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صاحب السمو يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح
حضرا مراسم االستقبال في قصر باكنغهام

صاحب السمو وسمو الشيخة
جواهر يعزيان الملك تشارلز
سموهما يهنئان الملك باعتالئه العرش
ملك بريطانيا يشكر
سموهما ويتطلع لتعزيز
العالقات التاريخية بين
البلدين الصديقين

لندن -قنا -حضر صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى،
وسمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم
آل ثاني حرم سمو األمير ،مراسم االستقبال
الذي أقامه جاللة الملك تشارلز الثالث
ملك المملكة المتحدة الصديقة ،ألصحاب
الجاللة والفخامة والسمو والسعادة قادة
الدول والحكومات المشاركين في مراسم
تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية،
وذلك مساء أمس في قصر باكنغهام.
وقدم سمو األمير المفدى وسمو الشيخة
جواهر تعازيهما لجاللة الملك تشارلز

الثالث ملك المملكة المتحدة الصديقة،
ولجاللة الملكة القرينة كاميال ،والعائلة
الملكية.
كما أعرب سموهما عن تهنئتهما لجاللة
الملك تشارلز الثالث باعتالء العرش،
متمنيين له التوفيق والسداد ،وللعالقات
بين قطر والمملكة المتحدة التطور والنماء.
من جانبه أعرب جاللة الملك عن شكره
وامتنانه لسمو األمير وحرمه على
متطلعا
مشاعرهما الودية والصادقة،
ً
لتعزيز العالقات التاريخية بين البلدين
الصديقين.

2

نبض الوطن
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في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يعزي أمير دولة الكويت صاحب السمو يهنئ رئيس تشيلي
الدوحة -قنا -بعث حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى ،برقية
تعزية ،إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف

األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة،
في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد
الصباح.

الدوحة -قنا -بعث حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى ،برقية

تهنئة ،إلى فخامة الرئيس غابرييل بوريك رئيس
جمهورية تشيلي ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

نائب األمير يعزي
أمير دولة الكويت

نائب األمير
يهنئ رئيس تشيلي

رئيس الوزراء يعزي
رئيس وزراء الكويت

رئيس الوزراء
يهنئ رئيس تشيلي

الدوحة -قنا -بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل
ثاني نائب األمير ،برقية تعزية ،إلى صاحب السمو
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
الشقيقة ،في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد
الصباح.

الدوحة -قنا -بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل

الدوحة -قنا -بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن
عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
برقية تعزية ،إلى سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الجابر
الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة،
في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح.

الدوحة -قنا -بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة
بن عبدالعزيز آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية ،برقية تهنئة ،إلى فخامة الرئيس غابرييل
بوريك رئيس جمهورية تشيلي ،بمناسبة ذكرى
استقالل بالده.

ثاني ،نائب األمير ،برقية تهنئة ،إلى فخامة الرئيس
غابرييل بوريك رئيس جمهورية تشيلي ،بمناسبة
ذكرى استقالل بالده.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس اإلكوادور
يلتقي وزير الخارجية

نيويورك -قنا -التقى فخامة الرئيس
غييرمو السو ،رئيس جمهورية
اإلكوادور ،سعادة الشيخ محمد بن
عبد الرحمن آل ثاني ،نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية،
وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77
للجمعية العامة لألمم المتحدة
بنيويورك.

جرى خالل اللقاء ،استعراض عالقات
التعاون الثنائي بين البلدين خاصة
في مجال االستثمار ،باإلضافة إلى
عدد من القضايا اإلقليمية والدولية
ذات االهتمام المشترك.
كما ناقش اللقاء آخر االستعدادات
لبطولة كأس العالم  FIFAقطر
.2022

استعراض أوجه التعاون بين البلدين

وزير المواصالت يجتمع
مع نظيره الجنوب إفريقي

الدوحة-قنا -اجتمع سعادة السيد
جاسم بن سيف السليطي وزير
المواصالت ،مع سعادة السيد
فيكيلي مبالوال وزير المواصالت في
جمهورية جنوب إفريقيا.

وجرى خالل االجتماع استعراض
أوجه التعاون بين البلدين في
مجاالت المواصالت وخدمات النقل،
والطيران المدني ،والموانئ ،والسبل
الكفيلة بتعزيزها.

على منصتي «تويتر» و«إنستغرام»

«الخارجية» تطلق حسابين
باللغتين الفرنسية واإلسبانية
الدوحة -قنا -أطلقت وزارة الخارجية،
أمس ،حسابين باللغتين الفرنسية
واإلسبانية على منصتي «تويتر»
و«إنستغرام» بهدف تعزيز التواصل
الرقمي ،والتعريف بأنشطتها وقيم
الخارجية القطرية بهاتين اللغتين.
ويتناول الحسابان آخر التطورات
الدبلوماسية ،ومواقف دولة قطر من
مختلف التطورات إقليميا ودوليا،
باإلضافة إلى أنشطة مسؤولي وزارة
الخارجية.
وقال الدكتور ماجد بن محمد
األنصاري ،مستشار نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية،
المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية،
إن إطالق الحسابين يمثل نافذتين

جديدتين للتواصل مع شرائح
واسعة من الناطقين باللغتين
الفرنسية واإلسبانية ،وتمكينها من
متابعة كافة أنشطة الوزارة.
ولفت األنصاري إلى أهمية توقيت
إطالق الحسابين الذي يسبق انطالق
بطولة كأس العالم  FIFAقطر ،2022
ما يجعل دولة قطر محط أنظار
العالم بأسره ،ونوافذها اإلعالمية
محل اهتمام جماهير البطولة.
ويمكن االطالع ومتابعة الحساب
الفرنسي على «تويتر» @_MofaQatar
 ،FRوعلى «إنستغرام» mofa.qatar.
 ،frفيما يتاح الحساب اإلسباني على
«تويتر»  ،MofaQatar_esو«إنستغرام»
.mofa.Qatar.es

تتصل بالعالقات الثنائية بين قطر وبيالروس

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من ألينيك
الدوحة -قنا -تلقى سعادة
الشيخ محمد بن عبدالرحمن
آل ثاني نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية ،رسالة
خطية ،من سعادة السيد
سيرغي ألينيك النائب األول
لوزير خارجية بيالروس،
تتصل بالعالقات الثنائية
وسبل دعمها وتطويرها.
سعادة
الرسالة،
تسلم
الدكتور أحمد بن حسن
الحمادي األمين العام لوزارة
الخارجية ،خالل اجتماعه
أمس ،مع السيد اليكسي
ماالفي القائم باألعمال بسفارة
جمهورية بيالروس لدى الدولة.

} الحمادي يتسلم رسالة الوزير البيالروسي لوزير الخارجية

لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد

محافظ المصرف المركزي يشارك في اجتماع عربي
الدوحة -قنا -شارك
سعادة الشيخ بندر
بن محمد بن سعود آل
ثاني محافظ مصرف
في
المركزي،
قطر
أعمال اجتماع الدورة
الـ 46االعتيادية لمجلس
المصارف
محافظي
ومؤسسات
المركزية
النقد العربية ،الذي
ُعقد أمس في مدينة
جدة بالمملكة العربية
السعودية.
جرى خالل االجتماع
مناقشة عدد من المواضيع
ذات االهتمام المشترك.

المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني يجتمع مع سفيرنا

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

استعراض عالقات التعاون
بين قطر وباكستان

الحمادي يجتمع مع
سفيري فلسطين ورومانيا

إسالم آباد -قنا -اجتمع سعادة
السيد محمد أويس نوراني
الخاص
المساعد
صديقي
لرئيس وزراء جمهورية باكستان
اإلسالمية ،مع سعادة الشيخ

سعود بن عبد الرحمن آل ثاني
سفير دولة قطر لدى باكستان.
جرى خالل االجتماع ،استعراض
عالقات التعاون الثنائي بين
البلدين.

الدوحة -قنا -اجتمع سعادة
الدكتور أحمد بن حسن
الحمادي األمين العام لوزارة
الخارجية ،أمس ،مع سعادة
السيد منير عبدالله غنام سفير
دولة فلسطين لدى الدولة،

وسعادة السيد نيكوسور دانيل
تانسي سفير رومانيا لدى الدولة،
كل على حدة.
االجتماعين،
خالل
جرى
استعراض عالقات التعاون
الثنائي بين البلدين.
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اختير ضمن أفضل شركاء العمل اإلنساني في تنفيذ مشاريع اإليواء باليمن

إشادة أممية بدور «الهالل األحمر القطري»
فيصل العمادي :يفتخر برصيده الكبير من الثقة لدى الشركاء والداعمين
الدوحة

$

ً
عاما ،لقي النشاط
على مدار أكثر من 44

اإلغاثي والتنموي الذي ينفذه الهالل
ً
اهتماما
األحمر القطري حول العالم

واسع النطاق على الساحة اإلنسانية

الدولية ،حيث نجح من خالل مكاتبه

وبعثاته الخارجية ،وبالتعاون مع
وجاء التقرير نصف السنوي لكتلة
اإليواء التابعة لمكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) في
اليمن ليؤكد مجدد ًا على مكانة الهالل
األحمر القطري ،ويبرز جهوده المتواصلة
ألداء رسالته اإلنسانية تجاه األشقاء في
اليمن ،حيث أعلنت المنظمة األممية
اختيار المكتب التمثيلي للهالل األحمر
القطري في اليمن ضمن أفضل شركاء
العمل اإلنساني في تنفيذ مشاريع
اإليواء ،محقق ًا المركز الثالث من بين
قائمة تضم  40منظمة إنسانية فاعلة
في قطاع اإليواء باليمن.
أكد السيد فيصل محمد العمادي،
المدير التنفيذي للهالل األحمر القطري،
أن اختيار الهالل األحمر القطري ضمن
أقوى المنظمات اإلنسانية الفاعلة
في مشاريع اإليواء باليمن ما هو إال
برهان جديد على نجاح االستراتيجية
التي يتبناها الهالل األحمر القطري
في تنفيذ مشاريعه اإلنسانية داخل
قطر وخارجها ،والتي تقوم على عدة
محددات للعمل االجتماعي واإلنساني
.وعدد أهم هذه المحددات
محلي ًا ودولي ًا
َّ
من التزام الهالل األحمر القطري بدوره
المساند للدولة ،ومراعاة البعد التنموي
في كل ما يقوم به من أنشطة ،والتكامل
مع الجهات اإلنسانية األخرى لتجنب
التداخل وتكرار الجهود ،وبناء قدرات
المجتمعات المحلية لتمكينها من
مساعدة نفسها بنفسها .وأوضح« :بهذه
الطريقة ،يضمن الهالل األحمر القطري

د .محمد صالح :مكتب «الهالل» في اليمن ينفذ سلسلة مشاريع تنموية

شركاء الحركة الدولية للصليب األحمر
والهالل األحمر ،في الوصول بمساعداته
ً
مساهما
اإلنسانية إلى شتى بقاع األرض،
في التخفيف من معاناة المنكوبين
بالكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة
ً
ومحدثا
والظروف االقتصادية الصعبة،
الفارق في حياة المجتمعات الضعيفة،
ً
ومقدما خدماته لالجئين والنازحين
والمحتاجين في كل مكان.

} د.محمد صالح إبراهيم

} فيصل محمد العمادي

تعظيم االستفادة من موارده اإلنسانية،
بحيث تخدم جوانب متعددة في حياة
أكبر عدد من المستفيدين من ناحية،
ويستمر أثرها حتى بعد انتهاء التنفيذ
إلى األجيال القادمة من ناحية أخرى».
وعن دور الهالل األحمر القطري كشريك
لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية (أوتشا) ،قال العمادي« :يؤمن
الهالل األحمر القطري بأهمية الشراكة
والتعاون في إنجاح العمل الخيري
واإلنساني ،فبدون تضافر الجهود لن
تستطيع أي جهة إنسانية أن تقوم
بأعباء اإلغاثة والتنمية بمفردها،
في ظل تفاقم األزمات اإلنسانية كم ًا
وكيف ًا .والهالل األحمر القطري يفتخر
برصيده الكبير من الثقة لدى الشركاء
والداعمين ،بفضل األداء المتميز
لبعثاته وكوادره الميدانية ،وحسن

إدارة مشاريعه الخارجية بأعلى قدر من
الحوكمة والشفافية».
وختم بتوجيه الشكر إلى مكتب األوتشا
على التعاون المستمر مع الهالل األحمر
القطري في العديد من التدخالت
اإلنسانية لمساعدة األشقاء في اليمن،
من خالل التمويالت المختلفة لصندوق
اليمن اإلنساني التابع لمكتب أوتشا،
والتي كان آخرها إطالق مشروع التدخل
المتكامل في الصحة والتغذية والمأوى
والمياه والصرف الصحي والنظافة
احتياجات
لتغطية
الشخصية
النازحين والمجتمعات األشد تضرر ًا
في محافظة تعز ،وتدشين مشروع
خدمات الصحة والتغذية الطارئة في
محافظة مأرب لدعم مستشفيين و6
وحدات صحية وفريقي توعية صحية
في المناطق التي يصعب الوصول إليها،

ويستفيد من هذين المشروعين إجمالي
 166,664شخص ًا.
وأكد د .محمد صالح إبراهيم ،مدير قطاع
اإلغاثة والتنمية الدولية في الهالل األحمر
القطري ،أن الهالل األحمر القطري هو خير
سند ألهلنا في اليمن ،حيث بدأ نشاطه
اإلنساني هناك منذ عام  ،2012وتأسس
مكتبه التمثيلي في عام  ،2016وأخذ
الطابع الرسمي له بعد توقيع اتفاقية مع
الجانب الحكومي مطلع عام .2017
وقال د .إبراهيم« :يعتبر مكتب الهالل
األحمر القطري في اليمن جزء ًا من
فريق العمل اإلنساني القُ طري (،)HCT
وهو هيئة التخاذ القرارات والرقابة
االستراتيجية والتشغيلية ،وكذلك
التنسيق بين األطراف المشاركة في
تقديم المساعدات اإلنسانية ،ويترأسه
منسق الشؤون اإلنسانية لقيادة

وتنسيق جهود المساعدة اإلنسانية
الدولية ودعم الجهود الوطنية القائمة.
وهو يضم من الناحية العملية الوكاالت
الدولية ذات الصلة ،مثل وكاالت
األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها،
والمنظمة الدولية للهجرة ،والمنظمات
غير الحكومية الدولية ،والمنظمات غير
الحكومية الوطنية ،والحركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر».
ونوه إلى أن مكتب الهالل األحمر القطري
في اليمن ينفذ سلسلة من المشاريع
سواء ضمن
التنموية متعددة القطاعات،
ً
القطاع الطبي أم قطاع المياه واإلصحاح
أم قطاع اإليواء ،باإلضافة إلى المشاريع
اإلغاثية ذات الصفة العاجلة .ومن أبرز
المشاريع الطبية التي تركت أثر ًا إيجابي ًا
كبير ًا في حياة المستفيدين مشروع عالج
مرضى الكوليرا ،ومشروع عالج مرضى

القلب ،وتدريب العاملين في المجال
الطبي ،ومشروع دعم خدمات غسيل
الكلى ،ومشروع الرعاية الصحية األولية،
ومشروع التدخل الجراحي لعالج جرحى
الحرب ،ومشروع عالج األطفال من مرضى
االستسقاء الدماغي ،ومشروع عالج ذوي
اإلعاقة ،ومشروعات دعم المستشفيات
باألدوية والمستلزمات الطبية.
وقال مدير قطاع اإلغاثة والتنمية الدولية:
«بالتزامن مع تنفيذ هذه البرامج طويلة
األمد ،يعكف المكتب أيض ًا على تنفيذ
سلسلة من المشاريع اإلغاثية العاجلة،
مثل توفير الوقود للمستشفيات ،وتوزيع
السالت الغذائية ،ومشاريع إفطار
الصائم خالل شهر رمضان ،ومشاريع
المساعدات الشتوية ،والعديد من
مشاريع تحسين ظروف اإليواء لالجئين
والمجتمعات المحلية الفقيرة».
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شارك بأعمال مؤتمر العمل العربي ..د .المري:

بحثا سبل التعاون المشترك

وزير العمل يجتمع مع
مدير المنظمة العربية

القاهرة

$

اجتمع سعادة الدكتور علي بن
صميخ المري ،وزير العمل ،أمس،
مع سعادة السيد فايز علي المطيري
المدير العام لمنظمة العمل
العربية ،وذلك على هامش الدورة
 48من مؤتمر العمل العربي المنعقد
حاليا في العاصمة المصرية
ً
القاهرة.
بحث الجانبان خالل االجتماع

سبل التعاون المشترك بين دولة
قطر ومنظمة العمل العربية بما
يخدم قضايا قطاع العمل في الدول
العربية ،وأهمية تعزيز التنسيق
بين أطراف العمل الثالثة لتجاوز
التحديات التي تواجه بيئة العمل
عربيا ..وأكد الدكتور علي بن
صميخ المري ،وزير العمل ضرورة
تعزيز العمل العربي المشترك
إلى جانب دعم عمال فلسطين في
األراضي المحتلة وتحسين أوضاعهم
المعيشية والحياتية.

عبر فعاليات للجامعات والكليات في « »20الجاري

االحتفاء باليوم الدولي
للرياضة الجامعية

الدوحة

متابعات

$

تحتفل مجموعة من الجامعات
والكليات ومؤسسات التعليم
العالي في دولة قطر باليوم
الدولي للرياضة الجامعية الذي
يوافق العشرين من سبتمبر
الجاري ،حيث تنظم كل مؤسسة
تعليمية في مقرها سلسلة من
األنشطة الرياضية والبدنية
والترفيهية لطالبها وطالباتها تحت
مظلة االتحاد القطري للرياضة
الجامعية.
ويمثل هذا االحتفال باكورة
األنشطة التي ينظمها االتحاد
الجامعية
للرياضة
القطري
لتحقيق هدفه المحوري :وهو
النهوض باألنشطة الرياضية
والبدنية في مؤسسات التعليم
العالي وفق معايير عالمية تُ عزز
الوعي بمفهوم الرياضة وأثرها
اإليجابي على صحة الفرد في
الوسط الطالبي الجامعي وداخل
المنظومة المجتمعية.
ويعتبر اليوم الدولي للرياضة
الجامعية من الفعاليات الرسمية
المعتمدة في أجندة منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

الدولي
واالتحاد
(اليونسكو)
للرياضة الجامعية ( )FISUويهدف
إلى تعزيز الروابط بين الجامعات
ومجتمعاتها المحلية من خالل
عدد من األنشطة التي تركز على
الرياضة والحياة الصحية وخلق
التواصل بين الطالب في جميع
أنحاء العالم.
ويتزامن هذا اليوم في معظم بلدان
العالم مع بداية السنة الدراسية
كما جاء قرار اختياره وإقراره من
منظمة األمم المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة (اليونسكو)
لالحتفال به في العشرين من
سبتمبر منذ  2016لكونه تاريخ
انطالق أول بطولة عالمية للطالب
قبل  94عام ًا في عام ًا 1924م
ويحرص االتحاد الدولي للرياضة
الجامعية على مشاركة العديد
من االتحادات الجامعية الرياضية
المنضوية تحت مظلته للتفاعل
مع فعاليات هذا اليوم كوسيلة
للترويج ألحداثه الرياضية ،وخلق
نقاش حول الرياضة الجامعية
وتعزيز قيمه وتبادل المعرفة حول
آليات تطوير الرياضة الجامعية
في جميع أنحاء العالم وتعزيز
الوعي بأهمية الرياضة في
المؤسسات التعليمية.

الحكومة الرقمية في أعلى سلم األولويات
قطر تعمل على مضاعفة الجهود لإلسراع بتنفيذ مبادراتها
القاهرة -قنا -أكد سعادة الدكتور
علي بن صميخ المري ،وزير العمل ،أن
دولة قطر تعمل على مضاعفة الجهود
لإلسراع بتنفيذ مبادرات الحكومة
الرقمية لتحقيق الطموحات وتماشيا
مع رؤية قطر الوطنية  ،2030مشيرا
إلى أن الحكومة القطرية وضعت
مشروع «حكومة قطر الرقمية» في
أعلى سلم األولويات.
وقال سعادته ،في كلمته التي ألقاها في
أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته
الـ 48التي عقدت أمس في القاهرة« ،إن
حكومة قطر الرقمية تسعى إلى توفير
حياة أفضل للمجتمع ،من خالل تطويع
التكنولوجيالتقديمحلولمبتكرةتلبي
احتياجات الجمهور ،فضال عن توفير
األدوات التي يحتاجها موظفو الجهات
الحكومية لتقديم خدمات متميزة»،
مشيرا إلى أن الجهود في سياق تطويع
التكنولوجيا كان لها األثر الكبير في
الحد من تأثير جائحة كورونا (كوفيد
 ،)19حيث قللت من هذه التأثيرات
خاصة فيما يتعلق بحماية العمال
والحفاظ على وظائفهم.
ونوه سعادة وزير العمل بأن الوزارة
أطلقت حزمة من الخدمات الرقمية
اإللكترونية الجديدة ،في إطار
استراتيجيتها للتحول الرقمي
الرامية لتقديم كافة الخدمات
إلكترونيا بدون استخدام الورق،
واالعتماد على الحلول الرقمية،
والمساهمة في تحقيق التميز في
األداء لضمان جودة الخدمات للعمال
وأصحاب العمل.
وأضاف سعادته «ال بد أن نكون على
يقظة بانعكاسات التحول الرقمي
على قضايا التشغيل في العالم
العربي ،والذي يدعونا إلى تغيير
نهج مخرجات التعليم في الجامعات
وربطها بسوق العمل».
وأكد على أن دولة قطر تسير بخطى
ثابته نحو التطور والعمل الدؤوب لما
يحقق التنمية في كافة المجاالت،
حيث شملت العديد من اإلصالحات
التشريعية والمؤسساتية ،الفتا
إلى أن الدولة قامت خالل السنوات
الماضية بتطبيق إصالحات واسعة
النطاق لتعزيز قوانين العمل ،وزيادة
حماية العمال الوافدين وسالمتهم.
ولفت سعادة الدكتور المري في
كلمته إلى أن وزارة العمل تعمل
على االرتقاء بمستوى خدماتها
لحمايـة حقـوق العمـال واعتمـاد
أفضـل الممارسـات فـي هـذا المجـال،
منوها باإلشادة من قبل أهم منظمات
العمل الدولية ،مما جعل قطر رائدة

} وزير العمل يلقي كلمته

تطويع التكنولوجيا لتقديم حلول
ُمبتكرة تلبي احتياجات الجمهور
في مجال إصالحات سوق العمل في
المنطقة.
وتابع سعادته قائال «إن انطالق بطولة
كأس العالم  FIFAقطر  2022لن
يبقى لها سوى نحو شهرين ،وإنها
المرة األولى التي تقام فيها البطولة
األضخم في العالم على أرض
عربية ،وإذ نعتز ونفخر بهذا اإلنجاز
العربي واإلسالمي ندعو كافة األشقاء
للحضور واالستمتاع بهذا الفخر
المشترك» ،مؤكدا االستمرار في بذل
كافة الجهود أثناء وبعد استضافة
البطولة بهدف إنفاذ القوانين وحماية
العاملين.
وأوضح سعادته أن قطر أخذت زمام
المبادرة في فتح حوار مع كافة
الشركاء الدوليين واإلقليمين لالرتقاء
بسوق العمل ،معربا عن الشكر لكافة
تلك المنظمات وعلى رأسها منظمة
العمل العربية لدعمها والتعاون
المشترك ومنظمة العمل الدولية.
ونوه سعادة وزير العمل إلى أن
جائحة كورونا كوفيد  ،19أحدثت
خسائر فادحة وأثرت سلبا على

قطاعات األعمال في جميع أنحاء
العالم بطريقة مقلقة للغاية ،مشيرا
إلى أن ذلك دفع الشركات إلى التسارع
باستخدام التقنيات الرقمية للحفاظ
على مستوى معين من التشغيل
خالل تلك الفترة الصعبة ،مما جعل
التحول الرقمي واقعا ملموسا.
ولفت سعادته إلى أنه في ظل
التقدم الذي نشهده ،تواصل الدول
والمؤسسات في جميع أنحاء العالم
سعيها العتماد التقنيات الرقمية
لتقديم المزيد من المعلومات
والخدمات وأتمتة عملياتها بهدف
خدمة المتعاملين والمستفيدين،
ودفع عجلة التقدم االقتصادي ،وبناء
عالقات أكثر تفاعلية مع األفراد
والمؤسسات.
وأكد سعادة وزير العمل ،في ختام
كلمته ،أن موقف دولة قطر الثابت
من القضية الفلسطينية هو الموقف
العربي الملتزم بأن تؤسس عملية
السالم على تسوية شاملة وعادلة
ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية،
وقال «إن ذلك ما نسعى له في منظمة

العمل العربية بشأن العمل العربي
المشترك في دعم عمال فلسطين في
األراضي المحتلة وتحسين أوضاعهم
المعيشية والحياتية».
وتعقد منظمة العمل العربية الدورة
الثامنة واألربعين لمؤتمر العمل
العربي ،في جمهورية مصر العربية
خالل الفترة من  18حتى  25سبتمبر،
وتترأسها المملكة المغربية ،استنادا
إلى نظام العمل في مؤتمر العمل
العربي.
ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء
العمل ،ورؤساء وأعضاء الوفود من
منظمات أصحاب العمل واالتحادات
العمالية في  21دولة عربية ،وممثلي
األمانة العامة لجامعة الدول العربية،
وممثلي المنظمات العربية والدولية،
وعدد من السفراء والشخصيات
البارزة.
وتناقش الدورة الـ 48التغيرات
المتسارعة بسبب التقدم الهائل في
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الذي أدى إلى تغيرات جوهرية في
أنماط الحياة بمختلف مجاالتها،
سواء على المستوى الفردي أو
األسري ،وعلى مستوى المجتمعات،
واالقتصاد والبيئة ،مما أدى بشكل
مباشر إلى تغيير في أساليب
ووسائل تنفيذ األنشطة االقتصادية،
وأنتج نوعا جديدا من االقتصاد عرف
باالقتصاد الرقمي.

برنامج تنظمه «األوقاف» مع جامعة قطر

«صناعة أثر» يعزز مهارات طالبات الشريعة
الدوحة

$

ّ
نظم النشاط النسائي التابع إلدارة الدعوة واإلرشاد
الديني بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية برنامج
«صناعة أثر» الميداني لطالبات كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر.
وأوضح النشاط النسائي بأن التعاون مع جامعة
قطر في تنفيذ برنامج «صناعة أثر» يأتي في إطار
تعزيز التعاون والشراكة المجتمعية بين الوزارة
والمؤسسات الحكومية والتربوية ،حيث يشارك
في البرنامج الذي يستمر حتى شهر نوفمبر وعلى
مدى نحو ثالثة أشهر  31طالبة من قسمي الدعوة

والدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة.
ويعد هذا البرنامج أول برنامج ميداني مشترك
مع جامعة قطر ،ويهدف إلى تخريج طالبات كلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية وفق احتياجات
سوق العمل ،حيث يتيح برنامج «صناعة أثر»
الفرصة أمامهن الكتساب الخبرة العملية
والتدريب الميداني قبل التخرج ،مما يساعدهن
على فهم احتياجات وخصائص بيئة العمل.
ويشتمل البرنامج على إقامة  12فعالية ،بواقع
ثماني دورات تدريبية وندوتين ومحاضرتين ،وذلك
في المجالين اإلداري والدعوي ،لتساهم جميعها
في اكساب المتدربات المهارات وتعزيز المعارف
والخبرات الالزمة التي تؤهلهن للعمل بكفاءة،

وتنمية مهاراتهن في تخطيط وإعداد وتنظيم وتنفيذ
المشاريع الدعوية ،إلى جانب تدريب الطالبات
على كيفية تطبيق المنهجية العلمية في إعداد
المحتوى الدعوي ،واكتساب مهارات اإللقاء.
وتتضمن عناوين الدورات :التخطيط واإلعداد
للمشاريع الدعوية ،اإلبداع الوظيفي ،مهارات
اإلشراف ،المنهجية في إعداد المواد ،مهارات
اإللقاء ،أخالقيات العمل المهني ،فن الرد على
الشبهات ،ودورة السالمة من االنحراف العقدي،
بينما تتضمن الندوتان عنواني :سوي ًا على صراط
مستقيم ،وعولمة الجمال في ظل الحركة ،أما
المحاضرتان فهما بعنواني :خ ّر من السماء،
والكلمة الفارقة.

لفائدة الشركات أكتوبر المقبل

صندوق الزكاة ينظم الدورة التدريبية الـ«»22
الدوحة

$

تستعد إدارة صندوق الزكاة بوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية لتنظيم الدورة
التدريبية الثانية والعشرين لمحاسبة
زكاة الشركات ،والتي يتيح الصندوق
المجال خاللها للمحاسبين والمديرين
الماليين ومدققي الحسابات في الشركات
والمؤسسات االقتصادية والتجارية العامة
والخاصة بالدولة للمشاركة فيها مجان ًا.

وأوضح الصندوق أن الدورة تقام لمدة أربعة
أيام خالل الفترة المسائية من  5 - 2أكتوبر
 2022بفندق الشعلة ،من الرابعة والنصف
مساء.
عصر ًا إلى الثامنة
ً
ويدعو صندوق الزكاة الشركات
والمؤسسات المحلية إلى المبادرة
بتسجيل مديريها الماليين ومدققيها
ومحاسبيها لالستفادة من هذه الدورة،
ليتسنى لهم القيام بدورهم في حساب
زكاة الشركات التي يعملون بها واالطالع
على آخر ما توصلت إليه المؤتمرات

والمجامع الفقهية حول هذا الموضوع.
من جهته أوضح السيد محمد جابر
البريدي رئيس قسم خدمات الزكاة
رئيس فريق العمل بدورة محاسبة زكاة
الشركات بأن الصندوق دأب سنوي ًا على
إقامة هذه الدورة المجانية ،مشير ًا إلى
أنها تهدف إلى توعية المحاسبين والمدراء
الماليين ومدققي الحسابات بالمسائل
المعاصرة والمتجددة في حساب زكاة
الشركات.
وقال البريدي إن الدورة ساهمت على مدار 21

عام ًا في تدريب نحو  1400مشارك ومشاركة
على حساب زكاة الشركات التي يعملون
بها ،مشير ًا إلى أنه يتم تحديث المادة
العلمية للدورة سنوي ًا حسب مستجدات
المسائل والمعايير المحاسبية.
وذكر البريدي بأنه بإمكان من يرغب في
المشاركة بالدورة التسجيل عبر موقع
الصندوق على االنترنت (www.zakat.
 ،)gov.qaعلم ًا بأن آخر موعد للتسجيل هو
يوم االثنين الموافق  26سبتمبر من الشهر
الجاري.

} محمد البريدي

متابعات
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خالل مشاركتها في سلسلة محاضرات العميد بجامعة كارنيجي ..الشيخة هند:

توفير تعليم عالي الجودة ألبناء المجتمع

نسعى إلى المصلحة العامة وتنمية قيمنا المعنوية قبل المادية
الدوحة

$

استضافت جامعة كارنيجي ميلون في
قطر ،إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة
قطر ،سعادة الشيخة هند بنت حمد
آل ثاني ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر ،ضمن
«سلسلة محاضرات العميد» ،بمشاركة
وحضور الطالب والخريجين ،وأعضاء هيئة
التدريس والموظفين من مختلف أنحاء
المدينة التعليمية.
وخالل اللقاء تحدثت سعادة الشيخة هند
عال،
ومقصد
نبل
لتعليم ذي
عن رؤيتها
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
قائلة« :منذ  25عام ًا ،عند نشأة مؤسسة
قطر ،تأسست مبادئها على توفير تعليم

خالل مؤتمر لـ «كارنيجى ميلون» ..د .أمل المالكي:

تحديات تواجه المرأة أكاديميا
كتب

محمد الجعبري

تواصلت أمس فعاليات مؤتمر «المرأة والقيادة» الذي يناقش
«تحضير المرأة للقيادة في التعليم العالي» والذي تنظمه
جامعة كارنيجي ميلون بالتعاون مع عدد من جامعات
المدينة التعليمية.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني جلسة ناقشت العوامل التي
تمنع المرأة من دخول المجاالت الهندسية وتولي أدوار قيادية
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتحديات التي
تواجهها المرأة في القطاع الهندسي بداية من اختيار المجال
إلى التوظيف والعمل فيه مع تقديم أمثلة من تجربة المرأة
في صناعة النفط  /الغاز وقطاع البناء والتشييد في قطر
والمنطقة ،كما تطرقت الجلسة إلى الحواجز الثقافية في
بيئات العمل والمقارنة بين منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا والدول الغربية (بشكل رئيسي أميركا الشمالية).
وكيف يمكن أن تؤدي اإلجراءات الجديدة إلى بيئة عمل
أكثر مالءمة للمهندسات.
ناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر والتي جاءت تحت
عنوان «إعداد اإلناث لدخول القوى العاملة الهندسية في
قطر :وجهات نظر وإنجازات وتحديات» ما الواجب على
الجامعات فعله لضمان نجاح الخريجات وحصولهن على
فرص متساوية للعمل والتقدم في مجاالتهن عند تخرجهن
خاصة وأن اإلناث الالتي يتابعن شهادات الهندسة في جامعة
تكساس في قطر.
وخالل الجلسة الثالثة شارك عدد من األعضاء هيئة
التدريس في جامعة جورج تاون في قطر خبراتهم ورؤاهم
في استكشاف الحواجز والفرص المختلفة واالستراتيجيات
المتعلقة بالقيادة والمناهج الدراسية والتعلم التجريبي
والتوظيف وكيف يمكن إحداث التنوع في قيادة التعليم
العالي فعلى الرغم من وجود خطوات واسعة ،ال تزال أوجه
عدم المساواة بين الجنسين في قيادة التعليم العالي
كبيرة.
المؤسس
العميد
المالكي،
محمد
أمل
الدكتورة
وأوضحت
ّ
لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حمد بن خليفة
ّ
في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن هذا الحدث
الذي يجمع عددا كبيرا من جامعات المدينة التعليمية
وقياداتها النسائية واألكاديمية يهدف إلى تسليط الضوء
على التحديات التي تواجه المرأة في المجال األكاديمي
فالمجتمعات العربية والخليجية ترى أن المجال األكاديمي
من أفضل المجاالت للمرأة لكن فرص توليها المناصب
القيادية محدودة ،وتساءلت المالكي :هل القيادة منظومة
ذكورية وكيف يمكن للمرأة أن توائم بين وظيفتها كقائدة
في التعليم العالي ومتطلبات بيتها كربة أسرة.
من جانبه أكد الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أن المؤتمر يلقي الضوء على
حقوق المرأة القطرية في تقلد المناصب القيادية وأن مسألة
تمكين المرأة في دولة قطر يسير بخطوات جيدة للغاية.
وأشار إلى أن جميع المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان تدعو
لتمكين المرأة وشغلها المناصب القيادية بالنظر لكفاءتها
وقدرتها ودرجاتها العلمية التي تؤهلها لذلك وبالتالي فإن
المناصب القيادية أمور استحقاقية للمرأة.

د.الكواري :المؤتمر يلقي

الضوء على حقوقها

في تقلد المناصب القيادية

عالي الجودة ألبناء المجتمع القطري؛
تعليم متميز وينبع من ثقافتنا وتعاليم
ديننا».
وركزت سعادتها على أهمية العمل في
سبيل تحقيق الصالح العام .فقالت:
«عندما نتخ ّلف عن وصل العمل بمقاصده
األخالقية ،نكون قد أخفقنا في إدراك معنى
وكرامة العمل .وأغلبية األطروحات الحديثة
تفشل في تحقيق السعادة بسبب عدم
اعترافها بهذه الحقائق .نحن نسعى إلى
المصلحة العامة وتنمية قيمنا المعنوية
قبل المادية ،وبذلك تزدهر حياتنا ويمتد
إيجابيا على جميع جوانب عملنا».
أثر ذلك
ً
أدار الجلسة األولى من سلسلة محاضرات
العميد للعام الدراسي الجديد الدكتور

مايكل تريك ،عميد جامعة كارنيجي
قدم سعادة الشيخة
ميلون في قطر ،الذي ّ
هند بنت حمد آل ثاني قائ ًال« :لطالما
كانت سعادتها من أخلص المدافعين عن
قدرة التعليم في بناء عالم أفضل .ويرجع
الفضل لقيادتها الملهمة في أن غدت المدينة
تعليميا ال مثيل له في
مجتمعا
التعليمية
ً
ً
أي مكان آخر في العالم».
وتوفر سلسلة محاضرات العميد منصة
للقادة في الحكومة وقطاع األعمال واألوساط
األكاديمية لتبادل األفكار ومشاركة
الخبرات حول القضايا العالمية .وسبق أن
استضافت سلسلة محاضرات العميد التي
تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر
عدد ًا من المفكرين األكثر تأثير ًا في قطر.
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ليصل عدد
المعتمدين بها
« »176خبيرا« ..العدل»:

تحديث القائمة الوطنية للخبراء القطريين
كتب

محمد أبوحجر

قامت وزارة العدل مؤخرا بتحديث القائمة
الوطنية للخبراء القطريين وزيادة عدد
الخبراء المعتمدين بها لتضم 176
خبيرا تم قيدهم في جداول قيد الخبراء،
وأصبحوا معتمدين أمام السلطات
القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة
في القانون رقم ( )16لسنة  2017بتنظيم
أعمال الخبرة.
وتشمل القائمة الوطنية خبراء في
مختلف المجاالت ،وأبرزهم خبراء
المحاسبة والتثمين العقاري وتثمين
المعدات الخفيفة والهندسة الميكانيكية
والهندسة الكهربائية والمدنية ،وهندسة
البترول وهندسة صناعية وخبراء عقود
المباني.
فيما تشمل القائمة خبراء من أصحاب
الخبرات النادرة في مجاالت غسيل األموال
وفحص آثار التزييف والتزوير وخبراء
الطب وفيزياء اإلشعاع وهندسة الوقاية
من الحرائق وخبراء وسائل التواصل
االجتماعي واإلعالم ومكافحة الجرائم
االلكترونية وخبراء السموم والكيمياء
الجنائية وخبراء األسلحة.
وتعكف وزارة العدل ،بناء على توجيهات
سعادة وزير العدل ،على إعداد وتأهيل
كوادر وخبرات وطنية تأهيال متكامال،
وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات
النادرة والمميزة لتعزيز كفاءة أعمال
الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير
الخبرات الفنية الالزمة في مختلف
المجاالت والتخصصات ،وبما يحقق
األهداف التي تسعى وزارة العدل إلى
تحقيقها ،بتوفير خبرات متميزة تواكب
النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في
كافة المجاالت وبما يسهم في ترسيخ
العدالة ،كما تعمل وزارة العدل حاليا
على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجاالت
خبراتهم ،السيما الخبرات الفنية
الدقيقة والنادرة ،حيث تم استحداث
نظام متطور لجدول الخبراء ،وذلك بهدف
توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة
التخصصات ،مع وضع قواعد تنظم
كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح
للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.
كما قامت الوزارة بوضع ضوابط لمزاولة
أعمال الخبرة ،مما سيسهم بشكل مباشر
في االرتقاء بنوعية وكفاءة الخبرة المقدمة
إلى الجهات المعنية ،مثل اشتراط توافر
المؤهالت العملية والفنية في الخبراء،
وتوافر حد أدنى لسنوات الخبرة العملية
في الخبير ،واجتياز االختبارات والدورات
التدريبية المتخصصة التي تجريها إدارة

استقطاب
أصحاب األعمال
النادرة والمميزة
توفير الخبرات
الفنية في مختلف
المجاالت
الخبراء للمتقدمين لمزاولة المهنة.
ويجرى إعداد وتأهيل الخبراء للقيام
بمزاولة المهنة بكفاءة ونزاهة ،وذلك من
خالل برامج تدريبية متكاملة يتلقاها
المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين
القانونية.
وتهدف هذه البرامج إلى تعريف
المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد
الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خالل
استعراض األحكام الخاصة بشروط
وضوابط القيد بجدول الخبراء ،وبيان
االلتزامات القانونية المتعلقة بممارسة
مهنة الخبراء(خبراء الجدول وخبراء
اإلدارة) ،واإلحاطة بالقواعد الخاصة
بالشكوى على الخبير ومسائلته تأديبيا
وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ
أعمال الخبرة ،والقواعد القانونية
المنظمة لندب الخبراء في المسائل
الجنائية من النيابة العامة ،وبيان قواعد
مناقشة تقرير الخبير واالعتراض عليه،

كما تتناول البرامج األحكام المنظمة لقيد
الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة،
والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال
الخبرة في قانون المرافعات واإلجراءات
الجنائية.
وتتولى إدارة الخبراء بوزارة العدل تنظيم
أعمال الخبرة وتوفير الخبرات الفنية في
مجاالت الهندسة والمحاسبة وأية مجاالت
أو تخصصات أخرى ،بما يحقق األهداف
التي يسعى القانون إلى تحقيقها،
وينظم قانون تنظيم أعمال الخبرة أعمال
الخبراء ،بما في ذلك شروط وضوابط
قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء
ممارستهم لعملهم سواء أمام الجهات
القضائية أو غيرها من الجهات ذات
العالقة ،وقواعد مساءلتهم تأديبيا ،وإنشاء
لجنة لشؤون الخبراء تتولى اإلشراف على
شؤونهم والنظر في طلبات قيدهم وفقا
ألحكام القانون.
وتستند رؤية وزارة العدل بالنسبة
للخبراء إلى تنفيذ مضامين القانون
الهادفة إلى توفير البيئة المناسبة لتحقيق
العدالة الناجزة المنشودة ،وتقديم
أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على
مستوى الدولة ،ليس فقط في الدعاوى
المرفوعة أمام الجهات القضائية فحسب،
وإنما أمام جهات التحكيم والتحقيق
المختلفة ،وكذلك أمام الجهات الحكومية
واإلدارية والهيئات والمؤسسات العامة
والقطاع الخاص كالبنوك والشركات
والمؤسسات واألفراد ،وغيرهم من الجهات
التي تحتاج إلى أعمال الخبرة ،وإتاحة
هذه الخبرة بالجودة الفنية والعلمية
الضروريتين لتقديم الخبرة المطلوبة،
وتخفيف العبء على رجال القضاء فيما
يتعلق بأعمال الخبرة المطلوبة للفصل
في الدعاوى.

مقال
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من القلب إلى القب

اتجاهات عالمية نحو االقتصاد الدائري
دولتنا بفضل قيادتنا صنعت من التحديات إنجازات

منطقة الخليج صالحة لتطبيق كل النماذج

حفاظا على الموارد وحل مشاكل

قطر تطبق نموذجا لالقتصاد

الدائري يعزز مكانة العرب
يعيش العالم اآلن في ظل ظروف
استثنائية ،فرضتها تحديات
دولية راهنة ال تخفى على أحد،
من أشدها وطأة كوفيد  19ونشوب
الحرب الروسية األوكرانية وأزمة
التضخم العالمي ،فضال عن مشكلة
التغير المناخي ،وهذه التحديات
أوجدت تداعيات استفحلت وأزمات
استحكمت ،أضعفت اقتصاديات
العالم ،بينما االقتصاد القوي هو
الشغل الشاغل والهدف األسمى
لكل شعوب األرض ،يتنافس من
أجله المتنافسون.
أي أن الرياح جاءت عكس ما تشتهي
السفن ،والحمد لله في خضم
هذه األجواء الدولية المشحونة
استطاعت قيادتنا الرشيدة
بحنكتها وحكمتها ،أن تعبر
بسفينة الوطن إلى بر األمان بفضل
الرؤية الثاقبة والرأي السديد،
وعزيمة شعب يكن كل االنتماء
للوطن والوالء للقيادة ،لقد تخطت
قطر وتجاوزت أية آثار سلبية لهذه
التحديات العالمية ،وليس هذا
فحسب ،بل حققت نجاحات
مبهرة في إدارة األزمات ،وتقدما
مشهودا شمل التعليم والتكنولوجيا
واالقتصاد والرياضة والنقل والبنى

التحتية ،مما جعلنا نعيش واقعا
عصريا في روعته وكفاءته ،لكن
في الوقت ذاته ال مناص من العمل
الدؤوب كي نحافظ على مكتسباتنا
وثمرات جهودنا في كل القطاعات،
وفي الصدارة منها قطاع االقتصاد.
العالم المتقدم كله يتجه بكل ما
أوتي من قوة ومن إمكانات إلى اعتماد
نموذج االقتصاد الدائري على أمل أن
تتعاظم فوائده وعوائده ،ويحافظ
للوطن على مقدراته وموارده ،وهو
النموذج األكثر مواءمة ومالءمة في
ظل هذه األوقات التي تعقد فيها
المؤتمرات والملتقيات إليجاد سبيل
واضح لمكافحة االحتباس الحراري
واالنبعاث الكربوني وتلوث الهواء
وغيرها من المشكالت الناجمة عن
استخراج واحتراق الوقود األحفوري
وغيره من مسببات التلوث ،وحل
مشكالت التغير المناخي ،ويرى
المتحمسون له أنه عند مقارنته
باالقتصاد الخطي تأتي النتيجة
لصالحه ،ففي االقتصاد الخطي،
يتم تصنيع السلعة ،ثم طرحها
لالستهالك ،فتستهلك حتى تنتهي
صالحيتها ،ثم يتم التخلص منها
في شكل نفايات ضارة بالبيئة،
أما في االقتصاد الدائري فيعاد

المناخ وخلق فرص عمل

بقلم :د .بثينة حسن األنصاري
خبيرة تطوير التخطيط
االستراتيجي والموارد البشرية
Mrsbalansari @gmail.com

تصنيع وتدوير هذه المخلفات
أو النفايات بعد تأهيليها إلعادة
تصنيعها من جديد ،وهذا ما تسعى
إليه الدول المتقدمة ،ففي اليابان
على سبيل المثال تم األسبوع
الماضي إطالق حملة لجمع مخلفات
الحواسيب القديمة وأقراصها المرنة
والصلبة إلعادة تدويرها وتصنيعها
كموديالت حديثة تتميز بتقنيات
الذكاء االصطناعي ،ال غنى عنها
لمن يرد التميز في مرحلة وعصر
التحول الرقمي.
وبينما يرى كثيرون أن الحكم على
نتائج االقتصاد الدائري ال يزال
مبكرا ،يرى المتحمسون له أن
كل شيء قابل بموجبه للتدوير
وإعادة االستخدام في النطاقات
الصناعية والزراعية والتعدينية
والغذائية والرياضية واإلنشائية

االقتصاد الدائري صالح للتطبيق في جميع المجاالت

والطاقة والنقل ،كما يعمل على
توفير المواد الخام وتعظيم قيمتها،
وجعلها أكثر مالءمة لحاجات
اإلنسان ومتطلباته ،وتبرز أهميته
في تحسين مستوى معيشة
اإلنسان بما تدره من عوائد مادية،
وما توفره من رفاهية ،وسيلة مهمة
لتشغيل األيدي العاملة ألنه يخلق
فرص عمل جديدة في مراحل الفرز
والتدوير ،كما يشجع االقتصاد
الدائري أيضا اعتماد نموذج
التأجير ،أي تأجير نفس المنتج
ألكثر من مستخدم أو عميل ،أو
التبرع به لمساعدة أطراف أكثر
احتياجا في صورة من أجل صور
التحضر والرقي اإلنساني.
وبالنسبة لمنطقتنا الخليجية
فال شك أنها منفتحة على جميع
التجارب خاصة في مجال االقتصاد
بحكم كونها منتجة للنفط ،ولديها
قاعدة صناعية ال بأس بها ،وبالتالي
تعد بيئة خصبة لتطبيق نموذج
االقتصاد الدائري ،والمجال ال يتسع
لتفاصيل أوسع ،لكني أضرب مثال
حيا لنموذج االقتصاد الدائري في
قطر التي شيدت سبعة مالعب
جديدة بالكامل ،ال نظير لها عالميا
في روعة التصاميم والتجهيزات

والملحقات ،لتقام عليها مباريات
المونديال ،وطبقا لما صدر من
تصريحات عديدة فبعد انتهاء
البطولة سيتم تفكيك ما يقارب
المائتي ألف مقعد من مقاعد هذه
المالعب لمنحها كمساعدات قطرية
لعدد من الدول النامية ،لتحسين
البنية التحتية الرياضية بها،
وهذا العدد كاف إلنشاء ما يزيد
عن عشرين ملعبا في تلك الدول
تشرف عليها دولتنا ،وبأن الساحرة
المستديرة تعد عشق الجماهير
في طول العالم وعرضه فإن هذه
المبادرة ليست تعزيزا لمكانة قطر
العالمية وحسب بل ولمكانة العرب
أيضا ،ألن قطر دولة تعتز بعروبتها
أيما اعتزاز لدرجة أطلقت معها على
المونديال «مونديال العرب».
ولمزيد من تطبيق نموذج االقتصاد
الدائري سيتحول ملعب لوسيل
إلى مركز مجتمعي متعدد األغراض
يضم مدارس ومتاجر ومقاهي
وعيادات طبية ،متاحة لكل الناس،
وهكذا سيتم االستفادة من بقية
مالعب المونديال كمرافق خدمية
وفنادق ومزارات ..إلخ ،وهذه هي
قطر سباقة في التجريب والتجديد
والتطبيق ومد أيادي الخير للجميع.

ملعب لوسيل نموذج تطبيقي لالقتصاد الدائري
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من خالل االستثمار في التعليم والصحة والتمكين االقتصادي ..وزيرة التربية:

قطر مساهم رئيسي في جميع أنحاء العالم
إحساسا بعودة الحياة إلى طبيعتها ويعزز المرونة
التعليم يوفر
ً
نيويورك -قنا -أكدت سعادة السيدة
بثينة بنت علي الجبر النعيمي ،وزيرة
التربية والتعليم والتعليم العالي،
أن التعليم حق أساسي لألطفال في
أوقات االستقرار واألزمات ،وأشارت إلى
أن التعليم بالنسبة لألطفال في أوقات
الطوارئ في جوهره يتعلق بما هو أكثر
من الحق في التعليم ،كونه يقدم لهم
الدعم النفسي واالستقرار لمساعدتهم
على تجاوز الصدمات التي يتعرضون
لها كل يوم.
وأضافت سعادتها في جلسة «التعليم
والتع ّلم في أوقات الطوارئ واألزمات
الممتدة التي يتضرر فيها األطفال
والشباب» ضمن فعاليات قمة «تح ّول
التعليم» التي دعا لعقدها في نيويورك
األمين العام لألمم المتحدة خالل
أيام  16و 17و 19سبتمبر الجاري ،أن
إحساسا بعودة الحياة
التعليم يوفر
ً
إلى طبيعتها ،ويعزز المرونة ،ويدعم
عمليات التعافي على المدى الطويل
ويعيد بناء مستقبل أفضل.
ّ
تركزت فعاليات يوم  16سبتمبر
وقد
على التعبئة بقيادة الشباب وشملت
المشاركة الكاملة لمجموعة واسعة
من أصحاب المصلحة ،بهدف نقل
التوصيات الجماعية للشباب حول
تحول التعليم إلى صناع القرار
والسياسات ،على ضوء إعالن قمة
الشباب ،فضال عن التركيز على تعبئة
الجمهور العالمي والشباب والمعلمين
والمجتمع المدني وغيرهم لدعم تحول
التعليم في جميع أنحاء العالم.
أما في يوم  17سبتمبر (يوم إيجاد
الحلول) فقد تضمن مشاركة هامة
وفاعلة لسعادة وزير التعليم والتعليم
العالي من خالل ثالث مداخالت في
ثالث جلسات محورية ،حول «التعليم
والتع ّلم في أوقات الطوارئ واألزمات
الممتدة التي يتضرر فيها األطفال
والشباب» و«توطين التعليم من أجل
مستقبل مستدام» و«تمويل التعليم:
االبتكارات في الموارد التمويلية
وتوسعة الحيز المالي للتعليم»،
وذلك ألهمية هذا اليوم الذي ركز على

إيجاد الحلول ،وتأكيد التزامات الدول
تجاه ما نصت عليه وثائق االلتزامات
الوطنية المنبثقة من المشاورات
الوطنية واإلقليمية التي كانت ضمن
التحضيرات للقمة.
وحول مساهمة قطر في المشاريع
اإلنسانية والتنمية المستدامة ،أكدت
سعادتها خالل جلسة «التعليم والتع ّلم
في أوقات الطوارئ واألزمات الممتدة التي
يتضرر فيها األطفال والشباب» أن دولة
رئيسيا في جميع
مساهما
قطر تعد
ً
ً
أنحاء العالم ،من خالل االستثمار في
التعليم والصحة والتمكين االقتصادي.
وأشارت إلى أن صندوق قطر للتنمية
خالل العقد الماضي قدم ما يقرب من
مليار دوالر كمنح لمشاريع تعليمية
في  64دولة ،وأن مؤسسة التعليم فوق
الجميع استطاعت الوصول إلى أكثر
من  10ماليين طفل خارج المدارس في
 56دولة وتعمل باستمرار على توسيع
نطاقها وتأثيرها.
ونوهت سعادة الوزير في كلمتها

االفتتاحية بالجلسة بأن مؤسسة
التعليم فوق الجميع ،واستجابة للفاقد
التعليمي أثناء وباء كورونا (كوفيد
 )19أنشأت ً
مبتكرا لموارد التعليم
بنكا
ً
مجاني التكلفة ومتعدد التخصصات،
ما أدى إلى ضمان استمرارية التعلم
ألكثر من  600000طفل في  170دولة
بالرغم من انخفاض الموارد .وقالت
مؤخرا
إن المؤسسة أطلقت وشركاؤها
ً
بوابة البيانات  TRACEلسد الفجوة
العالمية للحصول على بيانات موثوقة
عالية الجودة ،ومتاحة للجميع ،تجمع
وتصور وتقدم تحليال منسقا للبيانات
المتعلقة بالهجمات على التعليم.
وأوضحت أنه وعلى هذا النحو ،تساعد
 TRACEعلى ضمان توافر بيانات عالية
الجودة في شكل سهل االستخدام
لمحاسبة المهاجمين ،والدعوة إلى
حماية التعليم ،واالستجابة للهجمات
في الوقت المناسب مما يساهم في
دعم المدافعين وصانعي السياسات
والمنظمات اإلنسانية لفهم تحديات

يدعم التعافي على المدى الطويل ويعيد بناء مستقبل أفضل

حماية جودة التعليم أثناء ظروف
الصراع.
وفي ختام كلمتها س ّلطت سعادتها
الضوء على أهمية أن تعمل كافة
األطراف المجتمعة على ضمان
تخصيص نسبة أعلى من المساعدات
اإلنمائية ومن اإلنفاق الحكومي
لمنظومة التعليم والتعلم ،بما
يتماشى مع مشروع التزام التعليم
في أوقات األزمات ،مبينة أن هذا ليس
واجب ًا أخالقي ًا فحسب ،بل هو جوهري
من أجل تحقيق التنمية المستدامة
وعالم أكثر أمان ًا للجميع ،وأنه يجب
أن يعمل الجميع سوي ًا جنب ًا إلى جنب
لبناء أنظمة تعليمية أقدر على الصمود
في مواجهة األزمات البيئية والصحية
والصراعات العنيفة وغيرها من األزمات
الطبيعية والمناخية التي يجب علينا
العدة للتصدي لها.
حتم ًا أن نعد ُ
وفي جلسة «توطين التعليم من أجل
مستقبل مستدام» ،ألقت سعادة
السيدة بثينة بنت علي الجبر

النعيمي وزير التربية والتعليم
والتعليم العالي كلمة افتتاحية أيضا
في هذه الجلسة ركزت على أهمية
توطين التعليم ،وإيالء اهتمام خاص
لقضية ثنائية اللغة والقيم والهوية
وتوطين محتوى المناهج الدراسية.
وأعربت عن سعادتها بمشاركة
العمل في هذا السياق مع مؤسسة
قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
وجمهورية جيبوتي التي تجمعها بقطر
قواسم مشتركة ،وكذلك المكتب
اإلقليمي لمنظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
بدولة قطر.
وأشارت إلى أن التركيبة السكانية
لدولة قطر تتضمن ،إلى جانب
المواطنين القطريين ،عددا هاما من
مختلف الجنسيات األخرى العاملة
بالدولة ،والمساهمة في تنميتها
الوطنية ،مما يجعل من دولة قطر
بيئة متعددة الثقافات واللغات داعمة
للتعايش والتفاهم المتبادل والسالم.

كما أوضحت أن دولة قطر تدرك أهمية
التنمية المستدامة كضرورة الزمة
لتحقيق الرفاه في المستقبل وإرساء
األمن وتحقيق السالم في العالم ،وقالت
إن قطر دولة فتية وأغلب سكانها من
فئة الشباب ،وأن من األهمية بمكان
«أن ننشئ ونربي مواطنين منفتحين
على العالم الخارجي ،ولكن وبما ال يقل
أهمية ،أن يكونوا متجذرين في أصولهم
الوطنية ويمتلكون حسا بالمسؤولية
المدنية ،وقيما مثل االعتزاز بثقافتهم
وتراثهم وفهمهم لها ،وشعور قوي بالهوية،
يرتكز على القيم والمبادئ الالزمة
لتحقيق الفائدة لمجتمعهم ،والتمكن
وإجادة استعمال اللغة العربية ،لغتهم
األم ،والتواصل مع مجتمعهم والتفاعل
مع تحدياته ،بما في ذلك التحديات
المرتبطة باالستدامة ،على المستوى
المحلي ،بما يضمن شعورهم باألمن
واالنتماء في هذه األوقات المعقدة
والصعبة التي نشهدها».
وأشارت سعادتها إلى التحديات التي
يواجهها الطالب والمتمثلة في عدم توفر
المحتويات الحديثة والمحدثة واألكثر
فائدة باللغة العربية ،وأنه باستعمال
منصة التعلم «راسخ» لن يواجه طالبنا
الناطقون باللغة العربية هذه المشكلة
بعد اآلن ،وفي الوقت نفسه ،سيتمكن
الطالب غير الناطقين باللغة العربية
في دولة قطر ،في مدارسنا الخاصة،
من الحصول على مواد تعليمية باللغة
اإلنجليزية مصممة محليا ومرتبطة
بالسياق الوطني.
واختتمت كلمتها بالقول «بأنه ال
تفاضل بين أن نكون مواطنين
منفتحين على الخارج في تعليمنا
وفي وجهات نظرنا ،وبين تعليم طالبنا
على ترسيخ المواطنة في بلداننا ،وأنه
إن أردنا أن يدعم التعليم فعليا تحقيق
أهدافنا للتنمية المستدامة ،وإن أردنا
فعليا أن تكون أنظمتنا التعليمية
ذاتها مستدامة ،يتوجب علينا توطين
محتوى التعليم وطرائقه لكي نضمن
توفير تعليم يلبي احتياجات الجميع،
ويناسب الثقافة الوطنية».

ضمن أعمال لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن العامة « ..أشغال»:

اكتمال تطوير الدائري األول
الدوحة

$

تعلن لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن
العامة بالدولة عن اكتمال أعمال تجميل وتطوير
الطريق الدائري األول؛ بهدف تعزيز االنسيابية المرورية
وتخفيف االزدحام بمنطقة وسط الدوحة.

} م .محمد عرقوب الخالدي

م .الخالدي :يتالءم مع ما تشهده
قطر من نهضة عمرانية وتطور

تتضمن أعمال المشروع تطوير  9تقاطعات على امتداد
الطريق ،وتشجير وتجميل المنطقة وزيادة عدد مواقف
السيارات ،وتطوير بعض الشوارع المتعامدة على الطريق
والطرق الخدمية على جانبيه ،وتعزيز السالمة المرورية
على الطريق من خالل إنشاء مسارات للمشي والدراجات
الهوائية وممرات عبور للمشاة وأنظمة إنارة حديثة ،وتطوير
شبكات تصريف مياه األمطار والصرف الصحي ومياه
الشرب والري ،وتسهيل االنتقال بين الطريق الدائري األول
والطريق الدائري الثاني ،وزيادة عدد المسارات بالطريق من
مسارين إلى  4مسارات في كل اتجاه.
بهذه المناسبة ،ص ّرح المهندس محمد عرقوب الخالدي
رئيس لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن العامة
بالدولة« :يتالءم تطوير الطريق الدائري األول مع ما تشهده
قطر من نهضة عمرانية وتطورات في كافة المجاالت ،حيث
تسعى اللجنة دائم ًا لتنفيذ وتطوير المشروعات التي
تحقق ركائز رؤية قطر الوطنية  ،2030وتساهم في توفير
حياة أفضل لسكان الدولة ،وتكون ً
حقيقيا لألجيال
إرثا
ً
المقبلة».
وأضاف :أعمال التطوير والتجميل التي نفذتها اللجنة
بالطريق الدائري األول تنعكس باإليجاب على الصورة
الحضارية والجمالية لمدينة الدوحة ،وتندرج ضمن رؤية
اللجنة الهادفة إلى خلق بيئة مستدامة وتوفير بيئة صحية
وآمنة في مختلف أرجاء الدولة وتحسين المنظر العام

للبالد ،وسوف يوفر الطريق الدائري األول عددا من المرافق
التي تخدم مرتاديه ،وتحول رحلتهم إلى وجهة ممتعة
وآمنة.
تضمنت األعمال الرئيسية التي تم تنفيذها على الطريق
زراعة مسطحات خضراء على مساحة  26ألف متر مربع
و 855شجرة ،وتنفيذ مسار للدراجات الهوائية بطول 3.1

زراعة مسطحات خضراء وأشجار وتنفيذ مسارات للدراجات والمشي

كيلومتر ،ومسار للمشاة بطول  13.4كيلومتر ،وتتميز
هذه المسارات بمواد رصف من الجرانيت عالي الجودة
ليتماشى مع تصميم منطقة وسط الدوحة ،باإلضافة إلى
توفير  194موقفا للسيارات على طول الطريق.
وأضاف :كما تضمنت تنفيذ شبكة لصرف مياه األمطار
بطول  23.5كيلو متر ،وشبكة للصرف الصحي بطول

 2.8كيلو متر ،وشبكة لمياه الشرب بطول  6.4كيلو متر،
وشبكة لمياه الصرف المعالج بطول  7.1كيلو متر.
يبلغ طول الطريق  6.7كيلو متر ،ويهدف مشروع تطويره
إلى تعزيز االنسيابية المرورية وتخفيف االزدحام بمنطقة
وسط الدوحة ،من خالل تطوير  9تقاطعات على  5مراحل،
المرحلة األولى تضمنت تطوير تقاطع الرفاع وتحويل دوار
دار الكتب إلى تقاطع ،والمرحلة الثانية تم فيها تطوير
تقاطع حمد الكبير والتقاطع المعروف بتقاطع األصمخ،
وقد تضمنت المرحلة الثالثة تطوير تقاطع ناصر بن خالد
وتقاطع الكهرباء ،أما المرحلة الرابعة فتم تطوير تقاطع
عين القعود ،والمرحلة الخامسة تطوير تقاطع الديوان
وتقاطع مشيرب.
ويعتبر الدائري األول طريقا حيويا يتميز بكثافة الحركة
المرورية عليه كونه يربط العديد من المناطق التجارية
والسكنية والمنشآت الخدمية ،باإلضافة إلى الربط مع
العديد من الوجهات السياحية مثل متحف قطر الوطني،
ومتحف الفن اإلسالمي وسوق واقف وحديقة البدع ،وكذلك
المشاريع التطويرية في منطقة الدوحة مثل مشروع
مشيرب قلب الدوحة .ويقوم الطريق الدائري األول بربط
محطات المترو الواقعة على امتداد الطريق بدء ًا من محطة
مترو المتحف مرور ًا بمحطة مترو مشيرب الرئيسية إلى
محطة مترو حديقة البدع ،للمساهمة في تعزيز االنتقال
بين الوجهات الحيوية وبين باقي مناطق المدينة.

تنفيذ شبكات للصرف ومياه الشرب والمياه المعالجة
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من الجمعية الدولية لألبحاث

اعتراف دولي
لكلية طب األسنان

ّ
تغير المناخ يهدد الحياة البشرية
خالل افتتاح الحدث الجانبي باألمم المتحدة ..مريم العطية:

دور محوري للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في التعامل مع الظاهرة
جنيف

} معامل الكلية

الدوحة

$

حصلت كلية طب األسنان في
جامعة قطر ،بالتعاون مع مؤسسة
حمد الطبية ،على االعتراف كفرع
ضمن الجمعية الدولية ألبحاث
وتعد الجمعية
طب األسنان.
ّ
الدولية ألبحاث طب األسنان هي
المنظمة األكبر واألكثر شهرة في
العالم فيما يتعلق بالبحوث في
طب األسنان وصحة الفم ،حيث
تأسست عام  ،1920وتركز على
البحث في مجال طب األسنان.
ويعتبر االنضمام إلى الجمعية
الدولية ألبحاث طب األسنان
ً
دوليا ألبحاث طب األسنان
اعترافا
ً
ً
وخاصة كلية طب
في قطر،

األسنان بجامعة قطر وقسم طب
األسنان في مؤسسة حمد الطبية.
ويكمن الهدف من هذا التعاون هو
ُ
تعزيز البحث في جميع مجاالت
علوم الفم والعلوم ذات الصلة،
وتشجيع التحسينات في طرق
الوقاية والعالج من أمراض الفم
واألسنان ،وتحسين صحة
الفم من خالل البحث ،وتسهيل
التعاون بين الباحثين ونقل نتائج
البحوث وآثارها في جميع أنحاء
العالم .وتنظم الجمعية الدولية
ألبحاث طب األسنان العديد من
المؤتمرات المرموقة حول العالم
حول أبحاث صحة الفم ،ولديها
ً
أيضا أكثر المجالت البحثية
المرموقة في أبحاث طب األسنان،
ولها اجتماع سنوي يستضيف عادة
آالف المشاركين من جميع أنحاء

تصريح لها ،أعربت
العالم. .وفي
ِ
األستاذ الدكتورة أسماء آل ثاني،
نائب رئيس الجامعة للعلوم
الصحية والطبية ،عن سعادتها
بالخبر ،وقالت :إن االنضمام إلى
الجمعية الدولية ألبحاث طب
ً
ً
وإبرازا
دوليا
اعترافا
األسنان يوفر
ً
ألبحاث طب األسنان في قطر ،وال
سيما لكلية طب األسنان بالقطاع
في جامعة قطر وقسم طب األسنان
بمؤسسة حمد الطبية .إن وجود
فرع قطري يفتح إمكانية تنظيم
اجتماعات علمية دولية كبرى في
قطر وقيادة المبادرات العالمية في
أبحاث صحة الفم.
من جانبه ،قال عميد كلية طب
األسنان ،األستاذ الدكتور مانديب
دوجال :سعدنا أن الجمعية
الدولية ألبحاث طب األسنان،
وهي أكبر وأعرق مؤسسة أبحاث
طب األسنان في العالم ،قد
ً
رسميا بأبحاث
اعترافا
أعطت
ً
طب األسنان في قطر من خالل
االعتراف بفرع قطر .نحن فخورون
بأن جهودنا المشتركة من كلية
طب األسنان في جامعة قطر
وأبحاث طب األسنان في مؤسسة
حمد الطبية قد تم االعتراف بها.
سيؤدي ذلك إلى زيادة تعزيز
األبحاث التعاونية في مجال صحة
الفم في قطر وإضفاء شهرة دولية
وتقدير لجامعة قطر ومؤسسة
حمد الطبية في مجال أبحاث الفم
واألسنان وتمكيننا من استضافة
فعاليات دولية مرموقة ألبحاث
طب األسنان.

مبادرة أطلقتها «التربية والتعليم»

«معلمي ..لن أنساك»

قالت سعادة السيدة مريم بنت
عبدالله العطية رئيس اللجنة
الوطنية لحقوق اإلنسان؛ رئيس
التحالف العالمي للمؤسسات
تغير
إن
الوطنية لحقوق اإلنسانّ :
ُّ
المناخ أصبح بمثابة تهديد ُم ِل ّح على
الحياة البشرية وعلى التمتع بشكل
كامل بحقوق اإلنسان األساسية،
األمر الذي يجعله على قمة
أولويات اهتمام التحالف العالمي
للمؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان ( )GANHRIوأعضاؤه في
مختلف المناطق.
جاء ذلك خالل افتتاح السيدة مريم العطية للحدث
الجانبي الذي ينظمه التحالف العالمي للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان بقصر األمم المتحدة على
هامش الجلسة  51لمجلس حقوق اإلنسان تحت
عنوان «تغير المناخ وحقوق اإلنسان ودور المؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان».
وقالت العطية :على مدار سنوات عديدة وحتى اآلن،
دورا
لعبت المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
ً
تغير المناخ بجدول األعمال
محوريا في التعامل مع
ً
ُّ
الروتيني .وأضافت :نحن هنا اليوم ،لنستمع
لبعض من خبرات ،وتجارب المؤسسات الوطنية
وآلياتها مع تسليط الضوء على دورها الهام في معالجة
الم ِل ّح ،خاصة فيما يتعلق بإسداء
هذا التهديد
ُ
المشورة للحكومات بشأن اإلجراءات المناخية التي
تضع حقوق اإلنسان في قلب توجهاتها ،والتعاون مع
المجموعات والمعرضين األكثر خطورة من تضرر
تغير المناخ ،ومراقبة واإلبالغ عن آثار
حقوقهم جراء
ُّ
تغير المناخ على حقوق اإلنسان ،والمشاركة في
ُّ
تحقيق العدالة المناخية ومحاسبة المسؤولين عن
ذلك.
وأوضحت العطية أن التحالف العالمي شبكة
عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،يعمل
بشكل وثيق مع الشبكات اإلقليمية للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان والشركاء في األمم

الدوحة

$

أطلقت وزارة التربية والتعليم
والتعليم العالي أمس على منصة
قطر للتعليم مبادرة (معلمي ..لن
أنساك) ،والتي تستهدف طلبة
المرحلة الثانوية في المدارس
الحكومية وتستمر حتى الثاني
والعشرين من هذا الشهر.

} مريم العطية تلقي كلمتها

المتحدة والمجتمع المدني لدعم أعضائنا في
مختلف المناطق لتطبيق واليتهم والمساعدة للتأكد
من تواجد حقوق اإلنسان كمحور مركزي في تطبيق
جميع اإلجراءات المتعلقة بالمناخ على المستويات
المحلية ،واإلقليمية والعالمية.
وقالت :من خالل العمل الجماعي للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم
وتحت مظلة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان ،تم إنشاء تجمع المؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان المعني بحقوق اإلنسان
وتغير المناخ ،ونوهت بأن التحالف العالمي
ُّ
يستضيف هذا التجمع الفريد من نوعه حيث
تجتمع  33مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان من
جميع المناطق لفرصة النقاش ،والحوار ،وتبادل
المعرفة ،وجمع الخبرات باإلضافة إلى تنسيق
اإلجراءات واألنشطة .وأشارت إلى أنه في عام 2020
وتغير
وخالل المؤتمر السنوي لحقوق اإلنسان
ُّ
المناخ ،اعتمدت جميع المؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان من مختلف المناطق بيان النتائج والذي
تم فيه تحديد مجموعة من اإلجراءات واألولويات
لكيفية تطبيق واليتهم ووظائفهم من أجل تعزيز آلية
ُمستنيرة لحقوق اإلنسان قائمة على المشاركة
لمواجهة التغييرات المناخية وإرساء العدالة

المناخية – على المستويين الفردي والجماعي
معا من خالل التحالف العالمي للمؤسسات
بالعمل ً
الوطنية لحقوق اإلنسان.
وأوضحت العطية أن التحالف العالمي يستعد حالي ًا
في مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي ()COP27
في مصر ،مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية
المجدية
لحقوق اإلنسان في تعزيز المشاركة
ُ
تغير المناخ ،وذلك بالشراكة
والشاملة بعملية
ُّ
والمقرر الخاص المعني
المتحدة
مع شركاء األمم
ُ
بتغير المناخ وكشفت عن تقدم التحالف بطلب
ُّ
إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير
المناخي للمشاركة في المؤتمر بصفة مراقب ،حتى
المؤسسات الوطنية األعضاء من مشاركة خبراتهم
تغير المناخ وفي عملية
لحقوق اإلنسان في مناقشات ُّ
صنع القرار .وقالت :نحن متحمسون لهذه المشاركة
وأشارت في ذات السياق إلى أن مجلس حقوق
اإلنسان بصدد النظر والبحث في قرار ُمتعلق بدور
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في التعامل
المقدم من
تغير المناخُ ،
مع حقوق اإلنسان في سياق ُّ
أستراليا .وقالت :نحن نرحب بهذه المبادرة كتأكيد
هام وتشجيع على المشاركة المحورية التي تضطلع
بها المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية« ..قطر الخيرية»:

تأهيــل م ــدارس بالش ــمال الس ــوري
الدوحة

تأتي المبادرة تعزيز ًا لقيم التقدير
واالمتنان والوفاء للمعلمين وذلك
مع قرب االحتفال العالمي بيوم
المعلم الذي يصادف الخامس من
أكتوبر من كل عام.
وتتيح المبادرة المجال لطالب
المرحلة الثانوية للتعبير عن
مشاعر الوفاء واالمتنان لمعلميه؛
من خالل كتابة قصة م ّر بها في
حياته الدراسية السابقة .

$

$

بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية تواصل قطر
الخيرية للعام الثالث على التوالي في تنفيذ مشروع
إعادة تأهيل وترميم المدارس بالشمال السوري
بهدف زيادة قدرة وصول الطالب النازحين إلى
التعليم الجيد ،وخلق بيئة تعليمية جاذبة ،ويأتي
هذا المشروع ضمن مبادرة كويست « »Questلدعم
التعليم في شمال غرب سوريا.
وتعاني مناطق شمال غرب سوريا من أعلى كثافة
للطالب في الغرفة الصفية الواحدة ،مما تسبب في
زيادة نسبة الطالب المتسربين بسبب عدم قدرة
المدارس على استيعاب جميع الطالب .ذلك وفقا
لتقييم االحتياجات اإلنسانية الصادر عن وكاالت
األمم المتحدة للعام .2022

أنشطة المشروع
وتتضمن أنشطة المشروع إعادة بناء األسقف
والجدران المهدمة ،وترميم شبكات الكهرباء والمرافق
الصحية وإعادة ترميم األبواب والنوافذ المحطمة،
ّ
باإلضافة إلعادة طالء المدارس وتجميلها وتزيينها
وذلك بهدف خلق بيئة مناسبة للتعليم.
ويبلغ عدد المدارس التي يستهدفها المشروع 83

مدرسة موزعة على مناطق الباب ( 17مدرسة) ،اعزاز
وعفرين ( 33مدرسة) ،باإلضافة لمناطق تل ابيض
( 17مدرسة) وراس العين ( 16مدرسة) ،حيث يبلغ
مجموع الغرف الصفية  700غرفة صفية.
وقد صرحت اآلنسة نوف الكعبي ،مدير إدارة
المشاريع والبرامج بصندوق قطر للتنمية« :يعتبر
دعم التعليم لصالح الالجئين والنازحين السوريين
أمرا مهما بالنسبة لنا ،حيث يهدف صندوق قطر
للتنمية ومن خالل مبادرة كويست تقديم أفضل
الفرص واإلمكانيات المتاحة الالزمة لالنتقال

بفعالية إلى التعليم الرسمي ،وبهدف خلق أفراد
ناجحين وفاعلين في مجتمعاتهم وتهيئة مستقبل
أفضل لهم».
وقال عبد الله مسلم منسق قسم التعليم في مكتب
قطر الخيرية بتركيا إن عدد األطفال المستفيدين
من المشروع وصل إلى أكثر من  53,000طالب
وطالبة خالل أعوامه الثالثة ،في حين أن عدد
المستفيدين لهذا العام هو  ،24,500حيث وصل عدد
الفصول الدراسية المرممة  1400فصل دراسي على
مدار ثالث سنوات.

حول مخططات النمو الجديدة التابعة للمنظمة العالمية

«الصح ــة» تنظـ ــم ورش ــتي عم ــل
الدوحة

$

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخر ًا
بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم
العالي ومؤسستي حمد الطبية
والرعاية الصحية األولية ورشتي
عمل حول «برنامج مخططات النمو
الجديدة التابعة لمنظمة الصحة
العالمية لطالب المدارس في دولة
قطر ما بين  19 –5سنة» ،وذلك

بحضور  40من كوادر التمريض
الجدد في المدارس ومشرفي
البرنامج من وزارة الصحة العامة
ومؤسسة الرعاية الصحية األولية.
وقالت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة
رئيس قسم األمراض غير االنتقالية
بوزارة الصحة العامة :يعتبر تبنى
وتطبيق برنامج مخططات النمو
الجديدة والتابعة لمنظمة الصحة
العالمية تنفيذ ًا لبرامج خطة العمل

الوطنية للتغذية والنشاط البدني
 2022-2017والتي تهدف إلى تقليل
عبء السمنة واألمراض المزمنة التي
لها عالقة بها في دولة قطر مثل األمراض
القلبية الوعائية والسكري وبعض
أنواع السرطان ،كما أن البرنامج
يعد أحد مشاركات تعزيز الصحة
واألمراض غير االنتقالية لتفعيل
رؤية قطر الوطنية  2030الخاصة
بالتنمية البشرية وتعزيز صحة أفراد

المجتمع القطري بأكمله لبناء جيل
جديد يتمتع بالصحة. .وأضافت:
إن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو
تحقيق حق كل طفل بأن ينمو
ويتمتع بصحة جيدة اعتماد ًا على أدلة
علمية من مختلف بلدان العالم بأن
لألطفال نمو مماثل عندما يتم استيفاء
احتياجاتهم الصحية والتغذوية ،وقد
بين أن المحددات الرئيسية للتفاوت
َت ّ

في النمو هي العوامل البيئية وبهذا فإن

هذه المخططات يمكن أن تستخدم
أيضا لتقييم االمتثال التفاقية األمم
المتحدة لحقوق الطفل.
وأشارت الدكتورة خلود المطاوعة
إلى أنه تم تطبيق هذا البرنامج على
بدء من العام
جميع مدارس دولة قطر ً
الدراسي  ،2015 2014-مؤكدة أن
الهدف من تطبيق هذه المخططات
هو توفير قاعدة بيانات وبناء نظام
ترصد ومراقبة لنمو طالب المدارس

من بنين وبنات في المراحل
الدراسية االبتدائية واإلعدادية
والثانوية ،وكذلك الكشف المبكر عن
حاالت اضطرابات النمو التي قد تكون
لها عالقة بالتغذية متمثلة بنقصان
الوزن وقصر القامة والتقزم من جهة
أو زيادة الوزن والسمنة من جهة أخرى
وتحويل هذه الحاالت إلى مراكز
الرعاية الصحية األولية التابعة لها
للمتابعة والعالج وإجراء الالزم.

اجتماع مجلس إدارة «داللة» غدا
أعلنت شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة بأن مجلس
اإلدارة سيجتمع غدا وذلك لمناقشة سير العمل في الشركة.
وكانت الشركة قد أفصحت مؤخرا عن بياناتها المالية نصف
السنوية للفترة المنتهية في  30يونيو   2022والتي أظهرت
تحقيقها صافي الربح  4,943,000ريال قطري مقابل صافي الربح
 9,894,000ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه .كما
بلغت ربحية السهم  0.018ريال قطري عن فترة النصف األول
من عام  2022مقابل ربحية السهم  0.036ريال قطري لنفس
الفترة من العام الذي سبقه.
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وفقا لمعيار مكرر الربحية بواقع « »15.5مرة

األسهم القطرية تحافظ على جاذبيتها
« »58.38مليار ريال مكاسب البورصة منذ مطلع «»2022
كتب

ارتفاع في مستوى تدفقات االستثمارات األجنبية الواردة

سعيد حبيب

رغم تحقيقها مكاسب قياسية

وارتفاع أسعارها منذ مطلع العام

فإن أسهم الشركات المدرجة

في بورصة قطر مازالت تتمتع

بالجاذبية االستثمارية ومغرية
بالشراء وفقا لمعيار مكرر

الربحية (مضاعف السعر إلى

الربحية /P )Eوالذي سجل في
بورصة قطر  15.5مرة ليحتل

المرتبة الثالثة خليجيا في قائمة

أكثر األسواق جاذبية للشراء وفقا
لمعيار مكرر الربحية  .ويعتمد

مدراء المحافظ والصناديق

على معيار مكرر الربحية في

انتقاء األسهم فكلما انخفض

مكرر الربحية فإن ذلك يعني أن

األسهم المدرجة بالسوق مغرية

بالشراء.

} بورصة قطر

وحققت بورصة قطر مكاسب سوقية قياسية
بلغت  58.38مليار ريال بارتفاع رسملتها إلى
 725.95مليار ريال ،وفقا إلغالق جلسة أمس،
مقارنة مع  667.57مليار ريال بنهاية ديسمبر
 2021ويعكس عدم ارتفاع مستوى مكرر
الربحية رغم مستويات المكاسب القياسية
استمرار الجاذبية االستثمارية للسوق.
ويحتسب مكرر ربحية السهم بقسمة
السعر السوقي للسهم وفق ًا آلخر إقفال على

أرباح الشركة فيما يعتبره المتخصصون
والعاملون في األسواق المالية مؤشر ًا على
حساب تكلفة االستثمار ويعتبرون أن األسهم
واألسواق ذات مكرر الربحية المنخفض هي
المغرية واألفضل للشراء ،غير أن هذا ال يعني
أهمية التدقيق في بيانات السهم المالية،
فقد يكون سبب انخفاض مكرر الربحية هو
تكبدها خسائر ،كما ينبغي متابعة نشاط
الشركة لمعرفة أسباب تحقيقها أرباح ًا،

فض ًال عن أهمية اعتماد معايير استثمارية
أخرى عند اتخاذ القرار االستثماري ،ألن
معيار مكرر الربحية ال يصلح وحده كمؤشر
التخاذ قرار استثماري.
وتشهد بورصة قطر حاليا ارتفاعا في منسوب
التدفقات االستثمارية األجنبية الواردة
بدعم من مونديال  2022وتحسن البيئة
التشغيلية واالرتفاع القياسي ألسعار النفط
عند مستويات تدور حول  90دوالرا للبرميل

علي المعاضيد الرابح الرابع في شهر أغسطس

« »QNBيعلن الفائز في سحب حملة « »3أضعاف الراتب
الدوحة

$

أعلنت مجموعة  ،QNBأكبر
مؤسسة مالية في الشرق األوسط
وإفريقيا ،عن اسم الفائز الرابع
في السحب الشهري لحملة ثالثة
أضعاف الراتب لشهر أغسطس
المخصصة ألعضاء أوائل ،QNB
حيث فاز السيد علي عبد الله
المعاضيد بالسحب الشهري.
وتؤكد الحملة التي تستمر حتى 30
سبتمبر الجاري حرص  QNBعلى
مكافأة عمالئه على مدار العام ومنح
مجموعة مميزة من العروض ألعضاء
أوائل .QNB
وتقدم هذه الحملة ألعضاء أوائل
 QNBالجدد والحاليين فرصة
لدخول السحب والحصول على
ثالثة أضعاف الراتب عند تحويل
الراتب الشهري إلى  QNBبالنسبة
ألعضاء أوائل  QNBالجدد (يشترط
أن يكون الحد األدنى للراتب 35.000
ريال) أو عند طلب الحصول على
قرض شخصي جديد بالنسبة
ألعضاء أوائل  QNBالحاليين
المحولة رواتبهم إلى  QNBبقيمة
 180,000ريال قطري أو أكثر ،أو
قرض عقاري بقيمة  2مليون ريال
قطري أو أكثر.
وبهذه المناسبة ،قال السيد عادل
علي المالكي ،مدير عام الخدمات
المصرفية لألفراد في مجموعة
« :QNBنهنئ الفائز بالسحب
الشهري وندعو أعضاء أوائل QNB
للمشاركة في السحب األخير لهذه
الحملة .تعكس العروض الحصرية

في فندق حياة ريجنسي أوريكس الدوحة

«تشويسز» يطرح بوفيهات عشاء متنوعة
الدوحة

$

أعلن مطعم «تشويسز» ،في فندق
حياة ريجنسي أوريكس الدوحة،
عن طرح مجموعة متنوعة من
بوفيهات العشاء من السبت إلى
األربعاء من كل أسبوع ،بدء ًا من
الساعة306:
مساء وحتى 10:30
ً
مساء ،والتي تشمل تشكيلة
ً
المثيل لها من المأكوالت اإلقليمية
والدولية ومحطات الطهي الحي
والتي ستأخذ الضيوف في رحلة
طعام استثنائية.
وتشمل قوائم البوفيهات المعدة

} «»QNB

والمميزة التي نقدمها لعمالئنا طوال
العام حرصنا على تقديم تجربة
مصرفية متميزة لهم».
ويقدم أوائل  QNBألعضائه مجموعة
من المنتجات والخدمات المصممة
لتناسب أسلوب حياتهم وتلبي
وتشمل
المالية،
احتياجاتهم
بطاقات  QNBاالئتمانية
المتميزة
ّ
ومنتجات اإليداع والقروض الخاصة
وعروض الرفاهية وخدمة األولوية
وبرنامج االعتراف العالمي Global
 Recognitionوالدخول المجاني
إلى صاالت المطارات الدولية حول
العالم ،باإلضافة إلى التمويل
العقاري وحلول إدارة الثروة وغيرها
من المنتجات والخدمات المتاحة
حصري ًا في قطر والسوق الدولية في
تركيا ومصر واألردن ولبنان وتونس
والكويت وعمان والمملكة المتحدة
وفرنسا.

فيما تشهد البورصة عمليات تجميع على
أسهم تشغيلية وأخرى ثقيلة بالتزامن مع
اقتراب اغالقات فترة الربع الثالث.
ودفعت المكاسب القياسية لالسهم القطرية
حزمة كبرى من الشركات المدرجة إلى
توسيع االستثمارات المرصودة لشراء األوراق
المالية حيث يحق للشركات المدرجة
استثمار فوائضها المالية في شراء وبيع
األسهم في الوقت الذي سادت فيه حالة من

للمشاركة في هذه الحملة ،يرجى
زيارة أقرب فرع وفتح حساب أوائل
 QNBبالراتب الشهري أو التقدم
بطلب قرض بالنسبة إلى األعضاء
الحاليين .للمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة  qnb.comوتتواجد
مجموعة  ،QNBالتي تفخر
بمشاركتها كداعم رسمي لكأس
العالم  ™FIFA 2022في الشرق
األوسط وإفريقيا ،في أكثر من  31بلد ًا
وثالث قارات حول العالم من خالل
فروعها وشركاتها التابعة ،حيث
تقدم مجموعة شاملة من أحدث
الخدمات والمنتجات المصرفية
لعمالئها.
ويعمل في المجموعة ما يزيد عن
 27,000موظف في أكثر من 1,000
فرع ومكتب تمثيلي ،باإلضافة إلى
شبكة واسعة من أجهزة الصراف
اآللي تزيد عن  4,600جهاز.

التفاؤل بأداء السوق خالل المرحلة المقبلة
مع بدء العد التنازلي لتطبيق قواعد البيع
على المكشـــوف المغطـــى ،وقواعــد إقراض
واقتراض األوراق المالية في البورصة اعتبارا
من أكتوبر المقبل وبموجب هذه القواعد
الجديد يمكن اقتراض األوراق المالية ألغراض
متعددة منها تسوية عمليات البيع التي ال
يتوافر لها أوراق مالية عند التسوية ،وإنشــاء
وحدات صنــاديق المؤشرات ،أو تنفيذ
صفقات البيع على المكشوف أو بغرض إعادة
أوراق مالية سبق اقتراضها ويقصد بالبيع
على المكشوف المغطى ،قيام أي من المصرح
لهم (صانع السوق ،مزود السيولة ،المستثمر
المؤهل) ببيع اوراق مالية مقترضة ،أو دخل
في ترتيبات اقتراضها ،على أن تتم تغطية
المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة
في تاريخ التســوية وفق ًا لهذه القواعد .كما
يقصد باإلقراض واالقتراض لألوراق المالية،
قيام المقرض بنقل ملكية األوراق المالية
بصفة مؤقتة أو بيعها إلى المقترض خارج
السوق بثمــن مؤجل الدفع مع التزام أو وعد
المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض
بناء على طلبه في أي وقت خالل الفترة
المتفق عليها ،أو في نهايتها ما لم يتم االتفاق
على غير ذلك.
وتسعى بورصة قطر لطرح حزمة من
األدوات المالية الجديدة أبرزها :إطالق سوق
للمشتقات المالية إلى جانب رفع تصنيف
السوق القطرية (البورصة) من ناشئة إلى
سوق متقدمة على المؤشرات العالمية
وتنويع المنتجات وتحسين الخدمات
االستثمارية حيث تعتبر بورصة قطر أكبر
سوق ناشئة في الشرق األوسط وثاني أكبر
سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة
السوقية ،كما أن بورصة قطر مدرجة في
مؤشري مورغان ستانلي كابيتال لألسواق
الناشئة  MSCIومؤشر فوتسي لألسواق
الناشئة.

} مطعم «تشويسز»

بعناية تشكيلة متنوعة من
األطايب اإلقليمية والعالمية على
رأسها األجبان المعالجة والمعتقة
والعطرية ،والسلطات المتنوعة،
والسوشي والساشيمي الطازج،
واألطباق الكالسيكية وأشهى أنواع
الحلويات .فيما تضفي محطات
الطهي الحي الخاصة بالدجاج،
واللحوم ،ومجموعات األطباق
بروائحها
المميزة
المختارة
تحضيرها
وأصوات
الشهية
المصاحبة ،ومنظرها الذي يفتح
النفس،
أجواء نابضة بالحياة
ً
على أمسيات الضيوف.
كما يشتهر مطعم «تشويسز»

أيض ًا بليلة المأكوالت البحرية
مساء كل يوم خميس والتي
تمكن الزوار من تدليل أنفسهم
من خالل تشكيلة غنية ومتنوعة
من كافة األصناف البحرية
الطازجة .باإلضافة إلى ذلك يوفر
البرنش العالمي «كوزموبوليتان»
كل يوم جمعة الفرصة لضيوف
المطعم لالستمتاع بأجواء مريحة
وعصرية وعالمية يقدم من خاللها
أشهر األطباق األميركية المعروفة.
ويمكن ألعضاء برنامج «عالم
حياة» تدليل أنفسهم باكتساب
ثالثة أضعاف النقاط في كافة
مطاعم الفندق مثل مطعم
«تشويسز» العالمي ،ومطعم «ذا
سيلر» اإلسباني ،ومطعم «حديقة
والشرق
اللبناني
النافورة»
أوسطي ،ومقهى «ساكاي الونج»
و«جاز كلوب» ،وذلك في الفترة من
 15سبتمبر  2022إلى  20ديسمبر
.2022
وتتيح بوفيهات مطعم «تشويسز»
ألعضاء «عالم حياة» الفرصة
على كسب النقاط بمعدل أسرع
ثالث مرات عند تناول الطعام
تناولهم للمأكوالت أو المشروبات
في مطاعم فندق حياة ريجنسي
أوريكس الدوحة ،استخدامها
خالل سفرهم في المستقبل
من خالل ترقية غرفهم أو تناول
أو
والمشروبات
المأكوالت
االستمتاع بخدمات السبا والمزيد
غيرها من الخدمات التي توفرها
عالمة «حياة» حول العالم.
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خالل لقاء األعمال المشترك في «الغرفة»

بحث عقد شراكات قطرية ـ ـ سعودية
الدوحة

بـن طـوار »674« :مليـون ريــال حـجـم التبـادل التجــاري بيـن البلديـن

$

نظمت غرفة قطر،أمس،
لقاء األعمال القطري -
السعودي ،بمشاركة عدد من
رجال األعمال في البلدين،
بهدف تعزيز التعاون
الثنائي ،وفتح مزيد من
القنوات الجديدة للشراكة
الفاعلة بين الشركات
والمؤسسات ،والبحث عن
الفرص االستثمارية المتاحة
في السوقين القطري
والسعودي وخصوصا في
المنطقة الشرقية ،وإمكانية
إقامة تحالفات وشراكات
لتحقيق التكامل االقتصادي
والتجاري.

الرزيزاء:
نتطلع لزيـادة
التعاون
المشترك
على مستوى
القطاع الخاص
} صورة جماعية على هامش اللقاء المشترك

وأعرب السيد محمد بن طوار الكواري النائب األول لرئيس
غرفة قطر ،خالل لقاء األعمال ،عن تطلعه لتعزيز التعاون
المشترك بين رجال أعمال البلدين ،وألن يسهم هذا اللقاء
في تحقيق مزيد من النمو والتطور في العالقات التجارية
واالقتصادية بما يحقق آمال وتطلعات البلدين الشقيقين،
مشيرا إلى الروابط الوثيقة والوشائج التاريخية التي تربط
دولة قطر بالمملكة العربية السعودية ،والمبنية على
أسس متينة من األخوة والمودة ،وهو ما ينعكس أيضا
على العالقات االقتصادية والتجارية ،خصوصا مع وجود
الرغبة المشتركة لدى القطاع الخاص في البلدين لتعزيز
عالقات التعاون وبناء تحالفات وشراكات تغذي التبادل
التجاري بينهما ،والذي بدأ يتعزز تدريجيا أمال في عودته
إلى مستوياته السابقة ،حيث بلغ حجمه العام الماضي
نحو  674مليون ريال قطري ،وهو مؤشر ال يزال بعيدا عن
مستويات ما قبل .2017
ولفت إلى العالقات الوثيقة بين غرفتي قطر والمنطقة

الشرقية ،ورغبتهما في تعزيز هذه العالقات ،داعيا الشركات
القطرية ونظيراتها في منطقة الشرقية ،إلى تعزيز
تعاونهما ،وإقامة تحالفات تجارية واستثمارات مشتركة،
وذلك لما تمثله المنطقة الشرقية بالنسبة للقطاع الخاص
القطري من عمق تجاري مهم نظرا لقربه الجغرافي ،وتوفره
على كافة التسهيالت التي تدعم تعزيز التبادل التجاري بين
الجانبين ،مشددا على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين
الجانبين من خالل غرفتي قطر والمنطقة الشرقية ،بهدف
توسيع التعاون على صعيد القطاع الخاص وتنشيط حركة
التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.
كما حض بن طوار رجال األعمال السعوديين لالستثمار
في بلدهم الثاني قطر ،واالستفادة من الحوافز التي توفرها
التشريعات القطرية للمستثمرين ،وأصحاب األعمال
القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة في المنطقة
الشرقية والتعاون مع أشقائهم السعوديين في مشاريع
مشتركة تعزز من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق

الرؤية الوطنية  2030في كال البلدين.
من جانبه ،أبرز السيد بدر بن سليمان الرزيزاء رئيس
مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية ،في كلمة له
بالمناسبة ،ما يجمع قطر والسعودية من قواسم مشتركة
كثيرة ،تاريخية وثقافية واقتصادية ،إلى جانب رؤية موحدة
تستهدف تحقيق النهضة ومصلحة شعبيهما ،مشير ًا إلى
دور مجلس التنسيق القطري السعودي في تعزيز العالقات
الثنائية وتوسيع الشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب وفق
الرؤية الوطنية  2030لكل من السعودية وقطر ،بما يدعم
مسيرة التعاون الخليجي المشترك.
وأشار إلى تطلع الجانب السعودي لشراكة أكبر وأوسع بين
قطاعي األعمال في البلدين ،السيما في ظل الظروف المهيأة
التي تدعمها تطلعات القيادتين في ظل ما يمتلكه البلدان
من أسواق وقطاعات آخذة في النمو المتصاعد ،مما يجعل
اآلفاق غير محدودة للتعاون والشراكات ،وتحقيق التكامل
االقتصادي ،وزيادة حجم التبادل التجاري بين القطاع

الخاص في كال البلدين.
يذكر أن وكالة ترويج االستثمار في قطر قدمت عرض ًا
تقديمي ًا حول فرص االستثمار في قطر ،تضمن التأكيد
على أهمية األسواق الخليجية التي تأتي في مقدمة األسواق
التي تستهدفها الوكالة ،وأن المملكة العربية السعودية
تعتبر من ضمن أسواقها الرئيسية ،وتعتبر ترويج االستثمار
حلقة التواصل للمستثمرين األجانب ،إلى جانب التعريق
بمزايا االستثمار في قطر والخدمات التي تقدمها الوكالة
للمستثمرين األجانب.
في المقابل ،استعرض وفد غرفة المنطقة الشرقية عددا من
المقومات االستثمارية في المنطقة ،وأهم المنافذ الحدودية
البرية والجوية بالمنطقة التي تحتوي على  1845مصنعا
تمثل ما نسبته  % 22من إجمالي المصانع في المملكة،
كما قدم عرضا عن أهم الصناعات في المنطقة كالصناعات
الكيماوية والمنسوجات والورق والمواد الغذائية والصناعات
غير المعدنية ،والنفط والغاز والفحم والمعادن وغيرها.

رئيس غرفة قطر :االقتصاد الرقمي
يعزز فرص جلب االستثمارات
شاركت غرفة قطر في االجتماع الـ  38للجنة
الدائمة لشؤون العمل باتحاد الغرف العربية،
وفي أعمال الدورة الثامنة واألربعين لمؤتمر العمل
العربي ،اللذين يعقدان في القاهرة بمشاركة
عربية واسعة.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني
رئيس غرفة قطر ،بهذه المناسبة ،دعم الغرفة

لجهود تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف
المجاالت وخصوصا االقتصادية والتنموية ،الفتا
إلى أن انعقاد مؤتمر العمل العربي هذا العام
تحت شعار «االقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل»
يؤكد أهمية مواكبة التطور الهائل الذي يشهده
العالم حاليا في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،مما يستوجب تأهيل القطاع الخاص

تتبرع بجزء من ريعها إلى «قطر الخيرية»

مزاد « »Ooredooلألرقام المميزة غدا
الدوحة

$

أعلنت  Ooredooأنها ستتبرع بجزء من ريع
مزاد أرقامها المميزة الذي سيقام غدا الثالثاء
الموافق  20سبتمبر  2022لصالح قطر الخيرية.
وتم اإلعالن عن التبرع بموجب اتفاقية تم
وأعلنت  Ooredooبأن مزاد األرقام المميزة
سيقام يوم الثالثاء  20سبتمبر  2022في
مقر  Ooredooالرئيسي بمنطقة الخليج
الغربي ،وذلك ابتداء من الساعة  6مساء.
وتجمع  Ooredooوقطر الخيرية عالقة
طويلة األمد دعمت من خاللها Ooredoo
العديد من المبادرات اإلنسانية الهادفة التي
أطلقتها قطر الخيرية على مر السنوات.
وبهذه المناسبة ،قال سعادة الشيخ محمد
بن عبدالله آل ثاني ،الرئيس التنفيذي
لـ  Ooredooقطر« :يسعدنا اإلعالن عن
تخصيص جزء من ريع مزاد األرقام المميزة
ليتم التبرع فيه لصالح قطر الخيرية.
وبالطبع فإن دعم المبادرات الخيرية الهادفة
لمساعدة أفراد المجتمع يعد جزء ًا أساسي ًا
من استراتيجية  Ooredooللمسؤولية
االجتماعية .ونحن نتطلع دائم ًا لتقديم
دعمنا للمجتمع بمختلف الطرق والوسائل.
ومن هذا المنطلق ،نعتز بشراكتنا وتعاوننا
على مدى سنوات عديدة مع قطر الخيرية

التوقيع عليها من قبل  Ooredooوقطر
الخيرية أمس في مقر  Ooredooالرئيسي .ووقع
على االتفاقية كل من سعادة الشيخ محمد بن
عبدالله آل ثاني ،الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo
قطر ،والسيد يوسف بن أحمد الكواري،
الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية.

التي تبذل جهود ًا كبيرة في سبيل مساعدة
المحتاجين وإقامة المشاريع التنموية التي
تخدم أفراد المجتمعات في العديد من دول
العالم».
وتعد قطر الخيرية منظمة غير حكومية
دولية تعمل في مجال المساعدات التنموية
واإلنسانية منذ عام  .1992وأنشئت قطر
الخيرية كتعبير مؤسسي إلرادة أهلية
تستمد مقوماتها من القيم والمبادئ
والموروث الثقافي والحضاري للمجتمع
القطري من أجل عمل الخير والمشاركة في

الشيخ محمد بن عبدالله:
نتطلع لتعزيز مسؤوليتنا
االجتماعية بمختلف الوسائل

} خالل توقيع االتفاقية

مسلسل التضامن الدولي بفعالية وكفاءة
في التصدي ألهم التحديات اإلنسانية
واإلنمائية التي تواجهها الشعوب الفقيرة
والمحتاجة عبر العالم.
من جانبه ،قال السيد يوسف بن أحمد
الكواري ،الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية:
«نتقدم بالشكر إلى  Ooredooعلى تقديم
هذا التبرع السخي ،ولكونها من بين أهم
وأبرز الجهات الداعمة لقطر الخيرية على
نثمن دور الجهات
مدى سنوات عديدة .ونحن ّ
الداعمة لمبادراتنا ومن بينها  Ooredooلما
تقدمه من إسهامات هامة في دعم الفئات
المحتاجة سواء في قطر وخارجها».
يذكر أن  Ooredooتتيح ألعضاء برنامجها
نجوم التبرع بنقاطهم في البرنامج لصالح
المؤسسات الخيرية ومن بينها قطر
الخيرية .وتعد  Ooredooشركة اتصاالت
قطرية رائدة توفر خدمات االتصاالت الجوالة
واتصاالت الخط الثابت وإنترنت البرودباند
المدارة للشركات.
والخدمات ُ

} الشيخ محمد بن عبدالله ويوسف الكواري

لمجاراة هذا التطور الهائل في التكنولوجيا
الرقمية .وأشار إلى أن التحول إلى االقتصاد
الرقمي سوف يسهم في تعزيز النمو االقتصادي،
وتعزيز فرص جلب االستثمارات من خالل سهولة
التواصل عبر شبكة اإلنترنت ،فضال عن فوائد
الرقمنة في قضايا التشغيل ورفد أسواق العمل
بالعمالة الالزمة.

اقتصاد
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بحجم عقارات مدارة تفوق « »200مليون ريال

إطالق «جي سفن العقارية» بالسوق المحلي
الكسواني :لدينا محفظة متميزة تتوزع على مناطق متنوعة

} إحدى الفلل السكنية التابعة للمجموعة

} معدالت إشغال مرتفعة

العقارات تتمتع بالجاذبية االستثمارية بدعم من اإلنفاق الحكومي
الدوحة

مصطفى :معدل اإلشغال في عقاراتنا يبلغ «»% 100

السماح لألجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط دفعة قوية للقطاع

$

أعلنت مجموعة شركات جي سفن عن إطالق شركة
جي سفن العقارية في السوق القطري القتناص الفرص
االستثمارية التي يوفرها قطاع العقارات في ظل آفاق
نموه الواعدة والنهضة التنموية الكبرى التي يشهدها
االقتصاد القطري.
وقال السيد عمر الكسواني رئيس مجلس إدارة
مجموعة شركات جي سفن إن انطالق عمل شركة
جي سفن العقارية جاء للمساهمة في النهضة
التنموية التي تشهدها دولة قطر حاليا وبالتزامن مع
قرب تدشين الحدث األبرز عالميا وهو مونديال 2022
الفتا إلى أن السوق العقاري القطري يعتبر أبرز القنوات
االقتصادية التي تتمتع بالجاذبية االستثمارية استنادا
إلى حزمة من المحفزات وأبرزها :اإلنفاق الحكومي
الرأسمالي الكبير على المشاريع التنموية الكبرى
والذي يمثل محركا رئيسيا لنمو السوق العقاري والنمو
الديموغرافي (السكاني) فضال عن تزايد معدالت الطلب
على القطاع الذي يعتبر األكثر أمانا واألقل مخاطر مقارنة
بباقي القطاعات االستثمارية األخرى.
ولفت الكسواني إلى أن شركة جي سفن العقارية تعمل
في أنشطة التطوير العقاري وإدارة العقارات وتأجير
وإعادة تأجير وبيع وشراء العقارات وستتولي مسؤولية
إدارة وتطوير المحفظة العقارية التابعة للمجموعة
في السوق المحلي حيث تفوق قيمة العقارات المدارة
مستوى  200مليون ريال وتتضمن مجموعة كبرى من
العقارات واألراضي والفلل السكنية تتوزع على مناطق
متميزة في السوق المحلي ،وقد وضعت الشركة
استراتيجية توسعية تستهدف قطاعات جديدة فضال
عن تقديم حزمة من الخدمات الجديدة بما ينعكس
إيجابا على أداء السوق العقاري القطري.
وأضاف ان مجموعة شركات جي سفن تأسست في
عام  2004وتضم حزمة من الشركات التي تعمل تحت
مظلة المجموعة في قطاعات متنوعة وهي :مصنع جي
سفن للمطابخ واألبواب واألعمال الخشبية ،وجي سفن
للتصميم الداخلي ،وجي سفن للتجارة والمقاوالت،
وجي سفن للضيافة ،وجي سفن للبتروكيماويات ،وجي
سفن لمواد البناء ،وجي سن للسفريات والسياحة.
ونوه إلى أن السوق العقاري يشهد نموا كبيرا في أعقاب
السماح لألجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط بموجب
قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع
بها ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9
مناطق ،بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين
بالعقارات  16منطقة ،ليسجل بذلك مجموع المناطق
التي تم تخصيصها لتملك العقارات واالنتفاع بها لغير
القطريين  25منطقة وتضم مناطق حق االنتفاع بالقطاع
العقاري لمدة  99سنة 16 ،منطقة تتوزع على كال من:
منطقة مشيرب ،وفريج عبد العزيز ،والدوحة الجديدة،
والغانم العتيق ،ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق،
واسلطة ،وفريج بن محمود  ،22وفريج بن محمود ،23
وروضة الخيل ،والمنصورة وفريج بن درهم ،ونجمة ،وأم
غويلينة ،والخليفات ،والسد ،والمرقاب الجديد وفريج
النصر ،ومنطقة مطار الدوحة الدولي .بينما تشمل
قائمة المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار
 9مناطق وهي :منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)،
ومنطقة اللؤلؤة ،ومنتجع

} تشطيبات ومرافق وخدمات على أعلى مستوى

} أحمد مصطفى

{ تصوير -محمود حفناوي

} عمر الكسواني

استراتيجية
القتناص الفرص
االستثمارية في
مرحلة المونديال
وما بعده

خطة لطرح
عروض خاصة
وحصرية للعمالء
لتوسيع الحصة
السوقية

الخور ،والدفنة (المنطقة اإلدارية رقم  ،)60والدفنة
(المنطقة اإلدارية رقم  ،)61وعنيزة (المنطقة اإلدارية)،
ولوسيل ،والخرايج ،وجبل ثعيلب .ويجوز بموجب
قرار مجلس الوزراء رقم ( )28لسنة  2020للمواطنين
القطريين وغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد
المجمعات السكنية ،كما يجوز لهم تملك الوحدات
المفرزة (المكاتب والمحالت التجارية) في الموالت
التجارية ،وذلك في غير المناطق المنصوص عليها،
بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة
الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي.
ومن جانبه قال السيد أحمد مصطفى الشريك والمدير
العام في شركة جي سفن العقارية أن الشركة تعتبر
نجما جديدا يسطع في سماء التطوير العقاري في
دولة قطر قادر على خطف األنظار وتقديم قيمة مضافة
للقطاع مع االستحواذ على حصة سوقية جيدة .الفتا إلى
أن الشركة لديها حزمة من األراضي تقوم بتطويرها في
مواقع متميزة في الدولة إلى جانب فلل سكنية بنسبة
إشغال تبلغ  % 100حاليا حيث قامت بتأجير هذه الفلل
إلى حزمة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
وأضاف مصطفي أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته
شركة الخط البديل للعقارات في السوق المحلي من
خالل تسويق حزمة من العقارات داخل وخارج قطر
واستحواذها على حصة سوقية وتوسعها في حزمة
قطاعات جاءت خطوة تأسيس شركة جي سفن

العقارية التي يتركز نطاق عملها الرئيسي على إدارة
وتطوير العقارات المملوكة لها بالكامل وتطمح القتناص
الفرص االستثمارية في القطاع وخصوصا في مرحلة
مونديال  2022ومابعده.
وأشار إلى أن «جي سفن العقارية» تسعى إلى تحقيق
طموحات وتطلعات جميع العمالء من خالل تقديم وطرح
فرصا استثمارية واعدة ،كما أنها تعتبر المصداقية
والثقة هي الرسالة التي تحملها إلى جميع العمالء والتي
تمثل أيضا األساس المتين والقوي الذي يعزز العالقة
بين الشركة وعمالئها ،األمر الذي سيلعب دورا رئيسيا
ليس فقط في توسيع حضورها في السوق المحلي،
وإنما في تعزيز جرعة الثقة التي تحظى بها من قبل
عمالئها منوها إلى أن الشركة تنتهج استراتيجية
متطورة لتعزيز قدراتها التنافسية عالوة على تخطي
المنافسين التقليديين من خالل أفكارها الخالقة
والمتجددة.
وبين أن الفترة المقبلة ستشهد إطالق عروض خاصة
وحصرية للعمالء في السوق المحلي حيث دشنت «جي
سفن العقارية» استراتيجية جديدة تستند إلى حزمة
من المحاور الرئيسية وهي :توسيع الحصة السوقية
وتطوير المحفظة العقارية والتوسع في الخدمات
العقارية المقدمة للعمالء فضال عن استهداف قطاعات
أخرى مثل قطاع العقارات الخدمية والتجارية وتطبيق
سياسة للحوكمة ودرء المخاطر المحتملة.

} فخامة بالتأثيث

وأكد مصطفي أن هناك ضخا لسيولة محلية في
السوق العقاري عالوة على السيولة األجنبية التي
اقتحمت السوق القطري خاصة بعد وصول سوق
العقارات المحلي إلى العالمية حتى أنه بات منافسا
قويا وبارزا في منطقة الشرق األوسط من حيث
استقطاب المستثمرين األجانب في ظل المشاريع
الكبرى التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص منوها إلى
أن السوق العقاري في قطر يوفر فرصا للنمو في ظل
تسارع اإلنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع
التنموية الكبرى حيث يعتبر اإلنفاق الحكومي محركا
رئيسيا لضمان نمو القطاع باإلضافة إلى تحسن
البيئة التشغيلية وآفاق النمو الواعدة لالقتصاد
القطري ،والتي يجني ثمارها القطاع العقاري حيث
تعتبر دولة قطر ضمن قائمة أسرع االقتصادات نموا
على مستوى دول العالم.
وأشاد بالتطوير المستمر للتشريعات االقتصادية في
قطر بهدف تطوير بيئة األعمال وتحسين مناخ االستثمار
وجذب تدفقات رؤوس األموال األجنبية ،وهو ما أسفر عن
تعزيز مكانة قطر على خريطة االستثمارات األجنبية
حيث تكشف بيانات أسواق االستثمار األجنبي المباشر
«إف دي آي ماركتس  »FDi Marketsالتابعة لمؤسسة
فاينانشال تايمز العالمية أن قطر حلت في المرتبة
األولي اقليميا من حيث تدفقات رؤوس األموال حيث
جذبت  % 71من إجمالي االستثمارات في الشرق األوسط
خالل الربع الثاني من عام  ،2022مما ساهم بتوفير 6680
ً
مختلفا ،باستثمارات بلغت
مشروعا
فرصة عمل في 11
ً
قيمتها  19.2مليار دوالر أميركي.
ولفت مصطفى إلى أن السوق العقاري يشهد حزمة
من التطوير في التشريعات ليصبح أكثر جاذبية
لالستثمارات المحلية واألجنبية ،مثمنا موافقة مجلس
الوزراء على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة
لتنظيم القطاع العقاري ،مما سيزيد من مستوى
شفافية السوق العقاري ،ويعزز نشاطه ويؤدي إلى
عملية فرز وغربلة بالسوق تحفز بيئة األعمال حيث
تهدف الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في إطار
السياسة العامة للدولة إلى :إعداد خطة وطنية ،بشأن
تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ االستراتيجية
والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي ،وذلك
بمراعاة خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة،
وتنفيذها بعد اعتمادها وجمع وتحديث وتحليل
البيانات والمعلومات واإلحصاءات المتعلقة بتنظيم
وتحفيز القطاع العقاري في الدولة ،بحيث تكون الهيئة
مصدر ًا رئيسي ًا للبيانات والمعلومات واإلحصاءات
الدقيقة ،فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة،
بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة مع اقتراح
برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري،
وتزويد الجهات المعنية بها.
وبين مصطفي أن القانون رقم  22لسنة  2017الخاص
بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ساهم في ضبط السوق
العقاري ومنع الدخالء وهو ما يبشر بآفاق نمو واعدة لسوق
العقارات المحلي ،الفتا إلى ان هناك ارتفاعا كبيرا في
الطلب على القطاع العقاري بدعم من مونديال 2022
واستكمال البنية التحتية في مناطق متنوعة بالدولة
فضال عن التسهيالت االئتمانية والتمويلية الكبرى،
التي تقوم البنوك القطرية بمنحها لشركات العقارات
والمقاوالت العاملة في السوق
المحلي.
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أول مندوب دائم لقطر لدى األمم :

دورها بارز
في المنظمة الدولية
الدوحة  -قنا -أسس سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال،
الطريق آللية عمل المندوب الدائم للدولة لدى األمم المتحدة،
حيث يعد أول مندوب دائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة ،وتم
تعيينه بعد استقالل الدولة في الثالث من سبتمبر ،1971
وشهدت فترته تميزا وترابطا في الرؤى والمواقف للمجموعة
العربية في المنظمة الدولية ،ال سيما من حيث الدفاع عن
قضية العرب المركزية والعادلة ،القضية الفلسطينية ،التي
أولتها دولة قطر جل اهتمامها وعنايتها ،وال تزال تدافع عنها
بقوة في كل المحافل والمؤتمرات والمنتديات على مختلف
مستوياتها ومسمياتها.
وقدم سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال ،في مقابلة لـ
«قنا» ،لمحة عن الدبلوماسية القطرية في فترة ما بعد االستقالل
مباشرة وأبرز المحطات على مدى أكثر من  50عاما هي عمر
مشاركة الدولة في عضوية األمم المتحدة ،ويؤكد سعادته
على الدور القوي لقطر حينها رغم حداثة استقاللها وحضورها
الفاعل باألمم المتحدة ،ومساهماتها اإليجابية ،كما كان وفدها
الدائم في انسجام تام مع المجموعة العربية ،ومساندا قويا
لمواقفها المدافعة عن قضايا وحقوق األمة ،مشددا على أن دولة
قطر ظلت تواصل حتى اآلن هذا الدور الناجح والمتميز ما جعلها
عنصرا فاعال ومؤثرا على مسرح الدبلوماسية العالمي ،لتضطلع
بدور حيوي والفت في الدفاع عن قضايا أمتها والشعوب ،وتسهم
بفاعلية في قضايا األمن والسلم الدوليين.
وقال سعادته «عمل معي بالمندوبية الدائمة لدولة قطر في
نيويورك أربعة من الشباب القطريين ،كانوا على أتم االستعداد
لخدمة وطنهم والتعلم واالستفادة ،وكنا نتعامل في مجموعات،
ما يحتم علينا أن نكون على دراية بكل ما يجري من أحداث
وتطورات ،والتنسيق الدائم بين قطر والدول العربية».
واسترجع سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال بعضا
من المواقف الرائعة والمشرفة التي تؤكد االنسجام التام بين
المجموعة العربية في أروقة المنظمة الدولية ،وذلك عندما
طرحت منظمة التحرير الفلسطينية على الجمعية العامة لألمم
المتحدة مشروع قرار يدين «الصهيونية» كحركة عنصرية ،ما
أثار حفيظة الغرب والواليات المتحدة ،في وقت كانت تتمتع فيه
الصهيونية بقوة ونفوذ كبيرين في المنظمة األممية.
وأضاف «قام مستشار الوفد الكويتي لدى المنظمة الدولية
حينها فائز الصايغ بشرح مشروع القرار ألعضاء الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،لينال عند طرحه للتصويت  72صوتا،
وأيدته دول مهمة من أميركا الالتينية كالمكسيك واألرجنتين»،
معتبرا هذا الموقف القوي المنسجم للمجموعة العربية صفعة
قوية إلسرائيل ومن يساندها ،وكان له صداه الواسع في أروقة
المنظمة الدولية ،وفي أوروبا وأمريكا وداخل إسرائيل نفسها.
وبسؤاله عن رؤيته الستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022قال سعادة السفير جاسم بن يوسف
الجمال ،في المقابلة الخاصة مع وكالة األنباء القطرية «قنا»،
إن دولة قطر سيزداد شأنها وتعلو مكانتها أكثر باحتضانها هذا
الحدث الرياضي العالمي المهم ألول مرة في تاريخ منطقة الشرق
األوسط.

بقائمة الدول الداعمة للمنظمات الدولية

..وتتبوأ مركزا مرموقا
الدوحة -قنا -حظيت دولة قطر ،منذ انضمامها لألمم المتحدة
عام  1971وحتى يومنا هذا ،بحضور بارز ومميز في أغلب أنشطة
المنظمة الدولية ،خاصة فيما يتعلق بالجوانب اإلنسانية
والتنموية ،إلى جانب مساهماتها البارزة في دعم جهود السلم
الدولي لتحقيق أهدافها اإلنسانية.
وقد أثبتت قطر ،على الرغم من حجم التحديات ،قدرتها على
التأثير في المجتمع الدولي ،وأن تكون لها مواقف مستقلة ونهج
ثابت في القضايا الدولية منها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية
وقضايا حقوق اإلنسان حول العالم ،وكذلك دعمها ألهم
المؤسسات العاملة والمتفرعة عن األمم المتحدة.
وباتت قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة لألمم المتحدة،
محققة حضورا كبيرا على هذا الصعيد ،فارضة فاعلية غير
تقليدية وتأثيرا كبيرا على مستوى القرار إقليميا ودوليا ،ال سيما
أن العالقة بين الدوحة والمنظمة الدولية تميزت ،خالل العقود
الخمسة الماضية ،بالتعاون الوثيق ،وإقامة شراكات نموذجية
في مختلف المجاالت ،وفقا للرهان االستراتيجي الذي انتهجته
قطر في تعاونها متعدد األطراف مع المؤسسات الدولية.
وحول هذا التعاون والشراكة ،أكد سعادة السيد خليفة بن
جاسم الكواري ،مدير عام صندوق قطر للتنمية ،تقديم ما يقارب
 900مليون دوالر أميركي مساعدات مالية ودعم لمنظمات األمم
المتحدة منذ عام  2013وحتى منتصف العام الجاري ،مضيفا:
«من خالل صندوق قطر للتنمية استطعنا أن نبرز جهود دولة
قطر في تحقيق السالم والتنمية المستدامة والدائمة ،وأن
نصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم،
وذلك من خالل دعم شركائنا االستراتيجيين المحليين
والدوليين كمؤسسات األمم المتحدة».
وأوضح الكواري ،في تصريحات لـ قنا ،أن مساهمات صندوق قطر
للتنمية شملت العديد من المنظمات التابعة لألمم المتحدة،
حيث تم منح مبلغ  25مليون دوالر لصندوق النقد الدولي ،ومليون
و 315ألف دوالر للمنظمة الدولية للهجرة ،وحوالي  400ألف دوالر
للبعثة المختلطة لالتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة في دارفور،
فضال عن تقديم  500ألف دوالر للصندوق الدولي للتنمية
الزراعية إيفاد ،ومليون دوالر لمنظمة العمل الدولية.
كما أشار سعادته إلى أن المساعدات شملت  40مليون دوالر
لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) ،و3
ماليين و 300ألف دوالر لصندوق األمم المتحدة للسكان ،وحوالي
 128مليون دوالر للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ،و 180مليونا و 600ألف دوالر لمنظمة األمم المتحدة
للطفولة ،و 90مليون دوالر لمكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية.
وأفاد سعادته قنا ،في السياق ذاته ،بأن دولة قطر
قدمت مساعدات بقيمة  130مليون دوالر لوكالة األمم المتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (أونروا) ،ومنحت 18
مليونا و 500ألف دوالر لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي ،وحوالي  53مليون دوالر لبرنامج األغذية العالمي لألمم
المتحدة ،وأكثر من  13مليون دوالر لمنظمة الصحة العالمية،
وما يزيد عن  500ألف دوالر للمفوضية السامية لألمم المتحدة
لحقوق اإلنسان ،وأكثر من  7ماليين دوالر للمكاتب األخرى
التابعة لألمم المتحدة ،إلى جانب دعمها برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي بحوالي  200مليون دوالر.

المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي:

قطر رائدة في تعزيز جهود التنمية
نيويورك -قنا -نوه السيد أكيم
ستاينر المدير التنفيذي لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،بالشراكة
االستراتيجية الوثيقة مع دولة قطر،
مشيدا أيضا بدورها الرائد في تمويل
مشاريع البرنامج وتعزيز جهوده
للحد من الفقر على مستوى العالم
وتحقيق التنمية واالستثمار في
المستقبل.
ولفت ستاينر في حوار لـ «قنا» إلى أن دولة قطر
تشارك مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،في
تقديم الدعم لـ 170دولة حول العالم من خالل
صندوق قطر للتنمية على وجه الخصوص ،مبينا
أن انخراطها في جهود التنمية المستدامة ،أتاح
الفرصة لتجاوز عوائق تمويل عدة مشاريع.
من جهة أخرى ،وصف المدير التنفيذي لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،الشراكة االستراتيجية
القائمة بين دولة قطر وألمانيا والبرنامج اإلنمائي
بأنها فريدة من نوعها ،كونها أثمرت في أقل من
ثالث سنوات عن تطوير «مختبرات التسريع
اإلنمائية» المعنية بتعزيز االبتكار ومواكبة
التغيرات التكنولوجية في  91دولة حول العالم من

} أكيم ستاينر

تشارك في تقديم الدعم
لـ « »170دولة حول العالم
مجموع  115دولة.
وقال ستاينر في هذا السياق «لدينا شراكة
مهمة مع صندوق قطر للتنمية تتمثل في تطوير
مختبرات التسريع اإلنمائي ،والتي تستخدمها
عدة دول في مجال صناعة الفكر اإلبداعي وخير

مثال على ذلك لبنان وفيتنام والقارة اإلفريقية».
وفيما يتعلق ،بالوضع اإلنساني في أفغانستان،
أكد ستاينر ،أن دولة قطر تعمل مع برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي على مدى سنوات عديدة في
دعم االستجابة اإلنسانية في هذا البلد ،مشيرا
إلى أهمية مشاركتها في البرنامج المعني بتطوير
المجتمعات وتعزيز صمودهم في ظل الصعوبات
االقتصادية التي يعيشها األفغانيون.
وشدد المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في هذا السياق على أن التنمية هي الحل
الوحيد للخروج من الوضع االقتصادي والسياسي
المتعثر الذي تعيشه أفغانستان ،الفتا إلى أن
حوالي  90بالمائة من السكان األفغان يعيشون
تحت خط الفقر بنهاية العام .2022
وحول الخطة اإلستراتيجية لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي خالل الفترة من ،2025 - 2022
أوضح ستاينر ،أن تركيز البرنامج سينصب على
االستثمار في مجال التنمية المستدامة وكذلك
إدارة األزمات الراهنة التي يعيشها العالم على غرار
أزمة الغذاء والطاقة والتغير المناخي فضال عن آثار
وتداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد .»19 -
ورأى المسؤول األممي أن إيجاد الحلول الفعالة لعدد
كبير من األزمات مرهون باالعتراف بها بما في ذلك
مشكلة التغير المناخي التي أثرت على الزراعة
والطاقة والنقل وفرص التنمية بشكل عام ،قائال
«نحن نعيش أوقاتا عصيبة وهذا هو التحدي الذي
يجب علينا معالجته من أجل المضي قدما».

موضوع ندوة لوزارة الثقافة

حوكم ــة السياسـ ــات الثقافي ــة
الدوحة

$

نظمت وزارة الثقافة ممثلة بإدارة الثقافة والفنون
أمس ندوة بعنوان «حوكمة الثقافة والسياسات
الثقافية» بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات
العليا ،شارك فيها الدكتور حيدر سعيد رئيس
قسم األبحاث في المركز العربي لألبحاث،
وأدارت الندوة السيدة مريم الحمادي مدير إدارة
الثقافة والفنون بوزارة الثقافة.
وقال الدكتور سعيد حيدر في تصريحات
صحفية :قدمنا خالل الندوة بعض المقترحات
التي تسهم في تعزيز مفهوم الثقافة ،الذي يكون
من خالل اعتماد وزارات الثقافة تشكيل مجلس
استشاري من المثقفين بحيث ان السياسات
الثقافية ال تصنع من قبل طرف واحد وهم
المثقفون ،بل ان يكون المثقفون مشاركين
فعال من خالل هذا المجلس ،ومن الممكن ايضا
ان يعقد مؤتمر دوري للجسم الثقافي يحدد
السياسات الثقافية في مجال الفن ،والمسرح،
والمتاحف ،والدراما التليفزيونية موضحا أنه
البد من االهتمام في المنتج الثقافي بشكل أكبر،
وذلك من خالل وجود جهات داعمة وراعية لإلنتاج
الثقافي.
وتناول ،مفهوم السياسات الثقافية كما طرح في
الغرب ،ودعت إليه اليونسكو ،وكما يطبق لدينا،

باإلضافة إلى دور الدولة بمؤسساتها الرسمية
في صياغة السياسات الثقافية المرتجاة التي
تتبناها الدولة.
من جهتها قالت السيدة مريم الحمادي :تحرص
وزارة الثقافة على استمرارية الندوات الخاصة بها
والتي تتعلق بعدة مجاالت خاصة في مواضيع
االستراتيجية الثقافية الخاصة بدولة قطر ،ولذلك
تم التنسيق إلقامة عدد من الندوات والجلسات
الحوارية التي تسهم بنقاشات تثري هذه الندوات

من خالل مواضيع مختلفة ،موضحة ان الندوة التي
أقيمت أمس بعنوان «حوكمة الثقافة والسياسات
الثقافية» ،جاءت متضمنة في استراتيجية قطر
الوطنية ومشاريعها التي يتطلب تمديدها ،الفتة
إلى أن جلسة أمس تم خاللها العرض على جانبين
األول المنظور العام وتحدث عنه الدكتور المشارك
بالندوة ،ودولة قطر نموذجا لعرض دورها في هذا
المجال واستعراض األسس التي اكتملت عليها
هذه السياسات.

بجانب مجموعة من الجهات في الدولة

«مايكروسوفت» تنضم لنقطة قطر لتبادل اإلنترنت
الدوحة

$

انضمت شركة
مايكروسوفت لعضوية
مشروع نقطة قطر لتبادل
اإلنترنت « ،»QIXPوذلك إلى
جانب مجموعة من الجهات
التي تمثل مقدمي الخدمات
ومؤسسات أكاديمية
وجهات محلية أخرى.
تُ عد نقطة قطر لتبادل اإلنترنت
مشروع ًا غير ربحي محايد ،تم
إنشاؤه لتطوير اإلنترنت والنظام
اإليكولوجي الرقمي في دولة
قطر ،كما يعمل كنقطة التقاء
تُ ّ
مكن مقدمي خدمات اإلنترنت
ومقدمي خدمات المحتوى الرقمي
والمؤسسات التعليمية والجهات
الحكومية والخاصة من تبادل
حركة اإلنترنت داخل قطر ،بد ًال من
تبادل البيانات والمعلومات المحلية
خارج الدولة.
وبهذه المناسبة ،قال السيد علي

} علي السويدي

} النا خلف

السويدي ،مدير إدارة الشؤون الفنية
بهيئة تنظيم االتصاالت ورئيس
لجنة تسيير مشروع نقطة قطر
لتبادل اإلنترنت« :سعداء بانضمام
شركة مايكروسوفت إلى مشروع
نقطة قطر لتبادل اإلنترنت ،األمر
الذي سيعود بالفائدة على جميع
أعضاء المشروع ،حيث سيتم
توطين الكثير من حركة مرور
البيانات إلى شركة مايكروسوفت
ليسهل الوصول إليها ،مما سيعمل
على تحسين جودة اإلنترنت
بصورة عامة وضمان الوصول إلى

المستضاف
المحتوى الرقمي
ُ
بشكل أسرع وأكثر أمان ًا».
وأضاف قائ ًال« :تُ ساهم نقطة قطر
لتبادل اإلنترنت في توفير بنية
تحتية مادية ومعلوماتية متطورة
وفي تطوير قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،وبناء
اقتصاد قائم على المعرفة ُيساهم
في تنويع االقتصاد المحلي وهو
ما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030
واستراتيجيتها للتنمية الوطنية.
يتم التعاون حالي ًا بين مشروع
نقطة قطر لتبادل اإلنترنت مع

بعض الجهات الرائدة من القطاعين
الحكومي والخاص لالنضمام
لعضويته ،كما تعمل اللجنة
حالي ًا على تجديد البنية التحتية
لنقطة تبادل اإلنترنت لتشمل
مراكز بيانات في مواقع جغرافية
سع أخرى
متعددة ،ولديها خطط َت َو ّ
من شأنها استقطاب المزيد من
مقدمي خدمات المحتوى الرقمي
على الصعيد المحلي والدولي».
وبهذه المناسبة ،قالت النا خلف،
لمايكروسوفت
العام
المدير
قطر« :نسعى في مايكروسوفت
لتوفير خدمات سحابية آمنة
وموثوقة تتالءم مع القوانين
والمعايير الوطنية ألمن البيانات
وخصوصيتها» .وأضافت «وتأتي
عضويتنا في مشروع نقطة قطر
لتبادل اإلنترنت( )QIXPضمن هذه
الجهود وعقب إطالقنا ألول منطقة
مراكز بيانات سحابية في قطر
ّ
ستمكن كافة المؤسسات
والتي
من إعادة ابتكار قطاعات أعمالها
من خالل خدمات سحابية عالمية
محليا
وإمكانية تخزين البيانات
ً
في دولة قطر».

آراء وﻗﻀﺎﻳﺎ
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eliesaliba1@gmail.com

ماذا يحمل الملك تشارلز الثالث لبريطانيا؟
قبل عدة سنوات دعتني شبكة موزاييك التابعة لمؤسسة
األمير تشارلز ،ولي العهد البريطاني حينذاك ،للمشاركة في
عدد من أنشطتها .وهذه الشبكة هي شبكة خيرية تسعى
لدعم الشباب والمراهقين المسلمين في بريطانيا عبر برامج
دعم وتوجيه داخل وخارج المدارس ،لديها تعاون مع عدد من
الدول العربية حينها تسنى لي أن أقترب من المؤسسة ،ومن
أنشطتها التي يقوم على كثير منها متطوعون وموظفون من
الشباب المسلم البريطاني حديثي التخرج .وبعد أن التقيت
األمير تشارلز نفسه في إحدى حفالت االستقبال أثناء واليته
للعهد وتبادلنا لحديث عابر ،بدأت في رسم صورة عن شخصية
الرجل ودوره االجتماعي والعام في البالد.
يعد الملك تشارلز الثالث المتوج حديثا ظاهرة فريدة في الحياة
العامة البريطانية .فهو من الناحية الرسمية ينتمي لألسرة
الملكية والتي يعرف عنها الحياد السياسي وعدم التدخل
المباشر في شؤون الحكم ،ومن الناحية العملية فإن الرجل ما
فتئ يفصح عن رأيه في عديد من القضايا الشائكة على رأسها
معارضته للحرب على العراق التي شاركت فيها بريطانيا عام
 .2003كما أنه زار بيت لحم في فلسطين ،بخالف تصريحاته
المتتالية واهتماماته التي تتنوع من البيئة لألعمال الخيرية إلى

من قريب

الهوية الوطنية
تتشكل بقوة
مصطفى يوسف اللداوي
كاتب عربي

ً
مقاومة في فلسطين
ال شيء أعظم
المحتلة ،وأدعى إلى النصر والتحرير،
وأقرب إلى العودة والتمكين ،وأكثر ألم ًا
للعدو ووجع ًا له ،وأشد خوف ًا على مصيره
وقلق ًا على وجوده ،من ثبات الفلسطينيين
في أرضهم ،وتمسكهم بحقوقهم ،وصمودهم
أمام ممارسات العدو وسياساته ،وإصرارهم
على مواجهته ،وتحديهم لجبروته،
وإذاللهم لجيشه ،وصبرهم على معاناتهم،
ويقينهم بانتصارهم ،وثقتهم بمقاومتهم،
واطمئنانهم إلى حتمية انتصارهم وزوال
االحتالل ورحيله ،وطي صفحته وتفكيكه.
الفلسطينيون الباقون في وطنهم بقاء
جبالها وسهولها ،وبحرها وسمائها،
والمتجذرون في عمقها تجذر أشجار
زيتونها ،والمنتشرون فيها انتشار زعترها
وعوسجها ،والمتضوعون عطر ًا في أرجائها
عبق ياسمينها وأريج زنبقها ،سيبقون أبد ًا
ً
شوكة في حلق االحتالل حتى يرحل،
ً
وصخرة في وجهه حتى يتفكك ،وسد ًا
منيع ًا يفشل مشاريعهم ،ويبدد أحالمهم،
ويحبط آمالهم ،وينهي وجودهم مهما كانت
قوتهم وعظمت قدراتهم وتفوقت أسلحتهم،
وأي ًا كان حلفاؤهم ورعاتهم ومؤيدوهم
ومناصروهم.
الهوية الوطنية الفلسطينية اليوم في
بقوة كما لم تكن
فلسطين كلها تتشكل
ٍ
وقت مضى ،وتتعمق في األرض كما
في أي ٍ
ً
وعقيدة
لم تكن في تاريخها ،وعي ًا وفهم ًا
وانتماء ،فهم يصبغون أرضهم ويلونون
ً
بالدهم ،وينغرسون فيها عميق ًا ،وينتشرون
فيها بعيد ًا ،وسحناتهم تتقدم ،وأزياؤهم
الوطنية تسود ،ولغتهم العربية تعلو،
ودينهم اإلسالمي والمسيحي يسمو ،وال
يفت في عضدهم جرائم القتل اليومية
التي يمارسها العدو ضدهم ،وال عمليات
التصفية واإلعدام ،أو قرارات التوقيف
واالعتقال ،والطرد واإلبعاد ،ولسان حالهم
وطفل.
طفل
يقول إن الشهيد يعوض بألف
ٍ
ٍ
moustafa.leddawi@gmail.com

هاني بشر
كاتب عربي

الفنون التقليدية ،والتي أسس لها كلية خاصة تعطي درجات
الماجستير والدبلوما في الخط العربي والزخرفة اإلسالمية،
وعالقاته الدولية المتشعبة التي تدل على أنه شخصية مثقفة
ولديها رؤية.
ومثل هذه الشخصيات غالبا ما تحاول تطبيق رؤيتها في الواقع.
بعبارة أخرى ،فدور الملك الجديد لن يكون مثل دور أمه الملكة
إليزابيث الراحلة ،فقد كانت حذرة ألقصى درجة بعد أن حنكتها
األحداث ،وهي التي تطوعت أثناء الحرب العالمية الثانية وكان

رئيس وزرائها وينستون تشرشل ،وشهدت أفول اإلمبراطورية
البريطانية فجعلتها تتحسس خطاها وال تغامر بأي قرار.
من الناحية النظرية ،يملك الملك تشارلز الثالث صالحية حل
وانعقاد البرلمان وتعيين رئيس الحكومة وإعالن الحرب وإصدار
العفو الملكي ،وغيرها من الصالحيات التي تنص عليها األعراف
غير المكتوبة في دستور ألن البالد ليس فيها دستور مكتوب.
ومن الناحية العملية ،يمارس الملك هذه الصالحيات في إطار
تشريفي أكثر منه تنفيذي ،أي أن الملك في بريطانيا متخلي
طوعا عن بعض صالحياته القانونية لصالح ممثلي الشعب
الذين تم انتخابهم .وبالتالي ،فإن مقولة أن الملك في بريطانيا
يملك وال يحكم ليست دقيقة من الناحية القانونية.
الظرف التاريخي الذي يتولى فيه الملك البريطاني الجديد هو
ظرف مليء بالتحديات الداخلية والخارجية ،على رأسها التحدي
االقتصادي الداخلي غير المعروف مآله بعد أشهر قليلة بسبب
مشاكل أسعار فواتير الطاقة ،فضال عن مشاكل العنصرية
واإلسالموفوبيا .أيضا التحديات الخارجية في البيئة الدولية
التي تموج بالمشاكل وعلى رأسها الصراع الغربي -الروسي،
وهي تحديات لن يقف أمامها الملك الجديد مكتوف اليدين إذا
وصلت ألي نقطة حرجة.
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فلسطين تلتهب تحت أقدام االحتالل
ترافقت الذكرى التاسعة والعشرون لتوقيع
اتفاق أوسلو هذا األسبوع مع تصاعد في
عمليات المقاومة الفلسطينية ،وتوتر شمل
ّ
كل األراضي الفلسطينية ،وتحريض
إسرائيلي بشن حمالت اقتحام عسكرية
ضخمة ستنتهي إن حدثت حتم ًا بمجازر
وحشية جديدة في محافظتي نابلس
وجنين ،وتهديدات باقتحامات خطيرة
للمستعمرين المستوطنين للمسجد
األقصى في أثناء العطل اليهودية.
أذكر جيد ًا كيف استغرب كثيرون
معارضتنا اتفاق أوسلو عندما ُو ّقع ،وعندما
مؤيدوه يغرقون في أوهام المراهنة على
كان ّ
حسن النيات اإلسرائيلية ،وفي أحالم تح ّول
قطاع غزة إلى سنغافورة جديدة .ولم يحتج
األمر إال لبضع سنوات حتى أدرك الجميع،
بمن فيهم من جاهر بإدراكه ،ومن تستّ ر
عليه ،أن اتفاق أوسلو لم يجلب سالم ًا وال
فخ نصبته الحركة
حرية ،ولم يكن سوى ٍّ
الصهيونية للقيادة الرسمية الفلسطينية،
المتصاص نتائج االنتفاضة األولى،
التوسع
وكسب الوقت ،الستعادة زخم
ّ
االستيطاني ،وإلحباط الفلسطينيين
وتيئيسهم ونشر االنقسامات بين صفوفهم،
على أمل أن يرضخوا لتحويل فكرة الدولة
المستقلة إلى مج ّرد حكم ذاتي هزيل
محكوم باالحتالل والهيمنة اإلسرائيليين.
لم يكن الوقوع في فخّ أوسلو قدر ًا ،خصوص ًا
قادة
بعدما سمع صانعوه تحذيرات ٍ
كثيرين من األراضي المحتلة بأن أخطر
األمور توقيع اتفاق مع إسرائيل من دون وقف
االستيطان بالكامل .وليس هدفنا اآلن
توجيه المالمات واالنتقادات ،ولكن من واجب
الفلسطينيين إجراء المراجعة التاريخية
لألخطاء التي حدثت واالعتراف بها ،لتجنب
تكرارها في المستقبل .وهناك سبعة
أخطاء ،على األقل ،اتسمت بها مفاوضات
واتفاق أوسلو...
أو ًال :توقيع االتفاق من دون اشتراط وقف
االستيطان ،والنتيجة واضحة ،إذ ارتفع
عدد المستعمرين المستوطنين في
الضفة الغربية من  121ألف ًا إلى ما يزيد عن
 750ألف ًا اليوم.
ثاني ًا :توقيع اتفاق مرحلي ،جزئي ،انتقالي
ووقف االنتفاضة األولى من دون تحديد
النتيجة النهائية لوضع األراضي المحتلة
التي بقيت مفتوحة للتفاوض كان يجب
أن ينتهي بعد ست سنوات ،ولم يبدأ فعلي ًا
حتى بعد مرور  29عام ًا .أي أن اإلسرائيليين
أتقنوا تحويل الوضع المؤقت ،بكل عيوبه
ونواقصه ،إلى وضع دائم ما زال مستمر ًا
ثالثة عقود.
ثالث ًا :القبول بتجزئة الضفة الغربية

مصطفى البرغوثي
كاتب فلسطيني

إلى مناطق أ ،ب ،ج ،وحصر السلطة
الفلسطينية في ما ال يزيد عن  18%من
أراضي الضفة الغربية ،أعاد االحتالل
استباحتها بالكامل منذ عام  .2002وتكمن
خطورة األمر في أن  62%من مساحة
الضفة الغربية ،بما فيها القدسُ ،ك ّرست
بالكامل للتوسع االستيطاني االستعماري،
وأصبحت ممنوعة على الفلسطينيين.
رابع ًا :اعتراف منظمة التحرير غير
المتكافئ بحق إسرائيل في الوجود ،من
دون تحديد حدودها ،ومن دون أن تعترف
بالدولة الفلسطينية أو بحقها في الوجود.
خامس ًا :توقيع اتفاق باريس االقتصادي
الذي جعل االقتصاد الفلسطيني،
والضرائب التي يدفعها الفلسطينيون من
عرق جبينهم ،رهينة وأسيرة لالحتالل.
سادس ًا :القبول بعقيدة التنسيق األمني مع
االحتالل ،وهذه سابقة لم تحدث من قبل
مع أي احتالل ،عندما ُيطالب الذين تحت
االحتالل بتوفير األمن لمن يحتلهم ،من دون
أن يستطيعوا حماية شعبهم وأنفسهم من
اعتداءات االحتالل ذاته.
أن اتفاق أوسلو نفسه أصبح قاعدة
سابع ًاّ :

ما تشهده األراضي
المحتلة منذ عام
 2015أقرب
ما يكون لحالة
انتفاضة ثالثة من
نوع جديد

وسبب ًا ألكبر انقسام سياسي داخلي ،وبين
الساحات الفلسطينية ومكونات الشعب
الفلسطيني الثالثة ،في الداخل والخارج
واألراضي المحتلة.
ما تشهده األراضي المحتلة منذ عام ،2015
أقرب ما يكون لحالة انتفاضة ثالثة من نوع
جديد ،تجري على شكل موجات متالحقة،
من المقاومة بكل أشكالها ،سواء كانت
هبات واسعة للمقاومة
عمليات فردية ،أو ّ
الشعبية كما عشناها في هبة األقصى
عام  ،2017ومعركة القدس عام ،2021
أو ما نشهده اليوم من تم ّرد شبابي على
انغالق اآلفاق ،وقمع االحتالل ،وشراسة نظام
األبارتهايد والتمييز العنصري اإلسرائيلي،
والتجاهل اإلسرائيلي والعالمي ،والتطبيع
العربي ،وآالم الشعب الفلسطيني
ومعاناته.
يكتشف الكتّ اب والمحللون اإلسرائيليون،
والمسؤولون األمنيون ،اليوم ،ما ك ّررنا قوله
علن ًا ،طوال السنوات السبع الماضية ،أن
فلسطين تغلي بالغضب ،وتعيش حالة
انتفاضة جديدة ،وأن اإلجراءات اإلسرائيلية
جعلت السلطة عاجزة ،وأن الفلسطينيين،
الشابة فقدوا الثقة
وخصوص ًا األجيال
ّ
يسمى «حل الدولتين» و«نهج
كلي ًا بما
ّ
المفاوضات» والمراهنة على تدخل أميركي،
أو دولي ،وفقدوا الثقة تمام ًا بمن يص ّر على
المراوحة في أروقة هذه المراهنات .ويبدو
واضح ًا أن الشباب الفلسطينيين أعادوا
اكتشاف ما اكتشفه آباؤهم من جيل
ّ
«حك جلدك مثل
االنتفاضة األولى ،أنه ما
ظفرك» ،وال سبيل للخالص سوى االعتماد
وتحدي ظلم
على النفس ،وتنظيم الذات،
ّ
االحتالل.
ويخطئ جيش االحتالل ،وحكومته ،مرة
أخرى ،عندما يلجآن إلى تكرار عقيدتهما،
بأن ما ال يتحقق بالقمع سيتحقق بقمع
أكبر ،مك ّررين ما وصفه أينشتاين بالغباء،
عندما يعيد اإلنسان الفعل نفسه مرار ًا
وتكرار ًا ويتوقع نتائج مختلفة.
لم َ
يبق لدى الفلسطينيين البسطاء،
وأبناء الشعب الفلسطيني ما يخسرونه،
سوى قيودهم ،وذلهم ،ومعاناتهم خالل عقود
من التطهير العرقي واالحتالل والتمييز
العنصري ،ولم يعودوا قادرين على احتمال
إرضاء ألقلية من أصحاب
هذا العذاب
ً
المصالح ،كما لم يعد ممكن ًا تخديرهم
مضلل
سراب
بأوهام جديدة اكتشفوا أنّ ها
ٌ
ٌّ
منذ سنوات .ولذلك ،تلتهب فلسطين
بالنضال ،رغم قمع االحتالل أهلها وتنكيله
بهم.
العربي الجديد

حضر صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير
البالد المفدى ،وسمو الشيخة
جواهر بنت حمد بن سحيم آل
ثاني حرم سمو األمير ،مراسم
االستقبال الذي أقامه جاللة
الملك تشارلز الثالث ملك
المملكة المتحدة الصديقة،
ألصحاب الجاللة والفخامة
والسمو والسعادة قادة الدول
والحكومات المشاركين في
مراسم تشييع جثمان الملكة
إليزابيث الثانية ،وذلك مساء
أمس ،في قصر باكنغهام.
وقدم سمو األمير المفدى وسمو
الشيخة جواهر تعازيهما لجاللة
الملك تشارلز الثالث ملك
المملكة المتحدة الصديقة،
ولجاللة الملكة القرينة كاميال،
والعائلة الملكية.
كما أعرب سموهما عن تهنئتهما
لجاللة الملك تشارلز الثالث
باعتالء العرش ،متمنين له
التوفيق والسداد ،وللعالقات بين
قطر والمملكة المتحدة التطور
والنماء.
من جانبه أعرب جاللة الملك
عن شكره وامتنانه لسمو األمير
وحرمه على مشاعرهما الودية
متطلعا لتعزيز
والصادقة،
ً
العالقات التاريخية بين البلدين
الصديقين.
لقد كانت الملكة الراحلة،
كما قال صاحب السمو لدى
اإلعالن عن نبأ وفاتها ،رمزا
إنسانيا كبيرا ،كما كانت
خالل مسيرتها الحافلة مصدرا
لإللهام والنبل ،جمعتها بقطر
عالقات راسخة وبناءة ،عززت
روابط الصداقة والشراكة بين
شعبينا.
هذه العالقة التي تجمع قطر
وبريطانيا كبلدين صديقين
طويلة وعميقة وممتدة ،ووجود
صاحب السمو في العاصمة
البريطانية لندن لتقديم
العزاء والمشاركة في مراسم
الجنازة الرسمية ،التي ستقام
لتشييع جثمان الملكة إليزابيث
الثانية اليوم تعبير عما تكنه
دولة قطر للمملكة المتحدة
وشعبها الصديق ،كما يعكس
مكانة الملكة الراحلة لدى
قطر ،وحرص قطر األكيد على
مشاركة البريطانيين حزنهم
على وفاة الملكة إليزابيث
الثانية.
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جوالت استفزازية للمستوطنين باألقصى
ﻋﺮﺑﻲ ودوﻟﻲ

القدس المحتلة -وكاالت-

غوتيريش يستبعد
نهاية قريبة لحرب أوكرانيا

بدأت مجموعات من

المستوطنين اإلسرائيليين
في اقتحام باحات المسجد

األقصى المبارك صباح أمس،
تحت حماية قوات خاصة

مدججة بالسالح تابعة لجيش

االحتالل اإلسرائيلي .وأوضحت
إدارة شؤون المسجد األقصى،

أن «العديد من المستوطنين

اقتحموا المسجد األقصى

من قبل باب المغاربة بحماية

القوات الخاصة ،وقاموا

بجوالت استفزازية داخل

األقصى ،وقام بعضهم بأداء

طقوس وصلوات تلمودية
داخل المسجد».

وأكدت في تصريح خاص
«الجماعات
أن
لـ«عربي،»21
االستيطانية المتطرفة تحضر
لالقتحام األكبر في رأس السنة
العبرية الذي يوافق  25أيلول/
سبتمبر الجاري» ،منوهة إلى أن
قوات االحتالل المرافقة للمقتحمين
ال تسمح ألحد باالقتراب منهم.
ولفتت إدارة األقصى ،إلى أن قوات
االحتالل المتواجدة على أبواب
المسجد األقصى ،تقوم بتفتيش
المصلين القادمين للمسجد وتدقق
في هوياتهم الشخصية وتحتجزها.
ويشهد المسجد األقصى اقتحامات
مكثفة من المتطرفين اإلسرائيليين
أمس ،تلبية لدعوات الجماعات
االستيطانية القتحام المسجد
األقصى في ذكرى ما يسمى «خراب
الهيكل» .وبحسب اإلعالم العبري،

« »71قتيال
في المواجهات بين
قرغيزستان وطاجيكستان
بيشكيك-قنا -أعلنت
قرغيزستان وطاجيكستان،
أمس ،أن إجمالي  71شخصا
على األقل قتلوا في المواجهات
الحدودية األخيرة بين البلدين.
وذكرت وزارة الصحة في
قرغيزستان ،في بيان لها،
أن القتال أسفر عن مقتل 36
شخصا ،بينما أصيب أكثر
من  100آخرين بجروح ،فيما تم
إجالء عشرات اآلالف من منطقة
الصراع.
ودعا الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،في اتصالين
هاتفيين ،مع كل من الرئيس
القرغيزستاني صادر جباروف،
والرئيس الطاجيكستاني إمام
علي رحمون ،التخاذ إجراءات
لتسوية الوضع على الحدود بين
البلدين عبر الوسائل السلمية
واالبتعاد عن التصعيد.
وذكرت الرئاسة الروسية
«الكرملين»  -في بيان أوردته قناة
«روسيا اليوم» -أن بوتين أعرب
عن استعداد موسكو لتقديم
المساعدة لضمان االستقرار
في المنطقة الحدودية بين
قرغيزستان وطاجيكستان في
أقرب وقت ممكن.

فقد تضاعف عدد المستوطنين
المقتحمين للمسجد األقصى في
العقد األخير ألكثر من  10أضعاف،
ما دفع كاتبا إسرائيليا إلى االدعاء
بأن المسجد األقصى المبارك دخل
في «عهد جديد».
وفي مؤشر على ارتياح االحتالل على
تراكم سيطرته على المسجد
األقصى المبارك ،قال نداف شرغاي
في مقال بصحيفة «إسرائيل اليوم»:
«حجر طريق جديد في الوجود
اليهودي المتسع في األقصى؛ ألول
مرة منذ حرب  ،1967لقد تجاوز
السنة ،عدد المقتحمين اليهود
السنوي لألقصى تخطى الـ  50ألفا.
وحذر الشيخ عكرمة صبري خطيب
المسجد األقصى المبارك ،من
تصاعد وتيرة اعتداءات االحتالل
بحق
وانتهاكاته
اإلسرائيلي

المسجد األقصى المبارك .وأكد
صبري ،في تصريحات له أمس ،أن
المسجد األقصى يتعرض لمخاطر
واستفزازات خاصة في أعياد اليهود،
مبينا أن المستوطنين يستغلون
مناسباتهم لتنفيذ مخططاتهم
وفرض واقع جديد في المسجد».
ولفت إلى أن االحتالل يضيق،
بالتزامن مع تصاعد انتهاكاته في
األقصى ،على المسلمين في دخولهم
ووصولهم إليه
وكانت ما تسمى «جماعات الهيكل»
المزعوم ،قد دعت القتحامات متتالية
لألقصى بحجة األعياد اليهودية.
من جهة أخرى ُأصيبت العشرات
من طالبات مدرسة «عناتا» الثانوية
للبنات ،في الشمال الشرقي من
مدينة القدس المحتلة ،صباح
أمس األحد ،باختناقات بالغاز

المسيل للدموع الذي أطلقته
قوات االحتالل خالل اقتحامها
البلدة.ودعت حركة «حماس»،،
الفلسطينيين في الضفة الغربية
المحتلة إلى «تصعيد المقاومة
الشاملة ردا على سياسة االستيطان
اإلسرائيلية».
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم
الحركة ،في بيان« :ندعو إلى توسيع
دائرة المقاومة واالشتباك مع العدو
ومستوطنيه بكل األدوات والوسائل
المتاحة ردا على االستيطان».
االحتالل
«تسييج
وأضاف:
لمساحات واسعة في األغوار
الشمالية لالستيالء عليها لصالح
مشاريعه االستيطانية هي سرقة
وجريمة تأتي في إطار العدوان
المتواصل على الشعب واألرض
والمقدسات».
ّ

استبعاد حصول تسونامي

زلزال قوي يضرب شرق تايوان
تايبيه -أ.ف.ب -ضرب زلزال قوي
جنوب شرق تايوان أمس ،ما أدى
إلى مقتل شخص واحد على األقل
وانهيار عدد من المباني وقطع طرق،
لكن األرصاد استبعدت حصول
أمواج مد بحري في المنطقة.
ووقع الزلزال في منطقة على بعد
 50كلم شمال مدينة تايتونغ
وعلى عمق عشرة كيلومترات،
بحسب مركز المسح الجيولوجي
األميركي.
وبينما ذكر المركز في البداية
أن قوة الزلزال بلغت  7,2درجة،
خفض المركز األميركي الرقم
جلت هزات
س ّ
إلى  6,9درجة ،كما ُ
ارتدادية عدة.
وأصدرت وكالة األرصاد الجوية
اليابانية ومركز المحيط الهادئ
للتحذير من تسونامي تحذيرات
من إمكان حصول مد عمالق بعد
وقت قصير من الهزة ،لكنهما ذكرا
الحقا أن الخطر تالشى.
وقالت خدمة اإلطفاء الوطنية في
تايوان إن شخصا واحدا قتل جراء
سقوط آلة في مصنع لألسمنت
في بلدة يولي بالقرب من مركز
الزلزال.
وأفادت وزارة الصحة أن  79شخصا
نقلوا إلى المستشفيات أو سعوا

استبعد األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش ،أي نهاية قريبة
للحرب التي تشنها روسيا في
أوكرانيا.
وقال غوتيريش قبل االجتماع رفيع
المستوى للجمعية العامة لألمم
المتحدة التي تضم  193عضوا والذي
يبدأ غدا« :سيكون من السذاجة
االعتقاد بأننا قريبون من إمكانية
التوصل إلى اتفاق سالم ،فرص
التوصل إلى اتفاق سالم ضئيلة في
الوقت الحاضر».
وتابع بأن الخالفات الجيوسياسية
«أوسع مما كانت عليه منذ الحرب
الباردة على األقل» .وحذر من أنها
«تشل تصدي العالم للتحديات
المثيرة التي نواجهها» ،مشيرا إلى
الحرب والمناخ والفقر والجوع وعدم
المساواة.
وبينما يركز زعماء العالم على
الغزو الروسي ألوكرانيا وأزمة الغذاء
العالمية ،التي تفاقمت بسبب
الحرب ،فإن من المرجح أن تظهر
االنقسامات الجيوسياسية ،التي زادت
حدتها بسبب الحرب المستمرة منذ
سبعة أشهر ،بشكل كامل مع تنافس
الواليات المتحدة والحلفاء الغربيين
مع روسيا على النفوذ الدبلوماسي.
وقالت السفيرة األميركية لدى األمم
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد:
«أبدت دول أخرى قلقها من أنه ...مع
تركيزنا على أوكرانيا فإننا ال نولي
اهتماما لما يحدث في أزمات أخرى
حول العالم».

هذه
على
مكانا
تكون

وقالت للصحفيين« :ليست
هي الحقيقة» ،مضيفة أنه
الرغم من أن أوكرانيا ستحتل
بارزا األسبوع المقبل «فإنها لن
القضية الوحيدة التي نناقشها».
وتعد روسيا وأوكرانيا مصدرين
رئيسيين للحبوب واألسمدة وأنحت
األمم المتحدة باللوم على الحرب في
تفاقم أزمة الغذاء التي أججها بالفعل
تغير المناخ وجائحة كوفيد .19 -
ومن المقرر أن تستضيف الواليات
المتحدة قمة لألمن الغذائي مع االتحاد
األوروبي واالتحاد األفريقي على هامش
اجتماع األمم المتحدة إلى جانب
اجتماع وزاري لخطة العمل العالمية
بشأن فيروس كورونا ومؤتمر لتجديد
موارد الصندوق العالمي لمكافحة
اإليدز والسل والمالريا.

طهران تؤكد استعدادها لتبادل سجناء
مع واشنطن بعيدًا عن االتفاق النووي
طهران -وكاالت -أكد المتحدث باسم
الخارجية اإليرانية ناصر كنعاني،
أمس األحد ،أن بالده على استعداد
لتنفيذ صفقة تبادل سجناء مع
الواليات المتحدة ،سواء تم إحياء
االتفاق النووي أو لم يتم ذلك.
وقال كنعاني ،في مقابلة مع وكالة
«إيسنا» اإليرانية ،إن بالده أجرت
مفاوضات «بطرق مختلفة» مع
الواليات المتحدة بشأن تبادل
السجناء ،مضيف ًا« :حصلت اتفاقيات
الزمة» ،لكن تنفيذها رهين بقرار من
واشنطن ،ونفى عرقلة روسيا
التوصل
ّ

إلى تفاهم إلحياء االتفاق النووي،
واصـــفــ ًا ذلك بأنه «مزاعم» ،وذلك
بعدما أكدت الخارجية األميركية
ومسؤول السياسة الخارجية لالتحاد
األوروبي جوزيب بوريل ،أخير ًا،
أن المفاوضات النووية وصلت إلى
«طريق مسدود».
وأضاف كنعاني أن «المزاعم حول دور
معرقل لروسيا في
التوصل إلى اتفاق
ّ
ال أساس لها من الصحة» ،مشير ًا
إلى أن «الطرف األميركي هو الطرف
الرئيسي الذي يجب أن يعمل على
إنجاح المفاوضات»

} انهيار عدد من المباني نتيجة الزلزال

للحصول على رعاية طبية.
وانهار ثالثة مبان في يولي بينها
واحد من طبقتين يضم متجرا في
الطابق األرضي ،بحسب وكالة
األنباء المركزية شبه الرسمية
التابعة للجزيرة.
وانهار مبنيان آخران في البلدة لكن
أحدا لم يكن داخلهما ،وفق الجهاز.
كذلك انهار جسران قريبان فيما
لحقت أضرار بجسرين آخرين.
بدورها ،أفادت إدارة السكك
الحديد التايوانية بأن قطارا خرج
عن مساره في محطة دونغلي
في هوالين بعدما سقطت عليها

سقيفة خالل الزلزال.
كما شعر سكان تايبيه بالهزة
ونشروا على وسائل التواصل
االجتماعي تسجيالت مصورة
لثريات ولوحات تتأرجح.
ّ
وحضت رئيسة تايوان تساي إنغ-
وين السكان على توخي الحذر
من هزات ارتدادية في الساعات
المقبلة.
وجاء في تعليق كتبته على
فيسبوك «إمدادات المياه والكهرباء
في بعض المناطق تأثرت من جراء
الزلزال» ،مشيرة إلى أن عمليات
اإلغاثة جارية على قدم وساق.

االتحاد األوروبي يوصي بتعليق مساعدات للمجر
بروكسل -األناضول -أوصى االتحاد
األوروبي ،أمس ،بتعليق مساعدات
للمجر بقيمة  7.5مليار يورو ،إثر مخاوف
من سوء إدارة التمويل.
وقال يوهانس هان ،المفوض المسؤول
عن الميزانية في االتحاد األوروبي،
إنه على الرغم من التدابير التي
اقترحتها المجر لمعالجة المخاوف
األوروبية ،أوصت المفوضية بتعليق

الملك تشارلز يستضيف زعماء الدول

قادة العالم يشاركون في جنازة الملكة إليزابيث
لندن -أ.ف.ب -ألقى الرئيس األميركي جو بايدن
أمس النظرة األخيرة على نعش الملكة إليزابيث
الثانية في لندن ،فيما يستمر للساعات األربع
والعشرين األخيرة تقاطر المشيعين لوداعها.
وبعد التحية الوداعية في قاعة وستمنستر في
البرلمان البريطاني ،من المقرر أن يستقبل
الملك تشارلز الثالث بايدن واإلمبراطور الياباني
ناروهيتو وغيرهما من القادة العالميين.
ووصل الرئيس األميركي جو بايدن ليل السبت
إلى بريطانيا ،وقال إن الملكة الراحلة التي اعتلت
«جسدت
العرش لفترة قياسية بلغت  70عاما،
ّ
حقبة».
وفي تصريح لشبكة «سكاي نيوز أستراليا»
قال رئيس الوزراء األسترالي أنتوني ألبانيزي
المناهض للملكية والذي ألقى السبت النظرة

} غوتيريش

األخيرة على نعش الملكة ،إن إليزابيث الثانية
كان «حضورها الدائم يبعث على االطمئنان».
من جهته اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن
ترودو بعد توقيع سجل العزاء أن الملكة إليزابيث
وتحملت وزر واجباتها
الثانية «عملت طوال حياتها
ّ
بلباقة ال تضاهى».
وتوافد عشرات قادة الدول إلى بريطانيا التي
ّ
تنظم شرطتها أكبر عملياتها األمنية لمواكبة
ترتيبات الجنازة التاريخية للملكة األطول عهدا
في تاريخها .ألقت أيضا رئيسة وزراء نيوزيلندا
جاسيندا أرديرن نظرة الوداع على الملكة
إليزابيث في قصر باكنغهام ،لكن في مؤشر إلى
التحديات التي تواجه الملك الجديد ،أضافت
أرديرن أنها تتوقع أن تتخلى نيوزيلندا عن
التبعية للملكية البريطانية مستقبال.

وبدأت الحشود تتجمع في محيط كنيسة
وستمنستر حيث ستقام الجنازة الرسمية
للملكة والتي من المتوقع أن تشل لندن وأن
يتابعها المليارات حول العالم.
ومع استمرار وداع المشيعين للملكة ،شارك
أحفادها الثمانية على رأسهم األميران وليام وهاري
في وقفة وداعية حول النعش استمرت  12دقيقة.
وهاري الذي شارك في دورتين مع الجيش
البريطاني في أفغانستان ،ارتدى الزي الرسمي
لوحدة الفرسان التي خدم في صفوفها.
ومراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث
ّ
تنظم في بريطانيا منذ
الثانية هي األولى التي
وفاة رئيس الوزراء البريطاني األسبق ونستون
تشرشل في العام  ،1965وستقام اإلثنين عند
الساعة  10,00( 11,00ت غ).

} العالم يودع الملكة إليزابيث اليوم

مساعدات بقيمة  7.5مليار يورو ،وفق
وكالة أسوشييتد برس .وأضاف
المسؤول األوروبي أن األموال الممنوحة
للمجر تأتي ضمن «تمويالت التكامل»
المخصصة لمساعدة دول االتحاد
على رفع اقتصاداتها وبنيتها التحتية
إلى مستوى المعايير  .وأوضح هان ،أن
لدى المفوضية «مخاوف جدية بشأن
الكشف عن تضارب المصالح»

انطالق كأس الرياضة للجميع للمدارس
أطلق االتحاد القطري للرياضة للجميع تحت مظلة وزارة
الرياضة والشباب ،بطولة كأس الرياضة للجميع للمدارس
لكرة القدم ،والتي ستقام على مدى ثالثة أسابيع اعتبارا من
أمس األحد ،وتستمر حتى السادس من أكتوبر القادم،
وستكون منافسات الكأس عبارة عن ثالث بطوالت منفصلة في
ثالث مناطق مختلفة.
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فاز على البحرين وتأهل لنهائيات آسيا بجدارة

عنابي الشباب  ..يقول ويطول
كتب

عوض الكباشي

تأهل منتخبنا الوطني
للشباب لكرة القدم لنهائيات
كأس آسيا للشباب تحت
عاما بأوزبكستان ،2023
ً 20
بعد تغلبه على المنتخب
البحريني بنتيجة / 2 0في
الجولة األخيرة من التصفيات
والحاسمة بالنسبة للفرق
المتأهلة للنهائيات
اآلسيوية ،في المواجهة التي
جمعتهما أمس بالبحرين..
شوط اللعب األول جاء
قويا ومثيرا وقدم العنابي
ً
مستويات جيدة إال أنه أضاع
العديد من الفرص أمام
المرمى ..لينتهي الشوط
األول بالتعادل السلبي بدون
أهداف.

} عنابي الشباب

ومع انطالق الشوط الثاني تمكن العنابي
أن يسجل الهدف األول د  48من كرة
جاسم الشرشني ..بعدها فرض العنابي
سيطرته ويضيف المدافع هاشم حسين
مستفيدا من
الهدف الثاني في الدقيقة 51
ً

المخالفة التي نفذها أحمد الراوي ويتمكن
من خاللها المدافع الشاب إضافة هدف ثان
العنابي.
بعد هدفي العنابي كاد أحمد الراوي أن
يضيف هدفا ثالثا بعد هجمة سريعة

ومنظمة إال ان الدفاع البحريني حولها
لركنية بصعوبة د  ..63ليجري المدرب
االسباني عددا من التبديالت واشرك عددا
من الالعبين.
وحاول أواب محمد د  86ان يضيف هدفا

ثالثا للعنابي من هجمة وانفراد كامل
بالمرمى ،إال أن حارس المرمى أبعدها
بعد التدخل مع اواب الذي طالب بركلة
جزاء ..وتواصل اللعب إلى ان اطلق حكم
المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة
بفوز العنابي الشاب بهدفين دون مقابل
للبحرين ..ويخطف بطاقة التأهل
متصدرا لمجموعته.
ودخل العنابي مباراته أمس ولديه أكثر
من خيار من أجل حسم الصدارة والحصول
على بطاقة التأهل ،حيث يتقدم العنابي
الشاب المنتخبات المرشحة للتأهل إلى
النهائيات إذ يتصدر ترتيب مجموعته
الثانية المقامة بالبحرين برصيد  9نقاط
من ثالث مباريات ..وبنتيجة األمس رفع
رصيده إلى  12بالعالمة الكاملة.
وحقق منتخبنا الوطني للشباب (العالمة
الكاملة) بعد ان حقق الفوز على كل من
نيبال وبوتان وبنجالديش والبحرين،
إن المنتخب البحريني حل في
حيث َّ
المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد
 7نقاط ويليه بنجالديش  7نقاط ثم بوتان
وأخيرا نيبال بدون نقاط.
بثالث نقاط
ً
يذكر أنه يتأهل 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

يواجه السد اليوم في أولى جوالت كأس ooredoo

السيلية يبدأ الدفاع عن اللقب
تنطلق اليوم مباريات كأس  Ooredooبإقامة ثالثة مباريات،
وستكون البداية بمواجهة فريقا السد والسيلية في افتتاح
منافسات الجولة األولى لبطولة كأس  Ooredooللموسم
 ،2023 - 2022وذلك مساء اليوم في تمام الساعة  5:55على
استاد حمد بن خليفة بالنادي األهلي ..ويتواجد السد
ً
أيضا الوكرة
والسيلية ضمن المجموعة األولى ،والتي تضم
وأم صالل واألهلي ونادي قطر.
السد هو حامل لقب نسخة ،2020 – 2019
فيما السيلية نجح في الفوز بآخر نسختين
من البطولة موسم  2021-2020وموسم
2022-2021
الفريقان سيلعبان المباراة من دون العبيهم
الدوليين المتواجدين مع المنتخبات
الوطنية وكذلك عدد من الالعبين
المحترفين األجانب ،إال أن ذلك ال يعني
أن التأثير سيكون كبير ًا عليهم ،فض ًال عن
الفرصة التي يمكن أن تصب في صالح

الالعبين البدالء والشباب الباحثين عن
الفرصة في المباريات ،ويمكن أن يؤكدوا
تواجدهم القوي خالل المباراة.
وفي المباراة الثانية يلتقي أم صالل واألهلي
على استاد سعود بن عبدالرحمن بنادي
الوكرة ،عند الساعة الثامنة وخمس دقائق
مساء ،ضمن مباريات الجولة األولى من
ً
المجموعة األولى لمنافسات بطولة كأس
 Ooredooللموسم الكروي .2023-2022
التقى الفريقان هذا الموسم في األسبوع

خضغ العب السد ،البرازيلي غيليرمي توريس
لجراحة ناجحة في كاحل القدم سيغيب على
أثرها فترة تتراوح بين  6إلى  8أسابيع ،وفق ما أعلن
النادي ،وقد اختتم
السد تدريباته أمس
على الملعب الفرعي،
لمواجهة
استعداد ًا
السيلية اليوم في الجولة
األولى للمجموعة األولى
لبطولة كأس أوريدو،
يدخل الزعيم المباراة في
ظل العديد من الغيابات
والتي من أبرزها غياب الالعبين الدوليين مع العنابي
القطري ،بجانب االستدعاء الدولي للثنائي يونغ
وأندريه آيو بسبب فترة التوقف الدولية الحالية.

تنظم اللجنة العليا للمشاريع واإلرث ،اعتبارا
من غد الثالثاء ،سلسلة من الندوات ،عبر تقنية
االتصال المرئي ،الستعراض جميع التفاصيل
«هيا» اإللزامية للمشجعين
المتعلقة ببطاقة ّ
الذين يرغبون في حضور مباريات كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022وذلك في إطار جهود اللجنة
الستضافة بطولة استثنائية ،وتقديم تجربة
فريدة للجميع خالل المونديال المرتقب.
وستقام الندوات أيام  20و 27سبتمبر الجاري،
و 4و 11و 18و 25و 27أكتوبر المقبل ،وتتناول
«هيا» ،وقال
جميع الجوانب المتعلقة ببطاقة ّ
سعيد الكواري ،المدير التنفيذي لمنصة
«هيا»« :نجح آالف المشجعين حول العالم في
ّ
«هيا»،
تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة ّ
ونحرص على تنظيم هذه الندوات لإلجابة
عن استفسارات المشجعين حول خطوات
تقديم الطلب ،ومساعدتهم على تقديم طلباتهم
بسهولة ،والحصول على البطاقة الرقمية
اإللزامية لحضور المباريات ،والدخول إلى دولة
قطر للقادمين من خارجها».
وأشارت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث إلى
أنه يتعين على المشجع الراغب في حضور
الندوات إتمام عملية التسجيل ،ليصله رابط
الدعوة ،عقب التسجيل مباشرة ،مطالبة
بالتواصل معها عبر البريد اإللكتروني:
 hayyatraining@sc.qaلالستفسار حول الندوات
والتسجيل لحضورها.

 QSLتناقش النواحي التنظيمية

} أرشيفية -السد والسيلية

األول من بطولة الدوري ،ونجح األهلي في
تحقيق االنتصار بالدقائق األخيرة بهدف
نظيف سجله المحترف األردني يزن نعيمات
الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم
مع العميد ..ويحتل النادي األهلي المركز
الخامس في بطولة الدوري بعد نهاية
األسبوع السابع ،برصيد  10نقاط ...فيما
يحتل أم صالل المركز العاشر برصيد 7
نقاط بعد األسبوع السابع للدوري.
وفي ثالث المواجهات يلتقي فريقا الوكرة

ونادي قطر على استاد حمد بن خليفة
مساء،
بالنادي األهلي عند الساعة 8:05
ً
ضمن مباريات الجولة األولى من المجموعة
األولى لمنافسات بطولة كأس Ooredoo
للموسم الكروي .2023-2022
يدخل الفريقان المباراة بهدف الفوز وحصد
أول ثالث نقاط ،وأيض ًا لتجهيز الالعبين،
وبالتالي سيكون كل فريق على أتم
االستعدادات للبطولة التي يعتبرها الجميع
بمثابة فرصة كبيرة أمام الفرق والالعبين.

جولة في استاد خليفة الدولي
جراحة ناجحة لالعب السد

اللجنة العليا تطلق
ندوات «هيا»

خالل االجتماع الفني الذي ُعقد أمس

ً
استعدادا للمونديال
لممثلين عن المجالس القطرية

استدعاء دولي ليونغ وآيو

عبر تقنية االتصال المرئي

ضمن جهودها لمشاركة أفراد المجتمع في التحضيرات
الجارية لمونديال لكأس العالم قطر ،2022نظمت اللجنة
العليا جولة لممثلين عن المجالس القطرية في استاد
خليفة الدولي ،للتعرف عن قرب على الصرح المونديالي
واالطالع على المستجدات المتعلقة بأماكن اإلقامة
هيا لجمهور البطولة.
والتذاكر والمواصالت وبطاقة ّ
«هيا» إلزامية للراغبين في حضور
يشار إلى أن بطاقة
ّ

مباريات كأس العالم  FIFAقطر  ،2022التي ستقام من 20
نوفمبر إلى  18ديسمبر المقبلين ،وتعد البطاقة بمثابة
تصريح دخول إلى دولة قطر للجمهور القادم من خارج
البالد ،كما تتيح للمشجع الدخول إلى مواقع البطولة،
بما في ذلك المالعب ومهرجان الفيفا للمشجعين ،إضافة
إلى االستخدام المجاني لوسائل النقل العام خالل مدة
البطولة ،إضافة إلى العديد من الفوائد األخرى.

عقدت مؤسسة دوري نجوم قطر االجتماع الفني
لبطولة كأس  Ooredooللموسم ،2023 2022-
صباح أمس في مقر المؤسسة ببرج البدع،
وذلك في إطار الترتيبات الالزمة قبل انطالق
المنافسات ،حيث حضر االجتماع أحمد عبد
الله السيد رئيس قسم عمليات كرة القدم في
مؤسسة دوري نجوم قطر ،وعبدالله البلوشي
ممثل إدارة التحكيم باالتحاد القطري لكرة
القدم ،والسادة ممثلي األندية المشاركة..
وتمت مناقشة اإلجراءات التنظيمية
واستعراض شروط البطولة والتي تقام بنظام
المجموعات ،واإلرشادات واإلجراءات الخاصة
بعمليات يوم المباراة ،إلى جانب استعراض
مالعب مباريات البطولة ،حيث ستقام الجولتان
األولى والثانية على مالعب األندية ،أما الجوالت
من الثالثة إلى الخامسة فسوف تقام على
مالعب التدريب الخاصة ببطولة كأس العالم
 FIFAقطر .2022

في السعودية واإلمارات

إقبال جماهيري على الجولة الترويجية
أطلقت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث مؤخرا
الجولة الترويجية لبطولة كأس العالم فيفا
قطر  2022في المملكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة بالتزامن مع بقاء
أقل من  62يوما على انطالق المونديال.
وتشمل الجولة التي تستمر أنشطتها
حتى  28سبتمبر الجاري مجمعات النخيل
بالرياض ،ومول العرب بجدة ،ومول اإلمارات
بدبي ،من جهته ،وعلى هامش تواجده
بالرياض ،قال السيد خالد النعمة ،المدير
التنفيذي للتواصل المجتمعي والشؤون
التجارية باللجنة العليا للمشاريع واإلرث،
إن الجناح الخاص بالبطولة في المجمعات
التجارية قد شهد إقباال كبيرا من الجماهير
للتعرف عن كثب على كافة المعلومات
المتعلقة بالبطولة.
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إنجاز جديد للجنة قطر للرياضات الجوية بالقوات الخاصة المشتركة

منتخبنا للباراموتور يحصد بطولة العالم
العميد الركن جاسم بن علي العطية:

نجاحنا تتويج لدعم
القيادة الرشيدة

} العميد الركن جاسم بن علي العطية

كتب

وشارك المنتخب القطري في البطولة بفريق مكون من :سعيد

عوض الكباشي

عبد الله المري ،وحيان االحبابي ،وسعيد ملهية المري ،ونايف

توج منتخبنا الوطني للباراموتور التابع للجنة قطر للرياضات
الجوية بالقوات الخاصة المشتركة بلقب بطولة العالم
للباراموتور (الساللوم ) ،التي أقيمت في بحيرة ستراشوتون
بجمهورية التشيك..واستطاع المنتخب القطري خالل
مشاركته في البطولة في تقديم مستويات فنية مرتفعة
مكنته من حصد ثالث ميداليات ذهبيتين وفضية ،بعد فوزه
بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ،وذهبية الفردي ضمن
فئة  PL1الترايك التي جاءت عن طريق القافز سعيد عبدالله
المري ،وبجانب الميدالية الفضية التي أحرزها القافز نايف
البلوشي الذي حل في المركز الثاني في فئة الفوت لونشر.
وترأس بعثة المنتخب القطري في البطولة هزاع حمد
العطية عضو لجنة قطر للرياضات الجوية ..وشهدت
البطولة مشاركة  38طيارا يمثلون دول (قطر ،وبولندا،
والتشيك ،وفرنسا ،وإسبانيا ،والتفيا،وسلوفاكيا ،والنمسا،
وليتوانيا ،وفنلندا ،ورومانيا ،وهولندا).

البلوشي ،وإبراهيم أحمد البنا ،وفهد الحمد ،وعبدالرحمن
جواس ،وعيسى الحجاجي.
وتعتبر هذه البطولة أقوى بطوالت الباراموتور (الساللوم) حيث
تبرز أداء المشاركين في هذا النوع من الرياضات ،وخاصة أن
مشاركة دولة قطر ستكون إضافة نوعية للبطولة ولالعبين

هزاع حمد العطية:

} هزاع حمد العطية

انطالق منافسات
الحيل والزمول
انطلقت ،أمس منافسات الحيل
والزمول ضمن السباق المحلي األول
للهجن العربية األصيلة الذي تنظمه
لجنة سباق الهجن بالشحانية ،خالل
الفترة الصباحية ،ويختتم اليوم.
وجاءت منافسات تاسع األيام للسباق
قوية ومثيرة ،وشهدت إقامة  14شوطا
للحيل والزمول بواقع  8أشواط للحيل
و 6للزمول ،لمسافة  5كيلومترات.
وتمكنت «ضبا» ،ملك سالم علي
الصعاق من الفوز بلقب الشوط األول
الرئيسي للحيل مفتوح ،كما حقق
«حصاد» ،ملك راشد علي المري ،لقب
الشوط األول الرئيسي للزمول مفتوح،
وفي أشواط العمانيات ،حصدت
«حاضرين» ،ملك كردي جاسم المري
لقب شوط الحيل عمانيات ،فيما أحرز
«منادي» ملك محمد صالح النابت لقب
شوط  /الزمول  -عمانيات.

المشاركين الذين يطمحون لتحقيق إنجازات كبيرة لرفع
اسم الدولة عاليا ..من جانبه أكد سعيد عبدالله المري قائد
فريق الباراموتور وصاحب الميدالية الذهبية ،أن البطولة
ضمت نخبة مميزة من الطيارين ،وما تحقق يعتبر إنجازا
فريدا لمواصلة اإلنجازات التي تحققت من قبل ..وشدد
على أن اإلنجاز الكبير لم يأت إال بدعم من الجميع ،وقال:
نهدي هذا اإلنجاز للرياضة القطرية ونعد باألفضل دائما في
كل البطوالت ..ومن ناحيته قال نايف يوسف البلوشي
الحاصل على فضية فئة الفوت لونشر ،إن الفوز بالميدالية
الفضية لم يكن باألمر السهل في ظل اإلثارة وقوة التنافس
بين المتسابقين ،موضحا أن السباق كان صراعا كبيرا
ولذا حققنا الغرض ورفعنا علم قطر في سماء التشيك وأملنا
المزيد من االنتصارات ..ومن جهته أوضح حيان األحبابي قافز
المنتخب القطري ،أن الفوز بأكثر من ميدالية في هذه البطولة
القويةأمرهامللغاية،واستمرارلسلسلةإنجازاتالمنتخب..
وقال إن المستوى الفني للبطولة كان عاليا من خالل التنافس
ورغبة الجميع في تحقيق الفوز ،ولكن المنتخب كان عند
حسن الظن وحقق الهدف المنشود.

أعرب سعادة العميد الركن جاسم بن علي العطية قائد القوات
الخاصة المشتركة ،رئيس لجنة قطر للرياضات الجوية،
عن سعادته بالنتائج المشرفة التي حققها المنتخب القطري
في البطولة ،معتبرا أن ما تحقق خالل البطولة يعد إنجازا
يضاف إلى سجل إنجازات لجنة قطر للرياضات الجوية،
مؤكدا أن هذا اإلنجاز هو نتاج للدعم الكبير الذي تحظى به
الرياضة القطرية من قبل القيادة الرشيدة في الدولة ،وبفضل
رعاية ومتابعة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع.
وقال العطية إن المنتخب القطري شارك في البطولة وهدفه
تحقيق نتائج متميزة تؤكد ارتفاع مستواه الفني وتطوره
المستمر ،وكان هدفه الحصول على المراكز األولى ونيل
لقب البطولة ،الذي تحقق بفضل تفوق عناصره المتميزة،
ومعتبرا أن ما تحقق من نتائج كان بإصرار وتحد لتحقيق
الذهب لدولة قطر ورفع العلم القطري في منصات التتويج
في هذا المحفل الكبير.

محمد سالم الجعيدي:

األبطال رفعوا علم قطر عاليًا

أعرب هزاع حمد العطية عضو لجنة
قطر للرياضات الجوية عن سعادته
باإلنجاز الذي حققه المنتخب بحصوله
على ثالث ميداليات ،والتي جاءت بعد
منافسة قوية بين المشاركين على
المراكز األولى ،مؤكدا أن هذا اإلنجاز

بشكل جيد وكانت هناك عزيمة
وإصرار والتواجد بمنصات التتويج
أكبر دليل على العمل الجبار الذي
تقوم به لجنة قطر للرياضات الجوية،
لتخريج قافزين وطيارين للباراموتور
مميزين.

تحقق بفضل الدعم الكبير الذي يجده
الفريق ،وبفضل وإصرار وعزيمة األبطال
الذين كانوا عند حسن الظن وحرصوا
على رفع علم قطر في هذه البطولة ذات
المستوى الفني العالي.
وأشار إلى أن المنتخب القطري ظهر

حصد المركزين األول والثاني في سباق «فوجي  6ساعات»

ُ َ َّ
جازو للسباقات  GRيتوج على أرضه
نجح فريق جازو للسباقات  GRفي
رسم االبتسامة على وجوه جمهوره
على أرضه بعد أن حقق الفوز
بالمركزين األول والثاني على متن
مركبة تويوتا  GR010الكهربائية الـ
«هايبرد» العالية األداء في
ِ
سباق فوجي  6ساعات؛
محتف ًال بأسلوب مميز
بعودة بطولة العالم
َ
للت َح ُّمل ( )WECالتي
ينظمها االتحاد الدولي
للسيارات ( )FIAإلى
اليابان على حلبة فوجي
سبيد واي الدولية (Fuji
 )Speedwayللمرة األولى
منذ عام .2019

وعزز فريق جازو للسباقات GR
َّ
التحدي والمنافسة محتف ًال بعودة
البطولة إلى وطنه؛ من خالل تحقيقه
الفوز على متن مركبة تويوتا GR010
«هايبرد» العالية األداء
الكهربائية الـ
ِ
في أول ظهور علني

لها في اليابان .وبحصول الفريق
على أقصى عدد من النقاط بعد
الفوز بهذا السباق ،تخطو شركة
تويوتا خطوة كبيرة نحو االحتفاظ
بصدارتها في فئة المصنّ عين،
ً
موسعة بذلك الفارق إلى  26نقطة.
السائقون:
وقدم
َّ
سيباستيان بويمي،
هارتلي،
وبريندون
أداء
وريو هوريكاوا،
ً
متن
على
نظيف ًا
مركبة تويوتا GR010
«هايبرد»
الكهربائية الـ
ِ
التي تحمل الرقم ،8
ليحققوا فوزهم الثاني
هذا الموسم.

استعدادات «دوحة
سايكلنج» مميزة
أكد محمد سالم الجعيدي مدير فريق الدوحة سيكلنج أن
االستعدادات التي يجريها فريق الدوحة سايكلنج والتي تتضمن
التدريبات للدراجين واالستعدادات ،تأتي للموسم الثالث على
سواء من السيدات
التوالي بعدما فاق عدد دراجين الفريق
أو الرجال قرابة الخمسين متسابقا
من كافة االعمار ،يمثلون فريق أصبح
له صوالت وجوالت في الدوري القطري
للدراجات على الطريق والدراجات
الجبلية.
وقد استهل فريق الدوحه سيكلنج
مشاركاته في الدوري القطري
للدراجات للمرة األولى بحوالي 10
دراجين في موسمه األول قبل أن
يفرض سيطرته على المسابقات
المختلفة ،سواء في الدراجات على
الطريق أو الدراجات الجبلية التي
شاهدنها ال سيما وصول العبي } م
حمد سالم الجعيدي
الفريق وهم يشاركون وينافسون
على المراكز األولى ..محمد سالم الجعيدي
مدير الفريق أكد أيض ًا أن الفريق يسعى لتكوين فريق متجانس
للمسابقات الخارجية سواء في دول الخليج أو الطوافات العربية
واآلسيوية ،وهو ما يطمح إليه الالعبون المنضمون للفريق من كافة
األعمار ،وأعرب أيض ًا عن سعادته بالنتائج التي حققها الفريق في
المواسم الماضية سواء في الدوري القطري للدراجات أو البطولة
الوطنية ،والتي كان فيها ندا عنيدا للفرق المشاركة ،وأثبت العبوه
أنهم على استعداد لتحقيق أقصى النتائج الممكنة ،وقال أيض ًا أن
النادي يتجه لتكوين فريق من الشباب الصاعد بشكل احترافي
يسمح لهم بالمشاركات الخارجية ،وهو ما يمكن القول ان الفريق
يطمح لمشاركات أوسع دون االكتفاء بالمشاركات المحلية فقط،
وما سيشهدة الموسم الجديد 2023م من مشاركات.

المدير التجاري في الشقب:

الفروسية القطرية من وسائل الترويج للمونديال
الدوحة -قنا -أكد عمر المناعي المدير التجاري في
الشقب ،عضو مؤسسة قطر ،نائب رئيس اللجنة
المنظمة لبطولة جوالت قطر للفروسية «لونجين – هذاب»،
أن الفروسية القطرية تعد من الفعاليات التي ستقام في
الدولة خالل بطولة كأس العالم  FIFAقطر  2022المقامة
نهاية العام الحالي ومن وسائل الترويج للمونديال.
وأشار المناعي في تصريح خاص لوكالة األنباء القطرية
إلى أن رياضة الفروسية تعد من الرياضات المحببة
للشعوب ومرتبطة بعادات وتقاليد العديد من الدول في
العالم ،ومن أوجه السياحة في الدولة ،مضيفا أن الفروسية

القطرية ستتواجد بقوة في المونديال من خالل تنظيم
فعاليات خاصة بالفروسية.
ولفت إلى أن المرافق العالمية المتميزة التي تتواجد في
الشقب ستكون مفتوحة للزوار خالل المونديال ،خاصة
أن الشقب يقع في محيط استاد المدنية التعليمية
المونديالي ،وقال إن الشقب يولي اهتماما كبيرا بالخيل
العربية ،كما أنه يسعى دوما لتحقيق التميز في ميدان
الفروسية التي تطورت تدريجيا وارتبطت ارتباطا وثيقا
بالخيل األصيلة المتواجدة في دولة قطر ،ويسعى
الشقب إلى وضع مجموعة من األسس والضوابط في

مجال الفروسية لضمان حفظ إرث الدولة الثقافي الذي
تناقلته األجيال السابقة والعمل على نقله إلى األجيال
القادمة».
وتابع المناعي ،الشقب يعد مركزا عالميا رائدا في عالم
الخيل ،وملتزما بشغف المحافظة على التراث القطري من
خالل الترويج للخيل العربية والوصول ألعلى المستويات
في رفاهية الخيل واإلنتاج وتعليم الفروسية والبحث
والتطوير ،مع االلتزام بتطوير وتكامل أصوله وقواه البشرية
واالستخدام األمثل له بهدف تحقيق االستدامة والتفاعل
اإليجابي.

} عمر المناعي

متابعات
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نطمح لـ «»TOP TEN
سعدون صباح الكواري يؤكد في حوار خاص لـ  $الرياضي:

منتخباتنا حققت قفزات عالية في التصنيفات العالمية
حوار

عوض الكباشي

سعدون صباح الكواري
أمين السر العام لالتحاد
القطري لكرة السلة ..من
الشخصيات الرياضية
صاحبة النجاحات الكبيرة
والعديدة في مجاله ،يملك
الرجل شجاعة في الطرح..
يسمي األشياء بأسمائها،
يسعى مع القيادة الحالية
واالدارة بأن تعود كرة السلة
للمقدمة وتجد الكثير من
االهتمام في ظل التطور الذي
ينشده على مستوى اللعبة ،خاصة
أن هناك نشاطا كبيرا في العديد من
االتحادات الرياضية.

}
من منافسات
السلة
}

أمين السر العام لالتحاد القطري تحدث عن أفكارهم
واستراتيجيتهم لخمسة أعوام قادمة ،والهدف هو بناء
فريق بطموحات وأفكار لينافس المنتخبات اآلسيوية،
والحديث عن األهداف وغيرها ..بجانب الحديث عن
ضرورة اهتمام األندية بالمراحل السنية من أجل «درع
التفوق» الذي وضعت له خطط وترغيب وتحفيز من أجل
االهتمام بالالعبين الصغار.
سعدون تحدث عن سعي اتحاد كرة السلة لتطوير
اللعبة وجذب الجمهور ،وهناك أكثر من شيء يعمل
من أجل الوصول إليه مثل إقامة المباريات في أيام نهاية
األسبوع حيث تكون عطلة ،ومن الممكن حضور جمهور،
وكذلك البطوالت الدولية التي يعملون على تنظيمها
تكون في فترات اإلجازات والراحات حتى يضمنوا تواجد
جمهور كبير.
أفكار جديدة وطموحات يحملها االتحاد القطري لكرة
السلة من أجل عودة كرة السلة لمكانها الطبيعي..
جلسنا مع الكواري في حوار خاص وتحدثنا عن واقع كرة
السلة ..وعن السلبيات ..وعن اإليجابيات التي صاحبت
الموسم المنقضي ،وعن التحدي الذي يرفعه مع مجلس
اإلدارة في الفترة المقبلة وخرجنا بالحوار التالي..

{ في البداية كيف ترى الموسم
المنقضي ؟
 بكل تأكيد يعتبر موسما متميزا واستطعنا أن ننجزفيه بعضا مما خططنا له كما نريد وسعدنا بما قدمناه،
وسنواصل تقييمنا للموسم المنقضي من أجل تقديم
األفضل خالل الفترة المقبلة من بداية من الموسم
الجديد.

{ يعني أنكم «راضون» عن الموسم وما تم
تقديمه؟
 راضون كامل الرضا وسعداء سعادة كبيرة بالنجاحواالستقرار الذي تعيشه اللعبة في الفترة األخيرة ،وبعد
المشاركات المتميزة في االستحقاقات األخيرة بالنسبة
للمنتخبات واألندية ،وكل األندية عبرت عن تعاونها
وسعادتها بعد نهاية الدوري ..وبالنسبة لنا تخطيطنا
لكأس آسيا  ،2025وهو تجهيز منتخب على مستوى على
يستطيع أن ينافس المنتخبات اآلسيوية ،خاصة أن
منتخبنا قادر على أن يتواجد في المحافل القادمة.

توزيع المجموعات والمباريات خالل المنافسات ..ولكن
حاليا ال نشغل بالنا بالزيادة ،ونعمل على إضافة أندية
تكون «متخصصة» في السلة فقط.

{ في رأيك ..ما أسباب نجاح الموسم
الماضي للسلة ؟
 هناك العديد من األسباب ساهمت في نجاح وتميزالموسم الحالي ،أبرزها الدور الفاعل والكبير لألندية
من خالل تعاونها مع االتحاد والمساهمة بصورة كبيرة
في إنجاح الموسم من خالل التعاون المستمر ما بيننا
وبينهم من أجل مصلحة اللعبة ..ونضع أنديتنا دائما
معنا في كل خططنا ومن ضمنها عقود الالعبين والتي
تهتم بمشاركة الالعب.

{ ماذا تقول لألندية قبل انطالق الموسم
الجديد؟
 بداية أشكر كل األندية وأقدم التهنئة لفريق السلةبنادي السد لتتويجه ببطولة كأس سمو األمير «أغلى
البطوالت» بعد فوزه على العربي في ختام الموسم ،كما
أتقدم بالتهنئة لفريق للزعيم على تميزه وتفوقه وإحرازه
لبطولة دوري كرة السلة للرجال والعربي بعد تتويجه
بكأس قطر ،وأتمنى أن توفق األندية في الموسم الجديد،

} سعدون الكواري

ويستمر بيننا التعاون لما فيه مصلحة للعبة.

{ حدثنا عن منافسات  3 * 3؟

والتميز للمواصلة في إخراج الموسم الحالي في أفضل
صورة ،باإلضافة إلى التحضير والتجهيز لالستحقاقات
الخارجية التي يشارك فيها المنتخبات باإلضافة إلى
األندية.

 المنافسة تجد اهتماما كبيرا من االتحاد وتمضيبصورة جيدة ،وأتمنى التوفيق للمنتخب في منافسات
 3 * 3الذي سيلعب خالل الفترة المقبلة بطولة العالم،
وسعيد باإلنجاز الذي يحققه منتخب  3 * 3خاصة
أن الوصول إلى هذا الترتيب العالمي في ظل الخطة
االستراتيجية التي وضعها اتحاد السلة من أجل النهوض
باللعبة وتجد اهتماما كبيرا من اتحاد كرة السلة
الدولي ..والسيدات تحت  18هم الثاني على العالم
والشباب الرابع على العالم ..وطموحنا أن نشارك في 6
بطوالت عالم في العام المقبل «ألول مرة» ،حتى نتواجد
في العشرة األوائل  TOP TENوهي تمنحك التأهل إلى
األولمبياد ..وهو ما يعتبر إنجازا لكرة السلة.

 إننا في اتحاد كرة السلة بدأنا منذ تولينا مهمة االتحادنركز في اعتمادنا على عناصر منتخبات الفئات السنية
خاصة الناشئين أن يكونوا من أبناء قطر ،ونمنحهم
الفرصة تلو األخرى كاملة ألنهم أبناء الوطن ،ونسعى
أن تكون لدينا قاعدة كبيرة من الالعبين القطريين في
معظم المنتخبات الوطنية ،وال نستعجل النتائج بل
على العكس لدينا قناعة كاملة بأنهم سيكونون على قدر
المسؤولية ويستطيعون إثبات وجودهم.

{ هل سيكون هناك تقييم للموسم
المنقضي لمراجعة السلبيات؟

{ ما تقييمكم ألداء منتخباتنا في الفترة
الماضية؟

 نعم بكل تأكيد سيكون هناك تقييم ومراجعة لكافةالتفاصيل ،خاصة أن االتحاد القطري وعبر رئيسه
محمد المغيصيب ولجانه المختلفة ظل في حالة عمل
متواصل خالل الفترة الماضية من أجل الترتيب الجيد

 مؤكد أننا نتابع التطور والقفزة الكبيرة في مستوياتمنتخباتنا خالل مشاركاتها االخيرة ،وهو المنتخب األول
للرجال يتواجد في التصنيف وفي تقدم كبير وكذلك
منتخبات السيدات ،ومنتخباتنا في المراحل السنية
تتواجد في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية،
ويوجد لدينا عدد من الالعبين يتواجد من ضمن األوائل
في التصنيفات العالمية ..ونتواجد في المركز  12على
مستوى آسيا ..وبسبب التصنيف كنا نتواجد في أقوى
المجموعات.
ونعمل على استقرار الجهاز الفني من أجل نقل المنتخب
من الفئة  Bإلى الفئة  ،Aونجدد الثقة في الجهاز الفني
لقيادة العنابي في المرحلة المقبلة.

ألول مرة «منتخب

ثقتنا كبيرة

الشباب» سيشارك

في الجهاز الفني

في الدوري وأتوقع

للعنابي ونجهز

أن «يحرج»

منتخبا ينافس

بعض الفرق

على لقب آسيا «»2025

{ ماذا عن االهتمام بالقاعدة أو الفئات
السنية؟

{ هل هناك اهتمام بمنتخبنا الوطني
تحت  18سنة ؟
 نعم كما قلت لك سنواصل دعمنا واهتمامنا بالمراحلالسنية ،وسيكون هذا المنتخب هو المتواجد في كأس
آسيا  2025وذلك باالهتمام ،خاصة أن منتخبنا الوطني
يعتبر معدل العمر بالنسبة لنا هو األصغر ..والجديد
هو المنتخب سيشارك في الدوري هذا الموسم كفريق
ضمن الفرق.

{ هل هناك أي اتجاه من قبلكم لزيادة عدد
األندية في المواسم المقبلة ؟

{ حدثنا عن البرمجة الزمنية للموسم
الرياضي الجديد؟

 مؤكد ان زيادة أندية تسهم بصورة كبيرة في تطوراللعبة ،ونسعى لزيادة عدد األندية حتى لو ناديا واحدا
فقط حتى يرتفع العدد إلى  10أندية مما يسهم في
في
مساعدتنا

 البداية ستكون بكأس قطر في يناير  ،2023وبعدهاينطلق الدوري ،وتحديدا بعد التصفيات اآلسيوية
بمشاركة منتخبات قطر والكويت وفلسطين والعراق
واإلمارات من  22-20فبراير ،والدوري سيكون بعد
نهاية مباريات التصفيات اآلسيوية ،والتي
تستضيفها الدوحة ،وفي الغالب
سيكون في شهر مارس.

} سعدون الكواري يتحدث
لـ  $الرياضي
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خسر أمس أمام أودينيزي بثالثية في «الكالتشيو»

إنتر ميالن يواصل السقوط
حقق أودينيزي فوز ًا قات ًال على إنتر ميالن بنتيجة
/3  ،1في المباراة التي جمعتهما أمس األحد،
ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة
الدوري اإليطالي ،على ملعب فريولي.
تقدم إنتر ميالن بهدف مبكر جاء عن طريق
نيكولو باريال في الدقيقة  5من عمر المباراة،
ولكن تراجع اإلنتر كلفه استقبال هدف التعادل
الذي جاء عن طريق ميالن شكرينار في الدقيقة
.23
وفي الدقيقة  84نجح جاكا بيول في تسجيل
الهدف الثاني لصالح أودينيزي ،قبل أن يضيف
صاحب األرض هدف ًا ثالث ًا في الدقيقة  ،93عن
طريق تولغاي أرسالن لينتهي اللقاء / 3 ،1وينال
إنتر ميالن عقابه على إهدار الفرص السهلة التي
سنحت له طوال اللقاء.
بهذا الفوز رفع أودينيزي رصيده إلى  16نقطة،

تشافي
يتغنى بفريقه

} تشافي

بعدما خاض  7مباريات فاز في  5منها ،وتعادل
في لقاء ،وخسر مثله.
وتجمد رصيد إنتر ميالن عند  12نقطة يحتل بها
المركز السادس بجدول الترتيب الكالتشيو،
بعدما خاض  7مباريات ،حقق  4انتصارات
خاللها ،ولم يتعادل ،وخسر .3

ضربة مواجهة قبل مواجهة روما
تأكد غياب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش،
العب خط وسط إنتر ميالن ،عن مباراة فريقه
المقبلة أمام روما ،بمنافسات الجولة الثامنة من
الدوري اإليطالي.
وحصل بروزوفيتش على بطاقة صفراء في
الدقيقة  ،58وزاد عدد البطاقات الصفراء التي
نالها النجم الكرواتي إلى  ،5ليغيب رسميا عن
اللقاء القادم أمام روما.

وإضافة لغياب بروزوفيتش عن قمة روما
المقبلة ،فإن إنتر بات مهددا بفقدان خدمات
التركي هاكان كالهانوجلو ،العب الوسط ،الذي
يعاني من إصابة حاليا قد تبعده عن المباراة
القادمة.

انتقادات كبيرة لسيموني إنزاجي
تعرض سيموني إنزاجي المدير الفني
إلنتر ميالن ،النتقادات عديدة خالل األسابيع
الماضية ،بسبب النتائج السلبية التي حققها
أمام الفرق الكبرى منذ بداية الموسم الجاري.
وتلقى إنتر ثالث هزائم مدوية ،أمام التسيو
( ،)1-3وميالن ( )2-3وأودينيزي /3 1في الدوري
اإليطالي ،كما خسر أمام بايرن ميونخ األلماني
( )0-2بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
المالم األكبر في هذه الهزائم،
وكان إنزاجي هو ُ

ً
دائما ما كان
أيضا
حتى إنه في حالة الفوز
ً
يتعرض النتقادات بسبب قراراته ،سواء
بالالعبين الذين يشاركون بالتشكيل
األساسي أو التبديالت.

معضلة حراسة المرمى
عقب تعاقد إنتر ميالن مع الكاميروني أندريا
أونانا ،حارس مرمى أياكس الهولندي ،في
صفقة انتقال حر ،تنفست جماهير النيراتزوري
خصوصا أن الفريق عانى من مركز
الصعداء،
ً
حراسة المرمى لسنوات.
ورغم تألق سمير هاندانوفيتش الحارس
دائما
األساسي ،في بعض األوقات ،إال أن إنتر
ً
ً
ً
وأهدافا أخرى لم
أهدافا سهلة،
ما كان يتلقى
يحاول هاندانوفيتش التصدي لها من األساس،
ما جعل انضمام أونانا فرصة للجماهير لتنفس

للحاق بمونديال قطر «»2022

بادرة أمل لماركو رويس
ك������ال ت��ش��اف��ي
هيرنانديز المدير
ال��ف��ن��ي ل��ب��رش��ل��ون��ة،
ال��م��دي��ح ل�لاع��ب ال��ش��اب
أل��ي��خ��ان��درو ب���ال���دي عقب
ال��ف��وز على إلتشي بنتيجة
( ،)0-3ضمن منافسات الجولة
السادسة من الليجا ،على ملعب
«سبوتيفاي كامب نو».
وقال تشافي ،خالل تصريحات نقلتها
صحيفة «آس» عقب المباراة« :بالدي
تفوق على الطرف بصناعة هدفين ،وولد
الخطورة في الهجوم ،ولديه حالة بدنية
مميزة ،ونملك  3العبين مميزين في مركز
الظهير األيسر» .وأكمل« :نحن فريق كبير
جيدا ،ونمر
ج��دا ،والجميع يعمل ويتدرب
ً
ً
بسنة غير نمطية وتقويم مضغوط ،ونحتاج
للجميع ،وبعيدا عمن يلعبون ،فالفريق على
قدر المسؤولية» .وأضاف« :لدينا أفكار واضحة
جدا للعب ،ونريد السيطرة على الكرة ،وأعتقد
ً
أن الفريق تحسن منذ وصولنا ،وح��ان الوقت
لمواصلة العمل ككتلة واحدة وعائلة».
وواص���ل« :جميع الالعبين الـ 25ج��اه��زون ألي
مباراة ،والالعبون أدوا الكثير من األدوار الدفاعية
ال��ف��ردي��ة» .واعتبر ال��م��درب أن لعب إلتشي
منقوصا ب��داي��ة م��ن الدقيقة  14عقب طرد
جونثالو فيردو غير المباراة.

تيليمانس على رادار اليونايتد
مهتما بضم البلجيكي
أفاد تقرير صحفي إنجليزي ،،بأن مانشستر يونايتد ما زال
ً
يوري تيليمانس ،العب وسط ليستر سيتي .وينتهي تعاقد تيليمانس مع الثعالب،
ناد آخر ،في يناير المقبل .وارتبط
بنهاية الموسم الجاري ،ويحق له التوقيع ألي ٍ
ناد في الميركاتو الصيفي الماضي ،من
اسم تيليمانس ،باالنتقال ألكثر من ٍ
بينها مانشستر يونايتد وآرسنال .وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية،
فإن المدرب الهولندي إريك تين هاج،
المدير الفني لمانشستر يونايتد،
طالب بضم  3العبين لتدعيم الفريق
في يناير المقبل .وأضافت الصحيفة،
أن تين هاج طلب إحضار ظهير والعب
وسط مبدع ومهاجم ،مشيرة في الوقت
ذاته ،إلى أن العب الوسط المقصود هو
تيليمانس .ومن المحتمل أن يرحب
ليستر سيتي ببيع تيليمانس في
الميركاتو الشتوي ،لتفادي
ً
مجانا في نهاية
رحيله
الموسم.

} ماركو رويس

توقع إيدين تيرزيتش ،المدير الفني
لبوروسيا دورتموند ،أال يمتد غياب قائد
الفريق ماركو رويس لعدة أشهر ،بعد
تعرضه لإلصابة السبت.
وقال تيرزيتش لشبكة «سكاي» عقب
الفوز على شالكه / 1 صفر بالدوري
األلماني «يبدو أنه تعرض إلصابة في
األربطة ،ال نعرف إلى متى سيغيب،
علينا أن ننتظر لحين إجراء فحوصات
أكثر تفصيال».
ولدى سؤاله عما إذا كان رويس سيغيب
بين  6و 8أسابيع ،قال تيرزيتش «ال ،ال
نعتقد أن األمر سيستمر لهذه المدة».

وتشير تصريحات تيرزيتش إلى إمكانية
لحاق رويس بمشوار المنتخب األلماني في
مونديال قطر  2022أواخر العام الجاري.
وضرب األلماني الدولي رويس البالغ من
العمر 33عاما بيديه على وجهه بسبب شدة
األلم ،وبعد محاولة لعالجه استمرت لمدة
طويلة تم إخراجه على نقالة من الملعب في
الدقيقة  30من المباراة أمام شالكه.
وكان رويس تخلف ألسباب بدنية عن
المشاركة مع المنتخب األلماني في بطولة
كأس العالم عام  2014وبطولة كأس األمم
األوروبية عام  2016وكذلك بطولة يورو 2020
التي أقيمت في عام .2021

في « »13دقيقة فقط

الصعداء.
صادما
نبأ
الموسم
بداية
في
إنزاجي
أعلن
لكن،
ً
لجماهير فريقه ،بعدما أكد أن هاندانوفيتش
هو الحارس األساسي للفريق في الموسم
الجاري ،لتبدأ االنقسامات داخل جماهير
النيراتزوري.
ويبدو أن إنزاجي استقر على الدفع
أساسيا في مباريات الدوري
بهاندانوفيتش
ً
اإليطالي ،فيما سيدفع بالكاميروني بمباريات
دوري أبطال أوروبا ،وهو ما ظهر بالمباريات
الثمانية التي لعبها إنتر بمسابقتي الدوري
واألبطال.
ومع تألق أونانا بدوري األبطال ،ومعاناة الفريق
ً
أهدافا سهلة أمام التسيو
األزرق بالدوري وتلقيه
وميالن ،أصبح إنزاجي ُعرضة لالنتقادات بسبب
قراره بالدفع بسمير في تشكيل النيراتزوري.

أليجري

مهدد بالغرامة
بات ماسيميليانو أليجري ،المدير الفني
ليوفنتوس ،مهددا بغرامة من قبل إدارة
السيدة العجوز .وك��ان أليجري أجرى
حوارا مع صحيفة «كورييري ديال سيرا»،
ون��ش��رت أمس
األول السبت.
ووفقا لصحيفة
«الج������ازي������ت������ا
ديلو سبورت»
اإلي���ط���ال���ي���ة،
ف��������إن إدارة
ي���وف���ن���ت���وس
لم تكن تعلم
ب��أن أليجري
أج�������رى ه���ذا
ال��������ح��������وار،
ل���ذا ق���د يتم
تغريمه ألنه
ل��م يحصل } أليجري
ع������������ل������������ى
تصريح بإجراء مقابلة صحفية.
وأش������ارت إل����ى أن ب��ع��ض ت��ص��ري��ح��ات
أل��ي��ج��ري ف��ي ال��ح��وار ل��م تلق ق��ب��وال لدى
الكثيرين في يوفنتوس.
وكشفت أن بعض الالعبين تفاجأوا من
ذك��ر أسمائهم ف��ي المقابلة ،خاصة أن
الفريق يعيش فترة صعبة على مستوى
النتائج.
وك����ان أل��ي��ج��ري ق����ال ف���ي ال��م��ق��اب��ل��ة إن
يوفنتوس يعاني بسبب غياب الالعبين
األساسيين لإلصابة ،وأن الفريق الحالي
ليس اليوفي الحقيقي.

سون يعادل رقم رونالدو
استعاد الكوري الجنوبي سون هيونج مين ،نجم توتنهام ،توهجه في البريميرليج،
بعدما سجل  3أهداف (هاتريك) في شباك ليستر سيتي ،ضمن مباريات الجولة
الثامنة للمسابقة .وبدأ سون المباراة من على مقاعد البدالء ،ودخل في الدقيقة ،59
لينجح في تسجيل  3أهداف في غضون  13دقيقة ،بداية من الدقيقة  73حتى .86
وبحسب شبكة «أوبتا» لإلحصائيات ،فقد أصبح سون أول العب من توتنهام يسجل
(هاتريك) في الدوري اإلنجليزي كبديل ،واألول بشكل عام الذي يسجل في المسابقة
منذ ستيفن نايسميث ضد تشيلسي في سبتمبر .2015
أما شبكة «سكواكا» لإلحصائيات فأشارت إلى أن سون عادل سجل األسطورة
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سبق النجم الكوري في إحراز  3أهداف في مباراة
واحدة بالبريميرليج 3 ،مرات .ولم يسجل سون الذي تقاسم لقب هداف البريميرليج
في الموسم الماضي مع محمد صالح ،أي هدف في مسابقة الموسم الجاري ،قبل لقاء
ليستر أمس.

} سون

تكنولوجيا
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أكثر أمانا من البطاقات التقليدية

الدفع عن طريق الهاتف

زاد اعتماد األشخاص على
المدفوعات اإللكترونية
وعمليات الدفع الالتالمسية
وتخلوا عن المعامالت النقدية
في ظل تفشي أزمة فيروس
كورونا ،ولذلك احتلت الهواتف
الذكية أهمية كبيرة في ظل
االتجاه المتزايد نحو المدفوعات
اإللكترونية .وأوضح كيفين
هاكل ،خبير األعمال المصرفية
والمالية في الرابطة األلمانية
لالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات «بيتكوم» (،)Bitkom
أن «جائحة كورونا ساعدت على
هيمنة االتجاه نحو المدفوعات
غير النقدية وعمليات الدفع
الالتالمسية ،باإلضافة إلى زيادة
اإلقبال على الدفع عن طريق
الهاتف الذكي».

وإذا رغب المستخدم في استعمال هاتفه الذكي
كمحفظة إلكترونية ،فال بد من استعمال
أحد التطبيقات ،وعلى الرغم من تنوع باقة
االختيارات أمام المستخدم فإنها مربكة بعض
الشيء ،وهناك بعض البنوك توفر أنظمة دفع
إلكترونية خاصة بها.

آبل باي وغوغل باي
باإلضافة إلى قيام العديد من شركات
التكنولوجيا العمالقة بتوفير التطبيقات
الخاصة بها مثل آبل وغوغل ،والشركات
المنتجة للهواتف الذكية مثل سامسونغ
وهواوي ،عالوة على قيام بعض المتاجر الكبرى
بإتاحة تطبيقات خاصة بها توفر للعمالء
إمكانية الدفع عن طريق الهاتف الذكي.
وتشترك جميع هذه األنظمة في عدم تحمل
المستخدم أية تكاليف إضافية ،وعادة ما يقوم
العمالء بتخزين بيانات بطاقة الخصم أو
بطاقة االئتمان في تطبيق الدفع اإللكتروني،

ش
بكات اتصاالت
شديدة التعقيد
عمل فريق من المهندسين داخل «غوغل»
خلف الكواليس على برنامج لشبكات
االتصاالت عالية السرعة تمتد من األرض
إلى الفضاء .وكشفت غوغل عن المشروع
السري المسمى «أليريا» ( )Aalyriaوالذي
تديره شركة ناشئة ،لكنها رفضت
تقديم تفاصيل عن المشروع ،مثل المدة
التي عملت فيها على التكنولوجيا وعدد
الموظفين العاملين على المشروع في
الشركة الناشئة.
وقالت إدارة «أليريا» في بيان صحفي إن
مهمتها هي إدارة «السرعة الفائقة واألمان
الفائق لشبكات اتصاالت شديدة التعقيد
والتي تشمل األرض والبحر والجو
والفضاء القريب والفضاء السحيق».
وتدعي الشركة أن لديها تقنية اتصال
بالليزر «بمقياس وسرعة أكبر بشكل
كبير من أي شيء آخر موجود اليوم»،
في وقت تم استخدام منصة برمجيات
«أليريا» في العديد من مشاريع شبكات
الطيران لشركة غوغل.
ويأتي هذا المشروع في الوقت الذي تعاني
فيه «ألفابت» ( )Alphabetالشركة المالكة
لغوغل من ضعف في أرباح اإلعالنات

وأضاف هاكل «بالنسبة لحلول المدفوعات
اإللكترونية الخاصة بسالسل السوبر ماركت
الكبيرة ،فإن العمالء يمنحون معلومات حول
سلوكياتهم الشرائية للشركة المقدمة
للتطبيق نظير الحصول على خصومات أو
االستفادة من العروض الترويجية».
وهذا ما أكدته دراسة أجرتها هيئة اختبار السلع
والمنتجات بالعاصمة األلمانية برلين ،وقامت
بفحص تطبيقات المدفوعات اإللكترونية عبر
الهاتف الذكي خالل عام  ،2019واتضح أن هذه
التطبيقات تقوم بجمع بطاقات العمالء وبرامج
المكافآت ومعرفة سلوكيات العمالء من حيث
األصناف ،التي يتم شراؤها وأماكن الشراء
وتوقيت عمليات التسوق.
وعلى الجانب اآلخر ،ال تقوم شركة آبل بجمع
مثل هذه المعلومات ،وأضاف ماركوس مونتز
أن «الشركة تساهم في الرسوم ،التي يدفعها
التاجر للشركات المقدمة لخدمات المدفوعات
اإللكترونية ،على غرار خدمة سامسونغ باي،
حيث ال تحتاج مثل هذه الشركات إلى البيانات
لنموذج أعمالها ،على العكس من شركة غوغل
التي تقوم بجمع بعض هذه المعلومات ،مثل
موقع المستخدم».

نوع الجهاز
وفي حالة عدم توافر مثل هذه البطاقات فإن
المستخدم يحتاج إلى شركة تقبل خدمة باي
بال (.)PayPal

تقنية «إن إف سي» ()NFC
من جانبه ،قال ماركوس مونتز ،خبير
المدفوعات الرقمية بمجلة شيت ( )c’tاأللمانية
المتخصصة ،إن «تقنية اتصاالت المجال
القريب (إن إف سي) تعد األكثر شيوعا وانتشارا
في البلدان األوروبية».
وأوضح مونتز أنها عبارة عن شريحة السلكية في
الهاتف الذكي تقوم بإرسال البيانات إلى جهاز
في المتجر أثناء عملية الدفع ،وال يقتصر وجود
هذه الشريحة الالسلكية على الهواتف الذكية
فحسب ،بل إنها توجد في بطاقات غيرو ()Giro
أو بطاقات االئتمان ،التي تتيح للمستخدم إجراء
المدفوعات الالتالمسية ،ويمكن للمستخدم
معرفة ما إذا كان المتجر يدعم استعمال هذه
التقنية من خالل عالمات تحمل أيقونة الموجات

الالسلكية.
وتعتمد بعض التطبيقات على أكواد
االستجابة السريعة «كيو آر» ( )QRأو الباركود
بدال من تقنية اتصاالت المجال القريب «إن إف
سي».
وأوضح ماركوس مونتز أننا «عند إجراء عمليات
الدفع يقوم التطبيق بإنشاء أحد األكواد على
الهاتف الذكي ،والذي يتم مسحه ضوئيا بعد
ذلك بواسطة القارئ الموجود في الخزينة».

أكثر أمانا
وقد أبدى معظم األشخاص ،الذين لم
يستخدموا الهاتف الذكي في المدفوعات
اإللكترونية من قبل ،بعض المخاوف األمنية،
إال أن الخبير األلماني كيفين هاكل أكد أن
المدفوعات اإللكترونية بواسطة الهاتف الذكي
أصبحت أكثر أمانا من البطاقات التقليدية،
نظرا ألنه ال يتم تخزين أرقام البطاقات على
الجهاز.

سـ ــرعة وأمـ ـ ــان
وتحاول تقليل المشاريع التجريبية،
ويعني هذا جزئيا السعي للحصول على
تمويل خارجي لبعض المشاريع التي
احتضنتها لسنوات.
فقد جمعت شركات تابعة أللفابت
مثل الشركة المتخصصة في علوم
الحياة «فيرلي» ( )Verilyوشركة صناعة
السيارات ذاتية القيادة «وايمو» ()Waymo
األموال من مستثمرين خارجيين ،فيما
أغلقت «ألفابت» مشاريع مثل «ماكاني»
( )Makaniالتي كانت تصنع طائرات
ورقية لتوليد الطاقة ،وشركة «لوون»
( ،)Loonوهي شركة مناطيد لتوصيل
اإلنترنت إلى األماكن النائية.
وقالت «أليريا» إن لديها عقدا تجاريا
بقيمة  8.7مليون دوالر مع وحدة ابتكار
الدفاع األميركية ،وسيقود الشركة
الرئيس التنفيذي كريس تايلور ،وهو
خبير في األمن الداخلي وقاد الشركات
األخرى التي عملت مع الحكومة.
ويذكر ملف تايلور الشخصي على
«لينكد إن» ( )LinkedInأنه الرئيس
التنفيذي لشركة (لم تظهر بعد للعلن)
أسسها في نوفمبر/تشرين الثاني

الماضي .وسعت «ألفابت» إلى إبرام
المزيد من العقود الحكومية المربحة،
وأعلنت في وقت سابق من هذا العام عن
«غوغل بابليك سيكتور» (Google Public
 ،)Sectorوهي شركة جديدة موجهة نحو
الشراكة مع الحكومة األميركية.
ويضم مجلس إدارة «أليريا» العديد من
موظفي غوغل والمديرين التنفيذيين
السابقين ،باإلضافة إلى فنت كيرف
الخبير اإللكتروني الرائد لشركة غوغل
والمعروف بأنه أحد آباء الويب.
ستحتفظ غوغل بحصة أقلية في
«أليريا» ،لكنها رفضت اإلفصاح عن مقدار
ما تمتلكه ومقدار التمويل الخارجي الذي
جمعته الشركة .وقالت غوغل في وقت
سابق من هذا العام إنها نقلت العديد من
شهادات الملكية الفكرية وبراءات االختراع
واألصول المادية -بما في ذلك المكاتب-
إلى «أليريا» .وتزعم تقنية ضوء الليزر
في «أليريا» -والتي تسميها «تايتبيم»
( -)Tightbeamأنها تحافظ على البيانات
«سليمة عبر الغالف الجوي والوقت وتوفر
االتصال حيث ال توجد بنية تحتية
داعمة».

وإذا تم إلغاء قفل الهاتف الذكي بواسطة بصمة
األصابع أو وظيفة التعرف على الوجه ،فإنه يتم
تخصيص البطاقة المخزنة لهذا المستخدم
بوضوح ،وأضاف الخبير األلماني أنه «مع أنظمة
(إن إف سي) ال تقوم الشريحة بنقل بيانات
البطاقة المخزنة ،ولكنها تقوم بدال من ذلك
بنقل كود المعاملة أو ما يعرف باسم التوكن
( ،)Tokenوالذي ال يمكن استعماله إال مع هذه
العملية من الشراء».
عالوة على أن أكواد االستجابة السريعة «كيو
آر» ( )QRأو الباركود ال يمكن استعمالها إال مرة
واحدة ،وال يتمكن الغرباء من استقراء شريحة
«إن إف سي» في الهاتف الذكي ،نظرا ألنه عندما
تكون الشاشة مغلقة ،تكون الشريحة مغلقة
أيضا في أغلب األحيان.
ومن األمور المهمة أيضا ،أن البائع ال يعرف سوى
رقم المعاملة لعملية الدفع ،ومع ذلك فإن كيفية
التعامل مع البيانات األخرى يرتبط بالشركة
المقدمة لتطبيق المدفوعات اإللكترونية،

ويرتبط اختيار الشركة المقدمة لخدمات
المدفوعات اإللكترونية بنوع الجهاز ،حيث
تقوم الشركات العالمية بتثبيت تطبيق الدفع
اإللكتروني بشكل مسبق على هواتفها الذكية،
وال يتوافر ألصحاب هواتف آبل آيفون فرصة
كبيرة الختيار تطبيقات الدفع اإللكتروني،
حيث يقتصر هاتف آيفون على استعمال
خدمة آبل باي ،وال تسمح الشركة األميركية
باستعمال تطبيقات «إن إف سي» األخرى،
وتتعاون جميع البنوك الكبرى تقريبا مع شركة
آبل حاليا.
ويمكن ألصحاب هواتف آبل آيفون تثبيت
بطاقات العمالء من متاجر السوبرماركت
واألنظمة ،التي تشتمل على أكواد االستجابة
السريعة أو الباركود.
أما أصحاب الهواتف الذكية المزودة بنظام
غوغل أندرويد ،فتتوافر أمامهم فرصة االختيار
بين تطبيقات المدفوعات من الشركات
المنتجة للهواتف الذكية أو تطبيقات البنوك،
التي يتم التعامل معها ،وخدمة باي وبطاقات
العمالء.

ميزة مخفية في نظام «آي أو إس »16

تصفية المرسلين المجهولين
إذا قمت بتحديث جهاز آيفون إلى نظام
«آي أو إس  ،)iOS 16( »16فستحتاج إلى
قضاء بضع دقائق في تعديل إعداداتك.
وهناك إعداد واحد مفيد للغاية ،لكنه
مخفي ،يسمى تصفية المرسلين
المجهولين (.)Filter Unknown Senders
إذا أردت تفعيل هذه الميزة ،عليك أن
تنتقل إلى اإلعدادات ،ثم الرسائل،
واذهب لألسفل للعثور عليها ،واآلن يمكنك
تصفية الرسائل الخاصة بك لتظهر لك
فقط الرسائل المرسلة من أشخاص ال
تعرفهم .هذه الميزة موجودة منذ عامين،
وصممت في البداية لغرض واحد هو
حصر الرسائل التي ال تريدها في صندوق
الوارد الخاص بك.
ويضع آيفون الرسائل من األرقام
الموجودة في جهات االتصال الخاصة بك
في مكان واحد ،وتلك الواردة من أرقام غير
معروفة في آخر.
لكنها ميزة جيدة ،وعليك استخدامها إذا
كنت تفضل عدم رؤية أرقام ونصوص
البريد العشوائي مع الرسائل الواردة من

أصدقائك وعائلتك.

ميزة جديدة مخفية
داخل ميزة قديمة

وبعد تفعيل ميزة تصفية المرسلين
المجهولين والتحديث لنظام «آي أو
إس  ،»16سيظهر لك زرتصفية جديد
في الجزء العلوي األيسر من تطبيق
الرسائل ،وبمجرد النقر عليه واختيار
الرسائل غير المقروءة ،ستجد فورا
الرسائل غير المقروءة منذ شهور والتي
كانت تظهر لك شارة على تطبيق
الرسائل.
وبفضل ميزة آي أو إس  16الجديدة،
يمكنك اآلن وضع عالمة على الرسائل
غير المقروءة واستخدام الفلتر كنوع من
قائمة مهام االتصال.
لكن من الغريب أن تقوم آبل بدفن هذه
الميزة الجديدة المهمة خلف ميزة
قديمة ،ربما ال يلتفت لها العديد من
المستخدمين رغم أنها ميزة مفيدة
للغاية.

اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻴﻮم

ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻟﺼﻼة

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم
به غبار عالق على بعض المناطق في البداية،
يصبح حارا نهارا مع سحب محلية وفرصة ضعيفة
ألمطار على بعض المناطق ،وستكون حركة الرياح
أغلبها شمالية غربية  -شمالية شرقية 15 - 05
عقدة مع هبات تصل إلى  21عقدة على بعض
المناطق أحيانا ،وتتراوح درجة الحرارة في الدوحة
ما بين  31إلى  36درجة مئوية.
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مراصد

يعقوب العبيدلي

مع فجريات الهاجري
saad@al-watan.com

مع تنفس الصباح نولد من جديد ،إيذان ًا
بحياة جديدة ،فحياة المسلم الواعي
تتجدد مع تنفس الصباح ،واضع ًا في
االعتبار أن يوما مضى لن يعود ،واليوم
الذي نحياه نحافظ عليه في االستزادة
من الخير ،وغد ًا يمثل المستقبل علمه
عند الله ،وهكذا تسبح أعمارنا على وتيرة
هادئة كهدوء التنفس الذي يتولد منه
النهار ،آملين قضاء أيامنا بما هو نافع لنا
في عاجلها وآجلها ،في كل يوم نغذ ُ
الخطى
فيه إلى الله بألوان من الطاعات المختلفة،
ونفر إليه (ففروا إلى الله) ونتسابق لنيل
رضاه ،مع كل صباح يطالعنا أخونا
وحبيبنا وزميلنا الفاضل واإلعالمي القدير
والقانوني الفذ  /علي بن عبدالله الهاجري /
برسائله المسماة «بالفجريات» الشاحذة
للهمم ،الجالبة للنعم ،الساحرة كالدرر،
الشارحة للصدر ،نشعر معها بصباحات
الخير واألمل والسعادة والبشر ،كلمات
في مح ّلها ،صباحات مختلفة في نورها،
ومعانيها ومضمونها ،كأنها الورد والزهر والفل
بأنواعه ،وتبشر بالهنا والسرور ،يا جمال
الصبح
«فجريات» الهاجري (بو عبدالله) ّ
ّ
والشمس في عيونه
في عيونه جمال،
نور للحسان ،وحوريات الجنان ،يحملن
عبيـر الورد ونسيم البرد ،وجمال الغد،
صباحات (بوعبدالله) جميلة ،ولحظاته
عليلة ،والتواصل معه غنيمة ،ومعايشته
ثروة عظيمة« ،فجرياته» نتنفس معها
ذكر الله ،وتأمل صنيع خلق الله ،ورحيق
اإلحساس ،وطيب األنفاس ،بطعم
األناناس ،ونشوة األرواح ،وجمال الحسان
المالح« ،فجريات» الهاجري خفيفة الكلمات،
حفيفة الصباحات ،صباحات تسكنها أمواج
مزاجكم ،ببنفسج الحرف وعذوبة الفرح،
وعلى رفرفة أجنحة العصافير ،ولحن زقزقة
الطيور ،حفظ الله (بوعبدالله) وأدام الله لنا
«فجرياته» ومتعه بالصحة والعافية وراحة
البال ،وعلى الخير والمحبة نلتقي.

سعد المهندي

عقدت اللقاء التعريفي لها

«بيفول» ..منصة لتعزيز العمل التطوعي
تعمل منصه «بيفول» وهي منصة عالمية
مستقلة غير مسبوقة على نشر ثقافة العمل
التطوعي ،وتعزيز أداء المسؤولية المجتمعية،
باستخدام وسائل تحفيزية ،من خالل توفير
آليات الربط بين المتطوع واألطراف الفاعلة،
عبر منظومة تقنية حديثة ومبتكرة ،بغية
ترسيخ القيم اإلنسانية النبيلة وتحقيق السالم
والتنمية في عموم المجتمعات .وتتضمن رؤية
هذه المنصة البيئة التفاعلية اآلمنة للتطوع في
العالم .وتتطلع بيفول لتكون المنصة الرائدة
في تنظيم وتطوير العمل التطوعي عالمي ًا،
وعليه فقد تم عقد اللقاء التعريفي لها في الشهر
الجاري ،حيث حضر ممثلو هذه المنصة:
الدكتور محمد خليفة الكبيسي المدير اإلقليمي
لمنصة بيفول الدولية واألستاذ بشار الحراكي
الرئيس التنفيذي واالستاذة فاطمة حمد المري
مسؤول العالقات العامة لمنصة بيفول ..ودار
الحديث حول تمكين هذه المنصة في قطر
والسعي نحو استقطاب اكبر شريحة ممكنة من
أبناء المجتمع لالنضمام إلى المنصة ،وغرس
رسالة العمل التطوعي في نفوسهم وحثهم على
المبادرة للعمل التطوعي .والجدير بالذكر ان

} فاطمة حمد المري

منصة بيفول هي منصة رقمية أيضا يستطيع
العضو من خاللها ان يقدم كل ما لديه من دورات،
تعليم ،ونشر المنشورات الخاصة به ،وأيضا
يستطيع صاحب المبادرة من خالل المنصة
ان يطلق مبادرته ويديرها من خاللها ،من جانب
آخر ..هذه المنصه لها مميزات عدة حيث ان كل
عضو سيحصل على بطاقة تطوع ونقاط مكافآت
يستطيع من خاللها ان يستفيد من الخصومات
في اغلب المحالت التجارية بقطر وان رسالة هذه
المنصة:
 - 1تسهيل وصول المتطوع للفرص التطوعية
التي يرغبها ،وتوثيق أعماله التطوعية ومنحه
مكاسب مادية ومعنوية وتعزيز سيرته الذاتية
بما يزيد فرصة حصوله على وظيفة مناسبة.
 - 2مساعدة الجهات التي تحتاج إلى متطوعين
في الحصول على المتطوعين األكثر خبرة
واحترافية من خالل قاعدة بيانات ضخمة
للمتطوعين حول العالم.
 - 3إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات
الراغبة في أداء مسؤوليتها المجتمعية من خالل
المنظومة المتميزة التي تعتمدها بيفول في
دعم العمل التطوعي دولي ًا.

Marased3@hotmail.com

لـ «التليفزيون العربي »2

إطالق شبكة برامجية جديدة
انطلقت أمس األحد  18سبتمبر /
أيلول الشبكة البرامجية الجديدة
للتليفزيون العربي  2من مقره الجديد
في مدينة لوسيل في قطر تحت
شعار العربي  2ألوان الحياة .تسعى
القناة في الموسم الجديد إلى إرساء
ّ
مؤثرة تهدف إلى
تقاليد تليفزيونية
التفاعل اإليجابي مع الجمهور.
تقدم برامج التليفزيون العربي 2
ّ

الترفيهية الثقافية المنوعة محتوى
فريدا يجمع العائلة العربية ويعكس
ً
ويعبر عن الغنى
صورتها وأفكارها،
ّ
والتنوع لدى المشاهدين العرب
باختالف بلدانهم ومشاربهم وأفكارهم.
مواسم جديدة من طرب ومقامات
تتميز الشبكة البرامجية بانطالقة
مواسم جديدة لبرامج حظيت
باهتمام المشاهدين ،فللموسم الرابع

يقدم الفنان مروان خوري حلقات
ّ
«طرب مع مروان» كل يوم خميس
الساعة  22:00بتوقيت القدس
(.)GMT 19:00
عربا برزوا
نجوما
يستضيف خوري
ً
ً
في الساحة الفنية للحديث عن
مسيرتهم ،وطرح مواضيع تعنى
باللون الفني والموسيقي الذي
يقدمونه.

سينما المول ()1

سينما كتارا ()1

سينما رويال بالزا ()1

المالياالم

3:30

التاميلية

3:00

جيبرز كريبرز ،يولد من جديد

6:00

تذكرة إلي الجنة

5:15

التاميلية

5:15

جيبرز كريبرز ،يولد من جديد

8:30

جيبرز كريبرز ،يولد من جديد

7:10

التاميلية

7:30

جيبرز كريبرز ،يولد من جديد

10:45

تذكرة إلي الجنة

8:50

التاميلية

10:45

التاميلية

10:45

سينما المول ()2
التاميلية

3:00

الهندية

5:10

الهندية

8:05

التاميلية

11:00

سينما المول ()3

سينما رويال بالزا ()2

سينما كتارا ()2
تذكرة إلى الجنة

5:30

المالياالم

3:00

تذكرة إلى الجنة

7:45

جيبرز كريبرز ،يولد من جديد

6:00

تذكرة إلى الجنة

10:15

المالياالم

7:45

المالياالم

10:45

سينما رويال بالزا ()3

االوغليس ،سمليفيل

3:10

التاميلية

3:15

تذكرة إلي الجنة

6:30

سينما كتارا ()3
خرجوا ولم يعودوا

5:00

تسليم أهالي

7:00

تسليم أهالي

9:30

سينما كتارا ()4

التاميلية

4:35

المالياالم

8:00

تذكرة إلى الجنة

8:30

الدعوة

6:30

المالياالم

11:00

التاميلية

10:30

اليتيمة ،الجريمة األولى

9:00

إعالن
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لالستفسار 40002222 :
الـعـدد٤٠٩٨ :

�شركة ديكوري�شن
للمقاوالت و�صيانة املباين
على امت اال�صتعداد لعمل
جميع انواع ال�صيانة

(بالسرت -صبغ  -بايب فيرت  -سرياميك
 -كهرباء  -انرتلوك) بافضل االسعار

55554845

فقدان جواز �صفر

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

صفحة إعالنية متنوعة
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حادث سير مميت

salmanalmalik1@hotmail.com

عروض جوية

سلمان المالك

عاصفة نادرة تضرب أالسكا

بـراكيـن القـمـر

أفادت خدمة األرصاد الجوية األميركية السبت بأن عاصفة
نادرة القوة تضرب غرب أالسكا قد تسببت في تشكل أمواج
ضخمة وفيضانات أدت إلى جرف منازل.
وكتبت األرصاد الجوية على تويتر «بقايا إعصار ميربوك
تضرب غرب أالسكا ...خالل عطلة نهاية األسبوع ،مع أمواج
شديدة ،وهبوب رياح بقوة إعصار» ،مضيفة أن «الفيضانات
ستزداد» شدتها.
وقال الخبير في المناخ بجامعة أالسكا ريك ثومان لوكالة
فرانس برس «هذه بال شك أقوى عاصفة نشهدها بمطلع
الخريف في بحر بيرنغ خالل السنوات الخمسين األخيرة».
في قرية غولوفين الساحلية «المياه تحيط بالمدرسة،
والمنازل فاضت ،وهناك منزالن على األقل عائمان» بحسب
ما قالت الخدمات البلدية في فيربانكس ،ثاني أكبر مدن
أالسكا.
تُ ظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل االجتماعي
اً
منزل
أضرارا جسيمة .ونشرت سي إن إن مقطع فيديو يظهر
ً
يطفو على نهر قبل أن يعلق تحت جسر.
وتم تسجيل هبوب رياح تصل سرعتها إلى  145كلم  /ساعة،
ً
وفقا لخدمة األرصاد الجوية األميركية التي تتوقع أن تهب رياح
أخرى أقوى.

شهدت والية «أسكي شهير» وسط تركيا انطالق «العروض
الجوية  ،»2022بمشاركة فرق محترفة من الطيارين
المحليين واألجانب .وجرت استعراضات بهلوانية في أجواء
قضاء «سيفري حصار» التابع ألسكي شهير ،والذي يحتضن
النسخة السابعة للفعالية ،السبت واألحد.
وشارك في العروض االفتتاحية فريق «سولو تورك» التابع
«حر قوش» (الطائر الحر)
للقوات الجوية التركية ،وطائرة ُ
التركية محلية الصنع ،كما شارك عدد من الطيارين
المحترفين األجانب في فعاليات العروض الجوية في سيفري
حصار ،والتي انتهت أمس.

انطالق «أكتوبر فيست»
اكتشف علماء صينيون أدلة جيولوجية
حديثة حول تاريخ االنفجارات البركانية
في منطقة هبوط المسبار القمري الصيني
«تشانغ آه ،»-5حيث وجدوا أربع طبقات على
األقل من تدفقات الحمم البركانية التي غمرت
المنطقة.
ووفقا للمركز الوطني لعلوم الفضاء التابع
لألكاديمية الصينية للعلوم ،قام الباحثون
خالل الدراسة بتقدير سمك البازلت في
منطقة هبوط المسبار ،فأظهرت النتائج أن ما
ال يقل عن أربعة انفجارات بركانية صخرية
حدثت في منطقة الهبوط ،بمتوسط سمك
لطبقات البازلت يبلغ  230مترا و 70مترا و4
أمتار و 36مترا على التوالي ،إلى جانب أن
معدل ثوران البازلت في منطقة الهبوط زاد
بشكل ملحوظ منذ حوالي ملياري عام.

تصادم طائرتين
لقي  3أشخاص مصرعهم في اصطدام طائرتين في الجو
بالقرب من مدينة دنفر بوالية كولورادو األميركية.
وقالت السلطات األميركية ،إن طائرتين صغيرتين
اصطدمتا في الجو بالقرب من مدينة دنفر ،مما أسفر عن
مصرع ثالثة أشخاص .وأعلن مكتب شرطة مقاطعة بولدر في
بيان العثور على راكبي إحدى الطائرتين قتيلين داخل حطام
الطائرة كما عثر على راكب الطائرة الثانية قتيال بين الحطام
في مكان آخر .وأشار المجلس الوطني لسالمة النقل في بيان
نشر على تويتر إلى أنه يجري تحقيقا في حادث التصادم
بين طائرة من طراز سيسنا  172وطائرة من طراز سونكس
إكسينوس بوالية كولورادو ،مضيفا أن سبب وقوع الحادث
ال يزال قيد التحقيق ،ولم يتم حتى اآلن تحديد هوية أي من
الضحايا.

أودى انقالب حافلة في جنوب غرب الصين بحياة  27شخصا
أمس األحد ،وفق ما أعلن اإلعالم الرسمي ،في أكبر حادث سير
مميت تشهده البالد هذا العام.
وأعلنت شبكة «سي سي تي في» أن الحادث وقع على طريق
سريع في مقاطعة قويتشو الريفية عندما «انقلبت» الحافلة
التي كانت تقل  47شخصا «على جانبها» .وذكرت أن
األشخاص الـ 20الباقين يخضعون للعالج إثر جروح أصيبوا
بها ،بينما توجه عناصر جهاز الطوارئ إلى الموقع .ووقع
الحادث في كيانان ،وهي منطقة فقيرة ونائية في قويتشو
تقطنها أقليات العرقية.

وتعتبر المنطقة الشمالية الغربية التي
هبط بها المسبار ،والمعروفة باسم (محيط
العواصف) ،واحدة من أحدث الوحدات
البازلتية تشكال على سطح القمر ،ومنطقة
غنية بالعناصر المنتجة للحرارة مثل
اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم ،والتي
يعتقد أنها مسؤولة عن الحفاظ على األنشطة
البركانية طويلة األمد على القمر.
وقال دو جيون ،الذي قاد مشروع البحث:
«إن دراسة سمك البازلت ومعدل ثورانه في
منطقة هبوط المسبار تشانغ آه  5 -ستزيد
من تحسين فهم النشاط البركاني القمري
وتاريخ التطور الحراري الداخلي» ،مضيفا
«أن هذه النتائج توفر قيودا جديدة للنموذج
الرقمي الذي يفسر مدة ونطاق األنشطة
البركانية على القمر».

أعيد افتتاح مهرجان «أكتوبر فيست» األلماني ،السبت ،بعد
إغالقه لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.
ويجذب أكبر مهرجان تقليدي ماليين السياح من أنحاء العالم
إلى مدينة ميونيخ الجنوبية.
وفي  ،2019حضر مهرجان «أكتوبر فيست» األلماني  6.3مليون
زائر ،وفق مراسل األناضول.
المهرجان ،الذي افتتحه عمدة ميونيخ ديدييه رايتر،
سيستمر حتى  3أكتوبر  /تشرين األول المقبل دون قيود
كورونا.

عـالج فـعــال لألمـراض الـفـطـريـة
توصل علماء روس إلى طريقة فعالة لعالج األمراض

الفطرية ،من خالل تحضير بلورات متعددة المكونات

من عقار (ميكونازول) ،المستخدم في عالج الفطريات.

ووفقا للخبراء في معهد كيمياء المحاليل التابع
ألكاديمية العلوم الروسية ،يستخدم في عالج
األمراض الفطرية التي تصيب أعضاء الجسم
الداخلية لألشخاص الذين يعانون من ضعف
منظومة المناعة عقاقير على شكل كبسوالت
وشراب تؤخذ عن طريق الفم ،إال أنه عند انخفاض
مستوى ذوبانها في الماء يعيق استخدامها
بفعالية ،لذلك من أجل رفع فعاليتها في الطريقة
الجديدة تستخدم بلورات جزيئية متكونة من
مركب دوائي ضعيف الذوبان في الماء وجزيء من
مادة عالية الذوبان في الماء.
وقام الخبراء في المعهد بدراسة تأثير الطرق
المختلفة إلنشاء أشكال بلورية مشتركة جديدة
في مدة الصالحية ومعدل انحالل الميكونازول
(دواء مضاد للفطريات واسع الطيف ضعيف

الذوبان في الماء) ،عندما يؤخذ عن
طريق الفم ،حيث إن التوافر الحيوي له
في البشر هو  30 - 25في المائة فقط،
لذلك تنتج مستحضرات تعتمد
عليه لالستخدام الموضعي فقط
على شكل كريم أو غسول أو بخاخ.
وقال أليكسي مانين المشرف العام
على الدراسة في المعهد «اآلن اتضح
لنا أن الطريقة المثالية للحصول
على بلورات عقار (ميكونازول) متعددة
المكونات ،هي طريقة المحاليل
المعلقة» ،مضيفا «لقد أظهرت نتائج
اختبار بلورات الميكونازول التي حصل
عليها الباحثون بهذه الطريقة ،أن الجسم
يمتصها أفضل بخمس مرات من الدواء األصلي».

