ،بينما تجمد رصيد
وولفرهامبتون عند  6نقاط في المركز الـ .16
م��ن جانبه وض��ع النرويجي ه��االن��د ،نجم مانشستر
سيتي ،اسمه على رقم قياسي في الدوري اإلنجليزي
الممتاز .ونجـح هـاالند ف��ي تســجيل الهـــدف
الثـانــي لمانشــسـتـــر ســـيتي في المباراة
الجارية أم��ام وولفرهامبتون ،ضمن
الجـولـــــة الثامـنــة مــن الدوري
اإلنجليزي .

6
الطب والحياة
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تركيبة فريدة من الفيتامينات والمعادن

فوائد لـ«توت العليق»

توت العليق هو توت شهير ذو لون غني
وطعم حلو المذاق .وهي ثمرة غنية تُ عد
مصدر ًا جيد ًا للفيتامينات والمعادن
ومضادات األكسدة.
يمكن أن يتراوح لون توت العليق من
األحمر واألسود الشائعة إلى اللون
األرجواني أو األصفر .يحتوي كل
لون من التوت على تركيبة فريدة
من الفيتامينات والمعادن ومضادات
األكسدة.
في هذا التقرير نلقي نظرة على الفوائد
الصحية لتوت العليق ،ونقدم تفصي ًال
غذائي ًا للثمرة وطرق االستفادة منها ،مع
شرح للمخاطر الصحية المحتملة.

إذ تساعد مضادات األكسدة الجسم
على التخلص من المواد السامة
المعروفة باسم الجذور الحرة .وينتج
الجسم بعض هذه المواد أثناء عمليات
التمثيل الغذائي ،بينما ينتج البعض
اآلخر بسبب عوامل خارجية ،مثل
تناول األطعمة غير الصحية والتلوث.
كما تشمل األطعمة غير الصحية
واألطعمة المصنعة وتلك التي تحتوي
على نسبة عالية من الدهون والسكر
عليها .وإذا بقي الكثير من الجذور الحرة
في الجسم ،فقد تتسبب في تلف
الخاليا ،مما يؤدي إلى مجموعة من
المشاكل الصحية.

قيمة غذائية كبيرة

 - 1مصدر غني باأللياف الصحية

يحتوي توت العليق على مضادات
األكسدة الغنية التي تساعد في
منع مجموعة من الحاالت الصحية
واألمراض ،وفق ًا لموقع WebMd
للصحة والطب.
كما تُ عتبر الفيتامينات فيه؛ مثل
فيتامين  Cوفيتامين  ،Eوالسيلينيوم،
وبيتا كاروتين ،واللوتين ،والليكوبين،
والزياكسانثين ،والمواد الكيميائية
النباتية التي تُ سمى مركبات
الفالفونويد ،تساهم كلها في تعزيز
صحة الجسم والحماية من األمراض
الخطيرة؛ مثل السكري والقلب
والسرطانات.

توت العليق ُيعد مصدر ًا جيد ًا لأللياف.
ويحتوي كوب واحد من التوت على 8
جرامات من األلياف .توصي الدالئل
اإلرشادية الطبية البالغين الذين
تتراوح أعمارهم بين  19عام ًا وأكثر أن
يستهلكوا ما بين  22.4جرام و 33.6جرام
من األلياف يومي ًا ،اعتماد ًا على العمر
والجنس.
يشير الخبراء إلى أن اتباع نظام
غذائي غني بمضادات األكسدة
يمكن أن يساهم في صحة الدماغ
والجهاز العصبي .وهناك أدلة على أن
فيتاميني  Cو Eقد يساعدان في حماية
قدرة الشخص على التفكير وتذكر

السكر والضغ
ط والكوليسترول
ومعا
مل كتلة الجسم
هناك كثير من النصائح التي تصلنا
عن الصحة ،وكثير منها عام مثل
تناول مزيد من الخضار أو ممارسة
االسترخاء ،لكن هناك مؤشرات
كمية؛ أي أنها تقاس باألرقام ،يمكن
أن تساعدنا في التعرف على وضع
صحتنا.
وهذه األرقام األربعة تحدد حالتنا
الصحية بشكل كبير:

المعلومات مع تقدمه في السن ،وهي
متوفرة بشكل كبير في توت العليق
بمختلف أنواعه.

والبدانة،
العالية،
الكوليسترول
والمرض القلبي بأنواعه ،والسكتة
الدماغية.

 - 2يعزز صحة القلب

 - 3الوقاية من السرطان

أظهرت األبحاث ،وفق ًا لموقع Medical
 News Todayللصحة والمعلومات
الطبية ،أن مجموعة واحدة من مركبات
الفالفونويد ،يمكنها كبح االلتهاب الذي
قد يؤدي إلى أمراض القلب واألوعية
ويعد توت العليق ثمرة غنية
الدمويةُ .
بالكثير من األنثوسيانين.
قد تقلل مضادات األكسدة المختلفة
من خطر إصابة الشخص بأمراض
القلب واألوعية الدموية عن طريق
منع تراكم الصفائح الدموية وخفض
ضغط الدم باستخدام آليات مضادة
لاللتهابات.
وتشجع جمعية القلب األميركية،
معظم الناس على زيادة تناولهم
للبوتاسيوم وتقليل كمية الصوديوم
في نظامهم الغذائي؛ إذ يمكن أن
تساعد هذه التعديالت الغذائية في
الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ،وهو
عامل خطر لإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية .ويحتوي كوب واحد
من التوت على  186ملغ من البوتاسيوم.
يمكن أن تساعد األلياف الموجودة
في توت العليق أيض ًا في إدارة أو منع
اإلصابة بـ :ضغط الدم ،ومستويات

الحظ المعهد الوطني للسرطان
أن مضادات األكسدة من المصادر
الغذائية قد تساعد في حماية الجسم
من سرطان الرئة والمريء والمعدة
وأنواع أخرى من السرطان.
وبالفعل في عام  ،2010عالج العلماء
خاليا سرطان المعدة والقولون والثدي
بمستخلص من توت العليق األحمر.
ووجدوا أن المستخلص قتل أكثر من
 90%من الخاليا.
وقدر الباحثون أن مضادات األكسدة
َّ
كانت مسؤولة عن تدمير حوالي نصف
خاليا سرطان الثدي عند المصابات
الالتي أجري عليهن االختبارات.

 - 4إدارة مرض السكري
قد تساعد مضادات األكسدة الموجودة
في التوت في منع االلتهاب ،والذي قد
يكون عامل خطر لإلصابة بمرض
السكري من النوع .2
وخلص مؤلفو دراسة تمت عام 2018
إلى أن األلياف الغذائية قد تقلل من
خطر اإلصابة بمرض السكري من
النوع  ،2وكذلك تحسين األعراض لدى

األشخاص الذين يعانون بالفعل من
هذه الحالة.
وألن توت العليق حلو بشكل طبيعي،
ال يحتاج الناس عادة إلى إضافة السكر
ويعد مصدر ًا جيد ًا للسكر الصحي
إليه ُ
للجسم.
كما تُ عد حالوته إضافة مفيدة للنظام
الغذائي عندما يسعى الشخص إلدارة
مرض السكري أو الوزن الزائد.
ومع ذلك ،فإن الثمار تحتوي على بعض
السكر الطبيعي .وبالتالي يجب على
مرضى السكري أخذ ذلك في االعتبار
عند تناول كميات كبيرة من الفواكه
الغنية.

 - 5تحسين مشاكل الهضم
يمكن أن يساعد محتوى األلياف والماء
في توت العليق على منع اإلمساك
والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي؛
إذ تعمل األلياف الكثيفة في الثمرة على
تعزيز انتظام حركات األمعاء ،وهو أمر
ضروري للتخلص اليومي من السموم.
ً
أيضا في
كما قد يساعد تناول األلياف
إدارة ضغط الدم ،وخفض مستويات
الكوليسترول ،ودعم فقدان الوزن،
وغيرها.

 - 6تعزيز صحة العينين
يحتوي

توت

العليق

على

مادة

ما رقم سكر الدم
الطبيعي؟

يعرف بالسكر التراكمي ،ويقيس
مستوى السكر في الدم على مدار
شهرين إلى  3أشهر.
يجب أن يكون السكر التراكمي أقل
من .5.7%

كيف تخفض سكر الدم؟
إذا كنت مصابا بالسكري عليك
تناول العالج سواء العالج الفموي أو
اإلنسولين
اتباع نظام غذائي صحي
ممارسة النشاط البدني وفق توصيات

يحتوي توت العليق مثله مثل
الفواكه األخرى كالتفاح والخوخ،
على مواد كيميائية طبيعية تسمى
بعض
يعاني
الساليسيالت.
األشخاص من حساسية تجاه هذه
المركبات وقد يعانون من رد فعل
تحسسي تجاهها ،مثل الطفح الجلدي
أو التورم ،بحسب موقع BBC Food
للتغذية.
لذلك إذا كنت قلق ًا بشأن الحساسية
الغذائية ،فيرجى استشارة طبيبك
العام أو أخصائي التغذية للحصول
على إرشادات.
وبخالف هذا ،فهو آمن تمام ًا لالستخدام
ولكن بكميات معتدلة لكي ال يسبب
مستويات عالية من السكر في الجسم
عند االستهالك.

أعلى.
يوصى
السيئ،
الكوليسترول
بأن يكون مستواه أقل من 100
ملغ/ديسيلتر.
الدهون الثالثية ،يوصى بأن يكون
مستواها أقل من  150ملغ/ديسيلتر.
كيف تخفض الكوليسترول؟
تناول العالج إذا كنت مصابا بارتفاع
الكوليسترول
تقليل األغذية الدهنية
ممارسة الرياضة
خفض الوزن
اإلكثار من الخضار واللحوم الخالية
من الدهون
معامل كتلة الجسم ()BMI
هو رقم يكون احتسابه عبر قسمة
الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول
بالمتر.
يمكن أن يكشف معامل كتلة الجسم
الخاص بك عما إذا كنت تعاني من
نقص الوزن أو زيادة الوزن أو حتى
السمنة.
ارتفاع مؤشر كتلة الجسم قد يزيد
من خطر إصابتك بمشكالت صحية،
بما في ذلك أمراض القلب والسكتة
الدماغية ومرض السكري من النوع
الثاني.

ارتفاع نسبة السكر في الدم حالة
مرضية تنتج عن مرض السكري،
ويؤدي هذا االرتفاع على المدى البعيد
إلى مضاعفات خطرة ،مثل زيادة خطر
أمراض القلب والشرايين والعمى وبتر
األطراف وتلف األعصاب.

«إتش بي إيه  1سي» ()HbA1c

هل توت العليق آمن للجميع؟

« »4أرقام تحدد حالتك الصحية

سكر الدم

سكر الصوم ،ويقيس مستوى السكر
في الدم بعد  8ساعات من الصوم
يجب أن يكون سكر الصوم أقل من
 100مليغرام/ديسيلتر.
اختبار تحمل السكر ،ويقيس
مستوى السكر بعد تناول مشروب
سكري خاص بساعتين
يجب أن يكون تحمل السكر أقل من
 140مليغراما/ديسيلتر.

زياكسانثين المضادة لألكسدة،
والتي تعمل على ترشيح أشعة الضوء
األزرق الضارة من العينين ،خاصة لمن
يمارسون وظائف مكتبية تستلزم
استخدام شاشات الحاسوب والهواتف
الذكية لساعات طويلة.
كما قد يلعب دور ًا في حماية العينين
من مشاكل مثل الضمور البقعي
المرتبط بتقدم العمر ( ،)AMDوهي
حالة تسبب مشاكل في الرؤية لدى
كبار السن.

الطبيب

ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم هو ازدياد متواصل
في الضغط باألوعية الدموية ،يزيد
من وظيفة الضخ في القلب ويؤدي إلى
تصلب باألوعية ،وذلك وفقا للمكتب
اإلقليمي لشرق المتوسط في منظمة
الصحة العالمية.

ما رقم ضغط الدم الطبيعي؟
يقاس ضغط الدم برقمين :الرقم
األول (االنقباضي) الضغط داخل
األوعية الدموية أثناء انقباض
القلب أو نبضه ،ويمثل الرقم الثاني

(االنبساطي) الضغط داخل األوعية
أثناء راحة القلب بين النبضات.
ويعرف ضغط الدم السوي لدى
البالغين بأنه ضغط الدم االنقباضي
 120مليمترا زئبقيا (أي إنه مساو
الرتفاع عمود من الزئبق طوله 120
مليمترا) واالنبساطي  80مليمترا
زئبقيا ،أما ارتفاع ضغط الدم
فيعرف بأنه بلوغ أو تجاوز ضغط
الدم االنقباضي  140مليمترا زئبقيا
واالنبساطي  90مليمترا زئبقيا.
ونادرا ما يكون الرتفاع ضغط الدم أي
أعراض ملحوظة ،لذلك يعرف باسم
القاتل الصامت.
ولكن إذا لم يعالج ضغط الدم ،قد يزيد
من خطر التعرض لمشاكل خطيرة

مثل النوبات القلبية والسكتات
الدماغية ،وفقا لتقرير في صحيفة
صن.

كيف تخفض ضغط الدم؟
إذا كنت مصابا بارتفاع ضغط الدم،
تناول عالجك وفق إرشادات الطبيب
تقليل الملح
فقدان الوزن
ممارسة الرياضة بانتظام
تقليل الكافيين
التوقف عن التدخين

الكوليسترول في الدم
يحدث ارتفاع الكوليسترول في الدم
عندما يكون لديك كثير من مادة

دهنية تسمى الكوليسترول في الدم.
يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى زيادة
خطر تضيق وانسداد الشرايين
وأمراض القلب واألوعية الدموية ،بما
في ذلك النوبات القلبية والسكتة
الدماغية.

ما رقم الكوليسترول
الطبيعي؟

الكوليسترول الكلي في الدم يوصى
بأن يكون مستواه أقل من 200
ملغ/ديسيلتر.
الكوليسترول الجيد يوصى بأن يكون
مستواه أكثر من  40ملغ/ديسيلتر،
ويفضل أن يكون  60ملغ/ديسيلتر أو

ما مؤشر كتلة

الجسم الطبيعي؟
مؤشر كتلة الجسم الطبيعي يتراوح
بين  18.5حتى  ،24.9ويعني أن الوزن
طبيعي وال توجد مخاطر صحية
مرتبطة بالوزن ،مع تأكيد أن هذا
ال يعني عدم وجود مخاطر صحية
مرتبطة بأمور أخرى.
أقل من  :18.5يعني هذا وجود نقص
في الوزن ،وقد يؤدي إلى ضعف جهاز
المناعة وزيادة مخاطر اإلصابة بترقق
العظام.
كما أن نقص الوزن قد يرتبط
بالمعاناة من أحد اضطرابات الطعام.
 30فأكثر :الشخص مصاب
بالبدانة.

اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻴﻮم

ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻟﺼﻼة

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون
الطقس اليوم به غبار خفيف وحار نهارا،
مشيرة إلى أن حركة الرياح ستكون أغلبها
شمالية غربية  -شمالية شرقية 15 - 05
عقدة مع هبات تصل إلى  20عقدة أحيانا
على بعض المناطق ،وسوف تتراوح درجة
الحرارة في الدوحة ما بين  30إلى  38درجة
مئوية.

ا ﻟﻔـﺠــــﺮ
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مراصد

يعقوب العبيدلي
saad@al-watan.com

عليكم بالطيبات
بداية صفوا النية وال تذهبوا بعيد ًا ،العنوان أعاله
نقصد به الطعام ،األطعمة في مجملها ما لذ
امنُ و ْا ُك ُلو ْا
(ي َأ ُّي َها َّٱل ِذ َ
منها وما طاب ،قال تعالى ٰ َٓ
ين َء َ
مِ ن َط ِّي ٰ َب ِت َما َر َز ْق ٰ َن ُك ْم َو ْ
اه
ٱش ُك ُرو ْا ِل َّل ِه ِإن ُكنتُ ْم ِإ َّي ُ
ون) ونحن والحمد لله نأكل من الخفايف
َت ْع ُب ُد َ
واللطائف والقطائف والطيبات الشيء الكثير،
أخونا وزميلنا المصمم االحترافي أحمد األنصاري
اعتاد أن يجلب معه إلى الدوام ميرة «المكتب من
بفك الربيان ،والمكسرات ،والبسكوتات بأنواعها،
ناهيك عن القهوة بالبندق التي تزيد اإلنتاجية،
والشاي األصيل ،في طعمه العذب الجميل،
وحدها قهوة البندق العجيبة ،في طعمها رهيبة،
أو قهوة الشاب الوسيم والرياضي المستقيم
والمحلل الموضوعي وبالخوافي ودهليز الرياضة
بصير وعليم ،حمد اليافعي (بوعبد العزيز)
السوداء التي نرتشفها بإباء ،بطريقة الصحفيين
واإلعالميين الظرفاء أو كحال األدباء ،أما الـ
(بفك ربيان) مع الفلفل الحار ،فإنه سيد أطعمة
المكتب ،يسيل معه اللعاب ،ويعجب األصحاب،
ويطلبه األحباب ،ناهيك عن مكسرات اللوز
والجوز بأنواعها الدافعة والدافقة ،يأكلها الجميع،
وتخلص من عندنا بشكل سريع ،ألنها مطلوبة
في الصيف والربيع ،واللوز فائدته عظيمة،
ربنا يكثره ويديمه ،ينفع الفؤاد ،ويطرد السهاد
 األرق – ويطرب القلب الحزين ،يزيدك حنان ًا،ويجعلك في أمان ،ويثقل الميزان في تلك المواقف
والميدان ،طعامنا من ّوع ،كل زميل يتطوع بما شاء
وجاء ،طعامنا يثير المشاعر ،ويجعلك مبادر،
ويجعلك منتج ًا صاحب أثر ،جديرا بالعمل ،ما
أجمل الطعام في المكتب والدوام على مدار العام،
أنا ضد التبذير ومع التوفير ،ولكن ال أعتقد في
اتخاذ الطعام سرف ،هناك من ال يأكل الطعام
للزهد !! ما للزهد وأكل الطعام ؟ ليتك تأكل
وتتقي الله ،إن الله ال يكره أن تأكل الحالل ،إذا
اتقيت الحرام ،عامل الناس باحترام وابتسام
وكل (بفك ربيان) وسندويش الفالفل أو الزبدة
بالجام ،وال عليك مالم ،بعض األطعمة مذاقها حلو
العسل ،دافعة للعمل ،دافقة لألمل ،تذهب عنك
النصب – التعب  -والوصب  -الوجع ،وفي مكتبنا
األفضل واألجمل من أطعمة ولذائذ وعينات ونماذج
رائعة في أخالقها وتعامالتها وإنتاجيتها ،يطعمون
الطعام ،ويفشون السالم ،ويتعبدون بالليل
والناس نيام ،إذ ًا في الختام ،عليكم بالطعام،
فإنه يهدي إلى العافية والتمام ،ونظمت في ذلك
متطعم ًا..
شعر ًا قلت فيه :فما حمل مكتب امرئ
ّ
ألذ وأشهى من ربيان (بو حسن) ..وقهوة اليافعي
ضرب من اللذة ..في لذة العسل أشهى من
اللبن( ..صح لساني) من أكل طعامنا عوفي في
بدنه ،من السكر والضغط والكولسترول ،وحفظه
الله من كل داء ،جاء في األثر :ودعت أحدهم
حبيبة له ،فحادثته ساعة ،فجاع فطلب الطعام
ليأكل ،فقالت له :أما في وجهي ما يشغلك عن
الطعام واألكل ،قال« :خذيها مني» لو أن جمي ًال
وبثينة قعدا ساعة ال يأكالن ،لبصق كل منهما
في وجه صاحبه وافترقا ،وعلى الخير والمحبة
نلتقي.

سعد المهندي

برنامج صحي ترفيهي

لطلبة المدارس االبتدائية

«قطر الخيرية»
تطلق «الرابح األكبر»
الدوحة

مع «إيبردروال لالبتكار» في الشرق األوسط

واحة قطر للعلوم تعزز شراكتها

$

تستعد قطر الخيرية إلطالق برنامج «الرابح
األكبر» وهو برنامج توعوي ترفيهي صحي
لطالب المدارس االبتدائية بالتعاون مع وزارة
التربية والتعليم والتعليم العالي ،ومركز
النسيم للرعاية الصحية ،ولجنة رياضة
المرأة القطرية ،إضافة إلى فريق تمرن وخلك
صحي.
ويستهدف البرنامج ،الذي ينطلق في 20
سبتمبر الجاري ،ويستمر حتى  31من شهر
أكتوبر المقبل ،مشاركة  100طالب وطالبة
من الذين يعانون السمنة الزائدة واألمراض
المزمنة مثل السكر والكوليسترول والغدة،
بمشاركة  8مدارس من المرحلة االبتدائية.
ويتم تقديم البرنامج بإشراف مدربين
مختصين ويشمل أنشطة وورشا تدريبية
توعوية ولقاءات أسبوعية تفاعلية تدمج
بين النشاط الصحي والرياضي والترفيهي،
وتتناسب مع احتياجات المشاركين ويتم
تقديمها بطرق إبداعية.
* عادات صحية
ويهدف البرنامج إلى تعزيز نمط حياة صحي
للمشاركين وإكسابهم عادات صحية
وغذائية ليكونوا في المستقبل جي ًال يتمتع
بصحة جيدة ويسهم في بناء الوطن وخدمة
المجتمع ،كما يهدف إلى المساهمة في
تحقيق أقل نسبة من األمراض المزمنة
والمساهمة في تقليل التكاليف الصحية.
ويقوم مركز النسيم للرعاية الصحية بعمل
القياسات واالحصائيات الطبية وبناء عليها
يتم وضع وتحديد نظام غذائي مخصص
لكل طالب مشارك من ذوي السمنة الزائدة
وذوي األمراض المزمنة.

$

الدوحة

أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ،عضو مؤسسة
قطر ،عن توسيع شراكتها مع مركز إيبردروال لالبتكار
في الشرق األوسط ،وذلك من خالل اتفاقية تهدف إلى
توسيع نطاق أنشطة مركز إيبردروال في مجاالت
البحوث والتطوير واالبتكار ،باإلضافة إلى تعزيز تواجده
في الواحة.
يهدف مركز إيبردروال ،وهو عضو في واحة قطر للعلوم
والتكنولوجيا منذ عام  ،2016إلى تطوير معنى «المرفق
الرقمي» من خالل تطوير حلول رقمية مبتكرة للطاقة
المتجددة ،والشبكات الذكية ،باإلضافة إلى تعزيز
كفاءة الطاقة وترشيد استهالكها .ويملك المركز برامج
تعاون عديدة ضمن منظومة االبتكار المحلية ،كما
وقع المركز اتفاقيات تطويرعدة مع عدد من الجهات
الناشطة في مجال االبتكار والطاقة.
قام بتوقيع االتفاقية كل من السيد يوسف
الصالحي ،المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم
والتكنولوجيا،والسيد سانتياغو بانياليس ،المدير
العام لمركز إيبردروال لالبتكار في الشرق األوسط،
وذلك أثناء حفل خاص أقيم في واحة قطر للعلوم
والتكنولوجيا ،بحضور سعادة الشيخ علي بن الوليد
آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج االستثمار،

سينما المول ()1

وسعادة السيد خافيير كارباخوسا سانشيز سفير
مملكة إسبانيا لدى الدولة.
وفي أوائل هذا العام ،عقدت إيبردروال ووكالة ترويج
االستثمار في قطر شراكة لدعم مقر االبتكار الخاص
بإيبردروال ،وذلك بهدف تعزيز رقمنة قطاع الكهرباء
العالمي .االتفاقية التي ُأبرمت في مدريد خالل زيارة
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
أمير البالد المفدى إلى إسبانيا ،ستمنح الشركة
اإلسبانية إمكانية توسيع أنشطتها في المركز ،بهدف
تطوير المرافق الرقمية في قطر .وجدير بالذكر أن
مركز إيبردروال لالبتكار ،الذي يتخذ من واحة قطر
مقرا له ،يعمل على التصدي
للعلوم والتكنولوجيا
ً
للتحديات التكنولوجية ذات الصلة باالبتكار ورقمنة
الشبكة الكهربائية ،من خالل تطوير حلول خاصة
بالشبكات الذكية ،واستخدام الطاقة المتجددة،
وتعزيز كفاءة الطاقة.
وسيمكّ ن توسع أنشطة إيبردروال من خالل واحة قطر
للعلوم والتكنولوجيا المركز من تعزيز التزامه بمواءمة
مبادراته مع احتياجات السوق المحلية ،باإلضافة إلى
تمكينه من التعاون مع الشركات ومراكز التدريب
لدعم المواهب المحلية .وللقيام بذلك ،سيركز على
دعم تطوير المهارات وإدارة برامج تدريبية مخصصة،
باإلضافة إلى تقاسم حقوق الملكية الفكرية مع
المؤسسات التعليمية والصناعات المحلية.

Marased3@hotmail.com
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تذكرة إلى الجنة

5:30

الهندية

3:00

تذكرة إلى الجنة

7:45
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تذكرة إلى الجنة

10:15

الهندية

8:00

الهندية

11:00
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االوغليس ،سمليفيل

3:00

المالياالم

3:30

المالياالم

6:30
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7:00
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التاميلية

4:35

التاميلية

7:45

تذكرة إلى الجنة

8:45

الدعوة

6:30

التاميلية
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المالياالم

10:45

اليتيمة ،الجريمة األولى
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إعالن

لالستفسار 40002222 :
الأحد � ١٨سبتمرب 2022م

طلب وظيفة

اإعالن

شاب سوداني لديه
خربة  15سنة مندوب
عام للجوازات والدوائر
الحكومية
يرغب بالعمل مندوب
جوازات ولكل الدوائر
الحكومية (مندوب عام)

فقدان جواز �سفر

مندوب عام

55152908

الـعـدد٤0٩٧ :

يعلن السيد/نبيل يوسف محمد عبد العزيز القريناوى ،الجنسية فلسطيني،
ويحمل جواز سفر رقم ،5237183 :ويحمل الرقم الشخيص،27499900051 :
عن رغبته ىف تغيري اسمه ليصبح بإسم :نبيل يوسف اوغلو  .فمن لديه معارضة ىف
ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة للجوازات خالل  15يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

فقد جواز سفر رقم  LR2282398:بإسم السيدة/سوزان
جهاد املعوش الجنسية :لبنانية عىل من يعثر عليه تسليمه
للسفارة او القرب مركز للرشطه مشكورا.

صفحات إعالنية متنوعة

 $ﻋﲆ اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ

اﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻻﺗﺼﺎل وارﺳﻞ ﻛﻠﻤﺔ

اﺷﺘﺮاك

السنة ( - )28األحد  22من صفر 1444هـ الموافق  18سبتمبر 2022م العدد ()9876

في قصصهم
عبرة

salmanalmalik1@hotmail.com

سلمان المالك

عقار يميز خاليا السرطان
طور باحثون من «جامعة كاليفورنيا-سان فرانسيسكو»
في أميركا عقارا يميز الخاليا السرطانية ،وذلك ليتعرف
عليها الجهاز المناعي ويدمرها.
وتمتلك الخاليا السرطانية قدرات تجعلها تتهرب من جهاز
وتقيده ،وهذا العالج قد يساعد في التغلب
المناعة البشري
ّ
على هذه الخاليا.
ونشر الباحثون دراستهم في مجلة «سل كانسر».
ويسحب العالج الجديد المسمى ( )ARS1620نسخة
متحولة من بروتين «كراس» ( )KRASإلى سطح الخاليا
السرطانية التي يعمل عليها «عقار-كراس» (drug-KRAS
 )complexكعالمة تقول لجهاز المناعة «التهمني».
بعد ذلك ،يمكن للعالج المناعي أن يقنع جهاز المناعة
بالقضاء الفعال على جميع الخاليا التي تحمل هذه
العالمة.
ويتعرف الجهاز المناعي عادة على الخاليا الغريبة بسبب
البروتينات غير العادية التي تبرز من أسطحها.

تلوث في كل مكان

أسرع شاحن
يعتزم العالم المغربي المتخصص في بطاريات الليثيوم
رشيد اليزمي وضع براءة اختراع لشاحن ال
يستغرق سوى  5دقائق لشحن البطارية،
وفق ما نقلت األناضول.
وقال العالم رشيد اليزمي،
لموقع «إس إن آر تي نيوز»
( ،)SNRTnewsإن التجارب
األخيرة التي قادها مع فريقه
توصلت إلى شحن بطارية
وتعد
الليثيوم في  5دقائق،
ّ
هذه المدة الزمنية أقل
بنسبة  % 17من التوقيت
السابق الذي سجله العالم
ذاته ،قبل عام تقريبا،
عندما وصل إلى مدة 6
دقائق.
وأوضح اليزمي أن التقنية
الجديدة تعتمد على تدبير لتيار
الكهرباء في البطارية عوض التركيز
على ضغطها الكهربائي ،وهي التقنية
المسماة «الفولت غير الخطي».

أدهم شرقاوي
ُ
َ ِعل ْم ُت شغل قلبه!
تخفي ًا أحيان ًا
كان أحمد بن طولون
َ
ُ
يخرج ُم ِّ
َ
َ
بعض
األئمة في المحاريب ،فدعا
قراءة
ويسمع
ِ
ُ
َ
المسجد الفُ الني،
امض إلى
وقال له:
عماله يوم ًا
ِ
ِ
وأعط إمامه هذه الدنانير.
ِ
َ
ُ
وجلس ُ
فمضي ُ
ت مع اإلمام،
ت،
العامل:
قال
ْ
ْ
تُ
ْ
أن زوجته
شكا
حتى
الحديث
في
ه
وباسط
ُ
ِ
َّ
يك ْن معه ما ُي ُ
ُ
الطلق ولم ُ
أمور
نفق على
ضرب َها
َ
ِ
َ
فأخطأ كثير ًا في القراءة.
صلى
ِ
وأنه َّ
والدتهاَّ ،
وع ْد ُت.
فأعطيتُ ُه المال ُ
ْ
أخب ْر ُت ابن طولون باألمر ،سألتُ ُه :يا ُّأيها
ولما
َ
َّ
علم َت بأمره؟
األمير ،من أين ْ
فلما
فقال :ما
َ
كان ُي ِ
خط ُئ من قبل في القراءةَّ ،
َ
ت ُ
أخطأ هذه المرة َع ِل ْم ُ
بشيء من
شغل قلبه
ٍ
َّ
ُ
فأردت أن أكفيه!
الدنيا،
ُ
متقل ٌ
ٌ
ُ
تلبث على
بة ال
الدنيا ومريرة،
قاسية هذه ُ
ِّ
ُ
فترفقوا!
الحليم أحيان ًا حيران،
تجعل
حال،
َّ
َ
ٍ
َّ
ُ
ْ
صلى الله عليه
سألت
عندما
عائشة النبي َّ
ْ
تعتقد
كانت
يوم مر به،
وسلم عن أشد وأوجع
ُ
َّ
ٍ َّ
ُ
عمه
فقد
حد،
ُ
حيث َ
أنه ُ
سي ِّ
يوم ُأ ُ
حد ُثها عن ِ
ً
وثلة من أصحابهُ ،
رأسهُ ،
س ْ
رت ُمقدمة
وك ِ
وش َّج ُ
َ
يوم الطائف ،يوم ُر ِج َم
عن
ها
ث
حد
ه
ولكن
أسنانه،
َّ
َّ
ِ
بالحجارة ،فمشى هائم ًا على وجهه  -بأبي هو
ُ
َ
وه َو في
وأمي  -ال يدري أين يسير ،ولم
يست ِف ْق إال ُ
الثعالب!
قرن َّ
ِ
األنبياء عميق ًا،
يجرح
قاس هو الخذالن ،إنه
َ
ُ
ٍ
َ
فكيف بالناس!
َ
ُربما مر َ
عليك،
س ِّل ْم
بك مهموم وصاحب دين ،ولم ُي َ
َّ
همه ،فترفقوا!
ألنه
ِ
باألساس لم َي َر ْك ،لقد أعماه ّ
فوجد َت ُه على
قصد َت إنسان ًا في حاجة،
وربما
ْ
ْ
ً
فلعل
العذر،
عادة،
غير ما تجده
فالتمس له ُ
ْ
ِ
َّ
مما َ
َما َ
نزل َ
ُ
يحدث أن تشغ َلنا
بك،
أشد
نزل به
َّ
جروحنا عن ُمواساةِ الناس!
لماحين ،اقرؤوا الحاجات في وجوهِ
كونوا نُ بالء َّ
الصوت
زن في
لهم،
واقضوها
أصحابها
ِ
ِ
وتنبهوا ُ
للح ِ
َّ
كتف صاحبه ،بعض الناس يعز
فاربتوا على
ِ
ِ
ُّ
عليهم أن يقصدوا الناس في حوائجهم ،فاكفوهم
َ
سن العطاء!
مؤونة
ِ
السؤال ُ
بح ِ

bin.saeeda@hotnail.com

اكتشف باحثون في دراسة
علمية جديدة وجود
جسيمات بالستيكية
دقيقة في الماء الذي
يتجمع بين أوراق
بعض النباتات،
ورغم أنه قد
سبق اكتشاف
هذه الجزيئات
التربة
في
ومياه األنهار فإن
وجودها في هذه
البيئات الصغيرة
العمر
وقصيرة
يثير تساؤالت حول
كيفية وصولها إلى
هناك.
وقد نشرت الدراسة مؤخرا في
دورية «بيوريسك» ( )BioRiskالعلمية

من قبل فريق بحثي من جامعة بريشوف
في سلوفاكيا.
االكتشاف حدث صدفة أثناء انتقال
فريق من الباحثين إلى شرق سلوفاكيا
لدراسة الكائنات الحية التي تعيش
في تجاويف يتجمع فيها الماء بين
أوراق بعض النباتات بحسب البيان
الصحفي المنشور على موقع «يوريك
ألرت» ( )EurekAlertبتاريخ التاسع من
سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقد ركز الباحثون اهتمامهم على نوع
من النباتات يسمى «الندف البري» ،وهو
من جنس الممشقيات أو مشط الراعي
( )Dipsacusيتميز بأوراق متقابلة تنمو
فوق بعضها البعض على الساق بشكل
متشابك في عدة مستويات مشكلة
هياكل أو تجاويف تشبه الكوب تسمى
«إكسيل الماء» ( )phytotelmataتتجمع
فيها المياه.

غابات تختفي
كثيرا ما تحدث العلماء عن تأثير
التغيرات المناخية وما يصاحبها
من اختفاء للغابات على انقراض
األنواع البيولوجية وفساد الهواء أو
حتى تراجع المحاصيل الزراعية،
إال أن علماء ألمانيين وجدوا هذه
المرة أن لذلك عالقة بنقص جودة
المياه.
فقد تمكن علماء من مركز
هيلمهولتس للبحوث البيئية
في ألمانيا ،من توضيح الدور
الكبير الذي تلعبه الغابات في
عملية تصفية وتنقية المياه
الجوفية ومياه البحيرات ،وكيفية
تأثير اختفاء الغابات أو تقلص
مساحاتها على عملية التنقية،
وذلك يشكل في النهاية عبئا
إضافيا من الناحية االقتصادية.
واختار العلماء إلجراء أبحاثهم
الحوض المائي «راب بود» الذي

يعتبر من أكبر األحواض في
ألمانيا ،ويقع وسط غابات كثيفة
في منطقة جبال «هارتس» وسط
ّ
البالد ،وهو
يوفر مياه الشرب
لحوالي مليون نسمة.
الصحفي
البيان
وبحسب
الصادر عن مركز هيلمهولتس
في  9من الشهر الجاري ،عرفت
منطقة «هارتس» فترات طويلة
وغير عادية من الجفاف خالل
الفترة الممتدة بين عامي 2015
و ،2020حيث أثر ذلك سلبا على
نمو بعض األشجار في المنطقة
بسبب نقص المياه وانتشار
بعض الطفيليات.
وقال ميشال رود من مركز
أحد
وهوهيلمهولتس
المشاركين في الدراسة -إن «هذا
التدهور الجماعي لألشجار حدث
بوتيرة سريعة ومقلقة جدا».

وفاة فريدة صابونجي
توفيت الفنانة الجزائرية فريدة
صابونجي ،أحد الوجوه البارزة
في المسرح والتليفزيون منذ
خمسينيات القرن الماضي،
السبت عن  92عاما ،بحسب ما
أعلنت وزارة الثقافة والفنون.
وكتبت وزيرة الثقافة والفنون
صورية مولوجي أن «الممثلة
القديرة فريدة صابونجي،
توفيت بعد معاناتها من أزمة
صحية حادة ،لتفقد بذلك
الجزائر عمودا من أعمدة الفن
كما
الجزائري الجميل»،
جاء في صفحة الوزارة على
فيسبوك.
وبدأت صابونجي المولودة في

 ،1930مسيرتها التمثيلية على
المسرح في سن الثالثة عشرة
سنة ،ثم واصلت التمثيل في
المسرحيات التي تبثها اإلذاعة
الجزائرية في سبعينات
القرن الماضي ،وانتقلت منها
إلى التليفزيون حيث أحبها
الجمهور من خالل لهجتها
العاصمية (سكان العاصمة
الجزائر) المميزة ،خصوص ًا
عبر مسلسل «المصير» سنة
.1989
ومثلت الراحلة منذ الخمسينات
في أعمال مسرحية إلى جانب
ممثلين كبار على غرار مصطفى
كاتب ومحمد التوري.

بروتين لتعزيز العضالت

اكتشف باحثون من جامعة
طوكيو متروبوليتان أن بروتينا
ُيفرز من ألياف «العضالت
الهيكلية» التي تتميز بقدرتها
على التحمل ،قد يساعد في
تحول الخاليا المحيطة إلى
نفس النوع من العضالت.
ويعد مرض السكري من النوع
الثاني وعدم ممارسة الرياضة
من أسباب ضمور هذا النوع
من العضالت ،وقد تساعد
نتائج هذه الدراسة هذه الفئات

المصابة بهذا النوع من السكري
أو من ال يمارسون الرياضة.
ونشرت الدراسة في مجلة
«تقارير علمية» (Scientific
 ،)Reportsونقلها موقع يوريك
أليرت..هذا االكتشاف يقلب ما
كان معتقدا سابقا وهو أن نسبة
األلياف السريعة / البطيئة
لدينا ال يمكن تغييرها بشكل
كبير..واسم البروتين الذي
يفرزه النوع األول من العضالت
هو «آر إس بي أو . )Rspo3( »3

