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صاحب السمو يهنئ الحاكم العام التحاد سانت كيتس ونيفيس بذكرى استقالل بالده
سموه يتحدث في الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة

خطاب شامل لصاحب السمو اليوم
لندن  -قنا  -غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني أمير البالد المفدى ،العاصمة البريطانية لندن ،أمس،
متوجها بحفظ الله ورعايته إلى مدينة نيويورك للمشاركة
في اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة
لألمم المتحدة والتي تنعقد بمقر المنظمة بالواليات المتحدة
األميركية.
وسيلقي سمو األمير خطابا في الجلسة االفتتاحية للجمعية
العامة اليوم ،يحمل رسائل أساسية تعكس واقع التحديات
التي يواجهها المجتمع الدولي ،كما يتناول القضايا المتعلقة
بالمنطقة العربية ،وعلى رأسها القضية الفلسطينية،
باإلضافة إلى تطورات األوضاع في سوريا وليبيا واليمن ،فضال
عن العديد من القضايا الدولية والمتعلقة بالمسائل التنموية
واالنسانية ،كما سيكون هناك تركيز كبير على استضافة
دولة قطر لبطولة «كأس العالم  FIFAقطر  »2022في نوفمبر
المقبل ،باعتباره حدثا عالميا يحظى باهتمام عالمي كبير،
كما أوضحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني
المندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة ،التي أشارت
إلى أنه من المتوقع أن يتناول كذلك مستقبل األمم المتحدة
وما يجب أن تقوم به خالل الفترة المقبلة ،فضال عن العديد من
القضايا األخرى مثل مستقبل تعددية األطراف ،والدور المهم
لتعزيز المسائل التنموية واإلنسانية ،وملف النزاع والوساطة
والدور األساسي للوقاية من الحروب واألزمات ،ألن المجتمع
الدولي بحاجة إلى الوقاية من األزمات والحروب وإعطاء الوساطة
وتسوية النزاعات فرصتها.
وأكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم األمين العام
لألمم المتحدة ،أن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى ،في أعمال الدورة الـ «»77
للجمعية العامة لألمم المتحدة تعكس التزام دولة قطر تجاه
األمم المتحدة ،وحرصها على تحقيق أهداف المنظمة الدولية.

التركيز على
استضافة
دولة قطر
لبطولة
«كأس العالم»

البيت األبيض يشكر قطر
اسمه ،أن مارك يتواجد حاليا بأمان في الدوحة،
وهو يتلقى الرعاية الجيدة والمناسبة.
وكان مارك فريريكس جنديا سابقا في
البحرية األميركية يعمل مهندسا مدنيا
لمشاريع إنشاءات في أفغانستان ،عندما
تعرض للخطف في عام  ،2020وفق الخارجية
األميركية.
وبعد مفاوضات طويلة ،توصلت الواليات
المتحدة وأفغانستان إلى تسوية بتبادل
لألسرى ،حيث وافقت أفغانستان على تسليم
فريريكس إلى الواليات المتحدة ،في مقابل
إفراج األخيرة عن زعيم قبلي أفغاني يدعى
بشير نورزاي معتقل منذ عام .2005

المقدم جابر محمد عضيبة :

استعدادات مرورية

كتب

محمد أبوحجر

أكد المقدم جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية
المرورية باإلدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية ،أن خطة اإلدارة
خالل الفترة الحالية هي ظهور الحركة المرورية في الشوارع
وعلى الطرق بشكل حضاري خالل فترة بطولة كأس العالم.

دوجاريك :مشاركة صاحب
السمو تعكس التزام دولة
قطر تجاه األمم المتحدة

استعراض
الدور األساسي
للوقاية من
الحروب
واألزمات

ساعدت في اإلفراج عن أميركي بأفغانستان

وجه البيت األبيض ،أمس،
واشنطن -قناَّ -
الشكر لدولة قطر على مساعدتها في اإلفراج
عن مواطن أميركي يدعى مارك فريريكس،
تعرض للخطف في عام  2020في أفغانستان.
وقال مسؤول بارز باإلدارة األميركية ،خالل
مؤتمر صحفي نشره البيت األبيض« ،إننا
ممتنون بشكل خاص لمساعدة دولة قطر في
هذا الصدد ،وبصراحة ،في العديد من األمور
األخرى».
وتابع المسؤول «نتوقع أن يتحدث وزير
الخارجية (األميركي) مع نظيره القطري لنقل
هذا الشكر».
وأضاف المسؤول ،الذي لم يذكر البيت األبيض

عرض للقضية
الفلسطينية وأوضاع
سوريا وليبيا واليمن

تحسين جودة
حياة العمال
تعمل شركة وصيف
الرائدة في مجال إدارة
وتسويق العقارات على
تشغيل العديد من
المشاريع السكنية
المتكاملة الخاصة بفئة
العمال التي طورتها
مجموعة بروة العقارية
بالمدن الصناعية ،وذلك
بهدف مواكبة خطط
التنمية لهذه المدن بما
يضمن تعزيز االستدامة
المجتمعية فيها ،وبما
يؤكد أيضا التزام الشركة
بمسؤوليتها المجتمعية
تجاه فئة العمال.

قطر لعبت دورا سياسيا
حاسما في القضية األفغانية
وفي قضايا أقل طرحا
«االتصاالت» و«المواصالت»

مقابالت توظيف
كتب

محمد الجعبري

أجرى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ،أمس ،عددا
من المقابالت مع الباحثين عن عمل والمسجلين بمنصة
«كوادر» بمقر وزارة المواصالت ،بحضور ممثل عن ديوان
الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ،كما استكملت وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إجراء العديد من المقابالت
للمرشحين عبر منصة «كوادر» أمس ،بحضور ممثل من
ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي؛ وتم إجراء المقابالت
بعد خضوع المرشحين لعدد من الدورات.

مطار حمد  ..ارتفاع حركة المسافرين

قطر والعالم

إيمان راسخ بالحوار
الدوحة -قنا -أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن
الحمادي ،األمين العام لوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة
القطرية لتحالف الحضارات ،إيمان قطر بمبادئ السلم
واألمن الدوليين ،وعلى دعم
حق الشعوب في تقرير
مصيرها ،وعدم التدخل
في الشؤون الداخلية
للدول ،والتعاون مع األمم
المحبة للسالم ،الفتا
إلى أن دولة قطر كانت
سباقة في تنفيذ
العديد من المبادرات
والبرامج واألنشطة
المرتبطة بالحوار
الحضاري.

بحلول عام «»2025

« »16,807رياالت إنفاق الفرد على اإلسكان
أكبر المستجيبين لتقديم المساعدات

بنغالديش تشيد بـ «قطر الخيرية»
تلقت قطر الخيرية خطاب شكر وتقدير من حكومة جمهورية
بنغالديش تثمينا لعملياتها اإلنسانية المتواصلة والمخصصة
لدعم ومساعدة الجئي الروهينغا.
وتم تصنيف قطر الخيرية من قبل وزارة إدارة الكوارث واإلغاثة
في حكومة جمهورية بنغالديش كواحدة من أكبر المنظمات
استجابة.
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بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ الحاكم العام
التحاد سانت كيتس ونيفيس
الدوحة -قنا -بعث حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير البالد
المفدى ،برقية تهنئة إلى فخامة السيد

صمويل ويموث تابلي سيتون ،الحاكم
العام التحاد سانت كيتس ونيفيس،
بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بحثا العالقات في مجال الطاقة

الكعبي يجتمع مع وزير
المواصالت الجنوب إفريقي

الدوحة -قنا -اجتمع سعادة المهندس
سعد بن شريدة الكعبي ،وزير الدولة
لشؤون الطاقة ،أمس ،مع سعادة
السيد فيكيلي مبالوال ،وزير المواصالت
في جمهورية جنوب إفريقيا الذي يزور

البالد حاليا.
جرى خالل االجتماع بحث العالقات
الثنائية والتعاون في مجال الطاقة
بين دولة قطر وجنوب إفريقيا ،وسبل
تطويرها.

نائب األمير يهنئ
الحاكم العام التحاد
سانت كيتس ونيفيس

رئيس الوزراء يهنئ
نظيره في اتحاد
سانت كيتس ونيفيس

الدوحة -قنا -بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ،نائب األمير،
برقية تهنئة إلى فخامة السيد صمويل ويموث تابلي سيتون ،الحاكم
العام التحاد سانت كيتس ونيفيس ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الدوحة -قنا -بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،برقية تهنئة إلى دولة الدكتور تيرانس درو
رئيس الوزراء التحاد سانت كيتس ونيفيس ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بحث مجاالت التعاون الجمركي

الكواري يجتمع مع األمين العام لمنظمة الجمارك العالمية
الدوحة -قنا-
اجتمع سعادة
السيد علي بن
أحمد الكواري وزير
المالية ،أمس،
مع الدكتور
كونيو ميكوريا
األمين العام
لمنظمة الجمارك
العالمية ،وذلك
خالل الزيارة التي
يقوم بها حاليا
للبالد.
تم خالل
االجتماع بحث
مجاالت التعاون
المشترك وسبل
تعزيز التعاون
الجمركي،
وأهم التطورات
االقتصادية
واالستثمارية
والتجارية.

يعقد في العاصمة البورندية بوجومبورا

ناقشا أوجه التعاون المشترك

وزير العمل يلتقي
نظيره الصومالي

«الشورى» يشارك في لقاء تشاوري عربي ـ ـ إفريقي
بوجومبورا  -بورندي-
قنا -شارك مجلس

الشورى أمس ،في

اللقاء التشاوري التاسع

لرابطة مجالس الشيوخ
والشورى والمجالس

المماثلة في إفريقيا

والعالم العربي ،المنعقد
في مقر الجمعية

الوطنية في العاصمة

بوجومبورا بجمهورية

القاهرة -قنا -التقى سعادة الدكتورعلي
بن صميخ المري وزير العمل ،أمس ،مع
سعادة السيد بيحي إيمان عجيه وزير
العمل والشؤون االجتماعية بجمهورية
الصومال الفيدرالية ،وذلك على هامش

أعمال الدورة  48من مؤتمر العمل العربي
المنعقد بالقاهرة حاليا .جرى خالل
اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك
في الموضوعات ذات الصلة بالعمل،
والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

بورندي ويستمر حتى

اليوم الثالثاء.

مثل المجلس في اللقاء
سعادة السيد خالد بن
عباس كمال العمادي
عضو المجلس.

قطر تشارك في حفل
تنصيب رئيس أنغوال

لواندا -قنا -شاركت دولة قطر في حفل
تنصيب فخامة الرئيس جواو مانويل
لورينسو رئيسا لجمهورية أنغوال.

مثل دولة قطر في حفل التنصيب
سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني
وزير الدولة.

موضوعين
االجتماع،
وناقش
رئيسيين ،األول بعنوان «تداعيات
جائحة كورونا على االقتصاد العربي
اإلفريقي واالستجابة الحكومية
في سبيل مواجهتها» ،أما الموضوع
الثاني فكان حول «الحرب الروسية
األوكرانية وآثارها على سالسل اإلمداد
وأسعار الطاقة والغذاء».
وفي كلمته التي ألقاها خالل اللقاء،
أكد سعادة السيد خالد بن عباس
العمادي ،على دعم دولة قطر لجميع
أعمال المكتب اإلقليمي لمنظمة
الصحة العالمية ودعم جهوده في
مجال اإلغاثة اإلنسانية ،وتقديم
الدعم المالي لمنظمة الصحة إقليمي ًا
وعالمي ًا .وأشار سعادته إلى سعي
دولة قطر الفتتاح مكتب دائم لمنظمة
الصحة العالمية في قطر ،مما
سيعزز دورها في دعم جهود منظمة
الصحة العالمية في مختلف الدول
األعضاء سواء في اإلقليم أو خارجه.
وفي السياق ذاته ،تطرق سعادة
السيد خالد بن عباس العمادي في
كلمته ،إلى آثار وتداعيات جائحة
كوفيد  19على الدول العربية
واإلفريقية ومواطنيها على مدى
أكثر من ثالثة أعوام ،وهو ما أثر على
اقتصادات الدول النامية في القارتين
اآلسيوية واإلفريقية لعدم استقرار
إمداد السالسل الغذائية والدوائية،
وتعطل كثير من مصادر العمل
واإلنتاج والخدمات.

وأضاف سعادته بالقول «قبل أن
تتعافى بلداننا من آثار الجائحة،
تعرض األمن الغذائي في منطقتنا
إلى مهدد جديد بسبب الحرب
الروسية األوكرانية ،التي عرضت
ً
مرة أخرى
سالسل اإلمداد الغذائي
لعدم االستقرار والندرة واالنقطاع ،مما
قد يسبب كوارث اقتصادية وصحية
بسبب قلة الغذاء».
وشدد سعادته ،على أن الحد من
انتشار الجائحة يعد مسؤولية
دولية مشتركة ،مضيفا :أنه يجب
على العالم أجمع أن يتكاتف لمواجهة
ً
مبينا أن التعاون وحشد
الجائحة،
الجهود المشتركة أصبح ضرورة
آنية .ولفت إلى الجهود التي بذلتها
دولة قطر في هذا الجانب ،موضحا
أنها ظلت تدعو وتدعم التعاون الدولي
والتضامن اإلنساني في مكافحة
جائحة كوفيد  19وتعزيز االستجابة
السريعة لتداعيات الجائحة.
وتابع «قدمت دولة قطر مساعدات
طبية إلى أكثر من  20دولة ،إضافة
إلى تقديم مساهمة مالية بمبلغ
 140مليون دوالر لمؤسسات الرعاية
الصحية متعددة األطراف التي
تعمل في تطوير اللقاحات ،ومن
أجل ضمان كفاءة الرعاية الصحية،
وبوجه خاص في الدول األقل نمو ًا،
كما تعهدت بتقديم  20مليون
دوالر للتحالف العالمي للقاحات
والتحصين.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

الحمادي يجتمع
مع السفير الكويتي

الدوحة -قنا -اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن
الحمادي ،األمين العام لوزارة الخارجية ،أمس ،مع
سعادة السيد خالد بدر المطيري سفير دولة الكويت
لدى الدولة.
جرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون الثنائي
بين البلدين.

متابعات
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مشاركة صاحب السمو تعكس التزام قطر تجاه األمم المتحدة ..ستيفان دوجاريك:

الدوحة ..جسر للحل السلمي للنزاعات
األمم المتحدة تقدر لقطر وساطتها بالعديد من الصراعات اإلقليمية والعالمية
نيويورك -قنا  -أكد السيد ستيفان دوجاريك
المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة ،أن
مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني أمير البالد المفدى ،في أعمال الدورة الـ 77
للجمعية العامة لألمم المتحدة تعكس التزام دولة
قطر تجاه األمم المتحدة ،وحرصها على تحقيق
أهداف المنظمة الدولية.
وقال دوجاريك في حوار خاص لـ «قنا» :إن دولة
قطر تشارك منذ فترة طويلة في اجتماعات األمم
المتحدة على مستوى عال ،وهو ما أظهر -على مدار
السنوات -الدور الذي تقوم به ،والدعم الذي تقدمه
لألمم المتحدة ،سواء من حيث التمويل أو دعم
التنمية أو مساعدة الدول األقل نموا..
مضيفا« :كما لعبت دورا سياسيا
حاسما في القضية األفغانية ،وفي
قضايا أقل طرحا أو رؤية في بعض
األحيان (على المستوى العام) مثل
تشاد ،كما ساهمت في إقامة جسر
بين إيران والغرب ..لقد لعبت قطر
دورا مركزيا في بناء جسر جغرافي
ودبلوماسي بالنسبة لنا في األمم
المتحدة».
كما أكد تقدير األمم المتحدة
وامتنانها لدولة قطر ،لتوسطها في
العديد من الصراعات اإلقليمية
والعالمية ،مجددا ،في هذا السياق،
الشكر لدولة قطر لمساعدتها في
إجالء موظفي األمم المتحدة من
كابول منذ أكثر من عام.
وقال« :أعتقد أن األمين العام تأثر
بشدة للمساعدة التي قدمها سمو

األمير المفدى والحكومة القطرية في
هذا الصدد» ..مشيرا إلى أن الدوحة
ما زالت تمثل جسرا بين السلطات
في أفغانستان وباقي دول العالم،
حيث نقلت عدد من الدول تمثيلها
الرسمي من كابول إلى الدوحة ،وهذا
أمر مهم للغاية واستفادت منه األمم
المتحدة.
كما أثنى المتحدث باسم األمين
العام لألمم المتحدة على الوساطة
القطرية في تشاد ،قائال إنها تظهر
األهمية التي تبديها دولة قطر للحل
السلمي للنزاعات والصراعات.
وأضاف« :أعتقد أن الجهود التي
قامت بها قطر في تشاد وأفغانستان،
وكذلك في إيران ،ومحاولة نزع فتيل
التوتر بين طهران والمجتمع الدولي،
هي جهود ال تقدر بثمن».

ليس لدي
أدنى شك
في أن
كأس العالم
ستنظم بشكل
رائع للغاية
} ستيفان دوجاريك

كما أعرب المسؤول األممي عن
اعتقاده بأن كأس العالم FIFA
قطر  2022ستكون نسخة رائعة
من المونديال دون أدنى شك ،قائال:
إن وكاالت األمم المتحدة تعمل مع
قطر من أجل استغالل كأس العالم
للترويج ألهداف التنمية المستدامة
وأضاف:
للتفاهم..
والترويج
«الرياضة مصدر رائع لالتحاد ،إنها
تجمع بين دول بالكاد تتحدث مع
بعضها البعض ضمن إطار األمم
المتحدة».
وتابع« :ليس لدي أدنى شك
في أن كأس العالم ستنظم
بشكل رائع للغاية ..قطر أظهرت
أنها مستضيف رائع للمبادرات
الدبلوماسية ،وال يساورني شك
في أنها ستكون مستضيفا رائعا

أيضا لهذا الحدث ،الذي يتحمس
العالم كله لمشاهدته» ..معربا عن
أمنياته بتتويج المنتخب الفرنسي
بالبطولة ،وأن يظهر منتخب قطر
بصورة جيدة خالل المنافسات.
وفيما يتعلق باجتماعات الدورة الـ
 77للجمعية العامة لألمم المتحدة،
وأبرز الملفات التي ستكون حاضرة
فيها ،قال المتحدث باسم األمين
العام :إن الجمعية العامة تنعقد هذا
العام في ظل أزمة تؤثر على العالم،
وإن األمم المتحدة هي المكان الذي
يتم فيه حل األزمات ،وتأتي إليه الدول
للجلوس على طاولة المحادثات.
ولفت إلى أن «هذه الدورة تكتسي
أهمية خاصة ألنها المرة األولى التي
يعود فيها الحضور إلى األمم المتحدة
منذ بداية جائحة كورونا ،وهي فرصة

لقادة العالم لرؤية بعضهم البعض،
وفرصة لألمين العام للتفاعل معهم»..
مشيرا إلى أن أوكرانيا ستكون على
رأس جدول أعمال الجمعية ،من
خالل تأثيرات الحرب الدائرة هناك
على االقتصاد العالمي ،وعلى أسعار
الطاقة وأسعار الغذاء ،واألسمدة،
وعلى التغير المناخي كذلك.
وأضاف« :نحن نواجه أزمات على
أصعدة ومستويات مختلفة ،مثل
الصراعات والتغير المناخي وأزمات
الطاقة والغذاء واإلرهاب والصحة
وجائحة كورونا ،وهذه لحظات
يكون فيها من المهم إعادة التأكيد
على مركزية تعدد األطراف ومركزية
األمم المتحدة ،حيث يمكن لجميع
الدول أن تنسق جهودها وتعمل سويا
لتجاوز هذه التحديات ألنه سواء

كنت تتحدث عن التغير المناخي
أو اإلرهاب أو الفيروسات ،تجد أنه ال
سبيل لدولة واحدة أن تتعامل مع
هذه المشاكل وحدها ولهذا نحن
نريد تعاونا فعاال للدول األعضاء».
وبشأن الحرب في أوكرانيا ،وما إذا
كان هناك أمل يلوح على قرب انتهائها،
أكد ستيفان دوجاريك المتحدث
باسم األمين العام لألمم المتحدة أنه
لم تظهر حتى اآلن إشارات تدل على
قرب انتهاء الحرب ..قائال «نتمنى لو
كان باستطاعتنا إنهاء هذه الحرب،
لكن إنهائها ليس بأيدينا ،بل بأيدي
من يحملون السالح».
وأشار إلى أن األمم المتحدة تعمل
اآلن مع كل من أوكرانيا وروسيا على
ما تسميه «مبادرة البحر األسود
للحبوب» العالمية ،التي تفتح الباب
أمام الحبوب األوكرانية والحبوب
الروسية واألسمدة للعودة إلى األسواق
العالمية ألن البلدين من كبار
المنتجين والمصدرين لجميع أنواع
الحبوب والمواد الغذائية.
وأوضح أن توقف التصدير منذ
بداية الحرب كان له تأثير كبير،
وأدى الرتفاع هائل في أسعار السلع
الغذائية واألسمدة ،وهو ما كان
له تأثير مدمر على الدول النامية،
وبفضل جهود األمين العام لألمم
المتحدة ،تمكنا من تهدئة أسعار
السلع الغذائية على المستوى
العالمي.
ولفت دوجاريك إلى أن األمم المتحدة
تتعامل مع الوضع في أوكرانيا من
مستويات مختلفة ،فعلى الصعيد
اإلنساني ،لديها حاليا طاقم من ألف
شخص يعمل على مساعدة الشعب
األوكراني ،ويقدم له الطعام ويوفر له
المأوى.

قطر تشارك في اجتماع خليجي
للمديرين العامين للجوازات
الدوحـة  -قــنـا  -شــاركــت دولـة قــطــر
في أعمال االجتماع الســادس والثالثين
للمديــريــن العامـــين للجــوازات بـدول
مجلــس التعـاون لدول الخليج العربية
والذي عـقـد عبر تقنية االتصال المرئي
أمس.

عبر منحة صاحب السمو  ..وزير العمل األردني:

توفير « »9100فرصة لألردنيين
الدوحة

$

« »2400أردني

الدوحة -قنا -كشف سعادة
السيد نايف استيتية وزير العمل
األردني ،أن منحة حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني ،أمير البالد المفدى ،وفرت
 9100وظيفة لألردنيين في سوق
ً
مبينا أن هذه
العمل القطري،
المنحة تم إعادة تفعيلها بداية
العام الحالي ،وتهدف لتوفير ()20
ألف فرصة عمل لألردنيين على
مرحلتين.

} نايف استيتية

وقال وزير العمل األردني في تصريح صحفي
لوكالة األنباء القطرية «قنا» ،إن هناك 2400
أردني حصلوا على فرص عمل في سوق
العمل القطري ضمن المنحة المخصصة
للوظائف خالل العام الجاري ،مؤكدا أن
ذلك يفتح آفاق ًا جديدة للطاقات األردنية من
أجل العمل في السوق القطري الذي يتميز
بأمانه الوظيفي ،مثمن ًا جهود دولة قطر التي
استقطبت الكفاءات األردنية من مختلف
الخبرات والمجاالت.
وأضاف أن هذه الوظائف استقطبت العديد
من الخبرات والطاقات األردنية المتنوعة
والمختلفة ،سواء في مجال التمريض أو
صيانة المركبات أو في مجال الخدمات
وغيرها من التخصصات والقطاعات األخرى،

منوه ًا بأن العمل
جار في األردن على دراسة
ٍ
وتحليل المهارات المطلوبة واالحتياجات
المستقبلية لدولة قطر لكي يتم تمكين
وتأهيل الطاقات األردنية إلمكانية إدماجها
في سوق العمل القطري .ونوه بأن المنصة
المخصصة الستقطاب الطاقات األردنية إلى
دولة قطر تعد بمثابة مبادرة هامة ومقدرة
من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني في ظل العالقات األخوية
والعميقة بين البلدين ،متمني ًا استمرارية
هذه االتفاقيات على أوسع نطاق لكون السوق
القطري يعتبر بغاية األهمية عند األردن.
وأشاد استيتية في ختام تصريحه لـ«قنا»
بدور السفارة القطرية في العاصمة
األردنية عمان ،التي بذلت جهود ًا كبيرة

حصلوا على
وظائف في
السوق القطري
هذا العام
بتقديم التسهيالت الممكنة إلتمام وتسهيل
اإلجراءات ،أثناء فترة تقديم األردنيين
المرشحين للعمل في قطر أوراقهم المطلوبة
من أجل الحصول على تأشيرة العمل.
يذكر أن منصة الوظائف القطرية التي
أطلقت في المملكة األردنية الهاشمية،
حرصت على استقطاب الكفاءات األردنية
الراغبة في العمل في دولة قطر ضمن  20ألف
شاغر وظيفي ،مقسم على مرحلتين ،بحيث
يتم استقبال طلبات الراغبين في العمل
ضمن المنصة اإللكترونية المخصصة
«/:https//sajjil.gov.jo» ،لتكون عملية
اختيار المتقدمين لفرص العمل من قبل
الشركات والقطاع الخاص في دولة قطر
بالشراكة مع غرف الصناعة والتجارة.

وترأس وفد دولة قطر المشارك في االجتماع
اللواء ناصر جبر العطية مساعد مدير عام
اإلدارة العامة للجوازات.
ناقش االجتماع عددا من الموضوعات
المدرجة على جدول األعمال ذات الصلة
بعمل إدارات الجوازات بدول المجلس.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

وزير الشؤون الخارجية الفلبيني
يجتمع مع سفيرنا
مانيال -قنا-
اجتمع سعادة
السيد انريكي
مانالو وزير
الشؤون الخارجية
في جمهورية
الفلبين ،مع
سعادة الدكتور
علي بن إبراهيم
المالكي سفير
دولة قطر لدى
الفلبين .جرى
خالل االجتماع،
استعراض عالقات
التعاون الثنائي
بين البلدين.

«قنا» تطلق خدماتها اإلخبارية
بثالث لغات جديدة
الدوحة -قنا -أطلقت وكالة األنباء القطرية
(قنا) خدماتها اإلخبارية بثالث لغات جديدة
هي :الفرنسية واأللمانية واإلسبانية،
وذلك تنفيذا لخطتها القائمة على التوسع
في تقديم خدماتها اإلخبارية لتشمل
العديد من لغات العالم .ويأتي إطالق
خدمة اللغات المختلفة في إطار خطة
لتطوير العمل في الوكالة بما يتماشى مع

التطور الهائل عالميا والوصول إلى الجمهور
في كافة أنحاء العالم ،وإيصال صوت
دولة قطر بكل اللغات ،والترويج لدولة قطر
كوجهة رياضية وسياحية واقتصادية.
ومع انطالق هذه الخدمة تقدم وكالة األنباء
القطرية (قنا) خدماتها اإلخبارية بخمس
لغات عالمية هي (العربية ـ اإلنجليزية ـ
الفرنسية ـ األلمانية -اإلسبانية).
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األمين العام لوزارة الخارجية ..د.أحمد بن حسن الحمادي:

«تحالف الحضارات» من أبرز قوى قطر الناعمة
اللجنة تعكف حاليا على إع��داد خطة جديدة لألعوام الخمسة المقبلة
إقبال كبير من الباحثين على جائزة قطر العالمية لحوار الحضارات
الدوحة -قنا -أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن
الحمادي ،األمين العام لوزارة الخارجية ونائب رئيس
اللجنة القطرية لتحالف الحضارات أن انضمام دولة
قطر لمبادرة األمم المتحدة لتحالف الحضارات التي
تعد واحدة من أكثر منصات األمم المتحدة المتعلقة
بحوار الثقافات والتفاهم الحضاري والتعاون ،يأتي
انسجاما وتطبيقا لما جاء في الغايات المستهدفة
لرؤية قطر الوطنية  2030في مجال التعاون الدولي،
والتي أشارت إلى تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع
الشعوب العربية خاصة ،والشعوب األخرى عامة ،ورعاية
ودعم حوار الحضارات والتعايش بين األديان والثقافات
المختلفة ،والمساهمة في تحقيق األمن والسلم
العالميين من خالل مبادرات سياسية ومعونات
تنموية وإنسانية ،وكذلك مع ما جاء في المادة ()7
من الدستور الدائم لدولة قطر ،التي أكدت على مبادئ
السلم واألمن الدوليين ،وعلى دعم حق الشعوب في
تقرير مصيرها ،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
للدول ،والتعاون مع األمم المحبة للسالم ،الفتا إلى أن
دولة قطر كانت سباقة في تنفيذ العديد من المبادرات
والبرامج واألنشطة المرتبطة بالحوار الحضاري قبل
إطالق األمم المتحدة لمبادرتها المتعلقة بتحالف
الحضارات في عام .2007
وأوضح سعادة الدكتور الحمادي ،في
حوار خاص لـ قنا ،أن اللجنة القطرية
لتحالف الحضارات تسعى بموجب
قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( )8لعام
 2010إلى النهوض بأهداف تحالف
الحضارات ،باعتباره أداة من أدوات
القوة الناعمة للدبلوماسية الوقائية،
وذلك من خالل التعاون مع كافة األطراف
الفاعلة على الصعيدين اإلقليمي
والدولي ،وأن الرسالة التي ينطلق عمل
اللجنة بموجبها تؤكد على تعزيز دور
دولة قطر في إبراز مساهمة الحضارة
اإلسالمية ،إلى جانب غيرها من
الحضارات في التقدم اإلنساني ،ودورها
في تعزيز الحوار وحل الصراعات
والنزاعات ،والتأكيد على قيم التسامح
والتضامن والسالم بين الشعوب ،وفي
محاربة التطرف والتعصب.
وتابع سعادته قائال :إنه لتحقيق ذلك
تستضيف دولة قطر منذ العام 2010
برنامج زمالة األمم المتحدة لتحالف
الحضارات ،الذي يأتي في إطار تعميق
الفهم المتبادل للشباب في العالمين
اإلسالمي والغربي ،من خالل إعطاء
الفرصة لهم لزيادة وعيهم باالختالفات
والدينية
والسياسية
الثقافية
واالجتماعية ،والدور الذي يمكن أن
يقوم به الشباب للحد من التطرف
والتعصب من كال الجانبين.
ونوه بأن اللجنة تقوم كذلك بإصدار
الكتب والدراسات التي تبرز دور
الحضارة اإلسالمية في تطور
اإلنسانية ،ومنها على سبيل المثال
أثر هجرة المسلمين على فنون وثقافة
الشرق األدنى ،وكذلك كتاب الحوار
الحضاري وغيرها من الكتب والدراسات

التي تغطي كافة جوانب حوار
الحضارات ،ومن هنا يتضح بجالء دور
قطر المؤثر في حوار الحضارات ،وكذا
دورها األساسي في الترويج لمبادرة
األمم المتحدة لتحالف الحضارات
ووضعها الخطط ذات العالقة ،ودعمها
لتحقيق أهدافها ،وما تبع ذلك من إنشاء
اللجنة القطرية لتحالف الحضارات،
واستضافة الدولة العديد من الفعاليات
والمؤتمرات والمنتديات واألنشطة،
انطالقا من رؤيتها وقناعتها بأن تحالف
الحضارات يمثل فرصة فريدة لجميع
األمم لتجاوز اإلطار التقليدي القومي،
والمصلحي األناني الذي ال يرى مصالح
اآلخرين ،إلى مجال تبادل األفكار حول ما
يجمع األمم ،وكيفية معالجة ما يفرقها،
وطرق مواجهة ما يهددها.
وفي هذا السياق ،يشير سعادة
الدكتور الحمادي إلى أن خطة دولة
قطر لتحالف الحضارات (- 2018
 )2022التي تواكب الجيل الثاني من
الخطط الوطنية لتحالف الحضارات،
تعد الخطة الثالثة للجنة القطرية
لتحالف الحضارات ،حيث سبقتها
خطتان األولى ( ،)2012 - 2010والثانية
( ،)2016 - 2013ويوضح أن خطة (2018
  )2022اشتملت على تنفيذ جملة منالبرامج واألنشطة التي غطت مجاالت
تحالف الحضارات األربعة المتمثلة بــ
(التعليم ،الشباب ،الهجرة ،اإلعالم).
ولخص سعادته أهم إنجازات الخطة
في إطالق جائزة قطر العالمية لحوار
الحضارات لألعوام 2018 :و 2019و،2021
والتي القت إقباال واسعا من الباحثين
من مختلف قارات العالم ،وإطالق جائزة
قطر لتحالف الحضارات على مستوى

} د .أحمد بن حسن الحمادي

الطلبة والمؤسسات التعليمية داخل
قطر لألعوام 2019 :و 2020و،2021
والتعاون مع جامعة قطر ومنظمة العالم
اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
«إيسيسكو» في إصدار موسوعة
االستغراب بأربعة أجزاء ،وهي أول
موسوعة تصدر في العالم اإلسالمي
تتناول دراسة الغرب من وجهة نظر
إسالمية.
وكشف سعادة الدكتور أحمد بن
حسن الحمادي ،األمين العام لوزارة
الخارجية ونائب رئيس اللجنة
القطرية لتحالف الحضارات ،عن
أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد
خطة جديدة لألعوام الخمسة المقبلة
انسجاما مع استراتيجية التنمية
الوطنية الثالثة (،)2027 - 2023
التي يجري إعدادها من قبل جهاز
التخطيط واإلحصاء ،مبينا أن هذه
الخطة تستند على جملة من األسس
والمنطلقات األساسية ،تتمثل في
خطابات وتوجيهات حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البالد المفدى ،ورؤية قطر الوطنية
 ،2030واستراتيجية التنمية الوطنية
( ،)2022 - 2018والخطة االستراتيجية
العربية الموحدة لتحالف الحضارات،
وبرنامج وتوصيات ومقررات منتديات
األمم المتحدة لتحالف الحضارات،
وإضافة برامج وأنشطة جديدة بجانب
البرامج واألنشطة الدورية التي تنفذها
في مجاالت تحالف الحضارات األربعة
(التعليم ،الشباب ،الهجرة ،اإلعالم).
وللتأكيد على الدور المؤثر الذي
تضطلع به دولة قطر في مجال تحالف
الحضارات ،وفي بناء جسور السالم

عقد في مسقط

«الشورى» يشارك
في اجتماع تنسيقي خليجي
مسقط -قنا -شارك مجلس الشورى ،أمس ،في االجتماع
الخامس عشر للجنة التنسيق البرلماني والعالقات
الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني واألمة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والذي عقد
بمسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة.
مثل مجلس الشورى في االجتماع سعادة الدكتور أحمد
بن ناصر الفضالة أمين عام المجلس.
وتم خالل االجتماع مناقشة عدد من المواضيع الخليجية
المشتركة تحضيرا لالجتماع الدوري السادس عشر
ألصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى
والنواب والوطني واألمة بدول مجلس التعاون لدول

الخليج العربية ،والذي سيعقد غدا األربعاء.
وتضمن جدول أعمال لجنة التنسيق البرلماني ،بجانب
النظر في مشروع جدول أعمال االجتماع الدوري الخامس
عشر ألصحاب السعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب
والوطني واألمة ،تقريرا حول ندوة السياسات المشتركة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،لتنفيذ
مبادرة الشرق األوسط األخضر في مواجهة تداعيات
التغير المناخي ،وتقريرا حول اللجنة البرلمانية
الخليجية  -األوروبية لتعزيز التعاون بين المجالس
الخليجية والبرلمان األوروبي ،ومقترحا بشأن تشكيل
لجنة للتعاون مع برلمانات دول أميركا الالتينية.

والوئام بين الدول والمجتمعات،
واهتماماتها بنشر ثقافة التسامح وقبول
اآلخر ومحاربة الغلو والتطرف وخطاب
الكراهية على كافة المستويات،
يوضح سعادة الدكتور الحمادي أن
تحالف الحضارات شكل منذ إنشائه
منصة رائدة لألمم المتحدة للحوار
والتفاهم والتعاون بين أتباع الثقافات،
بعد صدور قرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة رقم (/14 )64لعام  2009المؤيد
لهذا التحالف ،وقال :إن التحالف
استطاع في وقت قياسي الربط
بين الحكومات والسلطات المحلية
ومنظمات المجتمع المدني ووسائل
اإلعالم في نشر ثقافة الحوار والتفاهم
واالحترام بين الحضارات والثقافات
واألديان والعقائد.
وأشار سعادته إلى قيام تحالف
الحضارات بدعم وإبراز العديد من
المشاريع التي تساعد على التفاهم
والتوفيق فيما بين الثقافات على
المستوى العالمي ،ال سيما بين
المجتمعات الغربية والمجتمعات
اإلسالمية ،الفتا إلى أن من أهم
المبادرات في هذا الخصوص هي
مبادرة «الشباب بناة السالم» ،التي
صممت لدعم الشباب في اكتساب
المهارات التي تعزز دورهم اإليجابي في
قضايا السالم واألمن ،وفي منع النزاعات
ومحاربة الغلو والتطرف ،ومبادرة دعم
البرامج التعليمية المرتبطة بالديانات
والمعتقدات من خالل إنشاء بوابة
إلكترونية للمصادر المتعلقة بالتربية
والتعليم حول الديانات والمعتقدات
األخرى ،بما فيها التربية المدنية
واألخالقية والتربية على التسامح

واحترام اآلخر.
ومضى سعادة الدكتور الحمادي إلى
القول« :أما فيما يتعلق بدور دولة قطر
في نشر ثقافة السالم ومحاربة الغلو
والتطرف الدولي ،فقد قامت بدعم
مبادرات تحالف الحضارات في هذا
المجال ،حيث تعد دولة قطر ثالث
أكبر مساهم للصندوق االستئماني
لتحالف الحضارات بعد تركيا
وإسبانيا ،كما استضافت خالل شهر
مايو الماضي المؤتمر الدولي الرابع
عشر لحوار األديان المعنون بـ «األديان
وخطاب الكراهية ..بين الممارسة
والنصوص» ،وكذلك دعمت «صندوق
التضامن الشبابي» الذي يقدم التمويل
األولي للمشاريع التي يقوم بها الشباب،
والتي تقدم مناهج مبتكرة وفعالة للحوار
بين الثقافات».
وحول الهدف من جائزة تحالف
الحضارات التي دشنتها اللجنة
القطرية لتحالف الحضارات عام 2018
بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية
للتربية والثقافة والعلوم ،نوه سعادته
بأن إطالق هذه الجائزة يأتي في إطار
مشروع مشترك بين اللجنتين لتنفيذ
ما جاء في الهدف الثالث من أهداف
خطة دولة قطر لتحالف الحضارات،
الذي أكد على توفير جوائز تقديرية
لألعمال البحثية المتميزة ،وتمويل
األبحاث الرصينة في الحوار بين
الحضارات.
وذكر أن الجائزة تهدف إلى تنمية مهارات
البحث العلمي لدى الطلبة بموضوعات
حول تحالف الحضارات ،وتشجيعهم
على تقديم أفضل البحوث في مختلف
مجاالت تحالف الحضارات ،وأيضا

تشجيع المؤسسات التعليمية على
تقديم أفضل الممارسات والمبادرات
التي تعزز قيم ومفاهيم تحالف
الحضارات ،موضحا أن محور الجائزة
لعام  2020كان حول الهجرة والنزوح.
واستعرض سعادة األمين العام لوزارة
الخارجية ونائب رئيس اللجنة
القطرية لتحالف الحضارات أهم
أنشطة اللجنة في مجاالت تحالف
الحضارات األربعة المذكورة .وقال
إنها تتمثل بتنفيذ الخطة التوعوية
لنشر ثقافة حوار الحضارات بالتعاون
مع المدارس والجامعات والمؤسسات
الشبابية بالدولة ،وكذلك تنفيذ
برنامج الندوات الثقافية بالتعاون مع
كبار المسؤولين والمختصين في
مجال حوار وتحالف الحضارات داخل
الدولة وخارجها ،مبينا أن من أهم هذه
الفعاليات ندوة دولية حول تداعيات
جائحة كورونا (كوفيد  )19على أوضاع
الهجرة والنزوح ،وندوة «دور المعرفة
في التفاعل بين الحضارات» ،وندوة
«التعايش مع اآلخر :المسلمون في
الصين نموذجا».
وتطرق د .الحمادي إلى عالقة اللجنة
الحضارات
لتحالف
القطرية
بالمجتمع المدني في قطر ،وقال إن
عملها ال يقتصر على تحقيق رؤيتها
للتعاون والشراكة مع المؤسسات
الحكومية والمنظمات الدولية فقط ،بل
إنها قامت أيضا بشراكات مع بعض
مؤسسات المجتمع المدني بقطر
كمركز الدوحة الدولي لحوار األديان،
وجمعية بيوت الشباب القطرية ،وقطر
الخيرية ،حيث تم تنفيذ العديد من
الفعاليات واألنشطة المدرجة في خطة
دولة قطر لتحالف الحضارات (- 2018
 )2022في المجاالت األربعة للتحالف
(التعليم ،الشباب ،الهجرة ،اإلعالم).
أما على الصعيد الدولي ،فنوه
سعادته بأن اللجنة القطرية لتحالف
الحضارات نظمت المنتدى التمهيدي
األول لمنظمات المجتمع المدني
لتحالف الحضارات في مايو ،2011
بمشاركة ما يزيد عن ( )170من قادة
المجتمع المدني من أنحاء العالم،
مؤكدا أن هذا المنتدى قد حقق أهدافه
المتمثلة في التوظيف األمثل لجهود
مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز
قيم تحالف الحضارات ،ونشر ثقافة
الحوار بين مختلف الثقافات.
وأشار في رده على سؤال حول أهم
التحديات التي تواجه الحوار الحضاري
والثقافي في عالم يطغى عليه اليوم
النزاع وخطاب الكراهية ،إلى أن حوار
الحضارات ليس دعوة أممية ذات طابع
رسمي لمبادرة مستقبلية يمكن أن
تربط بين المجتمعات فقط ،بل هي
عملية حضارية مستمرة منذ القدم،
تربط بين الحضارات المختلفة ،لكنه
لفت إلى أن الحدث الكبير الذي وقع في
الحادي عشر من سبتمبر  ،2001وأدى
إلى تفجير برج التجارة العالمي في
الواليات المتحدة ،دعا األمم المتحدة
إلى إطالق سنة  2001سنة دولية لحوار
الحضارات للتقليل من حدة االحتقان
واالستقطاب الذي حصل بعد هذا
الهجوم.

متابعات
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على هامش أعمال الدورة الـ « »77لألمم المتحدة

المريخي يجتمع مع عدد من المسؤولين
نيويورك -قنا -اجتمع

سعادة السيد سلطان

بن سعد المريخي،

وزير الدولة للشؤون

الخارجية ،أمس ،مع

سعادة السيد دينيس

مونكادا كوليندرس ،وزير
العالقات الخارجية في

جمهورية نيكاراغوا ،وذلك

على هامش أعمال الدورة
الـ  77للجمعية العامة

لألمم المتحدة بنيويورك.
ج���رى خ�ل�ال االج��ت��م��اع اس��ت��ع��راض
ع�ل�اق���ات ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي بين
ال��ب��ل��دي��ن ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى ع���دد من

ال��ق��ض��اي��ا اإلقليمية وال��دول��ي��ة ذات
االهتمام المشترك.
كما اجتمع سعادة السيد سلطان

ب��ن سعد ال��م��ري��خ��ي ،وزي���ر ال��دول��ة
ل��ل��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة ،أم����س ،مع
سعادة السيد جيريمايا مانيلي،

وزي��ر الخارجية في ج��زر سليمان،
وذل��ك على هامش أعمال ال���دورة الـ
 77للجمعية العامة لألمم المتحدة
بنيويورك.
ج��رى خ�لال االج��ت��م��اع ،استعراض
ع�ل�اق���ات ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي بين
ال��ب��ل��دي��ن ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى ع���دد من
ال��ق��ض��اي��ا اإلقليمية وال��دول��ي��ة ذات
االهتمام المشترك.
كما اجتمع سعادة السيد سلطان
ب��ن سعد ال��م��ري��خ��ي ،وزي���ر ال��دول��ة
ل��ل��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة ،أم����س ،مع
س��ع��ادة ال��س��ي��د فيليبو غ��ران��دي،
المفوض السامي لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،وذلك على هامش
أعمال الدورة الـ  77للجمعية العامة
لألمم المتحدة بنيويورك.
ج���رى خ�ل�ال االج��ت��م��اع اس��ت��ع��راض
ع��ل��اق�����ات ال�����ت�����ع�����اون ،ب���اإلض���اف���ة
إل����ى ال��م��وض��وع��ات ذات االه��ت��م��ام
المشترك.

خالل حوار وطني حول تغير المناخ ..وزير البيئة:

قطر ملتزمة بالتصدي للتحديات البيئية
الدوحة

$

أكد حوار قطر الوطني

استعرضا األوضاع اإلنسانية في اليمن

د .الخليفي يجتمع مع المبعوث األميركي الخاص
نيويورك -قنا  -اجتمع سعادة الدكتور
محمد بن عبدالعزيز بن صالح
الخليفي ،مساعد وزير الخارجية
للشؤون اإلقليمية ،أمس ،مع سعادة
السيد تيموثي ليندركينغ ،المبعوث
األميركي الخاص إلى اليمن ،وذلك على
هامش أعمال الدورة الـ  77للجمعية
العامة لألمم المتحدة بنيويورك.

الذي انطلقت فعالياته

أمس في مؤسسة قطر

التزام دولة قطر بخفض

االنبعاثات الكربونية
إلى «صفر» من خالل
التعاون المستمر

سفيرنا يشارك في مؤتمر بألمانيا
برلين -قنا -شارك سعادة الشيخ
عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني
سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا
االتحادية ،في مؤتمر حقوق اإلنسان الذي
أقامه االتحاد األلماني لكرة القدم ،في
مبنى أكاديمية االتحاد في فرانكفورت.
وسلط سعادة السفير ،في كلمة له،
الضوء على آخر التطورات اإليجابية في
مجال حقوق العمال في دولة قطر ،الفتا
إلى أنها فتحت أبوابها لجميع منظمات
حقوق اإلنسان والنقابات العمالية،
وافتتحت مكتبا لمنظمة العمل الدولية،
مشيرا إلى أن هذه المنظمات مارست
مهامها بكل أريحية نتيجة تعاون الدولة
معها ،واعتبارها شريكا مهما لدعم
مسيرة التطوير التي تنتهجها.

استعراض البرامج البحثية
المعرض وعروضها التعريفية وجلسات
ورش العمل التي تقدمها الضوء على
الفرص المتاحة للطالب الباحثين عن
تعليم تنافسي على مستوى الدراسات
العليا في قطر.
ويمكن للطالب الذين يزورون جناح
الجامعة في الجناح المشترك
المخصص لجامعات مؤسسة قطر
بالمعرض الحصول على المعلومات
والنصائح حول عمليات القبول وإجراءات
االختبار الموحدة والمنح الدراسية.

الستقبال كأس العالم

والخاص.

العطيةّ :
التغير المناخي يشكل
خطرا على االقتصاد العالمي
المحلية والعالمية ،باعتبارها
واحدة من أوائل الدول التي
صادقت على اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ منذ
عام  ،1996وأضاف سعادته بأنه
تعزيز ًا اللتزامات الدولة بمكافحة
تغير المناخ على النطاق المحلي
والعالمي؛ قد تم إطالق خطة
العمل الوطنية للتغير المناخي
واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة
والتغير المناخي.
كما شهد الحوار مشاركة السيد
عبدالله بن حمد العطية ،رئيس
مؤسسة عبدالله بن حمد العطية

الدولية للطاقة والتنمية المستدامة
ونائب رئيس مجلس الوزراء
السابق لدولة قطر ،الذي أشار إلى
التغير المناخي
الخطر الذي يشكله
ّ
على االقتصاد العالمي في الوقت
الذي يحاول فيه العالم التعافي
من جائحة كوفيد  ،19 -وأوضح
أن دولة قطر تعي جيد ًا الدور المهم
الذي يمكن أن تضطلع به للتصدي
االحتراري
االحتباس
لظاهرة
باعتبارها من كبار مصدري الغاز
الطبيعي المسال في العالم ،مؤكد ًا
تغير
أن حوار قطر الوطني حول
ّ
المناخ يفتح الباب لطرح العديد من

األفكار والرؤى الملهمة لدعم الجهود
الدولية الرامية إلى بناء مستقبل
مستدام للطاقة.
من جانبه ،تحدث الدكتور جونزالو
كاسترو دي ال ماتا ،المدير التنفيذي
لمركز«إرثنا» ،عن أهمية التعاون
والمشاركة في حوارات مثمرة
لبناء المعرفة الالزمة للتصدي
للتحديات المناخية ،وقال في
كلمته االفتتاحية للحوار« :يشرفنا
أن ينضم إلينا في حوار قطر
تغير المناخ نخبة من
الوطني حول
ّ
الشخصيات المرموقة العاملة في
القطاع الحكومي والحقل األكاديمي
والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
يتيح هذا الحوار منبر ًا لتبادل
األفكار واستعراض التجارب ودعم
التغير
النقاشات حول قضية
ّ
واع
المناخي ،بما يسهم في بناء فهم ٍ
بالتحديات المتعلقة بهذه القضية
ووضع حلول لمجابهتها».

مسؤول بوزارة إدارة الكوارث ببنغالديش:

برنامج «قطر الخيرية» عزز عمليات اإلغاثة
الدوحة

وعبر سعادته عن فخره بإنجازات الدولة
التي باتت مثاال يحتذى به في منطقة
الشرق األوسط ،مثل إلغاء نظام الكفالة
وإقرار حد أدنى لألجور الذي استفاد
منه نحو  242ألف عامل ،وضمان حرية
تغيير جهة العمل دون الحاجة إلى
موافقة أصحاب العمل.
وأشار إلى إنشاء دولة قطر  14مركزا
إلصدار التأشيرات في النيبال وباكستان
وإندونيسيا وبنغالديش وسيريالنكا
والفلبين وتونس.
وأعرب سعادته عن ترحيب دولة قطر
بجميع الجماهير ،متمنيا أن تكون
استضافة قطر للمونديال نموذجا
تاريخيا يحتذى به في كافة المنافسات
والفعاليات العالمية القادمة.

لجامعة حمد بن خليفة بمعرض «»2022

بين القطاعين العام

يستمر الحوار ،الذي ينظمه مركز
«إرثنا  -مركز لمستقبل مستدام»،
عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم
وتنمية المجتمع ،بالتعاون مع وزارة
والتغير المناخي ومؤسسة
البيئة
ّ
العطية ،على مدار يومين لدعم
جهود دولة قطر في مواصلة التصدي
التغير المناخي وتحقيق
لتحديات
ّ
التنمية المستدامة.
وشارك في جلسات اليوم األول
التغير
نخبة من قادة الفكر وخبراء
ّ
المناخي من القطاعين العام
وصناع القرار ،وقد أكد
والخاص
َّ
سعادة الشيخ الدكتور فالح بن
ناصر بن أحمد بن على آل ثاني،
وزير البيئة والتغير المناخي،
خالل كلمته «أن حماية البيئة
ودعم التنمية المستدامة في
صدارة أولويات قطر» ،مشير ًا إلى
أن قطر لديها التزام طويل األمد
بالتصدي للتحديات البيئية

جرى خالل االجتماع ،استعراض آخر
التطورات في اليمن ال سيما األوضاع
اإلنسانية .وجدد سعادة مساعد وزير
الخارجية للشؤون اإلقليمية ،خالل
االجتماع ،موقف دولة قطر الداعي لحل
األزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة
الخليجية ،وقرارات مجلس األمن ذات
الصلة ،وبخاصة القرار رقم .2216

حول حقوق اإلنسان

تستعرض جامعة حمد بن خليفة
برامجها البحثية المكثفة ومتعددة
األكاديمية
وبيئتها
التخصصات
االستثنائية في جناح مؤسسة قطر خالل
معرض الجامعات في قطر .2022
ويلتقي فريق من ممثلي الجامعة مع
الطالب المحتملين الستكشاف خياراتهم
المتعلقة بالتعليم العالي ،باإلضافة إلى
االلتقاء مع أولياء األمور ومعلمي المدارس
والمستشارين من جميع أنحاء الشرق
األوسط .وتسلط مشاركة الجامعة في

تغير المناخ 2022
حول
ّ
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تلقت قطر الخيرية خطاب شكر وتقدير من
حكومة جمهورية بنغالديش تثمينا لعملياتها
اإلنسانية المتواصلة في جزيرة باسان شار،
والمخصصة لدعم ومساعدة الجئي الروهنيغا.
وتم تصنيف قطر الخيرية من قبل وزارة إدارة
الكوارث واإلغاثة في حكومة جمهورية بنغالديش
كواحدة من أكبر المنظمات استجابة إلغاثة
بأن تدخل قطر
منوهة
الجئي الروهينغا،
ّ
ِّ
الخيرية ساعدها على تنفيذ عملياتها اإلغاثية
بسالسة.
واعتبر السيد شاه رضوان حيات ،مفوض إغاثة
وإعادة الالجئين إلى وطنهم بوزارة إدارة الكوارث
واإلغاثة في خطاب وجهه لمكتب قطر الخيرية
في العاصمة دكا ،قطر الخيرية أحد أكبر
المستجيبين لتقديم المساعدات اإلنسانية
في جزيرة بهاسان شار ،قائال« :إن دعم قطر
الخيرية المتواصل حتى اآلن للروهينغا الذين
يعيشون في بهاسان شار ساعد حكومة جمهورية
بنغالديش على تنفيذ عمليات اإلغاثة بسالسة».
وأضاف« :لقد عزّز برنامج المساعدة الذي تديره
قطر الخيرية عمليات اإلغاثة في الجزيرة برمتها
وشجع المنظمات اإلنسانية األخرى على تقديم
الدعم لالجئي الروهينغا هناك».
وتقوم قطر الخيرية منذ عام  2021وحتى اآلن
بتقديم اإلغاثة الالزمة في جزيرة بهاسان شار

سواء كانت مساعدات غذائية أو مواد إغاثية
أخرى ،حيث بلغ عدد المستفيدين حوالي 123
ألف الجئ روهينغي.
وقد عبر الجئو الروهينغا في الجزيرة عن
سعادتهم بالمساعدات اإلغاثية التي تقدمها قطر
الخيرية بشكل منتظم لهم.
حيث قالت سكينة إحدى الالجئات« :هناك
العديد من الصعوبات والمشاكل في جزيرة
بهاسان شار ،ولكننا ال نشكو من أزمة غذائية
ألننا نحصل على المواد الغذائية والضروريات
الحياتية األخرى من قطر الخيرية ،فشكرا لهم

وألهل الخير في دولة قطر».
من جهته قال الل محمد  55عاما« :لقد أتيت
إلى هذه الجزيرة النائية منذ عامين تقريبا،
ومنذ وصولنا نحصل على المساعدات من قطر
الخيرية التي لطالما كانت لنا سندا وعونا في
إدارة احتياجاتنا العائلية».
وعلى نحو متصل ذكرت مالكة بانكو« :إن قطر
الخيرية تقدم لنا المساعدات بانتظام فشكرا
ألهل الخير في قطر ولقطر الخيرية ..نحن
ندعو الله دائما أن يجزيهم عنا خير الجزاء على
المقدمة».
مساعداتهم
ّ

«التربية» تنظم معرضا فنيا
الدوحة

$

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم
العالي ،معرضا فنيا بعنوان «ابداعات
أصحاب المواهب الفنية الستقبال كأس
العالم» ،وذلك في الفترة من  21سبتمبر
وحتى  29سبتمبر 2022م .ويشارك
باللوحات والمجسمات الفنية في معرض
«ابداعات أصحاب المواهب الفنية
الستقبال كأس العالم» ،عدد كبير من
منتسبي وزارة التربية والتعليم والتعليم

العالي ،منهم موظفو الوزارة والمعلمون
والطالب من أصحاب المواهب الفنية.
استعدادا الستقبال
ويأتي هذا المعرض
ً
دولة قطر للمرة األولى بطولة كأس العالم
فيفا  ،2022وهي أكبر بطولة عالمية
لكرة القدم ،ورغبة من وزارة التربية
والتعليم والتعليم العالي مشاركة وطننا
العزيز هذا الحدث العظيم ،من خالل
الفنية
إبراز أعمال الفنانين ولمساتهم
ّ
احتفاال باستضافة البطولة؛ مما يعزز
االنتماء للوطن ومشاركته فرحة تحقيق
طموحاته وانجازاته.
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بعنوان «األسرار الثالثة لتأسيس أسرة آمنة»

«أمان» ينظم
ورشة افتراضية ..غدا

بحضور وزير الثقافة

تدشين كتاب «جاسم القائد مؤسس قطر»
الدوحة

$

دشنت وزارة
الثقافة أمس
كتاب «جاسم
القائد مؤسس
قطر» للكاتب
الشيخ محمد بن
أحمد بن جاسم
آل ثاني ،وذلك في
قاعة بيت الحكمة
بوزارة الثقافة.
ينظم مركز الحماية والتأهيل االجتماعي «أمان» أحد مراكز
المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي غد ًا األربعاء ورشة توعوية
افتراضية بعنوان «األسرار الثالثة لتأسيس أسرة آمنة» وستبث على
منصة االنستغرام الخاصة بحسابات المركز على منصات التواصل
االجتماعي ،حيث ستقدمها الدكتورة سالم ادلبي سباعي المختصة
بعلوم التربية المجتمعية.
وتهدف الورشة إلى التوعية باألسس التربوية والنفسية لمنهج
الحياة األسرية والتربية الفعالة لألطفال ،وزيادة الوعي لدى أولياء
األمور من خالل تقديم المساعدة والنصائح التربوية التباع التربية
السليمة والعملية لألبناء ،والعمل على إكسابهم قيمة األمان عن
طريق الحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية والعاطفية.
وستتضمن الورشة عدة محاور حيث ستتناول معالجة تعصيب
الوالدين لتنشئة آمنة لألطفال واألسس األربعة للذات السليمة
المتمثلة في الثقة واألمان والقيمة الذاتية والشغف والتواصل ،كما
ستستعرض بعض النماذج لكيفية تعامل أولياء األمور مع أبنائهم.
وفي هذا السياق أكدت السيدة بخيتة الغياثين – مدير إدارة التوعية
المجتمعية باإلنابة بمركز أمان على أن الدور الرئيسي للمركز
هو المساهمة في توعية المجتمع للحد من العنف األسري ،لذلك
نحرص كفريق في إدارة التوعية المجتمعية على تنفيذ عدة ورش
توعوية وتربوية وتثقيفية لشرائح مختلفة من الجمهور ،فالتوعية
وقاية من الوقوع في أي مشكلة ،ونهج الكتساب معلومات جديدة
والتعرف على الطرق السليمة في التربية ،خاصة المتعلقة بالفئات
المستهدفة لمركز أمان من النساء واألطفال وضحايا العنف والتفكك
األسري .ومن جانبها أكدت الدكتورة سالم سباعي على حرصها
في طرحها ومعالجتها لمثل هذه القضايا ،فتوعية أولياء األمور
بالمواضيع المتعلقة بالتربية نقطة أساسية ،ويجب التركيز عليها
بين الحين واآلخر ،فهناك الكثير من الدراسات العلمية التي تذكر
بأن هناك العديد من الطرق السليمة والحديثة للتربية وهي األساس
لتكوين أسرة آمنة بعيدا عن الخالفات.
والجدير بالذكر أن مركز الحماية والتأهيل االجتماعي (أمان) يسعى
إلى الوعي والتثقيف بشأن تعزيز حماية وتأهيل النساء واألطفال
في دولة قطر حيث تم تأسيس مركز الحماية والتأهيل االجتماعي
«أمان» في العام  ،2013بهدف حماية وتأهيل ضحايا العنف والتفكك
األسري من النساء واألطفال وإعادة دمجهم في المجتمع .ويعمل
المركز تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،التي تتبع
بدورها وزارة التنمية االجتماعية واألسرة.

الشيخ عبدالرحمن بن حمد :نؤكد حرصنا على دعم مثل هذه المبادرات
الشيخ محمد بن أحمد  :توزيع « »10آالف نسخة إنجليزية من الكتاب
ي��أت��ي ح��ف��ل ت��دش��ي��ن ه���ذا اإلص���دار
ب���ح���ض���ور س����ع����ادة ال���ش���ي���خ ع��ب��د
ال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د آل ث��ان��ي وزي��ر
ال���ث���ق���اف���ة ،وع������دد م����ن ال���ح���ض���ور،
ب��ال��ت��ع��اون ب��ي��ن الملتقى ال��ق��ط��ري
ل��ل��م��ؤل��ف��ي��ن ،وم��ل��ت��ق��ى ال��ن��اش��ري��ن
والموزعين القطريين.
ج����اء ح��ف��ل ال��ت��دش��ي��ن ل�لاح��ت��ف��اء
بإصدار جديد يضاف إلى المكتبة
القطرية ويبرز قدرة الكاتب القطري
ع��ل��ى اإلب�������داع االدب�������ي ،وه����و أح��د
األهداف التي يرنو ملتقى الناشرين
والموزعين القطريين إلى تحقيقها.
وأك���د س��ع��ادة وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة أث��ن��اء
حفل التدشين ،حرص الوزارة على
التشجيع لمثل هذه المبادرات التي
تتطلب المزيد من الجهد والصبر،
م��وض��ح��ا ه����ذا ه���و ح����ال اإلن���س���ان
الباحث ال��ذي الب��د عليه أن يتحلى
بالصبر والحلم.
وح��ي��ا س��ع��ادة وزي���ر الثقافة مؤلف
ال��ك��ت��اب ع��ل��ى ج���ه���وده ف���ي إص����دار
النسخة العربية من الكتاب ،ومن
المرتقب إصدار نسخ بلغات أخرى
أيضا.
من جهته قال سعادة الشيخ محمد
بن أحمد بن جاسم آل ثاني مؤلف
ك���ت���اب «ج���اس���م ال���ق���ائ���د م��ؤس��س

قطر» :أصدرت النسخة اإلنجليزية
من الكتاب في عام  2012ووزعت منه

 10آالف نسخة ،موضحا ان الكتاب
في نسخته اإلنجليزية اعتمد على

أس��ل��وب ال��س��رد القصصي وليس
على األح���داث وال��وق��ائ��ع ال��ت��ي تتبع
بعضها البعض.
وأض������اف :ك��ان��ت ه��ن��اك ت��ح��دي��ات
ف���ي ت��رج��م��ة ال���ك���ت���اب إل����ى ال��ل��غ��ة
العربية ،منها المراجع التي يستند
عليها ال��م��ؤل��ف ف��ي ال��ح��ص��ول على
المعلومات والوثائق لرواية القصص
واألحداث بشكلها الحقيقي استنادا
إل���ى م��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة ،واس��ت��غ��رق
جمع المعلومات والوثائق وقتا طويال
حتى ساعدت على ترجمة الكتاب
إلى اللغة العربية وفقا للمعلومات
ال���دق���ي���ق���ة ال����ت����ي ت��ح��م��ل��ه��ا ح���ول
شخصية ج��اس��م ال��ق��ائ��د مؤسس
قطر ،وصوالته وجوالته.
وأكد على أن الكتاب بصدد ترجمته
إلى اللغة الفرنسية وذلك بالتعاون
مع السفارة الفرنسية لدى الدولة،
الف��ت��ا إل���ى ان ه��ن��اك ن��ي��ة لترجمته
أيضا للغة الصينية ،ولغات أخرى.
وأوض���ح ان الكتاب ي��روي ف��ي قرابة
 200صفحة وب��أس��ل��وب قصصي،
ح��ي��اة ال��ش��ي��خ ج��اس��م ب���ن محمد
مؤسس قطر طيب الله ثراه ،عندما
ظهر كشاب يافع وفارس يفتخر به
والده الشيخ محمد بن ثاني رحمه
الله.

اللجنة المنظمة أجرت القرعة في كتارا

« »23فريقا يتنافسون في «القاليل »2023
الدوحة -قنا -أجرت اللجنة المنظمة لبطولة
القاليل الثانية عشرة لعام  2023القرعة بين
الفرق المشاركة في هذه النسخة بالمؤسسة
العامة للحي الثقافي «كتارا» ،بدعم من صندوق
دعم األنشطة الثقافية واالجتماعية «دعم».
وتعتبر بطولة القاليل للصيد التقليدي من أهم
البطوالت وأكثرها تشويقا لممارسة حقيقة
المقناص كواقع ،والتي تعكس مهارة القناص
القطري في طرق الصيد التقليدية الموروثة،
والمعروفة في الثقافة العربية والقطرية على
وجه الخصوص.
وأعلن السيد محمد بن نهار النعيمي ،نائب
رئيس اللجنة المنظمة المدير التنفيذي
لبطولة القاليل عن القرعة التي جرت أمام
الحضور وقادة الفرق والمشاركين ،والتي
أسفرت عن تحديد المجموعات لتوزيع
الفرق على خمس مجموعات ،حيث ضمت
المجموعة األولى فرق «الريان»« ،الشقب»،
«شامان»« ،حد الذيب»« ،لجلعة» ،وسيبدأ
دخول هذه الفرق للمنافسة في الرابع ،من
فبراير  2023مع انطالق البطولة.
فيما ضمت المجموعة الثانية فرق «النخش»،
«لفان»« ،النخبة»« ،السيلية»« ،الحصين»،
وتكونت المجموعة الثالثة من فرق «الجنوب»،
«الجريان»« ،مسيمير»« ،دخان»« ،العسيلة»،
في حين ضمت المجموعة الرابعة فرق:
«حالول» و«ذرب» و«العديد» ،و«العقلة» أما فرق
المجموعة الخامسة فضمت كال من فرق
«الظعاين»« ،السد»«،سهيل» و«ذياب».
من جانبه ،قال الدكتور خالد بن إبراهيم
السليطي مدير عام «كتارا» إن بطولة القاليل
هي جزء أصيل من الفعاليات التراثية التي
تقيمها كتارا على مدار العام ،سواء ما يتعلق
بالتراث البحري أو البري ،وإن المؤسسة من
خالل هذه البطوالت والمهرجانات تسعى إلى
الحفاظ على التراث القطري بكافة أشكاله
وتعززه في نفس الوقت ،فضال عن تعريف
األجيال الحالية على تراث اآلباء واألجداد.

وأضاف السليطي أن بطولة القاليل تعد من
أنجح البطوالت التي تقام في المؤسسة العامة
للحي الثقافي «كتارا» كونها بطولة لها محبون
يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع القطري
في مراحل سنية مختلفة ،كما أن البطولة
لديها جماهيرية كبيرة على مستوى دول
مجلس التعاون الخليجي.
وتمنى المدير العام لـ«كتارا» لمن حالفهم
الحظ بالدخول أن يكونوا موفقين على مدار
المنافسات ومن لم يتأهلوا أن يحالفهم الحظ
في السنوات المقبلة ،معربا عن شكره للجنة
المنظمة لبطولة «القاليل» الذين يقدمون في
كل عام أفضل من سابقه ،ونحن ندعمهم بكل
ما يحتاجونه.
من جهته ،قال السيد خالد بن محمد العلي
المعاضيد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة
القاليل ،في تصريح لوكالة األنباء القطرية
«قنا» :إن النسخة القادمة من البطولة ،تؤكد
احترافية أهل المقناص في قطر ،حيث يرسخ
تاريخ البطولة على مدى  12عاما حتى اآلن مدى
قدرة القناص القطري على المغامرة وتأكيد
حضوره في الصيد التقليدي ،مشيرا إلى أن
أعضاء اللجنة المنظمة واللجان المساندة
يعملون بجد واجتهاد من أجل إخراج البطولة
في الصورة التي تليق باسم وسمعة القاليل
وتاريخها الطويل بين بطوالت المقناص.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لبطولة
القاليل ،أن البطولة أصبح لها جمهور معروف
والفرق المشاركة أصبحت على دراية
بالقوانين المنظمة ،وبالتالي ستتواصل
القوانين التي تم وضعها في النسخة
السابقة في البطولة ،وذلك لالنتقال بها إلى
أن تكون بطولة احترافية منذ البداية ،وهو

ما يترتب عليه أن الصيد سيكون بدءا من
اليوم األول ،وال مجال لدخول العساس الذي
كان يختار في النسخ السابقة مكان إقامة
الفريق ،حيث أصبحت المحمية معروفة لدى
جميع الفرق ،وبالتالي فسوف يكون الدخول
الساعة التاسعة صباحا كل يوم حسب
جدول دخول الفرق ليكون اليوم األول بداية
الصيد ،مشددا على أن كل فريق عليه إعداد
مكان إقامته خالل فترة التنافس وال تتحمل
اللجنة المنظمة تجهيز بيوت شعر أو غيره
فالفرق المشاركة وعددها  23فريقا قد انتقلت
إلى طور االحترافية ،مشيرا إلى أن اللجنة

د.السليطي :جزء أصيل
من الفعاليات التراثية
التي تقيمها كتارا

دائما تعمل على التجديد بما يضمن تحقيق
ممارسة حقيقية للصيد التقليدي وسط بيئة
طبيعية.
وأوضح المعاضيد أن القاليل تأخذ شهادة
نجاحها من ردود فعل المشاركين والجماهير
التي تتابع البطولة على مدار أيام المنافسات،
مشير ًا إلى أن الفرق المشاركة في كل عام
باتت تمتلك خبرات كبيرة في المقناص وهذا
ما يجعل المنافسات قوية وممتعة ،فهناك فرق
سبق وشاركت أكثر من مرة في القاليل وباتت
تمتلك خبرات كبيرة.
وقال إن من بين الشروط أن تكون قيادة الفريق

في البطولة مختصرة على األفراد القطريين
على أن يكون التعدد القبلي شخصين من كل
قبيلة كحد أقصى.
وأضاف يشترط على الفريق المشارك توفير
جميع لوازم المعيشة ووسائل الصيد
المعتمدة من قبل اللجنة وللفريق الحق
في استخدام جميع أنواع الدواب للتنقل،
باإلضافة إلى العديد من الشروط الفنية
األخرى التي تضعها اللجنة على مستوى
منافسات «القاليل».
ويتعين على المتسابقين صيد أكبر عدد من
ّ
الطرائد وهي :الظبي ،الحبارى والكروان ،حيث
تقوم اللجنة المنظمة للبطولة بتوفير هذه
الطرائد ،وذلك بإطالقها ضمن حدود المساحة
المخصصة للمسابقة ،علما أن جميع
الطرائد مع ّلمة بشرائح تحمل اسم بطولة
القاليل ،وتحسب عالمات الطرائد حسب كل
طريدة فيحصل الفريق الذي يصطاد الظبي
على  80نقطة ،أما صيد الحبارى فيمنح الفريق
 30نقطة ،فيما يحصل صائد الكروان على 25
نقطة.
ُيشار إلى أن الفريق صاحب المركز األول
سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون
ريال ،وصاحب المركز الثاني على 700
ألف ريال ،أما المركز الثالث فيفوز صاحبه
بـ 500ألف ريال ،كما يتم منح مبلغ 10
آالف ريال لكل عضو مشارك بفريق متأهل
لنهائي البطولة ،وكذلك مكافأة قدرها  5آالف
ريال لكل عضو مشارك بفريق لم يتأهل
للنهائي بشرط أن يكون متنافسا طوال
فترة المجموعة وذلك حتى يوم الخروج..
بينما تبلغ جائزة أفضل تغطية صحفية
للصحف المحلية  10آالف ريال.
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خالل فترة كأس العالم ..المقدم جابر عضيبة لـ :$

إظهار الحركة المرورية بشكل حضاري
توصيات بحظر سير دراجات توصيل الطلبات على الطرق الرئيسية
كتب

محمد أبوحجر

أكد المقدم جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية
المرورية باإلدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية ،أن خطة اإلدارة
خالل الفترة الحالية هي ظهور الحركة المرورية في الشوارع
وعلى الطرق بشكل حضاري خالل فترة بطولة كأس العالم
.2022
وأضاف خالل تصريحات خاصة لـ « »$أن اإلدارة تعمل حاليا
على فرض المخالفات على السائقين الذين ال يلتزمون بقانون
المرور ويظهرون بشكل غير حضاري في الشوارع مثل الوقوف
الخاطئ أمام المؤسسات والمحالت التجارية وغيرها ،وكذلك
الوقوف فوق األرصفة وعلى الخطوط الجانبية على الطرق.
وأوضح المقدم عضيبة أن الورشة األخيرة التي نظمتها اإلدارة
حول «حوادث الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات»،
بمشاركة ممثلي الوزارات والشركات الخاصة والجهات ذات
الصلة خرجت بعدد من التوصيات للحد من الحوادث على
الطرق وتعزيز السالمة المرورية ،مؤكدا أن أبرز تلك التوصيات
هي تشديد العقوبات على سائقي دراجات توصيل الطلبات
غير الملتزمين بالقواعد المرورية من الشركة التي يعمل
بها ،بجانب التوصية بحظر سير الدراجات النارية الخاصة
بتوصيل الطلبات على الطرق السريعة وفي أوقات الذروة،
باإلضافة إلى إجراء تفتيش دوري على سائقي الدراجات النارية.
وأكد أن الهدف من الورشة األولى هو الخروج بتوصيات عملية
ومحددة وقابلة للتنفيذ ،ال سيما أن البالد مقبلة على استضافة
حدث رياضي عالمي (مونديال قطر  )2022والذي يتطلب من
كافة المؤسسات واألجهزة الحكومية والخاصة والتي تقدم
خدمة للجمهور ،الظهور بمظهر حضاري يليق بدولة قطر ،مما

فرض مخالفات
على السائقين غير
الملتزمين بالقانون
اإلدارة تنظم حاليا
عددا من الدورات
} المقدم جابر عضيبة

يتطلب إيجاد إجراءات محددة فيما يتعلق بالدراجات النارية
وإيجاد الحلول المناسبة للحد من الحوادث.
وأشار إلى أن اإلدارة العامة للمرور تنظم حاليا عددا من الدورات
التي تنظمها استعدادا لبطولة كأس العالم  FIFAقطر ،2022
وضمن البرنامج التدريبي الشامل لتعزيز قدرات الضباط

«حمد الطبية»:

رفع مستوى الخدمات
الصحية المقدمة لألطفال
الدوحة

$

تنظم إدارة أمراض األطفال بمستشفى حمد
العام عدة أنشطة خالل الفترة من  29 – 18من
سبتمبر الجاري إحياء لشهر التوعية بصحة
األطفال والذي يتخذ شعار ًا لهذا العام بعنوان:
«مستقبلنا هو مستقبل أطفالنا ،لنعمل مع ًا
على تحسين صحتهم» بهدف تعزيز أنماط
الحياة الصحية ودعم الرفاهية الصحية
لألطفال.
وأوضح الدكتور محمد العامري ،رئيس قسم
أمراض األطفال بمؤسسة حمد الطبية أن
شهر سبتمبر هو شهر التوعية بصحة األطفال
حيث يتم تذكير العالم في كل عام بأهمية
المحافظة على صحة ونشاط األطفال في مكان
عيشهم ولعبهم وتعلمهم .وتأتي أهمية اإلحياء
السنوي لهذه المناسبة لحث المؤسسات
والمنظمات على االهتمام بصحة األطفال ولرفع
مستوى الوعي حول أهمية رعاية األطفال في
العالم.
كما أكد الدكتور العامري أن رعاية صحة أفراد
المجتمع واألطفال على وجه الخصوص يعتبر
ضروري ًا لتقدم المجتمع واالستمتاع بحياة
صحية خالية من أي أوبئة وأمراض .وقال« :إن
االحتفال بصحة األطفال يشجع على التركيز
على صحة وتغذية األطفال ونشاطهم الجسدي
والعادات الصحية لدى األطفال وتعزيزها».
وأضاف الدكتور العامري أن الضغط الذي نجم
عن وباء كوفيد  19خالل السنوات الماضية زاد
من أهمية اإلقرار والتركيز على صحة األطفال.

لذا وبمناسبة شهر التوعية بصحة األطفال،
تنظم إدارة أمراض األطفال بمستشفى
حمد العام حملة توعوية من  18وحتى 29
من سبتمبر الجاري لتعزيز أنماط الحياة
الصحية ودعم الرفاهية الصحية لألطفال.
وستتضمن الحملة أنشطة للتواصل التفاعلي
المباشر مع الجمهور لضمان تحقيق الوعي
بصحة األطفال وتزويدهم بالتثقيف حول
صحة الطفل مثل التطعيمات والتحصينات
وأهمية الطعام الصحي لألطفال .وأكد
د.العامري أن الفعالية ستعمل على إيجاد
الوعي بطرق حماية األطفال والمحافظة على
سالمتهم داخل وخارج المنزل ،بما في ذلك
وسائل اإلسعافات األولية في حال وقوع حوادث
مثل االختناق.
كذلك ،ستعمل الحملة على رفع مستوى الوعي
حول أكثر األمراض شيوع ًا عند األطفال مثل
فقر الدم وتدني مستوى فيتامين (د) واإلمساك
وأمراض السكري والسمنة واضطرابات
التنفس وأمراض الكلى والحساسية واألمراض
العصبية وأمراض القلب.
وفي حديثه حول صحة األطفال ،قال الدكتور
العامري إن األطفال هم المستقبل وهم رجال
ونساء الغد واآلباء في المستقبل ،موضحا
إن دولة قطر تبذل جهود ًا كبيرة لرفع مستوى
الخدمات الصحية المقدمة لألطفال وتسعى
لضمان حصولهم على رعاية صحية كاملة
وشاملة ،وهو حقهم األساسي واألكثر أهمية.
دائما ذات
لذا ،يجب أن تكون صحة أطفالنا
ً
أهمية قصوى بالنسبة لنا ،ويجب علينا
جميعا االستمرار في تعزيز هذه الرؤية.
ً

يستهدف طالب اإلعدادية والثانوية

«نماء» يطلق برنامج «مجتمع رقمي آمن»
تحت شعار «مجتمع رقمي آمن»ّ ،
دشن مركز
اإلنماء االجتماعي «نماء» ،أحد المراكز التي
تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل
االجتماعي ،التي تتبع بدورها وزارة التنمية
االجتماعية واألسرة ،برنامج تحسين أنماط
الحياة «مجتمع رقمي آمن» بهدف االرتقاء
بأسلوب حياة المراهقين عبر نشر الوعي
بثقافة االستخدام اآلمن والسليم للمجتمع
الرقمي ،وذلك يوم األحد الموافق  18سبتمبر
 ،2022بمدرستي علي بن جاسم بن محمد
آل ثاني الثانوية للبنين ،الوجبة اإلعدادية
للبناتً ،
المحدد.
وفقا للجدول الزمني
ّ
يستهدف برنامج تحسين أنماط الحياة
«مجتمع رقمي آمن» طالب المدارس من
المرحلة اإلعدادية والثانوية ممن تتراوح
عاما .يسعى البرنامج إلى
أعمارهم بين  13وً 17
مساعدة هذه الشريحة الهامة بالمجتمع في أن
ينعموا بحياة متوازنة من خالل تطوير معارفهم
وتعزيز السلوكيات اإليجابية لديهم.
صمم البرنامج من أجل تدريب وتأهيل
ُ
المراهقين وجعلهم أكثر مسؤولية عن
صحتهم وحمايتها من خالل فهم الذات وتنميتها
وتطويرها ،وتحفيزهم للعب دور أساسي في
دعم واستحداث خيارات جديدة ،وصحية،
وآمنة ،وإكسابهم المهارات االجتماعية
الضرورية للتعامل مع العالم الخارجي واحترام
الغير وغيرها من المجاالت التي ترتقي بجودة
يؤسس لفترة مراهقة
حياة الفرد واألسرة ،بما
ّ
آمنة وسليمة ويصنع أجيالاً مؤهلة وفاعلة في
خدمة المجتمع.

وفي معرض حديثها عن تدشين برنامج
تحسين أنماط الحياة ،قالت السيدة صبا
الفضالة ،المدير التنفيذي لمركز اإلنماء
االجتماعي «نماء»:
«في ظل التط ّور الرقمي الهائل والمتنامي
بوتيرة متسارعة ،حرصت دولة قطر على
تعزيز جودة الحياة الرقمية وإرساء أسس
مجتمع رقمي آمن وإيجابي للجميع ،لذا
سعينا في مركز نماء من خالل هذا البرنامج،
إلى تحسين أنماط حياة أبنائنا المراهقين
ومنحهم األدوات الضرورية التي تمكّ نهم من
التعامل مع المتغيرات التكنولوجية من حولهم
واع .كذلك ،مضينا نحو إعداد أجيال
بأسلوب ٍ
قادرة على فهم العالم الرقمي والتعامل معه
بوعي ومسؤولية ،بما يعزز المواطنة اإليجابية
لديهم ،فقبل أن نفسح لهم المجال لمواكبة
التط ّور الرقمي ،نريد تحصينهم بالعلم
والمعرفة لإلبحار بأمان في هذا المجال الهام
والمليء بالمخاطر والتحديات.
تنبثق جميع مبادراتنا ومشاريعنا الريادية
المختلفة عن رؤيتنا التقدمية الهادفة إلى
استشراف المستقبل وتحسين جودة الحياة
لكافة فئات المجتمع ،ولعل جودة الحياة
الرقمية من أهم مقومات وركائز بناء حياة
أفضل للفرد والمجتمع».
ومن المق ّرر أن يتم تنفيذ البرنامج في 14
مدرسة من مختلف المراحل اإلعدادية
والثانوية ( 7مدارس بنين  7 -مدارس بنات)،
بمعدل يومين لكل مدرسة وعلى مدار  4ساعات
يوميا.
تدريبية
ً

استعدادا للمونديال
والرتب األخرى باإلدارة تأهبا لهذا الحدث العالمي الكبير،
موضحا أن الدورة هدفت إلى إكساب المشاركين المهارات
الالزمة لتنفيذ األدوار المنوطة باإلدارة العامة للمرور للمساهمة
في إنجاح البطولة.
وأفاد بأن الدورة تضمنت نبذة تعريفية حول بطولة كأس

العالم  FIFAقطر  ،2022وواجبات ومهام وحدة الحركة المرورية،
وكيفية العمل اليومي للدوريات المرورية لتسهيل حركة
المركبات والمشاة ،إلى جانب التعريف بإغالقات الطرق
والخطط البديلة ،وإدارة حركة المشاة بالقرب من المواقع
الرياضية ،وكيفية التعامل مع الحوادث المرورية.
جدير بالذكر تولي دولة قطر السالمة المرورية اهتماما
كبيرا استشعارا منها ألهمية المحافظة على القوى البشرية
والموارد االقتصادية للدولة والتي بدونها ال تستطيع النهوض
والتقدم ومواكبة عملية التطور ،حيث إنشئت لجنة للسالمة
المرورية لتتولى رسم السياسات المرورية بالدولة في شتى
مجاالتها التشريعية والتعليمية والتثقيفية والصحية والفنية
والهندسية ،لتحقيق أعلى معايير السالمة المرورية.
وتدعو اإلدارة العامة للمرور سائقي المركبات ومستعملي
الطرق إلى االلتزام بقواعد السالمة المرورية حفاظا على األرواح
والممتلكات ،خاصة أنه تم خالل الفترة الماضية تفعيل نظام
«طلع» لكاميرات المراقبة الذي يهدف إلى رصد المخالفات
المرورية بكافة أنواعها من عدم ربط حزام األمان أو التحدث في
الهاتف أثناء القيادة أو التجاوز الخاطئ أو الســـــرعة الزائدة أو
السير ببطء أو قطــــع اإلشارة الضوئية ،وغيرها من المــــخالفات
التي تشكل خطرا على الســـــالمة العامة على الطريق ،مما يسهم
بصـــــورة كبيرة في إحكام السيطـــرة األمنـــية داخـــــل كافة
مناطق الدولة وتيسير الحركة المرورية ورصـــــد أي مخـــالفة
مرورية في حينها.
ويواصل قسم الدوريات والتحقيق المروري حملته التفتيشية
لضبط المخالفات المرورية الجسيمة ،في إطار خطته الرامية
إلى الحد من الحوادث والسلوكيات المرورية الخاطئة ،وتعزيز
اشتراطات السالمة على الطريق ،بهدف الحفاظ على األرواح
والممتلكات.
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من جامعة قطر

« »300طالب يتطوعون
بفعاليات كأس العالم

خالل مؤتمر دولي لمركز دراسات الخليج بجامعة قطر

مناقشة تجربة المونديال في قطر
الدوحة

د .سبأ قاضي

الدوحة

$

في إطار مشاركة برنامج متطلبات الجامعة في
جامعة قطر في فعالية التطوع في كأس العالم FIFA
قطر  ™2022من خالل طرح مقرر التعلم القائم على
الخدمة المجتمعية  UNIV220لطلبة الجامعة؛ نظم
البرنامج بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
فعالية لمساندة ودعم أكثر من  300طالب وطالبة في
عملية التسجيل للتطوع ،وذلك في مبني ابن خلدون
في الفترة من  14 – 11سبتمبر .2022
وقد بدأت بالفعل عملية تسجيل الطالب من
تلقى معظمهم عروض التطوع
شهر يونيو ،حيث َّ
في مالعب كأس العالم بعد اجتيازهم المقابالت
الشخصية مع الفيفا ،ومن المتوقع أن يبدأ الطالب
العمل على التطوع في المالعب في شهر نوفمبر مع
بداية كأس العالم ،وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة
تدريس برنامج متطلبات الجامعة.
وقد أعربت الدكتورة سبأ قاضي ،مدير برنامج
متطلبات الجامعة بعمادة الدراسات العامة ،عن
تقديرها للتعاون المثمر بين اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث وجامعة قطر في تطبيق مقرر التعلم القائم
على الخدمة المجتمعية  ،UNIV220الذي استحدثه
البرنامج بالتعاون مع مركز التطوع وخدمة المجتمع
بالجامعة.
وقالت الدكتورة سبأ في تصريح لها« :يعتبر التعلم
القائم على الخدمة المجتمعية أحد أنواع التعلم
التجريبي وفق النظريات التعليمية الحديثة ،حيث
يقوم الطالب من خالله بدمج التعلم الجامعي مع
الخبرة العملية في التطوع ،بحيث تكون التجربة
التي مر بها هي فرصة للتعلم العملي الذي يطمح
إليه».

$

افتتح صباح أمس بمبنى البحوث
بجامعة قطر المؤتمر الدولي حول تنظيم
قطر لكأس العالم  2022الذي نظمه مركز
دراسات الخليج ،بكلية اآلداب والعلوم
بجامعة قطر لمدة يومين من  19إلى 20
سبتمبر لمناقشة تجربة قطر في تنظيم
بطولة كأس العالم لكرة القدم .2022
ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور واهتمام قطر
في إثراء النقاش العام الحالي والدراسات
متعددة التخصصات حول ظاهرة كرة
القدم في مجتمعات الشرق األوسط بشكل
ً
وخالفا
عام ،ومنطقة الخليج بشكل خاص.
لغالبية الفعاليات األخرى التي تناقش
بطولة كأس العالم لكرة القدم،2022 ،
فإن هذا المؤتمر ال يقتصر على مناقشة
األبعاد الفنية / التنظيمية أو الدبلوماسية
الرياضية فحسب ،بل تتمثل أولويته
الرئيسية في إثارة مناقشات شاملة
ومعمقة حول الجوانب المختلفة لكأس
العالم وتأثيراتها على الدولة المضيفة
ومنطقة الشرق األوسط والعالم.
وشملت الموضوعات الرئيسية للمؤتمر:
تاريخ قرار قطر استضافة كأس العالم
2022؛ ومناقشة التحديات المحلية
متعددة األوجه الستضافة كأس العالم
لكرة القدم ،وكيف تمت تسويتها .عالوة
على ذلك فإن الجغرافيا السياسية
وديناميكيات القوة حول كأس العالم لكرة
القدم  2022كانت من بين الموضوعات

} د .حسن الدرهم

} د .محجوب الزويري

والمحاور الرئيسية للمؤتمر.
وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور حسن
بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر:
«يسرني أن أرحب بكم جميع ًا في رحاب
جامعة قطر في هذا اليوم الذي نفتتح فيه
المؤتمر السابع لمركز دراسات الخليج في
جامعة قطر والذي يحمل عنوان« :كأس
العالم لكرة القدم  2022في قطر :وجهات
نظر عالمية ومحلية» ،وال شك بأن مؤتمرنا
هذا يأتي قبل شهرين من االفتتاح الرسمي
لبطولة كأس العالم والتي تحتضنها قطر
كأول بلد عربي وأول بلد شرق أوسطي
ينظم هذه المناسبة .هذا المؤتمر الذي
تشاركون فيه اليوم يأتي كمساهمة من
مركز دراسات الخليج في كلية اآلداب
والعلوم في جامعة قطر للتأريخ لهذه
المناسبة».

وقال الدكتور الدرهم بأن استضافة
كأس العالم تشكل عالمة فارقة في تاريخ
المنطقة ،هذه المنطقة التي عرف عنها بأنها
متوترة وتتسم بعدم االستقرار والمواجهات
والحروب ،ولكن كأس العالم تأتي لتقول إن
هذه المنطقة ترغب في االستقرار وترغب
في السالم وتسعى شعوبها لمستقبل
مشترك أفضل لإلنسانية وتساهم في
ذلك ،وما استضافة كأس العالم إال دليل
على أن هذه المنطقة تستطيع أن تكون
جامعة لكل األمم التي تهتم بكرة القدم
وتستطيع أن ترحب بهم جميع ًا.
وأكد رئيس الجامعة أن هذ المؤتمر
جاء ليؤكد على أهمية العمل األكاديمي
والبحثي في رصد ومتابعة التطورات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتي
تحصل في منطقة الخليج بشكل خاص

وكذلك ما يحدث في العالم وهو مرتبط
بمنطقة الخليج ،وهذا االهتمام يؤكد
المساهمة الكبيرة التي يقوم بها هذا العمل
األكاديمي في نقل هذه المناسبة وتوثيقها
عبر العمل األكاديمي والذي سيأتي على
شكل كتاب سيصبح في متناول الذين لم
يحضروا هذا المؤتمر بل األجيال المقبلة.
وقال البروفيسور محجوب الزويري ،مدير
مركز دراسات الخليج« :يمثل هذا المؤتمر
أكاديميا لمناقشة جميع
ومنبرا
منصة
ً
ً
المسائل المتعلقة بكأس العالم  2022في
قطر ،والهدف هو الخروج بإصدار ُينشر في
مجلد بعد تنقيحه ليستفيد منه جيل
المستقبل».
وأضاف الدكتور الزويري« :يسعدني،
بالنيابة عن مركز دراسات الخليج
حارا
ترحيبا
بجامعة قطر ،أن أرحب
ً
ً
بالمشاركين في :المؤتمر الدولي السنوي
السابع متعدد التخصصات «كأس
العالم لكرة القدم  2022في قطر :وجهات
نظر عالمية ومحلية» تتمثل مهمة مركز
دراسات الخليج في تنفيذ وتعزيز رؤية
جامعة قطر لتطوير البحوث والمجتمع
األكاديمي في قطر والمنطقة .لذلك فإن
هذا المؤتمر الدولي السنوي حول تأثير
بطولة الفيفا 2022على االتجاهات المحلية
واإلقليمية والدولية سيجمع العلماء
وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة
المحليين والطلبة من مجموعة واسعة
من التخصصات المتنوعة للمشاركة
في مناقشات متميزة حول عدد من
الموضوعات.

د الدرهم:

استضافة

كأس العالم
تشكل

عالمة فارقة
في تاريخ

المنطقة

ضمن حملة لمنع الوقوف بالمناطق السكنية

رصد « »313شاحنة مخالفة
الدوحة

$

واصلت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة العامة
التابع إلدارة الرقابة البلدية ،الحملة التوعوية
الخاصة بمنع وقوف الشاحنات في غير األماكن
المصرح بالوقوف فيها وخاصة داخل المناطق
واألحياء السكنية.
قام مفتشو البلدية بزيارة ميدانية لبعض المواقع
بمناطق الدوحة والتي شملت مختلف مناطق
البلدية ،ورصد عدد من الشاحنات والباصات
وتم وضع الملصقات التوعوية بضرورة التزامهم
بالقوانين والقرارات الصادرة من الجهات المعنية
بالدولة بتحديد أماكن وقوفها ،وضرورة إزالتها
بمعرفتهم خالل فترة الحملة التوعوية المستمرة،
وذلك قبل اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
وأوضح السيد :حمد سلطان الشهواني رئيس
قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة أن الحملة
التوعوية تهدف إلى تنبيه جميع أصحاب الشاحنات
والمركبات والمعدات بعدم الوقوف في غير األماكن
المصرح بالوقوف فيها وخاصة داخل المناطق واألحياء
السكنية ،في إطار جهود البلدية لمنع تشويه المنظر
العام والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.
وقال إن الحملة أسفرت منذ انطالقها في الرابع من
سبتمبر الجاري عن رصد ( )313من الشاحنات
والمركبات والمعدات ووضع الملصقات التحذيرية
عليها إلزالتها بمعرفة مالكها خالل الحملة التوعوية.
جدير بالذكر أنه وفقا للقانون رقم ( )18لسنة 2017
«يحظر إشغال الميادين
بشأن النظافة العامةُ :
والطرق والشوارع والممرات واألزقة واألرصفة
والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو
المعدات أو اآلالت أو المباني المؤقتة أو الثابتة ،بدون
ترخيص من البلدية المختصة».
ويعاقب القانون المخالف بالغرامة التي ال تزيد على
( )25,000ريال ،باإلضافة إلى قيامه بإزالة أسباب
المخالفة.

} الحضور في المؤتمر

نفذت بالتعاون مع «بطابط»

ورشة حول تطوير الذات بـ «شباب الدوحة»
الدوحة

$

نظم مركز شباب الدوحة
بالتعاون مع مركز قطر
للدراجات النارية (بطابط)
ورشة في تنمية وتطوير
الذات بعنوان (كيف
تحقق طموحك) قدمها
المدرب المعتمد د.
محمد العنزي ،وسط
حضور كبير من الشباب.
هذا وقد ركزت الورشة
على عدة محاور أبرزها
تعريف ما هو الطموح
وكيف يقوم اإلنسان
بالوصول وتحقيق
طموحه.
كما بين د .العنزي أن النشاط األول الذي
يجب أن يقوم اإلنسان به هو البحث في
وعما هو شغوف به ،حيث بين
ذاته
ّ
أن سبب فشل الكثير من الناس في
تحقيق أهدافهم؛ ألنّ هم يحددونها وفق ًا لما
يراه اآلخرون ،أو يعتقدون به ،وأوضح أنه
بشكل عام ال يستطيع اإلنسان تحقيق
ٍ
طموحه دون عاطفة وشغف ،ألنّ ه سيجد
نفسه غير قادر على حشد الحماس
الالزم للقيام بأفضل الجهود.
كما بين أنه من الممكن تحقيق
المراد من خالل الكتابة،
الطموح والهدف ُ
حيث إن االلتزام بكتابة
شيء معين
ٍ
هو الخطوة األولى نحو تحقيق الهدف،
لهذا ُينصح بكتابة خطة ،وخطوات
للتطبيق ،وجدول زمني ،فهو ضروري

للتنبؤ باألحداث التي تحصل .وشدد د.
العنزي على أهمية الصبر وعدم اليأس،
فال ُيمكن تحقيق األشياء العظيمة بين
ليلة وضحاها؛ لذلك يجب التحلي
ٍ
أن األمور تزداد
بالصبر ،وإذا بدا لإلنسان ّ
سوء ًا يجب البحث عن طريقة مختلفة
إلنجاز المهام المختلفة ،واتخاذ الهزائم
الصغيرة لتحسين النفس ،والبدء
خطوة بخطوة حتّ ى تصبح األحالم
حقيقة واقعية ،باإلضافة إلى ذلك
ُينصح االبتعاد عن اليأس ،أي االحتفاظ
بالحلم سواء كان كبير ًا أو صغير ًا،
سواء استغرق عام ًا لتحقيقه أو العمر،
أن اإلنسان
ويمكن تحقيق ّ
أي حلم طالما ّ
ُ
يمتلك اإليمان ،والعمل الجاد ،واإلرادة،
واإلصرار.

وبين أن هناك طرقا مختلفة أخرى
لتحقيق الطموح منها المثابرة ،فإذا
أن حلمه يسير في االتجاه
شعر اإلنسان ّ
الخطأ ،يجب إعادة تقييم األحالم،
واألولويات ،والرغبات ،والمثابرة لتحقيق
الطموح ،وتقبل النقد ،وهي القدرة على
قبول النقد البناء حيث إن ذلك يساعد
على تحقيق األحالم ،لهذا يجب االبتعاد
عن الكارهين الذين ال يفيدون في شيء،
واالقتراب من المحبين الذين يحاولون
ثم االستماع إليهم ،ووضع
المساعدةّ ،
كالمهم في عين االعتبار ،بهدف إيجاد
أفضل الطرق للقيام باألشياء الصعبة،
فيمكن الحصول على
والتحفيز،
ُ
تغذية راجعة دائمة عند الوصول إلى
معيار قياسي من خالل صياغة أهداف

ثم
طويلة ،ومتوسطة ،وقصيرة المدىّ ،
تقسيمها إلى أهداف مصغرة ،ومراجعة
بشكل منتظم لمتابعة التقدم،
األهداف
ٍ
والمكافآت ،حيث إن إيجاد طريقة لمكافأة
النفس خالل فترة تحقيق الطموح ،تعد
من الوسائل التحفيزية التي تساعد
في الوصول وتحقيق األهداف وطموح
اإلنسان ،وفي ختام الورشة قام مدير
األنشطة والفعاليات بالمركز السيد
خالد اليافعي بتوجيه الشكر للدكتور
على الورشة القيمة ،والتعاون المستمر
في مجال تقديم الورش الهادفة في
التنمية وتطوير الذات ،كما شكر مركز
قطر للدراجات النارية (بطابط) على
التعاون المثمر والبنّ اء من أجل إنجاح
الورشة.

«التجارة» تنظم ورشة لمأموري الضبط القضائي
نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع االتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا) ،واللجنة العليا للمشاريع واإلرث ،ورشة
عمل لمأموري الضبط القضائي التابعين للجنة الوطنية
لحماية حقوق الملكية الفكرية لبطولة كأس العالم FIFA
قطر  .™2022وشارك في الورشة التي تستمر حتى غدا
الثالثاء حوالي  90مشاركا من وزارة التجارة والصناعة،
ووزارة الداخلية ،ووزارة البلدية.
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بحلول عام « »2025وفقا لتقديرات «ترويج االستثمار» و«إرنست آند يونغ»

« »16.807رياالت إنفاق الفرد على اإلسكان
خالل مشاركته بمنتدى عربي ..الشيخ د .ثاني بن علي:

الحوكمة تساهم
في تحسين أداء الشركات
الدوحة

تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن
سيف السليطي ،وزير المواصالت لدولة
قطر ،تستضيف الخطوط الجوية القطرية
فعاليات الندوة المالية العالمية لعام ،2022
التي انطلقت في مدينة الدوحة خالل الفترة
من  19إلى  22سبتمبر  .2022وتعد الندوة
المالية العالمية أحد أهم الندوات والتي
تجمع كبار القادة الماليين في صناعة
الطيران حيث يعقد ألول مرة منذ جائحة
كوفيد .19 -
ومن جانبه ،قال سعادة السيد أكبر الباكر،
الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط
الجوية القطرية« :يسرنا أن نستضيف
اجتماعات الندوة المالية العالمية لصناعة
الطيران الدولي في الدوحة والتي تنعقد
للمرة األولى منذ عام  ،2019والتي تتزامن
أيض ًا مع احتفائنا بمرور  25عاما منذ انطالق
عملياتنا ،حيث ستجمع الندوة المالية
أبرز قادة القطاع المالي لشركات الطيران

بالشراكة مع فريق من

إرنست آند يونغ ،ارتفاع
معدالت اإلنفاق على

 2021و 2023بما يتواكب

مع معدل النمو السنوي

المركب المتوقع في حصة
الفرد من الناتج المحلي

اإلجمالي خالل الفترة ذاتها

وزيادة معدالت اإلنفاق على
} الشيخ د .ثاني بن علي

جودة المعيشة.

المالية الحق في وضع الشروط والضوابط
الخاصة بإفصاح الشركات المدرجة في
البورصة فضال عن ابداء أي مالحظات على
التقارير التي تقدم من هذه الشركات الخاصة
بالحوكمة ،باإلضافة إلى أحقية الهيئة في
الرقابة على تطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة
عنها داخل الشركة .وأضاف ان الهيئة أيضا
من حقها توقيع جزاء مالي عند اخالل أي
شركة مدرجة بمبادئ ونظم الحوكمة أو
إحالة المسؤول للجنة المحاسبة في الهيئة،
عند عدم تقديم تقرير الحوكمة أو عند
عدم تنفيذ أو تصحيح المالحظات التي يتم
إبداؤها.
وبعد أن استعرض سعادة الشيخ د .ثاني بن
علي أهم ما يميز قانون الحوكمة القطري قال
إن نطاق تطبيق نظم الحوكمة التي صدرت
من الهيئة عام  2016يشمل جميع الشركات
المدرجة في البورصة ،التي تلتزم بتقديم
تقارير اإلفصاح السنوية التي تقدم للهيئة
وتوضح بهذه التقارير مدى التزام الشركة
بتطبيق مبادئ واحكام الحوكمة التي تصدر
عن الهيئة.
يذكر أن المؤتمر نظمه المنتدى العربي
للحوكمة وهي منظمة مجتمع مدني عربية
مقرها القاهرة وقد شارك في المؤتمر عدد من
خبراء الحوكمة في العالم العربي بهدف
بحث واستعراض ممارسات الحوكمة
ومقارنتها في الدول العربية.

ورجح التقرير الذي يحمل اسم «نظرة على
سوق العقار القطري :بناء المستقبل» زيادة
معدل إنفاق الفرد في قطر على اإلسكان من
مستوى يبلغ 14,828رياال في عام  2020إلى
مستوى يبلغ 16.807رياالت للفرد بحلول عام
 2025على أن يواصل معدل اإلنفاق االرتفاع
وصوال إلى مستوى  19.060رياال للفرد بحلول
عام  .2030فيما تشير التقديرات إلى ارتفاع
إيجارات الوحدات السكنية بمعدل نمو
سنوي مركب قدره  % 3بين عامي  2021و
 ،2030نتيجة زيادة الطلب على الوحدات
السكنية عالية الجودة وقدرة السوق على
تلبية احتياجات شريحة السكان ذات الدخل
المتوسطإلى المرتفع.
ورصد التقرير نمو الناتج المحلي اإلجمالي
لقطاع العقارات بنسبة  % 18بين عامي
 2015و 2020في ظل تضاعف عدد تصاريح
تقريبا .مبينا أن تقديرات
البناء الصادرة
ً
البنك الدولي تشير إلى نمو االقتصاد القطري
بواقع  % 4.9في عام  2022و % 4.5في عام 2023
بينما بلغت تدفقات االستثمارات األجنبية
المباشرة الواردة إلى قطر  4مليارات ريال قطري
كاستثمار رأسمالي إلى اقتصاد الدولة مع 82
جديدا ،وفقا لبيانات عام
مشروعا
استثماريا
ً
ً
ً
 2021بينما يوفر قطاع العقارات القطري فرص
نمو واعدة أما توقعات معدالت التضخم في
قطر فتشير إلى تأرجحها بين  % 2.4و%2.5
خالل الفترة بين عامي  2023و.2026

«القطرية» تستضيف كبار القادة
الماليين في صناعة الطيران
الدوحة

ترويج االستثمار في قطر

مركب قدره  % 2.6بين عامي

ضمن فعاليات الندوة المالية العالمية

$

توقع تقرير صادر عن وكالة

اإلسكان بمعدل نمو سنوي

$

شارك سعادة الشيخ د .ثاني بن علي بن
سعود آل ثاني ،عضو مجلس إدارة مركز
قطر للتحكيم التجاري بغرفة قطر ،في
المنتدى العربي لممارسات الحوكمة في
الدول العربية والذي عقد علي تطبيق زووم
يوم الخميس الماضي بمحاضرة حول دور
حوكمة الشركات في احكام الرقابة على
الشركات القطرية.
وقال سعادته خالل محاضرة ألقاها :إن
الحوكمة تعد من أهم نظم إدارة الشركات
والتحكم بها بصفة عامة ،عن طريق تحديد
مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
العليا والعاملين بالشركة وصوال إلدارة رشيدة
تعمل على رفع كفاءة الشركة وتحقيق
أهدافها ،وتنظيم حقوق أصحاب المصالح،
وكل ذلك بهدف تحسين أداء الشركة وتحقيق
مصلحتها وتقديمها على المصالح الشخصية
لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا فيها.
وأضاف أن المشرع القطري قرر أن تكون
الحوكمة للشركات المدرجة في السوق
المالية القطرية إلزامية التطبيق وأصبحت
جميع الشركات المدرجة في البورصة
ملزمة بتقديم تقرير عن تطبيق الحوكمة
لديها بحيث تلتزم الشركة بتنفيذ مبادئ
الحوكمة ويوقع جزاء مالي عند إخاللها
بمبادئها ونظمها.
وحول الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية في
قطر أوضح سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن
علي :أن المادة المادة رقم ( )323من القانون رقم
( )8لسنة  2021نصت بتعديل بعض أحكام
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون
رقم ( )11لسنة  ،2015على أنه :تتولى هيئة
قطر لألسواق المالية وفق ًا لتشريعاتها،
المدرجة أو
اختصاصات بشأن الشركات
ُ
التي تُ درج في األسواق المالية تتضمن وضع
شروط وضوابط اإلفصاح عن التقارير المالية
ونشرها ،وتقارير الحوكمة ،وأوضاع الشركة
خالل العام المالي ،ومراقبة تطبيقها ،وإبـداء
مالحظاتها عليها ،إن ُوجدت.
وقال إن هذا النص :منح هيئة قطر لألسواق

كتب

سعيد حبيب

وشركائها في مختلف سالسل التوريد
لمناقشة المرحلة المقبلة والتحديات
الواجب تجاوزها».
وقال السيد ويلي والش ،المدير العام
لالتحاد الدولي للنقل الجوي :يسرنا أن
نعقد فعاليات الندوة المالية العالمية
في الدوحة ألول مرة .ومع استمرار تعافي
قطاع الطيران سيكون للتمويل في إعادة
بناء الميزانيات ودعم أجندة االستدامة دور
محوري في المناقشات الهامة خالل األيام
القليلة المقبلة».
كما تستضيف الندوة المالية العالمية
ماري أوينز تومسن ،كبيرة االقتصاديين
لدى إياتا ،للحديث حول مرونة القطاع
وآفاقه االقتصادية.
الجدير ذكره أن الخطوط الجوية القطرية
قد استضافت في شهر يونيو الماضي
اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن
والسبعين لالتحاد الدولي للنقل الجوي
(االياتا) والقمة العالمية للنقل الجوي،
بمشاركة أكثر من  1000ممثل من قادة
قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم.

} انتعاش قطاع العقارات

ارتفاع اإليجارات بمعدل
نمو سنوي مركب «»% 3
حتى «»2030
نمو الناتج المحلي
اإلجمالي للعقارات «»%18
بين « 2015و»2020
ويشير التقرير إلى أن دولة قطر حر ّرت خالل
السنوات القليلة الماضية ،قوانين التملك
العقاري لتسمح بالملكية األجنبية وفقا
للضوابط بموجب قانون تنظيم تملك غير
القطريين للعقارات واالنتفاع بها ،مما أعطى
زخما لهذا القطاع.
ً
ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين
للعقارات  9مناطق ،بينما يبلغ عدد مناطق
انتفاع غير القطريين بالعقارات  16منطقة،
ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم

تخصيصها لتملك العقارات واالنتفاع بها لغير
القطريين  25منطقة.
ومن المنتظر أن يؤدي الطلب المتزايد ،بدعم
من قوانين الملكية األجنبية ،واستضافة
قطر لفعاليات رياضية عمالقة ،وتزايد عدد
الوافدين ،إلى الحفاظ على اتجاه إيجابي
ويشير التقرير إلى نمو المعروض
مستقب ًالُ .
في السوق العقاري بنسبة  % 6.9خالل الفترة
بين  2010و 2020بدعم من تطوير التشريعات
لتصبح أكثر مرونة والسماح لألجانب بتملك
العقارات وزيادة معدالت الطلب .
على الجانب التجاري ،يعتبر التقرير قطاع
واعدا ،وذلك مع ازدياد النشاط
المكاتب
ً
الحوافز
ستُ ساهم
كما
االقتصادي،
التنظيمية والمالية التي تقدمها وزارة التجارة
والصناعة ،ومركز قطر للمال ،وهيئة المناطق
الحرة -قطر ،وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا،
في تعزيز نمو هذا القطاع .وكذلك من المتوقع
أن يرتفع الطلب في قطاع التجزئة العقاري ،ال
سيما في مجال خدمات الترفيه.
ً
ملحوظا خالل
وقد شهد هذا القطاع نم ًوا
السنوات األربع األخيرة ،وذلك مع توفر
الفرص ذات الصلة بالفعاليات الرياضية
الكبرى على غرار كأس العالم  ،2022وسباق
الجائزة الكبرى فورموال ( 1بموجب اتفاقية
بدءا من عام  ،)2023وبطولة
لمدة  10سنوات
ً
العالم لأللعاب المائية ( ،)2023ودورة األلعاب
اآلسيوية (.)2030

استقبل األمين العام لمنظمة الجمارك العالمية ..الجمال:

زيادة فعالية الرقابة الجمركية بالذكاء االصطناعي
الدوحة

$

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبدالله
الجمال ،رئيس الهيئة العامة للجمارك،
سعادة الدكتور كونيو ميكوريا األمين
العام لمنظمة الجمارك العالمية ،في
الزيارة التي أجراها إلى دولة قطر بهدف
افتتاح الورشة اإلقليمية «تحليل البيانات
والذكاء االصطناعي» والتي يتم تنظيمها
خالل الفترة من  19إلى  21سبتمبر
الجاري ،كذلك تهدف الزيارة إلى االطالع
على برامج وآليات عمل مركز التدريب
الجمركي واإلقليمي في دولة قطر وآخر
استعدادات الجمارك للمشاركة في
مونديال .2022
وخالل افتتاح الورشة التي عقدت
تحت عنوان «تحليل البيانات والذكاء
االصطناعي» ،أكد سعادة السيد أحمد بن
عبدالله الجمال أن هذه الورشة تأتي ضمن
الجهود الرامية للهيئة في تنفيذ خطة بناء
المقدرة لدول اإلقليم ،وتنمية قدرات الكوادر
الوطنية ،موضحا أنه في ظل الزخم الكبير
في عمليات التجارة الخارجية ،وحركة
السفر والتنقل التي يشهدها العالم األن،
أصبح هناك حاجة ملحة لتحليل ومعالجة
البيانات المتدفقة بشكل دقيق ،وذلك

} صورة جماعية على هامش الحدث

من خالل االستفادة من تقنيات الذكاء
االصطناعي بهدف زيادة فعالية عمليات
المراقبة والتحليل واالستنتاج ،ودعم
عملية اتخاذ القرارات السليمة المبنية
على نتائج ودالئل مصدرها التحليالت
العلمية والمنهجية الموثوق بها ،وهو
الواقع الذي فرضته ثورة تقنيات الذكاء
االصطناعي ذات القدرة الفائقة على
محاكاة الذكاء البشري في الفهم وأداء
المهام بالجودة والسرعة المطلوبة.
وأشار إلى اهتمام الهيئة العامة للجمارك

في دولة قطر ،بتحليل البيانات ودورها في
دعم صناعة القرار ،ودور الذكاء االصطناعي
في تسهيل آليات العمل الجمركي ،فقد
استفادت الهيئة من هذه التقنيات في عدة
مشروعات ،من أبرزها مشروع التدقيق
على البيان الجمركي والوثائق المصاحبة
له ،من خالل برنامجها (التدقيق الذكي)،
والذي تتم من خالله معالجة المستندات
والصور المقدمة إلى النظام مثل (الفواتير،
وشهادات المنشأ ،وغيرها) وضمان خلوها
من األخطاء البشرية أو محاوالت التالعب.
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مشروع قرية زكريت في مدينة دخان يحقق معدل «« ..»% 72وصيف»:

إشغال سكن عمال راس لفان «»% 70
يضم « »560وحدة سكنية للفئة العاملة و« »128أخرى للموظفين

الدوحة

} مطار حمد

إلى « »3.43مليون

ارتفاع عدد مسافري مطار
حمد « »% 94.3في أغسطس
الدوحة

$

كشفت هيئة الطيران المدني عن
ارتفاع حركة المسافرين في مطار
حمد الدولي بنسبة  % 94.3خالل
أغسطس الماضي لتسجل 3.43
مليون راكب ،مقارنة مع مستوى بلغ
 2.06مليون راكب خالل الشهر ذاته من
العام الماضي.
وزادت حركة الطائرات في مطار حمد
الدولي بنسبة  % 17.6في أغسطس
على أساس سنوي لتصل إلى 18.782
حركة مقارنة مع مستوى 15.971
حركة في أغسطس .2021
وفي المقابل شهدت حركة الشحن
والبريد انخفاض ًا بلغت نسبته % 8.7
مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي
.2021
وسجل الشحن والبريد انخفاضا
إلى مستوى  188.357ألف طن في
أغسطس عام  ،2022فيما سجل
 206.265ألف طن في أغسطس عام
.2021
واعتبارا من  15سبتمبر الجاري باشرت
 13شركة طيران عملياتها التشغيلية
من مطار الدوحة الدولي وذلك حتى 30
ديسمبر  ،2022ويعتبر مطار الدوحة
هو المطار الثاني في العاصمة القطرية
الدوحة ،ويقع على بعد  15دقيقة من
وسط مدينة الدوحة و 30دقيقة من
معظم المالعب المستضيفة لبطولة
كأس العالم لكرة القدم قطر .2022
وتضم قائمة الشركات الـ  13كال من:
العربية للطيران وطيران أير كايرو
وبدر للطيران والخطوط الجوية
اإلثيوبية واالتحاد للطيران وفالي دبي
وطيران هيمااليا أيرالينز وطيران
الجزيرة والخطوط الجوية النيبالية
والخطوط الجوية الباكستانية
الدولية وطيران بيجاسوس وطيران
السالم وتاركو للطيران.
وتشير إحصائيات النقل الجوي

الصادرة عن الهيئة العامة للطيران
المدني إلى نمو قياسي في عدد
المسافرين عبر مطار حمد الدولي
بنسبة  % 164.1على أساس سنوي إلى
مستوى  15.57مليون مسافر بالنصف
األول من عام  2022مقارنة مع مستوى
بلغ  5.89مليون مسافر في الفترة
ذاتها من العام الماضي بينما ارتفعت
حركة الطائرات في مطار حمد الدولي
بنسبة  % 33.2خالل النصف األول من
العام  2022إلى مستوى بلغ 100.59
ألف طائرة بنهاية يونيو  2022مقارنة
مع مستوى بلغ  75.53ألف طائرة
خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما شهدت حركة الشحن والبريد
انخفاض ًا بلغت نسبته  ،% 9.4حيث
سجلت في النصف األول من  2022نحو
 1.18مليون مقابل  1.31مليون خالل
الفترة المماثلة.
وتتوقع الهيئة العامة للطيران المدني
القطرية تضاعف عدد المسافرين
إلى مطاراتها خالل العام الجاري ،حتى
 36مليون مسافر ،مدفوعة بمونديال
 ،2022ووضعت الهيئة مسارين
لتوقعات حركة المسافرين خالل
العام الجاري ،أحدهما معتدل بعدد 34
مليون مسافر طيلة  2022بنمو  % 90عن
العام الماضي ،بينما المسار الثاني
أكثر إيجابية ،ويتوقع ارتفاع عدد
المسافرين إلى  36مليون مسافر خالل
العام الجاري بنمو  % 105عن أرقام
.2021
وترجح الهيئة ارتفاع عدد رحالت
الركاب عبر مطاري حمد والدوحة
الدوليين ،خالل بطولة كأس العالم،
إلى  28ألف رحلة نظامية وعارضة
خالل الفترة بين  21نوفمبر وحتى 18
ديسمبر  ،2022ورجحت أن يبلغ عدد
القادمين والمغادرين والترانزيت خالل
نوفمبر المقبل بين  3.5مليون حتى 4.1
مليون مسافر ،ويرتفع الرقم إلى نطاق
بين  3.6مليون و 4.7مليون مسافر في
ديسمبر.

$

تعمل شركة وصيف الرائدة في مجال
إدارة وتسويق العقارات على تشغيل
العديد من المشاريع السكنية المتكاملة
الخاصة بفئة العمال التي طورتها مجموعة
بروة العقارية بالمدن الصناعية في راس
لفان ومسيعيد ودخان ،وذلك بهدف مواكبة
خطط التنمية لهذه المدن بما يضمن
تعزيز االستدامة المجتمعية فيها ،وبما
يؤكد أيضا التزام الشركة بمسؤوليتها
المجتمعية تجاه فئة العمال من خالل إدارة
مشاريع تقدم لهم كافة الحلول العقارية في
الحصول على مساكن راقية ،وتوفر كافة
المرافق والخدمات المعيشية التي تلبي
جميع احتياجاتهم وتطلعاتهم لتجسد
المعنى الحقيقي لمفهوم المدن العمالية
المستدامة والمتوافقة مع المعايير الدولية
لسكن العمال ،بما يضمن تمتعهم ببيئة
سكنية مستدامة.
وتدير «وصيف» في مدينة راس لفان
الصناعية التي تقع شمال قطر مشروع
سكن العمال في راس لفان والذي يعتبر
من المشاريع الهامة التي تدعم المتطلبات
المعيشية للعمالة في المناطق الصناعية
بهذه المدينة ،ويتكون المشروع من 560
وحدة سكنية للفئة العاملة و 128وحدة
سكنية للموظفين ،وتصل نسبة اإلشغال
فيهما إلى نحو  ،% 70كما يضم المشروع
مرافق خاصة لقاعات الطعام ومسجد
ومالعب وصالة رياضية ،إلى جانب ذلك
يحتوي المشروع على مبنى تجاري يتكون
من  7محال تقدم كافة االحتياجات لفئة
العاملة وتصل نسبة اإلشغال فيها إلى
.% 100
إضافة إلى ذلك تعمل «وصيف» في مدينة
مسيعيد التي تقع جنوب قطر ،على إدارة
عدد من المشاريع السكنية للعمال والتي
تهدف خدمة المناطق الصناعية الخاصة
بقطاع الطاقة في المدينة ،وتتكون هذه
المشاريع من أربع قرى تضم محالت
تجارية للتسوق وجهاز للسحب النقدي
و 2449وحدة سكنية ،منها  442وحدة
للموظفين ،و 275وحدة لكبار الموظفين،
وتصل نسبة اإلشغال في هذه الوحدات
إلى نحو  ،% 91باإلضافة إلى ذلك تقدم
هذه القرى خدمات ومرافق متعددة تلبي
كافة التطلعات من ضمنها شبكة واي فاي
وتلفزيونات ،ومطابخ وغرف للطعام ،ومرافق
لغسيل المالبس ،ومسجد ،ومراكز
لإلسعافات األولية ،وقاعة ترفيهية ،ومالعب
خارجية ،ومساحات داخلية وخارجية
لكافة النشاطات.
إلى جانب ذلك تدير «وصيف» مشروع
قرية زكريت لسكن العمال في مدينة
دخان الصناعية التي تقع غرب قطر،
ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة النمو
االقتصادي في دخان ،بما يثري المكانة
الصناعية التي تتمتع بها ،وتكون القرية
من  200وحدة سكنية للفئة العاملة و48
وحدة سكنية للموظفين ،وتبلغ نسبة
اإلشغال في فيها .% 72
وتقدم شركة «وصيف» العديد من
الخدمات في هذه المشاريع كتوفير
الصيانة لجميع األنظمة والمباني ،وخدمة
الحراسات األمنية على مدار الساعة طوال
أيام األسبوع ،باإلضافة إلى مراقبة أنظمة
األمان والطوارئ بشكل مستمر ،فضال عن
تقديم خدمات النظافة الخارجية لضمان
أفضل بيئة ممكنه للمستفيدين من
المشاريع ،إلى جانب ذلك تقدم الشركة
خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في
مشاريع مسيعيد.

} سكن العمال في راس لفان

َّ
وقعت مذكرة تفاهم مع «جورد»

«قطر لألسمنت»

تعتزم إنتاج مواد بناء خضراء

} عقب توقيع مذكرة التفاهم

الدوحة
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وقعت شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت،
والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)،
مذكرة تفاهم للتعاون في مجاالت البحث
والتطوير إلنتاج مواد بناء خضراء أو منخفضة
االنبعاثات الكربونية ،بما يعزز الجهود نحو
إنشاء بيئة عمرانية مستدامة في قطر.
وبموجب المذكرة ،التي تم توقيعها بحضور
القيادات التنفيذية في الجانبين ،وعدد من
الباحثين والخبراء والمعنيين بصناعة مواد
البناء ،ستتعاون المنظمة الخليجية وشركة
األسمنت للقيام بعمليات بناء القدرات وتبادل
المعرفة لتشجيع التحول إلى حلول مستدامة
واتباع ممارسات البناء األخضر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى االستفادة من قدرات
شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت،
ومبادرات وبرامج المنظمة الخليجية في مجال
االستدامة البيئية ،الستكشاف أوجه التعاون
فيما يتعلق بالخبرات والتجارب الجماعية
للمؤسسات الشريكة في هذا القطاع الحيوي.
وتعليقا على االتفاقية ،قال المهندس عيسى
محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي لشركة
قطر الوطنية لصناعة األسمنت ،إن توقيع

مذكرة التفاهم مع المنظمة يهدف إلى تعزيز
التعاون البحثي والعلمي في مجال إنتاج
منتجات صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون،
وتحقيق التنمية المستدامة ،وتأسيس نظام
متكامل ومستدام في هذه الصناعة المهمة
لخدمة المجتمع القطري.
وأضاف كلداري ،أن شركة قطر الوطنية
لصناعة االسمنت تماشيا مع رؤية قطر
الوطنية  ،2030بدأت في أخذ المبادرات ودعم
المؤسسات التي تركز على بناء القدرات وخلق
ثقافة االستدامة التي تجمع بين االقتصاد
والبيئة.
من جانبه ،أكد الدكتور يوسف بن محمد
الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية
للبحث والتطوير ،أن الذراع البحثية للمنظمة
مكرسة الحتضان وتقديم الحلول التي تلبي
احتياجات االستدامة في صناعة البناء
والتشييد ،وقال  :مع ذلك ،ال يمكننا االستفادة
بشكل كامل من هذه الحلول ،إال إذا تأكدنا
أيضا من قابلية هذه الصناعة للتوسع والقدرة
على التكيف مع الحلول الخضراء على المدى
الطويل .وهذا ما نأمل أن نحققه من خالل
التعاون مع شركة قطر الوطنية لصناعة
األسمنت ،التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة
في صناعة مواد البناء.

تضمن أحدث مجموعة خريف وشتاء «»2022
ّ

«فيفتي ون إيست» يستضيف عرضا لعالمة «كون هووي»
استضاف فيفتي ون إيست ،متجر قطر المفضل،
عرضا حصريا للعالمة التجارية «كون هووي» يومي
المصمم «لي كون هووي»
 14و 15سبتمبر ،بحضور
ّ
شخصيا والذي يزور قطر والشرق األوسط للمرة األولى.
ًّ
وأقيم العرض في صالة كبار الشخصيات النسائية
وتضمن أحدث
في فيفتي ون إيست في الجونا مول
ّ
مجموعة لخريف وشتاء  ،2022حيث حظيت بإعجاب
وإشادة السيدات القطريات .في مجموعته الجديدة،
المصمم «لي كون هووي» الفن السريالي الذي
يتبنّ ى
ّ
ّ
يمثل الحركة الثقافية في القرن العشرين والتي
تجسد أعمق أفكار العقل من دون التخ ّلي عن النظرة
ّ
الواقعية للحياة .وتكمن في جوهر التصاميم الرسومات
المبهرة التي قدمها الفنان البلجيكي السريالي الشهير
«رينيه ماغريت» ،والذي شكّ لت أعماله الفنية مصدر
إلهام البتكار المجموعة فأضافت عنصرا من المفاجأة
دفع بالتصاميم القابلة لالرتداء بكل سهولة إلى أبعد

الحدود .وتعتبر «كون هووي» من العالمات المفضلة
لدى عشاق التصاميم الجميلة والراقية في قطر حيث
تعرض المجموعات الرائعة في ركن «ماريا لويزا» في
فيفتي ون إيست .ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة
الفعاليات التي يقيمها فيفتي ون إيست للترحيب
المصممين العالميين ،حيث يهدف إلى تعزيز
بنخبة
ّ
مكانته كوجهة رئيسية لعشاق التصاميم الجميلة
ّ
ومؤك ًدا على ريادته الدائمة الستضافة أحداث
والراقية
المصمم «لي كون هووي»
أشاد
العرض،
وبعد
الموضة.
ّ
الحائز على العديد من الجوائز بذوق وتقدير السيدات
القطريات للتصاميم الحديثة .وقال« :أتش ّرف بهذا
التعاون مع شريكنا فيفتي ون إيست ،وسعيد للغاية
بتقديم أحدث مجموعاتي إلى السيدات اللواتي
يقدرن تصاميم وأسلوب العالمة» .وأضاف« :السيدات
ّ
القطريات تتمتّ عن بذوق رفيع وأنيق ،وأشكر فيفتي ون
بهن وأتطلع لزيارة هذا
إيست على هذه الفرصة ل ّلقاء
ّ

تماما مع نهج وقيم
المكان الرائع مرة أخرى والذي يتوافق
ً
عالمتنا التجارية».
المصمم الماليزي العالمي «لي كون هووي»
يذكر ان
ّ
تخرج من المعهد الماليزي للفنون في عام 1993
وصقل مهاراته في مختلف مسابقات التصميم ،كما
حظي باإلشادة والتنويه في العديد من الم ّرات بفضل
تأسست
تصاميمه التي تتمتّ ع بالفخامة واألصالة.
ّ
العالمة التجارية «كون هووي» في عام  1999لتمزج
تتميز العالمة
بين الحرفية العالية والمقاربة الفنية.
ّ
بالتصنيع بمواد عالية الجودة مع لمسات بارزة من
الصور الظلية ،والطبعات ،واأللوان .تشارك العالمة
التجارية في أسبوع باريس للموضة منذ عام ،2010
واعتمدتها العديد من الشخصيات الشهيرة في
مناسبات وعروض هوليوود ،ومنها جوائز نقابة ممثلي
الشاشة ،وجوائز الغولدن غلوب ،وحفالت ما بعد جوائز
األكاديمية (األوسكار) ،وجوائز إيمي.

} المصمم لي كون هووي خالل الحدث

اقتصاد
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بمعالجة المدفوعات الخارجية من سيتي بنك نيويورك

جائزة التميز لـ «الدولي اإلسالمي»

مع «لوب للتنقل»

«المصرف» يوقع مذكرة تفاهم
لتعزيز استخدام السكوترات
الدوحة

} خالل تسليم الجائزة

$

الدوحة

منح سيتي بنك نيويورك  Citibankنيويورك
جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة
المباشرة للمدفوعات الخارجية ( )STPلعام 2021
للدولي اإلسالمي تعبير ًا عن تقديره للمستوى
المتقدم الذي يتعامل به الدولي اإلسالمي مع
المدفوعات الخارجية والتي تضاهي أفضل
المعايير العالمية في هذا المجال.
وبحضور السيد علي حمد المسيفري رئيس
قطاع الموارد البشرية والشؤون اإلدارية
تس ّلم السيد محمد خير برهومة رئيس
قطاع العمليات في الدولي اإلسالمي الجائزة
من السيد محمد كلداري (نائب الرئيس -
للمؤسسات المالية ) لـ«سيتي بنك» خالل
حفل أقيم للمناسبة في المبنى الرئيسي
للبنك ،وحضر حفل التسليم السيد سيد
عاصم محمود رئيس العمليات المركزية كما
ّ
كل من السادة:
حضرها أيض ًا من «»Citibank
مهند بركات نائب الرئيس (الخزينة والحلول
التجارية) ومحمد الحمادي ،مدير مجموعة

البنوك المراسلة.
وأوضح سيتي بنك أن الدولي اإلسالمي استحق
الجائزة بالنظر إلى أنه حقق أفضل األرقام
ومعايير األداء في مجال المدفوعات الخارجية
وبنسب تعتبر من األعلى عالمي ًا.
وص ّرح السيد علي حمد المسيفري ،بمناسبة
فوز الدولي اإلسالمي بهذه الجائزة قائ ًال« :إنها
ليست المرة األولى التي يحصل فيها الدولي
التميز في معالجة الدفعات
اإلسالمي على جائزة
ّ
الخارجية من  Citibankنيويورك ،حيث حصل
عليها البنك عدة مرات من قبل ،األمر الذي يؤكد
أنه يحافظ على جدارته في مجال إدارة العمليات
ويحسنها باستمرار ،وهذا نابع من جهود
حثيثة يتم بذلها ،بعضها يتعلق بالتدريب
والتأهيل واستقطاب الكوادر الخبيرة،والبعض
اآلخر يتعلق بالتكنولوجيا المصرفية التي
يستخدمها ويحرص على مواكبة الجيل
األحدث منها».
وأضاف« :إن معالجة المدفوعات الخارجية جزء هام
في شبكة خدماتنا المصرفية ،ونسعى دوم ًا ألن تكون
هذه العمليات تتسم بالدقة والسرعة والكفاءة،لما
لذلك من أهمية في زيادة عوامل الثقة واالستجابة

لتطلعات العمالء ،وتحسين بيئة األعمال».
وأوضح« :إن الجائزة أيضا تعكس نجاح ًا
كبير ًا للدولي اإلسالمي بالتعامل مع عمليات
المدفوعات الخارجية التي تقتضي أن يتم
ّ
تدخل يدوي،
التحويل المباشر لألموال دون
مع ضمان وصولها إلى المستفيدين بالسرعة
المطلوبة،ودون حدوث أخطاء أو تأخير».
وتوجه المسيفري بالشكر لـ(سيتي بنك) على
ثقته ،وعلى حرصه على العالقات والشراكة
المتواصلة مع الدولي اإلسالمي،مؤكد ًا الرغبة
بتعزيز هذه الشراكة والدفع بها قدم ًا نحو األمام
بما يعود بالمنفعة على الطرفين.
من جانبه أعرب السيد محمد كلداري «عن
تقديره للمستوى المتميز الذي حققه الدولي
اإلسالمي في مجال المدفوعات الخارجية ،والتي
استحق وفقه جائزة التميز التي منحت له
سابق ًا عدة مرات،ما يدل على قدرة البنك على
تحديث وتطوير عملياته باستمرار».
وأشار إلى أن «هناك رغبة وإمكانية ألن تتطور
العالقات بين سيتي بنك والدولي اإلسالمي في
الفترة المقبلة ،بحيث يستفيد كل طرف من
إمكانيات الطرف اآلخر بالطريقة المثلى».

ُ ّ
«وقود» تدشن محطة ملعب
الجولف بالمدينة التعليمية
تشرف حاليا على تنفيذ « »7محطات جديدة

الدوحة
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في إطار خطتها االستراتيجية التي ترتكز على
توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق
الدولة ،افتتحت قطر للوقود «وقود» محطة
ملعب الجولف بالمدينة التعليمية.
وصرح السيد سعد راشد المهندي ،الرئيس
التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ،قائ ًال
«يسرنا افتتاح محطة ملعب الجولف بالمدينة
التعليمية ،لتلبية احتياجات عمالئنا في هذه
المنطقة وما حولها» ،مؤكدا بأن افتتاح محطة
ملعب الجولف بالمدينة التعليمية الجديدة من
شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع
شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها ،كما
يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات

} وقود تعزز توسعاتها

البترولية في السوق المحلية ،وضمان توفير
منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العمالء
في أنحاء الدولة ،معربا عن شكر وقود وتقديرها
لكل الجهات ذات العالقة التي ساهمت وتساهم
في إنجاز مشروعاتها الحيوية.
وتبلغ مساحة محطة ملعب الجولف26300 ،
متر مربع ،وتحتوي المحطة على  4خطوط
تتضمن  12مضخة لتعبئة الوقود للمركبات
الخفيفة.
وكجزء من المبادرة الخضراء لشركة وقود
المتوافقة مع رؤية دولة قطر  2030للتنمية
المستدامة ،تم تجهيز محطة ملعب الجولف
بالمدينة التعليمية بمصادر لتوليد الكهرباء
من الطاقة الشمسية لتغطية جزء من الطاقة
المستخدمة في المحطة وذلك بالتعاون مع
شركة سراج للطاقة ،كما تحتوي على وحدات

لشحن المركبات الكهربائية تم تركيبها
بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية
للكهرباء والماء (كهرماء) ،وذلك لخدمة مرتادي
المدينة التعليمية والمناطق المجاورة لها.
وتقدم محطة ملعب الجولف لعمالئها خدمات
على مدار الساعة ،بما في ذلك متجر سدرة
للمستلزمات اليومية ،وخدمات غسيل
السيارات اليدوي ،وتغيير الزيوت وإصالح
اإلطارات للمركبات الخفيفة ،باإلضافة إلى
مطاعم للوجبات السريعة للمركبات ،فضال
عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز «شفاف»،
باإلضافة إلى توفير جميع أنواع المنتجات
البترولية للمركبات الخفيفة.
يذكر أن وقود تشرف حاليا على تنفيذ 7
محطات جديدة من المتوقع أن يتم تشغيل
معظمها في النصف الثاني من عام .2022
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وقع مصرف قطر اإلسالمي (المصرف)
وشركة لوب للتنقل ()Loop Mobility
القطرية مذكرة تفاهم للتعاون في
مجال التنقل المستدام ،وتشجيع
الجمهور على استخدام وسائل تنقل
صديقة للبيئة بد ًال من سياراتهم
الشخصية.
وتتماشى االتفاقية ،التي تدخل حيز
التنفيذ في بداية شهر نوفمبر ،مع
مبادئ االستدامة الخاصة بالمصرف
للتنقل الحضري ،كما تشجع
الجمهور على تقليل انبعاثات الكربون
للتخفيف من آثار تغير المناخ.
وبموجب االتفاقية ،سيتم وضع
السكوترات الكهربائية التي تحمل
شعار المصرف في نقاط استراتيجية
مناسبة للركاب بما في ذلك الدوحة
ولوسيل والوعب والعزيزية والسودان
وحول محطات المترو.
وبهذه المناسبة ،قال السيد دينوس
كونستانتينيدس ،المدير العام
للمجموعة االستراتيجية والرقمية
في المصرف« :يسعدنا أن نبرم
هذه الشراكة مع لوب للتنقل
( )Loop Mobilityلحث الجمهور
على استخدام وسائل نقل صديقة
للبيئة .فمع اعتدال الطقس،
أصبحت السكوترات الكهربائية ح ًال
فعا ًال وصديق ًا للبيئة ويتوفر بأسعار
معقولة .لقد كنا دائما في طليعة

الداعمين لجهود االستدامة في قطر،
ونأمل أن يعمل هذا على زيادة االعتماد
على السكوترات الكهربائية للمساعدة
في تقليل االنبعاثات وحماية البيئة.
وتدعم هذه الشراكة التزامنا تجاه
االستدامة باإلضافة إلى جهودنا في
تعزيز القطاع للشركات الناشئة في
قطر».
ومن جانبه قال السيد إبراهيم محمد
الحسن المهندي ،مالك شركة لوب
للتنقل« :نشكر المصرف على هذه
الشراكة ونفتخر بها ،حيث إنها
تعتبر جزء ًا من رسالتنا المتمثلة
في توفير المزيد من الحرية وخيارات
التنقل المستدامة والصديقة للبيئية
للمجتمع .ومع استمرار توسع
عملياتنا في جميع أنحاء المنطقة،
قمنا بإطالق السكوترات الكهربائية في
توجه إلى التنقل الحضري المستدام،
ولرفع وعي المجتمعات .لطالما كان
لدينا التزام راسخ بأن نكون جزء ًا من
حل مشكلة تغير المناخ بينما نقود
السوق نحو التنقل الدقيق المستدام.
ونأمل من خالل هذه الشراكة الجديدة
في الوصول إلى شريحة أكبر وتوفير
البديل للتنقل بسالسة في جميع
أنحاء المدينة دون اإلضرار بالبيئة».
يذكر ان شركة لوب للتنقل هي
شركة ناشئة طموحة مقرها قطر،
تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في
مجال النقل ،باستخدام نموذج
متطور للسكوتر الكهربائي ،لبناء
مستقبل أكثر استدامة.

} خالل توقيع مذكرة التفاهم

بالتعاون مع «موني جرام»

 Ooredooتمنح عمالء خدماتها
المالية فرصة ربح « »5كيلو من الذهب
الدوحة

$

أعلنت  Ooredooعن إطالق عرض
جديد لعمالء خدماتها المالية الذين
يرسلون الحواالت المالية دولي ًا
بالتعاون مع شريكها موني جرام .ومع
العرض الجديد ،سيحصل العمالء
على فرصة الدخول في سحوبات
للفوز بمجموع جوائز تصل إلى 5
كيلوغرامات من الذهب.
ولالستفادة من العرض ،كل ما على
العمالء فعله هو إرسال حوالة مالية
من خالل موني جرام باستخدام
تطبيق  Ooredoo Moneyللخدمات
المالية ،للدخول في السحوبات التي
تمنحهم فرصة الفوز بإحدى جوائز
الذهب والتي يصل مجموعها إلى 5
كيلوغرامات من الذهب.
و قال تركي الجابر ،مدير مساعد
حمالت التسويق لخدمات األفراد
والعالمة التجارية في :Ooredoo

«يسعدنا إطالق هذا العرض الجديد
الذي نوفر من خالله جوائز ثمينة
تصل إلى  5كيلوغرامات من الذهب
مع خدماتنا المالية التي تتيح للعمالء
إتمام معامالتهم المالية بكل سهولة
وسرعة أينما كانوا وفي أي وقت عبر
تطبيق  .Ooredoo Moneyومن خالل
شراكتنا مع موني جرام ،يمكن للعمالء
إرسال حواالت مالية إلى مختلف دول
العالم بتكلفة مناسبة وأسعار صرف
رائعة .ونسعى من خالل هذا العرض
إلى مكافأة عمالئنا الذين يستخدمون
خدماتنا المالية وتشجيع الجميع
على تجربة المزايا الرائعة المتوفرة
عبر تطبيق للخدمات المالية ،ونتمنى
التوفيق للجميع للفوز بالذهب».
ويسري العرض الجديد حتى 12
نوفمبر  2022وستدخل من خالله
تلقائي ًا في السحب جميع الحواالت
المالية التي يتم إرسالها إلى أي دولة
عبر موني جرام باستخدام تطبيق
.Ooredoo Money
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للمشاركة في «اكسبو موصياد  ..»2022مسؤولو الجمعية:

محفزات لرجال األعمال القطريين
التنباش :تعاون رجال األعمال في تركيا وقطر يعود بالنفع على الجانبين
اصمالي :المعرض يساهم بشكل مباشر في رؤية تركيا لعام «»2023
اسطنبول

كرم الحليوي

كشف السيد محمود اصمالي رئيس
مجلس إدارة جمعية الصناعيين ورجال
األعمال المستقلين في تركيا (موصياد) عن
وجود مشاركات قطرية في معرض موصياد
إكسبو  ،2022أحد أهم المعارض التجارية
المختلطة في تركيا والمنطقة ،والذي سيفتح
أبوابه في اسطنبول للمرة التاسعة عشرة في
الفترة من  2إلى  5نوفمبر المقبل ويجمع أكثر من
 100ألف زائر ومشارك من  124دولة.

} داود التنباش

} لقاء نائب رئيس مجلس إدارة «موصياد» مع الوفد اإلعالمي

جاء ذلك خالل تصريحات صفحية لوفد إعالمي من الصحف
المحلية أثناء زيارة إلى تركيا نظمتها سفارة الجمهورية
التركية لدى قطر بالتعاون مع مكتب الخطوط الجوية
التركية في الدوحة.
وأضاف اصمالي أن معرض موصياد إكسبو يقام كل عامين
في مركز توياب اسطنبول للمعارض والمؤتمرات ،حيث
سيجمع بين لجان المشتريات المؤهلة ورجال األعمال
والمستثمرين ورجال األعمال الصناعيين ،مؤكدا أنه على
الرغم من الوباء المستعر ،تم تحقيق معدل رضا قدره 97
 ٪في معرض موصياد  ،2020وأشار إلى أن معرض موصياد
إكسبو  2022سيوجه التجارة العالمية في عالم ما بعد
كوفيد  ،19 -حيث إنه قد سبق واستضاف زوارا من  102دولة
على مساحة  14000متر مربع ،وكان المعرض الوحيد الذي
يتوافق مع تدابير السالمة في ذلك الوقت.
وتابع اصمالي :سنستضيف مرة أخرى أكثر من  100ألف
زائر وعارض من  124دولة على مساحة  25ألف متر مربع،
حيث ستكون هناك مشاركة متحمسة من أوروبا وآسيا
وأفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وهي
مشاركات من دول أذربيجان وروسيا وقطر والمملكة العربية
السعودية والمغرب وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان،
باإلضافة إلى لجان المشتريات المؤهلة من العديد من
البلدان مثل إيران والجزائر ،حاضرة في معرض موصياد
إكسبو ،مركز التجارة العالمية.
وقال اصمالي انه تم إجراء بحث شامل ومتعمق في معرض

أهمية وجود ممثل

«موصياد» لها نقاط

للجمعية في الدوحة

ارتباط في « »90دولة

لفائدة الطرفين

حول العالم

موصياد ودعونا لجان المشتريات القائمة على الشركات
والمنتجات إلى بلدنا ،مع الحضور من  24قطاعا مختلفا،
نتوقع أن تسفر اجتماعات  B2Bالتي ستجمع الزوار
والمشاركين عن نتائج إيجابية .وأشار اصمالي إلى أننا
متحمسون لاللتقاء الكبير.
وأشار رئيس مجلس اإلدارة «موصياد» إلى مساهمات
موصياد السابقة في مجال الدبلوماسية التجارية ،وأشار
إلى أنه سيتم عقد اجتماع سفراء مجموعة الثمانية في
نطاق المعرض .مؤكدا أن معرض موصياد سيساهم بشكل
مباشر في أهداف تركيا لعام .2023
وقال :يعد معرض  MUSIAD EXPO 2022أيضا قلب
الدبلوماسية التجارية .مع انعقاد منتدى األعمال الدولي
في إطار معرض موصياد إكسبو التجاري المختلط األكثر
شموال في تركيا واستضافة مختلف البعثات الدبلوماسية

نائب رئيس مجلس إدارة «:»Re-Pie

فرص عديدة أمام المستثمر القطري
زار الوفد اإلعالمي من الصحف
المحلية القطرية شركة Re-Pie
الصندوق االستثماري التركي
وهي شركة إلدارة األصول ،وتعد
أول وأكبر شركة إدارة أصول
بديلة في تركيا في الشركات
الناشئة منذ عام  2017ولديها
العديد من الشركات التي
وصلت لحد مليار دوالر في قيمتها
بدون إدراجها بالبورصة في
محفظتها ،وهذه الشركات هي
حلم كل مستثمر ورائد أعمال في
بداياته وغالبا ما تعمل في مجال
التكنولوجيا.
وبحسب تصريحات السيد
محمد علي إيرجن ،نائب
رئيس مجلس إدارة شركة
 ،Re-Pieللوفد اإلعالمي أنه يتم
استثمار  % 10من أصول Re-Pie
الخاضعة لإلدارة من قبل مواطني
دول مجلس التعاون الخليجي،
وهناك العديد من األفراد

} محمد علي إيرجن

القطريين والمكاتب العائلية
كمستثمرين متكررين ،مؤكدا
على أن المستثمرين القطريين
مرحب بهم وأمامهم فرص عديدة
لالستفادة من االستثمار مع Re-
.Pie
وحدد إيرجن عوامل النجاح
الرئيسية للشركة وآلية عملها
في عدة نقاط أولها أنها تقوم
بإنشاء أداة استثمارية واحدة
لكل شركة مستهدفة ،لذلك
تسمح للمستثمرين باالختيار
واالختيار من بين الفرص.
وقال :ركزنا على األصول المقومة
بالعملة الصعبة وحتى ال
نتعرض لمخاطر العملة ،كما
أننا نستثمر في الشركات التي
إقليميا
لديها القدرة على التوسع
ً
عالميا ،فتركيا ليست
إن لم يكن
ً
كافية كسوق.
وبالتالي نحن نفضل الشركات
التي يمكننا مساعدتها على
النمو ،كما نود خلق التآزر بين
شركات المحفظة لدينا.
وأضاف نائب رئيس مجلس
إدارة شركة  Re-Pieأن الشركة
منظمة من قبل مجلس أسواق
رأس المال في تركيا ،كما أن
هياكل صناديقها لكل شركة يتم
ً
أيضا من قبل .CMB
تنظيمها
ويتم االحتفاظ باالستثمارات في
بنك كوستاديان (QNB Finans
 )Investويتم تدقيقها من قبل
 ،.Delloiteمشيرا إلى أن األدوات
االستثمارية لشركة Re-
 Pieمتوافقة مع أحكام

الشريعة اإلسالمية ،وتحصل
على موافقة من هيئة فتوى
مستقلة.
كما أن هذه األموال معفاة من
الضرائب .لذا فإن الضريبة
الفعالة على العوائد هي .% 0
وقال إيرجن إنهم على وشك
االنتهاء من اإلجراءات القانونية
والمالية لشركة مطور ألعاب
الهاتف المحمول .وستكون هناك
أداة استثمارية أخرى ()VCIF
لالستثمار فقط في هذه الشركة.
مضيفا بأن  Re-Pieستستثمر
 12.5مليون دوالر أميركي في
مطور األلعاب وتتوقع تحقيق
عائد  10xفي غضون عامين.
وستحصل  Re-Pieعلى طلبات
المشاركة حتى  15أكتوبر.
وأشار إيرجن إلى أن معظم
المستثمرين هم ممن لديهم
خطط معاشات تقاعدية خاصة
إلى جانب  800من األثرياء،
موضحا أنه على األرجح سيكون
لديهم صندوق آخر مكتتب به
زيادة في االكتتاب مثل آخر
نظرا ألن ألعاب
خمسة صناديق،
ً
الهاتف المحمول تتمتع بجاذبية
كبيرة.
وقال إنه على الرغم من عدم
وجود حد أدنى للمشاركة في
«صناديق األصول المحددة»
الخاصة بـ  ،Re-Pieإال أن المدة
هي سبع سنوات ،على الرغم
من أن المستثمرين سيبيعون
حصتهم في الصندوق في غضون
ذلك.

استثمار « »% 10من أصول
الشركة الخاضعة لإلدارة من
قبل مواطني دول الخليج

من جميع أنحاء العالم وممثلينا األجانب وسفرائنا وقناصلنا
وسفرائنا الفخريين في بلدنا ،كما سيعقد حدث في
معرض موصياد بمشاركة سفراء  D8هذا العام ،مضيفا أن
معرض موصياد يوفر فرصة عظيمة لتركيا للوصول إلى
هدفها التصديري البالغ ،مؤكدا انه في المعارض السابقة،
ساهمت مليارات الدوالرات من التجارة في االقتصاد.
واختتم اصمالي حديثه قائال« :نهدف إلى المساهمة مباشرة
في رؤية بلدنا لعام  2023على أعلى مستويات االتصال
التجاري».
ومن جانبه قال السيد داود التنباش نائب رئيس
العالقات الخارجية في جمعية الصناعيين ورجال األعمال
المستقلين التركية (موصياد) أن هناك مجاالت تعاون كثيرة
بين الجمعية ورجال األعمال القطريين وأن المعرض يقدم
لهم محفزات عديدة خاصة وأنه متنوع وأصبح منصة تصل

برجال األعمال إلى أي منطقة في العالم ،مؤكدا على أن
التعاون ما بين رجال األعمال في البلدين تركيا وقطر يعود
بالنفع على الجانبين في البلدين.
وأوضح التنباش خالل تصريحاته للوفد اإلعالمي من الصحف
المحلية انه سبق وتم توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة رجال
األعمال القطريين قبل  3سنوات وأن جمعية «موصياد» من
جار عملية تغيير
األساس لديها نقطة ارتباط في قطر ولكن ٍ
للممثلين فقط ،مؤكدا على أهمية وجود ممثل للجمعية في
الدوحة لفائدة الطرفين ورجال األعمال في البلدين ،وان هناك
مجاالت كثيرة بامكان الطرفين التعاون فيها.
وأشار نائب رئيس العالقات الخارجية في «موصياد» إلى أن
الجمعية لها  83نقطة ارتباط في داخل تركيا وحول العالم
 164نقطة ارتباط للجمعية في حوالي  90دولة ،كما يوجد
بالجمعية  13ألف عضو متميزين وجميعهم رجال أعمال
ولديهم تقريبا  60ألف شركة وبينهم قرابة  20ألف مصدر
ويلعبون دورا مهما في الصادرات التركية بما يشكل  % 20من
الصادرات ،كما أن هؤالء االعضاء لديهم قرابة  2مليون موظف.
وأضاف أن الجمعية تضم أعضاء لديهم شركات كبيرة وهو
ما يجعل موصياد من أكبر جمعيات رجال األعمال حول
العالم ،وتقوم بترتيب اجتماعات وندوات يشارك بها آالف من
رجال األعمال حول العالم حتى أنه تم تنظيم اكثر من ثالث
ندواة واجتماع وفعالية خالل سنة واحدة.
وقال إن لجنة العالقات الخارجية في الجمعية خالل السنة
نظمت أكثر من ألف اجتماع وفعالية في الداخل والخارج.

قطر تمتلك « »% 10من أسهمها

ممثل لجهاز االستثمار
في بورصة اسطنبول
مصدر مسؤول :نوفر فرص تداول آمنة بإجراءات سهلة

ضمن األماكن الهامة التي قام الوفد
اإلعالمي من الصحف المحلية
بزيارتها في اسطنبول هي بورصة
اسطنبول والتي استثمر فيها جهاز
قطر لالستثمار ،وفي نهاية عام
 ،2020استكملت عملية نقل 10%
من أسهم بورصة إسطنبول إلى
صندوق قطر السيادي ،بموجب
اتفاقية أبرمت في  26نوفمبر
من العام نفسه مع صندوق
الثروة السيادي التركي ،وأثمرت
الصفقة عن استثمار جهاز قطر
لالستثمار بقيمة  200مليون
دوالر ،وحدد سعر الصفقة بناء
على إجمالي القيمة الرأسمالية
لبورصة إسطنبول البالغة نحو
ملياري دوالر.

وبحسب تصريحات لمصدر
مسؤول في بورصة اسطنبول
للوفد اإلعالمي فإنه أصبح هناك
ممثل لجهاز قطر لالستثمار في
اإلدارة ويشارك في االجتماعات
ويطرح آراءه ،كاشفا عن أن بورصة
اسطنبول حققت ربحا مؤخرا
يوازي  2مليارات ليرة تركية،
وأن هناك شركة واحدة أجنبية
مدرجة في بورصة اسطنبول
وهي الشركة النمساوية التي
تقدم الخدمات الغذائية للخطوط
الجوية التركية .مؤكدا أن
االستثمار هنا آمن ومضمون وهناك
تسهيالت عن طريق بنك قطر
الوطني في تركيا ،موجها الدعوة
للمستثمرين القطريين.

وأكد على أنه من الممكن أن يكون
هناك فرص للتعاون االستثماري
والفرص المتبادلة.
وقال المصدر :ندعو المستثمرين
القطريين لالستثمار في أسواق
رأس المال في بلدنا ،التي
تحمي المستثمرين األجانب،
وتوفر فرص تداول آمنة ،تتسم
بالسيولة الشديدة ،حيث يمكن
إجراء التداول بسهولة ،كما ال
توجد قيود على تدفقات رأس المال
الداخلة والخارجة ،والتي توفر
الوصول إلى مجموعة متنوعة من
منتجات األوراق المالية المتداولة
في أربعة أسواق مختلفة ،فضال
عن البنية التحتية التنظيمية
القوية لدينا.

آراء وﻗﻀﺎﻳﺎ

آراء وﻗﻀﺎﻳﺎ

13

السنة ( - )28الثالثاء  24من صفر 1444هـ الموافق  20سبتمبر 2022م العدد ()9878

رأي $

الخطاب الهام

eliesaliba1@gmail.com

اجتماعات الجزائر والمصالحة الفلسطينية
جولة الحوار في األراضي الجزائرية ،فرصة مهمة لوصول
الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق إليجاد مرجعية فلسطينية
موحدة لمواجهة السياسات اإلسرائيلية ،وكان الرئيس الجزائري
عبدالمجيد تبون قد أعلن بتاريخ السابع من كانون األول/
ديسمبر  2021بأن بالده ستستضيف لقاء جامعا يضم الفصائل
الفلسطينية لتوحيد الصف الفلسطيني ،وعملت الجزائر خالل
األشهر الماضية على استضافة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية
في لقاءات منفصلة ،في محاولة للوصول إلى نتائج تكون القاعدة
األساسية للحوار الوطني الشامل القادم ،وبات من المتوقع أن يتم
عقد لقاءات ثنائية بين وفدي فتح وحماس على هامش اجتماعات
الحوار؛ من أجل تذليل أي عقبات قد تحدث من شأنها وقف الجهود
الجزائرية.
ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات تضم الفصائل الفلسطينية كافة،
في الثاني من تشرين األول /أكتوبر المقبل في الجزائر؛ إلجراء حوار
وطني شامل من أجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ،ومن
المقرر أن تضم االجتماعات  14فصيال فلسطينيا ،أبرزهم حركتا
التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة اإلسالمية (حماس)،
وتأتي هذه االجتماعات الفصائلية تتويجا لدعوة الرئيس الجزائري
عبدالمجيد تبون ،خالل لقاء جمعه مع نظيره الرئيس محمود
عباس بالجزائر في حينه.
وتقوم الجزائر بجهود كبيرة من أجل لملمة الشمل الفلسطيني،

كالم مباح

نواب الزعماء
ياس خضير البياتي
كاتب عراقي

ال ترى في دنيا السياسة في العراق ما يسر
القلب والعقل؛ براكين تشققاتها متجذرة
في قشرة العملية السياسية ،ال تخرج
حمم نارية حارقة ،وغازات سامة
منها إال ّ
محبوسة ،وأفعال سخنة بالرماد األسود
المشبع باليورانيوم المخصب بالطائفية.
وهي أيض ًا ثورات متقلبة بالمزاج؛ تثور على
فترات متقطعة حسب الحاجة والمصالح،
لتشكل بالتالي هضاب ًا من البؤس واألوجاع
والكوارث.
صراعات خفية تتأزم بين رؤساء األحزاب
بالمؤامرات والنميمة واألحقاد ،وصراعات
شوارع تحتدم حسب الطلب ،حيث الناس
تذهب وتثور بتغريدة عابرة.
هناك مجلس معطل منذ أشهر ،ونواب
عاطلون عن العمل ،لقاء راتب شهري ال
يتوقف .ال تراهم بين الجمهور إال ما ندر.،
وإذا ما وجدت بعضهم فابحث عنهم في
مضيف الشيخ ،واستراحة رئيس الحزب،
وباحات الفنادق ومطاعمها .ستجد بعضهم
في حالة طوارئ يتقاسمون المصارف
والمشاريع والوزارات ،وما تبقى من «خردة»
الوطن.
يطلقون عليهم «نواب الشعب» بينما هم
نواب الزعماء ،يحركهم الزعيم األوحد
بالريموت الطائفي ،وقنابل الفتاوى .ليس
لهم حصانة الرأي واالختالف ،يجتمعون
باألوامر العليا ،ويصوتون باسم رئيس
الحزب .فال الشعب موجود بينهم ،وال
حقوق الفقراء تناديهم ،وتُ شعل مشاعرهم؛
جماد القلب في الدنيا ،ومغفرة مؤجلة في
اآلخرة.
عندما تم اقتحام المنطقة الخضراء من
قبل الشعب صار مجلس النواب سوق ًا
للسمك والخضراوات ،فأعطى رمزية قوية
للمكان ووظيفته ،وأسقط هيبة المجلس
الذي ابتعد عن الشعب وهمومه .وبغض
النظر عن اتفاقنا واختالفنا عن الممارسة،
فإنها تعكس صورة الفوضى والخراب الذي
صنعته األحزاب الحاكمة ،وعداوة الشعب
للنخب السياسية.
الزمان العراقية

سري القدوة
كاتب فلسطيني

وتشمل هذه الجهود التنسيق بينها وبين جمهورية مصر العربية،
التي تتولى باألساس ملف المصالحة الفلسطينية ،وذلك لضمان
التقدم ونجاح الخطوات للتوصل التفاق ينهي االنقسام الفلسطيني،
قبيل عقد القمة العربية المقررة في تشرين الثاني /نوفمبر المقبل
على األراضي الجزائرية.
ويتطلع الشعب الفلسطيني إلى أهمية أن يتم استرداد الوحدة
الوطنية الفلسطينية ،وإنهاء حقبة امتدت طويال من االنقسام
وشكلت تداعياتها إعاقة لتقدم المشروع الوطني الفلسطيني،
حيث يأمل الجميع وفي هذا الوقت الصعب الذي تمر به القضية

الفلسطينية ،أن تتكلل االجتماعات والجهود بالنجاح في إنهاء حالة
االنقسام الداخلي ،وأن تكون الفصائل على مستوى التحديات
والمخاطر التي تعترض القضية الفلسطينية.
استمرار االنقسام الفلسطيني بات يتناغم مع مسلسل إسقاط
السلطة الفلسطينية والسعي إلى فرض شخصيات بديلة عن
الشرعية الفلسطينية ،التي اكتسبت بالدم والتضحيات من خالل
الشهداء والجرحى والمعتقلين ،في محاولة فاشلة إلحباط المشروع
السياسي الفلسطيني وإسقاط منظمة التحرير الفلسطينية،
حيث تعمل حكومة االحتالل على إضعاف السلطة الفلسطينية من
خالل عمليات القتل واالعتقاالت والحصار المفروض على المحافظات
الفلسطينية ،وتنفيذ مخططات االستيطان للحيلولة دون إقامة
الدولة الفلسطينية ،وفرض سياسة األمر الواقع حيث تسعى
حكومة االحتالل إلى تحقيق أهدافها العدوانية ،وتحاول بث الفتنة
وإضعاف السلطة؛ كونها تستغل التفكك واالنقسام الفلسطيني
القائم منذ سنوات طويلة.
ال بد من وضع آليات واضحة للمستقبل الفلسطيني يتفق عليها
جميع الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركة حماس والجهاد
االسالمي ،والعمل على استرداد الوحدة الفلسطينية والمشاركة في
إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على األسس الوطنية.
الدستور األردنية

جنازة إليزابيث ودروس التاريخ
ُ
شهدت ،قبل أسبوع مضى ،في أثناء وجودي
َ
أحدث ضجيج ًا
مهم ًا
في لندن ،حدث ًا ّ
ّ
يتمثل
إعالمي ًا كبير ًا ،وشغل تفكير الناس،

برحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
( )2022 - 1926التي بقيت في موقعها 70
عام ًا ،وأخذ الحدث طابع ًا استثنائي ًا عالمي ًا
تهدد مصير العالم.
بأحداث
مقارنة
ٍ
ٍ
خطيرة ّ
ّ
أن هذه المرأة
وقد يعود
تضخم الحدث إلى ّ
بقيت تحمل عرش بريطانيا ّ
كل هذا الزمن،
وكانت تملك وال تحكم .وشهد «حكمها»
وتغير زعماء وأفول دول
تبدل عهود
الطويل ّ
ّ
حروب مضطرمة وباردة ،وبقيت
واندالع
ٍ
سبعة عقود رمز ًا لمملكة وريثة امبراطورية
كانت تحكم نصف العالم ال تغيب عنها
الشمس .تمتد مراسم توديعها رسمي ًا
وشعبي ًا عشرة أيام ،ما قد يدعو إلى مقارنة
وأمراء
ورؤساء
لملوك
بجنازات أخرى
الحدث
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
فلكل بلد
وشيوخ ...إنّ ها دروس من التاريخ،
ٍ
تقاليده وعاداته ومراسمه التي يلتزمها عند
لكن
موت زعيم البالد ،فالجنازات أنواعّ ،
الموت واحد.
الجنازة تقليد طبيعي لدى ّ
كل البشر ،وقد
تط ّورت كي تكون رسمية وشعبية ودولية
مع ًا ،لها مراسمها في تشييع الزعماء والقادة
عبر التاريخ ،وهي
والمبدعين المشهورين
َ
ً
ً
دينية لدى ّ
كل
صفة
مظهر دنيوي اكتسب
الشعوب .فالمراسم ال يمكن أن تكون إال
بأداء الصالة على الميت ،أو تأدية المناسك
الخاصة في ّ
كل األديان والمعتقدات...
وهناك من يطيل في دفن الميت ،ومن يس ّرع
إلكمال ذلك كما لدى المسلمين .الجنازات
لكن المراسم اتّ خذت لها
تُ ختصر بالتشييعّ ،
تخص أساليب التوديع
برامج دنيوية أخرى،
ّ
وإلقاء النظرة األخيرة والتطواف في أرجاء
البالد ،كما في حالة مراسم رحيل إليزابيث
الثانية.
ُعرفت بريطانيا بتقاليدها الملكية في
جنازات ملوكها وأمرائها ،وحتى زعمائها
أن ّ
كل فرد من
اآلخرين .ومن المثير جد ًا ّ
سئل في حياته
أفراد العائلة المالكة قد ُ
عن جنازته ،فأق ّر ما يراه ليحفظ في سجل
بذلك كما فعلت إليزابيث الثانية التي ما
إن فارقت الحياة ،حتى تم استخرج المجلد
الخاص بأسلوب جنازتها ،التي أق ّرت أن
تكون بريطانيا في حالة حزن عشرة أيام.
تتبع العالم برنامج بريطانيا في ّ
كل
وكما ّ
الخطوات التي تم تنفيذها مرسومة منذ
سنين خطوة خطوة ،وقد وجدت نفسي قرب
قصر بكنغهام بعد ساعتين من إعالن خبر
ّ
فتدفق الناس عند المساء تحت وابل
الوفاة،
من ّ
زخات المطر .وخالل ساعات ،امتألت

سيار الجميل
ّ

كاتب وباحث عراقي

ّ
بكل كبير وصغير ،وجدت كبار
الساحة
ُ
ووجدت الشابات
السن يحملون الزهور،
بينهن صينيات وهنديات
اليافعات ،ومن
ّ
وأوروبيات يحملن القناديل والشموع .بعد
يومين فقط ،امتألت شوارع القصر وحدائقه
الغنّ اء بالزهور والبطاقات المل ّونة ،وقد كتبت
بخط اليد مع رسومات وكلمات الوداع .قرأت
تعبر عن عواطف
بعض تلك الكتابات التي
ّ
ساخنة لرحيل ملكة بريطانيا التي عايشت
ثالثة أجيال .وبدأت المراسم المعروفة التي
اختتمت أمس بالجنازة والتشييع بحضور
معظم ملوك العالم ورؤسائه وأمرائه ضمن
إجراءات حددتها الحكومة البريطانية ،وقد
تكون جنازة الملكة إليزابيث الثانية أفخم
ً
مقارنة
جنازة في القرن الواحد والعشرين،
بجنازات زعماء وملوك ورؤساء سبقوها .وكان
محمد حسنين هيكل قد وصف جنازة الملك
حسين بن طالل في األردن بأنها «جنازة

ُ
عرفت بريطانيا
بتقاليدها
الملكية في
جنازات ملوكها
وأمرائها

القرن» في  7فبراير /شباط  ،1999وقد سبقتها
جنازة الرئيس جمال عبد الناصر التي
وصفت في  1أكتوبر /تشرين األول  1970بأنها
األكبر في العالم ،واعتبرها كثيرون «أعظم
جنازة في التاريخ» ،حيث حضرها ما بين
مشيع في القاهرة،
خمسة وسبعة ماليين
ّ
دولية
رسمية
فض ًال عن رؤساء وملوك ووفود
ّ
ّ
مع أمواج المواطنين المصريين .كذلك
كانت جنازة الزعيم الصيني ،ماو تسي
تونغ ،في ّ 1976
مؤثرة للغاية ومبهرة ،وشارك
مشيع في ساحة تيان
ألف
فيها أكثر من مائة
ّ
إن مين في بكّ ين.
ولم يحتكر الزعماء وحدهم الجنازات
العظمى ،بل كانت جنازة أم كلثوم في 1975
في القاهرة حدث ًا هائ ًال ،وباقي ًا في الذاكرة
يعد عالمة فارقة في حياة ّ
كل
العربية ،إذ
ّ
شيعها قرابة
العرب الذين عاصروها .وقد ّ
أربعة ماليين إنسان أطربتهم بصوتها،
ليودعوها ،ولكن روحها مقيمة في إبداعاتها
ّ
حظي
الخالدة .وكان المهاتما غاندي قد
َ
في الهند بتشييع هائل ،إذ تدفق الماليين
لتودعه عام  .1948وسار الماليين من
ّ
الكوريين الشماليين وراء جنازة رئيسهم،
كيم إيل سونغ ،ولكنهم خرجوا مجبرين
على توديعه عام  .1994وكانت وفاة األميرة
ديانا أشبه بفاجعة ُمني بها شعب بريطانيا،
فض ًال عن محبة العالم لها ،لما كان لها من
مواقف إنسانية .وقد سار في جنازتها في
لندن بعد وفاتها في باريس في  6سبتمبر
مشيع،
 /أيلول  1997قرابة ثالثة ماليين
ّ
اصطفوا في الشوارع بحزن شديد ،وامتألت
لندن بالزهور .وقدر عدد الذين حضروا جنازة
البابا يوحنا بولس الثاني بين مليونين
وأربعة ماليين في روما .2005
ما يثير االستغراب حق ًا ،أن أجد بين جموع
الناس المودعين للملكة إليزابيث الثانية،
وعند قصرها الذي تحيط به الحدائق ،عدة
جنسيات وأعراق من البشر .وجدت فتيات
صينيات ومن جنوب شرق آسيا ،وشباب ًا
من األفارقة ،ومن بالد الكومنولث ومن أميركا
الالتينية ومن األوروبيين المتنوعين ،ومن
اآلسيويين هنود ًا وعرب ًا وفرس ًا وأتراك ًا
وكرد ًا ،في هذا الزمن الذي نسي العالم فيه
ُ
وجدت
االستعمار واإلمبريالية ودور بريطانيا.
أطفا ًال ومراهقين وشباب ًا وكهو ًال وعجائز
ونسوة يهرعون لوداع هذه الملكة التي لم
يعرف البريطانيون وغيرهم من األحياء
غيرها رمز ًا لبالدهم أو ًال ولألنظمة الملكية
ثاني ًا.
العربي الجديد

يلقي حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني ،أمير البالد المفدى،
خطابا في الجلسة االفتتاحية
للجمعية العامة لألمم المتحدة
اليوم ،يتناول مجموعة من
الرسائل األساسية تعكس
واقع التحديات التي يواجهها
المجتمع الدولي ،كما يتناول
القضايا المتعلقة بالمنطقة
العربية ،وعلى رأسها القضية
الفلسطينية ،باإلضافة إلى
تطورات األوضاع في سوريا
وليبيا واليمن ،فضال عن العديد
من القضايا الدولية ،والمتعلقة
بالمسائل التنموية واإلنسانية،
كما سيكون هناك تركيز كبير
على استضافة دولة قطر لبطولة
«كأس العالم  FIFAقطر »2022
في نوفمبر المقبل ،باعتباره
حدثا عالميا يحظى باهتمام
عالمي كبير ،كما أوضحت
سعادة الشيخة علياء أحمد بن
سيف آل ثاني ،المندوب الدائم
لدولة قطر لدى األمم المتحدة،
التي أشارت إلى أنه من المتوقع
أن يتناول كذلك مستقبل األمم
المتحدة ،وما يجب أن تقوم
به خالل الفترة المقبلة ،فضال
عن العديد من القضايا األخرى
مثل مستقبل تعددية األطراف،
والدور المهم لتعزيز المسائل
التنموية واإلنسانية.
مشاركة وخطاب صاحب
السمو في الجلسة االفتتاحية
للجمعية العامة دائما ما
يحظيان باهتمام كبير من قبل
قادة الدول ورؤساء الوفود وممثلي
األمم المتحدة والمنظمات
الدولية الهامة ،لما يحمله
الخطاب من رسائل أساسية
تعكس واقع التحديات التي
يواجهها المجتمع الدولي،
ولما تحظى به قطر من تقدير
واحترام دوليين بسبب جهودها
الكبيرة في تحقيق األمن والسلم
والدوليين ،ومن المؤكد أن
خطاب سموه اليوم ،سوف
يتناول العديد من القضايا التي
تؤرق العالم ،والتي تحتاج إلى
حلول سلمية ومستدامة لها.
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بحضور « »2000مدعو بينهم العديد من قادة العالم

وداع مهيب لـ«الملكة إليزابيث»
} الملك تشارلز الثالث وقرينته

عزف النشيد الوطني الجديد..
ودقيقتا صمت في كل أرجاء البالد
أكثر من « »6آالف عسكري شاركوا
في عملية نقل النعش عبر شوارع لندن

} نعش الملكة إليزابيث في شوارع لندن

الملك تشـارلـز الثالث يبدأ عهـده رسـمـيـا ..والحيـاة تعود إلى طـبيعـتهـا في بريطانيـا
لندن -أ .ف .ب -شاركت المملكة المتحدة بتأثر واضح في
جنازة مهيبة للملكة إليزابيث الثانية انتهت أمس بدقيقتي
صمت في كاتدرائية ويستمنستر بحضور مئات من قادة
دول العالم في مراسم ترقى إلى مستوى شعبيتها العالمية.
داخل الكاتدرائية أشاد كبير أساقفة كانتبري جاستن ولبي
بالملكة التي «كرست حياتها في خدمة األمة والكومونولث»
مشددا على طابعها «الفرح» .وأكد «كانت فرحة ،حاضرة
للجميع ،وأثرت بحياة كثيرين».
ودخل نعش إليزابيث الثانية إلى كاتدرائية ويستمنستر
بعدما نقل على انغام مزامير القربى وقرع الطبول عزفها
عناصر من البحرية الملكية من قصر ويستمنستر حيث
كان مسجى منذ خمسة أيام .وحمل النعش الملفوف
بالراية الملكية والذي يعلوه تاج اإلمبراطورية ثمانية عناصر
من الحرس الملكي ووضع على عربة مدفع في مسيرة إلى
كاتدرائية ويسمتنستر.
ووصل النعش في مسيرة ومشى وراءه نجلها الملك تشارلز
البالغ  73عاما وأبناء الملكة اآلخرون آن وأندرو وإدوارد ووريث
العرش وليام الذي بات أمير ويلز واألمير هاري باللباس
المدني نظرا إلى انسحابه من نشاطات العائلة الملكية في
 .2020وانضمت إليهم داخل الكاتدرائية قرينة الملك كاميال
وزوجة وليام أميرة ويلز كايت وميغن زوجة األمر هاري .وقد
مشى األمير جورج (تسع سنوات) واألميرة شارلوت (سبع
سنوات) طفال األمير وليام وراء نعش الملكة لدى دخوله
الكاتدرائية .وانتهت المراسم بدقيقتي صمت في كل أرجاء
البالد ومن ثم النشيد الوطني الجديد «غود سايف ذي كينغ»

حول تايوان

الصين تندد
بتصريحات بايدن
بكين -أ .ف .ب -نددت بكين أمس
بتصريحات الرئيس األميركي جو بايدن
الذي أكد أن بالده ستدافع عن تايوان في حال
تعرضها لغزو صيني ،معتبرة أنها تشكل
«انتهاكا خطرا» لسياسة واشنطن حيال
الجزيرة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
ماو نينغ للصحفيين «إنه انتهاك خطر اللتزام
مهم قطعته الواليات المتحدة بعدم تأييد
استقالل تايوان ،وتوجه رسالة خاطئة وخطرة
إلى القوى االنفصالية الناشطة من أجل
استقالل تايوان».
وردا على سؤال عما إذا كانت القوات األميركية
ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو
صيني ،أجاب بايدن خالل مقابلة أجرتها معه
محطة سي بي إس «نعم ،إذا حصل هجوم
غير مسبوق».
وتحترم واشنطن مبدأ «الصين الواحدة» فال
تعترف رسميا إال بالحكومة الصينية وليس
التايوانية.
لكن بموازاة ذلك ال تؤيد واشنطن موقف بكين
القائل بإن تايوان جزء ال يتجزأ من أراضيها
ستضمه مجددا إليها .وترى الواليات المتحدة
أن على بكين وتايبيه إيجاد حل لكنها تعارض
استخدام القوة لتغير الوضع القائم.
وقالت ماو «إننا على استعداد لبذل ما أمكن من
جهود صادقة سعيا إليجاد الظروف المؤاتية
إلعادة توحيد سلمية» .والتوتر على أشده بين
الصين والواليات المتحدة منذ قيام رئيسة
مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي
بزيارة لتايوان.

(ليحفظ الرب الملك).
بعد حداد وطني امتد  10أيام تخللته مراسم تكريم وطقوس
تعود لمئات السنين ،شارك ألفا مدعو في المراسم الدينية
من بينهم الرئيس األميركي جو بايدن وإمبراطور اليابان
ناروهيتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس
الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة المفوضية األوروبية
أورسوال فون دير اليين.
مع غزوها أوكرانيا ،لم توجه دعوة إلى روسيا ،في المقابل
تتمثل كييف بزوجة الرئيس أولينا زيلينسكا.
لم يسبق للندن أن جمعت هذا العدد الكبير من المسؤولين
األجانب منذ فترة طويلة .وحضر أيضا ممثلون عن عائالت
ملكية أوروبية من بينهم ملك بلجيكا فيليبي وملك إسبانيا
فيليبي السادس وأمير موناكو ألبير.
في كاتدرائية ويستمنستر تزوجت إليزابيث عندما كانت
ال تزال أميرة في سن الحادية والعشرين في تشرين الثاني/
نوفمبر  1947فيليب ماونتباتن قبل أن تتوج فيها في الثاني
من حزيران/يونيو .1953
وهذه أول جنازة رسمية وطنية تشهدها العاصمة البريطانية
منذ تشييع ويسنتون تشرشل في .1965
في لندن امتألت الشوارع المحيطة بالكاتدرائية بالناس من
شباب ومسنين ومؤيدين للنظام الملكي وقد ارتدوا األسود أو
حملوا علم البالد .وقد أمضى الكثيرون ليلتهم ال بل أياما عدة
في المكان ليضمنوا موقعا في الصفوف األمامية.
وقالت مارغريت ماكغي ( 72عاما) التي أتت خصيصا من
أيرلندا الشمالية «عملت بجهد طوال حياتها وتفانت من أجل

بالدها .لم تستسلم حتى النهاية».
وقال جاك البالغ  14عاما «سأخبر أوالدي عن هذه اللحظة،
سأقول لهم :كنت هناك».
أما بيثاني بيردمور المحاسبة البالغة من العمر  26عاما بعد
ليلة من دون نوم «هذا جزء من التاريخ لن تكون هناك ملكة
أخرى في حياتي».
وبين الحضور أشخاص وقفوا لساعات في طوابير امتدت
على كيلومترات عدة في لندن للمرور أمام نعش الملكة
عندما كان مسجى.
ونقل النعش في ختام المراسم الدينية في رحلة أخيرة إلى
ويندسور التي تبعد  35كيلومترا غرب لندن حيث ووريت
الثرى.
ووضع النعش مجددا على عربة مدفع تابعة للبحرية
الملكية عبر شوارع وسط لندن حتى قوس ويلنغتون حيث
ثم وضعه في سيارة نقلته إلى قصر ويندسور.
وشارك في هذه العملية أكثر من ستة آالف عسكري.
وتراجعت صحة الملكة في األشهر األخيرة وراحت تعاني من
مشاكل في التنقل وتوفيت في الثامن من أيلول/سبتمبر في
قصر بالمورال الملكي في أسكتلندا .وقبل يومين على ذلك،
ظهرت مستقبلة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس التي
ظهرت معها مبتسمة في آخر صورة قبل وفاتها .وكانت أكبر
قادة العالم سنا .خالل حياتها عرفت الحرب العالمية الثانية
وشهدت انهيار اإلمبراطورية البريطانية.
وكانت عند وفاتها ملكة على المملكة المتحدة ورئيسة للبالد
في  14دولة أخرى من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا .ولم

بعد محاوالت فرض المناهج اإلسرائيلية

اإلضراب يعم مدارس القدس المحتلة
القدس المحتلة -قنا -عم
اإلضراب الشامل أمس ،كافة
مدارس القدس ،رفضا لمحاوالت
حكومة الكيان اإلسرائيلي ،فرض
المناهج التعليمية اإلسرائيلية
وما تحتويه من تزييف وتحريف
للرواية التاريخية.
ويأتي اإلضراب استجابة لدعوات
أطلقتها القوى الوطنية واإلسالمية
في المدينة المقدسة ،رفضا ألي
شكل من أشكال فرض المناهج
اإلسرائيلية أو المنهاج المحرف.
وأعلنت عائالت مقدسية التزامها
باإلضراب اليوم ،مع عدم توجه
أطفالها ومعلميها إلى مدارسهم،
بسبب فرض منهاج االحتالل على
األطفال.
وحملت القوى الوطنية في بيان
ّ
مشترك مع أولياء أمور القدس،
إدارة أي مدرسة المسؤولية
الوطنية واألخالقية والدينية
بالخروج عن إجماع األهالي وخرق
الموقف الوطني ...مطالبة
المؤسسات الدولية بالوقوف عند
مسؤولياتها ومنع تغول االحتالل
وأذرعه التنفيذية على مدارس
القدس ،كما دعوها لحماية
في
التعليمية
المؤسسات
المدينة والطلبة.
كما طالبت القوى الحكومة
الفلسطينية بتوفير البدائل
الحقيقية ،وتأمين االحتياجات
الفعلية والموارد الالزمة لحماية
المؤسسات التعليمية والمنهاج

} المدارس أغلقت أبوابها

الفلسطيني.
ورفضت القوى كافة أشكال االبتزاز
المالي الذي تمارسه وزارة المعارف
والبلدية ،في الكيان اإلسرائيلي
على إدارات المدارس في القدس
وسياسة التهديد العلني والمبطن
تجاهها.
من جهة أخرى ُأصيب 6
فلسطينيين خالل مواجهات
جرت أمس اإلثنين في الضفة
الغربية ،بين الجيش اإلسرائيلي
ومستوطنين من جهة ،ومواطنين
فلسطينيين من جهة ثانية.
وقال الهالل األحمر الفلسطيني
(غير حكومي) ،في بيان وصل
وكالة األناضول نسخة منه ،إن
طواقمه تعاملت مع  6إصابات
جراء «اعتداءات مستوطنين

ح ّوارة
وجيش االحتالل» في بلدة ُ
جنوبي مدينة نابلس (شمال)،
وجرى عالجهم ميدانيا.
إلى ذلك ،هدم الجيش اإلسرائيلي
فلسطينية
مدنية
منشآت
بمحافظة أريحا (وسط شرق).
من جانبها ،حذرت وزارة الخارجية
الفلسطينية من أن التصعيد
يفجر الصراع.
اإلسرائيلي قد
ّ
وأضافت في بيان وصل وكالة
األناضول نسخة منه« :تصعيد
جرائم االحتالل وانقالبه على
االتفاقيات الموقعة يهدد بتفجير
ساحة الصراع» .وأدانت «بأشد
وجرائم
انتهاكات
العبارات
االحتالل وأذرعه المختلفة ضد
المواطنين الفلسطينيين وأرضهم
وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم».

يخف بعض من هذه الدول رغبته بتغيير طبيعة عالقته مع
النظام الملكي .خالل حياتها شكل مجموع رحالتها الخارجية
ما يوازي  42جولة حول العالم.
ووري الجثمان الثري في مراسم عائلية في ضريح جورج
الخامس المحاذي لكنيسة قصر ويندسور حيث عاشت
في السنوات األخيرة .وسترقد إلى جانب والديها وشقيقتها
ماغريت وزوجها فيليب الذي توفي في نيسان/أبريل .2021
وقد دام زواجهما  73عاما.
وبعد زيارات منهكة استمرت  12يوما في األقاليم األربعة التي
تتشكل منها المملكة المتحدة ،وتخللها االختالط بالجموع،
يضاف إليها الحزن الناجم عن فقدان والدته ،يبدأ تشارلز
الثالث البالغ  73عاما عهده فعال.
وكان البعض يحلم بعملية انتقالية سريعة مع أمير ويلز
الجديد نجله وليام البالغ  40عاما .لكن تشارلز الثالث
وعد على غرار والدته ،بخدمة أبناء المملكة المتحدة طوال
حياته.
وأضفت خطواته األولى التي اتسمت بالسعي إلى المحافظة
على وحدة الصف وقبول الجميع ،الطمأنينة مع وجود كاميال
الهادئ إلى جانبه.
وارتفعت شعبيته بشكل كبير وباتت عند مستوى % 70
على ما أظهر استطالع جديد للرأي أعده معهد «يوغوف» فيما
حصل وليام على  .% 80إال أن التحديات الكثيرة ال تزال في
بداياتها.
وتعود الحياة إلى طبيعتها في المملكة المتحدة اليوم ويتوقع
أن تحتل أزمة غالء المعيشة واإلضرابات صدارة الصحف.

بشأن االتفاق النووي

الرئيس اإليراني
يريد «ضمانات»
نيويورك -أ.ف.ب -طالب الرئيس اإليراني
ابراهيم رئيسي بـ«ضمانات» من جانب
الواليات المتحدة بعدم عودتها عن اتفاق
محتمل حول البرنامج النووي اإليراني
قبيل زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال
الجمعية العامة لألمم المتحدة.
وأوضح رئيسي الذي يؤيد حصول «اتفاق جيد
وعادل» رغم تراجع األمل من الجانب الغربي
حول فرص إحياء االتفاق المبرم العام 2015
حول النووي اإليراني ،في مقابلة مع محطة
تليفزيونية أميركية إن االتفاق يجب أن
«يستمر».
وأكد «يجب أن يستمر .يجب حصول
ضمانات» مضيفا أنه ال يثق باألميركيين
بسبب سلوكهم في الماضي.
وأتاح اتفاق  2015المبرم في عهد الرئيس
األميركي باراك أوباما بين طهران وست قوى
دولية (واشنطن ،باريس ،لندن ،موسكو،
بكين ،وبرلين) رفع عقوبات عن الجمهورية
اإلسالمية لقاء خفض أنشطتها النووية
وضمان سلمية برنامجها .إال أن الواليات
المتحدة انسحبت منه عام  2018في عهد
رئيسها السابق دونالد ترامب ،معيدة فرض
عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع
تدريجا عن معظم التزاماتها.
وبدأت إيران وأطراف االتفاق ،بتنسيق من
االتحاد األوروبي ومشاركة الواليات المتحدة
بشكل غير مباشر ،مباحثات إلحيائه في
نيســان/ أبريــل  ،2021تم تعليقـهـــا أكثر
من مرة مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن
وطهران.
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يلي الدموي
غطرس مع األحدا
ث
وا
لت
ط
ورا
ت
األ
يؤججها
خيرة الذي
أكثر ويصب الزيت
على نارها المشتعلة أصالً.

االنتفاضة القادمة
كانت مساعدة وزير الخارجية
المنطقة،
لشؤون
األميركية
باربرا ليف ،قد زارت فلسطين
المحتلة األسبوع الماضي ،وكان
الفت ًا اجتماعها مع مسؤولين
أمنيين إسرائيليين ،مثل رئيس
جهاز الشاباك ،نداف أرغمان،
ومنسق شؤون االحتالل باألراضي
الفلسطينية غسان عليان ،وسمعت
منهما ما ذكره أرغمان علن ًا أمس
اإلثنين في ندوة بجامعة هرتسليا،
حيث طرح أرقام ًا عن تصاعد،
بل تضاعف العمليات في السنة
الجارية وجرأة الشباب الفلسطيني
في مواجهة جيش االحتالل ،وزعمه
أن هذا األخير يجتاح مناطق سيطرة
السلطة بشكل يومي مضطر ًا؛
نتيجة عجز أو تقاعس هذه األخيرة.
«ال فرق» ،ما يؤجج األوضاع ويؤدي إلى
سقوط شهداء وجرحى واعتقاالت،
وبالمقابل إلى مزيد من
الغضب في صفوف الجمهور
الفلسطيني.
رئيس الشاباك ،كما
مع ّلقين آخرين كثر،
جيل
عن
تحدث
فلسطيني وطني وشاب
منتم تنظيمي ًا،
غير
ٍ
وال يتأثر باالنقسام
والتباينات السياسية،
ومنفتح على كافة
شرائح المجتمع ،لكن
دون أخذ تعليمات من
أحد .وهو مرتبط أكثر
بالسوشيال ميديا واإلعالم
المعبر فع ًال عن
الجديد
ّ
العقل الجمعي الفلسطيني،
وال يستطيع الغزاة وال الطغاة
بالطبع السيطرة أو إحكام
قبضتهم عليه.
بتفصيل أكثر ،ال شك أننا أمام
جيل فلسطيني شاب عشريني في
معظمه – الشهيد إبراهيم النابلسي
لم يتخط العشرين ،كما عديد من
منفذي العمليات الفردية والشهداء
في األسابيع والشهور األخيرة – جيل
لم يشهد ،ولكن سمع عن االنتفاضة
الثانية «واألولى بالطبع» ،التي
قمعتها إسرائيل بدموية ووحشية،
بما في ذلك حصار غزة ،وإعادة
احتالل الضفة الغربية ،جيل ال
يخشى إسرائيل وال يقيم وزن ًا أو
اعتبار ًا لعنفها وجبروتها وما تصفه
بقدرة ردعها ،وهو ناقم وغاضب جد ًا
من االحتالل الذي ينتهك الحريات
العامة ويخنق مناحي الحياة
المختلفة للفلسطينيين بشكل
قاس وبشع .ما يعني مباشرة
ٍ
أن دوافع الجيل وقراءاته وطنية
وسياسية بامتياز ،أساس ًا تجاه
االحتالل كما الواقع الفلسطيني
بشكل عام.
وفيما يخص السلطة وقيادتها
فيراها الجيل الجديد عاجزة
عن تحمل مسؤوليتها وحمايته
وتحريره من االحتالل ،كما عن
توفير حياة كريمة له ،بعيد ًا عن
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قبضته وهيمنته الناتجة أساس ًا عن
أداء السلطة وخياراتها السياسية
السيئة ،بل الكارثية.
السبب والعامل االقتصادي حاضر
أيض ًا ،وال شك في غضب ونقمة
الجيل الجديد المتع ّلم والمثقف
والمتصل بالتكنولوجيا والعالم،
ولكنه ليس مركزي ًا أيض ًا ،كما
تقر إسرائيل نفسها مع االنتباه إلى
القاعدة الوطنية الفكرية والسياسية
للجيل الفلسطيني ،الباحث عن
الحرية والسيادة واالستقالل والذي
يفهم ويعي جيد ًا أن ال تحسن
جذريا للوضع االقتصادي في
وجود االحتالل ودون
تغيير الواقع

لماذا تخشى إسرائيل من الجيل الفلسطيني الجديد؟

انتفـاضـة ثـالثـة

السياسي الراهن.
من هذه الزاوية الفكرية السياسية
تحديد ًا ،ال شك أننا أمام تسليم
الراية بين األجيال الفلسطينية
خالل القرن األخير وكل عشرين
سنة تقريب ًا ،من جيل النكبة
األول  -1948-الصامد والذي ورث
ونقل الذاكرة العصية إلى الجيل
الثاني وانطالق الثورة المعاصرة في
ستينيات القرن الماضي ،ثم تراجع
قوة منظمة التحرير بعد ذلك وظهور
جيل االنتفاضة األولى «منتصف

الثمانينيات» الذي أخذ على عاتقه
المواجهة والتصدي لالحتالل بعد
عقدين من االعتماد على قيادة الخارج
في األردن ولبنان ،ثم جيل االنتفاضة
الثانية مطلع األلفية الجديدة ،الذي
انفجر في وجه اتفاق أوسلو ،تمام ًا
كما توقع القيادي ،خالد الحسن،
من جيل المؤسسين في الثورة
المعاصرة وحركة فتح.
خالل العقدين الماضيين شهدت
فلسطين المحتلة تطورات مهمة
فيما تشبه استراحة المحارب،
منها االنسحاب اإلسرائيلي من غزة
وإعادة االنتشار حولها،
الرئيس
ورحيل
ياسر عرفات

 ،2004ومن ثم اتفاق القاهرة 2005
الذي تضمن التهدئة مع االحتالل
واالنتخابات الرئاسية والتشريعية،
وبعدها لألسف االنقسام واالقتتال
الذي منع بلورة استراتيجية وطنية
موحدة لمواجهة االحتالل المباشر
في الضفة وغير المباشر في غزة،
رغم التطور الالفت والمهم بعمل وأداء
المقاومة هناك ،واستنزاف قدرات
االحتالل وفق ما سمحت به اإلمكانات
والظروف.
واآلن ،وبعد عشرين عام ًا تقريب ًا،
ينشأ جيل جديد في الضفة
الغربية ،للرد على تعثر وانسداد
آفاق عملية التسوية كما وصول
مشروع السلطة الفلسطينية إلى
طريق مسدود ،مع االنتباه إلى
مسؤولية االحتالل المركزية أيض ًا
عن ذلك.
قالت دراسة لمعهد أبحاث األمن
القومي التابع لجامعة تل أبيب
األسبوع الماضي ،إن إسرائيل
تدفع عملي ًا ثمن إيقافها
والعملية
المفاوضات
السياسية مع السلطة
بالخيار
واالكتفاء
العسكري ،ما يؤجج
ويصب الزيت على
النار ،مع اتضاح حقيقة
التحسينات
فشل
غير
االقتصادية
الكافية لتغيير الواقع،
أي ًا كانت مسميات
االحتالل لها ،إدارة
الصراع أو تقليصه أو
السالم االقتصادي.
ورغم قبول السلطة بتلك
التحسينات في الفترة
على
للحفاظ
الماضية
بقائها بحد ذاته ،لكنها أدت
إلى مزيد من اإلهانة واالستخفاف

اإلسرائيلي بها ،ومزيد من النقمة
الفلسطينية الشعبية عليها وعلى
االحتالل؛ كون القضية سياسية
بامتياز ،وواضح أن إسرائيل تزداد
تطرف ًا وانحياز ًا إلى اليمين مع الوقت
وال تريد أو ال تستطيع اتخاذ خطوات
سياسية جدية ،عدا عن حالة عدم
االستقرار السياسي التي تمر بها
مع ذهابها إلى انتخابات مبكرة في
نوفمبر القادم هي الخامسة في أقل
من أربع سنوات.
والشاهد أن الوضع في الضفة
يغلي ومتفجر ،حيث ثالثة ماليين
نصفهم من الشباب العشريني
الغاضب وهم أخطر من إيران وحزب
الله والجبهة الشمالية ،كما قالت
تقارير في الصحافة العبرية نق ًال
عن التقديرات األمنية ،مع االنتباه
كذلك إلى القدس كنقطة متفجرة،
إضافة إلى الخليل؛ حيث التهويد
والغطرسة والعنجهية ،مع السماح
باقتحامات المستوطنين الواسعة
وفرض التقسيم الزماني والمكاني
بالحرم اإلبراهيمي ،وسعي متواصل
لفرضه في الحرم القدسي الشريف
أيض ًا.
ولذلك كله يبدو االنفجار حتمي ًا،
منتم تنظيمي ًا ،لكنه
عبر جيل غير
ٍ
مسيس إلى أبعد درجة ،ال يتأثر
ّ
بالتأكيد باالحتالل وال يعذر السلطة
وانشغالها بنفسها ومصالحها
الفئوية الضيقة ،واالنتفاضة الثالثة
كما نرى بوادرها اآلن ستكون شعبية
غير تنظيمية .ولكن تلقائية وعفوية
تمام ًا كما االنتفاضتين السابقتين،
مع جيل شاب ثائر على االحتالل،
وناقم على االنقسام والخالفات
الداخلية ،بل يبدو بحد ذاته موحد ًا
وحافز ًا إلنهاء االنقسام ولو ميداني ًا،
كما رأينا ونرى في جنين ونابلس.
االنتفاضة الثالثة ستشهد كذلك مع
الوقت مزيد ًا من العمليات المس ّلحة
والمقاومة الشعبية ،والتصدي
لالحتالل وعملياته واجتياحاته
واجتهادات وعمليات فردية أيض ًا،
كما رأينا األسبوع الماضي في نموذج
محمد الميناوي ،الذي سافر بمفرده
من نابلس حتى تل أبيب لتنفيذ
عملية ضد هدف نوعي لالحتالل
ورفض استهداف مدنيين أو عزل ،رغم
أنهم كانوا بمتناوله طوال الطريق.

الخاتمة
في األخير ،وباختصار تبدو الدولة
العبرية أمام مأزق تاريخي بمواجهة
الشعب الفلسطيني ،وعاجزة عن
تبني خيارات ناجعة ،ال سياسي ًا
وال عسكري ًا وميداني ًا ،بينما الساحة
الفلسطينية بالمقابل أمام فرصة
تاريخية ويحتاج األمر إلى عزيمة
وإرادة إلعادة فرض القضية على
جدول األعمال ،وإجبار العالم على
التدخل ،وإسرائيل على التراجع،
علم ًا أنها ال تفعل ذلك إال تحت
الضغط والقوة والمسدس في
الرأس ،كما يقال عن حق في
كتابات واعترافات نادرة ،ولكن
مهمة ،بالصحافة العبرية.
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على طريق دحر اإلرهاب

ثورة العشائر الصومالية
الصومال -األناضول -اتفق محللون
على أن الحكومة الصومالية تحاول
استثمار ما تطلق عليها الثورة الشعبية
ضد «حركة الشباب» ،في بعض
الواليات الفيدرالية لتتمكن من دحر
التنظيم اإلرهابي ،واحتواء نشاطه في
الجنوب والوسط على األقل.
وبحسب المحللين ،فإن عوامل عدة
ساهمت في تفجر ثورة عشائرية
مسلحة ضد حركة الشباب في
بعض الواليات الفيدرالية.
من بين هذه العوامل األزمة اإلنسانية
التي يعيشها المواطنون ،إلى جانب
األوامر المتشددة واإلتاوات غير
الشرعية المفروضة عليهم في هذا
الظرف اإلنساني الصعب.
ناهيك عن هدم اآلبار المعدودة ،التي
تشكل مصدر المياه الوحيد للقرويين،
في ظل الجفاف الحاد الذي يضرب
البالد.
وأشاد الرئيس حسن شيخ محمود،
في مؤتمر صحفي ،عقد في  12سبتمبر
/ أيلول الجاري ،بالثورة العشائرية
المسلحة ،التي نتجت عن تراكم
االعتداءات التي يمارسها اإلرهابيون
بحق المواطنين وممتلكاتهم.
وأشار الرئيس شيخ محمود ،إلى أن
الحكومة ستستخدم كل وسائل
الحرب لدحر اإلرهابين في جميع
أقاليم البالد.
من جهتها ،علقت السفارة األميركية
في العاصمة مقديشو على العمليات
األمنية ،التي تشهدها بعض الواليات
الفيدرالية ،قائلة إن «نهوض السكان
في وجه الشباب ،وبدعم من القوات
ستحرر
والفيدرالية،
الحكومية
الصومال من الدمار الذي سببه العنف
المتطرف».
وتشهد كل من الواليات الفيدرالية
المحلية؛ هيرشبيلي ،وجنوب غرب
الصومال ،وغلمدغ ،عمليات أمنية بين
القوات الحكومية ومليشيات عشائرية
مسلحة من جهة ،وبين مسلحي
حركة الشباب من جهة ثانية.
وأدت هذه المواجهات إلى خسارة
حركة الشباب ،أكثر من  20بلدة
كانت تخضع لسيطرتها ،بحسب
وزارة إعالم محلية.

فرصة ثمينة
تزامن تفجر الثورة العشائرية
المسلحة في وقت تستعد فيه
الحكومة إلطالق حرب ضد مسلحي
الشباب ،ما يضع الحركة في
موقف ضعف لمواجهة جبهتين
حربيتين مختلفتين ،في آن واحد،

بحسب محللين.
ويقول عبد القادر هاجر ،المحلل في
مركز «سهن» للبحوث ،لألناضول ،إن
«الظرف األمني الذي تعيش فيه حركة
الشباب في هذا التوقيت ،يشكل
فرصة أمنية ثمينة للحكومة ،في
حال استثمرت تلك الفرص بطريقة
استراتيجية وفعالة».
وأضاف هاجر« ،الثورة العشائرية
المسلحة ضد مقاتلي الشباب في
بعض الواليات الفيدرالية أظهرت أوجه
ضعف قدراتهم األمنية».
وأوضح أن مسلحي الشباب تبين
عدم قدرتهم على المواجهة «أمام هذه
الثورة ،التي اندلعت نتيجة ممارستهم
المتشددة ،والضرائب الكبيرة التي
تفرض على القرويين».
وأشار المحلل السياسي ،إلى أن
«االستراتيجية األمنية الحكومية
الحالية لدعم المليشيات العشائرية،
تُ غير مجريات الحرب المعهودة بين
القوات الحكومية ومقاتلي الشباب».
وبين أن «العشائر المسلحة بإمكانهم
ّ
الوصول إلى مناطق ال يمكن للقوات
الحكومية الوصول إليها ،واستهداف
عناصر الشباب في عقر دارهم».
واعتبر هاجر ،أن «الثورة العشائرية
بمثابة فرصة نادرة للحكومة قد ال

تتكرر ثانية ،ألنها نابعة من تراكم
االعتداءات اإلرهابية طيلة  15سنة
الماضية».
وتابع أن هذه الثورة «تعكس مدى
جاهزية الشعب للحد من ممارسة
اإلرهابيين ،وعلى الحكومة دعم تلك
المليشيات عسكريا».
من جهته ،قال عبد الرحمن يوسف،
نائب وزير اإلعالم ،في تصريح صحفي،
«حان الوقت لكي يسترد الشعب
حقوقه وكرامته من اإلرهابيين».
وحذر يوسف« ،كل من يحاول إجهاض
هذه الثورة ،من خالل إثارة النعرات
القبلية بين القبائل التي تحارب
حركة الشباب».
وتابع إن «الحكومة تسعى جاهدة
لتعزيز التعاون مع المواطنين من
خالل دعم المليشيات المسلحة،
الجتثاث جذور اإلرهابيين ،وجعلهم
يدفعون الثمن على أفعالهم الوحشية
اإلجرامية».
ودعما للثورة العشائر المسلحة،
حذر الرئيس شيخ محمود ،الشعب
من االقتراب من مواقع مسلحي
حركة الشباب ،كونها هدفا للقوات
الحكومية ،التي ستستخدم كل
وسائل الحرب لدحر اإلرهابيين ،بما
فيها الغارات الجوية.

ضربة قاضية
العشائرية
التحالفات
تستمر
المسلحة في كل من واليات هيرشبيلي
وغلمدغ وجنوب غرب الصومال،
لمواجهة مسلحي حركة الشباب،
وتحريرها من مناطق سكناهم.
فيما تستميت الحركة في إخماد هذه
الثورة بالقوة من خالل القتل الجماعي
والتخويف وهدم مصادر المياه في تلك
األقاليم.
يقول األستاذ الجامعي أحمد يوسف،
لألناضول ،إن «هذه الثورة نتيجة
تراكم الضغوط على المواطنين ،وردة
فعل من تصرفات مقاتلي الشباب».
وأشار إلى فرض مسلحي الشباب،
اإلتاوات على المواطنين ،وخاصة في
هذا الظرف اإلنساني ،الذي يعاني
نصف السكان من أزمة إنسانية حادة
نتيجة الجفاف الذي ضرب البالد.
وحول ما إذا كانت هذه الثورة
الحركة
ستدفع
العشائرية
لالنسحاب من تلك األقاليم ،اعتبر
يوسف ،أنها «ستكون بمثابة ضربة
قاضية للشباب».
وأوضح «ليس لالنسحاب فقط ،وإنما
إزالة نفوذها داخل القبائل ،حيث
كانت تمارس أنشطتها بكل أريحية

من خالل عناصرها ،لكن بعد الثورة لن
يكن األمر سهال بالنسبة لها».
وأردف «مقاتلو الشباب ،كانوا
يمارسون سياسة التخويف لتقويض
قدرة أي عشيرة على الرد ،لكن بسبب
فتح جبهات العشائر المختلفة أمامها
لم تتمكن حاليا من إخماد الثورة».
ولفت المحلل السياسي إلى أن ذلك
«أدى إلى تلقيها خسائر متالحقة
في ميادين القتال ،ما سيؤثر سلبا
على عملياتها النوعية ضد القوات
الحكومية والمراكز العسكرية للقوات
اإلفريقية (أتميس)».
عشائرية،
مصادر
وبحسب
لألناضول ،فإن مقاتلي الشباب
اعتقلوا عشرات من السكان القرويين
المنتمين إلى العشائر المسلحة في
وغلمدغ ،واقتادوهم إلى أماكن مجهولة،
الستخدامهم كعامل ضغط ضد تلك
القبائل.
لكن هذه الخطوة لم تغير مسار الثورة،
وإنما ازدادت اشتعاال ،حيث أعلنت تلك
العشائر استعدادها لتحرير مناطقها
من مقاتلي الشباب.

رفع عباءة القبائل
تشكل القبيلة بالنسبة لعناصر
الشباب ،بيئة مناسبة لتمرير

أجنداتها والعيش فيها دون أي مالحقات
أمنية ،وبعلم من سكان القبيلة.
ويستمر هذا الوضع ما دامت القبيلة
في أمان ،وغير مستهدفة بالعمليات
اإلرهابية التي تنفذها حركة الشباب،
والتي غالبا ما تستهدف العاملين في
الهيئات الحكومية ،بحسب المحللين.
ويقول المحلل السياسي أبتدون عبدي،
لألناضول ،إن «الثورة العشائرية التي
تشهدها بعض الواليات الفيدرالية
تشير إلى أن حركة الشباب بدأت
تخرج من عباءة القبائل».
واستطرد عبدي ،أن ذلك من شأنه
أن «يتسبب في تداعيات كثيرة أمام
حركة الشباب ،في المرحلة المقبلة،
وخاصة أمام الحرب التي أعلنتها
الحكومة ضدها».
وأضاف أن «عامل القبيلة كان من أبرز
األسباب التي ساهمت في بقاء مقاتلي
الشباب طيلة الفترة الماضية وصمودها
أمام القوات الحكومية واإلفريقية».
وأوضح عبدي ،أن «الحركة كانت
تعيش مع القبائل بصورة رسمية
أو غير رسمية ،وكانت تتفادى
دائما استهداف قبيلة بعينها ،نظرا
لحساسية هذا األمر بالنسبة
للصوماليين».
ومضى قائال «لكن بعد ممارساتها
وأفعالها المتشددة األخيرة ،كتجنيد
األطفال بالقوة ،وتهديد حياة القرويين
وممتلكاتهم ،في ظل هذه األزمة
اإلنسانية ،يبدو أن الحركة ستخسر
ثقة القبائل ما سيؤثر عليها اقتصاديا
وأمنيا في المرحلة المقبلة».
وتوقع عبدي ،أن تواجه حركة الشباب،
عقبة كبيرة في المرحلة القادمة ،حتى
عند تنفيذ عملياتها األمنية.
وأوضح «كان مقاتلو الحركة يتنقلون
بأريحية من منطقة ألخرى دون عقبات
وخاصة عند تنفيذ الهجمات النوعية
التي تستهدف المنشئات والمراكز
الحكومية ،بينما ال يمكنهم في المرحلة
المقبلة النشاط بين تلك القبائل،
وتنفيذ مهامهم األمنية كاالغتياالت».
وأشار عبدي ،إلى أن «تسجيل أبو
مصعب ،الناطق باسم عمليات
الشباب ،حول عدم نية الحركة في
استهداف قبيلة بعينها ،يعكس مدى
خطورة هذه الثورة العشائرية على
أنشطة الحركة في المرحلة المقبلة».
لكن المراقبين يتفقون على أن أي
انتصار على حركة الشباب في
المعركة الحالية ،يتوقف على
االستراتيجية التي ستعتمدها
الحكومة الستغالل هذه الهبة وتطويعها
لصالح الحكومة.

خسروا كل شيء في النزاعات والكوارث

ماليين األطفال دون تعليم
االمم المتحدة -أ.ف.ب -تسعى ياسمين شريف

مديرة صندوق «التعليم ال ينتظر» لمنح األطفال

الذين خسروا كل شيء في النزاعات أو الكوارث ،فرصة

«للخروج من الفوضى» بفضل المدرسة متسائلة:

«خيمة وماء؟ هل أن هذا كل ما يمكننا تقديمه
لهم؟».

ينشط الصندوق التابع لمنظمة األمم المتحدة

للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) والمتخصص

في التعليم في مناطق األزمات ،في كل أنحاء العالم

من باكستان إلى أوكرانيا ،ومن مالي إلى فنزويال مرورا
بإفريقيا جنوب الصحراء.

وهو يشير إلى أن  222مليون طفل يعيشون في بلدان
تشهد حروبا أو كوارث مناخية ،يعانون اختالال كبيرا في
تعليمهم ،وأكثر من ثمانين مليونا منهم ال يذهبون حتى
إلى المدرسة.
وتقول ياسمين شريف خالل مقابلة أجرتها معها وكالة
فرانس برس «إنه أمر فظيع يصعب تص ّوره» ،متحدثة
في مناسبة انعقاد قمة حول التعليم اإلثنين في إطار
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك.
وتوضح أن هؤالء األطفال «خسروا كل شيء ،وعالوة على
نوعي».
ذلك ،خسروا إمكان الحصول على تعليم
ّ
وبدل أن يتعلموا القراءة والكتابة ،يجدون أنفسهم في
الشارع «عرضة للعنف ،الصبيان فريسة مجموعات
مسلحة يسهل عليها تجنيدهم ،والفتيات في خطر
اإلتجار بالبشر والخطف والزيجات القسرية».
وجمع صندوق «التعليم ال ينتظر» منذ  2016ما يزيد عن

مليار دوالر لتمويل بناء مدارس وشراء لوازم مدرسية
وتأمين وجبة طعام يومية أو دعما نفسيا اجتماعيا ،ما
أتاح مساعدة حوالي سبعة ماليين صبي وفتاة في 32
بلدا.
لكن ياسمين شريف حذرت «إن أردنا تلبية الحاجات،
علينا أن نفكر بطريقة مختلفة تماما في ما يتعلق
بالتمويل الضروري .نتحدث هنا عن مليارات الدوالرات
وليس عن ماليين» متوقعة تنظيم مؤتمر في شباط/
فبراير  2023في جنيف لجمع  1,5مليار دوالر من أجل
مساعدة عشرين مليون طفل إضافي.
وتبقى الجهود غير كافية مقارنة بعدد األطفال الذين
يحتاجون إلى مساعدة على هذا الصعيد وعددهم 222
مليونا.
وأوضحت شريف «في الدول األوروبية ،الغربية ،يمثل
االستثمار في دراسة طفل متوسط  10آالف دوالر في

السنة .نحن نقارب  150دوالرا في السنة للطفل ،الهوة
سحيقة».
لكنها أضافت «إذا أردتم تغيير العالم وتحقيق األهداف
(اإلنمائية) ،يجب االستثمار في التعليم لكل الذين
همشوا» مؤكدة أن «لديهم قدرة تفوق التص ّور على الصمود
ّ
بما يتخطى الصدمات والمعاناة».
وأكدت «تصوروا  222مليون طفل عاشوا أسوأ ما يمكن،
يتلقون تعليما جيدا ،سينجزون أمورا لم تشهدها
البشرية من قبل .لدي إيمان كبير بهم».
وتابعت «ما نقدمه لهم هو أداة ،أمل ،تمكين ...حتى
يخرجوا من الفوضى ويصبحوا مثاال للعالم».
ّ
تقل أهميتها عن تأمين السقف
وأكدت أن هذه األداة ال
والقوت لهم.
مهم
وأوضحت «بالطبع ،الماء أساسية .وامتالك مسكن
ّ
أيضا .لكن هل أن هذا كل ما يمكننا تقديمه لـ 222مليون

طفل؟ خيمة وماء؟ إن كان هذا كل ما يسعنا تقديمه لهم،
بدون منحهم سبل تمكينهم ،عندها نكون على الطريق
الخاطئ».
وقالت «رأوا قراهم تُ حرق ،وأهلهم ُيعدمون ،خضعوا ألعمال
عنف .الشيء الوحيد المتبقي لهم هو أن يقولوا ألنفسهم
إذ تمكنت من الحصول على تعليم ،سأستطيع الخروج
من هذا الوضع وتغيير حياتي».
وأضافت «إذا لم نسمح لهم بالحصول على تعليم ،فإننا
ننتزع منهم هذا األمل الضئيل المتبقي».
وتندد ياسمين شريف بكل من يحرم األطفال من هذا
الحق وتقول «األنظمة التربوية تواجه هجمات خطيرة
في النزاعات المسلحة الجارية ،فيقصف األطراف
المتحاربون المدارس ويستخدمونها لتخزين أسلحة،
وهو أمر محظور بموجب القانون اإلنساني الدولي».
وأكدت «إنها جرائم حرب».

دي بروين :جريليش يتعرض النتقادات غير عادلة
قال كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي ،إن زميله جاك جريليش
يتعرض للكثير من النقد غير العادل ،ألنه العب إنجليزي.
وأضاف دي بروين في تصريحات أبرزتها صحيفة الجارديان «األمر ال يتعلق
بكرة القدم .إنه بعيد عنها ،هناك تركيز كبير على الالعبين اإلنجليز ،ويميل
الناس إلى معرفة ما يحدث معهم».
وتابع «أشعر بأننا العبون أجانب ،على سبيل المثال ،إذا قضيت ليلة في
الخارج ،فال يتم فحصنا كثيرا ،لكن إذا خرج العب إنجليزي ،يكون ذلك دائما
في وسائل اإلعالم».

السنة ( - )28الثالثاء  24من صفر 1444هـ الموافق  20سبتمبر 2022م العدد ()9878

الليلة ..على ملعب استاد وينر نويشتات بالنمسا

اختبار كرواتي للعنابي

كتب

عوض الكباشي

يستضيف ملعب استاد وينر نويشتات بالنمسا مساء
اليوم المواجهة التي تجمع بين منتخبنا الوطني األول لكرة
القدم ومنتخب كرواتيا للمحليين في مرحلة جديدة من
االستعدادات الجادة والقوية للعنابي لخوض منافسات
كأس العالم  ..2022وسيخوض منتخبنا أيضا مباراتين
وديتين هامتين بالنمسا عقب لقاء كرواتيا ،وستكون
المباراتان مع كندا وتشيلي يومي  23و 27الجاري.
ويسعى المدرب اإلسباني سانشيز من خالل مواجهة اليوم
لتجهيز عدد من الالعبين وللمزيد من االحتكاك ،وسبق وأن
التقى العنابي مع منتخب كرواتيا للمحليين  30يونيو
الماضي استعدادا لمشاركته في بطولة الكأس الذهبية
بأميركا ،وأقيمت المباراة على هامش معسكره الكرواتي
وانتهت بفوز العنابي  1-3وسجل الثالثية محمد مونتاري
وعبدالله األحرق وأكرم عفيف.
شهدت الفترة الماضية خوض العنابي مباريات لها طابع
خاص ،الهدف منها تجهيز الفريق وإعداده من جميع
النواحي ،خاصة على مستوى لياقة المباريات ..وتضمنت
هذه المباريات اللعب مع فرق أوروبية معروفة في معسكره
اإلسباني الذي انطلق مطلع يونيو الماضي ،وفي معسكره
النمساوي الذي بدأ مطلع يوليو.

اليوم « »3مباريات
في « كأس»Ooredoo
حقق السد فوزا كبيرا على السيلية حامل
لقب كأس  Ooredooبرباعية نظيفة في
شوط واحد من اللقاء الذي جمع الفريقين
مساء أمس على استاد حمد بن خليفة في
الجولة األولى لمنافسات المجموعة األولى
من النسخة الجديدة من البطولة / 2022
.2023
أحرز أهداف السد حسن أحمد واألسباني
سانتي كازورال وفيصل محمد وتاباتا.
يستضيف استاد ثاني بن جاسم بنادي
الغرافة ،مواجهة قوية بين الدحيل
والمرخية ،في منافسات الجولة األولى
لحساب المجموعة الثانية من بطولة
كأس  Ooredooللموسم ،2023 2022-
والتي ستقام في الخامسة وخمس
وخمسين دقيقة مساء اليوم الثالثاء..

}
المعز علي
}

السد يتخطى السيلية برباعية

ويتواجد الدحيل والمرخية ضمن
المجموعة الثانية والتي تضم أيض ًا
(العربي والغرافة والريان والشمال...
ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز واالنطالق

الدوحة -قنا -شهدت الجولة الترويجية لبطولة
كأس العالم  FIFAقطر  ،2022التي تنظمها
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث في المملكة العربية
السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،إقباال
جماهيريا كبيرا.
وأطلقت اللجنة الجولة الترويجية بالتزامن مع بقاء
قرابة الشهرين على انطالق البطولة التي تقام ألول
مرة في العالم العربي والشرق األوسط.
وتهدف الجولة ،التي تستمر أنشطتها حتى 28
سبتمبر الجاري في مجمعات النخيل بالرياض
ومول العرب بجدة ومول اإلمارات بدبي ،إلى تعريف
المشجعين ،بمختلف فئاتهم ،بأهم المعلومات
المتعلقة بالبطولة ،مثل كيفية الحصول على
هيا ،وحجز أماكن اإلقامة ،والتعرف على
بطاقة ّ
تجربة المشجعين والتنقل إلى المالعب والوجهات
الترفيهية والثقافية التي تزخر بها دولة قطر.
وقال السيد خالد النعمة المدير التنفيذي للتواصل
المجتمعي والشؤون التجارية باللجنة العليا
للمشاريع واإلرث ،في تصريح خالل وجوده في
الرياض لمتابعة فعاليات الجولة الترويجية ،إن
الجناح الخاص بكأس العالم  FIFAقطر  2022في
المجمعات التجارية شهد إقباال كبيرا من الجماهير
للتعرف عن كثب على جميع المعلومات المتعلقة
بالبطولة.

تأجيل انطالق موسم
الطائرة إلى يناير

واختتم منتخبنا الوطني المرحلة األولى مطلع الشهر
الجاري من االستعدادات األخيرة لخوض منافسات
مونديال  2022الذي ينطلق بلقائه االفتتاحي الذي
يجمع العنابي مع االكوادور  20نوفمبر المقبل ضمن
المجموعة األولى ..وحصل العنابي على فترة الراحة
الثانية بعد انتهاء مباراته الودية مع فريق ديبورتيفو
ليونيسا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية
اإلسباني.
ولعب العنابي مؤخرا ببطولة فيينا الدولية بالنمسا في
الفترة من  20إلى  26اغسطس الماضي .وواجه من خالل
البطولة منتخبات المغرب وغانا المحليين ومنتخب
جامايكا ..خاض خاللها ُمباريات قوية تعادل في األولى أمام
المباراة الثانية على
المغرب بهدفين لكل فريق ،وفاز في ُ
َ
بهدفين مقابل هدف ،وتعادل في المباراة
المنتخب الغاني
الثالثة أمام جامايكا بهدف لكل فريق.
ويحسب للعنابي وبغض النظر عن الفرق المنافسة ،أنه
سجل أهدافا في جميع مبارياته ،باستثناء  3مباريات مع
التسيو وفيورنتينا االيطاليين ،وريال مايوركا اإلسباني
والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وسوف تبدأ المرحلة األهم في الشهر الجاري من خالل
مباراتي كندا وتشيلي ،وتعتبر المباراتان في غاية األهمية،
وسوف تسهم مع باقي المباريات في الوصول بالعنابي إلى
مستوى الطموحات القطرية خالل مونديال قطر .2022

نحو تحقيق نتائج جيدة وحصد أكبر عدد
ممكن من النقاط من أجل الصعود للدور
الثاني.
تتواصل منافسات بطولة كأس Ooredoo

إقبال جماهيري على الجولة
الترويجية لمونديال «»2022
في السعودية واإلمارات

بلقاء العربي والشمال اليوم الثالثاء 20
سبتمبر عند الساعة الثامنة و 5دقائق
مساء على استاد ثاني بن جاسم بنادي
ً
الغرافة ،ضمن مباريات الجولة األولى
لحساب المجموعة الثانية من البطولة
للموسم  ...2023 2022-تضم المجموعة
الثانية بجانب الفريقين أندية :الدحيل
والغرافة والريان والمرخية ..ومن المتوقع
أن تكون المباراة عامرة باإلثارة والندية،
بالنظر إلى األسماء الكثيرة المميزة التي
تضمها تشكيلة كال الفريقين.
سيكون فريقا الغرافة والريان على موعد
مع مواجهة قوية بينهما اليوم الثالثاء،
على استاد سعود بن عبدالرحمن بنادي
الوكرة ،ضمن منافسات الجولة األولى
لحساب المجموعة الثانية.

بيولي:

أعلن االتحاد القطري للكرة الطائرة ،تأجيل انطالق
منافسات الموسم الرياضي  2023 - 2022إلى يناير
المقبل على أن يختتم في نهاية مايو أو بداية يونيو
المقبلين.
وقال السيد يوسف كانو أمين السر العام لالتحاد
القطري للكرة الطائرة في تصريح خاص لوكالة
األنباء القطرية (قنا) إن الموسم الرياضي الحالي
يعتبر استثنائيا نسبة الستضافة بطولة كأس
العالم  . 2022مضيفا أن مجلس اتحاد الطائرة رأى
تأجيل الموسم ألن الفترة المقبلة ستشهد تجهيز
جميع األندية الرياضية في الدولة للمونديال.
وأضاف  ،أن مجلس إدارة االتحاد سيجتمع في
األسبوع المقبل لتحديد رزنامة الموسم الجديد
وكيفية تنظيم المنافسات خالله ،ألنه بعد التأجيل
حتما سيكون الموسم مضغوطا ولكنه أكد تنظيم
جميع المنافسات لجميع الفئات دوري وكؤوس

منتظرا تحقيق وعده

برشلونة يحلم باعتزال بيكيه
ترغب إدارة برشلونة في أن يقرر جيرارد بيكيه،
قريبا ،بحسب تقرير
مدافع الفريق  ،االعتزال
ً
صحفي كتالوني.
وأبرزت صحيفة «سبورت» تصريحات سابقة
لبيكيه ،قال فيها عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ
( )8 - 2في دوري أبطال أوروبا« :لقد وصلنا إلى
الحضيض ..إذا اضطررت للمغادرة كي يحصل
الفريق على دماء جديدة ،سأغادر».
كما صرح بيكيه ً
أيضا« :إذا أخبرني (المدرب) كومان
غدا أنني يجب أن أغادر ،سأترك كرة القدم ..لن
ً
ألعب ألي فريق آخر غير برشلونة».
وقال كذلك« :سأعتزل في برشلونة ،لكن ليس
كبديل» .وذكرت الصحيفة الكتالونية أن كل
هذه العبارات ،نطق بها بيكيه خالل السنوات
أساسيا في برشلونة،
العبا
األخيرة ،عندما كان
ً
ً
لكنه اآلن ال يعيش أفضل لحظاته ،في ظل
تواجده الدائم على
مقاعد البدالء.

كنا أفضل من نابولي

} بيولي

عبر ستيفانو بيولي ،المدير الفني
لميالن ،عن عدم رضاه بعد خسارة
فريقه أمام نابولي ،بنتيجة (-1
 ،)2في اللقاء الذي جمع الفريقين
بالجولة السابعة من الدوري
اإليطالي.
وقال بيولي في تصريحات لشبكة
«« :»DAZNلست راضيا على اإلطالق
وكذلك العبو فريقي يجب أن يكونوا كذلك،
لقد سجلنا هدفا واحدا فقط ،ولم يكن كافيا
وسط الفرص الكثيرة التي خلقناها».

وأضاف« :إنه ألمر محبط ألن ذلك قد يحدث إذا لعب
المنافس بشكل جيد ،لكن في هذه المباراة لم
نستحق الخسارة ،آمل أن نتعلم من هذه المباراة أن
نكون أكثر فاعلية على المرمى ،ألننا فعلنا كل شيء
بشكل صحيح باستثناء األخطاء وقلة التصميم في
منطقة جزاء الخصم».
وتابع بيولي« :من الصعب إلقاء اللوم على تحركاتنا
الدفاعية حيث كان لنابولي فرص قليلة ،أشعر بالمرارة
ألننا كنا الفريق الذي خلق الفرص وافتقد تحويلها ألهداف،
صحيح أننا استقبلنا العديد من األهداف ونحتاج للعمل على
ذلك ،لكن قلقي أكثر بشأن الخط الهجومي».

} جيرارد بيكيه
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المهندس عبدالعزيز آل إسحاق ..مدير الصرح المونديالي:

استاد الجنوب يربط عراقة الماضي بأصالة الحاضر
}المهندس عبدالعزيز آل إسحاق

التصميم الفريد
للملعب يحاكي التاريخ
البحري لمدينة الوكرة
قال المهندس عبد العزيز آل إسحاق ،مدير استاد الجنوب،
أحد االستادات الثمانية المستضيفة لكأس العالم  FIFAقطر
 ،™2022إن المعمارية الراحلة زها حديد استوحت تصميم
الصرح المونديالي من التاريخ البحري العريق لمدينة
الوكرة ،الذي طالما ارتبط بركوب البحر للصيد واستخراج
اللؤلؤ ،فأبدعت تحفة معمارية فريدة تربط عراقة الماضي
بأصالة الحاضر.
وأضاف آل إسحاق أن المعمارية العالمية زها حديد حرصت
على دراسة المنطقة والتعرف على تاريخها ومعالمها ،في ضوء
ارتباط تاريخ مدينة الوكرة بالصيد وتجارة اللؤلؤ ،فاستلهمت
التصميم على شكل صدفة خارجية بداخلها مركب تقليدي.

وأكد آل إسحاق في حوار لموقع اللجنة العليا للمشاريع واالرث،
أنه قد جرى اختيار موقع االستاد ،الذي افتتح في  16مايو 2019
خالل استضافته نهائي كأس األمير ،بشكل مدروس ليخدم
أكبر عدد من سكان مدينة الوكرة والمناطق المحيطة بها،
والذين يمثلون شريحة كبيرة من أفراد المجتمع القطري.
وأضاف« :يتسع استاد الجنوب ألكثر من  40ألف مشجع ،ومن
المقرر تفكيك  20ألف مقعد من المدرجات العلوية ،والتبرع بها
لصالح مشاريع رياضية في أنحاء العالم ،ثم االستفادة من
االستاد بالمقاعد المتبقية الستضافة منافسات كرة القدم
وغيرها من األحداث الرياضية األخرى ،ليصبح االستاد في
مرحلة اإلرث مركز ًا رياضي ًا لخدمة سكان المناطق المحيطة

به ».وأوضح آل إسحاق أنه من المقرر إنشاء مرافق إضافية في
المنطقة المحيطة باالستاد ،لخدمة أفراد المجتمع؛ تشمل
مسجد ًا ومساحة داخلية متعددة االستخدامات ،ومدرسة،
وصالة أفراح وغيرها ،مشير ًا إلى أن المنطقة المحيطة
باالستاد تضم اآلن حديقة عامة تمتاز بمساحتها الخضراء
الشاسعة ومناظرها الخالبة ،وتحتوي على مالعب للتنس
وكرة السلة ،ومرافق لممارسة التمارين الرياضية ،ومساحات
للعب األطفال ،ومسارات للجري وركوب الدراجات.
وأكد آل إسحاق أنه قد جرى مراعاة كافة جوانب االستدامة
في جميع مراحل المشروع بداية من مرحلة التصميم مرور ًا
بالتشييد واآلن خالل تشغيل االستاد؛ وخاصة في السقف

القابل للطي والذي يبلغ طوله  92متر ًا ،ويسمح بتخفيف
حدة أشعة الشمس وتظليل االستاد بالكامل ،باإلضافة إلى
حمايته من الداخل من الطقس الحار ،األمر الذي سيسهم في
رفع كفاءة نظام التبريد داخل االستاد.
وأشار آل إسحاق إلى أن الصرح المونديالي هو أول استادات
مونديال قطر  2022حصو ًال على شهادات المنظومة العالمية
لتقييم االستدامة «جي ساس» التي تمنحها المنظمة
الخليجية للبحث والتطوير «جورد» ،حيث حصل على ثالث
شهادات في االستدامة ،شملت التصميم والبناء من فئة األربع
نجوم ،وإدارة التشييد من الفئة األولى ،ونسبة كفاءة الطاقة
الموسمية عن مركز الطاقة.

استعدادا لمونديال قطر «»2022

«اآلسيوي» يستعرض
تحضيرات منتخبات القارة
كتب

وحيد بوسيوف

تطرق االتحاد اآلسيوي لكرة القدم لالستعدادات األخيرة للمنتخبات اآلسيوية

لمونديال قطر  ،2022وذلك في تقرير نشره الموقع بعنوان «محطات للمتابعة في

محطة اإلعداد األخيرة» ،وذلك مع اقتراب انطالق منافسات بطولة مونديال العرب.

} المنت

خب الس

} العنابي

يريح الجماهير الكورية.
الكوري
المنتخب
ويستعد
الجنوبي ليتقابل في األيام المقبلة مع كوستاريكا
والكاميرون ،حيث يدخل سون وزمالؤه المباراتين بثقة
كبيرة ،على أمل نجاح الالعب في تسجيل المزيد من
األهداف في المباريات التي تسبق انطالق كأس العالم.

منتخبات
وتستعد
القارة الصفراء المتأهلة للبطولة
من أجل خوض محطة اإلعداد في النافذة الدولية
األخيرة قبل العرس العالمي ،وذلك من أجل استكمال
مراجعة أوراقها .ويخوض منتخبنا الوطني وكذلك
منتخبات السعودية وأستراليا وإيران واليابان وكوريا
الجنوبية مباريات ودية خالل األيام المقبلة ،من أجل
االستعداد لخوض منافسات كأس العالم.
وألقى التقرير الذي نشره موقع االتحاد اآلسيوي الضوء على
مجموعة من الجوانب التي تستحق المتابعة خالل األيام
المقبلة ضمن استعداد ممثلي قارة آسيا.

األخضر السعودي

استعدادات جيدة للعنابي
قال الموقع إن منتخبنا الوطني يركز فقط على كأس العالم
 ،2022على الرغم من انطالق منافسات الدوري القطري في
شهر أغسطس ،إال أن العبي العنابي غابوا عن المنافسات
المحلية ،مع انخراطهم في المعسكر التدريبي للمنتخب
الوطني استعداد ًا لكأس العالم .ومنح هذا القرار فرصة
للمدرب فيليكس سانشيز من أجل التركيز بشكل كامل
على العمل مع الالعبين ورفع مستوى التأقلم داخل الفريق،
رغم أنه في ذات الوقت قد يتأثر الالعبون بغياب المباريات
التنافسية .وكانت آخر المباريات التنافسية ألكرم عفيف
والمعز علي وبقية زمالئهما خالل دور المجموعات من دوري
أبطال آسيا  2022في شهر أبريل ،حيث لم يشاركا بعد
ذلك سوى في المباريات الودية مع العنابي.
وأضاف موقع االتحاد القاري :االستعدادات تسير بشكل
جيد للعنابي بطل كأس آسيا  ،2019وهو سيخوض في
األيام المقبلة مباريات ودية أمام كرواتيا وكندا وتشيلي.

عودة كيروش
واعتبر الموقع أن الحدث األكبر في األيام األخيرة كان عودة
المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من أجل تدريب
منتخب إيران ،بعد أن أمضى من قبل  8سنوات في تدريب
منتخبها الوطني بين عامي  2011و ،2019قاد خاللها الفريق
في نسختين من نهائيات كأس العالم.
ومنذ نهاية رحلة كيروش السابقة مع المنتخب اإليراني

عودي يوا

جه أم
يركا وديا

} إشادة االتحاد اآلسيوي بالالعب الكوري سون

} مهدي تارمي

بعد نهاية كأس آسيا  2019في اإلمارات ،أشرف المدرب
البرتغالي على تدريب منتخبي كولومبيا ومصر ،وهو اآلن
يعود من جديد للعمل مع منتخب إيران.
وبالمجمل فإن تشكيلة منتخب إيران لم تشهد تغييرات
كبيرة خالل السنوات األخيرة ،ويبرز فيها المهاجم مهدي
تاريمي الذي تألق خالل آخر ثالث سنوات خاصة مع
انضمامه إلى صفوف بورتو البرتغالي.
ويخوض منتخب إيران مباراتين وديتين في األيام المقبلة
أمام أوروغواي والسنغال ،حيث تأمل الجماهير اإليرانية
بمشاهدة أداء مميز من خط الهجوم القوي الذي يضم إلى
جانب تارمي كل من سردار أزمون وعلي رضا جاهنباخش.

بتسجيله هاتريك في مرمى ليستر سيتي بعد نزوله في
الدقائق األخيرة من عمر الشوط الثاني ،حظي باهتمام
موقع االتحاد اآلسيوي كونه يعتبر أحد أبرز نجوم القارة،
ويحمل آمال كوريا الجنوبية في مونديال قطر .2022
وقال الموقع بعد أن تشارك الموسم الماضي في صدارة
ترتيب هدافي الدوري اإلنجليزي مع المهاجم المصري محمد
صالح العب ليفربول ،عانى سون هيونج -مين من غياب
األهداف في بداية الموسم الجديد مع توتنهام هوستبر ،قبل
أن يتألق في عطلة نهاية األسبوع من خالل تسجيل ثالثة
أهداف بمرمى ليستر سيتي يوم السبت .وأضاف الموقع:
كان باولو بينتو مدرب المنتخب الكوري الجنوبي أعلن
األسبوع الماضي أنه ال مشكلة عنده بخصوص غياب سون
عن التسجيل ،ولكن اآلن بعد تسجيل المهاجم لثالثة
أهداف فإن المدرب يشعر بالسعادة والثقة ،وهو األمر الذي

سون والمنتخب الكوري
والشك أن عودة سون للتألق من جديد في الدوري اإلنجليزي

أما عن المنتخب السعودي فقد قال الموقع إنه يستعد
لمواجهة منتخبي األرجنتين والمكسيك في مجموعته
خالل كأس العالم ،وبالتالي فإن الفريق يعمل على
االستعداد بأفضل صورة من أجل مواجهة هذين الفريقين.
وكان المنتخب السعودية قد خسر في شهر يونيو الماضي
أمام كولومبيا وفنزويال بنتيجة  ،1-0وهو يتطلع حالي ًا
لتحقيق نتائج أفضل هذا العام ،بعد أن حقق انتصارين
فقط خالل عام  ،2022كان من بينهما انتصار وحيد في
آخر  5مباريات .وفي هذه النافذة الدولية سوف يتقابل
المنتخب السعودي مع فريقين من جنوب وشمال أميركا،
حيث يلتقي مع اإلكوادور والواليات المتحدة ،وهما منتخبان
تأهال أيض ًا إلى كأس العالم ،حيث تشكل هاتان المباراتان
محطة استعداد مهمة للفريق الذي يشرف على تدريبه
الفرنسي هيرف رينارد .ويطمح الفريق في تحقيق نتائج
جيدة خالل هاتين المباراتين ،لتشكال دافعا قويا قبل
انطالق المنافسة في قطر.

منتخب الساموراي
كما هو الحال مع منتخب السعودية ،فإن منتخب اليابان
سيتقابل في المباراتين الوديتين المقبلتين مع الواليات
المتحدة واإلكوادور ،وستقام المباراتان في ألمانيا ،ولكن
المنتخب الياباني سيفتقد خاللهما المهاجمين يويا
أوساكو وتاكوما أسانو .ورغم ذلك يمتلك المدرب هاجيمي
مورياسو خيارات متعددة في مركز قلب الهجوم ،من ضمنها
أياسي يويدا المهاجم السابق في كاشيما انتليرز ،والذي
انتقل خالل شهر يونيو للعب في بلجيكا ،حيث يأمل الالعب
في تقديم مستوى يساعده على االنضمام إلى التشكيلة في
نهائيات كأس العالم.
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إطالق روزنامة الموسم الجديد ..ومهرجان قطر لإلبل «جزيالت العطا»

تنظيم مزاين كأس العالم لجماهير المونديال
كتب

} حمد العذبة

عوض الكباشي

كشف نادي قطر لمزاين اإلبل رُ وزنامة الموسم
الجديد ( ،)2023 2022-والتي ضمت كال
من مزاين كأس العالم ،والنسخة
الثانية من مهرجان قطر لإلبل
«جزيالت العطا» ،وذلك وسط
حضور عدد من المسؤولين
ومالك اإلبل ..جاء ذلك في الحفل
الذي قدمه اإلعالمي خالد جاسم
وعقده النادي أمس االثنين في
صالة لوسيل الرياضية بمقر وزارة
الرياضة والشباب ،وكشف خالله
عن الهوية البصرية والشعار اللفظي
لمزاين كأس العالم ،باإلضافة إلى
تفاصيل أخرى.

} محمد بن سلعان

} خالد جاسم

} كأس مزاين قطر
} وسام مزاين قطر

وينظم النادي مزاين كأس العالم على هامش بطولة
كأس العالم لكرة القدم  FIFAقطر  ،2022إيمان ًا منه
بمسؤوليته الوطنية وضرورة أن يكون له دور مهم في
أكبر مناسبة رياضية على مستوى العالم تقام على
تراب قطر ،ومشاركة فعالة تعكس ثقافة شعب قطر
وعاداته وتقاليده ..ويقام مزاين كأس العالم خالل
الفترة من  24نوفمبر وحتى  2ديسمبر المقبلين،
فيما ستنطلق النسخة الثانية من مهرجان قطر لإلبل
(جزيالت العطا) في  28يناير من العام المقبل .2023
وفي كلمته في الحفل ،أوضح حمد بن جابر العذبة
رئيس نادي قطر لمزاين اإلبل ،أنه يؤمن بدور الرياضة
في تقريب المسافات بين الثقافات ،وقدرتها على
كسر الحواجز بين الشعوب ،معتبر ًا انها إحدى القوى
الناعمة لدولة قطر التي تستخدمها القيادة الرشيدة
في التقريب ونشر الخير بين البشر.
وقال العذبة إن بطولة كأس العالم  FIFAقطر ،2022
باتت على مرمى البصر ،والتي نتشرف بتنظيمها
لنستقبل العالم هنا في بالدنا ،ونريهم على أرض
الواقع المعاني النبيلة واألصيلة لقيمنا وأخالقنا
وعاداتنا وتقاليدنا وسماحة ديننا الحنيف وثقافتنا
المنفتحة على اآلخر.
وأضاف أن النادي سينظم مزاين كأس العالم على
هامش مونديال قطر ،إيمان ًا منه بمسؤوليته الوطنية
ودوره المهم في المجتمع ،وحرصه على المشاركة في
هذا الحدث وتعريف جماهير المونديال على رياضة
ومثل وعادات وتقاليد
اآلباء واألجداد بما تحمله من قيم ُ
تعكس أخالق شعبنا الذي ُع ِرف من قديم الزمان
بحسن أخالقه وكرمه وتواضعه.
وأكد العذبة على سعي نادي قطر لمزاين اإلبل باالستمرار
في االرتقاء بتنظيم هذه الرياضة العظيمة التي
توارثناها جي ًال عن جيل ،وسيتوارثها أبناؤنا وأحفادنا
من بعدنا ،وذلك انطالق ًا من
رؤية النادي

الساعية نحو إقامة وتنظيم مهرجانات المزاين طبق ًا
ألحدث المعايير والمواصفات.
وشدد رئيس نادي قطر لمزاين اإلبل ،في ختام حديثه،
على ضرورة أن يتحول مهرجان قطر لإلبل «جزيالت
العطا» الذي ولد كبير ًا وعظيم ًا إلى محطة من أكبر
وأهم المحطات لهذه الرياضة إقليمي ًا وعربي ًا ودولي ًا،
وذلك خالل النسخة الثانية من المهرجان التي ستقام
خالل شهر يناير من العام المقبل ،مشيد ًا في الوقت
نفسه بجهود المالك القطريين ودورهم في هذا الصدد.

برياضاتنا وحضارتنا وعاداتنا وتقاليدنا للشعوب
والجماهير الوافدة لحضور بطولة كأس العالم.
وأوضح محمد بن سلعان أن رمزية الهوية البصرية
لمزاين كأس العالم ،تكمن في تصميمها بهدف الدمج
بين رأس الناقة كرمز للثقافة المحلية للقطريين
واعتزاز برياضة متجذرة في عاداتهم وتقاليدهم
وتاريخهم وبين كرة القدم وتصويرها في الشعار على
هيئة كوكب األرض كرمز للرياضة العالمية األكثر
شهرة بين البشر .وفي الكرة تم استخدام السدو
العربي بأسلوب معاصر يعكس جمالية الزخرفة
العربية البدوية المعبرة عن قطر بشكل خاص
والمنطقة الخليجية والعربية بشكل عام.
«حوير» وهو تعويذة مزاين كأس
كما كشف عن
ّ
(حوير) هي تصغير لـ (حوار) وهو صغير
العالم ،كلمة
ّ
الناقة ،وهذا االسم شائع في قطر ومنطقة الخليج
حوير الزي القطري الذي يعتز به
العربي .ويرتدي
ّ
ويمارس رياضة كرة القدم التي يعشقها وسيقوم خالل
مرافقته لنا في مزاين كأس العالم بتشجيع منتخبنا
الوطني القطري طوال بطولة كأس العالم فيفا-قطر
.2022
وأوضح بن سلعان أن مزاين كأس العالم سيشهد عدد ًا
من الفعاليات المصاحبة ،أبرزها متحف اإلبل األول
من نوعه والذي سيضم كل مستلزمات اإلبل ،وصور ًا
تعكس عالقة اإلبل بالمجتمع القطري ،فض ًال عن
عروض المركوبة وأدب الذلول ،باإلضافة إلى العرضة
القطرية ،وأيض ًا مسابقة المحالب.

أوضح محمد بن سلعان المري مدير إدارة العالقات
العامة واالتصال بنادي قطر لمزاين اإلبل أن النادي
يتطلع عبر تنظيم مزاين كأس العالم إلى المشاركة
في تحقيق أهداف دولتنا الحبيبة قطر من استضافة
كأس العالم  FIFAقطر  ،2022بإبراز هوية قطر
المميزة ،والتعريف

جوائز ضخمة

«سفن الصحاري» الشعار اللفظي
ودشن نادي قطر لمزاين اإلبل ،خالل الحفل ،الشعار
اللفظي «سفن الصحاري» المصاحب لمزاين كأس
العالم ،فقد اشتق الشعار من رمزية اإلبل في التاريخ
القطري ،فقديما أطلق العرب على اإلبل وصف ًا معبر ًا هو
سفن الصحاري لقدرتها على عبور الصحاري وكثبانها
الرملية التي تشبه أمواج البحار وقدرة السفن على
سفن البحار تجلب
ركوبها وعبورها .وكما كانت ُ
سفن الصحاري «اإلبل»
الخير ألهل قطر ،فقد كانت ُ
السفن حين رسوها في الموانئ
آنذاك تنقل ما تجلبه ُ
إلى جميع أنحاء الدولة.

محمد بن سلعان المري :مزاين
ً
عددا
كأس العالم سيشهد
من الفعاليات المصاحبة

{ تصوير  /محمود حفناوي

من ناحية أخرى ،شدد مدير العالقات العامة واالتصال
بأن المشاركة في مزاين كأس العالم ستكون
مخصصة فقط للمطايا الفائزة في المراكز العشرة
األولى في جميع أشواط النسخة األولى من مهرجان
قطر لإلبل  ،2022كما أشار إلى السماح بمشاركة
مطية واحدة من المطايا الفائزة في األشواط الثالث
المرصص ،وكذلك السماح بمشاركة مطية
واحدة من كل

حمد العذبة:
المهرجان
للتعريف على
رياضة اآلباء
واألجداد
بما تحمله
من قيم ُومثل
وتقاليد

جمل فائز في مهرجان قطر لإلبل .2022
هذا وأوضح بأن المنافسات ستشهد  15شوط ًا ستقام
في الفترة الصباحية على مدار تسعة أيام موزعة على
فئات المغاتير واألصايل والمجاهيم بواقع ثالثة أشواط
لكل فئة ،على أن تكون المشاركة لإلبل من عمر حقايق
إلى الجل.
كما أعلن بن سلعان بأن قيمة الجوائز المادية لمزاين
كأس العالم تبلغ أكثر من  10ماليين ريال ،أما الجوائز
العينية فتتكون من  15كأسا ذهبية ،و 15كأسا فضية،
و 15كأسا برونزية ،و 15وساما ذهبيا ،و 15وساما فضيا،
و 15وساما برونزيا ،رصدت للفائزين بالمراكز الثالثة
األولى لجميع األشواط والفئات.

أغنية رسمية للمزاين
وتم خالل الحفل الكشف عن نسخة من كأس ووسام
مزاين كأس العالم والتي ستكون من نصيب الفائزين
بالمراكز الثالثة األولى لجميع األشواط والفئات ،فضال
عن تدشين كرة مزاين كأس العالم بأيقونة المنتخب
القطري حيث ستكون كرة القدم عنصر المفاجأة
للجمهور ،لخلق روح التنافس والحيوية.
هذا وأطلق نادي قطر لمزاين اإلبل األغنية الرسمية
لمزاين كأس العالم  Desert Dhowsباللغة اإلنجليزية،
وهي أغنية ترحيبية بضيوف مزاين كأس العالم،
وتحمل دعوة لجماهير العالم خالل وجودهم لحضور
مباريات كأس العالم  -FIFAقطر  2022بالتعرف على
القطريين وعلى عاداتهم وتقاليدهم بأسلوب غنائي
محبب وجذاب.
ويشكل نادي قطر لمزاين اإلبل عالمة مضيئة وفارقة
في تاريخ المزاينات المحلية والخليجية ،كما يهدف
إلى دعم وتشجيع كافة الجهود واألنشطة المتعلقة
بمزاين اإلبل والتي تعزز وتسهم في رفع الوعي لدى
المالك والمجتمع ،باإلضافة إلى إجراء البحوث
والدراسات ،والتعاون مع الجهات والهيئات
والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات
الصلة.
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بعد تفوقه على األتلتيكو في قمة الليجا ..آس:

ريال مـدريـد «يرقــص» !..
كتب

} الجازيتا ديللو سبورت

} ذا صن

وحيد بوسيوف

اهتمت الصحف اإلسبانية بالفوز الذي حققه
ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في ديربي
العاصمة اإلسبانية بنتيجة / 2 ،1خاصة
أنه جاء بعد الضجة التي أحدثها موضوع
«فينيسيوس» العب ريال مريد ورقصته ،حيث
تعرض النتقادات من نجم األتلتيكو كوكي
الذي طالبه قبل المباراة باحترام جماهير
الفريق الثاني في العاصمة مدريد.
أما الصحف اإلنجليزية فقد كان حديثها عن
فوز آرسنال على برينتفورد والعودة لصدارة
الدوري اإلنجليزي الممتاز ،كما اهتمت
الصحف بمصير بريندان رودجرز ،مدرب
ليستر سيتي ،وجوليان لوبيتيجي ،مدرب
إشبيلية ،ونتائج لقاءات األحد في الدوريات
األوروبية ،ومستوى المهاجم البولندي روبرت
ليفاندوفسكي في برشلونة.
البداية بصحيفة «ماركا» التي كان اهتمامها
األول عبر غالفها بتتويج المنتخب اإلسباني
بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة ،وكتبت «أبطال»
و«درس من ذهب».
كما اهتمت بفوز ريال مدريد
على أتلتيكو مدريد  1-2في
ديربي العاصمة اإلسبانية
في إطار مواجهات الدوري
اإلسباني ،وكتبت «برهنة
لتفوق ريال مدريد» ،إلى
جانب تطرقها لتعادل
إشبيلية وفياريال ،1-1
وكتبت «التعادل ال يوضح
مستقبل لوبيتيجي».
وهذا ينطبق على صحيفة
«سبورت» الكتالونية التي
ركزت على فوز منتخب
إسبانيا بلقب بطولة
أوروبا لكرة السلة بعد
تفوقه في النهائي على
فرنسا ،وكتبت «عمالق } ماركا
ذهبي».

أما فيما يتعلق بفوز ريال مدريد على أتلتيكو
مدريد  1-2في ديربي العاصمة اإلسبانية
واستعادة صدارة الدوري اإلسباني ،فقد كتبت
«ريال مدريد يتشبث بالصدارة».
وركزت صحيفة «موندو ديبورتيفو» على فوز
منتخب إسبانيا على منتخب فرنسا والتتويج
بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة ،وكتبت «حمام
من ذهب».
الصحيفة اهتمت أيضا بفوز ريال مدريد
بديربي العاصمة اإلسبانية على حساب
أتلتيكو مدريد  1-2والعودة لصدارة الدوري
اإلسباني ،وكتبت «الديربي أبيض».
كما أشادت بمستوى الدولي البولندي روبرت
ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ،وكتبت
«النسخة األفضل من ليفاندوفسكي».
وعنونت صحيفة «آس» على تتويج المنتخب
اإلسباني بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة بـ
«أبطال السينما».
واهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد
على أتلتيكو مدريد  1-2في الديربي
واستعادة صدارة الدوري اإلسباني ،وكتبت
«ريال مدريد يرقص» ،في إشارة من

أنش ــيلوتي يحتفــي باالنتصــار

}
أنشيلوتي
}

بعث اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،المدير الفني
لريال مدريد ،برسالة إلى جمهور الميرينجي.
وذلك عقب الفوز ( )1-2على مضيفه أتلتيكو
مدريد ،أول أمس األحد ،في ديربي
العاصمة اإلسبانية ،ضمن منافسات
الجولة السادسة من الليجا ،على
ملعب سيفيتاس متروبوليتانو.
وجاء هدفا ريال مدريد عن طريق
كل من :رودريجو جويس وفيدي
فالفيردي ،في الدقيقتين
 18و ،36بينما سجل
هيرموسو ألتلتيكو في
الدقيقة .83
أنشيلوتي،
ونشر
عبر حسابه بموقع
التواصل االجتماعي
«تويتر» ،صورة له
من المباراة ،وكتب
عليها« :سعيد بالفوز
ومواصلة
بالديربي،
سلسلة االنتصارات».
يذكر أن الفريق الملكي
حقق الفوز في كل
المباريات التي خاضها،
هذا الموسم حتى اآلن ،سواء
في الدوري اإلسباني أو دوري
أبطال أوروبا.
ويتصدر الريال جدول ترتيب
الليجا حاليا بـ 18نقطة (العالمة
ً
متفوقا
الكاملة) ،بعد مرور  6جوالت،
على برشلونة صاحب المركز الثاني
بفارق نقطتين.

الصحيفة إلى أن ريال مدريد فاز ورقص
العبيه دعم ًا لزميلهم «فينيسيوس».

الصحف اإلنجليزية
وفي إنجلترا ركزت صحيفة «ذا صن»على
فوز آرسنال على برينتفورد  0-3في الدوري
اإلنجليزي الممتاز ومشاركة الشاب إيثن البالغ
 15عاما في اللقاء ،وكتبت «صغير آرسنال إيثن
بعض المرح».
كما اهتمت بمستقبل بريندان رودجرز ،مدرب
ليستر سيتي ،وكتبت «رودجرز يدفع الثمن».
أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية ركزت على فوز
باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون 0 1-
في الدوري الفرنسي بفضل هدف من النجم
ليونيل ميسي ،وكتبت «ميسي العاصمة».
كما اهتمت الصحيفة بهزيمة منتخب فرنسا
أمام منتخب إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا
لكرة السلة ،وكتبت «عال جدا بالنسبة
لفرنسا».
كما تطرقت للحديث على تعادل أولمبيك
مارسيليا ورين  1-1في الدوري الفرنسي،
وكتبت «جندوزي يتكلف بكل شيء».

سقوط ميالن
والشك أن سقوط ميالن
أمام نابولي هو الموضوع
األبرز بالنسبة للصحف
اإليطالية ،حيث ركزت
صحيفة «الجازيتا ديللو
سبورت» على أزمة يوفنتوس
وإنتر ميالن بعد الهزيمة مرة
أخرى في الدوري اإليطالي
أمام مونزا وأودينيزي ،وكتبت
«تحت االتهام» ،و«يوفنتوس
وإنتر :المدربان تحت األنظار».
الصحيفة اهتمت بفوز نابولي
على ميالن  1-2وتصدر الدوري
اإليطالي ،وكتبت «يغني
نابولي ..غضب ميالن».

أوبالك:

ديباال سينضم
لمعسكر األرجنتين

لـم نكــن سـيئي ــن

}
أوبالك
}

دافع السلوفيني يان أوبالك،
حارس أتلتيكو مدريد ،عن فريقه
بعد خسارة الديربي على يد ريال
مدريد ( )2-1في قمة الجولة السادسة
لليجا ،مؤكدا أن الفريق ال يستحق هذه
النتيجة.
وقال أوبالك ،في تصريحات تليفزيونية:
«نشعر بغصة في الحلق .خسرنا
الديربي ،وهي مباراة مهمة للغاية .لم
نكن سيئين إلى حد كبير .لم نستحق
الخسارة ،ولكن هذه هي كرة القدم».
وأوضح «استفاد المنافس من الفرص التي
الحت له ،عكسنا .الخسارة دائما ما يكون
مذاقها مريرا ،ونشعر بالحزن الشديد».
} ديباال
كما أرجع أوبالك تفوق الميرينجي في
المباراة للصالبة الدفاعية التي يتمتع بها
كشف تقرير صحفي إيطالي ،أمس اإلثنين ،موقف
تحت قيادة اإليطالي كارلو أنشيلوتي.
باولو ديباال نجم روما ،من االنضمام إلى منتخب
وحول واقعة طرد مدافع الفريق ماريو
األرجنتين ،خالل التوقف الدولي الحالي.
إيرموسو في نهاية المباراة ببطاقة
وخرج ديباال من تشكيلة روما أمام أتاالنتا بالجولة
صفراء ثانية ،بعد دفعه لداني
السابعة من الدوري اإليطالي ،عقب تعرضه لمشكلة
سيبايوس ،العب الريال ،قبل
عضلية خالل اإلحماء.
تنفيذ ركلة ركنية ألتلتيكو،
ووفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو» ،فإن باولو ديباال سينضم
أوضح صاحب الـ 29عاما أنه
إلى صفوف راقصي التانجو في المباراتين الوديتين ضد
لم يشاهد أي شيء غير
هندوراس وجامايكا بشكل طبيعي.
مألوف ،وأن الحكم
وأشار إلى أن ديباال خضع لفحوصات طبية بعد مباراة أتاالنتا ،والتي
كان قريبا من
كشفت عدم معاناته من أي إصابة.
الواقعة.
وأوضح الموقع اإليطالي أن جوزيه مورينيو مدرب روما ،قلق من سفر ديباال إلى
معسكر األرجنتين ،وإمكانية تعرضه إلصابة تمنعه من خوض مباراة روما المهمة
ضد إنتر ميالن عقب انتهاء التوقف الدولي.

وسجل نيمار  8أهداف وصنع  ،7ليرفع رصيده من
المساهمات في أهداف سان جيرمان بالدوري الفرنسي،
خالل الـ 100مباراة التي خاضها ،إلى  121هدفا (سجل 77
وصنع .)44
وقال جالتيه عن العبه البرازيلي ،خالل المؤتمر الصحفي
بعد المباراة« :إنه من يمنحنا أفضل توازن ..إنه كريم مع
الفريق ..الالعبون العظماء يظهرون في مثل هذا النوع من
المباريات».

ً
كوندي :حصلت على راتبي كامال

رد الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة ،على أنباء
عدم حصول العبي البارسا على رواتبهم بسبب األزمة
االقتصادية للفريق الكتالوني.
وكتب أحد المتابعين لكوندي على موقع التواصل
االجتماعي تويتر «لم تحصل على راتبك حتى اآلن؟».
ورد المدافع الفرنسي «حصلت على الراتب
شكرا الهتمامك».
كاملاً ..
ً

} ليكيب

استعدادا للمباراتين الوديتين أمام هندوراس وجامايكا

ُ
جالتيه :نيمار يصعب تعويضه
أشاد كريستوف جالتيه ،المدير الفني لباريس سان
جيرمان ،بنجمه البرازيلي نيمار ،معتبرا أنه يصعب
تعويضه بالعب آخر.
واحتفل نيمار بمباراته رقم  100في الدوري الفرنسي،
بصناعة الهدف الوحيد في لقاء ليون ،والذي سجله
زميله األرجنتيني ليونيل ميسي.
وهو ما يعني أنه ساهم في  15من  26هدفا ،أحرزها
الفريق في المسابقة هذا الموسم ،حتى اآلن.

} سبورت

وكان كوندي قد انتقل من إشبيلية إلى صفوف برشلونة في
الميركاتو الصيفي المنصرم ،عبر صفقة بلغت  50مليون يورو.
يذكر أن إدارة برشلونة لجأت إلى تفعيل  4رافعات اقتصادية،
من أجل إبرام صفقات مميزة خالل الميركاتو الصيفي.
ويتصدر ريال مدريد ،جدول ترتيب الليجا برصيد  18نقطة بعد
مرور  6جوالت ،متفوقا بنقطتين على برشلونة صاحب المركز
الثاني.

} نيمار

الطب والحياة

21

السنة ( - )28الثالثاء  24من صفر 1444هـ الموافق  20سبتمبر 2022م العدد ()9878

دراسة على مليون بالغ من « »8بلدان

الشـاي يقـي مـن السـكـري
توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول  4أكواب
أو أكثر من الشاي األسود أو األخضر أو «أولونغ»
( )Oolongيوميا يرتبط بخطر أقل بنسبة 17
 %لإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وأجرى الدراسة باحثون بقيادة المؤلفة الرئيسة
شيانغ لي من جامعة ووهان للعلوم والتكنولوجيا
في الصين ،وستعرض في االجتماع السنوي
للجمعية األوروبية لدراسة مرض السكري
( )EASDلهذا العام في ستوكهولم بالسويد،
الذي يعقد من  19إلى  23سبتمبر  /أيلول
الجاري ،ونشرها موقع «يوريك أليرت».
وفي دراستهم ،قام الباحثون بمراجعة منهجية
وأجروا تحليل تلوي ( )meta-analysisلـ19
دراسة جماعية شملت أكثر من مليون بالغ من
 8بلدان.

االستهالك المعتدل للشاي
األسود أو األخضر أو أولونغ
وجد الباحثون أن االستهالك المعتدل للشاي
األسود أو األخضر أو أولونغ مرتبط بانخفاض
خطر اإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وتشير النتائج إلى أن شرب  4أكواب على
األقل من الشاي يوميا يرتبط بانخفاض خطر
اإلصابة بنسبة  17%لمرض السكري من النوع
الثاني ،على مدى  10سنوات في المتوسط.
وتقول المؤلفة الرئيسية شيانغ لي «نتائجنا
مثيرة ،ألنها تشير إلى أن الناس يمكن أن يفعلوا
شيئا بسيطا مثل شرب  4أكواب من الشاي
يوميا لتقليل احتمال اإلصابة بمرض السكري
من النوع الثاني».

فوائد الشاي
ومن المعروف أن شرب الشاي بانتظام قد
يكون مفيدا للصحة بسبب مضادات األكسدة
المختلفة ،والمركبات المضادة لاللتهابات
والمضادة للسرطان التي يحتوي عليها.
ووجد الباحثون التالي عن عالقة الشاي بتقليل
خطر السكري:
شرب كوب واحد من الشاي يوميا يقي من خطر
اإلصابة بالسكري من النوع الثاني بنحو .% 1
شرب  3 - 1أكواب يوميا ق ّلل من خطر اإلصابة
بالسكري من النوع الثاني بنسبة .% 4
شرب  4أكواب على األقل يوميا من الشاي ارتبط
بتقليل خطر اإلصابة بالسكري من النوع الثاني
بنسبة .% 17
ولوحظت هذه الفوائد بغض النظر عن نوع
الشاي الذي شربه المشاركون ،وبغض
النظر عن جنس المشاركين ،أو المكان الذي
يعيشون فيه ،وذلك يشير إلى أن كمية الشاي
المستهلكة ،وليس أي عامل آخر ،هي التي تلعب
دورا رئيسا.
وقالت شيانغ لي «بينما يلزم إجراء مزيد من
األبحاث لتحديد الجرعة الدقيقة واآلليات
الكامنة وراء هذه المالحظات ،تشير النتائج

التي توصلنا إليها إلى أن شرب الشاي مفيد في
تقليل مخاطر اإلصابة بمرض السكري من النوع
الثاني ،ولكن بجرعات عالية فقط (على األقل 4
أكواب في اليوم)».

كيف يقلل الشاي خطر السكري؟
قالت شيانغ لي «من الممكن أن مكونات معينة
في الشاي ،مثل البوليفينول ،قد تقلل من
مستويات الغلوكوز في الدم ،ولكن قد تكون
هناك حاجة إلى كمية كافية من هذه المركبات
النشطة بيولوجيا لتكون فعالة».
وعلى الرغم من النتائج المهمة ،يجب االنتباه
إلى أن الدراسة قائمة على المالحظة وال يمكنها
إثبات أن شرب الشاي يقلل من خطر اإلصابة
بالسكري من النوع الثاني ،لكنها تشير إلى أنه
من المحتمل أن يسهم في ذلك.

ما الفرق بين أنواع الشاي
األخضر واألسود وأولونغ؟
شاي أولونغ شاي صيني تقليدي مصنوع من نبات
«كاميليا سينينسيس» ()Camellia sinensis
المستخدم في صنع الشاي األخضر واألسود،
ويكمن االختالف في كيفية معالجة الشاي.
إذ ال يسمح للشاي األخضر أن يتأكسد كثيرا،
ويسمح للشاي األسود بالتأكسد حتى يتحول
إلى اللون األسود ،ويتأكسد شاي أولونغ جزئيا.

ما السكري من النوع الثاني؟
تقول مؤسسة حمد الطبية في قطر إن «اإلصابة
بداء السكري من النوع الثاني تحدث عند
توقف الجسم عن إنتاج كميات كافية من
اإلنسولين ،أو عندما تعجز خاليا الجسم عن

التجاوب مع اإلنسولين المنتج ،وهو ما يعرف
بمقاومة اإلنسولين».
وتضيف مؤسسة حمد الطبية أن نمط الحياة
وبعض الخصائص الوراثية من عوامل الخطر
الرئيسية المؤدية إلى اإلصابة بسكري النوع
الثاني .وغالبا ما تكون عالمات وأعراض داء
السكري من النوع الثاني غير ملحوظة ،وربما
ال يدرك بعض األشخاص إصابتهم بالمرض،
ومن الضروري إذا كنت تعتقد أنك تعاني أيا من
هذه األعراض أن تتوجه لزيارة الطبيب.

ما أسباب اإلصابة بسكري النوع الثاني؟
تقول مؤسسة حمد الطبية إن اإلصابة بسكري
النوع الثاني تحدث عندما ال ينتج البنكرياس
كميات كافية من اإلنسولين للحفاظ على
مستوى طبيعي للغلوكوز (السكر) في الدم،
كما تحدث اإلصابة بسكري النوع الثاني عندما

ال يعود بوسع الجسم استخدام اإلنسولين
الذي يعمل الجسم على إنتاجه ،وهو ما
يعرف بمقاومة األنسولين ،ويعد نمط الحياة
والخصائص الوراثية من العوامل الرئيسة التي
تزيد من خطر اإلصابة بسكري النوع الثاني.

الوقاية من اإلصابة بالسكري
من النوع الثاني
تؤكد مؤسسة حمد الطبية أنه في العديد من
الحاالت ،من الممكن تجنب اإلصابة بسكري
النوع الثاني .ولذلك ،من الضروري إدخال
تغييرات على نمط الحياة ،مثل الحفاظ على
الوزن الصحي ،وتناول الطعام الصحي ،والقيام
بالنشاطات البدنية ،واإلقالع عن التدخين
تعد جميعها من الخطوات الرئيسية
حيث
ّ
نحو تقليص خطر اإلصابة.
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الصداع النصفي
يصيب األطفال أيضا
ليس األطفال بمنأى عن اإلصابة بالصداع
النصفي ،فهذا المرض المزمن يصيب طفال
واحدا من كل  10ويؤثر سلبا على أدائه
المدرسي ،لكن اإلصابة بالصداع النصفي
ال تالزم بالضرورة الصغير عندما يصبح
بالغا.
وتشير الدراسات العالمية إلى أن الصداع
النصفي يطول  % 5إلى  % 15من األطفال،
ولقد أضيف هذا الموضوع إلى برنامج
«القمة الفرنكوفونية للصداع النصفي» التي
عقدت يوم  17سبتمبر  /أيلول الجاري عبر
اإلنترنت.
وبدأت مايوين كوليو ( 18سنة) تعاني
صداعا نصفيا عندما كان عمرها يتراوح
بين  14و 15سنة ،مع أنها شعرت بأول أوجاع
في الرأس عندما كانت طفلة.

تغييرات في الحياة
قالت كوليو في مؤتمر صحفي -نظمته
جمعية «ال فوا دي ميغرينو» الفرنسية-

إن الصداع النصفي «أحدث تغييرات في
حياتي اليومية بشكل سريع ،إذ كنت
أمتنع عن الخروج من المنزل عندما أصاب
بنوبة ،وهو ما زعزع حياتي االجتماعية ،فلم
أعد قادرة على الذهاب إلى المدرسة».
وتضيف «نشعر رغما عنا أننا مختلفين
عن بقية األطفال ،الذين ال يفهمون معاناتنا
ويرون أن الصداع النصفي مجرد وجع في
الرأس».
إال أن الصداع النصفي يشكل مرضا فعليا
يتمثل في أوجاع كبيرة في الرأس تنتاب
المصاب بصورة منتظمة ومتكررة ،وتكون
أحيانا مصحوبة بالتقيؤ.
وتوضح آن دونيه -وهي طبيبة أعصاب
ومسؤولة في مركز تقييم اآلالم ومعالجتها
التابع لمستشفى تيمون في مرسيليا
(جنوب شرقي فرنسا) -أن الصداع النصفي
لدى األطفال موضوع «ال يعرف الناس الكثير
عنه ،وال يدرس بشكل كاف في المجال
الطبي ،ويطول الذكور أكثر من اإلناث قبل

سن البلوغ».
وتزداد نسبة إصابة الفتيات به بعد دورات
الحيض األولى.
ويتسم تشخيص هذا المرض وعالجه
بتعقيد أكبر لدى األطفال مما هو عليه لدى
البالغين ،ألن أعراضه غالبا ما يجري الخلط
بينها وبين تلك الخاصة بأمراض الجهاز
الهضمي.

أوجاع في البطن
تقول كارين كوليو ،والدة مايوين« ،تمكنت
من تشخيص حالة ابنتي ألنني أعاني
صداعا نصفيا» ،مضيفة أن «الصداع
النصفي لدى األطفال غالبا ما تتمثل أعراضه
في شحوب البشرة وآالم البطن».
ويتسبب الصداع النصفي في تعطيل
حياة األطفال أكثر من البالغين ،إذ تنتاب
 % 50منهم أكثر من نوبة واحدة شهريا ،في
حين يعاني  % 78نوبة حدتها متوسطة
إلى شديدة .كما يعاني  % 40من األطفال

المصابين بالصداع النصفي غثيانا أو
تقيؤا ،بينما يواجه  33%منهم آالما في
بطونهم.
وتقول جوستين أفيه كوتورييه -طبيبة
أطفال متخصصة في األعصاب تعمل في
المستشفى التابع لجامعة ِليل -لوكالة
الصحافة الفرنسية إن «غالبية المرضى
الذين نقابلهم يكونون في سن الـ 10تقريبا،
لكنهم غالبا ما يعانون أوجاعا في الرأس قبل
هذه السن».
وتؤثر النوبات في كثير من األحيان على
دراستهم ،فمن هنا تأتي الحاجة الضرورية
لتشخيص الحالة .وتقول كوتورييه «ال
يمكننا القضاء على الصداع النصفي ،ولكن
باستطاعتنا الحد من نوباته وحدتها».
وتشير إلى أن اتباع أسلوب حياة صحي
(من ناحية النظام الغذائي والنوم والنشاط
البدني) «يشكل خطوة بالغة األهمية،
تحديدا لدى األطفال والمراهقين المصابين
بالصداع النصفي».

عالج الصداع
أما بالنسبة للعالج ،فيصف األطباء للمرضى
الباراسيتامول أو مضادات االلتهاب أو يعطونهم
عالجات محددة للنوبات (مثل األدوية المشتقة
من التريبتامين).
وتنصح أفيه كوتورييه المرضى بـ«كتابة
توقيت النوبات على دفتر صغير لتحديد
األسباب التي تؤدي إلى حصولها ،وهو ما
يساعد في بعض الحاالت على التعامل معها
بشكل أفضل».
وفي حين تتعدد العوامل التي تسبب صداعا
نصفيا ،غالبا ما يشير المرضى إلى دور التعب
والتوتر.
لكن اإلصابة بالصداع النصفي ال تالزم
بالضرورة الطفل عندما يصبح بالغا ،إذ إن 40
 %فقط الحظوا استمرار معاناتهم هذا المرض
في مرحلة البلوغ.
وأكدت دونيه أن «بعض األطفال ينتقلون من
إصابتهم بصداع نصفي إلى معاناتهم أوجاعا
في الرأس أقل حدة».

اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻴﻮم

ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻟﺼﻼة

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يسود
الطقس اليوم غبار عالق وسحب محلية
على بعض المناطق في البداية ،يصبح
رطبا وحارا نهارا مع سحب محلية وغبار
عالق وسحب في عرض البحر ،ويكون
معدل الرؤية األفقية من  -8 4كم ،وتتراوح
درجة الحرارة في الدوحة ما بين  32و36
درجة مئوية.
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رأي

حمد حسن التميمي
saad@al-watan.com

التجاهل نصف الحكمة
التجاهل فن ال يتقنه إال الشخص الذي يدرك أن االحترام
ليس هبة يقدمها للجميع ،فهناك من يستحق تجاهلك بعد
أن تستنفد كل الحلول معه ،حتى يحترم نفسه أو ًال ،وهناك
مواقف تتطلب منك التجاهل الذي يزيدك بريق ًا في عين
األحبة ..لكن قبل أن تتصرف إزاء الناس بهذا األسلوب عليك
تحديد ما إذا كان الشخص الذي تتجاهله يستحق هذه
المعاملة المؤقتة أو الدائمة ،أم أن هناك حلو ًال أخرى مطروحة
على الطاولة .وعليك أيض ًا أن تفرق بين التجاهل الذي يراد به
تعزيز الحب بينك وبين أحبتك ،وبين التجاهل الذي يراد به
الترفع عن الرد على المزعجين.
إن التجاهل ليس سالح ًا تشهره في وجه أي كان ودون إدراك
ووعي ،بل هو في أغلب األوقات اتخاذ احترازي يراد به تجاوز
موقف لحظي أو مرحلة عابرة .ربما تعتقد كبعض الناس أن
التجاهل شماعة يعلق عليها الضعفاء إخفاقهم في التصدي
إلساءات اآلخرين ،لكنك عندما تدرك ما لهذا الفن من آثار
إيجابية على حياتك وتعامالتك ومشاعرك الذاتية؛ ستبدأ في
اعتبار التجاهل منبع قوة ،وأساس بناء العالقات المتينة ،في
مقابل اجتناب تلك العالقات المدمرة.
للتجاهل استخدامات كثيرة ،منها أن تهمل شخص ًا تربطك
به عالقة محبة من الناحية العاطفية لبعض الوقت ،حتى
تؤدبه وتهذب سلوكياته السلبية .ومنه أيض ًا تجاهل الشتائم
واإلساءات اللفظية بحقك ،فال شيء يسكت المسيء أكثر
من تجاهله .إنك عندما ال تلقي با ًال لما يقوله هذا الشخص،
فأنت في الحقيقة تسحب البساط األحمر من تحت قدميه
دون أن يدري.
على صعيد آخر ،هناك أشكال جميلة للتجاهل ،منها أن
تتجاهل أخطاء المحبوب ،فتسامحه على هفواته وزالته،
وتغض الطرف عن بعض أخطائه التي تكون عابرة ال حاجة
إلى اإلشارة إليها فور حدوثها.
لكن احذر ،فهناك تجاهل مذموم عليك اجتنابه؛ فتجاهلك
لنصيحة شخص يهتم بك فع ًال ليس باألمر الطيب،
وتجاهلك لمطالب الحبيب يعد استخفاف ًا به وبمطالبه
المشروعة .لهذا ،فإن التجاهل المطلوب هو ذاك التجاهل الذي
ال يهدم بل يبني.
إن الحياة مليئة بالمواقف الصعبة والحرجة التي تستلزم
منا اتخاذ مواقف تمكننا من التعايش مع من حولنا ،دون
االضطرار لالحتكاك بالبعض منهم أو الدخول في مشاجرة أو
خصام .هذا ما يسمى بالحدود ،ففي بعض العالقات ينبغي
أن تترك مسافة بينك وبين الطرف اآلخر ،حتى تضمن
السالمة.
بعض الناس يحبون تصيد األخطاء ،وانتقاد اآلخرين صباح
مساء ،واإلساءة لمن حولهم بسبب أو دون سبب .أمثال هؤالء
هم األولى باستخدام التجاهل معهم .ال تعر انتباه ًا وال اهتمام ًا
ألي شخص يحاول تصيد أخطائك ،وجعلك تبدو على الدوام
بمظهر الساذج ،ال تسمح ألي إنسان بانتقادك بطريقة سلبية،
وال باإلساءة إليك .قد يفضل البعض استخدام أساليب
أخرى ،لكن التجاهل من أكثر األساليب الناجحة في التعامل
مع هذه النوعية من األشخاص ،الذين يمكن أن تضع حد ًا لهم
من خالل تجاهلهم بكل بساطة.
إن إبداء ردة فعل تجاه شخص يحاول استفزازك هو أكثر
ما يروق له؛ فما تلك الكلمات الجارحة أو األفعال المسيئة إال
ليشعر بأهميته ،وبأنه استطاع إغضابك أو جعلك تشعر
بالدونية .لهذا فإن تجاهلك لبعض األقوال والتصرفات
المسيئة حسب تقديرك للموقف ،يجعل الطرف المسيء
ينكفئ على ذاته ،ويشعر بالصغار أمامك .ليس هناك حقيقة
من سالح ضد من يحاول استفزازك للحصول على ردة فعل
كيفما كانت ،أمضى من سالح التجاهل الذي يجرده من كل
أسلحته.
استخدم التجاهل بحكمة ،فهناك مواقف تتطلب منك
التجاهل ،وأخرى تستلزم منك رد ًا ذكي ًا أو حازم ًا .تأكد
تمام ًا ،أنك كلما اختبرت مزيد ًا من المواقف الحرجة في
حياتك ،استطعت تكوين صورة أفضل حول آلية االستجابة
المناسبة .وتذكر ،أنه يمكن للتجاهل أن يحمل فوائد ال
تعد وال تحصى لحياتك وحياة من حولك إن أنت استعملته
بحنكة .فابدأ بإتقان هذا الفن؛ ألن التجاهل نصف الحكمة.

سعد المهندي

ضمن أنشطة متنوعة خالل الشهر الجاري

تدريبات مالكمة بـ «شباب الجميلية»
الدوحة

$

في إطار النشاط العام  2022بمركز
شباب الجميلية وضمن رؤية وزارة
الرياضة والشباب وتوجهات إدارة
الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة
والشباب قام مركز شباب الجميلية
بتنفيذ العديد من األنشطة والفعاليات
والبرامج خالل النصف األول من شهر
سبتمبر الجاري بجانب األنشطة
المحورية التي تتمثل بالتدريب على
رياضة الفروسية بأكاديمية الفروسية
بالمركز والتدريب على رياضة المالكمة
تحت إشراف البطل حزام أحمد نبعة
حامل الميدالية الذهبية اآلسيوية
والعربية وذلك بالتعاون مع االتحاد
القطري للمالكمة والمصارعة .وتشتمل
األنشطة المحورية أيضا على رياضة

ينظمها سبيتار
وجامعة أكسفورد
الدوحة

$

يتعاون مستشفى سبيتار لجراحة
العظام والطب الرياضي مع قسم
نوفيلد لجراحة العظام والروماتيزم
والعلوم العضلية الهيكلية بجامعة
أكسفورد لتقديم ندوة إصابات الورك
للرياضيين الشباب المقرر أن تقام يوم
الخميس  22سبتمبر في كلية ووستر،
أكسفورد (لندن).
يسعى خبراء سبيتار لتسليط الضوء

السباحة بالمسبح المغطى بالمركز
باإلضافة إلى ممارسة رياضة البادل
وكرة القدم وصالة الجم وصالة األلعاب
االجتماعية.

وبجانب ذلك نظم المركز محاضرتين
في مجال العمل الخيري العالمي والذي
تقود زمامه دولة قطر وكذلك محاضرة
بعنوان «الديمقراطية في الميزان»

حيث تناول فيها الدكتور عبدالرحمن
الخطيب تاريخ الديمقراطية ونشأتها ثم
الحديث عن الديمقراطية حول العالم
ومدى قبولها في المجتمعات وتأثيرها
في اتخاذ القرارات.
وفي إطار سعي مؤسسة كهرماء لرفع
الوعي بترشيد استهالك الكهرباء والماء
وبما يعود بالوفرة في الكهرباء والماء
لالستفادة منها في العديد من المرافق،
ولرفع الوعي لدى منتسبي المركز
قام المركز بزيارة إلى حديقة كهرماء
للتوعيه (ترشيد) للتعريف بأهمية
ترشيد االستهالك.
وستستمر األنشطة والفعاليات
خالل ما تبقى من شهر سبتمبر 2022
لتقديم المزيد من الفعاليات واألنشطة
التي تهدف إلى تطوير وتنمية قدرات
الشباب وصقل مواهبهم بما يعود عليهم
بالخبرات في المستقبل.

ندوة حول إصابات الرياضيين الشباب
على ثروتهم المعرفية وخبراتهم في
التحديات الصحية وتطوير األداء
للرياضيين .ومن شأن الدور الفعال
الذي يلعبه سبيتار ،شريك لجامعة
أكسفورد في تنظيم هذه الندوة،
أن يعزز المزيد من مجاالت التعاون
مع الرواد في مجال الطب والعلوم
الرياضية ،وجراحة العظام ،وإعادة
التأهيل.
يركز هذا التعاون على دراسة موضوع
مفصل الحوض أو ما يعرف بالورك
للرياضيين اليافعين والمشاركة في

إنتاج المعرفة مع الشركاء المرضى
والرياضيين كتعاون في أبحاث الورك
للرياضيين الشباب أو ما يطلق عليها
بمبادرة «ياهير».
( YAHiR) Collaborativeهو مجتمع
دولي متعدد التخصصات يتكون من
أطباء وباحثين ومرضى وشركاء وعلماء
منهجيات البحث ومحرري المجالت
وممولين ،بهدف تحسين النتائج
للرياضيين الشباب والمرضى الذين
يعانون من أمراض/ إصابات الورك.
باإلضافة إلى ذلك ،تهدف هذه المبادرة

سينما المول ()1

التعاونية إلى إضافة قيمة بحثية
والحد من الظروف التي تؤثر على الورك
من خالل تعزيز العلوم المفتوحة،
ودعم العلماء الشباب ،وإعطاء األولوية
للشراكات مع األفراد واألقليات.
وصرح البروفيسور بيتر دوخ ،المدير
الطبي لسبيتار« :هذه فرصة ممتازة
لمواصلة الشراكة على مستوى أعلى
من الجودة والتميز والطب القائم على
األدلة مع جامعة مرموقة مثل أكسفورد
ومع العديد من الجامعات والمؤسسات
األخرى.

Instagram: @hamadaltamimiii

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

متابعات
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لالستفسار 40002222 :
الـعـدد٤٠٩٩ :

�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

اإعالن

يعلن السيد/سحيم سعد شالح عيد الدورسى  ،عن رغبته ىف
تغيري اسمه من/سحيم ايل/زايد  ،وذلك ىف شهادة ميالده فعىل
املعرتض التقدم الدارة الصحة العامة خالل  3ايام من تاريخه.

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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في قصصهم
عبرة

salmanalmalik1@hotmail.com

سلمان المالك

« »90أل ـ ــف معم ـ ــر
ألول مرة ،تجاوز عدد اليابانيين الذين
تزيد أعمارهم عن  100عام  90ألف شخص
وغالبيتهم من النساء.
ونشرت مثل هذه اإلحصاءات وزارة الصحة
والعمل والرفاهية في اليابان عشية يوم
احترام الشيخوخة.
وهناك  90526مواطنا يابانيا تجاوز عمرهم
 100عام ،ما يزيد بأكثر من أربعة آالف
عما هو عليه العام الماضي .وأصبح هذا
المؤشر رقما قياسيا ،مع العلم أن اليابان
تحطم األرقام القياسية في هذا المجال
كل عام على مدار  52عاما ،لكن مؤشر 90
معمر قد تجاوزته البالد للمرة
ألف شخص
ّ
األولى .وفي عام  ،1970كان هناك 310
أشخاص معمرين فقط .وبلغ عددهم اآلن
 90ألفا ،وتشكل النساء منهم  ،% 88أي ما
يزيد عن  80ألفا ،أما عدد الرجال المعمرين
معمر.
فهناك ما يزيد قليال عن  10000رجل
ّ
تعد المواطنة اليابانية ،فوسا تاتسومي،
البالغة من العمر  115عاما من أكبر
المعمرات سنا ،وهي من محافظة أوساكا
ّ
اليابانية ،أما أكبر رجل معمر سنا فهو
شيجيو ناكامورا ،من محافظة هيروشيما.

أدهم شرقاوي

ما ُيبكيك؟!
ُ
سفيان
عن مسعر بن كدام قال:
كنت أمشي مع ُ
ٌ
ٌ
متسول ما ًال فلم ُ
يك ْن معه ما
رجل
الثوري ،فسأله
ُيعطيه.
ُ
يرحم َك الله ما ُيبكيك؟
فقلت:
سفيان،
فبكى ُ
ُ
ٌ
َ
رجل
فيك
ؤم َل
وأي مصيبة أعظم من أن ُي ِّ
فقالُّ :
خير ًا فال يجده عندك!
َ
َ
منك صدقة ،أو
أحد
طلب
إذا
قصدك في قضاءِ
ٌ
َ
لتسد
عملية جراحية ،أو
تكلفة
عجز في
أو
ين،
َد
ِ
ٍ
َّ
ٍ
جوع معدته ،أو لترحم كرامته وتجبر خاطره،
رفع يديه إلى ِ ً
َ
عليك
دله
فاعلم أنه َ
وأن الله َّ
ْ
الله أوالَّ ،
َ
كرم
لتكون سبب ًا في قضاءِ هذه الحاجة،
الم َ
فأنت ُ
َ
َ
موالك
يجعلك
بهذا ال هو ،وأي كرامة أعظم من أن
أراد لكَ
سبب ًا في قضاءِ
حوائج عباده ،ولوال أنه َ
ِ
َ
غيرك ،أو لقضاها له
الخير لجعل قضاءها عند
َ
دونك ومن دون غيرك!
من
َ
َ
ُ
َ
المعطي ،وهو
أنك
لك
بدا
وإن
منه
اآلخذ
أنت
ُ
َ
ُ
رأي َت أنك صاحب الفضل،
تفضل
الم
عليك وإن ْ
ُ
َ
َ
َ
آلخرتك
وأنت تُ ريده
لدنياه الزائلة،
هو ُي
ريدك ُ
الباقية!
َ
عليك البذل!
فاستشع ْر هذا المعنى َي ُه ْن
ُ
اإلمام الشافعي:
يقول
ُ
للناس ما دام الوفاء بهم
الناس
ُ
ِ
ٌ
ُ
وساعات
أوقات
واليسر
والعس ُر ُ
ٌ
رجل
وأكرم الناس ما بين الورى
ُ
ُ
حاجات
للناس
تُ قضى على يده
ِ
ُ
ْ
جعلت
الله إذ
صنع ِ
واذك ْر فضيلة ُ
إليك ال َ
َ
ُ
حاجات
لك عند الناس
ُ
معونة
قصد الصديق في
األوائل يرون أن
كان
َ
َ
ٍ
أراد
َمكرمة
للصديق ال لآلخذ ،لهذا كان أحدهم إذا َ
ِ
طلب حاجته من غيره!
شنع على صاحبه،
َ
أن ُي ِّ
ُ
عبد الرحمن بن عوف أجود
طلحة بن
كان
َ
ِ
ُقريش في زمانه.
ُ
ْ
رأيت قوم ًا أشد ُلؤم ًا من
فقالت له زوجته يوم ًا :ما
أصحابك!
َ
ول َم ذلك؟
فقال لهاِ :
َ
َ
ْ
افتقرت
لزموك ،وإذا
اغتني َت
فقالت :أراهم إذا
ْ
تركوك!
َ
كرم أخالقهم! يأتوننا في
والله من
فقال لها :هذا
ِ
ِ
حال
في
ويتركوننا
إكرامهم،
على
قدرتنا
حال
ِ
ِ
القيام بحقهم!
عجزنا عن
ِ
ِ
القصة في كتابه
اإلمام الماوردي على هذه
وعل َق
ِ
َّ
ُ
الرائع «أدب الدنيا والدين» قائ ًال:
َ
ُ ُ
جعل
تأو َل بكرمه هذا التأويل حتى
انظ ْر كيف َّ
قبيح ِفعلهم حسن ًاَ ،
وفاء ،وهذا والله
وظ ِ
اه َر غدرهم ً
َ
سالمة الصدر!
من
ِ

bin.saeeda@hotnail.com

تشخيص أفضل

ُيسهم الحديد في صنع معامالت الحديد والكبريت ،وهي
بروتينات تشترك في تفاعالت حيوية ال غنى عنها للجسم،
وقد أدرك علماء الكيمياء الحيوية أن «الميتوكوندريا»
رئيسا في
دورا
(مصانع الطاقة داخل الخاليا) تلعب
ً
ً
تنشئة معامالت الحديد تلك ونقلها بين خلية وأخرى ،إال
أنهم لم يستطيعوا في السابق تحديد كيفية حدوث هذه
العمليات .وفي دراسة جديدة نُ شرت في دورية «نيتشر
كوميونيكيشنز» ،توصل الباحثون إلى معرفة كيفية
تنشئة معامالت الحديد والكبريت داخل الخاليا ،وآلية
انتقالها إلى مختلف أعضاء الجسم ،كذلك تسهم نتائج

الدراسة في تطوير فهمنا لكيمياء الجسم الحيوية ،مما
يحسن القدرة على تشخيص بعض األمراض وعالجها.
ويوضح جيمز كوان األستاذ الجامعي الفخري في قسم
الكيمياء والكيمياء الحيوية بجامعة والية أوهايو والمؤلف
المشارك في الدراسة أهمية نتائجها في الحفاظ على صحة
اإلنسان ،قائال إن «التعرف على آليات تهيئة ونقل معامالت
الحديد داخل الجسم ُيمكننا في المستقبل من منع إصابة
اإلنسان ببعض األمراض أو الحد من أعراضها ،كما تُ مثل
النتائج أرضية خصبة إلجراء مزيد من األبحاث المهتمة
بفهم كيمياء الجسم الخلوية».

استكشاف المريخ

كشفت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أن
المركبة المدارية «تيانوين »-1حققت نتائج
علمية ثرية ،الستكشاف المريخ.
وذكرت الهيئة الصينية أن المركبة المدارية
«تيانوين  »-1ظلت تعمل بشكل طبيعي
ألكثر من  780يوما ،وقد قطعت مركبة التجوال
«تشورونغ»  1921مترا على سطح المريخ.
وأكملت المركبة المدارية ومركبة التجوال
التابعتان للمسبار الصيني «تيانوين  »-1مهام
االستكشاف العلمي المستهدفة ،واكتسبتا
 1480غيغابايت من البيانات العلمية األولية.
ويتكون المسبار «تيانوين  »-1من مركبة
مدارية ومركبة هبوط ومركبة تجوال ،وفي 15
مايو  ،2021هبط المسبار في منطقة الهبوط
المحددة مسبقا في يوتوبيا بالنيتيا ،وهو سهل

شاسع على المريخ ،وهذه هي المرة األولى التي
يهبط فيها مسبار صيني على هذا الكوكب.
وأجرى باحثون صينيون دراسة شاملة عن
التضاريس النموذجية في منطقة الهبوط ،بما
في ذلك المخاريط المقعرة ،والحفر الصدمية،
واألخاديد ،وكشفوا عن وجود صلة مهمة بين
تكوين التالل والنشاط المائي.
ومن خالل صور الكاميرا والبيانات الطيفية ،وجد
الباحثون معادن حاملة للماء في صخور قشرة
صلبة تشبه األلواح بالقرب من منطقة الهبوط،
وهو ما يثبت أنه كان هناك الكثير من أنشطة
المياه السائلة في منطقة الهبوط منذ مليار عام.
ومن خالل الجمع بين صور الكاميرا وآثار عجالت
المركبة الجوالة ومعلومات أخرى ،وجد الباحثون
أيضا أن التربة في منطقة الهبوط تتمتع بقوة

تحمل هائلة ومعايير احتكاك منخفضة.
وتكشف هذه النتائج الجديدة عن تأثير
أنشطة الرياح والمياه على التطور الجيولوجي
والتغيرات البيئية على المريخ .وتدعم بقوة
الفرضية القائلة بأنه كان هناك محيط في
يوتوبيا بالنيتيا على كوكب المريخ .كما
تثري هذا النتائج الفهم العلمي البشري للتطور
الجيولوجي والتغيرات البيئية على المريخ.
وباإلضافة إلى ذلك ،استخدم الباحثون أيضا
بيانات استكشاف «تيانوين  ،»-1لتسجيل
العديد من اإلنجازات العلمية البارزة ،بما في
ذلك العالقة بين كثافة الصخور على سطح
المريخ ودرجات التعرية السطحية ،وتوزيع
األيونات والجسيمات المحايدة في بيئة الفضاء
القريبة من المريخ ،ومجال جاذبية المريخ.

دقائق ..مفيدة للصحة
أظهرت دراسة جديدة أن أخذ فترات راحة قصيرة لبضع ثوان أو
ويحسن
دقائق على مدار اليوم يعطي المرء المزيد من الطاقة
ّ
صحته العامة.
وتعني «فترات الراحة القصيرة» االستراحة فترة صغيرة ،بداية من
بضع ثوان وحتى  10دقائق ،إذ إنها يمكن أن تقلل إجهاد المرء وتعزز
مستويات الطاقة لديه ،حسب ما تقوله باتريشيا ألبوليسكو
وفريقها من جامعة «تيميشوارا» في غرب رومانيا.
ويوضح الباحثون في بحثهم المنشور بمجلة «بلوس وان» العلمية
أن األشخاص يميلون إلى الشعور بقدر أكبر من النشاط وإرهاق أقل
بعد أخذ فترات راحة قصيرة ،وفقا لوكالة األنباء األلمانية.
ولم يتضح إذا كان األشخاص يصيرون أكثر إنتاجية أيضا بعد
أخذ فترة راحة قصيرة ،إال أن العلماء وجدوا أن األداء لم يقل لديهم،
على األقل.

