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تطبيق جديد لتلبية 
متطلباتك التمويلية

حّمل تطبيق الجوال الجديد من شركة األولى للتمويل.

التقّدم بطلب التمويل، مراجعة 
التفاصيل ومتابعة المستجدات

تلقي اإلشعارات عبر البريد اإللكتروني 
والرسائل النصية القصيرة 

اكتشاف العروض 
والحمالت الترويجية

االطالع على المنتجات 

 تحديد مواقع الفروع
 وتفاصيل االتصال

وساعات العمل

التعرّف على أسعار
صرف العمالت  

 ترّقبوا المزيد
من الميزات قريباً

صاحب السمو في الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة :

متضامنون مع الشعب الفلسطيني
التوصل إلى اتفاق عادل حول البرنامج النووي سيكون في صالح المنطقة

قادرون على تقديم فضاء مريح للتفاعل البناء بين الشعوب في كأس العالم

يجب التعامل مع األزمات بمنطق العالم الواحد واإلنسانية الواحدة

نواجه اليوم أزمة طاقة غير مسبوقة.. وتوسعة حقل غاز الشمال ستلعب دورًا محوريًا

شعبنا يفتح ذراعيه الستقبال 
محبي كرة القدم.. فمرحبا بالجميع

المجتمع الدولي عجز عن محاسبة 
مجرمي الحرب في سوريا

عالمنا تغير بوتيرة سريعة إال أن مقارباتنا 
وأساليبنا لم تتطور بالوتيرة ذاتها

نطالب بإجراء دولي وفوري 
الستكمال العملية السياسية في ليبيا

السياسة الدولية ما زالت تدار 
بمنطق الدول المتفاوتة المصالح 

مبــــادئ ثابتــة
24

بقلم

رئيـس التحـريــر



نبض الوطن السنة )28( - األربعاء 25 من صفر  1444هـ الموافق 21 سبتمبر 2022م العدد )9879(2

نائب األمير 
يهنئ رئيسة نيبال

نائب  ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

بهانداري  ديفي  بيديا  الرئيسة  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  األمير، 

رئيسة نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور.

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره النيبالي

آل  العزيز  عبد  بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة السيد 

شير بهادور ديوبا رئيس وزراء نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور.

بمناسبة ذكرى يوم الدستور

صاحب السمو يهنئ رئيسة نيبال
صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

بهانداري  ديفي  بيديا  الرئيسة  فخامة 

يوم  ذكرى  بمناسبة  نيبال،  رئيسة 

الدستور.

اجتمع مع نظيره اإليراني والمبعوث األميركي إليران

وزير الخارجية يستعرض 
مستجدات الملف النووي اإليراني

الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  نيويورك- 

نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

أمير  حسين  الدكتور  سعادة  مع  أمس، 

عبداللهيان وزير الخارجية في الجمهورية 

هامش  على  وذلك  اإليرانية،  اإلسالمية 

العامة  للجمعية   77 الـ  الدورة  أعمال 

خالل  جرى  بنيويورك.  المتحدة  لألمم 

التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع، 

تطورات  وآخر  البلدين،  بين  الثنائي 

مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك 

مع الواليات المتحدة األميركية.

كما اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع سعادة 

األميركي  المبعوث  مالي  روبرت  السيد 

الخاص إليران، وذلك على هامش أعمال 

لألمم  العامة  للجمعية   77 الـ  الدورة 

المتحدة بنيويورك.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

وآخر  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون 

النووي،  االتفاق  محادثات  مستجدات 

وتطورات األوضاع في المنطقة، باإلضافة 

االهتمام  ذات  الموضوعات  من  عدد  إلى 

المشترك.

استعراض أوجه التعاون بين البلدين

يعقد في مسقط اليوم

السليطي يجتمع مع وزير 
الطرق وإعمار المدن اإليراني

»الشورى« يشارك في اجتماع خليجي

طهران- قنا- اجتمع سعادة 

السيد جاسم بن سيف 

السليطي وزير المواصالت، 

مع سعادة السيد رستم 

قاسمي وزير الطرق وإعمار 

المدن اإليراني.

جرى خالل االجتماع، 

استعراض أوجه التعاون 

بين دولة قطر والجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية في 

مجاالت النقل والمواصالت، 

والمالحة البحرية والموانئ 

التجارية، والنقل الجوي 

والطيران المدني، والسبل 

الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

الشورى،  مجلس  يشارك  -قنا-  مسقط 

عشر  السادس  الدوري  االجتماع  في 

رؤساء  والسعادة  المعالي  ألصحاب 

مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول 

سلطنة  تستضيفه  والذي  العربية، 

عمان الشقيقة اليوم األربعاء.

ويرأس وفد مجلس الشورى في االجتماع، 

سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم 

رئيس المجلس.

التقرير  عرض  االجتماع،  ويتضمن 

الدوري  االجتماع  لرئيس  السنوي 

اللجان  واجتماعات  عشر،  الخامس 

رؤساء  يناقش  كما  المنبثقة،  األخرى 

عددا  الخليجية  التشريعية  المجالس 

بالعمل  المتعلقة  الموضوعات  من 

نتائج  بينها  ومن  المشترك،  الخليجي 

الخليجية  البرلمانية  اللجنة  اجتماعات 

مع  العالقات  بتعزيز  المعنية  األوروبية 

الجانب األوروبي، إضافة إلى بند التعاون 

مع برلمانات دول أميركا الالتينية.

وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد 

في  للمشاركة  أمس  مسقط  إلى  وصل 

االجتماع، حيث كان في استقباله والوفد 

المرافق لدى وصوله مطار مسقط الدولي، 

المعولي  هالل  بن  خالد  الشيخ  سعادة 

عمان  بسلطنة  الشورى  مجلس  رئيس 

الشقيقة.

عبدالله  بن  حسن  السيد  سعادة  وأكد 

الغانم في تصريح له لدى وصوله مسقط 

على حرص مجلس الشورى على العمل 

في  يسهم  بما  المشترك،  الخليجي 

بين  والتكامل  والتعاون  الترابط  تعزيز 

دول مجلس التعاون.

وزير الخارجية يجتمع مع ماكغورك

استعراض عالقات التعاون
األمني القطري ـــ األميركي

محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  نيويورك- 

مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن 

الـــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة، أمـــس، مــع ســعــادة 

الشرق  شــؤون  منسق  ماكغورك  بريت  السيد 

األمن  مجلـــس  في  أفريقــيا  وشـمال  األوســط 

أعمال  هامش  على  ــك  وذل األميـركي،  القومي 

المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية   77 الـ  الــدورة 

بنيويورك.

ــراض الــعــالقــات  ــع ــت ــاع اس ــم ــت جـــرى خـــالل االج

الثنائية والتعاون األمني بين البلدين، باإلضافة 

وليبيا  لبنان  في  األوضــاع  تطورات  مناقشة  إلى 

النووي،  الملف  محادثات  ومستجدات  والعراق 

وعدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وتناول االجتماع آخر االستعدادات لبطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022.

قطر  لدولة  بالشكر  األميركي،  المسؤول  وتقدم 

أميركي  مواطن  عن  اإلفــراج  في  مساعدتها  على 

تعرض للخطف في أفغانستان عام 2020.

لدورها في تسهيل اإلفراج عن مواطنها المخطوف بأفغانستان

أمـيـركــا تـشـكــر قــطــر

محمد  الشيخ  سعادة  تلقى  قنا-  نيويورك- 

بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس 

هاتفيا  اتصاال  أمس،  الخارجية،  وزير  الوزراء 

وزير  بلينكن  أنتوني  السيد  سعادة  من 

جرى  األميركية.  المتحدة  الواليات  خارجية 

التعاون  عالقات  استعراض  االتصال،  خالل 

في  الوضع  وتطورات  البلدين،  بين  الثنائي 

اإلقليمية  القضايا  من  وعدد  أفغانستان 

وزير  وتوجه  المشترك.  االهتمام  ذات  والدولية 

على  قطر  لدولة  بالشكر  األميركي  الخارجية 

أميركي  مواطن  عن  اإلفراج  تسهيل  في  دورها 

تعرض للخطف في أفغانستان عام 2020.

وزير الخارجية تلقى اتصاال هاتفيا من نظيره األميركي

بمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

.. وتترأس اللجنة الفنية 
حول الذكاء االصطناعي

ترأست دولة قطر أمس »اللجنة الفنية 

حول الذكاء االصطناعي وأنماط العمل 

الجديدة« بالدورة 48 لمؤتمر العمل 

العربي، الذي انطلقت أعماله في 18 

سبتمبر الجاري بالعاصمة المصرية 

القاهرة. 

مثل دولة قطر في رئاسة اللجنة السيد 

محمود عبد الله الصديقي ممثل وزارة 

العمل في الوفد الدائم لدولة قطر 

بجنيف.

وجاء اختيار دولة قطر لرئاسة اللجنة 

على ضوء التجارب الناجحة التي تبنتها 

في مجال الذكاء االصطناعي والتحول 

الرقمي، بما أحدث نقلة نوعية وتطورا 

كبيرا في بيئة العمل.

وإلى جانب ترؤس دولة قطر للجنة 

الفنية حول الذكاء االصطناعي وأنماط 

العمل الجديدة، واصل وفد وزارة العمل 

مشاركته في اجتماعات لجان مؤتمر 

العمل العربي، والتي شملت لجنتي 

المالية، والحوكمة، كما تم اختيار 

الدكتور عبد الله المهندي نائبا لرئيس 

لجنة اعتماد العضوية. 

القاهرة        $

بين دول مجلس التعاون والصين

قطر تشارك في اجتماع وزاري مشترك

في  قطر،  دولة  شاركت  قنا-  نيويورك- 

والمعالي  السمو  ألصحاب  المشترك  االجتماع 

لدول  التعاون  مجلس  دول  خارجية  وزراء 

الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية، 

وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية 

العامة لألمم المتحدة بنيويورك.

الدكتور  سعادة  االجتماع،  في  قطر  دولة  مثل   

الخليفي  صالح  بن  عبدالعزيز  بن  محمد 

مساعد وزير الخارجية للشؤون اإلقليمية.

االجتماع،  خالل  مداخلته  في  سعادته،  وقال   

بالغة  أهمية  يكتسب  المشترك  االجتماع  إن 

القائمة  الصداقة  وتعزيز  العالقات  تطوير  في 

الصين  وجمهورية  التعاون  مجلس  دول  بين 

الشعبية في مختلف المجاالت.

 ورأى أن االجتماع يتيح الفرصة لتبادل وجهات 

على  تعمل  مشتركة  برؤية  للخروج  النظر 

االهتمام  ذات  واألهداف  المصالح  تحقيق 

المشترك بين الجانبين.

قطر  دولة  أن  الخارجية،  وزير  مساعد  وأكد   

العالقات  هذه  لتطوير  صادقة  برغبة  تتطلع 

التعاون  يحقق  بما  مجاالتها  وتنويع  وتعزيزها 

والتقارب على كافة المستويات، وذكر أن دولة 

قطر ستوفر كل الدعم للمضي قدما بالعالقات 

الحكومات  على  والنفع  بالخير  يعود  لما 

والشعوب.

بأهمية  قطر  دولة  إيمان  إلى  سعادته،  ولفت   

الطرفين،  بين  والتجاري  االقتصادي  التعاون 

في  الشراكة  تساهم  أن  على  وحرصها 

االهتمام  ذات  العالقات  وتطوير  وتعزيز  تعميق 

المشترك.

ختام  في  الخارجية  وزير  مساعد  أعرب  كما   

مداخلته، عن تطلع دولة قطر الستمرارية هذه 

للتباحث في تعميق  االجتماعات واستدامتها، 

عالقات التعاون والصداقة في كافة المجاالت.
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@قد تختلف السيارات من حيث المواصفات وحسب نوع الموديل. 

  للمزيد من المعلومات ، يرجى مراجعة معرض تويوتا. 

وّصـل مـاتـريـد, أيـنـما تـريـد,
فـي كـل ا�وقـات

ابتداًء من :الجديدة كلي� ٢٠٢٣
60,000 ر.ق@

بدول مجلس التعاون

عقدت بالقاهرة

قطر تشارك في اجتماع وكالء »البيئة«

.. وتشارك في اجتماع 
اللجنة الدائمة لإلعالم العربي

الدوحة- قنا- شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة 

البيئة والتغير المناخي، في االجتماع الخاص 

التعاون  مجلس  بدول  البيئة  وزراء  لوكالء 

االتصال  عقد عبر  الذي  العربية،  الخليج  لدول 

المرئي.

السيد  فيه  الوزارة  مثل  الذي  االجتماع،  وهدف 

المساعد  الوكيل  المري  ناصر  عبدالهادي 

لشؤون البيئة، إلى توحيد موقف دول مجلس 

التعاون تجاه االتفاقية الدولية لمواجهة التلوث 

التفاوض  لجنة  اجتماعات  في  البالستيكي 

في  عقده  المزمع   )INC( الدولية  الحكومية 

موضوع  مناقشة  تم  حيث  المقبل،  نوفمبر 

أكثر  أحد  يعد  الذي  البالستيكي  التلوث 

التحديات التي تواجه العالم بأسره، والذي قد 

يؤثر بشكل سلبي على البيئة وتحديدا البيئة 

البحرية.

من  المقترحة  الجهود  الوكالء  ناقش  وقد 

لبحث  بالبيئة  المعنية  والهيئات  الوزارات 

المجلس  دول  بين  والتكامل  التعاون  مجاالت 

أعلنت  حيث  البالستيك،  تدوير  مجاالت  في 

ضوابط  إقرار  عن  السياق،  هذا  في  قطر،  دولة 

االكياس  منع  منها  البالستيك  الستخدام 

والتشجيع  قطر،  دولة  في  االستخدام  أحادية 

الصديقة  األخرى  البدائل  استخدام  على 

للبيئة.

لدول  التعاون  مجلس  دول  حرص  من  وانطالقا 

هذه  في  قدما  المضي  على  العربية  الخليج 

المصالح  تضرر  عدم  يضمن  بشكل  االتفاقية 

من  ألي  سواء  حد  على  واالقتصادية  البيئية 

الدول األعضاء، فإن دول المجلس تؤكد سعيها 

التلوث  من  للحد  الممكنة  السياسات  لوضع 

البالستيكي من خالل اإلدارة المثلى لهذه المواد 

المختلفة  التحديات  ومواجهة  ومخلفاتها، 

المرتبطة بذلك.

القاهرة- قنا- انطلقت هنا أمس أعمال اجتماع 

للجنة  والتسعين  السابعة  العادية  الدورة 

الدائمة لإلعالم العربي، بمشاركة دولة قطر. 

السيد  االجتماع  في  قطر  دولة  وفد  ترأس 

المستشار  العبيدان  ناصر  عبدالرحمن 

اإلعالمي بالمؤسسة القطرية لإلعالم.

خالل  العربي  لإلعالم  الدائمة  اللجنة  ودرست 

اجتماعها أمس وثائق العمل ومشاريع القرارات 

التي أعدتها األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم 

األعضاء  الدول  إسهامات  من  انطالقا  العرب 

المعنية، لتقوم برفعها  واالتحادات  والمنظمات 

اإلعالم  وزراء  لمجلس  التنفيذي  المكتب  إلى 

الخامسة  العادية  دورته  يعقد  الذي  العرب 

من  العتمادها  تمهيدا  األربعاء،  اليوم  عشرة 

دورته  في  العرب  اإلعالم  وزراء  مجلس  جانب 

غدا  تنطلق  والتي  والخمسين  الثانية  العادية 

الخميس.

األمين  خطابي  رشيد  أحمد  السفير  وقال     

واالتصال  اإلعالم  قطاع  رئيس  المساعد  العام 

خالل  كلمته  في  العربية،  الدول  بجامعة 

الجلسة االفتتاحية للدورة » 97« للجنة الدائمة 

لإلعالم العربي: إن الدورة الحالية تتناول جملة 

اإلعالمي  الدعم  مواصلة  يتصدرها  القضايا  من 

الفلسطينية  للقضية  المتواصل  العربي 

القدس  في  األوضاع  صلبها  وفي  العادلة 

االحتالل  انتهاكات  ذلك  في  بما  المحتلة، 

اإلسرائيلي ضد اإلعالميين الفلسطينيين وهم 

يؤدون رسالتهم.

العربية  للجامعة  العامة  األمانة  أن  إلى  وأشار 

الفلسطينية  المبادرة  االهتمام  بكامل  تلقت 

اإلعالم  مع  للتضامن  يوما  مايو   11 لجعل 

الفلسطيني، والذي يتزامن مع ذكرى الجريمة 

اإلعالمية  الشهيدة  استهدفت  التي  الشنعاء 

للتضامن  تجسيدا  وذلك  عاقلة،  أبو  شيرين 

ممارسات  ضد  الفلسطيني  اإلعالم  مع  الثابت 

للقانون  سافر  خرق  في  االحتالل  سلطات 

بحماية  يتعلق  ما  وخاصة  اإلنساني،  الدولي 

الصحفيين.

   وأكد على ضرورة تكريس هذا النهج التشاركي 

العربي  اإلعالمي  للعمل  أعمق  زخم  إلعطاء 

العربية  الجامعة  ميثاق  وأحكام  محددات  وفق 

منظومة  الستشراف  االستراتيجية  وتوجهاتها 

إعالمية عربية متطورة وفاعلة وطموحة تواكب 

كسب  في  العربية  والشعوب  الدول  تطلعات 

األمن  من  مناخ  في  الشاملة  التنموية  رهاناتها 

واالستقرار والتماسك الوطني.

أيضا  ستبحث  الحالية  الدورة  أن  إلى  وأشار     

اإلعالمية  االستراتيجية  أهداف  تفعيل  سبل 

اإلعالم  وسائل  وتعاطي   2026-2022 العربية 

منها،  العمومية  خاصة  والكوارث،  األزمات  مع 

ومتابعة خطة التحرك اإلعالمي، فضال عن دور 

والتطرف،  اإلرهاب  لظاهرة  التصدي  في  اإلعالم 

للتنمية  العربية  اإلعالمية  والخريطة 

المستدامة 2030 واإلعالم اإللكتروني، إلى جانب 

اإلعالم التربوي والتعامل مع كبريات الشركات 

التنظيمية  والمسائل  العالمية،  اإلعالمية 

لمجلس وزراء اإلعالم.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

الحمادي يجتمع مع مسؤول سوداني

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة الدكتور أحمد 

لوزارة  العام  األمين  الحمادي  حسن  بن 

مني  السيد  سعادة  مع  أمس،  الخارجية، 

بجمهورية  دارفور  إقليم  حاكم  مناوي  أركو 

السودان.  جرى خالل االجتماع استعراض 

عالقات التعاون الثنائي بين البلدين.

بين قطر وأيرلندا

بحث التعاون في مجال األمن الغذائي
مسعود  الدكتور  اجتمع 

مدير  المري،  جارالله 

بوزارة  الغذائي  األمن  إدارة 

السيد  مع  أمس  البلدية 

الملحق  كالرك،  ماتيو 

بدول  األيرلندي  الزراعي 

مجلس التعاون الخليجي، 

فيتز  كيران  والسيد 

اإلقليمي  المدير  جيرالد، 

األيرلندي بالشرق األوسط، 

الخبراء  من  عدد  بحضور 

الغذائي  األمن  بإدارات 

والثروة  الزراعية  والشؤون 

الحيوانية.

مناقشة  االجتماع  خالل  تم 

التعاون  أوجه  تعزيز  سبل 

وجمهورية  قطر  دولة  بين 

في  وخصوًصا  أيرلندا، 

مجال األمن الغذائي، حيث 

العالم  دول  أيرلندا  تتصدر 

لألمن  العالمي  المؤشر  في 

التعرف  وكذلك  الغذائي. 

التي  المنظومة  مالمح  على 

األيرلندي  الجانب  يمتلكها 

عالمًيا  األنجح  تعد  والتي 

الغذائي،  األمن  مجال  في 

إلى  قطر  دولة  تتطلع  حيث 

ضمن  متقدمة  مرتبة  بلوغ 

دولة  عشرة  خمس  أفضل 

لألمن  العالمي  المؤشر  في 

الغذائي.

االجتماع  ناقش  كما 

بين  التجارة  تعزيز  آليات 

الجانبين، بما يشمل زيادة 

إلى  األيرلندية  الصادرات 

فيما  خصوًصا  قطر،  دولة 

اللحوم  منتجات  يخص 

على  والتعرف  واألعالف، 

البيطري  الحجر  متطلبات 

والشهادات الصحية.
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بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم

سـعـادة رئـيـس الـجـمـعـيـة الـعــامـة،

سـعـادة األمـيـن الـعـام لألمـم الـمـتـحـدة،

الـسـيـدات والـسـادة،

يسرني بدايًة أن أهنئ سعادة السيد كسابا 

السابعة  الدورة  رئاسة  توليه  على  كوروشي، 

له  متمنيًا  العامة،  للجمعية  والسبعين 

لسعادة  تقديرنا  عن  أعرب  كما  النجاح. 

السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة السادسة 

ونثمن  جهود.  من  بذله  لما  والسبعين، 

أنطونيو  السيد  سعادة  يبذلها  التي  الجهود 

المتحدة،  لألمم  العام  األمين  غوتيريش، 

وتحقيق  المتحدة  األمم  دور  تعزيز  أجل  من 

أهدافها.

الـسـيـد الـرئـيـس،

فيها  تتداخل  عالمية  قرية  إلى  عالمنا  تحول 

عالمنا  أن  ومع  قضايانا.  وتتشابك  همومنا 

آثار  انتشار  لناحية  سريعة  بوتيرة  تغير 

مواجهة  أو  اقتصادية  أزمة  أو  بيئي  حدث  أي 

أن  إال  العالمي،  المستوى  على  عسكرية 

بالوتيرة  تتطور  لم  وأساليبنا  مقارباتنا 

وسواء  الثورية.  التغيرات  هذه  لتواكب  ذاتها 

متعدد  أم  القطب  أحادي  العالم  أن  الرأي  أكان 

تدار  زالت  ما  الدولية  السياسة  فإن  األقطاب، 

والمصالح  القدرات  المتفاوتة  الدول  بمنطق 

الواحد  العالم  بمنطق  وليس  واألولويات، 

إدارة  تحديًدا  وأقصد  الواحدة.  واإلنسانية 

ضيقة  مصالح  منظور  من  العالمية  األزمات 

الدولي،  القانون  وتهميش  المدى،  قصيرة 

وإدارة االختالف بموجب توازنات القوى، وليس 

واحترام  المتحدة  األمم  ميثاق  أساس  على 

آليات  توفر  عدم  أقصد  كما  الدول.  سيادة 

سيادة  على  المعتدين  ومعاقبة  للردع  كافية 

فرض  عن  الدولي  المجتمع  وعجز  الدول، 

أي  في  القوي  الطرف  يرفضها  حين  التسويات 

نزاع.

الحكمة  أهمية  تبرز  الظروف  هذه  في 

والتمسك بمبادئ  القادة  والعقالنية في سلوك 

العدالة واإلنصاف في العالقات بين الدول.

الـسـيـد الـرئـيـس،

روسيا  بين  الصراع  تعقيدات  تمامًا  ندرك 

ندعو  ذلك  ومع  له،  الدولي  والبعد  وأوكرانيا 

إلى وقف إطالق النار ومباشرة السعي إلى حل 

األمر  إليه  ينتهي  سوف  ما  فهذا  للنزاع.  سلمي 

ودوامها  الحرب.  استمرت  مهما  حال  كل  على 

من  يزيد  سوف  بل  النتيجة،  هذه  يغير  لن 

الوخيمة  آثارها  يضاعف  كما  الضحايا،  عدد 

على أوروبا وروسيا واالقتصاد العالمي عمومًا.

الدول  مندوبي  أن  أعتقد  ال  آخر،  صعيد  وعلى 

بأن  التذكير  إلى  يحتاجون  الحاضرين 

وأنه  حل،  دون  زالت  ما  الفلسطينية  القضية 

الدولية  الشرعية  قرارات  في ظل عدم تطبيق 

األرض  على  للوقائع  المتواصل  التغير  ومع 

سياسة  يتخذ  االستيطاني  االحتالل  أصبح 

فرض األمر الواقع، مما قد يغير قواعد الصراع 

مستقباًل.  العالمي  التضامن  شكل  وكذلك 

الكامل  تضامننا  على  التأكيد  أجدد  هنا  ومن 

تطلعه  في  الشقيق  الفلسطيني  الشعب  مع 

ضرورة  على  التأكيد  أكرر  كما  للعدالة، 

بإلزام  لمسؤوليته  األمن  مجلس  تحمل 

الفلسطينية  األراضي  احتالل  بإنهاء  إسرائيل 

 1967 عام  حدود  على  فلسطينية  دولة  وإقامة 

وعاصمتها القدس الشرقية.

الدولي  المجتمع  عجز  أيضًا،  منطقتنا  وفي 

على  سوريا  في  الحرب  مجرمي  محاسبة  عن 

أصبح  الخذالن  في  وإمعانًا  أيديهم.  ارتكبت  ما 

الشعب  مأساة  صفحة  لطي  يسعى  البعض 

التضحيات  ويتجاهل  مقابل،  دون  السوري 

دون  المنكوب  الشعب  هذا  قدمها  التي  الكبيرة 

والسلم  سوريا  ووحدة  تطلعاته  يحقق  حل 

األمم  تقبل  أن  يجوز  وال  فيها.  واالستقرار 

المتحدة أن يتلخص المسار السياسي في ما 

يسمى اللجنة الدستورية تحت رعايتها.

بشأن  مهمًا  درسًا  السورية  القضية  تقدم 

لدى  المدى  البعيدة  الرؤية  غياب  عواقب 

يتعلق  حين  الفاعلة  الدولي  المجتمع  قوى 

الطغيان  من  الشعوب  معاناة  بمعالجة  األمر 

الالمحدود والفقر المدقع والحروب األهلية قبل 

هي  اللجوء  مثل  لها  مرافقة  ظواهر  تصبح  أن 

المشكلة التي تحتاج إلى حل.

استقبلت  التي  الدول  دور  عاليًا  نقّدر  نحن 

أن  إال  يسعنا  ال  ولكن  السوريين،  الالجئين 

نذّكر أن علينا االلتفات إلى جذور القضايا قبل 

أن تطرق آثارها أبواب بالدنا.

وفوري  دولي  إجراء  باتخاذ  نطالب  ليبيا،  وفي 

على  واالتفاق  السياسية  العملية  الستكمال 

وتوحيد  لالنتخابات،  الدستورية  القاعدة 

أنه  يدرك  بات  والجميع  الدولة،  مؤسسات 

القوى  توحيد  دون  الدولة  استعادة  يمكن  ال 

المسلحة  الفصائل  تأهيل  وإعادة  العسكرية 

هذا  يرفض  من  ونبذ  واحد،  وطني  جيش  في 

الحل ومحاسبته.

توافق  في  أمل  بصيص  نرى  اليمن،  وفي 

وقف  إلى  ونتطّلع  مؤقتة،  هدنة  على  األطراف 

شامل ودائم إلطالق النار تمهيدًا للتفاوض بين 

األطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار 

مجلس  وقرارات  الخليجية  والمبادرة  الوطني 

األمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216.

في  الوطني  التوافق  يتحقق  أن  نأمل  إننا 

خالل  من  والسودان،  ولبنان  العراق  من  كل 

المهام  مستوى  إلى  السياسية  النخب  ارتقاء 

ممكنًا  ليكون  الالزمة  والمعروفة  المطلوبة 

تضمن  والتي  المواطنين،  تطلعات  تحقيق 

في  تنوعه  وتحفظ  والوطن  الشعب  وحدة 

بل  فحسب،  ممكنًا  األمر  ليس  ذاته.  الوقت 

واالستعداد  اإلرادة  توفرت  لو  للغاية  واقعي  هو 

تسويات  إلى  للتوصل  التنازالت  لتقديم 

الحزبية  المحاصصة  نهج  عن  والتخلي 

الطائفية التي ترفضها األجيال الشابة.

الـسـيـد الـرئـيـس،

نحن في قطر نؤمن بضرورة التوصل إلى اتفاق 

في  يأخذ  اإليراني  النووي  البرنامج  حول  عادل 

خلو  ويضمن  كافة،  األطراف  مخاوف  االعتبار 

الشعب  وحق  النووي،  السالح  من  المنطقة 

النووية  الطاقة  من  االستفادة  في  اإليراني 

لألغراض السلمية. ليس لدى أحد بديل عن 

مثل هذا االتفاق، وسوف يكون التوصل إليه في 

الباب  وسيفتح  المنطقة  واستقرار  أمن  صالح 

لحوار أوسع على مستوى األمن اإلقليمي.

أما في أفغانستان، فإننا ندعو جميع األطراف 

الدوحة  اتفاق  مكتسبات  على  الحفاظ  إلى 

للسالم والبناء عليه، ومنها أال تكون أفغانستان 

والمتطرفة،  اإلرهابية  والجماعات  لألفراد  مالذًا 

باالستقرار  األفغاني  الشعب  يحظى  حتى 

واالزدهار الذي طال انتظاره.

لقد أكدنا مرارًا على ضرورة حماية المدنيين 

اإلنسان  حقوق  واحترام  أفغانستان،  في 

وحق  المرأة،  حقوق  ذلك  في  بما  والمواطن، 

المصالحة  وتحقيق  التعليم،  في  الفتيات 

كما  األفغاني،  الشعب  فئات  بين  الوطنية 

يمكن  وما  أفغانستان  عزل  خطورة  من  حذرنا 

أن يترتب على محاصرتها من نتائج عكسية.

الحـضـور الـكـرام،

العالمي  التنسيق  إلى  االفتقار  بسبب 

للسياسات  والمتوازن  الرشيد  والتخطيط 

عديدة،  عقود  مدى  على  بالطاقة  المتعلقة 

غير  طاقة  أزمة  اليوم  نواجه  جميعًا  فإننا 

مليار  من  يقرب  ما  يعيش  إذ  مسبوقة. 

أساسي  مصدر  دون  العالم  في  شخص 

موثوق به للطاقة. ربما كانت أزمة الحرب في 

تتحول  التي  األوضاع  ولكن  جديدة،  أوكرانيا 

أزمة طاقة ليست  إلى  السياسية  األزمات  فيها 

جديدة، فقد كانت تتفاقم بصمت حتى قبل 

الحرب في أوكرانيا.

الطاقة  إمدادات  نقص  في  تسببت  لقد 

الطاقة  استثمارات  لوقف  الضغط  من  عقود 

المستدامة  البدائل  توفير  قبل  األحفورية 

إلى  نسعى  أن  يجب  التي  للبيئة  والصديقة 

تطويرها، وال شك أن التغير المناخي وحماية 

مصادر  تنويع  علينا  يفرضان  عمومًا  البيئة 

نوفر  أن  علينا  لكن  وقت،  أسرع  في  الطاقة 

أن  بواقعية  ندرك  وأن  األثناء،  هذه  في  الطاقة 

من  متنوعًا  مزيجًا  سيشمل  الطاقة  مستقبل 

الشمسية  الطاقة  مثل  المستدامة  مصادرها 

والمصادر  الرياح  وطاقة  والهيدروجين 

الهيدروكربونية.

الطبيعي  الغاز  في  قطر  استثمار  وبفضل 

المسال منذ عقود خلت، تمكنا اآلن من الشروع 

في توسعة حقل غاز الشمال، والذي سيلعب 

نقص  أزمة  من  التخفيف  في  محوريًا  دورًا 

إمدادات الطاقة في أجزاء مهمة من العالم.

ل  تحمِّ والدواء  والغذاء  الطاقة  مثل  سلع  ثمة 

المسؤولية  تتجاوز  مسؤولية  مصّدريها 

واحترام  بالموثوقية  بدًءا  وذلك  التجارية، 

العهود. ومن ناحية أخرى، ال يجوز حظر مرور 

مثل هذه السلع أو منع تصديرها أو استيرادها 

في مراحل األزمات السياسية وفرض الحصار 

على الدول، وبالدرجة ذاتها ال يجوز استخدامها 

تمامًا،  سالحًا.  ليست  فهي  النزاعات،  في  أداة 

كأنها  المياه  بمصادر  التحكم  يجوز  ال  مثلما 

أدوات سياسية.

الـسـيـد الـرئـيـس،

عن  قاتمة  صورة  اليوم  عالمنا  وقائع  ترسم  قد 

بالحوار  نؤمن  ولكننا  اإلنسانية،  مستقبل 

طرٍف  كل  تفهم  ومحاولة  المشترك  والعمل 

في  نفسه  يضع  أن  يحاول  بأن  اآلخر  للطرف 

مكانه ليرى األمور من منظوره.

والدول الصغيرة والمتوسطة هي األكثر حاجة 

لقواعد ثابتة تنظم العالقات الدولية، فال يصح 

سببًا  العظمى  الدول  على  االتكالية  تكون  أن 

بيننا.  التواصل  تحقيق  عن  التقاعس  في 

لكل منا دور يقوم به، وما يبدو اليوم مستحياًل 

والنوايا  واإلرادة  الرؤيا  توفرت  إذا  واقعًا  سيكون 

الحسنة.

التركيز  هو  قطر  في  اتخذناه  الذي  النهج  إن 

اإلنسانية  والتنمية  الوطنية  التنمية  على 

القائمة  الخارجية  السياسة  وعلى  داخليًا، 

والمبادئ،  المصالح  بين  الموازنة  على 

والوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية، 

ما  وهو  للطاقة.  كمصدر  مسؤوليتنا  وإدراك 

موثوق  كشريك  سمعتنا  ترسيخ  من  مكننا 

به دوليًا.

وسوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر من هذا 

العام عندما نستضيف بطولة كأس العالم، 

لقد تطلب التحدي الذي أقدمنا عليه منذ اثني 

والكثير  حقيقيين  وعزمًا  تصميمًا  عامًا  عشر 

اليوم  نحن  وها  الجاد،  والعمل  التخطيط  من 

العالم  منتخبات  استضافة  أعتاب  على  نقف 

دون  جميعًا  لهم  أبوابنا  ونفتح  وجماهيرها، 

تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة 

النهضة  وليشهدوا  بالحماس،  المفعمة 

االقتصادية والحضارية في بالدي.

دولة  في  مرة  ألول  تقام  التي  البطولة،  هذه  في 

األوسط  الشرق  وألول مرة في  عربية ومسلمة، 

عمومًا، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة 

أحداث  استضافة  على  قادرة  والمتوسطة 

عالمية بنجاح استثنائي، كما أنها قادرة على 

البناء  والتفاعل  للتنوع  مريحًا  فضاء  تقدم  أن 

بين الشعوب.

لهذا  اإليجابي  األثر  مؤشرات  نالحظ  ونحن 

عربية  دول  قامت  فقد  منطقتنا  في  الحدث 

تشمل  التي  هيا  بطاقة  باعتبار  شقيقة 

للدخول  تأشيرة  قطر  إلى  الدخول  تأشيرة 

بترحيب  قوبل  ما  أيضًا،  الدول  تلك  إلى 

على  العربية  الشعوب  وحفز  العام،  الرأي 

بين  الحواجز  فيه  تزول  مستقبل  إلى  التطلع 

الشعوب.

ذراعيه  القطري  الشعب  يفتح  وسوف 

اختالف  على  القدم  كرة  محبي  الستقبال 

شعوبًا  »وجعلناكم  تعالى:  يقول  مشاربهم. 

قومياتنا  تنوعت  ومهما  لتعارفوا«.  وقبائل 

نتجاوز  أن  هو  واجبنا  وأفكارنا،  وأدياننا 

جسور  ونبني  الصداقة  يد  نمد  وأن  العوائق، 

المشتركة،  بإنسانيتنا  ونحتفي  التفاهم 

نفسي،  عن  وباألصالة  شعبي  عن  ونيابة 

أدعوكم جميعًا للحضور إلى قطر واالستمتاع 

بهذه البطولة الفريدة، فمرحبًا بالجميع.

والـسـالم عـلـيكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه.

شارك في الجلسة االفتتاحية للجمعية العـــــــــــــــــــــــــامــة لألمــم المـتحـدة.. صــاحــب الســـمــو:

نؤمن بالحوار والعمل المشترك    ومحاولة تفهم كل طرف لآلخر
ضرورة تحمل مجلس األمن لمسؤوليته بإلزام إسرائيل إنهاء احتالل األراضي الفلسطينية

إمعانًا في الخذالن أصبح البعض يسعى لطي صفحة مأساة الشعب السوري دون مقابل

الدول الصغيـرة والمتوسـطـة األكثر حـاجـة لقـواعد ثـابتـة تنظـم العـالقات الدوليـة

ندعو إلى وقف إطالق النار ومباشرة السعي إلى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا

نؤمن بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل حول البرنامج النووي اإليرانيأجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة

ن��زاع ف��ي أي  ال��ق��وي  ال��ط��رف  ال��ت��س��وي��ات ح��ي��ن يرفضها  ف���رض  ال��دول��ي ع��ج��ز ع��ن  المجتمع  التجارية المسؤولية  تتجاوز  ريها مسؤولية 
ّ
ل مصد والدواء تحمِّ والغذاء  الطاقة  مثل  ثمة سلع 

نيويورك- قنا- شارك حضرة 
صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد المفدى في الجلسة 

االفتتاحية للجمعية العامة 
لمنظمة األمم المتحدة في 

دورتها السابعة والسبعين 
التي عقدت صباح أمس في 

مدينة نيويورك، بحضور 
أصحاب الجاللة والفخامة 

والسعادة رؤساء الدول 
والحكومات ورؤساء الوفود 

والمنظمات الحكومية وغير 
الحكومية. 

وقد ألقى حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير البالد المفدى 
خطابا، فيما يلى نصه:

التغير المناخي 
وحماية البيئة 

يفرضان علينا تنويع 
مصادر الطاقة 
في أسرع وقت

علينا االلتفات 
إلى جذور القضايا 
قبل أن تطرق 

آثارها 
أبواب بالدنا

المونديال حفز 
الشعوب العربية 
على التطلع إلى 
مستقبل تزول 

فيه الحواجز

تحول عالمنا 
إلى قرية عالمية 
تتداخل فيها 

همومنا وتتشابك 
قضايانا

 قطر ترحب بالعالم 
في نوفمبر من 
هذا العام عندما 
نستضيف بطولة 

كأس العالم

 ضرورة حماية 
المدنيين 

في أفغانستان 
واحترام حقوق 

اإلنسان



خطابات صاحب السمو في الجمعية العامة

رؤى استراتيجية ثاقبة
دولة  حضور  على  تأكيدا  قنا-  الدوحة- 

المحافل  في  مستوى  أعلى  على  الفاعل  قطر 

بحث  في  والمساهمة  الرفيعة  الدولية 

ودعم  لها،  الحلول  وإيجاد  الدولية  القضايا 

وأهدافها  المتحدة  لألمم  الكامل  قطر  دولة 

حضرة  ألقى  النبيلة،  ورسالتها  السامية 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

ورعاه«،  الله  »حفظه  المفدى  البالد  أمير  ثاني 

االفتتاحية  الجلسة  في  شامال  خطابا  أمس، 

للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة 

السياسة  ثوابت  فيه  تناول  المتحدة،  لألمم 

القضايا  أبرز  تجاه  الدولة  ومواقف  القطرية، 

فمنذ  والدولية،  والعربية  المحلية  والملفات 

في  الحكم  مقاليد  الله«  »حفظه  سموه  تولي 

البالد يوم 25 يونيو 2013، يحرص سموه على 

العامة،  للجمعية  السنوية  الدورات  حضور 

بواجباتها  قطر  دولة  التزام  تأكيد  بهدف 

قطر  لدولة  المشرقة  الصورة  ونقل  الدولية، 

تجاه  واإلنساني  الحضاري  ودورها  وشعبها 

مختلف القضايا والتحديات العالمية وتجاه 

الشعوب الشقيقة والصديقة.

األمير  سمو  خطابات  مضامين  وأكدت 

قطر  أن  الدوام،  على  المتحدة  األمم  في 

للمضيوم،  كعبة  الثابت،  كعهدها  ستبقى 

واإلغاثية  اإلنسانية  أدوارها  وستواصل 

عادلة  حلول  إليجاد  الوساطة  في  وجهودها 

واألمن  السلم  حفظ  وأن  النزاع،  مناطق  في 

السياسة  في  أولوية  يمثل  والدولي  اإلقليمي 

في  تستند  والتي  قطر  لدولة  الخارجية 

المتحدة  األمم  ميثاق  إلى  وأهدافها  مبادئها 

وقواعد الشرعية الدولية الداعية إلى التعاون 

وعدم  المتبادل  واالحترام  الدول  بين  البناء 

التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار 

الوسائل  واتباع  السلمي  التعايش  وتعزيز 

السلمية لتسوية النزاعات.

كما أظهرت خطابات سمو أمير البالد المفدى 

الحل  مجال  في  اإلسهام  تعتبر  قطر  دولة  أن 

ذلك  في  بما  أولوياتها،  من  للنزاعات  السلمي 

وال  أمن  فال  الجماعي،  لألمن  تصورات  طرح 

كريمًة  إنسانيًة  حياة  وال  تنمية  وال  استقرار 

في ظل النزاعات.

السمو  صاحب  حضرة  خطابات  وقدمت 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

المفدى في األمم المتحدة، رؤى استراتيجية 

ثاقبة ومبادرات إنسانية فعالة، كما سلطت 

بالسالم  قطر  دولة  التزام  على  دائما  الضوء 

واإلنصاف والوئام العالمي والنمو االقتصادي، 

والنقاش  الحوار  لغة  تعزيز  إلى  باإلضافة 

حول  واألزمات  الحروب  إلنهاء  والدبلوماسية 

العالم.

شراكات نموذجية

السادسة  الدورة  أمام  سموه  خطاب  وفي 

تزامنت  والتي  العامة  للجمعية  والسبعين 

انضمام  على  عامًا  خمسين  مرور  ذكرى  مع 

قطر إلى األمم المتحدة في الحادي والعشرين 

من سبتمبر 1971، أكد سموه أن العالقة بين 

قطر والمنظمة الدولية خالل العقود الخمسة 

وإقامة  الوثيق،  بالتعاون  تميزت  الماضية 

المجاالت،  مختلف  في  نموذجية  شراكات 

فرهان قطر على المؤسسات الدولية والتعاون 

استراتيجي.  رهان  هو  األطراف  المتعدد 

الدوحة  تكون  أن  سعداء  »إننا  سموه  وأضاف 

في  األطراف  المتعدد  الدولي  للعمل  عاصمًة 

لعمل  الحاجة  بأمس  هي  التي  منطقتنا 

والمؤسسات  المتحدة  األمم  وكاالت  وجهود 

الدوحة  في  مكاتبها  بدأت  حيث  الدولية، 

بالعمل«.

الدورة  في  األمير  سمو  مشاركة  وخالل 

العامة،  للجمعية  والسبعين  الخامسة 

الذي  االجتماع  أمام  خطابا  األمير  سمو  ألقى 

الخامسة  الذكرى  بمناسبة  بنيويورك  عقد 

حيث  المتحدة،  األمم  لتأسيس  والسبعين 

أكد سموه أن هذه الخطوة مثلت أماًل عظيمًا 

للبشرية بعد ويالت الحرب العالمية الثانية، 

في  كبيرًا  شوطًا  قطعت  المتحدة  األمم  وأن 

المجتمع  عليها  اتفق  التي  األهداف  تحقيق 

المنصرمة  العقود  خالل  وتمكنت  الدولي، 

أجل  من  المساهمات  من  العديد  تقديم  من 

تقدم البشرية وإنقاذ الماليين من األشخاص 

وجعل حياتهم أفضل، ولكنها ما زالت قاصرة 

عن إيجاد اآلليات الالزمة لفرض مبادئها على 

القوة يتفوق على  زال حق  ما  أعضائها، حيث 

قوة الحق في مناطق مختلفة من العالم وفي 

مجاالت مختلفة من حياتنا.

دعم موارد األمم المتحدة

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  خطاب  وفي 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى في 

الجمعية  الجتماع  والسبعين  الرابعة  الدورة 

أن  إلى  سموه  أشار  المتحدة،  لألمم  العامة 

للموارد  دعم  تقديم  عن  أعلنت  قطر  دولة 

)500( مليون  المتحدة بمبلغ  األساسية لألمم 

الذي  الدعم  إلى  يضاف  مبلغ  وهو  دوالر، 

اليوم  تعد  أصبحت  بحيث  قدمته،  أن  سبق 

لألمم  الداعمين  الشركاء  أكبر  قائمة  ضمن 

المتحدة في مختلف المجاالت.

الحادية  الدورة  أمام  سموه  خطاب  وفي 

سمو  أشار  العامة،  للجمعية  والسبعين 

األمير المفدى إلى أن مساهمات قطر التنموية 

100 دولة حول  واإلغاثية امتدت إلى أكثر من 

ماليين   10 على  يربو  ما  قطر  وتدعم  العالم، 

مليون   1,2 قدرات  وتبني  العالم،  حول  طفل 

ومنتجين  فاعلين  ليكونوا  عربي  شاب 

الخمس  السنوات  وفي  مجتمعاتهم،  في 

تضاعفت  الدورة«  سبقت  »التي  الماضية 
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للجمعية  والستين  التاسعة  الدورة  وأمام 

األمير  سمو  أعلن  المتحدة،  لألمم  العامة 

دعم  في  مبادراتها  ستواصل  قطر  أن  المفدى 

في  المعونات  تقديم  وفي  النامية،  الدول 

السنوات  خالل  قدمت  وقد  الكوارث،  مناطق 

الخمس األخيرة »السابقة للدورة« مساعدات 

حوالي  قيمتها  بلغت  حكومية  إنسانية 

أميركي،  دوالر  مليون  ومائتي  مليارين 

بلغت  حكومية  غير  مساعدات  إلى  باإلضافة 

حوالي ثالثمائة وتسعين مليون دوالر.

 

القضية الفلسطينية على رأس األولويات

بمكانة  الفلسطينية  القضية  وحظيت 

األمم  في  األمير  سمو  خطابات  في  متقدمة 

على  الدوام  على  سموه  أكد  حيث  المتحدة، 

عدالة قضية فلسطين وحق شعبها الشقيق 

في الحرية واالستقالل وبناء دولته المستقلة، 

الدولي  المجتمع  عجز  األمير  سمو  وانتقد 

مواجهة  في  فعالة  خطوات  أية  اتخاذه  وعدم 

احتالل  في  واالستمرار  اإلسرائيلي  التعنت 

جانب  إلى  والعربية،  الفلسطينية  األراضي 

فرض حصار خانق على قطاع غزة، والتوسع 

وفرض  االستيطان،  سياسة  في  المستمر 

سياسة األمر الواقع.

باألمم  خطاباته  جميع  في  األمير  سمو  ودعا 

وبخاصة  الدولي  المجتمع  المتحدة، 

القانونية  بمسؤوليته  للقيام  األمن  مجلس 

غزة  قطاع  عن  الحصار  بفك  إسرائيل  وإلزام 

خالل  من  مسارها  إلى  السالم  عملية  وإعادة 

على  تقوم  بحيث  مصداقية،  ذات  مفاوضات 

وتتناول  القوة،  على  وليس  الدولية  القرارات 

جميع قضايا الوضع النهائي، وإنهاء االحتالل 

خالل مدة زمنية محددة وإقامة دولة فلسطين 

وعاصمتها   1967 عام  حدود  على  المستقلة 

القدس الشرقية، وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

لجميع األراضي العربية المحتلة.

أن  إسرائيل  على  أنه  على  األمير  سمو  وشدد 

بالسالم،  إال  يتحقق  لن  شعبها  أمن  أن  تعي 

أن  وأن عليها  الزوال،  إلى  وأن االحتالل مصيره 

تصنع  ال  الواقع  األمر  وسياسة  القهر  أن  تعلم 

أمنا، وأشار سموه إلى أنه في إطار سعي دولة 

إلى  للتوصل  المالئمة  البيئة  لتهيئة  قطر 

االقتصادية  للصعوبات  واالستجابة  السالم 

واإلنسانية التي تواجه األشقاء في فلسطين 

الشركاء  مع  بالتنسيق  الدوحة  واصلت  فقد 

والتنموي  اإلنساني  الدعم  تقديم  الدوليين 

لمعالجة االحتياجات العاجلة والطويلة األمد 

تعزيز  على  عالوة  المحاصر،  غزة  قطاع  في 

مساهماتها لصالح وكالة »األونروا«.

اهتمام بالقضايا العربية

عليها  مر  التي  السورية  باألزمة  يتصل  وفيما 

أكثر من عقد من الزمان دون حل، أكد سمو 

المجتمع  على  يتعين  أنه  المفدى  األمير 

األزمة من  الجهود إلنهاء هذه  الدولي مضاعفة 

»جنيف- إلعالن  وفقا  السلمي  الحل  خالل 

بجميع   2254 األمن  مجلس  قرار  وتنفيذ   ،»1
سوريا  وحدة  على  والمحافظة  عناصره 

اإلقليمية والوطنية وسيادتها واستقاللها، كما 

مع  ستواصل  قطر  دولة  أن  األمير  سمو  أكد 

العدالة  تحقيق  جهود  دعم  الدولي  المجتمع 

الحرب  وجرائم  الفظائع  مرتكبي  ومساءلة 

في  ارتكبت  التي  اإلنسانية  ضد  والجرائم 

سوريا.

اإلنساني  المجال  »في  أنه  إلى  سموه  وأشار 

الدعم  أوجه  كافة  تقديم  في  نستمر  سوف 

الشقيق  السوري  للشعب  والمساعدات 

هذه  إنهاء  حتى  واللجوء  النزوح  مناطق  في 

األزمة«.

سمو  أكد  اليمن،  في  باألوضاع  يتعلق  وفيما 

حريصة  قطر  دولة  أن  المفدى  البالد  أمير 

أن  كما  أراضيه،  وسالمة  اليمن  وحدة  على 

الوحيد  السبيل  بأن  يتمثل  الثابت  موقفها 

التفاوض  خالل  من  هو  األزمة  من  للخروج 

اليمنية على أساس مخرجات  األطراف  بين 

وقرارات  الخليجية  والمبادرة  الوطني  الحوار 

القرار  وبخاصة  الصلة  ذات  األمن  مجلس 

.2216
أن  إلى  سموه  نوه  الليبي،  الشأن  وفي 

التطورات اإليجابية التي شهدتها ليبيا خالل 

العام المنصرم تبعث على تفاؤل حذر، فوقف 

إطالق النار وانعقاد منتدى الحوار السياسي 

السلطة  ممثلي  انتخاب  إلى  وصواًل  الليبي 

الوحدة  حكومة  ونيل  المؤقتة  التنفيذية 

كلها  النواب،  مجلس  ثقة  المؤقتة  الوطنية 

األطراف  ندعو  »ونحن  إيجابية،  تطورات 

المكاسب،  هذه  على  للحفاظ  كافة  الليبية 

عليه  االتفاق  تم  لما  الكامل  التنفيذ  وضمان 

واالقتصادية  السياسية  المسارات  على 

والعمل  االنتخابات  عقد  وإنجاح  واألمنية، 

على تحقيق المصالحة الشاملة«.

بجهود  األمير  سمو  نوه  األفغاني  الشأن  وفي 

الوساطة القطرية التي تكللت بفضل من الله 

الواليات  بين  السالم  اتفاق  بتوقيع  وتوفيقه 

 29 في  الدوحة،  في  وطالبان،  المتحدة 

أن قرار االنسحاب  2020، وأكد سموه  فبراير 

مع  مفاوضات  بعد  أفغانستان  من  األميركي 

بالنسبة  للغاية  هاما  منعطفا  شكل  طالبان 

على  تقع  أنه  األمير  سمو  وأضاف  البلد.  لهذا 

أوال،  أطيافه  بجميع  األفغاني  الشعب  عاتق 

وعلى المجتمع الدولي ثانيا، مسؤولية العمل 

التسوية  لتحقيق  ومثابر  منهجي  نحو  على 

أمام  الطريق  وتمهيد  الشاملة،  السياسية 

الذي عانى طويال من  البلد  االستقرار في هذا 

ويالت الحروب.

وتأتي مكافحة اإلرهاب ضمن أولويات سياسة 

واإلقليمي  الوطني  المستوى  على  قطر  دولة 

المسألة  هذه  األمير  سمو  وتناول  والدولي، 

المنظمة  أمام  خطاباته  في  مرة  من  أكثر 

أبرز  أحد  هو  اإلرهاب  أن  أكد  حيث  الدولية، 

التحديات التي يواجهها العالم لما يمثله من 

تهديد حقيقي للسلم واألمن الدوليين، وإعاقة 

للشعوب،  المستدامة  التنمية  تحقيق 

وأضاف سموه أننا في دولة قطر ال ندخر جهدا 

الدولية  الجهود  في  الفاعلة  المشاركة  في 

ومعالجة  الظاهرة  لتلك  للتصدي  واإلقليمية 

التعليم  دعم  خالل  من  سيما  وال  جذورها 

وإيجاد  والنساء  والشباب  األطفال  لماليين 

دولة  تواصل  وسوف  للشباب،  عمل  فرص 

الدولية  الجهود  في  الفاعلة  مشاركتها  قطر 

لمكافحة التطرف العنيف.

تغير المناخ والطاقة النظيفة

يشغل  الذي  المناخي  بالتغير  يتعلق  وفيما 

أوضح  ومستقبله،  حاضره  ويهدد  العالم 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

دولة  أن  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

أولوياتها،  مقدمة  في  األمر  هذا  وضعت  قطر 

لتطوير  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  وتواصل 

والطاقة  المناخ  بتغير  المتصلة  التقنيات 

النظيفة.

أجل  من  العمل  قمة  في  كلمة  سموه  وألقى 

الدورة  هامش  على  عقدت  التي  المناخ 

لألمم  العامة  للجمعية  والسبعين  الرابعة 

الظاهرة  هذه  أن  على  خاللها  شدد  المتحدة، 

الدولي  المجتمع  على  تفرض  الخطيرة 

والحد  لمواجهتها  الجهود  ومضاعفة  التعاون 

الدول  من تداعياتها، كما يتعين على جميع 

التي  التزاماتها  وتنفيذ  بمسؤولياتها  الوفاء 

كرستها االتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

مستضيفة  دولة  بصفتنا  »أننا،  إلى  وأشار 

 ،2022 عام  القدم  لكرة  العالم  كأس  لبطولة 

للبيئة  صديقة  بطولة  بتنظيم  ملتزمون 

وأول بطولة »محايدة الكربون« عبر استخدام 

واستخدام  المالعب،  في  الشمسية  الطاقة 

للطاقة  موفرة  وإضاءة  تبريد  تكنولوجيا 

والمياه«.

وفي إطار حرص دولة قطر على القيام بدورها 

أعلن  الدولي،  المجتمع  مع  فاعل  كشريك 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

قمة  خالل  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

دولة  مساهمة  عن  المناخ  أجل  من  العمل 

الدول  لدعم  دوالر  مليون   100 بمبلغ  قطر 

نموا  األقل  والدول  النامية  الصغيرة  الجزرية 

للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية 

والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة 

آثارها المدمرة.

دروس جائحة »كوفيد - 19«

لألمم  العامة  للجمعية  الـ76  الدورة  وخالل 

أمام  خطابه  في  األمير  سمو  تناول  المتحدة، 

»كوفيد  جائحة  تداعيات  العامة  الجمعية 

وأزمات  الضحايا  ماليين  خلفت  التي   »19 ـ 

إنسانية واجتماعية واقتصادية ال حصر لها. 

ثغرات  أظهر  الصعب  االمتحان  هذا  إن  وقال 

الجماعي،  أمننا  نظام  في  ضعف  ونقاط 

وألهمنا، في الوقت نفسه الكثير من الدروس، 

على  الحرص  بين  الموازنة  أهمية  ومنها 

الذي  االقتصاد  عجلة  ودوران  الناس  صحة 

يؤمن مصادر عيشهم في الوقت ذاته، وكذلك 

غنى  ال  الذي  الدولة  دور  بين  التكامل  أهمية 

في  ودورها  ناحية،  من  حدودها  داخل  عنه 

وااللتزامات  للحدود  العابرة  القضايا  مواجهة 

واألزمات  التحديات  لمواجهة  المشتركة 

والكوارث من ناحية أخرى.

الدولية  األسرة  مع  شراكتها  من  وانطالقا 

األمير  سمو  أكد  العالمية،  األزمات  لمواجهة 

الدعم  تقديم  عن  تتوان  لم  قطر  دولة  أن 

مع  والوقوف  المعنية  الدولية  للمؤسسات 

الدول المتأثرة بالجائحة، مشيرا سموه إلى 

من  ألكثر  المساعدات  قدمت  قطر  دولة  أن 

)60( دولة وخمس منظمات دولية، فضال عن 

في  الدولية  الجهود  ضمن  الفاعلة  المشاركة 

الوباء  هذا  لمواجهة  والطاقات  الموارد  حشد 

وتداعياته.
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قطر في المنظمة الدولية

صوت اإلنسانية المسموع
ومنظمة  قطر  دولة  ترتبط  قنا-  الدوحة- 

على  قائمة  وثيقة،  بعالقات  المتحدة  األمم 

اإلنسانية،  لخدمة  استراتيجي  تعاون 

انضمامها  فمنذ  المجاالت،  شتى  في 

ظلت  1971م،  عام  الدولية  المنظمة  إلى 

كلل  دون  يعمل  نشطا،  عضوا  قطر  دولة 

لتحقيق أهداف المنظمة ومبادئها، بما في 

الدوليين،  والسلم  األمن  الحفاظ على  ذلك 

وتعزيز  الدولية،  التنمية  جهود  ودعم 

والمشاركة  وترسيخها،  اإلنسان  حقوق 

الجماعية  والمبادرات  الجهود  في 

العالم. تواجه  التي  التحديات  لمعالجة 

وأروقتها  المتحدة  األمم  منابر  وتقف 

في  الدائم  قطر  دولة  حضور  على  شاهدا 

أعلى  على  األممية،  المنظمة  اجتماعات 

في  المتواصلة  ومساهماتها  المستويات، 

البناءة  القرارات  عبر  اإلنسانية  خدمة 

دوما  وتحظى  تقدمها،  التي  والمبادرات 

ومباركته. الدولي  المجتمع  بقبول 

وطوال الـ51 عاما الماضية، ظل صوت دولة 

المتحدة،  األمم  في  مسموعا  دائما  قطر 

العادلة  القضايا  تحمل  متبعا،  ورأيها 

العالم،  إلى  واإلسالمية  العربية  لألمتين 

والمهمشين  الضعفاء  أصوات  وتوصل 

الدولي  المحفل  وتدافع عن قضاياهم، في 

بقوة  حاضرة  أصبحت  كما  عام،  كل 

وفي  المتحدة،  األمم  أنشطة  أغلب  في 

أجل  من  والدولية،  اإلقليمية  المجموعات 

النزاعات  التوصل إلى حلول لألزمات ومنع 

الصراع،  بعد  السالم  وبناء  السالم  وحفظ 

في  بقوات  المساهمة  الدول  إحدى  وهي 

السالم. المتحدة لحفظ  األمم  بعثات 

في  قطر  دولة  مشاركات  واتسمت 

لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 

المتحدة، التي تعقد في سبتمبر من كل 

المستويات. أعلى  عام، بالحضور على 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  ودأب 

منذ  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

 ،2013 عام  الحكم  مقاليد  سموه  تولي 

السنوية  االجتماعات  في  المشاركة  على 

وإلقاء  المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية 

المشاركين،  والزعماء  القادة  أمام  خطاب 

ودورها  قطر  دولة  مواقف  سموه  فيه  يبين 

تواجه  التي  للتحديات  حلول  إيجاد  في 

اإلنسانية.

األولى  مشاركته  خالل  سموه،  دعا  فقد 

 68 الـ الدورة  في  الحكم  مقاليد  توليه  بعد 

عام  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 

2013، إلى تعزيز قدرة األمم المتحدة على 
المتعلقة  واإلشكاالت  التحديات  مواجهة 

الجهد  أمام  والتحديات  واألمن  بالسلم 

النزاعات بالطرق السلمية،  المبذول لحل 

مناطق  في  شعوب  تطلع  عن  معبرا 

المجتمع  مؤسسات  تعكف  أن  إلى  عديدة 

الفقر  لقضايا  حلول  طرح  على  الدولي 

يتجاوز  بما  المستدامة  والتنمية  والجوع 

حتى  ويتجاوز  والقرارات،  المؤتمرات 

الضروري،  التضامني  الطابع  ذا  االهتمام 

وحمالت النجدة التي ُيدَعى إليها من حين 

أهميتها. على  آلخر، 

حرصت  قطر  دولة  أن  سموه  أكد  كما 

فعااًل  إيجابيًا  طرفًا  تكون  أن  على  دائمًا 

الدولي  المستوى  على  بناء  دور  لها 

واالقتصادية  السياسية  عالقاتها  عبر 

المستويين  على  والمتميزة  المتوازنة 

وستواصل  األطراف،  ومتعدد  الثنائي 

الُصعد  مختلف  على  النهج  هذا  تنمية 

تسعى  كما  ودوليًا.  وإقليميًا  وطنيًا 

األطراف  بين  للحوار  ساحة  تكون  ألن 

طرفا  تكون  أن  ال  النزاعات،  في  المختلفة 

في هذه النزاعات.

الدورات  في  سموه  مشاركات  وخالل 

لألمم  العامة  للجمعية  الماضية 

السمو  صاحب  حضرة  أكد  المتحدة، 

ستواصل  قطر  دولة  أن  المفدى  البالد  أمير 

وفي  النامية،  الدول  دعم  في  مبادراتها 

الكوارث،  مناطق  في  المعونات  تقديم 

في  الفاعلة  سياستها  ستواصل  كما 

الصراع  مناطق  في  للحوار  فضاء  توفير 

ألنها  المختلفة  األطراف  بين  التوسط  وفي 

السلمية،  بالطرق  النزاعات  بحل  تؤمن 

الوساطة  في  تقاليد  أرست  وألنها 

لحوار  منبر  توفير  وتواصل  السلمية، 

والديانات. والثقافات  السياسية  التيارات 

بالعمل  قطر  دولة  التزام  سموه  جدد  كما 

التحديات  لمواجهة  المتحدة،  األمم  مع 

المنشودة. األهداف  وتحقيق  المشتركة، 

الوالد  األمير  السمو  صاحب  كان  ذلك  إلى 

خالل  ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ 

على  يحرص  الحكم،  مقاليد  سموه  تولي 

المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 

إلى  قطر  صوت  ليوصل  المتحدة،  لألمم 

الخارجية،  سياستها  ويشرح  العالم، 

ورؤيتها االستراتيجية أمام الزعماء والقادة.

 وترأس صاحب السمو األمير الوالد الشيخ 

إلى  الدولة  وفد  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد 

اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة 

عام  وفي   ،2005 إلى   2000 من  األعوام  خالل 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  ألقى   2006
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

أمام  الدولة  كلمة  للعهد،  وليا  حينها  وكان 

الدورة الـ61.

ترأس   2012 إلى   2007 من  األعوام  وخالل   

الدولة  وفد  الوالد  األمير  السمو  صاحب 

لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  إلى 

المتحدة.

قطر  دولة  صوت  يغب  لم  المجمل،  وفي 

يتردد  وظل  المتحدة،  األمم  منابر  عن 

وتطلعات  آمال  عن  معبرا  أرجائها،  في 

واإلنسانية  واإلسالمية،  العربية  الشعوب 

جمعاء، في غد مشرق.

في  قطر  دولة  مشاركات  تقتصر  ولم 

االجتماعات  حضور  على  المتحدة  األمم 

المشاركة  إلى  تعدتها  بل  الرسمية، 

ومبادرات  قرارات،  مشاريع  تقديم  في 

مختلفة،  مجاالت  في  الدولية،  للمنظمة 

والمبادرات  القرارات  مشــاريع  كانت  وقد 

من  دائما  وتقدير  ترحيب  محل  القطرية 

المتحدة. األمم 

العامة  وفي هذا السياق، رحبت الجمعية 

قرار  في   ،2022 أبريل  في  المتحدة،  لألمم 

قطر  دولة  باستضافة  بالتوافق،  اعتمدته 

.2022 لكأس العالم 

قطر،  دولة  قدمته  الذي  القرار،  ورحب 

كأس  يكتسبه  الذي  الفريد  بالبعد 

الدولي  االتحاد  ينظمه  الذي   2022 العالم 

في  مرة  وألول  قطر  دولة  في  القدم  لكرة 

الجمعية  واعتمدت  األوسط.  الشرق 

العالم  »كأس  عنوان  تحت  قرارها  العامة 

لكرة  الدولي  االتحاد  ينظمه  الذي   2022
القدم في قطر«.

القرار  هذا  العامة  الجمعية  تبنت  وقد 

دول،   106 ورعته  قطر  دولة  قدمته  الذي 

التنمية  أجل  من  »الرياضة  بند  تحت 

والسالم: بناء عالم سلمي أفضل من خالل 

األولمبي«. األعلى  والمثل  الرياضة 

قرارها،  في  العامة  الجمعية  وأكدت 

تعزيز  في  تؤديه  هاما  دورا  للرياضة  أن 

السالم والتنمية، واحترام حقوق اإلنسان، 

وتمكين  الجنسين،  بين  والمساواة 

القدم،  كرة  سيما  وال  والفتيات،  النساء 

العالمية. لشعبيتها  نظرا 

»كأس  مبادرة  إطالق  الجمعية  أيدت  كما 

2022 - نحو إرث للرياضة  العالم للصحة 

متعددة  تعاونية  كمناسبة  والصحة«، 

االتحاد  تنظيمها  في  يشترك  السنوات 

الصحة  ومنظمة  القدم  لكرة  الدولي 

جعل  إلى  وتهدف  قطر،  ودولة  العالمية 

أنماط  لتعزيز  منارة   2022 العالم  كأس 

البدنية  والصحة  الصحية،  الحياة 

واالجتماعي. النفسي  والرفاه  والعقلية، 

أحمد  علياء  الشيخة  سعادة  واستهلت 

لدولة  الدائم  المندوب  ثاني  آل  سيف  بن 

قطر لدى األمم المتحدة بيانها الذي قدمت 

العامة  الجمعية  إلى  القرار  مشروع  فيه 

صاحب  حضرة  خطاب  من  باقتباسين 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

القرعة  خالل  الله«  »حفظه  المفدى  البالد 

في  أقيمت  التي  العالم  لكأس  النهائية 

حيث   ،2022 أبريل  من  األول  في  الدوحة 

بالفخر  »الشعور  عن  سموه  فيه  أعرب 

التي  اللحظة  وحتى  اآلن  من  والسعادة 

كما  قطر  دولة  في  بأننا  العالم  سيرى 

العالم  كأس  من  نسخة  سنقدم  وعدنا، 

أكد  كما  العربي«،  وطننا  في  استثنائية 

المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة 

بأن »تأثير هذا الحدث الكبير ال يقف عند 

مراحل  إلى  يتعداه  بل  فقط،  المتعة  حد 

التقارب  إلى  بنا  تصل  وأعلى  أسمى 

العالم«. والتعارف بين شعوب 

قطر  دولة  تطلع  عن  سعادتها  وأعربت 

بضيوفها  للترحيب  وحماس  شغف  بكل 

كأس  في  العالم  أنحاء  كافة  من  الكرام 

على  وشددت   ..2022 قطر   FIFA العالم 

جهد  أي  تدخر  لن  قطر  »دولة  إن  القول 

العالم  شعوب  استقبال  ضمان  أجل  من 

في  محفورة  ستظل  متميزة،  أجواء  في 

الذاكرة كتجربة مبهرة تحمل في طياتها 

العربية  والضيافة  الثقافة  ميزات  كل 

األصيلة«.

لألمم  العامة  الجمعية  أعلنت  كما 

 - قرار  اعتماد   2021 أبريل  في  المتحدة 

من  العاشر  يوم  بتحديد   - اآلراء  بتوافق 

للقاضيات،  دوليا  يوما  عام  كل  من  مارس 

وذلك بمبادرة من دولة قطر.

أدلت  حينها،  بيان،  في  قطر  دولة  وأكدت 

علياء  الشيخة  السفيرة  سعادة  به 

المندوب  ثاني،  آل  سيف  بن  أحمد 

المتحدة،  األمم  لدى  قطر  لدولة  الدائم 

اليوم  »هذا  أن  القرار  مشروع  اعتماد  قبل 

سنوية  مناسبة  للقاضيات  الدولي 

مشاركة  أهمية  على  التأكيد  إلعادة 

ومنها  العامة  المؤسسات  في  المرأة 

بأن  الدولي  المجتمع  والتزام  القضاء، 

على  والتمثيلي  التشاركي  القرار  اتخاذ 

بين  التوازن  يتطلب  المستويات  جميع 

الجنسين«.

دولة  بجهود  المتحدة  األمم  من  واعترافا 

الهشة  الفئات  لخدمة  المتنوعة  قطر 

وخصوصا  المختلفة،  المجتمعات  في 

في  العامة  الجمعية  اعتمدت  األطفال، 

التاسع  2020 قرارا بشأن تخصيص  مايو 

عالميا  »يوما  عام،  كل  سبتمبر،  من 

لحماية التعليم من الهجمات«، وهو القرار 

الشيخة  السمو  صاحبة  إليه  دعت  الذي 

إدارة  مجلس  رئيس  ناصر،  بنت  موزا 

وعضو  الجميع«  فوق  »التعليم  مؤسسة 

التنمية  أهداف  عن  المدافعين  مجموعة 

دولة  وقادته  المتحدة،  لألمم  المستدامة 

أجل  من  الدولي  التأييد  لحشد  قطر 

المستمرة  الهجمات  عن  المساءلة  ضمان 

المسلح  والعنف  التعليم  على  والمتعمدة 

أنحاء  جميع  في  األطفال  منه  يعاني  الذي 

العالم.

   /  74 الرقم  يحمل  الذي  القرار،  واعتمد 

275، بناء على توافق اآلراء، حيث شاركت 
الدول  من  وخمسين  سبع  رعايته  في 

مستوى  رفع  إلى  القرار  ويهدف  األعضاء، 

من  المتضررين  األطفال  بمعاناة  الوعي 

المسلح. النزاع 

صدارة  في  دائما  العربي  الشأن  وكان 

المتحدة،  األمم  في  قطر  دولة  اهتمامات 

بالمسؤولية  إحساسها  من  انطالقا 

وحرصها  المصيرية،  األمة  قضايا  تجاه 

في  حاضرة  العربية  القضايا  إبقاء  على 

الدولية. المنظمة  أروقة  النقاشات داخل 

قطر  دولة  تقدمت  السياق،  هذا  وفي 

المتحدة  لألمم  قرار  مشروع  من  بأكثر 

قضية  للعرب،  المركزية  القضية  بشأن 

 ،2006 عام  نوفمبر  ففي  فلسطين.. 

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدت 

اإلسرائيلية  األعمال  حول  قرار  مشروع 

وبقية  الشرقية  القدس  في  القانونية  غير 

قدمه  المحتلة  الفلسطينية  األراضي 

المجموعة  عن  بالنيابة  قطر  دولة  وفد 

العربية.

صوتا،   156 تأييد  على  القرار  وحصل 

دول  ست  وامتناع  أصوات،   7 ومعارضة 

االعتداءات  القرار  وأدان  التصويت.  عن 

الفلسطينية  األراضي  في  اإلسرائيلية 

للغارات  فوري  وقف  إلى  ودعا  المحتلة 

طالب  كما  العنف،  وألعمال  اإلسرائيلية 

الحقائق. لتقصي  لجنة  بإنشاء 

الجرائم  تزايــد  ومع   ،2016 عــام  وفــي 

تقدمت  السوري،  الشعب  بحق  المرتكبة 

بقرار  ليختنشتاين  وإمارة  قطر  دولة 

المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  إلى 

محايدة  دولية  آلية  وإنشاء  اعتماده،  تم 

التحقيق  في  للمساعدة  مستقلة 

عن  للمسؤولين  القضائية  والمالحقة 

تصنيف  وفق  خطورة  األشد  الجرائم 

المرتكبة في سوريا. الدولي  القانون 

 105 تأييد  على  القرار  مشروع  حصل  وقد 

52 دولة عن  15 وامتناع  دول، مقابل رفض 

التصويت.

ونالت جميع مشاريع القرارات والمبادرات 

الجمعية  إلى  قطر  دولة  بها  تقدمت  التي 

العامة لألمم المتحدة، التقدير والثناء من 

وذلك  الدولية،  بالمنظمة  األعضاء  الدول 

لما تحمله مبادرات قطر ومشاريع قراراتها 

من خدمة لإلنسانية جمعاء وحرص على 

الدوليين. والسلم  األمن 

الجمعية  أقرت   ،2004 عام  فبراير  ففي 

الثامنة  دورتها  في  المتحدة  لألمم  العامة 

دولة  به  تقدمت  قرار  مشروع  والخمسين 

جدول  من  و/  20/       /8  / البندين  تحت  قطر 

»دعم  بعنوان:  العامة  الجمعية  أعمال 

لتوطيد  للحكومات  المتحدة  األمم  جهود 

أو  الجديدة  الديمقراطيات  دور  وتعزيز 

المستعادة«.

كما أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة 

أيضا،  العام،  نفس  من  ديسمبر  في 

باسم  قطر  دولة  قدمته  قرار  مشروع 

عنوان:  تحت  والصين  الـ77  مجموعة 

للسنة  العاشرة  بالذكرى  »االحتفال 

بتبني  تصويت  دون  لألسرة«  الدولية 

يعني  مما  للمشروع  دولة   140 من  أكثر 

إنجازا كبيرا لدولة قطر في هذا المحفل. 

لمؤتمر  اإليجابية  النتائج  القرار  وعكس 

احتضنته  الذي  لألسرة  الدولي  الدوحة 

السمو  صاحبة  رعاية  تحت  قطر  دولة 

مجلس  رئيس  ناصر  بنت  موزا  الشيخة 

إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

نوفمبر  و30   29 يومي  عقد  الذي  المجتمع، 

2004، وتمخض عن إعالن الدوحة.
الصلة،  ذات  األطراف  جميع  القرار  وأوصى 

المدني  والمجتمع  الحكومات  فيها  بما 

ومؤسسات  الحكومية  غير  والمنظمات 

األكاديمية  والمؤسسات  البحث 

استراتيجيات  وضع  في  بالمساهمة 

معيشة  أسباب  تعزيز  إلى  تهدف  وبرامج 

األسر.

وأقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

يوما  عام  كل  أبريل  من  الثاني  يوم   ،2007
عالميا للتوعية بمرض التوحد، بناء على 

إلى  اليوم  هذا  ويهدف  قطر،  دولة  اقتراح 

للمساعدة  الحاجة  على  الضوء  تسليط 

يعانون  الذين  حياة  نوعية  تحسين  في 

العيش  من  يتمكنوا  حتى  التوحد  من 

طبيعي. بشكل  مجتمعاتهم  داخل 

التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  اعتمد  كما 

التاسعة  دورته  ختام  في  المتحدة،  لألمم 

 29 بأغلبية   ،2015 يوليو  في  والعشرين 

بـ»حماية  خاص  قرار  مشروع  صوتًا، 

األسرة: مساهمة األسرة في إعمال الحق في 

مستوى معيشي الئق ألفرادها، ال سيما من 

وتعزيز  الفقر  على  القضاء  في  دورها  خالل 

المقدم من مجموعة  المستدامة«،  التنمية 

التي  المتحــدة«  األمم  في  األسرة  »أصدقاء 

تضــــم دولة قــطـر ودوال أخرى.
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رئيس مجلس الشورى:

رســائل مهمـــة

الغانم  عبدالله  بن  حسن  السيد  سعادة  ثمن  قنا-  الدوحة- 

صاحب  حضرة  خطاب  تضمنه  ما  الشورى،  مجلس  رئيس 

المفدى، في  البالد  أمير  ثاني  آل  الشيخ تميم بن حمد  السمو 

الجلسة االفتتاحية للدورة 77 للجمعية العامة لألمم المتحدة، 

القضايا  تجاه  الواضحة  قطر  رؤية  قدمت  مهمة،  رسائل  من 

إيجابي  كطرف  قطر  دور  مالمح  ورسمت  واإلقليمية،  الدولية 

واالقتصادية  السياسية  عالقاتها  عبر  فعال  أممي  وشريك 

ومتعدد  الثنائي  المستويين  على  والمتميزة  المتوازنة 

بالسلم  المتعلقة  واإلشكاالت  التحديات  مواجهة  في  األطراف، 

واألمن، والتحديات أمام الجهد المبذول لحل النزاعات بالطرق 

السلمية.

وأكد سعادته، في تصريح له أمس، أن خطاب حضرة صاحب 

على  مجددا  للتأكيد  فرصة  كان  المفدى  البالد  أمير  السمو 

على  وتسير  بالدنا  بها  تؤمن  التي  السلمية  والمبادئ  القيم 

في  والتنمية  واالستقرار  واألمن  السالم  تحقيق  أجل  من  نهجها 

أرجاء المعمورة كافة.

اجتماعات  في  قطر  دولة  مشاركات  أن  إلى  سعادته  وأشار 

سبتمبر  في  تعقد  التي  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 

أعلى  على  الفاعل  بالحضور  دائما  اتسمت  عام،  كل  من 

المستويات.

ونوه بدأب حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى، منذ تولي 

سموه مقاليد الحكم عام 2013، على المشاركة في االجتماعات 

أمام  خطاب  وإلقاء  المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية  السنوية 

القادة والزعماء المشاركين، يبين فيه سموه مواقف دولة قطر 

ودورها في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه اإلنسانية.

كما نوه بالحضور اإليجابي لدولة قطر ومساهماتها المتواصلة 

ذلك  في  بما  ومبادئها،  األممية  المنظمة  أهداف  خدمة  في 

التنمية  جهود  ودعم  الدوليين،  والسلم  األمن  على  الحفاظ 

في  والمشاركة  وترسيخها،  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  الدولية، 

التي تواجه  التحديات  الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة 

تقدمها،  التي  والمبادرات  البناءة  القرارات  جانب  إلى  العالم، 

وتحظى دوما بقبول المجتمع الدولي ومباركته.

{ حسن بن عبدالله الغانم

خطاب صاحب السمو قدم 
رؤية قطر الواضحة تجاه القضايا

رسم مالمح دور الدولة كطرف إيجابي وشريك أممي فعال
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مسؤولون وباحثون أميركيون يثمنون أدوار قطر

نجاحات في حل النزاعات
كالرك كوبر: قطر أبدعت في جلب المتنازعين إلى طاولة المفاوضات

جيم موران: الدوحة شريك موثوق ألميركا وحليف كبير يعّول عليه

خاص  تصريح  في  كوبر،  وقال 

إن  »قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة 

السمو  صاحب  حضرة  مشاركة 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

الدورة  اجتماعات  في  المفدى،  البالد 

الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة 

من  وستعزز  جدا  مهمة  بنيويورك، 

دور دولة قطر الدبلوماسي.

األمير  سمو  مشاركة  أن  إلى  وأشار 

الجمعية  اجتماعات  في  المفدى 

للقاء  مواتية  فرصة  تعتبر  العامة، 

معهم  والتباحث  الزعماء  من  عدد 

بشأن القضايا الراهنة.

السابق،  األميركي  المسؤول  وأكد 

أن دولة قطر تلعب دورا إقليميا مهما، 

دول  مختلف  من  كبيرة  ثقة  ونالت 

المتحدة  الواليات  فيها  بما  العالم، 

قطر  حضور  بأن  منوها  األميركية، 

العامة  الجمعية  اجتماعات  في 

ذاته  حد  في  يحمل  المتحدة  لألمم 

رسالة مهمة.

ستندرج  التي  القضايا  وبخصوص 

العامة  الجمعية  أعمال  جدول  على 

في  األممية  المنظمة  ودور  العام  هذا 

يتم  أن  كوبر  توقع  لها،  حلول  إيجاد 

أهداف  تحقيق  مسألة  إلى  التطرق 

األمن  وحماية  المستدامة،  التنمية 

ندرة  ومعالجة  العالمي،  الغذائي 

قضايا  إلى  إضافة  المائية،  الموارد 

هذا  في  منوها  الهجرة،  مثل  أخرى 

السياق بأهمية دور الجمعية العامة 

في إتاحة الفرصة أمام الدول للتعاون 

التحديات  مختلف  مواجهة  في 

والمشاكل التي تواجهها.

وردا على سؤال عن تقييمه لدور قطر 

الدولية،  النزاعات  في  الوساطة  في 

قال مساعد وزير الخارجية األميركي 

والعسكرية  السياسية  للشؤون 

جدا  أبدعت  قطر  دولة  إن  السابق، 

في الحفاظ على العالقات التي تعزز 

نجحت  كما  السيادية،  مصلحتها 

جلب  في  النظير  منقطع  بشكل 

طاولة  إلى  مختلفة  نزاعات  أطراف 

المفاوضات.

الدوحة  منتدى  كان  »لقد  وأضاف، 

تتجاوز  للغاية  إبداعية  منصة 

التجمعات األخرى متعددة األطراف. 

الكيانات  فيه  رأت  مكاًنا  كان  لقد 

واألشخاص التي قد ال تجتمع سويا 

فرصة للقيام بذلك«.

الدوحة ظلت قادرة  أن  إلى  كما أشار 

اتصال  خطوط  على  الحفاظ  على 

مختلفة،  لعواصم  فائدتها  أثبتت 

خط  لديها  يكون  أن  »يمكن  ألنها 

أو  واشنطن  تمتلكه  ال  قد  تواصل 

أمرا  ذلك  أصبح  »وقد  وقال:  لندن«. 

خير  »الناتو«  وحلف  به،  معترًفا 

لدى  كان  حيث  ذلك،  على  مثال 

الدوحة خط اتصال في أفغانستان، 

على  ذلك،  في  المسؤولية  وتحملت 

سبيل المثال«.

من جانبه، أكد السيد جيم موران، 

األميركي  النواب  مجلس  عضو 

اكتسبت  قطر  دولة  أن  السابق، 

شريك  وهي  كبيرا،  وثقال  زخما 

المتحدة،  الواليات  لدى  به  موثوق 

وحليف كبير تعول عليه في العديد 

من القضايا.

خاص  تصريح  في  موران،  ونوه 

»قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة 

في  قطر  دولة  مشاركة  بأهمية 

اجتماعات الجمعية العامة، متوقعا 

أمير  سمو  انتظار  في  يكون  أن 

المقابالت  من  العديد  المفدى  البالد 

المهم  للدور  نظرا  والمباحثات، 

على  فقط  ليس  قطر  به  تقوم  الذي 

الشرق  في  السالم  إرساء  مستوى 

الوقود،  أيضا في توفير  األوسط، بل 

خاصة الغاز الطبيعي المسال.

النواب  مجلس  عضو  ولفت 

االقتصاد  أن  إلى  السابق  األميركي 

المحورية  القضية  سيكون  العالمي 

العامة  الجمعية  اجتماعات  خالل 

ارتفاع  يشمل  بما  المتحدة،  لألمم 

على  وتداعياتها  الطاقة  أسعار 

واألمريكي،  األوروبي  االقتصادين 

ظل  في  التضخم  مشكلة  وكذلك 

استمرار الحرب في أوكرانيا.

مهم  المتحدة  األمم  دور  أن  واعتبر 

مستوى  على  تقدم،  تحقيق  في 

التي يمر  الراهنة  التحديات  مواجهة 

المنظمة  أنها  اعتبار  على  العالم  بها 

دول  كل  تشمل  التي  الوحيدة 

أو  المتقدمة  كانت  سواء  العالم، 

غير المتقدمة، ويعول عليها في حل 

العديد من القضايا.

باتريك  السيد  أكد  جهته،  من 

األسبق  األميركي  السفير  ثيروس 

األعمال  مجلس  رئيس  قطر،  لدى 

القطري- األميركي السابق، أن قطر 

على  أساسيا  العبا  نفسها  أثبتت 

واإلقليمية،  العالمية  الساحتين 

عنه  غنى  ال  شريكا  وأصبحت 

المتحدة. للواليات 

وقال ثيروس، في تصريحات خاصة 

إن  »قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة 

التأثير  على  قدرة  تمتلك  قطر  »دولة 

سياستها  بسبب  المنطقة  في 

أهلتها  والتي  والمتوازنة،  الناجحة 

عدد  إلنهاء  ناجحة  بوساطات  للقيام 

مختلفة  أماكن  في  الصراعات  من 

دورها  إلى  مشيرا  العالم«،  من 

في  السالم  مفاوضات  إنجاح  في 

أفغانستان.

أمير  سمو  مشاركة  أن  إلى  ولفت 

الـ77  الدورة  في  المفدى،  البالد 

المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية 

تأتي تكريسا للدور الذي تلعبه دولة 

قطر عالميا.

القطرية  النظر  وجهة  أن  ورأى 

ما  حيث  تتغير،  لم  للمنطقة 

حلول  إيجاد  بضرورة  تؤمن  زالت 

المنطقة  تعانيها  التي  للمشاكل 

عن طريق الحوار والوساطة.

التي  بالملفات  يتعلق  وفيما 

الدورة  خالل  النقاشات  ستتصدر 

للجمعية  والسبعين  السابعة 

في  الحرب  أن  إلى  أشار  العامة، 

قائمة  على  ستكون  أوكرانيا 

جدول  في  المدرجة  المواضيع 

إلى  باإلضافة  الجمعية،  أعمال 

كورونا  فيروس  جائحة  تداعيات 

التضخم  وارتفاع  »كوفيد19-«، 

وزيادة األسعار، وأزمة الطاقة.

 - القطرية  العالقات  وبشأن 

البلدان  يحتفل  والتي  األميركية، 

قال  إلقامتها،  الخمسين  بالذكرى 

السيد باتريك ثيروس، إن العالقات 

بوتيرة  وتتطور  تنمو  البلدين  بين 

حرص  يعكس  مما  متسارعة، 

إلى  بها  الدفع  على  البلدين  قيادتي 

مختلف  وفي  المستويات،  أعلى 

المجاالت.

 كما شدد على أن العالقات القطرية 

خالل  وتتعزز  ستنمو  األميركية   -

وجود  أن  معتبرا  المقبلة،  العقود 

يجري  لما  قوي  فهم  »لديه  حليف 

قطر  مثل  الدولية«،  الساحة  على 

المتحدة  للواليات  للغاية  مهم  أمر 

األميركية.

الواليات  بتصنيف  يتعلق  وفيما 

رئيسيا  حليفا  قطر  لدولة  المتحدة 

األطلسي  شمال  حلف  خارج  من 

العالقات  على  وتأثيره  »الناتو« 

باتريك  السيد  قال  البلدين،  بين 

»تأكيد  التصنيف  هذا  إن  ثيروس، 

لمؤكد« ألن دولة قطر كانت وما زالت 

رئيسيا  حليفا  باعتبارها  تتصرف 

»الفائدة  مضيفا،  لواشنطن.. 

العالم  أنها رسالة لبقية  الكبيرة هي 

تقول إن هذه قطر وعالقتها بالواليات 

للعالم  يؤكد  التصنيف  المتحدة. 

عالقة  هي  وما  قطر،  هي  من  والجوار 

ويسهل  المتحدة،  بالواليات  قطر 

المستقبلية«. العالقات 

عن  ثيروس  باتريك  تحدث  كما 

دولة  شهدته  الذي  الكبير  التطور 

الماضية،  السنوات  خالل  قطر 

جميع  وشمل  مذهال،  كان  إنه  قائال 

أن  إلى  مشيرا  الحياة..  جوانب 

في  كبيرة  قفزات  حققت  قطر  دولة 

تظهره  ما  وهو  اإلنسان،  بناء  مسيرة 

في  سواء  المختلفة،  المؤشرات 

وحتى  التعليم،  أو  الصحة  مجال 

التحتية. البنية 

ماكرون  جو  السيد  رأى  بدوره، 

العربي  المركز  في  الباحث 

خاص  تصريح  في  بواشنطن، 

أن  »قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة 

للجمعية  الـ77  الدورة  اجتماعات 

ستكون  المتحدة  لألمم  العامة 

القطري  الدور  على  للتأكيد  فرصة 

المتنامي إقليميا ودوليا، حيث تمثل 

تلك االجتماعات فرصة سنوية لقادة 

العالم لعرض رؤاهم بشأن القضايا 

مع  واالجتماع  األساسية،  العالمية 

نظرائهم لبحث تلك القضايا.

اإلقليمي  قطر  دولة  دور  أن  وأضاف 

على  األخيرة  السنوات  في  تنامى 

برز،  كما  األوسط،  الشرق  مستوى 

النزاعات  في  الوساطة  خالل  من 

العالم..  مستوى  على  الدولية، 

إلى  السياق  هذا  في  مشيرا 

من  العديد  في  قطر  دولة  توسط 

وأبرزها  والدولية  اإلقليمية  األزمات 

التشادية  المصالحة  تحقيق 

المحادثات  واستضافة  مؤخرا، 

االتفاق  موضوع  في  المباشرة  غير 

األفغاني-  والحوار  اإليراني،  النووي 

الواليات  بين  والمحادثات  األفغاني، 

قبل  ووساطتها  وطالبان،  المتحدة 

ذلك في كل من السودان وفي لبنان 

وغيرها من الملفات المهمة.

العامة  الجمعية  كانت  إذا  وعما 

لألمم المتحدة في دورتها الـ77 تمثل 

الدولي  للمجتمع  مواتية  فرصة 

الراهنة،  القضايا  مع  للتعامل 

األوكرانية،  الروسية  الحرب  سواء 

جو  قال  اإليراني،  النووي  والبرنامج 

تشبه  العامة  الجمعية  إن  ماكرون 

المناقشات،  فيه  تتم  عاما  برلمانا 

التخاذ  الصالحية  تمتلك  ال  لكنها 

المواضيع،  هذه  في  ملزمة  قرارات 

في  تؤخذ  األساسية  فالقرارات 

والمجلس  الدولي،  األمن  مجلس 

األميركي  »الفيتو«  بسبب  معطل 

وبالتالي  عقود،  منذ  والروسي 

سلطة،  لها  ليست  العامة  الجمعية 

القضايا  بعض  على  التصويت  إال 

قرارات  اتخذت  لو  وحتى  الرمزية، 

سلطة  تمتلك  ال  فإنها  باإلجماع، 

تبقى  فإنها  وبالتالي  تنفيذية، 

اآلراء،  وتبادل  والنقاش  للقاء  فرصة 

لقرارات  تصل  أن  يمكن  ال  لكنها 

كبيرة وحاسمة، حسب قانون األمم 

المتحدة.

{ باتريك ثيروس { جو ماكرون { جيم موران { كالرك كوبر

الدوحة -قنا- أكد 
السيد كالرك 

كوبر مساعد وزير 
الخارجية األميركي 

للشؤون السياسية 
والعسكرية السابق، 
أن دولة قطر أبدعت 

جدا في الحفاظ 
على العالقات التي 

تعزز مصالحها، 
كما نجحت بشكل 
منقطع النظير في 
جلب أطراف نزاعات 
مختلفة إلى طاولة 

المفاوضات.

باتريك ثيروس: سياسات متوازنة أهلتها للقيام بوساطات ناجحة

جو ماكرون: دور قطر برز من خالل الوساطة في المنازعات
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رئيس مجلس األعمال 
قطر دورها مؤثر عالمياالقطري ـــ األميركي :

الدوحة- قنا- أشاد السيد سكوت تايلور رئيس 

برؤية  األميركي،  القطري-  األعمال  مجلس 

القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 

والتي تقود البالد نحو مزيد من التقدم واالزدهار، 

بما يرسخ مكانتها في االقتصاد العالمي، ويعزز 

من دورها على الصعيد الدولي.

القطرية  األنباء  وكالة  مع  حوار  في  تايلور  وقال 

»قنا« بمناسبة زيارته للبالد: »منذ التقيت سمو 

بتفاؤله  جدا  معجب  وأنا   2018 العام  في  األمير 

الشديد، وطموحه الكبير، ورؤيته الواضحة في 

واالزدهار  التقدم  من  مزيد  نحو  قطر  دولة  قيادة 

»كل  مضيفا  الدولي«..  المسرح  على  واإلنجاز 

كبار  من  معهم  وتحدثت  بهم  التقيت  من 

الرؤية  نفس  يملكون  الدولة  في  المسؤولين 

والطموح، وهذا أمر رائع وفي غاية األهمية«.

السمو  صاحب  حضرة  مشاركة  أن  إلى  وأشار 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

العامة  للجمعية   77 الدورة  أعمال  في  المفدى، 

لألمم المتحدة، تأتي ودولة قطر في أوج نجاحها 

التي  القوة  عكس  ما  الدولية،  الساحة  على 

تتمتع بها، ومكانتها العالمية، ودورها المؤثر على 

مستوى العالم، والذي فاق الحدود، ونجاحها في 

مضيفا  للعالم..  وسالم  تفاؤل  رسائل  تقديم 

»هناك الكثير من األمم تتطلع إلى الدور القطري 

في تسوية الصراعات في مناطق مختلفة حول 

العالم، وحل مشكلة إمدادات الطاقة«.

المفدى  األمير  سمو  مشاركة  أن  إلى  أشار  كما 

في أعمال الجمعية العامة تأتي بعد النجاحات 

صعيد،  من  أكثر  على  قطر  دولة  حققتها  التي 

األفغانية..  الساحة  على  اإليجابي  دورها  ومنها 

وقال »كانت قطر حاضرة حينما كانت الواليات 

المتحدة في أمس الحاجة إليها في أفغانستان، 

وقامت الدوحة بدور هائل على الساحة الدولية 

فيما يخص هذا الملف«.

أن  إلى  متصل،  سياق  في  تايلور  السيد  ولفت 

الدورة 77 للجمعية العامة لألمم المتحدة، »تأتي 

في وقت نشهد فيه العديد من االضطرابات حول 

قطر  ودولة  أوكرانيا،  في  الحرب  بسبب  العالم 

تملك الحل فيما يتعلق بإمدادات الطاقة نتيجة 

الحتياطات الغاز التي تملكها«.

وأضاف »تمتلك دولة قطر تاريخا طويال وعميقا 

على  والصراعات  األزمات  حل  في  الوساطة  من 

مستوى العالم«.

وعن العالقات القطرية األميركية، جدد التأكيد 

وأفضل  ازدهارها،  أوج  في  العالقات  هذه  أن  على 

50 عاما من العالقات الدبلوماسية  حاالتها خالل 

العالقات  هذه  »تشمل  وقال:  البلدين..  بين 

وهناك  والدفاع،  الطاقة  ومنها  المجاالت  مختلف 

وكونوكو  موبيل،  اكسون  مثل  شركات 

مع  الجديد  الغاز  حقل  مشروع  في  فيليبس، 

العسكري  التعاون  إلى  باإلضافة  للطاقة،  قطر 

بين البلدين«.

األميركي،  القطري  األعمال  مجلس  دور  وعن 

أوضح أن المجلس يعمل منذ 1996 على تقوية 

لكال  مكاسب  تحقق  التي  االقتصادية  العالقات 

لتعزيز  مستقبلية  رؤية  ويمتلك  البلدين، 

االقتصادي  قطر  نمو  ظل  في  خاصة  العالقات، 

ورؤيتها المستقبلية وتنوعها االقتصادي.

القطري-  األعمال  مجلس  في  »نقوم  وأضاف 

المجاالت  في  التنسيق  في  مهم  بدور  األميركي 

والدفاع  الغذائي  األمن  مثل  األولوية  ذات 

التواصل  جانب  إلى  والطب،  والتكنولوجيا 

المعنية  والهيئات  والوزارات  المسؤولين  مع 

للتشاور والتشارك معهم في األمور التي يعملون 

على تطويرها في المستقبل«.. مؤكدا حرص 

المجلس على تعزيز التبادل التجاري في ضوء 

تتخطى  والتي  قطر  في  الفرص  من  العديد 

الحدود في تقدمها وتطورها االقتصادي، وبالنظر 

إلى التطور في العالقات التجارية بين البلدين.

تطوير  سيستمر  التي  القطاعات  إلى  ولفت 

والغاز  النفط  تشمل  والتي  فيها،  التعاون 

األمن  مجاالت  في  وكذلك  والدفاع،  واألمن 

والرعاية  الجينات  وعلوم  والكيماويات  الغذائي 

دولة  رؤية  مع  يتماشى  بما  وذلك  الصحية، 

مسؤولين  مع  بالفعل  »تحدثت  وقال  قطر.. 

التي  العالقات  هذه  حول  المستوى  رفيعي 

يسعون لتنويعها وتطويرها في قطاعات كبيرة 

والالزمة  الكافية  الخبرات  وسنعمل على تقديم 

لذلك التعاون«.

شركة  تعاون  بشأن  سؤال  على  رده  وفي 

االتصاالت  وزارة  مع  األميركية  مايكروسوفت 

منطقة  أول  إلنشاء  المعلومات  وتكنولوجيا 

النطاق  واسعة  سحابية  بيانات  مراكز 

دوالر  مليار   18 من  بأكثر  تقدر  باستثمارات 

أن  أكد  المقبلة،  الخمس  السنوات  مدى  على 

جانب  من  كبيرة  ثقة  تعكس  الشراكة  هذه 

الشركات األميركية في الشركات القطرية.

لمركز  مايكروسوفت  »افتتاح  يقول  وتابع 

ونقطة  كبيرا  استثمارا  يعد  قطر  في  البيانات 

من  للعديد  سيتيح  كبيرا  ومؤشرا  تحول 

المركز  هذا  وجود  من  االستفادة  الشركات 

من  ثقة  شهادة  ويعتبر  قطر  في  واالستثمار 

االقتصاد  شركة عمالقة مثل مايكروسوفت في 

القطري، كما أنها ستفتح الباب إلنشاء العديد 

من شركات التكنولوجيا«.

في  قوة  أكثر  عالقات  هناك  أن  إلى  أشار  كما 

واألمن  التكنولوجيا  في  أخرى  تجارية  مجاالت 

حرصه  مؤكدا  الجينات..  وعلوم  الغذائي 

األميركي  القطري  األعمال  لمجلس  كرئيس 

الثنائية،  التجارية  العالقات  هذه  تعزيز  على 

في  الثنائية  العالقات  تقوية  في  واإلسهام 

المستقبل.

الواليات  تصنيف  إلى  متصل،  سياق  في  ولفت 

المتحدة لدولة قطر كحليف من خارج الناتو.. 

وقال »هذا أمر مهم بالنسبة لدولة قطر وللواليات 

نتائج  سيحمل  هذا  أن  وأعتقد  المتحدة، 

فقط  ليس  العالقات  مستوى  على  إيجابية 

على  أيضا  ولكن  السالم،  إحالل  في  التوسع  في 

مستوى األمن القومي للبلدين«.

 FIFA العالم  دولة قطر لكأس  وحول استضافة 

قطر 2022، أكد أن هذه االستضافة ستنعكس 

عموما..  والمنطقة  قطر  دولة  على  إيجابا 

مضيفا »هذه االستضافة تعكس عظمة اإلنجاز 

واإلعجاز في دولة قطر الصغيرة في مساحتها، 

والقادرة على استضافة أحداث عالمية ضخمة، 

ولتقدم  قدراتها،  قطر  لتثبت  أخرى  فرصة  وهي 

من  الكثير  يخلق  كبير  بشكل  للعالم  نفسها 

الفرص«.

وقد  بقدراتها،  كبيرة  ثقة  لديها  »قطر  وأضاف 

زرت  وقد  وعمالقة،  ضخمة  مشروعات  أنجزت 

والفنادق  أنشأتها،  التي  العالم  كأس  مالعب 

أنجزتها،  التي  الطرق  ومشاريع  شيدتها،  التي 

وغيرها من مشاريع البنية التحتية الضخمة«.

وأكد رئيس مجلس األعمال القطري- األميركي 

المتبادلة بين  الثقة  النجاحات هو  أن سر هذه 

اإلنجازات  هذه  جعل  مما  والشعب،  القيادة 

العالم  ثقة  لتعزز  قطر،  دولة  في  واقعة  حقيقة 

المسرح  في  وأكثر  أكثر  مكانتها  ولترسخ  فيها، 

العالمي.

معجب جدا بتفاؤل سموه الشديد وطموحه الكبير ورؤيته الواضحةرؤية صاحب السمو تقود البالد نحو التقدم واالزدهار

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية:

القضية الفلسطينية
في صدارة خطابات صاحب السمو

األنصاري،  محمد  بن  ماجد  الدكتور  قال 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  مستشار 

الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية 

إن حضرة صاحب السمو أكد خالل خطابه أمام 

النهاية  على  المتحدة  لالمم  العامة  الجمعية 

الطبيعية للحرب في أوكرانيا، 

وهي الحل السلمي للنزاع، ألنه 

ال يمكن لهذه الحروب أن تستمر 

سموه  تأكيد  وكذلك  لالبد، 

هناك  يكون  أن  ضرورة  على 

توافق وجلوس من األطراف على 

طاولة الحوار.

خالل  األنصاري  وأوضح 

أن  تليفزيونية  تصريحات 

األثر  على  أكد  السمو  صاحب 

الروسية  للحرب  االقتصادي 

ومدى  أوروبا،  على  األوكرانية 

أجمع،  العالم  على  تأثيرها 

عالمية  أزمة  إلى  أدت  فالحرب 

والغذاء،  الطاقة  مستوى  على 

الدول  جميع  على  يجب  ولذلك 

سواء الكبرى أو الصغرى العمل على إيجاد حل 

هذه  مثل  لحل  محددة  آلية  ووضع  األزمة  لهذه 

االزمات مستقبال.

خطاب  في  العربي  الشأن  عن  وبالحديث   

لوزارة  الرسمي  المتحدث  أكد  السمو  صاحب 

الفلسطينية  القضية  دائما  أنه  الخارجية 

عند  السمو  صاحب  خطابات  صدارة  تحتل 

والتأكيد  العربية  الدول  أوضاع  عن  الحديث 

للشعب  القطرى  الدعم  على  المستمر 

الفلسطيني الشقيق، وضرورة وجود حل عادل 

للقضية الفلسطينية وأن تقام 

حدود  على  فلسطينية  دولة 

الدعم  إلى  الفتا   ،1967 عام 

على  والعمل  لغزة  القطري 

أهلها  إلى  المساعدات  وصول 

ودعم السلطة الفلسطينية.

صاحب  حديث  إلى  وأشار 

في  الوضع  عن  السمو 

خذالن  عن  والحديث  سوريا 

للشعب  الدولي  المجتمع 

العدالة  تحقيق  دون  السوري 

روسيا،  في  الحرب  لضحايا 

المجتمع  مساءلة  ودون 

في  الحرب  لمجرمي  الدولي 

ضمان  على  والعمل  سوريا 

مرة  االوضاع  هذه  مثل  تقع  أال 

أخرى، كذلك التأكيد على أال يتم حصر الحل 

على  والعمل  الدستورية  اللجنة  في  السياسي 

دولة  أن  مؤكدا  السوري،  الشعب  معاناة  حل 

مناطق  في  األطفال  تقوم بدور كبير إلدماج  قطر 

النزاع في التعليم.

تجاه مختلف القضايا.. أمين عام »الشورى« لـ $:

الخطاب السامي يؤكد ثبات الموقف القطري

بن  أحمد  الدكتور  سعادة  قال 

مجلس  عام  أمين  الفضالة،  ناصر 

األمناء  جمعية  رئيس  الشورى، 

حضرة  كلمة  إن  العرب  العامين 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

العامة  للجمعية   77 الـ  الدورة  أمام 

المتحدة، أمس، كانت معبرة  لألمم 

المرحلة  في  ومنهجها  قطر  رؤية  عن 

من  رفيع  مستوى  وعن  القادمة، 

القضايا  تشخيص  في  المصداقية 

الحلول  وتقديم  والدولية  اإلقليمية 

اإلنسانية  الرؤية  مع  المنسجمة 

العالم. ألزمات 

في  الفضالة  الدكتور  وأكد 

اعتزازه  على   »$« لـ  تصريحات 

السمو  صاحب  حضرة  بخطاب 

الموقف  ثبات  يؤكد  بما  ومضامينه، 

الخارجية،  القضايا  تجاه  القطري 

شعبيا  ظهيرا  قطر  لدى  أن  مؤكدا 

واإلسالمية  العربية  الدول  جميع  من 

مشهودة  مشرفة  مواقف  من  لها  لما 

بجانب  والوقوف  األشقاء  دعم  في 

أن  دون  واإلسالمية،  العربية  القضايا 

في  تدخل  أي  قطر  من  أحد،  يلمس 

شأن أي دولة، شقيقة أو صديقة. 

أن  إلى  الفضالة  الدكتور  وأشار 

دائمًا  حظيت  القطرية  المبادرات 

فيها  بما  المتحدة،  األمم  من  بتقدير 

لألمم  العامة  الجمعية  ترحيب 

المتحدة، في أبريل 2022، باستضافة 

 ،2022 العالم  لكأس  قطر  دولة 

قرارها  العامة  الجمعية  واعتمدت 

تحت عنوان »كأس العالم 2022 الذي 

في  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  ينظمه 

قطر«، مشيرا إلى أن الجمعية العامة 

تبنت هذا القرار الذي قدمته دولة قطر 

»الرياضة  بند  تحت  دول،   106 ورعته 

عالم  بناء  والسالم:  التنمية  أجل  من 

الرياضة  خالل  من  أفضل  سلمي 

جانب  إلى  األولمبي«،  األعلى  والمثل 

التعليم  لحماية  الدولي  »اليوم  اعتماد 

من الهجمات« وهي مبادرة قطرية دعت 

إليها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت 

الدول  ممثلي  بإجماع  وحظيت  ناصر 

الوعي  مستوى  رفع  أجل  من  األعضاء 

المتضررة  الدول  في  األطفال  بمعاناة 

بالنزاعات واألزمات.

{ د. ماجد األنصاري

{ د. أحمد الفضالة

عبر عن رؤية
قطر ومنهجها 

في المرحلة 
القادمة

مواقف مشرفة 
ومشهودة
لبالدنا في

دعم األشقاء

  كتب           محمد أبوحجر

صاحب السمو عبر تويتر:

القضايا العربية تنتظر حال عادال
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  قال 

»اغتنمت  تويتر  على  الرسمي  الحساب  عبر  تغريدة  خالل  المفدى 

أللفت  الـ77،  دورتها  في  المتحدة  لألمم  العامة  المناقشة  انعقاد  فرصة 

االهتمام إلى القضايا العربية التي ما زالت تنتظر حال عادال«.. وأضاف 

سموه : »إذا ما أراد العالم حماية السلم واألمن الدوليين فينبغي مواكبة 

التحديات بحلول فّعالة«.

{ سكوت تايلور

حول األمن الغذائي

قطر تشارك في 
مؤتمر القمة العالمي

أمس،  قطر،  دولة  شاركت  قنا-  نيويورك- 

في مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي، 

الذي عقد برعاية الواليات المتحدة، ومملكة 

واالتحاد  السنغال،  وجمهورية  إسبانيا، 

على  وذلك  األوروبي،  واالتحاد  اإلفريقي، 

77 للجمعية العامة  هامش أعمال الدورة الـ 

لألمم المتحدة بنيويورك.

السيد  سعادة  المؤتمر  في  قطر  دولة  مثل   

الدولة  وزير  المريخي  سعد  بن  سلطان 

للشؤون الخارجية.
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في مناطق مختلفة بالدوحة.. »أشغال«:

اكتمال أعمال »8« جسور للمشاة

تعلن هيئة األشغال العامة »أشغال« عن اكتمال 

النجمة،  شارع  في  وذلك  مشاة  جسور   8 أعمال 

شارع الخليج، شارع االستقالل، شارع الفروسية، 

شارع عنيزة، طريق الدوحة السريع، إضافة إلى 

طريق الوكير والطريق الدائري الثالث.

دولة  من  حيوية  مواقع  في  الجسور  هذه  تقع 

حمد  بن  سحيم  استاد  من  كل  وتخدم  قطر، 

نادي  في  حمد  بن  جاسم  واستاد  قطر  نادي  في 

األهلي  النادي  في  خليفة  بن  حمد  واستاد  السد 

خالل  تدريبية  كمالعب  استخدامهم  سيتم  مما 

بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. 

فيخدم  الفروسية  بشارع  المشاة  جسر  أما 

تصميم  تم  وقد  الدولي،  خليفة  استاد  جماهير 

الدراجات  وراكبي  المشاة  ليشمل  الجسر 

الهوائية للعبور بأمان.

االستقالل  شارع  من  كال  الجسور  تخدم  كما 

الدوحة  وطريق  الفروسية  وشارع  عنيزة  وشارع 

الخليج  وشارع  الثالث  الدائري  والطريق  السريع 

من  كل  لخدمة  الوكير  وطريق  النجمة  وشارع 

منطقة لجبيالت وعنيزة ومعيذر والمرقاب والسد 

وفريج بن محمود ونعيجة والوكرة. 

فيصل  المشروع  مهندس  أوضح  جانبه  من 

في  المباني  مشروعات  إدارة  من  القحطاني، 

المشروع تضمن ثمانية جسور تم  أن  »أشغال« 

االنتهاء من العمل عليها في مناطق متعددة والتي 

والتي  قطر،  دولة  في  الحيوية  المناطق  من  تعد 

تم تحديدها بناًء على أكثر النقاط خطورة على 

الدهس.  والتي يتعرضون فيها لحوادث  المشاة 

كما تقوم »أشغال« بالعمل على تركيب عدد من 

مع  بالتعاون  عدة  مختلفة  مناطق  في  الجسور 

كل من وزارة المواصالت ووزارة الداخلية.

المشاة  جسور  إنشاء  مشاريع  »تهدف  أضاف: 

الدولة  خطة  ضمن  المشاة  سالمة  تعزيز  إلى 

المناطق،  مختلف  في  المرورية  السالمة  لتعزيز 

المنشآت  إلى  المشاة  وصول  تسهيل  وكذلك 

وقد  للجسور.  المجاورة  والتجارية  السكنية 

والدراجات  المشاة  خدمة  االعتبار  بعين  أخذنا 

حيث  من  الخاصة،  االحتياجات  وذوي  الهوائية 

المسارات الخاصة والمصاعد«.

المحيميد،  أحمد  المهندس  أشار  جانبه  من 

أنه  إلى  »أشغال«،  في  الجسور  مشروعات  مدير 

نسبة  فإن  المحلي  للمنتج  الدولة  دعم  إطار  في 

المشروع  في  المحلية  المنتجات  استخدام 

والزجاج  والصلب  الحديد  مثل   50% نحو  بلغت 

وغيرها من المواد.

طبقًا  جاء  الجسور  تصميم  إن  قائاًل  استطرد 

يتوافق  وبما  واألمان  الجودة  معايير  ألعلى 

والمعايير  قطر  لدولة  التابعة  المعايير  مع 

أثناء  جمالية  لمسات  إضافة  تم  كما  العالمية، 

الجسور  بعض  تصميم  وجاء  الجسور،  تنفيذ 

شعارات  تحمل  وأخرى  القطري،  للتراث  طبقًا 

والتي   2022 فيفا  العالم  كأس  بطولة  وتصاميم 

تستضيفها قطر في القريب العاجل.

كافة  بتوفير  تقوم  »أشغال«  أن  وأوضحت 

حيث  المشروع،  في  للعاملين  السالمة  إجراءات 

عمل  ساعة   2,530,205 نحو  المشروع  استغرق 

بدون إصابة.

جدير بالذكر أنه يجرى العمل على إنشاء مزيد 

من جسور المشاة في مناطق أخرى متعددة مثل 

ومنطقة  المرخية  ومنطقة  الصناعية،  منطقة 

المنتزه  وشارع  )الدحيل(  الشمال  وطريق  السد 

وغيرها، وذلك من أجل تأمين السالمة للمقيمين 

والمواطنين.

أطلقته وزارة الصحة

ينظمه مركز التطوير المهني

لتعريفهم بمجتمع الحرم الجامعي

موقع إلكتروني لخدمات 
الرعاية في المونديال

»36« جهة في ملتقى المرشدين »2022«

جامعة قطر تستقبل طلبة الصيدلة العامة

الصحة  وزارة  أطلقت  قنا-  الدوحة- 

إلكترونيا جديدا يوفر  العامة، أمس، موقعا 

مجموعة  والزوار  المحليين  للمشجعين 

بخدمات  المتعلقة  المعلومات  من  واسعة 

التي  الصحية  والنصائح  الصحية  الرعاية 

العالم  كأس  بطولة  خالل  تقديمها  سيتم 

FIFA قطر 2022.
وقال الدكتور أحمد المحمد رئيس مجموعة 

لبطولة  الصحية  االستراتيجية  القيادة 

فرق  إن   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

العامة،  الصحة  وزارة  من  الصحية  الرعاية 

الرعاية  ومؤسسة  الطبية،  حمد  ومؤسسة 

للطب،  وسدرة  واسبيتار،  األولية،  الصحية 

المسلحة  والقوات  القطري،  األحمر  والهالل 

الخدمات  وفريق  الداخلية،  ووزارة  القطرية، 

خالل  ستجتمع  للطاقة،  قطر  في  الصحية 

من  واسعة  مجموعة  لتقديم  البطولة 

الفرق  إلى  الدعم  وخدمات  الطبية  الخدمات 

العاملة  القوى  ومجموعات  والمسؤولين 

اإلعالم،  وكاالت  مثل  المتخصصة  المؤقتة 

وكذلك المشجعين المحليين والزائرين.

لـ  خاص  تصريح  في  المحمد،  وأوضح 

مع  تعمل  العامة  الصحة  وزارة  أن  )قنا(، 

لضمان  قطر  في  الصحية  الرعاية  شركاء 

الطبية  الخدمات  إلى  الوصول  سهولة 

قطاع  توسع  حيث  القدم،  كرة  لمشجعي 

كبير  بشكل  قطر  في  الصحية  الرعاية 

سيتمكن  حيث  األخيرة،  السنوات  في 

الزوار من الوصول إلى خدمات  المشجعون 

الحاجة،  وقت  المستوى  عالمية  طبية 

حالة  في  للمشجعين،  يمكن  أنه  إلى  الفتا 

أو  الخطيرة  اإلصابة  مثل  الطبية  الطوارئ 

المفاجئ، االتصال بالرقم  التوعك الصحي 

من  للطوارئ  السريع  الدعم  لطلب   999
حمد  لمؤسسة  التابعة  اإلسعاف  خدمة 

على  اإلسعاف  خدمة  تعمل  حيث  الطبية، 

وتوفر  األسبوع،  في  أيام  و7  ساعة   24 مدار 

تهدد  التي  الطبية  للحوادث  السريع  الدعم 

الحياة ويتم نقل الحالة إلى قسم الطوارئ 

المناسب في المستشفى بشكل عاجل.

عضو  المهني،  للتطوير  قطر  مركز  احتفل 

المرشدين  »ملتقى  بافتتاح  قطر،  مؤسسة 

مع  بالشراكة  أقامه  الذي   »2022 المهنيين 

في  األميركية  المتحدة  الواليات  سفارة 

والتعليم  والتعليم  التربية  ووزارة  قطر، 

العالي، ليكون منبًرا يلتقي ويتواصل عبره 

المرشدون األكاديميون والمهنيون العاملون 

وأنشطة  عمل  ورش  لهم  ويوفر  الدولة،  في 

وفعاليات مهنية متنوعة.

مبنى  في  أقيم  الذي  التدشين،  حفل  جمع 

 180 من  أكثر  التعليمية،  بالمدينة  ملتقى 

مختلف  من  وأكاديمًيا  مهنًيا  مستشاًرا 

قطر،  في  والدولية  الحكومية  المدارس 

والمعارف  واألدوات  بالتدريب  لتزويدهم 

التوجيه  تقديم  في  لمساعدتهم  الالزمة 

كما  لطالبهم.  والفّعال  المناسب  المهني 

ممثلي  للقاء  للمرشدين  الفرصة  أتيحت 

التطوير  36 مؤسسة وجهة عاملة في مجال 
المؤسسات  فيها  بما  الدولة،  في  المهني 

الوطنية،  الخدمة  وأكاديمية  الحكومية، 

والسفارات،  القطرية،  المسلحة  والقوات 

الدراسية،  والمنح  االبتعاث  ومكاتب 

تقدم  التي  الشركات  ممثلي  إلى  باإلضافة 

وشركاء  الدراسية،  والمنح  لالبتعاث  برامج 

ريادة األعمال. وحضر الحفل مسؤولون من 

سفارة الواليات المتحدة األميركية في قطر، 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  ووزارة 

ومركز قطر للتطوير المهني.

المهنيين  المرشدين  »ملتقى  ويمثل 

من  والمطورة  الجديدة  النسخة   »2022
المهنيين،  المرشدين  تدريب  برنامج 

على  المهني  للتطوير  قطر  مركز  دأب  الذي 

منذ  طويلة  سنوات  مدار  على  تنظيمه 

الواليات  سفارة  مع  بالشراكة   ،2015 عام 

التربية  ووزارة  قطر  في  األميركية  المتحدة 

أصبح  حتى  العالي،  والتعليم  والتعليم 

والتواصل  التعلم  فرص  توفر  رائدة  منصة 

والمهنيين  األكاديميين  المرشدين  بين 

برنامج  وركز  الدولة.  في  المتخصصين 

والتعاون  االبتكار  محاور  على  العام  هذا 

التي  التطورات  يواكب  بما  واالستدامة، 

شهدها مجال التوجيه المهني في الدولة.

السيد  اعتبر  االفتتاحية،  كلمته  وفي 

التنفيذي  المدير  المنصوري،  عبدالله 

نسخة  أن  المهني،  للتطوير  قطر  لمركز 

التوجيه  لخبراء  الفرصة  أتاحت  العام  هذا 

للمشاركة  الوطني  المستوى  على  المهني 

صقل  على  تساعد  التي  األنشطة  في 

الشباب  لتوجيه  قدراتهم  وتطوير  مهاراتهم 

في  ُيسهم  بما  فّعال،  بشكل  وإرشادهم 

تحقيق التنمية المستدامة في قطر.

احتياجات  بتلبية  إيمانا 

للتعلم  لالستعداد  الطالب 

األكاديمي واالجتماعي الذي 

الدراسية،  رحلتهم  يشكل 

في  الصيدلة  كلية  عقدت 

تعريفًيا  لقاًء  قطر  جامعة 

الجامعي،  الحرم  داخل 

لطالب  اإلنترنت  وعبر 

وطالب  العامة  الصيدلة 

السنة األولى للعام الدراسي 

الفصل  بدء  فمع   .2022
المهم  من  كان  الدراسي، 

بالعمليات  الطالب  تعريف 

المتاحة  واإلمكانيات 

إلى  باإلضافة  والتوقعات 

الحرم  بمجتمع  تعريفهم 

يعتمد  ال  حيث  الجامعي، 

على  المتعلمين  نجاح 

الفصل  داخل  تميزهم 

أيضا  يعتمد  بل  فحسب، 

االنتقال  على  قدرتهم  على 

بسالسة إلى عامهم األول في 

الكلية.

الفعالية  تضمنت  وقد 

تعريف  حول  جلسات 

بسياسات  الطالب 

المناهج  ومراجعة  الكلية، 

وتعريفهم  الدراسية، 

التدريس  هيئة  بأعضاء 

الكلية،  في  واإلداريين 

التغلب  كيفية  وتعليمهم 

سنتهم  في  التحديات  على 

الفعالية  واختتمت  األولى، 

تفاعلية  بأنشطة  بالقيام 

إلى  باإلضافة  ممتعة 

شجرة  زراعة  بحفل  القيام 

الدفعة.

كلية  عميد  واستقبل 

فراس  الدكتور  الصيدلة 

قائاًل:  الجميع  علعالي 

»نيابة عن كلية الصيدلة، 

أرحب  أن  يسعدني 

اللقاء  في  الطالب  بجميع 

للكلية  السنوي  التعريفي 

 .2022 الدراسي  للعام 

الكلية  وهي  الصيدلة  كلية 

تتميز  قطر،  في  الوحيدة 

أكاديمييها  بمستوى 

العالية  الكفاءات  ذوي 

الدراسية  وبالمناهج 

والموارد  المتقدمة 

والمعدات  الحديثة 

التي  المتطورة  والمرافق 

الطالب،  نجاح  في  تساهم 

لجعل  جاهدين  نسعى 

في  الدراسية  تجربتكم 

تجربة  الصيدلة  كلية 

إلى  تقودكم  وثرية  سلسة 

أكفاء  صيادلة  تصبحوا  أن 

للنهوض  ومستعدين 

الصيدلة  ممارسة  بمجال 

نرحب  الصحية.  والرعاية 

تغيير  تجربة  في  بكم 

سنوات   5 لمدة  الحياة 

ونيابة عن كلية الصيدلة، 

أتمنى لكم كل التوفيق«.

زينت بشعار 
وتصاميم مونديال 

قطر »2022«

استخدام مواد 
محلية في تنفيذها 

بنسبة »50 %« 
{ م. أحمد المحميد{ م. فيصل القحطاني

الدوحة          $

{ أحد الجسور على طريق الوكير

الدوحة          $

إلى قائمة المهن الطبية

»الصحة« تضيف مسمى المستشار الوراثي
أعلنت وزارة الصحة العامة عن إضافة مسمى 

الطبية  المهن  قائمة  إلى  الوراثي  المستشار 

التخصصات  إدارة  تنظمها  التي  المساعدة 

لسنة   8 رقم  القانون  وفق  بالوزارة  الصحية 

الملحة  للحاجة  استجابة  وذلك   ،1991
التخطيط  في  المهنة  هذه  من  لالستفادة 

من  والحد  أفضل،  عائلي  صحي  لمستقبل 

أفراد  تصيب  قد  التي  الصحية  المخاطر 

المجتمع نتيجة العوامل الوراثية.

إدارة  مدير  الكعبي،  سعد  الدكتور  وقال 

العامة  الصحة  بوزارة  الصحية  التخصصات 

االستراتيجية  إطار  في  الخطوة  هذه  »جاءت 

الوطنية للصحة التي وضعت الصحة الوقائية 

يهدف  مشروًعا  وتبنت  أولوياتها،  رأس  على 

باألمراض  يتعلق  فيما  االستشارة  تقديم  إلى 

المجتمع  في  الزواج  على  للمقبلين  الوراثية 

االستشارة  تقديم  إلى  باإلضافة  القطري، 

المرضية  الحاالت  بشتى  الصلة  ذات  الوراثية 

األم  وأمراض  الوراثية،  السرطانية  كاألورام 

االستقالبية  واألمراض  الوراثية،  والجنين 

وتقديم  النادرة،  الوراثية  األمراض  من  وغيرها 

االستشارات الوراثية لهم ولذويهم«.

منطقة  في  القليلة  الدول  من  قطر  دولة  وتعتبر 

لمهنة  الترخيص  تصدر  التي  األوسط  الشرق 

ويعتبر  ألهميتها،  تقديرا  الوراثي  المستشار 

المهن  من  الوراثية  االستشارة  تخصص 

منطقتنا،  في  خاصة  والفريدة  النادرة  الطبية 

رعاية  اختصاصي  الوراثي  المستشار  ويعد 

وتدريب  عليا،  شهادات  على  متحصل  صحية 

الطبية  الوراثة  علم  مجاالت  في  إكلينيكي 

واالستشارات الوراثية.

ويعمل المستشار الوراثي على دراسة التاريخ 

المشورة  وتقديم  والعائلي،  الشخصي 

واألمراض  المخاطر  حول  وعائالتهم  للمرضى 

االختبارات  وطلب  الحدوث،  محتملة  الوراثية 

وشرح  وتفسيرها،  المناسبة  الجينية 

إلى  باإلضافة  وأسرهم  المرضى  على  آثارها 

فهم  من  وتمكينهم  وعائالتهم  مرضاهم  إرشاد 

ودعمهم  والجينية،  الطبية  الوراثة  اساسيات 

والخيارات  القرارات  التخاذ  واجتماعيا  نفسيا 

الصحية،  حالتهم  مع  والتكيف  المستنيرة، 

طبية  تخصصات  إلى  الالزمة  اإلحاالت  وإجراء 

وضمان المتابعة طوال حياتهم. 

استشاري  السليمان  ريم  الدكتورة  وقالت 

األمراض الوراثية، ونائب رئيس قسم الجينات 

الكوادر  توفر  »يعد  الطبية:  حمد  مؤسسة  في 

البشرية الكافية والمتخصصة في هذا المجال 

النادر أمًرا ضرورًيا لمواجهة ارتفاع معدل انتشار 

االضطرابات الوراثية والعيوب الخلقية، وازدياد 

وتيرة والدة أطفال يعانون من بعض االختالالت 

الجسدية  الصحة  على  تؤثر  التي  الوراثية 

والنفسية والعقلية، مما يمثل عبئًا كبيًرا على 

موارد  وعلى  الدولة  في  الصحية  الرعاية  نظام 

تضافر  إلى  يحتاج  تحدًيا  ويصنع  المجتمع، 

لمواجهة  والمجتمعية  الطبية  الجهود  كل 

العلم والبراهين، مع  إلى  هذه الظاهرة استناًدا 

مراعاة ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده«

علم  خبراء  مع  بالتعاون  قطر  جامعة  وقامت 

الوراثة بمؤسسة حمد الطبية بإنشاء البرنامج 

الوراثية  االستشارات  في  للماجستير  الوطني 

الممارسين  من  المزيد  لتدريب   ،2018 عام  في 

ليصبحوا مستشارين في علم الوراثة، ويكونوا 

الدعم  وتقديم  المجتمع،  خدمة  على  قادرين 

لبرنامج قطر جينوم الواعد والذي يستهدف رسم 

الخريطة الجينية للسكان في الدولة.

{ د. ريم السليمان{ د. سعد راشد الكعبي
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مع التطور التكنولوجي المتواصل، واألجيال 

المتعاقبة من الهواتف الذكية، وسيل التطبيقات 

الحديثة الذي ال يتوقف، ومع الخطوات التي تتخذها 

الدول من أجل التحول الرقمي، واستخدام بطاقات 

الدفع اإللكتروني تطرأ سلبيات ومخاطر تقض 

مضاجع الكثيرين ممن ال يكترثون بحماية هواتفهم 

وحواسيبهم واألرقام السرية لحساباتهم البنكية 

خاصة وعناوين إيميالتهم، ومن أبرز المخاطر التي 

ال تعد وقفا على بلد معين وإنما تجتاح كل الدول 

عمليات االختراق التي يقوم بها الهاكرز والمحتالون، 

فتعرض الهاتف لالختراق يمكن أن يعرض هويته 

صاحبة وخصوصيته للخطر دون أن يدري أي شيء 

عن هذا، وما يقال عن الهاتف يقال كذلك الحواسيب 

بأنواعها وبطاقات االئتمان والدفع االلكتروني.. ويكمن 

خطر اختراق الهاتف في كون كل شيء اآلن موجود 

عليه ابتداء من الحساب المصرفي إلى عنوان 

البريد اإللكتروني والحسابات على مواقع التواصل 

االجتماعي، فضال عن معرض الصور الخاصة 

وتطبيقات المحادثات السرية وهذا يعني أنه 

بمجرد تمكن المجرم من الوصول إلى الهاتف، فإن 

جميع األبواب تفتح أمامه على مصاريعها، وبعضهم 

يستخدم أساليب االحتيال تلك البتزاز األشخاص 

والحصول منهم على األموال.

 ولهذا قامت »$« باستطالع آراء مجموعة من 

المهتمين لتقديم النصائح واإلرشادات لحماية 

هواتفنا وحساباتنا وممارستنا اليومية عبر النت من 

االختراق.

مهتمون يقدمون النصائح عبر »$«:

القرصنة اإللكترونية خطر متجدد
يسرقون الحسابات 

يبتزون األشخاص للحصول البنكية.. ويفشون األسرار

يصلون إلى معرض الصور على األموال

الخاصة والمحادثات

حفظ األرقام السرية في الذاكرة فقطعدم التحدث مع أشخاص مجهولين
العبدالجبار:  عبدالرحمن  السيد   قال 

استخدام  عدم  هي  األهم  النصيحة 

توب  والالب  الذكية  الهواتف  أجهزة 

والتابلت إال فيما يفيد، كأن يدير أحدنا 

معامالته  ينجز  أو  البنكية،  حساباته 

الخاصة  شؤونه  يرتب  أو  الحكومية 

في  أو  والفنادق  الطيران  تذاكر  كحجز 

التزود  ثم  االلكترونية،  التجارة  صفقات 

موجودة  تكون  معلومات  من  يحتاج  بما 

على مواقع رسمية، فيما عدا ذلك يجب 

الحذر كل الحذر خاصة في التعامل مع 

مع  التحدث  فعند  والواتس،  المسنجر 

المسنجر ال تبح له بأسرار  أحد ما على 

التحدث  الحذر عند  خاصة، كما يجب 

مع أشخاص مجهولي الهوية، فقد سبق 

أن تحدث بعض الشباب مع فتيات وفي 

النهاية اكتشفوا أنهم شباب.

الذكية  الهواتف  لحماية   وبالنسبة 

فيما  ومفيد  فاعل  خيار  من  أكثر  يتوفر 

يمكن  كما  الحماية،  برامج  يخص 

الهاتف  تحميل أكثر من برنامج حماية 

األمر  في  ما  كل  مجانا،  الفيروسات  من 

أن على الواحد منا أن يعرف كيف يفعل 

هذه التطبيقات والبرامج ويستفيد منها.

عمليات  إن  السادة  عبدالله  السيد   قال 

مشكلة  والحواسيب  للهواتف  االختراق 

يتقنون  ال  ممن  الناس  من  الكثير  تؤرق 

إتقانا  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 

لمحاربة  الحكومات  تسعى  ولذلك  تاما، 

هذه الظاهرة، من خالل تحديث أنظمتها 

بالقطاعات  المتعلقة  اإللكترونية 

أغلب  أن  وأرى  والتجارية،  المصرفية 

إلى  الوصول  هو  المحتالين  أهداف 

هنا  ومن  للضحايا،  البنكية  الحسابات 

فإن النصيحة األهم الحفاظ على بطاقات 

ال  بحيث  اإللكتروني،  والدفع  االئتمان 

تضيع من صاحبها وال تقع في يد إنسان 

االحتفاظ  عدم  يجب  كما  ثقة،  ذي  غير 

بالرقم السري في نفس المكان الذي به 

البطاقة، أو عدم االحتفاظ به مكتوبا، بل 

لألسف  ألن  الذاكرة،  في  حفظه  يجب 

نجد بعض اإلخوة قد كتب الرقم السري 

على ذات البطاقة خوفا من نسيانه.

وادعى  ما  شخص  بي  اتصل  إذا   أيضا 

بعض  مراجعة  يريد  وأنه  البنك  من  أنه 

معه  أتعامل  فال  تحديثها،  أو  البيانات 

بالبنك  وأتصل  الفور  على  الهاتف  وأغلق 

عينة  أساليب  أحد  هذا  ألن  لالستفسار 

المحتالين، كما يجب عدم تخزين  من 

األرقام السرية على الهاتف.

محو البيانات المهمة

حال صيانة الجهاز
ما  أن  إلى  البداية   قال السيد عبدالعزيز عمر: البد من اإلشارة في 

والتابلت،  الحواسيب  عن  أيضا  يقال  الذكية  الهواتف  حول  يقال 

ثقة  ومحل  العائلة  من  كان  إذا  إال  باستخدامها  ألحد  تسمح  فال 

المعلومات  تمحو  أن  فعليك  للصيانة،  الجهاز  احتاج  وإذا  عندك، 

المهمة التي عليه بعد أن تكون قد 

احتياطية،  نسخة  منها  نسخت 

جوانب  من  آخر  جانبا  هناك  ألن 

إنسان  يحصل  أن  وهو  االختراق 

على  هاكرز،  أو  الضمير  عديم  ما 

معلومات أو صور ذات أهمية، وبعد 

طالبا  الصور  هذه  لك  يرسل  فترة 

سيرسل  وإال  مالية  مبالغ  منك 

أو  عندك  االتصال  لجهات  الصور 

ينشرها على الشبكة العنكبوتية 

بشكل عام، وكثيرا ما سمعنا عن 

أسر تم تشريدها وبيوت تم هدمها 

بفعل هؤالء المجرمين.

من  كثير  لألسف  قائال:   وأضاف 

خاصة  بصور  تحتفظ  الناس 

الذين  والمجرمون  والحواسيب،  الهواتف  على  العائلة  ألفراد 

سلوكيات  على  اإلقدام  عن  يتورعون  ال  األجهزة  يخترقون 

وجوه  تركيب  لهم  تسهل  المختلفة  فالتطبيقات  خسيسة، 

لذلك  إباحية،  صور  لتكوين  أخرى  أجساد  على  الضحايا 

أنصح بعدم االحتفاظ بصور أفراد العائلة على األجهزة، ولكن 

إذا كان البد من هذا فال أسمح لكائن من كان بتصفح الجهاز.

االحتراس من الروابط 

والتطبيقات الغريبة

الهاكرز  يستخدمها  عديدة  طرق  هناك  الزيني:  علي  السيد  قال 

المحتالون البتزاز الضحية وإجباره على دفع مبالغ مالية مقابل 

األهداف  من  وغيرها  البنكي  الحساب  سرقة  حتى  أو  المعلومات، 

الدنيئة، ولكن الحمد لله في نفس الوقت تتوفر طرق كثيرة تهدف 

أو  التجسس  من  الهاتف  حماية  إلى 

روابط  أية  فتح  عدم  أهمها  االختراق، 

فالمحتالون  المصدر،  مجهولة 

النقالة  الهواتف  اختراق  يستطيعون 

بهذه الطريقة التي تعتمد على إرسال 

تدفع  جذابة  بعناوين  روابط  نشر  أو 

فعليك  فتحها،  إلى  المتصفح  فضول 

مصدره،  تعرف  ال  رابط  أي  من  الحذر 

وأخطر  أسهل  الطريقة  هذه  تعد  إذ 

الروابط  من  وننتقل  االختراق،  طرق 

إلى التطبيقات، حيث ننصح بتجنب 

المتجر  خارج  من  التطبيقات  تثبيت 

فالشركات  العموم  وعلى  الرسمي، 

الذكية  للهواتف  المصنعة  الكبرى 

على  صارمة  قيود  بفرض  تقوم 

مما  متاجرها،  عبر  آمنة  غير  تطبيقات  إصدار  لمنع  المطورين 

يقوم  قد  األحيان  بعض  في  أنه  إال  الهواتف،  اختراق  فرص  يقلل 

الذي  األمر  الرسمية،  المتاجر  خارج  من  تطبيق  بتثبيت  أحدنا 

حال  في  جهازه لالختراق  لتعرض  كبيرة  احتمالية  يترتب عليه 

حماية  نظام  تمتلك  واأللعاب  البرامج  أو  التطبيقات  تلك  تكن  لم 

صارما.

تحــديـــث كلمـــات

المـــرور باســتمـــرار
مثل  جاسم:  العنود  السيدة  قالت 

هذه المشكالت لن تختفي بسهولة 

المنظور،  القريب  في  ذلك  نرى  وال 

أن  ومقيم  مواطن  كل  على  لذلك 

حساباته  اختراق  من  يحترس 

وسبل  وسائل  ويتقن 

الحماية؛  هذه 

بين  يراجعها  كي 

ألن  واآلخر،  الحين 

المحتالين ال يتوقفون 

أساليبهم  تطوير  عن 

والقدرة  االختراق،  في 

اكتشافهم  على 

بمرور  صعوبة  تزداد 

أن  الوقت، وهذا يعني 

العادي  المستخدم 

من  الكثير  يرى  ال  قد 

اإللكترونية  الهجمات 

شيئا!  عنها  يدري  وال 

ال داعي للقلق من كل هذا، فيمكنك 

ببعض الخطوات البسيطة حماية 

نفسك، وأول هذه الخطوات أال تترك 

حتى  ما  مكان  في  تنساه  أو  هاتفك 

لتشغيله،  سري  رقم  به  كان  لو 

فقد أصبح من السهل للهاكرز 

السرية،  األرقام  إلى  الوصول 

أحد  ألي  يسمح  ال  أيضا  كما 

غير موثوق فيه أن يتفقد الهاتف 

مميزاته،  على  االطالع  بدعوى 

كذلك لو احتاج 

إلى صيانة البد 

لدى  يكون  أن 

صيانة  مركز 

وأمين،  معتمد 

اإلنسان  وعلى 

بحذف  يقوم  أن 

بتطبيقات  أي 

على  توجد  ضارة 

وتحديث  جهازه، 

في  المرور  كلمات 

متقاربة،  فترات 

دائما  ويحرص 

استخدام  على 

ال  المرور  كلمات  في  معقدة  رموز 

والبد  بسهولة،  تخمينها  يمكن 

وتطبيقات  برامج  معرفة  من 

الفيروسات  الحماية والتخلص من 

لالستعانة بها.

تحقيق          آمنة العبيدلي

علي الزيني: عبدالعزيز عمر:

العنود جاسم:

عبدالله السادة:عبدالرحمن العبدالجبار:



وفي يونيو 2022 وقعت توتال إنرجيز اتفاقية شراكة بمشروع 

توسعة حقل الشمال الشرقي )المرحلة األولى لتوسعة حقل 

الغاز  من  قطر  دولة  إنتاج  طاقة  زيادة  يستهدف  الذي  الشمال( 

الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ماليين طن 

2026.وبموجب هذه الشراكة باتت توتال  سنويا بحلول عام 

انرجيز شريك في مشروع تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 

75 %، في حين تمتلك توتال إنرجيز 25 %، الحصة المتبقية. 
 %  25 المشترك«  »المشروع  شركة  ستمتلك  المقابل،  وفي 

 4 يتضمن  الذي  الشرقي،  الشمال  حقل  توسعة  مشروع  من 

مجموع  يبلغ  المسال  الطبيعي  الغاز  إلنتاج  عمالقة  خطوط 

طاقتها 32 مليون طن سنويا.

القطاع  اإلنتاج من مشروع توسعة  إلى بدء  التقديرات  وتشير 

التوسعة(  من  الثانية  )المرحلة  الشمال  لحقل  الجنوبي 

إنتاج  خطي  بناء  المرحلة  هذه  تتضمن  حيث   ،2027 عام  في 

منهما(،  لكل  سنويا  طن  ماليين   8 )بسعة  إضافيين  عمالقين 

بهدف  بهما  المرتبطة  والبرية  البحرية  المرافق  إلى  باإلضافة 

الوصـول بالطاقة اإلنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 

2027. وقد بـدأ مشروع القطاع الجـنوبي لحقـل الشمال  العام 

للطاقة«  لـ»قطر  الناجحة  البرية  التقييم  أنشطة  أعقاب  في 

القطاع  من  الغاز  وإنتاج  تطوير  ويستهدف  الشمال،  حقل  في 

التقييم  أنشطة  استمرار  ومع  الشمال.  حقل  من  الجنوبي 

هذه، تقوم »قطر للطاقة« بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج 

126 مليون طن في العام،  الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 

وهو ما يؤشر إلى إمكانية القيام بتوسعة أخرى إضافية.

1936 وتنشط  وتعمل شركة توتال انرجيز في قطر منذ عام 

التنقيب  من  قطر  في  والغاز  النفط  قطاع  مجاالت  جميع  في 

مواد  وتسويق  والبتروكيماويات،  التكرير  إلى  واإلنتاج 

هي  انرجيز  توتال  أن  كما  المتجددة.  والطاقات  التشحيم 

المساهم والمشغل الوحيد لحقل الخليج البحري ومساهمة 

النفطي  الشاهين  لحقل  المشغل  الشمال  نفط  شركة  في 

لقطر  المؤسسين  الشركاء  أحد  أيًضا  فإنها  وكذلك  البحري 

 % و24.5   %  16.7 حصة  وتمتلك  للطاقة،  دولفين  ومشروع  غاز 

في قطر غاز 2 والدولفين للطاقة على التوالي. 

أخرى  مشاريع  خمسة  في  كذلك  انرجيز  توتال  وتشارك 

قابكو،  وهي  والبتروكيماويات:  التكرير  مجال  في  مشتركة 

و2.   1 لفان  ومصفاتي   ،RLOC اللقيم  ومصافي  وقاتوفين، 

مشروع  لتطوير  بمناقصة  انرجيز  توتال  فازت   2020 عام  وفي 

عن  عبارة  وهو  الكهروضوئية،  الشمسية  للطاقة  الخرسعة 

 800 تبلغ  انتاجية  بطاقة  الشمسية  الطاقة  لتوليد  محطة 

ميجاواط.   وتمتلك شركة توتال انرجيز – قطر حصة سوقية 

معتبرة من زيوت التشحيم في قطر لعمالء السيارات والبناء 

انرجيز  توتال  أبحاث  مركز  وويعمل  والبحرية.  والصناعة 

تنفيذ  على  والتكنولوجيا  العلوم  واحة  في   )TRCQ( قطر  في 

الحلول  تطوير  إلى  تهدف  ومبتكرة،  رائدة  بحثية  مشاريع 

المحلية للتحديات التشغيلية المحلية.

الدولية  الشركات  قائمة  للطاقة  قطر  أعلنت   2022 يوليو  وفي 

الشرقي  الشمال  حقل  توسعة  لمشروع  اختارتها  التي 

)المرحلة األولى( والتي تضم كال من »شل بي إل سي« و»توتال 

و»إيني«  موبيل«  و»إكسون  فيليبس«  و»كونوكو  إنرجيز« 

في  الغاز  من  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  المرحلة  هذه  وتتضمن 

القطاع الشرقي؛ بهدف رفع الطاقة دولة قطر اإلنتاجية من الغاز 

الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ماليين طن 

المكثفات،  من  كبيرة  كميات  المشروع  سينتج  كما  سنويا 

ومن  والهيليوم.  والكبريت،  واإليثان،  المسال،  البترول  وغاز 

إجمالي  يصل  وأن   2026 عام  بحلول  اإلنتاج  يبدأ  أن  المتوقع 

اإلنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.

ويحتوي مشروع توسعة حقل الشمال على منظومة السترجاع 

انبعاثات  من  سيقلل  ما  وهو  الشحن،  أثناء  المتبخر  الغاز 

غازات االحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنويًا 

على  المشروع  سيعمل  كما  الكربون،  أكسيد  ثاني  غاز  من 

توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خالل تدوير 

وكذلك  الصناعي،  الصرف  مياه  من   %  75 استعمال  وإعادة 

 40 بنسبة  النيتروجين  أكاسيد  انبعاثات  تقليل  سيتم 

ومن  المحسنة.   Dry Low NOx تقنية  تطبيق  خالل  من   %
الطاقة  من  المشروع  احتياجات  من  كبير  جزء  توفير  المقرر 

الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، وبالتحديد من 

مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها 

ميجاواط   800 حوالي  إلى  باإلضافة  ميجاواط،   800 اإلنتاجية 

أخرى من محطة أخرى للطـاقة الشمسية تقـوم »قطر للطاقة« 

بإنشائها.

الطبيعي  للغاز  حقل  أكبر  القطري  الشمال  حقل  ويعتبر 

من  أكثر  على  يحتوي  حيث  العالم،  في  المصاحب  غير 

% من   10 ما يمثل حوالي  الغاز،  900 تريليون قدم مكعبة من 
حقل  يستمر  أن  المقدر  ومن  العالم.  في  المعروف  االحتياطي 

العقود  بالعديد من  اإليفاء  بالغاز من أجل  اإلمداد  الشمال في 

السنين  لعشرات  كبيرة  بكميات  الغاز  لبيع  المتجددة 

القادمة، ويقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي 

كيلومتر  آالف   6 تتجاوز  مساحة  ويغطي  قطر،  جزيرة  لشبه 

مربع، ويمثل تطوير هذا المورد الطبيعي الكبير عاماًل هامًا في 

النمو االقتصادي بدولة قطر، وتتم معالجة الغاز المنتج من هذا 

الحقل العمالق إلنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى 

سوائل وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي، باإلضافة إلى الصناعات 

األخرى المرتبطة بالغاز، ونقل الغاز عبر خطوط األنابيب.

يذكر أن أرباح »قطر للطاقة« قفزت بنسبة 132% على أساس 

بيانات  أحدث  وهي   ،2021 عام  في  ريال  مليار   92 إلى  سنوي 

متاحة نتيجة زيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال والنفط. 

% على   50.1 2021، ارتفعت اإليــرادات بنسبــة  وفي العام ذاته 

وقفـــزت  ريال،  مليار   124.7 مستوى  إلى  لتصل  سنوي  أساس 

المصروفات بنسبة 18 % على أساس سنوي لتصل إلى 65.7 

 %  23 بواقع  كبيرا  ارتفاعا  األصول  سجلت  فيما  ريال،  مليار 

519 مليار ريال، وزادت حقوق  على أساس سنوي إلى مستوى 

الملكية 14 % إلى 400 مليار ريال.

السنة )28( - األربعاء 25 من صفر  1444هـ الموافق 21 سبتمبر 2022م العدد )9879(

بعد انتهاء أعمال التجديد والتطوير

»Ooredoo« تعيد افتتاح مركزها في »الندمارك«

أكبر مشروع للغاز قيد اإلنشاء حاليا

»توتال« شريك بالمرحلة الثانية لحقل الشمال

{ شركة توتال إنرجيز الفرنسية                                                                                                                                                                                                                            )رويترز(

زيادة الطاقة اإلنتاجية للغاز إلى »126« مليون طن سنوياشركات عالمية تنافست على الشراكة مع »قطر للطاقة« 

بدء تشغيل مشروع 

القطاع الجنوبي 

اعتبارا من »2027«

»توتال« تعمل 

في السوق القطري 

منذ عام »1936« 

كتب          سعيد حبيب 

من المنتظر أن توقع قطر للطاقة 
اتفاقية مع شركة توتال إنرجيز 

الفرنسية بوصفها شريكا في مشروع 
توسعة حقل الشمال الجنوبي 
)المرحلة الثانية لتوسعة حقل 

الشمال( وهو أكبر مشروع للغاز قيد 
اإلنشاء في العالم وذلك بعد عملية 

تنافسية بين حزمة من الشركات 
العالمية الختيار شركاء قطر للطاقة 

الدوليين في مشروع التوسعة، والذي 
سيرفع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز 
الطبيعي المسال من 110 ماليين طن 

سنويا إلى 126 مليون طن سنويا.

استدعاء طرازات لـ»كرايسلر« و»دودج«
المتحدة  بالتعاون مع شركة  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 

عن  ودودج  كرايسلر  مركبات  وكيل  المانع   - للسيارات 

استدعاء مركبات كرايسلر طراز 300 سي ومركبات دودج طراز 

تشالينجر وتشارجر سنة الصنع 2022، وذلك الحتمال حدوث 

تفريغ سابق ألوانه في بطارية نظام قياس ضغط اإلطارات مما 

يؤدي إلى تعطل النظام عن العمل، ويأتي هذا اإلجراء في إطار 

والصناعة  التجارة  وزارة  من  المستمرة  والمتابعة  التنسيق 

التزام وتقيد وكالء السيارات بمتابعة عيوب  للتأكد من مدى 

السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

االبتكار  مجال  في  الرائدة  الشركة   ،Ooredoo أعلنت 

الندمارك  مجمع  في  مركزها  افتتاح  إعادة  عن  الرقمي، 

التجاري عقب انتهاء أعمال التجديد والتطوير هناك. 

بشكل  المركز  تجديد  أعمال  بدأت  قد  الشركة  وكانت 

االبتكارات  بأحدث  تجهيزه  بهدف  وذلك  فترة،  منذ  كامل 

توفير  وسيتم  والمبيعات.  الخدمات  مجال  في  الرقمية 

خدمات ومنتجات Ooredoo في هذا المركز بشكل رقمي 

تماماً وبدون استخدام األوراق، وذلك في إطار تحقيق أهداف 

الشركة للمسؤولية االجتماعية واالستراتيجية البيئية 

في   Ooredoo مركز  ويعد  والحوكمة.   واالجتماعية 

الندمارك واحدًا من أقدم مراكز Ooredoo، لذا فإن تحوله 

مبتكر  وبأسلوب  أوراق  بدون  للعمالء  الخدمات  لتقديم 

االستدامة  في  الوطنية  قطر  رؤية  لدعم  للبيئة  وصديق 

المبادرات  من  المزيد  تنفيذ  الشركة  نية  على  عالمة 

تسخير  على   Ooredoo وتحرص  مستقباًل.  المشابهة 

االبتكار والتكنولوجيا الحديثة لرفع المعايير التي تطبقها 

االرتقاء  مع  الموارد  استخدام  وتقليل  الشركة  مراكز  في 

التحول  هذا  أن  كما  الوقت،  نفس  في  العمالء  بتجربة 

الرقمي يضفي على المراكز لمسة جمالية ومستقبلية. 

هذا، وقد تم افتتاح المركز بشكله الجديد يوم 8 سبتمبر 

2022 بحضور عدد من المسؤولين في الشركة.

الدوحة           $

{ جانب من االفتتاح
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إعالن فائزي تصفيات مسابقة كأس العالم لريادة األعمال.. السويدي:

منظومة ريادة األعمال الوطنية.. قوية

الوطنية  التصفيات  فعاليات  أمس  للتنمية  قطر  بنك  اختتم   

مرة  ألول  والمقامة   2022 األعمال  لريادة  العالم  كأس  لمسابقة 

في  الرئيسي  المسرح  في  البنك  من  وتنظيم  بإشراف  قطر  في 

من  مميز  وبحضور   3-2-1 والرياضي  األولمبي  قطر  متحف 

الجهات الداعمة لمنظومة ريادة األعمال في البالد. وتعتبر هذه 

نوعها  من  األكبر  الريادية  المسابقة  من  الرابعة  النسخة  هي 

األفكار  بأبرز  لتحتفي   2019 عام  في  انطلقت  والتي  العالم  في 

نهائيات  في  ستشارك  حيث  المجاالت،  شّتى  من  والمشاريع، 

200 دولة  هذه النسخة أفضل الشركات الريادية من أكثر من 

حول العالم.

وقد أشرف بنك قطر للتنمية على تنظيم تصفيات البطولة على 

مستوى دولة قطر، بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومركز 

قطر للمال، وبرعاية من بنك قطر الوطني QNB وجامعة الدوحة 

الرياضة والشباب، حيث تنافست  ووزارة  والتكنولوجيا  للعلوم 

الشركات الناشئة القطرية األكثر تميزًا للحصول على فرصة 

التي  العالمية  التأهل وتمثيل دولة قطر في نهائيات المسابقة 

السيد  افتتح  وقد  السعودية.  العربية  المملكة  في  ستقام 

باإلنابة  التنفيذي  الرئيس  السويدي،  هشام  بن  عبدالرحمن 

ترحيبية  بكلمة  الوطنية  المنافسات  للتنمية،  قطر  لبنك 

وتشجيعية أشار بها إلى أهمية هذه المنافسات الوطنية التي 

أفضل  لتقديم  الناشئة  الشركات  وتحفيز  دعم  على  تساعد 

المستويات الممكنة.

في  موفقة  رحلة  لهم  ونتمنى  للفائزين  »نبارك  قائال:  وأضاف 

لقد  وقدراتهم.  أعمالنا  برواد  ثقة  وكلنا  العالمية،  المنافسات 

حققت هذه المسابقة إقبااًل كبيرًا في نسختها األولى في دولتنا 

وهذا دليل على قوة منظومة ريادة األعمال الوطنية التي نسعى 

تماشيًا  والبرامج  المبادرات  من  العديد  عبر  لتعزيزها  دائمًا 

أهمية  تكمن  وبهذا  للبالد،  الوطنية  والرؤية  استراتيجيتنا  مع 

على  األعمال  رواد  منظومة  حث  على  القادرة  المسابقات  هذه 

المنافسة الطامحة بهدف الوصول إلى حلول ابتكارية مميزة«.

الشبكة  رئيس  أورتمانز،  جوناثان  السيد  عّبر  جانبه  ومن 

عن  المسؤولة  الدولية  المنظمة  وهي  األعمال،  لريادة  العالمية 

200 دولة، في كلمته عن  اإلشراف على المسابقة في أكثر من 

على  للتنمية  قطر  لبنك  الشكر  موجهًا  الفعالية  بهذه  سعادته 

التي  الناشئة  بالمشاريع  اهتمامه  عن  أعرب  كما  تنظيمها 

المراحل  إلى  للوصول  الدولية  المنافسات  هذه  في  ستعرض 

النهائية من المسابقة. 

لجنة  أمام  وأفكارها  عروضها  مشاركة  شركة   12 وقدمت 

رائدة  أفكارًا  العروض  هذه  وحملت  والحضور،  التحكيم 

العالمي  المحفل  في  قطر  دولة  تمثيل  على  قادرة  وابتكارية 

الواقع  تكنولوجيا  مثل  المجاالت  مختلف  في  المقبل، 

الرياضي  البث  تقنيات  وأحدث  المعزز،  والواقع  االفتراضي 

الدفع  وحلول  المالية،  التكنولوجيا  جانب  إلى  االبتكارية، 

والتكنولوجيا  المبتكرة،  البيئية  االستدامة  ومجاالت  الذكية، 

الطبية وغيرها. 

وبانتهاء العروض التقديمية ومداوالت لجنة التحكيم، كّرم بنك 

لجهودهم  تقديرًا  المشاركين  والحّكام  الشركاء  للتنمية  قطر 

عن  اإلعالن  ذلك  بعد  ليتم  المسابقة،  هذه  إنجاح  في  المميزة 

المشاركة  الشركات  بين  ومن  الفائزة.  الثالثة  الشركات 

والمتنافسة استطاعت شركة سبونكس تيك وشركة فاتورة 

والفوز  التحكيم  لجنة  تقدير  على  الحصول  دروبي  وشركة 

بجوائز مالّية قّيمة وصل مجموعها إلى 100 ألف دوالر أميركي.

عام  مدير  التميمي،  علي  هبة  السيدة  علقت  جانبها  ومن 

االتصاالت بمجموعة QNB على هذه الفعالية: »نود أن نستغل 

المنافسة  هذه  في  الفائزة  الشركات  لتهنئة  الفرصة  هذه 

الراعي  وبصفتنا  الوطنية.  النهضة  في  بدورها  ونشيد 

االستراتيجي لمسابقة كأس العالم لريادة األعمال، يأتي تأهل 

هذه الشركات للمراحل النهائية تأكيدا لتعزيز منظومة ريادة 

األعمال في دولة قطر واالرتقاء بها«.

مع  قطر  من  المتأهلة  الناشئة  الشركات  تدخل  أن  المقرر  ومن 

تدريبي  مخيم  إلى  األخرى  الدول  من  الفائزة  الشركات  بقية 

العام  مطلع  في  لينطلق  متأهلة  شركة   250 يضم  افتراضي 

 100 أفضل  تنتقل  التدريبي،  المخيم  انتهاء  ومع   .2023 القادم 

شركة مشاركة إلى الدور النهائي من المسابقة، والمقرر إقامته 

في مارس 2023 بالمملكة العربية السعودية.

{ السويدي يتوسط المشاركين{ السويدي يسلم جائزة قيمتها 121 ألف ريال إلى شركة فاتورة

قائمة الرابحين: »فاتورة« و»سبونكس تيك« »ودروبي«»3« شركات تفوز بجوائز مالية بقيمة »100« ألف دوالر 

}تصوير- محمود حفناوي

   كتب        عوض التوم

بمناسبة مونديال »2022«

Visa Infinite دخان« يطرح إصدارا خاصا من«

أعلن بنك دخان بالشراكة مع Visa، عن إطالق إصدار خاص 

قطر   FIFA العالم  لكأس  االئتمانية   Visa Infinite بطاقة  من 

2022™ يحمل تصميمها التعويذة الرسمية للبطولة »لعيب«، 
من  وتمكينهم  عمالئه  لمكافأة  المستمرة  جهوده  ضمن  وذلك 

االحتفال بالبطولة العالمية المرتقبة بطريقة فريدة.

حيث  للغاية«،  ماهر  »العب  تعني  عربية  كلمة  هي  ولعيب 

ترمز التعويذة المبتكرة إلى شخصية مرحة قادمة من عالم 

بالنفس  الثقة  بناء  على  الجماهير  بتحفيز  تقوم  افتراضي، 

وتشجعهم على اإليمان بأن موعد البطولة هو الوعد المنتظر. 

بالجماهير  للترحيب  مكان  كل  في  لعيب  يتواجد  سوف 

الشباب  المشجعين  ويلهم  العالم،  دول  شتى  من  القادمة 

خالل البطولة التي ستقام في قطر خالل الفترة من 20 نوفمبر 

إلى 18 ديسمبر 2022.

االئتمانية   Visa Infinite بطاقة  من  الخاص  اإلصدار  ويأتي 

دخان  بنك  عن  الصادرة   ™2022 قطر   FIFA العالم  لكأس 

من  كبيرة  مجموعة  للعمالء  يقّدم  كي   ،Visa مع  بالشراكة 

للسداد،  األدنى  الحد  خيار  ذلك  في  بما  والمكافآت،  المزايا 

دخان،  بنك  من  ترحيبية   DAwards مكافآت  نقطة  و15000 

العالم،  حول   Visa تقدمها  التي  العروض  من  واالستفادة 

على  والحصول  استثنائي  مكافآت  برنامج  إلى  والوصول 

بطاقتين بنكيتين إضافيتين مجاًنا.

 Visa Infinite بطاقة  من  الخاص  اإلصدار  على  وتعليًقا 

السّيد طالل  قال   ،™2022 FIFA قطر  العالم  االئتمانية لكأس 

أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق واالتصال في بنك 

دخان: »يسعدنا التعاون مع Visa إلطالق هذا اإلصدار الخاص 

قطر   FIFA العالم  لكأس  االئتمانية   Visa Infinite بطاقة  من 

2022™ بهدف مساعدة عمالئنا على االحتفال بأجواء البطولة 
من  والئهم،  على  ومكافأتهم  انتظارها  طال  التي  العالمية 

مبتكرة  وخدمات  حلول  الستحداث  المستمر  سعينا  منطلق 

لالستجابة الحتياجات عمالئنا وتلبية تطلعاتهم، يفخر بنك 

بأنها  التي تمتاز  االئتمانية  البطاقة  بالكشف عن هذه  دخان 

تحمل شعارلعيب، التعويذة الرسمية لبطولة كأس العالم 

هذا  يمّثل   .Visa مع  مشترك  تعاون  عبر   ،™2022 قطر   FIFA
اإلصدار الخاص إضافة جديدة تجّسد التزامنا بدعم جميع 

المبادرات التي تساهم في نجاح البطولة وإرساء أسس إرث 

مستدام على مختلف األصعدة«.

اإلقليمي  المدير  ناير،  سودهير  الدكتور  صّرح  جانبه،  ومن 

نطاق  بتوسيع  »فخورون  قائاًل:  قطر،  في   Visa لشركة 

شراكتنا االستراتيجية مع بنك دخان من خالل هذا اإلصدار 

العالم  لكأس  االئتمانية   Visa Infinite بطاقة  من  الخاص 

المزايا  من  العديد  لحامليها  تتيح  والتي   ،™2022 قطر   FIFA
تطوير  في  المضي  سنواصل  جانبنا،  ومن  والمكافآت. 

خيارات ومبادرات جديدة بشكل مشترك تعّزز تجربة حاملي 

القطرية  الحكومة  توّجه  تدعم  ذاته،  الوقت  وفي  بطاقاتنا، 

نتطلع  اآلخر،  الجانب  وعلى  الرقمية.  المدفوعات  زيادة  نحو 

من  القادمة  القدم  كرة  جماهير  بجميع  الترحيب  إلى  بشدة 

شتى دول العالم إلى قطر في وقت الحق من العام الحالي«.

الدوحة          $

الخاجة: نستهدف إطالق 
حلول مبتكرة لتلبية 

تطلعات العمالء

د. ناير: تعزيز 
المدفوعات الرقمية 
في السوق القطري 
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أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في 

الدوحة مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة 

اليوم الوطني الـ »92«، بحضور سعادة الشيخ 

خالد بن حمد آل ثاني وسعادة الدكتور خالد 

مجلس  رئيس  نائب  العطية،  محمد  بن 

وسعادة  الدفاع،  لشؤون  الدولة  وزير  الوزراء 

وزير  الكواري،  عبدالعزيز  بن  حمد  الدكتور 

وسعادة  الوطنية،  قطر  مكتبة  رئيس  الدولة 

الرياضة  وزير  العلي،  غانم  بن  صالح  السيد 

شاهين  بن  غانم  السيد  وسعادة  والشباب، 

اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزير  الغانم، 

وسعادة الشيخ محمد بن قاسم آل ثاني وزير 

التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ الدكتور 

والتغير  البيئة  وزير  آل ثاني،  فالح بن ناصر 

سالم  طيار  ركن  الفريق  وسعادة  المناخي، 

أركان  رئيس  النابت،  محمد  بن  حمد  بن 

إبراهيم  السفير  وسعادة  المسلحة،  القوات 

الخارجية،  بوزارة  المراسم  مدير  فخرو، 

والوزراء  الشيوخ  السعادة  أصحاب  من  وعدد 

المعتمدين  الدبلوماسية  البعثات  ورؤساء 

لدى الدولة.

المناسبة أكد سمو األمير منصور بن  وبهذه 

المملكة  سفير  سعود  آل  فرحان  بن  خالد 

عمق  على  بالدوحة  السعودية  العربية 

القربى  ووشائح  واألخوية  التاريخية  الروابط 

العربية  المملكة  الشقيقتين  تربط  التي 

عبر  تأسست  والتي  قطر  ودولة  السعودية 

عقود طويلة توارثها األبناء واآلباء واألجداد على 

والتقدير  المحبة  من  راسخة  متينة  قواعد 

والمصلحة  والتعاون  المتبادل  واالحترام 

المشتركة.

الزيارة الرسمية 

بها  قام  التي  الرسمية  الزيارة  أن  وأوضح 

بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

العربية السعودية  المملكة  سلمان ولي عهد 

العام  من  ديسمبر  شهر  في  قطر  دولة  إلى 

الماضي ولقاءه بأخيه حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

المثمرة  ومباحثاتهما  الله  حفظه  المفدى 

تأكيدًا  تعد  الزيارة  لهذه  اإليجابية  والنتائج 

المتميز  والمستوى  اإليجابي  المسار  على 

الشقيقين  البلدين  عالقات  بلغته  الذي 

البلدين  قيادتي  من  ومتابعة  بتوجيه 

المتتالية  الزيارات  أن  كما  الله،  حفظهما 

قطر  لدولة  السعودية  الرسمية  للوفود 

من  غيرها  وعلى  الوزارية  المستويات  على 

تعد  القطاعات  مختلف  وفي  المستويات 

النشط  والحراك  الزخم  على  شاهدًا  أيضًا 

الذي تشهده عالقات البلدين وجسرًا للتقارب 

والتواصل والتعاون بين البلدين الشقيقين.

مجاالت التعاون 

بعد  تطلعه  عن  السعودي  السفير  وأعرب 

السعودي-  التنسيق  مجلس  أعمال  انطالق 

مجاالت  توسيع  إلى  المشترك  القطري 

الفرص  من  المزيد  واستكشاف  التعاون 

أرحب  آفاق  إلى  الثنائية  بالعالقات  والدفع 

ومستويات أعلى وأعمق وبما يرتقى لتطلعات 

البلدين الشقيقين، مشيرا  قيادتي وشعبي 

إضافية  ميزات  من  البلدين  يربط  ما  إلى 

في  فاعلين  عضوين  كونهما  في  تتجسد 

رؤاهما  تتقارب  الخليجي  التعاون  مجلس 

والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  العديد  تجاه 

وتتجلى رغبتهما المشتركة في دعم وتعزيز 

ووحدة  التالحم  وتقوية  التعاون  مجلس  دور 

مختلف  لمواجهة  أعضائه  بين  الصف 

التحديات.

بن  خالد  بن  منصور  األمير  سمو  وأشار 

يومًا  ستين  بعد  أنه  إلى  سعود  آل  فرحان 

أكبر  الستضافة  قطر  دولة  تستعد  اآلن  من 

كأس  بطولة  وهو  أال  عالمي  رياضي  حدث 

معها  العالم  ويتطلع   2022 قطر  فيفا  العالم 

المسابقة  هذه  نحو  وحماس  بشغف 

كل  قطر  لها  وهيأت  سخرت  التي  الكبيرة 

قطر  لدولة  التهنئة  مقدما  النجاح،  أسباب 

من  يبذلونه  ما  على  وشعبًا  وحكومة  قيادة 

البطولة  هذه  لجعل  ومتواصلة  جبارة  جهود 

إنجازه  تم  ما  وعلى  ومتميزًا  استثنائيًا  حدثًا 

من بنية تحتية رائعة ومالعب فائقة الجودة 

إنجاح  في  الله  شاء  إن  ستسهم  والجمال 

البطولة واالستمتاع بأجوائها وفعالياتها. 

المناسبة الرياضية 

»نحن  بالقول  السعودي  السفير  وتابع 

نبتهج  السعودية  العربية  المملكة  في 

ونقدم  البطولة،  لهذه  قطر  دولة  باستضافة 

كل الدعم ونتفاءل دائمًا بمشاركة منتخبنا 

الطيبة ونتطلع ألن  الوطني على هذه األرض 

تكون مشاركة فريقنا وللمرة السادسة على 

المستوى  يعكس  وبما  الحدث  هذا  مستوى 

قاريًا  السعودية  الكرة  بلغته  الذي  المشرف 

التوفيق  كل  أيضًا  نتمنى  كما  ودوليًا. 

ولباقي  الشقيق  القطري  للفريق  والنجاح 

الفرق المشاركة ألداء عروض جميلة ترتقي 

لمستوى هذا المناسبة الرياضية الهامة«.

بن  خالد  بن  منصور  األمير  سمو  واستذكر 

العربية  المملكة  سفير  سعود  آل  فرحان 

التاريخية  الملحمة  بالدوحة  السعودية 

بن  عبدالعزيز  الملك  جاللة  قادها  التي 

ثراه«  الله  »طيب  سعود  آل  عبدالرحمن 

لتوحيد أرجاء المملكة العربية السعودية في 

كيان عظيم واحد، متالحم ومستقل يسوده 

واالزدهار.  الخير  ويعمه  واالستقرار  األمن 

عهود  في  الخيرة  المسيرة  هذه  وتواصلت 

الزاهر  العهد  وحتى  ثراهم  الله  طيب  ملوكها 

سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم 

بن عبدالعزيز آل سعود في تحقيق إنجازات 

والميادين  األصعدة  كافة  شملت  عمالقة 

أهم  بين  ومن  العالم  دول  مصاف  في  وجعلها 

دول مجموعة العشرين، كما انطلقت عملية 

شاملة  وإصالحات  مسبوقة  غير  تحديث 

المملكة  رؤية  تحت  واجتماعية  اقتصادية 

األمير  الملكي  السمو  صاحب  قادها   2030
العهد  ولي  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 

الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

بإرادة قوية وعزيمة صلبة ورؤية ثاقبة أطلقت 

شباب  تمكين  وفي  المملكة  في  القوة  مكامن 

في  واإلسهام  دورهم  إلداء  الوطن  وشابات 

تحقيق التطلعات الطموحة لشعب المملكة 

وقيادتها الحكيمة.

تأسســـت عبـــر عقــود طويلــة تــوارثهــا األبنـــاء واآلبـــاء واألجـــداد

توســـيع مــجـــاالت التعــاون واستكشـــاف المزيــد مــن الفــرص عبـــر مجــلـس التنســيق

عالقاتنا مع قطر متينة وراسخة
خالل حفل سفارة المملكة العربية السعودية بـ »اليوم الوطني«.. السفير السعودي:

نبتهـــج باســتضافة 
دولـة قطــر لبطولــة 

كــأس العالــم 
ونقــدم كل الدعــم

{ األمير منصور بن خالد بن فرحان يلقي كلمته

كتب           أكرم الفرجابي

زيارة ولي العهد 
األخيرة للدوحة 

تأكيد على 
المسار اإليجابي
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آراء وقضايا

آراء وقضايا

 رأي $

تناول حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى، في كلمته 

الهامة والشاملة أمام الجلسة 

االفتتاحية للدورة السابعة 

والسبعين للجمعية العامة 

لألمم المتحدة مجموعة من 

القضايا الهامة التي تشغل 

العالم بأسره، ومواقف قطر 

منها، ومن ذلك بطبيعة الحال 

الحرب في أوكرانيا، التي أكد 

على ضرورة الحوار من أجل 

وضع حد لها.

القضية الفلسطينية كانت 

على رأس األولويات، حيث أكد 

سموه على تضامن قطر التام مع 

الشعب الفلسطيني وضرورة 

وضع حد لالحتالل وممارساته، 

كما حظيت التطورات في 

سوريا بجانب مهم من كلمة 

سموه، حيث يكابد الشعب 

السوري كثيرا دون أن تلوح في 

األفق أي مؤشرات على إمكانية 

وقف معاناته.

في خطابه أمام الجمعية العامة 

تناول صاحب السمو أيضا 

األوضاع في اليمن وليبيا والعراق 

ولبنان، وضرورة التوصل إلى 

اتفاق عادل حول البرنامج 

النووي اإليراني، مؤكدا على 

االنعكاسات الهامة لمثل هذا 

االتفاق على األمن في المنطقة 

ككل.

كما تناول األزمة غير المسبوقة 

التي يواجهها العالم في مجال 

الطاقة، والدور المحوري لقطر 

عبر توسيع حقل غاز الشمال، 

ورحب سموه بجماهير كرة 

القدم لمتابعة كأس العالم، 

حيث تفتح أبوابها للجميع دون 

تمييز، ليقف العالم بأسره على 

جهود قطر لتقديم واحدة من 

أنجح البطوالت.

لقد تناولت كلمة صاحب 

السمو كل ما يشغل بال العالم 

اليوم، وهي أكدت أن الحوار 

وحده من شأنه إيجاد حلول 

موضوعية، وهو الحوار الذي 

يتعين السعي إليه عبر كل 

السبل المتاحة.

كلمة الساعة
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يبدو أن ما قامت به اللبنانية سالي حافظ في 14 سبتمبر/  أيلول 

2022 من تحرير وديعة حق لها ولشقيقتها من المصرف اللبناني 
»بنك لبنان والمهجر«، بعد أن صادرت المصارف أموال المودعين 

من دون وجه حق، وذلك على خلفية االنهيار الشامل الذي يعيشه 

لبنان )ومحاولة تنّصل المصارف من مصادرة أموال المودعين، عبر 

تحميل مسؤوليتها إلى الحكومات والسياسات المالية الخاطئة 

للدولة التي استلفت من المصارف معظم الدين العام المتراكم.

لم يكن اقتحام سالي المصرف المّرة األولى التي نشهد فيها هذا 

النوع من التحّركات منذ 17 أكتوبر/  تشرين األول 2019. بل سبقتها 

محاوالت عّدة كانت آخرها قبل شهر مع بسام الشيخ حسين. أما 

ما يمّيز االقتحام الذي قامت سالي به، فهو سلسلة االقتحامات التي 

تلته، والتي يرّجح أن تستمر بالنظر إلى رد فعل المصارف التي 

سارعت إلى إغالق أبوابها ثالثة أيام بهدف تفادي الصدمة ومحاولة 

لملمة أوضاعها، وبهدف الضغط على الدولة اللبنانية، وعلى أجهزتها، 

كي تزيد الحماية لفروعها ولموظفيها أكثر مما هو قائم بالفعل، إال أن 

ما استوقفنا في االقتحامات األخيرة هو ظاهرتان ال يمكن تخطيهما 

بسهولة.

األولى دخول ضابط من الجيش اللبناني على الخط، حيث 

اقتحم مصرًفا في منطقة شحيم في جبل لبنان، كما ذكرت 

مختلف المواقع والوكاالت اللبنانية وغير اللبنانية اإلخبارية، 

فالجميع يعلم أن فقدان الليرة اللبنانية قيمتها الشرائية طاول 

مختلف رواتب الموظفين العامين، خصوًصا في السلكين األمني 

والعسكري، فقد انحدر راتب العنصر إلى ما دون ثالثين دوالًرا. كما 

أن رواتب الضباط شهدت انهياًرا مماثاًل، وباتت ال تكفي لدفع فاتورة 

خدمة من الخدمات األساسية على أفضل تقدير. علًما أن تقارير 

كثيرة تشير إلى حاالت تخلف عن الخدمة في صفوف العناصر، 

ومثلها حاالت فرار كثيرة في قوارب الهجرة غير الشرعية التي 

تنطلق أسبوعًيا، وأحياًنا يومًيا، من لبنان. وهو ما يشير إلى أن 

االنهيار بدأ يفكك عميًقا في الدولة، وفي أجهزتها، وأن تعّمقه يمكن 

أن يتظّهر باتجاهات أكثر راديكالية ستسري وسيكون لعناصر من 

الجيش دور فيها.

األمر الالفت الثاني كمية التضامن التي تلقتها سالي وبقية 

المقتحمين في مختلف المناطق اللبنانية، ومن لبنانيين 

مغتربين كثيرين، كما تضامن ناشطون عرب كثيرون، ومن 

مختلف المنظمات العربية والدولية. لقد تجمهر اللبنانيون حول 

المصارف مشّجعين الفعل وصاحبه، وصاحبته، بكل الوسائل 

الممكنة. وهي من المّرات القليلة التي نشهد فيها مثل هذا اإلجماع 

الشعبي، ومثل حركات التضامن العابرة للمناطق والطوائف. 

مع كل حدٍث من هذه األحداث، جرى الكشف عن وجه الدولة 

اللبنانية، وعن وجه أجهزتها، أمام الشعب اللبناني وأمام العالم 

بأكمله، وبدأت كل اآلمال بتحقيق بعض العدالة تتبّدد. هذه 

الدولة التي يفترض أنها تدافع عن القيم الليبرالية: الحق بالحياة، 

والحق بالملكية، والحق بالحرية، حرمت ناسها من الحرية، ومن 

الملكية، ومن الحياة نفسها.

في أشكال الدفاع عن النفس عند اللبنانيين

باسل صالح
كاتب لبناني

العربي الجديد

المنطقة محتقنة.. وانفجار  يبدو بأن كامل 

انفجار  أو  محدودة  معارك  وحدوث  األوضاع 

رهن  إقليمية،  حرب  شكل  على  شامل 

فال  الميدان،  في  تحدث  التي  بالتطورات 

ترسيم بحريا في لبنان تحقق وفرص العودة 

تتالشى  باتت  طهران  مع  النووي  لالتفاق 

أميركيا  وقلقا  خشية  هناك  ولعل  وتبتعد، 

الغربية،  الضفة  في  األوضاع  انفجار  أن  من 

قد يشكل خطرا على أمن دولة الكيان، ولذلك 

خطواتها..  لتنسيق  األطراف  تلك  تسارع 

على  أميركي  اسرائيلي-  ضغط  فهناك 

أجهزتها  تقوم  لكي  الفلسطينية،  السلطة 

األمنية بدور أكبر وأوسع في لجم ومنع تمدد 

الشمال  في  المقاومة  أعمال  وتصاعد  وتطور 

ومخيمها  جنين  وبالذات  الفلسطيني، 

وقباطية،  وطوباس  ومخيماتها  ونابلس 

األمنية  السيطرة  فقدان  من  الخوف  حيث 

لجيش االحتالل وأجهزة امن السلطة، يعني 

الزيت« ستزداد تدحرجًا إلى كل  بأن »بقعة 

يوحد  وبما  التاريخية،  فلسطين  مساحة 

وتشابكها  الفلسطينية  المقاومة  ساحات 

أكثر  واالحتالل  واإلقليم،  المنطقة  محور  مع 

المقاومة  مع  مفتوحة  حرب  يخشاه  ما 

واألقصى،  القدس  عنوانها  الفلسطينية 

من  والمواجهة  المجابهة  يخرج  العنوان  فهذا 

العربي  اإلطارين  نحو  الفلسطيني  إطارها 

واإلقليمي، ومن شأن ذلك أن يغير في معادالت 

المنطقة واإلقليم، ويطيح في العالقات الهشة 

بين العديد من الدول التي أقامت عالقات مع 

الكيان اإلسرائيلي بشقيه القديم والحديث.

دولة  وتكوينها  بطبيعتها  هي  الكيان  دولة 

عدوانية، تمارس كل اشكال القمع والتنكيل 

الفلسطيني  شعبنا  بحق  الجرائم  وترتكب 

مسلسل  حيث  ومتواصل..  يومي  بشكل 

االغتياالت والتصفيات واالعتقاالت والعمليات 

األمواج«  و»كاسر  العشب«  »جز  االستباقية 

واالقتحامات والحروب اإلنهاكية على بؤر وبنى 

وهياكل قوى المقاومة ال تتوقف.. ناهيك عن 

وما  جنوني  بشكل  المتصاعد  االستيطان 

قبل  من  وزعرنة  بلطجة  اعمال  من  يرافقه 

للسياسة  مكمل  دور  في  المستوطنين، 

كل  الفلسطيني..  شعبنا  بحق  العدوانية 

افق سياسي وموقف  انسداد  ذلك يترافق مع 

حل  أي  برفض  الكيان،  لدولة  رسمي  علني 

سياسي يقوم على إنهاء االحتالل، أو االعتراف 

بالحد األدنى من حقوق شعبنا الفلسطيني، 

يترك  لم  الذي  الدولتين  بحل  يعرف  ما 

فرص  هناك  يكون  لكي  أرض  أي  المحتل 

لتطبيقه عليها.

من  وحالة  موجة  أمام  سنكون  بأننا  يبدو 

القدس،  مدينة  في  ستتركز  التصعيد 

رأس  تقترب،  اليهودية  األعياد  فترة  ان  حيث 

2022 وما يعرف     /  9    / و27   26 العبرية  السنة 

اليهودي  العرش  وعيد   10    /  5 الغفران  بيوم 

2022، هذه األعياد تمهد لها     /10    /  17 من -10 

الجماعات التلمودية والتوراتية بأوسع واكبر 

ومواقع  صفحات  على  مكثفة  اعالمية  حملة 

اقتحام  بعمليات  للقيام  االجتماعي،  تواصلها 

لذلك  وتمهد  الهيكل«،  »جبل  لألقصى  واسعة 

القديمة  البلدة  في  استفزازية  بمسيرات 

أبواب  على  تلمودية  ورقصات  القدس  من 

المسجد األقصى، والسعي للنفخ في البوق، 

كما قام به المتطرف »يهودا غليك« في مقبرة 

باب الرحمة الخميس الماضي.

تلك  في  والتوراتية  التلمودية  الجماعات 

األعياد، ستسعى ليس فقط للقيام بعمليات 

إلى  ستعمد  بل  كبيرة،  بأعداد  االقتحام 

العمل على إدخال مقتنيات الهيكل الحيوانية 

صفصاف  واوراق  نخيل  سعف  من  والنباتية 

وكل  األقصى،  ساحات  إلى  حمضيات  وثمار 

شال  من  التلمودية  بالصلوات  يتعلق  ما 

الصلوات إلى اللفائف السوداء وكتاب األدعية 

وغيرها، وسيعملون على أداء طقوس تلمودية 

وتوراتية علنية في األقصى كما  ستحاول في 

الزماني  التقسيم  تكريس  االقتحامات  تلك 

تغير  وقائع  وفرض  األقصى،  في  والمكاني 

والقانونية  والتاريخية  الدينية  الوقائع  من 

قدسية  ايجاد  على  يعمل  وبما  لألقصى، 

في  الشراكة  األقصى،  في  يهودية  وحياة 

األمنية  السيطرتين  عن  ناهيك  المكان، 

واإلدارية على األقصى، وتهويد كامل المنطقة 

المحيطة باألقصى، بطرد وترحيل العائالت 

فاصل  وايجاد  لألقصى،  المجاورة  المقدسية 

تهويد  خالل  من  ومحيطه،  األقصى  بين  ما 

بلدة سلوان والقصور األموية وحائط البراق.

إن فترة األعياد اليهودية وما يرافقها من أوسع 

تكريس  ومحاولة  لألقصى  اقتحام  عمليات 

شأنها  من  وزمانية،  مكانية  جديدة  وقائع 

مواجهات  إلى  األمور  انزالق  نحو  تدفع  ان 

مدينة  حدود  تتجاوز  واسعة  واشتباكات 

اذا  التاريخية،  فلسطين  ومساحة  القدس 

القدسية  نزع  المثال،  سبيل  على  جرى  ما 

قدم  موطئ  إيجاد  أو  األقصى،  ساحات  عن 

ندرك  ونحن  األقصى،  في  الجماعات  لتلك 

األمنية  واجهزتها  الكيان  حكومة  بان  تمامًا 

تلك  ستسبق  السياسية،  ومستوياتها 

االقتحامات الواسعة، بحملة اعالمية مكثفة، 

بأن  الماضي،  رمضان  شهر  في  حدث  كما 

على  تعمل  متطرفة،  فلسطينية  جهات 

وبأن  واألقصى،  القدس  في  الوضع  تصعيد 

»حمام  والتوراتية،هي  التلمودية  الجماعات 

الصالة  أجل  من  تأتي  وديع«،  و»حمل  سالم« 

وممارسة طقوسها التلمودية والتوراتية.

أخضر  وبضوء  التلمودية  الجماعات  هذه 

ما  إذا  واألمني،  السياسي  مستواها  من 

األقصى،  في  جديدًا  واقعًا  تكرس  أن  حاولت 

تقسيم زماني ومكاني، سيقود ذلك ربما إلى 

فلسطين  مساحة  من  وأشمل  اوسع  انفجار 

التاريخية، فاألقصى خط احمر يمنع العبث 

به، ونحن نراهن على شعبنا وجماهير امتنا 

الوطنية،  األنظمة  وكل  واإلسالمية،  العربية 

وكل  واإلسالمية،  العربية  المقاومة  وقوى 

األقصى  يتركوا  لن  بانهم  واكدوا  قالوا  من 

بمصير  العبث  وبان  لوحدها،  والقدس 

وبأن  إقليمية،  حربًا  يعادل  والقدس  األقصى 

هناك محورًا للقدس سيدافع عنها.

راسم عبيدات
كاتب فلسطيني

»األقصى«.. واحتماالت انفجار الوضع من قريب

قمة الجزائر 
بين الممكن والمأمول

محمد مالكي
كاتب مغربي

توحي مؤشرات عديدة بانعقاد القمة 

العربية القادمة في الجزائر يومي األول 

والثاني من تشرين الثاني/  نوفمبر 2022، 

كما تؤكد ترتيبات الدولة المضيفة بأن 

القادة العرب سيجتمعون خالل التاريخ 

المتوافق عليه من قبل وزراء الخارجية 

خالل اجتماعهم األخير الملتئم بمقر 

الجامعة العربية في القاهرة، علما أن القمة 

تّم تأجيلها خالل شهر آذار/  مارس الماضي. 

وحتى وقت قريب، كان هناك حديث قوي 

عن إرجائها للمرة الثانية، ألسباب كثيرة 

ذات صلة بمدى نضج واكتمال شروط 

نجاح أشغال هذا اللقاء.

تتأرجح رهانات القمة العربية القادمة 

في الجزائر بين ما هو ممكن ومتاح في 

الواقع، وبين ما تصبو البالد العربية وتأمل 

تحقيقه من أشغالها. وُنقدر أنه تأرجح 

محكوم بكثير من الشروط، منها ما هو 

مرتبط بالدولة المضيفة، أي الجزائر، 

وأخرى لها صلة بمناخ العالقات العربية- 

العربية، ومحيطها اإلقليمي والدولي.

ثمة قضايا عربية بالغة األهمية يؤمل من 

القمة أن تنظر فيها، وتتخذ قرارات إيجابية 

وفعالة بخصوصها، من قبيل »القضية 

الفلسطينية«، و»األزمة السورية«، والوضع 

في العراق، وفي ليبيا، ومستقبل السالم 

في اليمن، عالوة على التحديات التي 

تواجه تونس اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. 

ثم إن األمر ال يتوقف عند هذه الملفات ذات 

الطبيعة المركبة والمعقدة، بل هناك 

سياق دولي موسوم بالتوتر، ومرشح أن 

يزداد توترا في القادم من الشهور، إذا لم 

تنتصر إرادة السلم وكبح جماح الحرب. 

والحال أن العرب معنيون بهذه التوترات، 

بل توجد دولهم ومجتمعاتهم في قلب 

هذه المعادالت الدولية شائكة التعقيد.. 

الجامعة العربية التي غدا عصيا عليها 

صياغة حلول متوازنة ألزمات هذه الدول 

من اندالعها، وقد تجاوز بعضها العشرين 

سنة )العراق(، لن يتأتى لها القيام بذلك في 

قمة تأرجح انعقادها بين القبول والتردد في 

اإلعالن عن المشاركة، أو الدعوة إلى اإلرجاء 

والتأجيل.

الجماعات 
التلمودية 

ستحاول تكريس 
التقسيم الزماني 

والمكاني في 
المسجد األقصى

القدس الفلسطينية
عربي 21 
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في افتتاح فعاليات الجمعية العامة لألمم المتحدة

تحذير من »سخط عالمي« في الشتاء

وقال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن »أزمة 

تتزايد  التفاوتات  تتالشى،  الثقة  تتفاقم،  الشرائية  القدرة 

وكوكبنا يحترق«، منددا بما وصفه بأنه »خلل هائل« يعيق 

التصدي للمشاكل وإيجاد حلول ناجعة لها.

واعتبر األمين العام أن »هذه األزمات تهدد مستقبل البشرية 

أنفسنا،  ال نخدع  »دعونا  وقال غوتيريش  الكوكب«.  ومصير 

نحن في بحر هائج، يلوح في األفق سخط عالمي في الشتاء«.

االنقسامات  »تؤّدي  أن  من  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وحّذر 

األمن  مجلس  عمل  تقويض  إلى  الحالية  الجيوسياسية 

والقانون الدولي«.

المناقشات  أسبوع  افتتاح  بمناسبة  كلمته  في  ذلك  جاء 

رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة 

بمشاركة  نيويورك،  في  الدولية  للمنظمة  الدائم  المقر  في 

التركي  الرئيس  بينهم  دول،   110 من  أكثر  وزعماء  رؤساء 

»رجب طيب أردوغان«.

وقال غوتيريش في كلمته: »عالمنا في ورطة كبيرة وأصبح 

تقّوض  الحالية  الجيوسياسية  واالنقسامات  مشلواًل، 

الناس  وإيمان  وثقة  الدولي،  والقانون  األمن  مجلس  عمل 

التعاون  أشكال  جميع  وتهدم  الديمقراطية،  بالمؤسسات 

الدولي، وال يمكننا االستمرار على هذا المنوال«.

تتجه  وكأنها  الدولية  العالقات  بدت  ما،  مرحلة  »في  وتابع: 

نحو عالم ثنائي القطب، لكن يبدو أننا نخاطر اآلن بأن ينتهي 

األمر إلى عالم بال أقطاب حيث ال تعاون، وال حوار، وال يوجد حّل 

جماعي للمشكلة«. وأضاف غوتيريش: »الحوار هو السبيل 

بمفردها  مجموعة  أو  قوة  توجد  ال  ألنه  األمام؛  إلى  الوحيد 

يمكنها اتخاذ القرار، نحن بحاجة إلى تحالف من العالم«.

تشابا  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  رئيس  وتعّهد 

مجلس  إصالح  عملية  في  قدما  بالمضي  أمس،  كوروشي، 

األمن الدولي، وقال إن »الوقت حان لتمثيل كل سكان العالم 

بشكل أكثر مساواة«.

المناقشات  أسبوع  افتتاح  بمناسبة  كلمته  في  ذلك  جاء 

رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة 

بمشاركة  نيويورك،  في  الدولية  للمنظمة  الدائم  المقر  في 

التركي  الرئيس  بينهم  دول،   110 من  أكثر  وزعماء  رؤساء 

»رجب طيب أردوغان«.

وقال كوروشي: »أتعهد بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة 

لتنفيذ جدول األعمال الذي طلبته الدول األعضاء، وأعّول على 

مشاركتكم البناءة والتعاون واالحترام المتبادل«.

المتعلقة  المفاوضات  في  قدما  أمضي  أن  »أريد  وأضاف: 

شعوب  كل  لتمثيل  الوقت  حان  لقد  األمن،  مجلس  بإصالح 

العالم في هذا المجلس بشكل أكثر مساواة«.

منظمتنا  مصداقية  تختبر  مسألة  »هذه  كوروشي:  وتابع 

بأكملها )...( بحيث تعكس حقائق القرن الحادي والعشرين 

دعونا  اآلن..  متاحة  الفرصة   )...( األطراف  متعدد  ونظامنا 

نتحرك«.

وزعماء  قادة  أمام  كلمته  في  العامة  الجمعية  رئيس  ودعا 

العالم إلى »التضامن بين الدول األعضاء ألن التفاوتات وصلت 

إلى مستويات قياسية«.

من جهته دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام االمم 

المتحدة إلى إيجاد مخرج »مشرف« للحرب في أوكرانيا.

في  المتحدة  لالمم  العامة  الجمعية  منبر  على  من  وقال 

سيسمح  مقبول  دبلوماسي  حل  إيجاد  علينا  »معا  نيويورك 

للجانبين بالخروج من األزمة بشكل مشرف«.

على   )...( الحرب  إلنهاء  جهودنا  تكثيف  »سنواصل  وأضاف 

أساس وحدة أراضي اوكرانيا واستقاللها«.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن »ال تنتصر الحرب« وأن 

تنتصر »عملية سالم عادلة« مذكرا أنه منذ بدء الحرب في 24 

شباط/  فبراير، نجحت تركيا مرتين في جمع ممثلين عن 

روسيا وأوكرانيا في أنطاليا )جنوب( واسطنبول.

جهود  دعم  إلى  الدول  وكل  الدولية  المنظمات  »أدعو  وأضاف 

تركيا بصدق«.

المجتمع  الثاني،  عبدالله  الملك  األردني  العاهل  وطالب 

الالجئين  حقوق  دعم  بشأن  قوية  رسالة  يبعث  بأن  الدولي 

في  المنال  بعيد  يزال  ال  السالم  أن  معتبرا  الفلسطينيين، 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

المناقشة  افتتاح  خالل  خطابه  في  األردني،  العاهل  وأكد 

رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة 

بنيويورك، أن إنهاء الصراع يكمن في حل الدولتين وفقا لقرارات 

الفلسطينية  الدولة  قيام  إلى  يفضي  الذي  المتحدة  األمم 

المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من 

يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا المجتمع 

الدولي إلى الضغط باتجاه إنهاء هذا الصراع.

وقال إن »أحد أبرز المبادئ التي تأسست عليها األمم المتحدة 

إنكار  يمكن  وال  مصيرها،  تقرير  في  الشعوب  جميع  حق  هو 

هذا الحق للفلسطينيين وهويتهم الوطنية المنيعة«، مشددا 

الوضع  على  بالحفاظ  السياق،  هذا  في  بالده،  التزام  على 

من  انطالقا  وذلك  القدس  مدينة  وهوية  والتاريخي  القانوني 

الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية.

{ األمين العام يفتتح أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة

غوتيريش: 
االنقسامات الحالية تؤدي 
إلى تقويض مجلس األمن 

والقانون الدولي

 أردوغان يدعو إلى مخرج 
»مشرف« للجانبين في 

النزاع بين أوكرانيا وروسيا 

االمم المتحدة )الواليات 
المتحدة(- أ. ف. ب - انطلقت 
أعمال الجمعية العامة لألمم 

المتحدة، في نيويورك، االثنين، 
وسط انقسامات دولية واسعة، 

إلى جانب الحرب الروسية في 
أوكرانيا وأزمة الغذاء.. وحّذر األمين 

العام لألمم المتحدة أمس في 
افتتاح فاعليات الجمعية العامة 

السنوية من مخاطر »سخط 
عالمي في الشتاء«، في عالم 

»تشّله« االنقسامات على الرغم 
من مخاطر األزمات المتراكمة، 

من الحرب في أوكرانيا إلى االحترار 
المناخي.

العاهل األردني: 
ال يمكن إنكار حق الشعب 

الفلسطيني في تقرير مصيره

في تحقيق فلسطيني - بريطاني تم تقديمه لـ »الجنائية الدولية«

االحتالل تعمد قتل شيرين أبو عاقلة
نتائج  أظهرت  األناضول-  الرجوب-  عوض  الله-    رام 

الجنائية  للمحكمة  ُقدم  بريطاني،   - فلسطيني  تحقيق 

قتل  تعّمد  اإلسرائيلي  الجيش  أن  أمس،  الدولية، 

الصحفية شيرين أبو عاقلة.

الحق  لمؤسستي  مشترك  تحقيق  في  ذلك  جاء 

البريطانية. أركيتكتشر  وفورينسك  الفلسطينية 

 )Forensic Architecture( أركيتكتشر  فورينسك  وتقول 

عبر موقعها اإللكتروني، إنها وكالة أبحاث تتخذ من لندن 

مقرا لها، وتختص بالتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان 

الشرطة  وقوات  الدول  ترتكبه  الذي  العنف  ذلك  في  بما 

متطورة  تقنيات  باستخدام  والشركات،  والجيوش 

البحث  إلى  باإلضافة  والمعماري،  المكاني  التحليل  في 

الوثائقي، والمقابالت الميدانية. 

تصريح  في  جبارين  شعوان  الحق  مؤسسة  مدير  وقال 

خلصت  موثقة  علمية  »دراسة  األناضول:  لوكالة  خاص 

كانت  القتل  عملية  أن  وهي  المعلنة  النتيجة  إلى 

متعمدة، من قبل الجيش اإلسرائيلي«.

في  االستقصائية  الهندسة  وحدة  خالل  »من  وأضاف: 

ميدانيا،  الواقع  درسنا  أركيتكتشر،  فورينسك  مؤسسة 

استغرقنا عديدا من األيام جمعنا فيها كل الوثائق، وكل 

المكان  بتصوير  كذلك  نحن  وقمنا  التصويرية،  المادة 

جويا«.

الكاميرات بما  أنهم وضعوا العديد من  إلى  وأشار جبارين 

يسهل التقاط أدق التفاصيل، مضيفا: »وضعناها بشكل 

علمي محدد ودرسناها«.

)أبو عاقلة(  القتل كانت متعمدة، وشيرين  وقال: »عملية 

للجيب  بالنسبة  الهدف  ومدى  النظر  مدى  في  كانت 

)مركبة الجنود( العسكري اإلسرائيلي«.

الطلقة  وإنما  شيرين،  ُتصب  لم  األولى  »الطلقة  أن  وذكر 

الثانية وجميعها أطلقت من خالل قناص من فتحة إلطالق 

النار في الجيب«.

وتتبع  هندسية،  ناحية  من  علميا  هذا  »أثبتنا  وتابع: 

يكن  لم  فالقتل  شيرين،  وجود  ونقطة  الرصاصة  مسار 

في  مستقال  تحقيقا  المحكمة  فتح  إمكانية  وعن  عفويا«. 

في  تحقق  »المحكمة  جبارين:  قال  عاقلة،  أبو  قضية 

الوضع بشكل عام، لكن في هذه الحالة يعود األمر لمكتب 

المدعي العام«.

وأضاف: »يبقى للمحكمة )الجنائية الدولية( االختصاص 

{  شيرين أبو عاقلةوهل ستفتح تحقيقا مستقال أم ال«.

لبحث ملف المصالحةميشال عون:
لبنان يحتاج 

إلى إصالح سياسي
لقاء موّسع للفصائل 
الفلسطينية بالجزائر

بيروت- قنا- أعلن الرئيس اللبناني العماد 

ميشال عون أنه يعمل على تشكيل حكومة 

بصالحيات رئاسية تتولى مهامه في حال 

حصول شغور رئاسي بعد 31 أكتوبر 

المقبل.

وفي تصريح له أمس قال عون: »إن لبنان 

يحتاج إلى إصالح سياسي وسيادي، باإلضافة 

إلى تغييرات بنيوية في النظام الذي ال بد من 

تعزيزه وإصالحه«، الفتا إلى أنه من الصعب 

إدارة دولة بثالثة رؤوس.

وأشار إلى أن التدقيق المالي الجنائي في 

حسابات مصرف لبنان مستمر على أمل أن 

يقدم التقرير األول في نهاية سبتمبر الجاري.

وينص الدستور اللبناني في المادة 73 

منه على أنه »قبل موعد انتهاء والية رئيس 

الجمهورية بمدة شهر على األقل أو شهرين على 

األكثر يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة 

من رئيسه النتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم 

يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما 

في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء والية 

الرئيس«.

رام الله- األناضول- قال سفير فلسطين في 

الجزائر فايز أبو عيطة، إن لقاء موسعا بين 

الفصائل الفلسطينية، سيعقد في الجزائر 

خالل األسبوع األول من أكتوبر/   تشرين األول 

القادم، لبحث ملف المصالحة وإنهاء االنقسام 

المستمر منذ عام 2007.

وأضاف في حديثه إلذاعة صوت فلسطين 

)حكومية(، أن جولة حوارات جديدة تجري 

حاليا بين الفصائل الفلسطينية »تمهيدا 

للقاء موسع للفصائل الفلسطينية سيكون 

األسبوع األول من أكتوبر المقبل«.

وأعرب أبو عيطة عن أمله في أن »توّفق الجزائر 

في الوصول إلى صيغة توافقية يلتقي الكل 

الفلسطيني عليها، من أجل وضع حد هذا 

االنقسام، والبدء في صفحة الوحدة الوطنية«.

واإلثنين، وصل الجزائر وفد من حركة 

التحرير الوطني »فتح«، برئاسة نائب رئيس 

الحركة محمود العالول »بدعوة من القيادة 

الجزائرية في إطار التنسيق المشترك حول 

التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية 

وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة 

التحرير الفلسطينية«.

واشنطن تعتبر االستفتاءات المعلنة »زائفة«

»4« مناطق أوكرانية تتجهز لالنضمام لروسيا
السلطات  أعلنت   - ب  ف.  أ.  موسكو- 

الموالية للكريملين في مناطق دونباس 

األوكرانية،  وزبوروجيا  وخيرسون 

الشعبي  لالستفتاء  موعد  تحديد 

حول االنضمام لروسيا االتحادية، فيما 

التهديد  على  بالقضاء  كييف  توعدت 

لوغانسك  منطقتي  وتعتزم  الروسي. 

إقليم  تشكالن  اللتين  ودونستيك 

الدونباس في شرق أوكرانيا ومنطقتي 

إلى  جنوبها  في  وزبوروجيا  خيرسون 

إلى  االنضمام  حول  استفتاءات  تنظيم 

روسيا بين 23 أيلول/  سبتمبر و27 منه.

في  االستفتاءات  هذه  وستنّظم 

الواقعتين  ولوغانسك  دونيتسك 

اعترف  واللتين  دونباس  منطقة  في 

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 

على  هجومه  إطالق  قبيل  باستقاللهما 

هاتين  روسيا  ضم  شأن  ومن  أوكرانيا. 

كبيرا  تصعيدا  يشكل  أن  المنطقتين 

في النزاع.

ولوغانسك  دونيتسك  أراضي  وتشّكل 

يسيطر  التي  دونباس  منطقة  معا 

عليها جزئيا انفصاليون موالون لروسيا 

العام  في  كييف  سلطات  على  تمّردوا 

رئيس  وكان  موسكو.  من  بدعم   2014
منطقة  في  ذاتيا  المعلن  »البرلمان« 

ميروشنيتشنكو  دينيس  لوغانسك 

أول من أعلن موعد تنظيم االستفتاء.

بوشيلين،  دينيس  حذوه  ليحذو 

القيادي الموالي لروسيا في دونيتسك، 

وقد حض بوتين على المسارعة لضم 

المنطقة إلى روسيا.

خيرسون  منطقة  ستنّظم  كذلك 

الواقعة في جنوب أوكرانيا والخاضعة 

استفتاء  الروسية،  القوات  لسيطرة 

حول االنضمام إلى موسكو من 23 أيلول/  

أعلنت  ما  وفق  منه،   27 وحتى  سبتمبر 

سلطات االحتالل.

تنظيم  موعد  عن  اإلعالن  وبعيد 

أمس  كييف  تعّهدت  االستفتاءات، 

»القضاء« على »التهديد« الروسي.

األوكرانية  الرئاسة  مكتب  مدير  وقال 

»أوكرانيا  إن  تلغرام  عبر  يرماك  أندري 

ستسوي المسألة الروسية«.

وأضاف أنه ال يمكن القضاء على التهديد 

جانب  من  »ابتزاز«  بـ  منددا  بالقوة،  إال 

موسكو مدفوع بـ »الخوف من الهزيمة«.

جزيرة  شبه  روسيا  ضّمت  أن  وسبق 

في   2014 العام  في  األوكرانية  القرم 

تدّخل  أعقاب  في  نّظم  استفتاء 

كييف  اعتبرتها  خطوة  في  عسكري، 

والغرب غير مشروعة.

وعلق وزير الخارجية الروسي، سيرغي 

المعلنة  االستفتاءات  على  الفروف، 

العسكرية  العملية  بداية  منذ  بالقول: 

الفترة التي سبقتها، قلنا  الخاصة وفي 

أن  يجب  المعنية  المناطق  شعوب  أن 

يؤكد  الفروف:  وأضاف  مصيرها.  تقرر 

أن  يريدون  أنهم  برمته  الحالي  الوضع 

يكونوا سادة مصيرهم.

بعمليات  المتحدة  الواليات  ونددت 

إجراءها  روسيا  تعتزم  التي  االستفتاء 

واعتبرتها  أوكرانية  مناطق  لضم 

خطوات »زائفة« مؤكدة أنها لن تعترف 

بالنتائج.

لشؤون  األبيض  البيت  مستشار  وقال 

ساليفان  جيك  القومي  األمن  األمن 

لمبادئ  إهانة  االستفتاءات  »تلك  إن 

»إذا  وأضاف  األراضي«.  ووحدة  السيادة 

لن  المتحدة  الواليات  فإن  ذلك،  حدث 

بأي  روسيا  بمطالبات  مطلقا  تعترف 

أجزاء من أوكرانيا تقول إنها ضمتها«.
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تين هاج يطلب ضم راموس
طلب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، التعاقد 

مع أحد الالعبين البارزين في الدوري البرتغالي، خالل الميركاتو الشتوي 

المقبل. ووفقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، فإن تين هاج طلب ضم 

جونكالو راموس، مهاجم بنفيكا، خالل الميركاتو الشتوي لتعزيز قوة 

الشياطين الحمر. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قيمة راموس تبلغ 

25 مليون جنيه إسترليني، ولديه شرط جزائي في عقده مع بنفيكا يبلغ 
100 مليون إسترليني. وأوضحت أن راموس ارتبط باالنتقال إلى نيوكاسل 

يونايتد خالل الميركاتو الصيفي الماضي، حيث كان إيدي هاو، مدرب 

الماكبايس، يبحث عن مهاجم جديد، كما كان تحت أنظار بايرن ميونخ. 

كشف عن هويته وشعاره

عبدالله بن فالح رئيسًا التحاد الرياضات اإللكترونية

} تصوير- أسامة الروسان

للرياضات  القطري  االتحاد  كشف 

من  وشعاره  هويته  عن  اإللكترونية 

أمس  عقده  صحفي  مؤتمر  خالل 

خالله  من  أعلن  الدوحة،  ببرج  الثالثاء 

اكتمال  إلى  إضافة  االتحاد،  هوية  عن 

الضوء  سلط  كما  تأسيسه،  إجراءات 

وسط  وأهدافه  ورؤيته  رسالته  على 

حضور وتفاعل من المسؤولين وممثلي 

وأسرة  اإلعالمية  والوكاالت  الوسائل 

اللجنة األولمبية القطرية.

حضور  الصحفي  المؤتمر  وشهد 

فالح  بن  عبدالله  الشيخ  سعادة 

القطري  االتحاد  رئيس   - ثاني  آل 

فيصل  والسيد  االلكترونية  للرياضات 

العام  السر  أمين   – خالد  عبدالرحمن 

االلكترونية  للرياضات  القطري  لالتحاد 

المكون  اإلدارة  مجلس  أعضاء  والسادة 

خالد  آل  خالد  بن  ناصر  الشيخ  من: 

وناصر بن عبدالله والشيخة عبير نوح 

السر  أمين  هارون  آل  وخليفة  ثاني،  آل 

بجانب  المهندي  خالد  وموزة  المساعد 

التواصل  إدارة  مدير  المغيصيب  أحمد 

االجتماعي. 

التفاهم  مذكرة  توقيع  المؤتمر  وشهد 

للرياضات  القطري  االتحاد  بين 

والتي  كويست  وشركة  االلكترونية 

التنفيذي  الرئيس  حنين  ايلي  مثلها 

فيصل  قدم  جهته  ومن  للشركة. 

السر  أمين   – خالد  عبدالرحمن 

اإللكترونية  للرياضات  القطري  لالتحاد 

وشعار  هوية  حول  تقديميًا  عرضًا   -

الحرف  دمج  فكرة  في  الممتثلة  االتحاد 

العربية  باللغتين  قطر  اسم  من  األول 

التحكم  لجهاز  ليرمزا  واإلنجليزية 

ومن  اإللكترونية،  األلعاب  في  اليدوي 

وأهداف  ورسالة  رؤية  فيصل  قدم  ثم 

االتحاد  أن  السر  أمين  وأوضح  االتحاد. 

في مسيرته الواعدة يسعى إلى تعزيز 

قطر  في  اإللكترونية  الرياضات  ثقافة 

تتميز  وعناصر  رياضية  مواهب  وجذب 

تمثيل  تدعم  أن  تستطيع  بالمهارة 

وأن  الخارجية  المشاركات  في  قطر 

لعالم  وجذبهم  القادمة  األجيال  تلهم 

الرياضات اإللكترونية.

السر  أمين  نائب  هارون  آل  خليفة  أكد 

للرياضات  القطري  االتحاد  في  العام 

من  العديد  هناك  أن  اإللكترونية 

التحديات في الفترة القادمة.

نوجه  االتحاد  تأسيس  وقال»عقب 

لتحدي  جاهزيتنا  على  للعالم  رسالة 

الجميع، ونحن لم نقم بتكوين االتحاد 

نتطلع  ولكن  فقط  التكوين  أجل  من 

الالعبين  من  القادم  الجيل  لمساعدة 

حتى يصبحوا أبطال العالم«.

الشيخ  سعادة  أعرب   .. جانبه  من 

عبدالله بن فالح آل ثاني رئيس االتحاد 

مشيرا  الرسمي،  باإلعالن  سعادته  عن 

اللحظة  لهذه  طمحنا  لطالما  أنه  إلى 

االلكترونية  للرياضات  اتحاد  بإنشاء 

في قطر.

اللوائح  وضع  لنا  يتسنى  وأضاف: 

القاعدة  ستطور  التي  والخطط 

االلكترونية،  للرياضات  الجماهيرية 

الرياضات  أن  ثاني  آل  وأضاف 

اإللكترونية تحظى بجماهيرية كبيرة 

نصنع  أن  وعلينا  والمنطقة  قطر  في 

بيئة متكاملة تحفو باإلثارة والتنافسية 

المهارات  المواهب وتطوير  وتعزز صقل 

في  قطر  لتمثيل  الالعبين  ودعم 

المحافل القارية والعالمية.

رسالتنا  قائاًل:  االتحاد  رئيس  وأوضح 

بأنشطة  النهوض  هي  االتحاد  في 

القاعدة  وتنمية  اإللكترونية  الرياضات 

تمتاز  تحتية  بنية  وفق  الجماهيرية 

إضافة  التكنولوجية،  المعايير  بأعلى 

وتطويرهم  الرياضيين  دعم  إلى 

تحقيق  في  سيساهم  مما  لالحترافية، 

رؤية وأهداف االتحاد. 

عوض الكباشي كتب

حول مصير أليجري

نزاع في إدارة يوفنتوس
اإليطالي  مصير  تسبب 

أليجري،  ماسيميليانو 

ليوفنتوس،  الفني  المدير 

إدارة  داخل  نزاع  في 

خالل  العجوز  السيدة 

األيام الماضية.

بشدة  الفريق  ويعاني 

النتائج،  تراجع  من 

المركز  يحتل  حيث 

ترتيب  جدول  في  الثامن 

الدوري اإليطالي بـ 8 نقاط، 

أول  خسارة  إلى  باإلضافة 

مباراتين في دور المجموعات 

ووفقا  أوروبا.  أبطال  بدوري 

ديال  »كوريري  لصحيفة 

يوفنتوس  إدارة  فإن  اإليطالية،  سيرا« 

لحسم  الماضي،  الجمعة  اجتمعت، 

مصير أليجري، بوجود الرئيس أندريا 

فيديريكو  الرياصي  والمدير  أنييلي 

التنفيذي  والمدير  تشيروبيني 

الرئيس  ونائب  أريفابيني  ماوريتسيو 

الصحيفة  وأشارت  نيدفيد.  بافل 

في  اقترح  نيدفيد  أن  إلى  اإليطالية 

أنييلي  لكن  أليجري،  إقالة  االجتماع 

رفض.

وكشفت أن أنييلي تحدث مع أليجري، 

اإلثنين، عبر الهاتف واطمئن بأن الفريق 

سيبقى موحدا دون وجود أي انقسامات 

العمل  وسيواصل  المالبس،  غرفة  في 

للمضي قدما صوب النتائج اإليجابية.

نظمتها »اللجنة العليا« لمجموعة من المواطنين

جولة في استاد المدينة التعليمية

واالرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  استضافت 

جولة  في  القطريين  المواطنين  من  مجموعة 

على  قرب  عن  للتعرف  التعليمية  المدينة  باستاد 

االستاد المونديالي المشيد وفق أحدث المواصفات 

من  األخيرة  المراحل  على  وإطالعهم  العالمية 

االستعدادات الجارية لكأس العالم.

أمس  بدأت  قد  العليا  اللجنة  وكانت 

تقنية  عبر  الندوات،  من  سلسلة 

الستعراض  المرئي،  االتصال 

ببطاقة  المتعلقة  التفاصيل  جميع 

الذين  للمشجعين  اإللزامية  »هّيا« 

يرغبون في حضور مباريات كأس 

في  وذلك   ،2022 قطر   FIFA العالم 

الستضافة  اللجنة  جهود  إطار 

وتقديم  استثنائية،  بطولة 

خالل  للجميع  فريدة  تجربة 

المونديال المرتقب.

سبتمبر   27 في  الندوات  وتستمر 

الجاري، و4 و11 و18 و25 و27 أكتوبر 

الجوانب  جميع  وتتناول  المقبل، 

المتعلقة ببطاقة »هّيا« ومنها فوائد 

طلبات  تقديم  وتفاصيل  البطاقة، 

الحصول عليها.

{ أليجري

قطر تترقب صافرة البداية لتقديم نسخة مميزة وغير مسبوقة

»60« يوما على انطالق المونديال

الدوحة- قنا- تضاعفت وتيرة االستعدادات في دولة 

كأس  نهائيات  انطالق  على  يوما   60 تبقي  مع  قطر 

العالم FIFA قطر 2022، من خالل تنسيق محكم بين 

تقديم  بهدف  وذلك  وساق،  قدم  على  الجهات  جميع 

نسخة مميزة وغير مسبوقة تتيح لعشاق كرة القدم 

كروية  بتجربة  االستمتاع  العالم  دول  مختلف  من 

 18 حتى  نوفمبر   20 من  الفترة  خالل  قطر  أرض  على 

ديسمبر من العام الحالي.

بطولة  أول  بتنظيم  التحدي  سقف  قطر  ورفعت 

محايدة للكربون تراعي مبدأ االستدامة، وبالتوازي مع 

ما تم إنجازه سابقا من تنظيم فعاليات عالمية أبهرت 

وإرثها  الدولة إلبراز وجهها الحضاري  الجميع، تسعى 

الجمالي أثناء المونديال.

أي  من  أقرب   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  وباتت 

ما  إلى  التنازلي  العد  ساعة  دخول  مع  مضى  وقت 

اللجنة  تضع  حيث  االنطالقة،  قبل  يوما   60 عن  يقل 

على  األخيرة  اللمسات  واإلرث  للمشاريع  العليا 

منافسات  ستستضيف  التي  المنشآت  مختلف 

المشجعين  ومناطق  مالعب  من  المرتقبة  البطولة 

تجربة  ستعزز  التي  والتراثية  السياحية  والمعالم 

المشجعين خالل هذا الحدث الكبير.

وكثفت قطر تحضيراتها من كافة النواحي، وظهرت 

وشوارع  مناطق  جميع  في  المونديالية  المالمح 

 FIFA العالم  كأس  تميمة  تواجد  خالل  من  الدوحة، 

2022 »لعيب«، والتي ترمز إلى شخصية مرحة  قطر 

جنسها،  معرفة  يمكن  ال  افتراضي  عالم  من  جاءت 

عبر  العالم  كأس  بطوالت  متابعة  على  واعتادت 

التاريخ، والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح 

المغامرة واالستكشاف وتقديم المساعدة.

هي  وإنما  اللحظة،  وليدة  تكن  لم  التحضيرات  وهذه 

الجهات  جميع  تكاتف  بفضل  جبارة  جهود  نتيجة 

لجميع  واضحة  قطر  رسالة  كانت  كما  الدولة،  في 

جميع  وضيافة  استقبال  على  بقدرتها  المنطقة  زوار 

الوافدين إليها، سواء في الفنادق أو المنازل، أو في قرى 

المشجعين المجهزة بكل وسائل الراحة، أو حتى من 

البحرية في  الموانئ  التي سترسو في  السفن  خالل 

تجربة فريدة.

ومع االحتفاالت التي تعم قطر، بمناسبة بقاء 60 يوما 

على انطالق المونديال، سعت قطر لتكثيف جهودها 

المميزة إلنجاح الحدث العالمي، كما أن الجميع في 

كل مؤسسات الدولة المختلفة عمل على مدار اثني 

وبهدف  التاريخية،  اللحظة  تلك  أجل  من  عاما  عشر 

من  تجعل  مسبوقة  غير  فريدة  استضافة  تسجيل 

النسخة المقبلة األفضل.

الستضافة  جاهزة  البطولة  مالعب  كافة  وباتت 

العالم، بعد تدشين استاد  األبرز في  الكروي  الحدث 

لوسيل يوم 9 سبتمبر الجاري من خالل مواجهة كأس 

سوبر لوسيل التي جمعت الهالل السعودي والزمالك 

المصري وشهدت حضورا جماهيريا هائال تخطى 77 

ألف مشجع، وظهر الملعب الذي سيستضيف نهائي 

كأس العالم في 18 ديسمبر المقبل تزامنا مع اليوم 

الوطني للدولة بصورة رائعة مؤكدا جاهزيته الكاملة 

الستضافة مباريات البطولة عبر المواجهة األولى على 

أرضه.

{ بافارد
بافارد:

تلقيت اتصاالت من أندية مختلفة
ميونخ،  بايرن  ظهير  بافارد،  بينيامين  اعترف 

االنتقاالت  فترة  خالل  العروض  بعض  بتلقيه 

بملعب  البقاء  قرر  لكنه  الماضية،  الصيفية 

عبر  تليفزيونية  مقابلة  وخالل  أرينا.  أليانز 

بافارد  قال  الفرنسي،  »تيليفوت«  برنامج 

مختلفة،  أندية  من  اتصاالت  »تلقيت 

أسئلة  عدة  لتوجيه  دفعني  مما 

»تحدثت  وأضاف  لنفسي«. 

)المدير  ناجلسمان  مع 

أوضح  الذي  للبايرن(،  الفني 

في  دورا  سألعب  أنني  لي 

إفصاحه  عدم  ورغم  عن خططه«. 

هوية تلك األندية، قال بافارد »ربما أذهب إلى أحد تلك األندية 

يوما ما«. وأحاطت الشكوك بمستقبل الدولي الفرنسي طوال 

الصيف، خاصة بعد تعاقد ناديه مع الظهير المغربي نصير 

مزراوي من أياكس.
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فهد بن خالد رئيس االتحاد القطري للمالكمة والمصارعة يؤكد:

طموحاتنا ال تتوقف.. وهدفنا المنافسة في اآلسياد

والمصارعة  للمالكمة  القطري  االتحاد  رئيس  وأكد 

بشكل  للتحضير  للرياضيين  تحضيري  برنامج  وضع 

الصين  في  ستقام  التي  المقبلة  اآلسيوية  لأللعاب  جيد 

لقطر  مشاركة  أول  ستكون  حيث   ،2023 سبتمبر  خالل 

الرئيسي  الهدف  سطروا  وقد  الجوجيتسو،  رياضة  في 

ظل  في   ،2030 قطر  اآلسيوية  األلعاب  وهي  لهم  بالنسبة 

الدعم المتواصل للفئات الشبابية في الرياضات الثالث.

للحديث  ثاني  آل  خالد  بن  فهد  الشيخ  سعادة  وتطرق 

للتحضير  والخارجية  الداخلية  المعسكرات  أهمية  عن 

لالستحقاقات المقبلة، وضرورة االحتكاك بين الرياضيين 

خاصة بالنسبة للمالكمة التي تطلب أكثر االستمرارية، 

واستضافة منتخبات أخرى لالحتكاك معها.

وقال في بداية حديثه إنهم يعملون على التحضير لأللعاب 

نمتلك  حيث  الصين،  في  ستقام  التي  المقبلة  اآلسيوية 

مالكمين شبابا، حتى تكون تجربة مميزة لهم من خالل 

اآلسيوية  واأللعاب  المقبلة،  للبطوالت  الخبرة،  كسب 

2030 التي تعتبر هدفنا األساسي، من معسكرات داخلية 
في  مشاركات  لدينا  تكون  سوف  وكذلك  وخارجية، 

بطوالت تحضيرية لالستحقاقات المقبلة، طبعا التركيز 

تنقسم  التي  المعسكرات  على  الرياضات  هذه  مثل  في 

التطويري،  والمعسكر  اإلعدادي  المعسكر  لشقين، 

وسنحاول وضع خطة اساسية للربط بينهما، فالمعسكر 

التطويري يكون من خالل االحتكاك بين الالعبين خاصة 

منتخبات  الستضافة  باإلضافة  البطوالت،  تغيب  عندما 

يكون  أن  وسنحاول  مهيأة،  لمنشآت  قطر  امتالك  ظل  في 

وقد  باآلسياد،  المقبلة  مشاركتنا  في  كامل  فريق  لدينا 

يكون من الصعب أن يكون لدينا رياضيون في كل األوزان، 

لكن سنحاول أن ننافس في مختلف األوزان.

خالد:  بن  فهد  الشيخ  فقال  الشبابية،  الفئات  عن  أما 

فئة  من  بدءا  يكون  المقبلة  لالستحقاقات  التحضير 

التي  األندية  مع  بالتواصل  قمنا  حيث  الناشئين، 

المالكمة  وتحظى  مستمرة،  زيادة  في  أعدادها  اصبحت 

وذلك  دعمها،  ارتأينا  لهذا  كبير،  باهتمام  األندية  هذه  في 

مع  االحتكاك  خالل  ومن  المدربين،  أفضل  على  باالعتماد 

المالكمين، وهذا ما قمت به لما كنت مدربا حيث كنت 

اخوض نزاالت مع مالكمين من مختلف البلدان.

اقامها  فعالية  آخر  في  النسوي  العنصر  تواجد  عن  اما 

البطوالت  في  المشاركة  وامكانية  المالكمة،  في  االتحاد 

فرصة  لديهن  سيكون  أكيد  فقال:  والخارجية  المحلية 

مشاركات  توجد  ال  حاليا  ولكن  محلية  بطوالت  لخوض 

األندية  مع  جلسة  لدينا  يكون  وسوف  لهن،  خارجية 

لدينا  يكون  حتى  محلية،  بطوالت  تنظيم  على  لإلشراف 

بين  توافق  هنالك  ليكون  النزاالت،  لخوض  تنسيق 

أو شهري  المستويات عن طريق برنامج بشكل اسبوعي 

يكون  الوقت  نفس  وفي  المالكمين،  بين  توازن  لوضع 

لدينا تقارب في المستوى خالل النزاالت.

تدريبية  دورات  باحتضان  سيقومون  انهم  عن  وكشف 

يتواجد  حيث  المحلية،  الفترة  خالل  للمدربين  محلية 

معنا عبداللطيف صادق باإلضافة للمالكمين السابقين، 

أخرى  ودورات  فرانك،  بالمدرب  باالستعانة  ايضا  وقمنا 

تطوير  فهدفنا  للمالكمة،  الدولي  االتحاد  مع  خارجية 

المالكمة حتى في األندية.

الثالث  الرياضات  التوفيق بين  أنه يعمل على  إلى  وأشار 

حتى  االستفادة  على  والعمل  تطويرها،  على  والعمل 

الذي  للبرنامج  وبالعودة  األخرى،  القتالية  الرياضات  من 

المالكمين،  تحضير  بخصوص  االتحاد  في  سطرناه 

نتائج  لتحقيق  االستمرارية  اكثر  تتطلب  اللعبة  هذه 

المراكز  تحتل  دول  في  مثال  نشاهده  ما  وهذا  جيدة، 

الجزائر  وحتى  كازاخستان  مثل  المالكمة  في  األولى 

فخوض  باالستمرارية،  يكمن  ذلك  في  السر  ستجد 

المالكم  مستوى  بسيط  تمرين  وخوض  كبيرة  بطولة 

برنامج  المالكم  لدى  يكون  عندما  العكس  سيتراجع، 

يكون فيه احتكاك مع المالكمين، وهذا ما نعمل عليه في 

بطولة كتارا.

وتحدث عن األسماء التي شهدت التي تألقت خالل الفترة 

وسعيد  المري  عبدالهادي  من  المالكمة،  في  الماضية 

جدا  الصعب  من  المالكمة  في  قائال:  صميخ  ال  ناصر 

وضع مخطط بعيد األمد، ألن المالكم يبني مخططه من 

المالكم  الهواة  مع  العكس  اإلحتراف،  في  وهذا  ألخر  نزال 

مجاراته  وهنا  العالم،  بطل  مع  األول  نزاله  في  يواجه  قد 

كبيرة،  وقدرات  قوة  ذلك  ويتطلب  جدا،  صعب  يكون 

برونزية  حصد  الذي  البدر  مع  وجدناها  المميزات  وهذه 

التي  الجيدة  النقاط  ومن  بمصر،  العربية  البطولة  في 

أصدرها االتحاد الدولي للمالكمة اعطاء الفرص للمالكم 

لإلحتراف وكذلك في بطولة الهواة.

لله  الحمد  قال:  الجوجيتسو،  رياضة  في  هدفهم  وعن 

األولمبية،  اللجنة  من  تلقيناه  الذي  الدعم  خالل  من 

يمارسها  التي  الرياضة  هذه  في  رياضين  لدينا  اصبح 

الفرصة  نستغل  أن  وسنحاول  شبابنا،  من  الكثير 

المقبلة  لألسياد  تحضيرية  محلية  بطوالت  باحتضان 

شباب  ولدينا   ،2023 سبتمبر  شهر  في  ستقام  التي 

الخارجية. مشاركاتهم  في  ألقابت  حققوا 

آل ثاني حديثه حول  وختم سعادة الشيخ فهد بن خالد 

كانت  فترة  أصعب  قائال:  كمالكم،  بها  مر  فترة  أصعب 

إلى االحتراف، كأول قطري  الهواة  انتقلت من مالكمة  لما 

األول  النزال  ففي  االحترافية،  المالكمة  غمار  يخوض 

وحققت  بقوة  وقتها  عدت  لكن  األولى  الجولة  في  سقطت 

الفوز األول.

{ أرشيفية لبطولة كتارا للمالكمة

من المالكمة إلى المصارعة وصوال 
إلى الجوجيتسو، يحاول سعادة 

الشيخ فهد بن خالد بن جاسم 
آل ثاني رئيس االتحاد القطري 

للمالكمة والمصارعة ورئيس 
لجنة الجوجيتسو أن يربط بين 

الرياضات الثالث، خاصة انها تعرف 
اقباال كبيرا من شبابنا، وهذا ما 

أكده خالل المؤتمر الصحفي الذي 
عقد بمقر االتحاد للكشف عن 

خطة االتحاد المستقبلية.

   كتب        وحيد بوسيوف

لدينا أبطال سيكونون مشروعا 
ألبطال آسيا في المالكمة

{ الشيخ فهد بن خالد آل ثاني

إقبال كبير من شبابنا على رياضة الجوجيتسو.. وندعم األندية لنشر اللعبةوضعنا استراتيجية لدعم الفئات الشبابية

بن حنزاب: التعاون مع 
»القرصنة« أبرز ملفات »أسبوع سيغا للنزاهة«اليويفا يستحق اإلشادة

خرجت النسخة الجديدة من »أسبوع النزاهة في الرياضة 

في  للنزاهة  الدولية  المنظمة  سنويا  تنظمه  الذي   »2022
الرياضة )سيغا( بخالصات مهمة بعد أربع أيام من العمل 

شراكة  اتفاقيات  وعقد  ومناقشات  جلسات  تخللها  الجاد 

الهدف  وتعاون مع منظمات أممية ودولية من شأنها تعزيز 

األسمى الذي تسعى إليه سيغا والمتمثل في تكريس قيم 

ومعايير النزاهة لضمان اإلستدامة في الرياضة العالمية. 

نظمت  البرتغالية،  الريفييرا  في  كاسكايس  بلدية  وفي 

النسخة  )سيغا(  الرياضة  في  للنزاهة  الدولية  المنظمة 

الفترة  2022 خالل  الرياضة  النزاهة في  الثالثة من أسبوع 

كبير  اهتمام  وسط  الجاري  سبتمبر   16 إلى   12 من 

سواء  واسعة  عالمية  وبمشاركة  البرتغال  حكومة  من 

بالحضور أو من خالل تقنية االتصال المرئي شملت نخبة 

في  المستوى  رفيعي  والمسؤولين  الدوليين  الخبراء  من 

وكبرى  الدولية  والمنظمات  والحكومات  الرياضة  صناعة 

منظمة  مثل  منظمات  عدة  جانب  إلى  العالمي  الشركات 

التعاون االقتصادي والتنمية، المفوضية األوروبية،البرلمان 

األوروبي، الحكومة البرتغالية، االتحاد األوروبي لكرة القدم، 

األولى  الدرجة  الدوري اإلسباني  الدولي للسيارات،  االتحاد 

ماستركارد،  األوروبي،  األعمال  اتحاد  ناسكار،  ليغا(،  ال   (

مايكروسوفت، خدمات استشارات تاتا. 

القرصنة بلغت »28« مليارا وأبرز الخالصات 

التقدم  على  االتفاق  كان  الحدث  خالصات  أبرز  بين  ومن 

المختلفة  وآلياته  األوروبي بمنظماته  االتحاد  إلى  بمذكرة 

تتضمن ما توصل إليه المشاركون فيما يتعلق بتحديات 

وأن  خاصة  الرقمية  الحقوق  مجال  في  خاصة  القرصنة 

الدراسات أظهرت أن قيمة قرصنة المحتوى بلغت 28 مليار 

دوالر وهذا الرقم يشكل 50 % من القيمة السوقية للمحتوى 

محل المقارن،ة وبذلك فإن هناك خسائر هائلة فيما يتعلق 

الشهيرة،  الرياضية  والبطوالت  الكبرى  الدوريات  بإيرادات 

سيغا  من  العمل  المهم  ومن  ونافذة  عاجلة  آلية  والمطلوب 

وكل  مؤثر  دور  لها  سياسة  كمنظمة  األوروبي  واالتحاد 

التحديات  لهذه  الحاسمة  الحلول  إليجاد  القرار  أصحاب 

التي تضر باقتصاديات الرياضة. 

وتحدث في جلسات الحدث عدد من الشخصيات العالمية 

االتحاد  رئيس  شيفيرين  اليكسندر  ألقى  كما  البارزة 

األوروبي لكرة القدم )اليويفا( كلمة هامة فيما شارك محمد بن 

حنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي لألمن الرياضي، 

نائب رئيس المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة »سيغا« 

ألقى  حيث  الثاني  اليوم  جلسات  في  رئيسي  كمتحدث 

والحلول ودعا  التحديات  بن حنزاب كلمة استعرض فيها 

في  النزاهة  لحماية  التعاون  من  لمزيد  الدولي  المجتمع 

بين  الناجحة  الشراكة  آفاق  استعرض  كما  الرياضة 

مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب والمركز الدولي لألمن 

الرياضي في مجال السالمة واألمن الرياضي. 

لألمن  الدولي  المركز  رئيس  حنزاب  بن  محمد  وشدد 

كلمته  في  سيغا  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الرياضي، 

حماية  أجل  من  التعاون  استمرار  ضرورة  على  االفتتاحية 

الكرة العالمية خاصة وأن السنوات األخيرة شهدت تأطير 

لهذا التعاون على مستويات رفيعة ومتعددة وعابرة للدول 

إلى  الصدد  هذا  في  مشيرا  العالمية  الرياضة  يفيد  بما 

مؤسسات  مع  اتفاقيات  لعدة  الحدث  خالل  سيغا  توقيع 

دولية وإلى أن التعاون مع اليويفا يستحق اإلشادة. 

مؤسس  بيريرا  فيليبا  اإلعالمية  حاورت  الكلمة،  وبعد 

حيث  نقاشية  جلسة  في  الرياضي  ألمن  الدولي  المركز 

األكبر  التحدي  أن  ردوده على  أكد بن حنزاب في معرض 

في   2022 العالم  كأس  لنهائيات  قطر  بالده  استضافة  في 

إلى  الجماهيرية مشيرا  إدارة الحشود  المقبل هو  نوفمبر 

مع  خاصة  المونديال  تنظيم  في  كبير  نجاح  يتوقع  أنه 

التحضير والعمل الجاد في السنوات الماضية سواء على 

مستوى البنية األساسية أو من خالل الخطط والبرامج ذات 

الصلة بالمالعب والجماهير وحقيقة ما يتمتع به الشعب 

القطري من مظاهر كرم وضيافة كلها عوامل تدعو للتفاؤل 

والطمأنينة. 

في  وأستراليا  أوروبا  بين  التعاون  بمستوى  حنزاب  وأشاد 

إلى  منوها  المباريات  نتائج  في  التالعب  مكافحة  مجال 

في  للنزاهة  الدولية  المنظمة  بين  القائم  التعاون  تنامي 

الرياضة )سيغا( وبين اليويفا وهو نموذج لم يكن ألحد أن 

يتخيله قبل عقد من الزمن. 

عدة  توقيع   2022 الرياضية  في  النزاهة  أسبوع  وشهد 

العالمية  المؤسسات  اتفاقيات هامة بين سيغا وعدد من 

البث  لمحتوى  الرقمية  القرصنة  مجال  في  المتخصصة 

مؤسسة  مع  تفاهم  مذكرة  سيغا  وقت  حيث  المباشر 

في  المنظمتان  ستتعاون  خاللها  من  سبورت  إيروفيجن 

مجال حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة. 

في  النزاهة  في مجال  اتفاقيات متنوعة  وقعت سيغا  كما 

كرة  حكام  ورابطة  البرتغالي  الدوري  رابطة  مع  الرياضة 

سيغا  وقعت  كما  البرتغال،  في  المدربين  ورابطة  القدم 

األمم  هيئة  مع  النوايا  خطاب  على  الحدث  فعاليات  خالل 

المتحدة للمرأة.
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ملك الشيخة ريم بنت محمد بن خليفة

»صمله« يعود بانتصار من الفئة الثانية في فرنسا
عاد المهر »صمله« )عاصي × جاكيرا دي فورج( ملك سعادة 

ليواصل  ثاني،  آل  خليفة  بن  محمد  بنت  ريم  الشيخة 

بتحدي  بفوزه  وذلك  األلقاب،  حصد  في  هوايته  جديد  من 

العربية  للخيل  الثانية  الفئة  من  الفرنسي  السرعة 

أقيم  الذي  1400م  لمسافة  فوق  فما  سنوات   4 عمر  األصيلة 

لرصيده  ليضيف  بفرنسا،  البوسكا  بوردو  مضمار  على 

الفوز السادس من أصل 8 مشاركات فقط، وهو معدل رائع 

بكل المقاييس يدل على مدى تميز هذا المهر، خاصًة وأن 

في  منهما  كل  في  جاء  بهما  يفز  لم  اللتين  المشاركتين 

في  ثالثًا  جاء  عندما  آخرهما  وكانت  أيضًا،  متقدم  مركز 

قطر  مهرجان  ضمن  ستيكس  إنترناشونال  قطر  شوط 

غودوود بإنجلترا في شهر يوليو هذا العام.

رو  فرانسوا  مدربه  بإشراف  السادس  الفوز  هذا  وجاء 

وبقيادة الخيال ماكسيم غويون، وهو أيضًا نفس الخيال 

في  والخامس  السابق  فوزه  »صمله«  معه  حققه  الذي 

رصيده، والذي كان في داربي قطر من الفئة األولى للخيل 

4 سنوات وعلى مضمار شانتيي في  العربية األصيلة عمر 

شهر يونيو.

في  والتاسعة  األخيرة  المشاركة  هذه  »صمله«  ودخل 

انتصارات   3 رصيده  في  يحمل  وهو  اآلن،  حتى  مسيرته 

للفوز،  المرشحين  مقدمة  في  جعله  مما  األولى  الفئة  من 

فيها  يشارك  التي  األولى  المرة  كانت  أنها  من  الرغم  وعلى 

السابقة  مشاركاته  جميع  كانت  حيث  1400م  لمسافة 

فقد  و2000م،  1600م  لمسافتي  وتحديدًا  ذلك  من  أطول 

تألق »صمله« وأحرز فوزًا صريحًا وبفارق كبير عن جدارة 

واستحقاق.

»Ooredoo« في بطولة كأس

الدحيل يقسو على المرخية
قادما من األهلي

الريان يستعير
عمر يانساني

عمر  الالعب  مع  تعاقده  رسميا،  الريان  نادي  أعلن 

لكرة  األول  الفريق  لصفوف  لالنضمام  وذلك  يانساني، 

القدم على سبيل اإلعارة قادما من نادي األهلي القطري 

حتى يناير من العام 2023.

وكان يانساني البالغ من العمر 19 عاما قد انضم مؤخرا 

لصفوف األهلي بعقد لمدة خمسة أعوام قادما من نادي 

على  حصل  حيث  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس 

بجانب  عاما،   19 تحت  الفرنسي  الدوري  هداف  لقب 

مشاركته في دوري أبطال أوروبا لفئة الشباب مع نادي 

العاصمة الفرنسية.

الالعب  مع  التعاقد  إنهاء  عن  أيام  قبل  الريان  وأعلن 

لصفوف  انتقل  الذي  رودريغيز،  خاميس  الكولومبي 

فريق أولمبياكوس اليوناني.

في  األخير  المركز  حاليا  يحتل  الذي  الريان،  وكان 

تعاقد  قد  واحدة،  بنقطة   )QNB نجوم  )دوري  جدول 

من  قادما  ناجح،  قيس  المغربي  الالعب  مع  مؤخرا 

إلى  لينضم  جيرمان،  سان  باريس  نادي  أكاديمية 

ستيفين  والفرنسي  بولي،  يوهان  اإليفواري  من  كل 

نزونزي، والفلسطيني ياسر حمد.

الظهور  عقب  كبيرة  أمل  بخيبة  الريان  جمهور  ومني 

المنقضية  األولى  السبع  الجوالت  في  للفريق  الباهت 

هذا  انتصار  أي  الفريق  يحقق  لم  حيث  الدوري،  من 

في  وتعادل  مباريات  ست  في  بخسارته  الموسم، 

واحدة، لتعد االنطالقة األسوأ في تاريخ الفريق المتوج 

باللقب ثماني مرات.

الغرافة  نظيره  مع  الريان  اليوم  الحق  وقت  في  ويلعب 

الوكرة،  بنادي  عبدالرحمن  بن  سعود  استاد  على 

الثانية  المجموعة  من  األولى  الجولة  منافسات  ضمن 

لبطولة كأس )أريُد( للموسم 2022 - 2023.

المرخية  على  كبير  فوز  تحقيق  من  الدحيل  فريق  تمكن 

على  أقيمت  التي  المباراة  في  ثالثة  مقابل  أهداف  بثمانية 

الجولة  لحساب  الغرافة  بنادي  جاسم  بن  ثاني  استاد 

ولحساب   Ooredoo كأس  بطولة  منافسة  من  األولى 

المجموعة الثانية.

الشوط  جاء  حيث  انطالقاتها..  منذ  قوية  جاءت  المباراة 

األول والذي شهد أفضلية للدحيل الذي ضغط منذ البداية 

على مرمى المرخية بحثا عن هدف التقدم وأخذ األسبقية 

ونجح أحمد معين في افتتاح التسجيل لفريق الدحيل في 

في  الثاني  الهدف  جنان  صهيب  وأضاف  الثامنة،  الدقيقة 

الدقيقة 15. 

رابح  لطفي  ليضيف  الهجومي  ضغطه  الدحيل  وواصل 

وتواصلت   ،19 الدقيقة  في  رائعة  بطريقة  الثالث  الهدف 

هجمات الطوفان ليضيف مايكل أولونغا الهدف الرابع د.21 

مقابل  دون  برباعية  الدحيل  بتقدم  األول  الشوط  لينتهي 

للمرخية.

تقليص  على  المرخية  عمل  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 

في  رمضان  يوسف  ونجح  محاوالت  عدة  له  وكانت  الفارق 

تسجيل الهدف األول للمرخية د.48 ليعود بعدها الدحيل 

لمواصلة محاوالته الهجومية حتى تمكن مايكل أولونغا من 

إضافة الهدف الخامس بعد تمريرة من نام تاي هي د.74، 

ذلك  بعد  ليقلص  د.79  السادس  الهدف  أولونغا  وأضاف 

المرخية عن طريق محمد الحسن في الدقيقة 81.

وواصل الدحيل الضغط الهجومي ويضيف أحمد إبراهيم 

واحدة..  دقيقة  بعد  مرماه  في  بالخطأ  السابع  الهدف 

نهاية  قبل  الثامن  الهدف  تسجيل  في  يحيى  رابح  وينجح 

المباراة بدقيقتين.. اال ان المرخية قلص الفارق بتسجيله 

األخيرة  الدقيقة  في  أحمد  فريد  طريق  عن  الثالث  الهدف 

لتنتهي المباراة بفوز الدحيل بنتيجة 8 / 3.

عوض الكباشي كتب

{ من مباراة الدحيل والمرخية

ساعة العد التنازلي تزين المنصة

»TOD« مونديال »2022« يعزز نمو
صحفيًا  مؤتمرًا  االنتركونتننتال  بفندق  أمس  عقد 

في  الرقمي  البث  منصة  حصول  تفاصيل  عن  للكشف 

على   »TOD« إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

كأس  بطولة  بث  حقوق 

 2022 قطر   FIFA العالم 

حصري  بشكل  رقميًا 

المنطقة  في  للمشاهدين 

هذه  أن  ويذكر  بأكملها. 

على  األولى  المرة  هي 

فيها  يقام  التي  اإلطالق 

إحدى  في  العالم  كأس 

وتعد  المنطقة،  بلدان 

الشركات  أحد  المنصة 

 BEIN لمجموعة  التابعة 

مستقلة  لكنها   ،MEDIA
 .BINSPORTS عن

لهم  وتوفر  للمشتركين،  حصريا  محتوى   TOD وتقدم 

 beIN الوصول إلى محتوى رياضي استثنائي من قنوات

على  حصول  في  المنصة  نجاح  يتواكب  كما   ،Sports
البطولة، كما  اقتراب موعد  حقوق بث مونديال قطر مع 

تشمل الشاشة الرئيسية للمنصة ساعة العد التنازل 

سيساهم  شك  وبدون   ،2022 العالم  بكأس  الخاصة 

المونديال في زيادة نمو المنصة من خالل بث المباريات.

من جانبه قال جون بول مكيرلي، نائب الرئيس لشؤون 

فخورون  »نحن   :TOD منصة  في  والمبيعات  التسويق 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  لبث   TOD منصة  باختيار 

الشرق  منطقة  كامل  في  حصري  وبشكل   2022 قطر 

إفريقيا.  وشمال  األوسط 

من  واحدة  هي  القدم  كرة 

شعبية  الرياضات  أكثر 

أقل  وفي  المنطقة،  في 

ستحظى  شهرين،  من 

المنطقة  في  العائالت 

البطولة  مشاهدة  بفرصة 

على  انتظارها  طال  التي 

لديها«  المفضلة  األجهزة 

اطالق  عن  الكشف  تم  كما 

خاصة  اشتراك  باقات 

وخصومات  بالمونديال 

لحاملي بطاقة هّيا.

وأضاف: »تتميز منصة TOD عن غيرها باحترامها تعدد 

في  المنصة  وتتوفر  المنطقة،  في  المشاهدين  ثقافات 

إفريقيا بما  األوسط وشمال  الشرق  أنحاء منطقة  جميع 

والكويت  المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  قطر  ذلك  في 

والعراق  واألردن  ومصر  وعمان  والبحرين  والسعودية 

والمغرب  وتونس  السودان  وجنوب  والسودان  والجزائر 

وموريتانيا  وتشاد  واليمن  وسوريا  وفلسطين  ولبنان 

وليبيا«.

{ من المؤتمر الصحفي 

الرياضية  باألنشطة  حافل  يوم  في   -$ الدوحة- 

التدريس  هيئات  وأعضاء  وطالبات  طالب  احتفل  والبدنية، 

العالي  التعليم  ومؤسسات  والكليات  الجامعات  من  عدد  في 

في دولة قطر باليوم الدولي للرياضة الجامعية أمس الثالثاء.

حسن  الدكتور  سعادة  الدولية  االحتفالية  هذه  وحضر 

الدكتور  وسعادة  قطر  جامعة  رئيس   – الدرهم  راشد  بن 

القطري  االتحاد  رئيس   - النعيمي  صالح  بن  إبراهيم 

للرياضة الجامعية والسيد راشد سعيد عضيبة – أمين عام 

االتحاد القطري للرياضة الجامعية وعدد من كبار مسؤولي 

مؤسسات التعليم العليا. 

الطالب  من  واسعة  مشاركة  االحتفالية  هذه  وشهدت 

والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في سلسلة من األنشطة 

في  والتعليمية،  والثقافية  والترفيهية  والبدنية  الرياضية 

مختلف مواقع مؤسسة التعليم العالي من بينها جامعة قطر 

مؤسسة  وجامعات  والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  وجامعة 

قطر وعدد من الجامعات والكليات العليا األخرى وذلك تحت 

إشراف االتحاد القطري للرياضة الجامعية.

صالح  بن  إبراهيم  الدكتور  سعادة  أشاد  المناسبة  وبهذه 

الجامعية  للرياضة  القطري  االتحاد  رئيس   - النعيمي 

المصلحة من خالل مشاركتهم  الطالبي وأصحاب  بالتفاعل 

وقال:  الدولية  المناسبة  هذه  وبرامج  أنشطة  في  المثمرة 

أنشطته  باكورة  الواعد  اتحادنا  يبدأ  أن  سرورنا  دواعي  من 

الدولي  باليوم  باالحتفال  المجتمعية  وفعالياته  الرياضية 

مؤسسات  من  عدد  مشاركة  وسط  الجامعية  للرياضة 

التعليم العالي والجامعات والكليات وأصحاب المصلحة بما 

يتوافق مع هدفنا المحوري وهو النهوض باألنشطة الرياضية 

عالمية  معايير  وفق  العالي  التعليم  مؤسسات  في  والبدنية 

بما ُيعزز الوعي بمفهوم الرياضة وأثرها اإليجابي على صحة 

الفرد في الوسط الطالبي وداخل المنظومة المجتمعية.. وفي 

ذات السياق قال أمين عام االتحاد القطري للرياضة الجامعية 

السيد راشد سعيد عضيبة أن هذا اليوم يمثل فرصة مناسبة 

أمام طالب مؤسسات التعليم العالي في قطر، إلظهار مواهبهم 

وقدراتهم ومهاراتهم البدنية والرياضية أثناء تنظيم الفعاليات 

الرياضية والمجتمعية على الصعيدين المحلي والدولي بما 

يعكس إرث وثقافة قطر كدولة محبة للرياضة وحرصها على 

تنمية العنصر البشري بدنيًا وعقليًا عبر الرياضة.

قطر تحتفل باليوم 
الدولي للرياضة الجامعية

{ عمر يانساني
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4:05 ص
11:27 ص

2:54 م
5:34 م
7:04 م

رغم الحر والجو الحار والرطوبة وقساوة الجو هناك 

من يعشق تناول األكل أي أكل مع الفلفل بأنواعه، 

عشاق الفلفل وايد في واقعنا ومن الجنسين، 

الشغالة )جيتاني( مدمنة للفلفل في الطعام، رغم 

ضراوة الجو وقساوة الطقس، والصيف والرمضاء 

الفلفل مطلوب في الطعام، الفلفل الهندي خطير، 

حار ويحرق المصير، زمالئي في المكتب طايحين 

على )بفك ربيان( مع الفلفل، ويشربون الفلفل 

شرب وكأنه اللبن، األكل الحار له فرسانه ويلقى 

استحسانًا من قبل العديد من األشخاص من 

الجنسين. 

جل طعامنا ال يخلو من الفلفل الحار بأنواعه، 

مكون أساسي في األكالت والحزات، يقول عشاقها 

إذا لم تنفع فإنها ال تضر، والبعض يقول إن الفلفل 

الحار يحتوي على العديد من مضادات األكسدة، 

ومضادات االلتهابات، باإلضافة للفيتامينات يساهم 

في تعزيز فوائد الطعام، أنا شخصيًا ال أحب 

الطعام الحار وال أقدر عليه ألنه يتعبني، وأعتقد أنه 

مجرد خداع نفسي لطيف للبعض، ومؤذ للبعض 

اآلخر من مثلي والحيل مثني، يقول البعض أنها 

تنشط الدورة الدموية، الفلفل يخلق عند البعض 

حالة تهيج في اللسان ال يطفئ حرارته الماء بل 

الزبادي والروب، يقول عشاق الفلفل أنه يعالج 

بعض العلل البدنية والنفسية، وربما يناسب 

شخصا وال يناسب اآلخر. الفلفل يشكل مادة 

مغرية عند الزمالء يشربونه كالماء، ويصبونه 

على بفك الربيان صبًا، وكأنهم يشربون كعصير 

الكركديه الذي يجلبه معه زميلنا /  عبدالله صقر 

/  من منزله ويعده له العامل /  رشيد /  ويسقيه 
لألحبة )يعقوب( وصحبه، بعد أن توقفنا مكرهين 

من تناول )كيك( الطيبين والطيبات، األحياء منهم 

ال األموات. 

الفلفل مغر في طعمه وشكله واستدارته وحرارته، 

ووضعه في الطعام دليل القوة والبأس والعزة 

والمعزة والتدليل واالستمتاع باألكل، نكهته فله، 

وبعده يا حلو الشاي من الدله، وارفع على المكيف 

كله، والضيق عنك خله، يا سالااااااام، وعليك 

بالعافية، وعلى المحبة والخير نلتقي.

متوقعة  أمطار  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

أن  وتوقعت  الساحل  على  قوية  رياح  تصاحبها 

يسود الطقس اليوم غبار عالق وسحب محلية 

رطبا  يصبح  البداية،  في  المناطق  بعض  على 

عرض  في  وسحب  عالق  غبار  مع  نهارا  وحارا 

البحر، ويكون معدل الرؤية األفقية من 4 8- كم، 

وتتراوح درجة الحرارة في الدوحة ما بين 31 و36 

درجة مئوية.

إزالة معدات مهملة
قامت بلدية الوكرة ممثلة 

العامة  الرقابة  بقسم 

الرقابة  إلدارة  التابع 

من  عدد  بإزالة  البلدية 

في  المهملة  المعدات 

العوامر  بركة  منطقة 

إدارة  مع  بالتعاون 

الميكانيكية  األعتدة 

المشتركة  واللجنة 

المركبات  إلزالة 

الجهود  إطار  في  الحملة  هذه  وتأتي  المهملة. 

المستمرة التي تقوم بها مختلف البلديات للحد من ظاهرة المركبات 

والمعدات المهملة بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري العام.

سينما المول )1(

3:30المالياالم

5:15تذكرة إلي الجنة

7:10جيبرز كريبرز، يولد من جديد

8:50تذكرة إلي الجنة

10:45التاميلية

سينما المول )2(

3:00التاميلية

5:10الهندية

8:05الهندية

11:00التاميلية

سينما المول )3(

3:10االوغليس، سمليفيل

4:35التاميلية

8:00المالياالم

11:00المالياالم

سينما كتارا )1(

6:00جيبرز كريبرز، يولد من جديد

8:30جيبرز كريبرز، يولد من جديد

10:45جيبرز كريبرز، يولد من جديد

سينما كتارا )2(

5:30تذكرة إلى الجنة

7:45تذكرة إلى الجنة

10:15تذكرة إلى الجنة

سينما كتارا )3(

5:00خرجوا ولم يعودوا

7:00تسليم أهالي

9:30تسليم أهالي

سينما كتارا )4(

6:30الدعوة

9:00اليتيمة، الجريمة األولى

سينما رويال بالزا  )1(

3:00التاميلية

5:15التاميلية

7:30التاميلية

10:45التاميلية

سينما رويال بالزا )2(

3:00المالياالم

6:00جيبرز كريبرز، يولد من جديد

7:45المالياالم

10:45المالياالم

سينما رويال بالزا )3(

3:15التاميلية

6:30تذكرة إلي الجنة

8:30تذكرة إلى الجنة

10:30التاميلية

في إطار مسؤوليتها االجتماعية

»التجارة« تنظم 
حملة للتبرع بالدم

نظمت وزارة التجارة والصناعة 

بالتعاون مع مؤسسة حمد 

الطبية حملة للتبرع بالدم 

لموظفيها في مقر الوزارة 

الرئيسي بمدينة لوسيل.

وتأتي هذه الحملة انطالًقا من 

التزام الوزارة بدعم المسؤولية 

االجتماعية والتأكيد على دورها 

الفاعل في خدمة المجتمع 

وتنمية الوعي المجتمعي 

بقيمة وأهمية التبرع بالدم، 

كما تهدف الحملة إلى 

المساهمة في تعزيز مخزون 

بنك الدم بمؤسسة حمد 

لتلبية الطلب المتزايد على 

الدم ومشتقاته، وأيضا في إطار 

االستعدادات لكأس العالم قطر 

2022، بهدف تأمين مخزون 
كاف من الدم للحدث الرياضي 

العالمي الهام.

وشهدت الحملة إقباال كبيرا 

من منتسبي الوزارة الذين 

حرصوا على التبرع، مشيدين 

بهذه المبادرة التي تشجع على 

العمل اإلنساني.

{ جانب من الحملة

الدوحة           $

ببلدية الوكرة

بـ »شباب برزان«

ورشة حول قيادة العمل المجتمعي

عمل  ورشة  برزان  شباب  مركز  نظم 

قدمها  المجتمعي  العمل  قيادة  حول 

عبدالله  بن  علي  الدكتور  األستاذ 

الشبكة  رئيس  نائب  إبراهيم  آل 

االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية 

المحاور  من  عدد  عن  خاللها  تحدث 

أهمها نموذج القائد الواحد الذي يتبعه 

في  ينجح  ال  حيث  اآلخرين  جميع 

المجتمعات المحّلية. فليس بإمكان 

المشكالت  قائَدين حّل جميع  أو  قائد 

مجتمعاتنا  تواجهها  التي  المعّقدة 

فإّن  لذلك،  جماعاتنا.  أو  المحّلية 

مع  ستتحّسن  المحّلية  مجتمعاتنا 

وجود المزيد من القادة المجتمعّيين.

ازدياد  ومع  أنه  علي  الدكتور  وأوضح 

يصبحون  الذين  األشخاص  عدد 

التي  المشكالت  عدد  يزداد  قادة، 

قادة  إلى  نحتاج  نحن  سنحّلها. 

كثيرة  مسائل  في  للتفكير  محليين 

والنمو  الشباب،  تنمية  وتنظيمها: 

المخّدرة،  المواد  وإدمان  االقتصادي، 

والجرائم، والبيئة، والرعاية الصّحية 

وتتطّلب  تنتهي.  ال  والقائمة   -

القادة  من  مجموعًة  مسألة  كّل 

الحقيقة،  في  لمعالجتها.  الماهرين 

النساء،  من  قادة  إلى  نحتاج  نحن 

جماعات  من  واألشخاص  والشباب، 

واألشخاص  مختلفة،  وأصول  وأعراق 

والوافدين،  المحدود،  الدخل  ذوي 

والكثير  اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص 

غيرهم مّمن قيل لهم إّنه يجب عليهم 

إذًا،  يقودوا.  أن  ال  اآلخرين،  يتبعوا  أن 

مختلف  من  قيادٍة  إلى  نحتاج  نحن 

مجتمعنا  يكون  لكي  الحياة  قطاعات 

ديمقراطيًا بالفعل.

الصفات  من  عددًا  هناك  أن  إلى  وأشار 

منها  القادة  بها  يتحلى  أن  يجب 

النزاهة: حّتى يثق الناس بكم، يجب 

تؤمنون  ما  تقولون  أّنكم  يعرفوا  أن 

وثق  وإذا  لذلك.  وفقًا  وتتصّرفون  به 

أبعد  إلى  الناس بكم، فقد يتبعونكم 

أن  المقبول  من  والشجاعة:  الحدود، 

تخافوا، ولكن ينبغي أن يقوم شخص 

ما بالمهام الصعبة، وقد تكونون أنتم 

إظهار  تعني  فالقيادة  الشخص.  هذا 

األوضاع  من  الخروج  نحو  السبيل 

إذًا،  لآلخرين.  والمخيفة  المظلمة 

بادروا إلى قول الحقيقة – حّتى عندما 

عليكم  وااللتزام:  شائعة،  تكون  ال 

األوقات  في  معّينة  بمهّمة  االلتزام 

التزامكم  السّيئة.  واألوقات  الطيبة 

والقدرة  به،  ُيحتذى  مثااًل  سيشّكل 

سيتبعكم  باآلخرين:  االهتمام  على 

بهم  تهتّمون  أّنكم  عرفوا  إذا  الناس 

قدرتكم  زادت  كّلما  وباآلخرين. 

الناس،  أنواع  بجميع  االهتمام  على 

اإلبداع  عن  فضاًل  بكم،  ثقتهم  تزداد 

يستدعي  وضع  كّل  إّن  والمرونة: 

استجابة مختلفة. كونوا مستعّدين 

للتغيير واإلتيان بحلول جديدة.
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

السنة )28( - األربعاء 25 من صفر  1444هـ الموافق 21 سبتمبر 2022م العدد )9879(

أكبـــر فطيــــرة روســـتي
السويسرية  التقليدية  روستي  لفطائر  جديد  قياسي  رقم  ل 

ِّ
ُسج

ذلك  هو  منها  العالم  في  األكبر  الطبق  بات  إذ  البطاطا،  من  المصنوعة 

أعلن  ما  13,7 متر مربع، على  االثنين في مقالة يبلغ حجمها  ُأعدَّ  الذي 

اتحاد المزارعين السويسريين في عيده الـ125. 

مقالة  برن  في  البرلمان  مبنى  أمام  الفدرالية  الساحة  في  االتحاد  وأقام 

حمراء  خلفية  على  ُوضعت  سويسري،  صليب  شكل  على  عمالقة 

مقاومة للحريق، فشّكلت معها لوحة علم سويسرا.

المزارعين السويسريين ماركوس ريتر بنفسه  اتحاد  وتولى رئيس 

اإلعالن عن الرقم القياسي الجديد الذي حّطم الرقم المسّجل عام 1994 

في ثون بوسط سويسرا.

ووزعت على الجمهور قطع من فطيرة البطاطا المقلية هذه التي ُتعتبر 

لكنها  سويسرا  من  باأللمانية  الناطق  الجزء  في  شهيرًا  تقليديًا  طبقًا 

أصبحت طبقًا وطنيًا.

الناطقين  كانتونات  يفصل  الذي  واللغوي  الثقافي  الحاجز  أن  حتى 

والمعروف  بالفرنسية،  الناطقين  كانتونات  عن  باأللمانية 

بـ»روستيغرابن«، مأخوذ من اسم هذا الطبق. 

جامع األلعاب
تمّكن المواطن التركي مسعود بولوت من تحويل هوايته 

في جمع األلعاب منذ سنوات الطفولة، إلى معرض متنّوع 

يضم 5 آالف قطعة.

بولوت )31 عاًما( الذي يعمل موظًفا في شرطة البلدية، 

حمل بين ضلوعه شغف جمع األلعاب منذ نعومة أظفاره، 

واستطاع أن يصبح أحد أهم هواة جمعها في تركيا.

بدأ بولوت هوايته بتجميع األلعاب في صناديق، قبل 

أن يحّول أحد غرف المنزل إلى معرض متميز لأللعاب 

المختلفة.. وقال بولوت لدى استقباله مراسل األناضول 

في منزله بمنطقة غازي عثمان باشا في إسطنبول، إنه 

يستمتع كثيًرا بمراقبة األلعاب الموجودة في معرضه وال 

يشعر بالملل من ممارسة هذه الهواية حتى لو بقي جوارها 

لعدة أيام.

وأوضح أن األلعاب تمثل شغًفا حقيقًيا بالنسبة له، وأنه 

أراد جمع المجموعات التي في حوزته في غرفة خاصة لكي 

يتمكن من خلق بيئة مناسبة لممارسة هوايته.

ذكر بولوت أن شغفه بجمع األلعاب بدأ منذ سن مبكرة، 

قائال: »رغبت دائما في رؤية ألعاب من حولي«.

وتابع: »عندما كنت أصغر سًنا كنت ألهو باأللعاب 

وأجمعها، وعندما كبرت رأيت أنني ال أستطيع التخلي 

عنها بسهولة فقررت المحافظة 

عليها«.

وأضاف: »رغم عدم 

وجود مساحة 

مناسبة لعرض 

هذه األلعاب 

في البداية، 

إال أنني 

سعيت 

لالحتفاظ 

بها في 

األدراج 

والصناديق 

قبل أن 

أخصص 

غرفة 

لعرضها«.

ولفت إلى أن هواية 

جمع األلعاب تتطلب 

الصبر، وأنه تمكن من 

جمع نحو 5 آالف قطعة عبر 

شرائها من أكثر من 1000 جامع لأللعاب.

متحف حربي

معرٌض  التركي«،  القدامى  المحاربين  »دار 

للمحاربين  التركية  الجمعية  افتتحته 

واسعة  مجموعة  فيه  ُتعرض  القدامى، 

العسكرية  واألزياء  المعّدات  من 

في  استخدمت  التي  والذخائر 

خالل  قلعة«  »جناق  معركة 

األولى. العالمية  الحرب 

المذكورة،  الحرب  وخالل 

العثمانية  الدولة  انتصرت 

الحلفاء في معركة »جناق  على 

قلعة« عام 1915، بعد أن حاولت 

وفرنسية  بريطانية  قوات 

احتالل  وأسترالية  ونيوزلندية 

المحاولة  لكن  آنذاك،  إسطنبول 

بالفشل. باءت 

»دار  بمبنى  المحسنين  أحد  تبّرع 

الكائن  التركي«  القدامى  المحاربين 

العاصمة  في  أونو«  »حمام  منطقة  في 

أنقرة. التركية 

التي  البحرية  األلغام  الدار نماذج من  تعرض 

األلغام  لزراعة  العثمانية  السفينة  زرعتها 

الحرب  خالل  الدردنيل  مضيق  في  »نصرت« 

المعّدات  من  ومجموعة  األولى،  العالمية 

من  المتبقية  والذخائر  العسكرية  واألزياء 

ذاتها. الحرب 

األطراف  من  مجموعة  تعرض  كما 

خالل  تجهيزها  جرى  التي  االصطناعية 

جرحى  أجل  من  األولى  العالمية  الحرب 

المعارك.

الذخائر  بعض  الدار  معروضات  وتضّم 

العملية  في  المستخدمة  العسكرية  واألزياء 

قبرص  جزيرة  في  السالم  إلحالل  العسكرية 

.1974 عام 

اهتماًما  المعروضات  لقيت  االفتتاح،  وخالل 

التي  األلغام  ولعّل  الزوار،  قبل  من  كبيًرا 

السفن  لمنع  »نصرت«  سفينة  زرعتها 

المشاركة  من  للحلفاء  التابعة  العسكرية 

دخول  من  إسطنبول  احتالل  محاولة  في 

المضيق، من أبرز الموجودات في الدار.

السفينة  تمكنت  قلعة،  جناق  معركة  وخالل 

بك،  حقي  اليوزباشي  بقيادة  »نصرت« 

مضيق  في  األلغام  من  مجموعة  زراعة  من 

الدردنيل، ليل 7 - 8 مارس /  آذار 1915، لمنع 

الحلفاء من دخول المضيق. سفن 

منحوتات براد بيت

صواعق قاتلة

»20« مليون مليار نملة

يوجد ما ال يقل عن 20 مليون مليار نملة على كوكب 

األرض، على ما أظهرت دراسة جديدة توّفر تقديرا قد 

يكون أقل من العدد الحقيقي لهذه الحشرات.

وُيعتبر تعداد النمل الذي يعيش في العالم أمرا 

مهما يسمح بتقويم العواقب التي قد يحدثها أي 

تعديل على موطنها، بما في ذلك تغير المناخ.

يؤدي النمل دورا مهما حيثما كان إذ يعمل كوسيلة 

لنشر بذور النباتات وكمضيف لبعض الكائنات 

الحية وكمفترس أو فريسة لحيوانات أو حشرات 

أخرى.

وفي هذه الدراسة الجديدة التي ُنشرت االثنين 

 Proceedings of the National في المجلة العلمية

Academy of Sciences، حلل الباحثون نتائج 465 
دراسة حددت عدد النمل محليا، على االرض.

واستخدمت هذه الدراسات تقنيتين معياريتين: 

وضع مصائد تلتقط النمل المار خالل فترة معينة، 

وتحليل عدد النمل الموجود على مساحة معينة من 

أوراق الشجر على األرض.

وبالتالي تقدر الكتلة الحيوية اإلجمالية للنمل على 

األرض بـ12 مليون طن، وهذه الكتلة أكبر من الكتلة 

الحيوية للطيور البرية والثدييات مجتمعة، وهي 

تشكل 20 % من الكتلة الحيوية لإلنسان..وبحسب 

الدراسة، هناك أكثر من 15700 نوع أو نوع فرعي من 

النمل، وربما العديد منها لم يوّصف بعد.

افتتح النجم األميركي براد بيت في نهاية هذا 

األسبوع في فنلندا، المعرض األول لمنحوتات 

أنجزها بنفسه.

وقالت ساريان سويكونن، أمينة متحف »سارة 

هيلدين للفنون« في تامبيري، ثالث أكبر مدينة 

في البالد، لوكالة فرانس برس »كان األمر مثيرا 

ورائعا«.

وللمرة األولى، عرض الممثل البالغ 58 عاما »الذي عّلم 

نفسه بنفسه« تسعة أعمال في معرض مشترك مع 

الفنان البريطاني الشهير توماس هاوسيغو ونجم 

الروك األسترالي ِنك كايف، وهو أيضا مبتدئ في 

عالم النحت، على ما أوضح المتحف.

ومن بين أعمال براد بيت لوحة من الجص المقولب 

»تصور معركة باألسلحة النارية« باإلضافة إلى 

مجموعة من المنحوتات المصنوعة من السيليكون 

على شكل منازل كل منها يحمل آثار ذخيرة من 

عيارات مختلفة.

وقد حضر بيت افتتاح المعرض في ما شّكل 

مفاجأة لدولة الشمال التي نادرا ما يزورها نجوم 

هوليووديون، إذ لم تعلن مشاركته مسبقا.

وقال الممثل لقناة »يلي« التليفزيونية الفنلندية 

السبت »بالنسبة إلّي وإلى ِنك، إنه عالم جديد 

وتجربة أولى«.

توفي 11 شخصا، بسبب العواصف الرعدية 

والصواعق التي ضربت والية بيهار شرقي الهند.

وذكرت وسائل إعالمية هندية، أمس، نقال عن 

مصدر مسؤول في حكومة الوالية، أن ثمانية 

أشخاص لقوا حتفهم، في منطقتي بورنيا واراري، 

وثالثة آخرين في سوبول، بسبب العواصف الرعدية 

والصواعق التي تجتاح والية بيهار، فيما أعلن عن 

تعويضات مالية لعوائل الضحايا.

كما طلب المسؤول من سكان الوالية البقاء في 

المنازل في ظل األحوال الجوية السيئة.



وإنسانية  واقتصادية  سياسية  وتحديات  تقلبات  وسط 

يشهدها العالم منذ مطلع هذا العام.. انطلقت فعاليات 

لتسليط  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  الـ»77«  الدورة 

التي  الملتهبة  واألوضاع  الساخنة  األحداث  على  الضوء 

أبرزها  العالم في عدد من مناطق الصراع، ومن  يشهدها 

أسفرت  وما  األوكرانية   - الروسية  األزمة  الحال  بطبيعة 

تعصف  كادت  اقتصادية  وأزمة  طاحنة،  حرب  من  عنه 

األزمة،  لهذه  خطورة  األكثر  التوابع  كأحد  بالعالم، 

مضت،  وعقود  أعوام  من  المرّحلة  القضايا  إلى  باإلضافة 

التي  الفلسطينية  للقضية  بالنسبة  الحال  هو  كما 

التصعيد  بسبب  اإلطالق  على  محطاتها  أخطر  تواجه 

اإلسرائيلي وسياسات الضم والقمع والتنكيل والقتل.

الدورة  أعمال  بدأت  المشحونة  األجواء  هذه  وسط 

الجديدة للجمعية العامة، واألنظار تترقبها أكثر من أي 

وقت مضى، وجاءت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، لتؤكد على 

طبيعة المرحلة االستثنائية التي يشهدها العالم، وقطر 

مسؤولياتها،  عليها  تمليه  بما  تقوم  العادة  جرت  كما 

كعضو فاعل في األمم المتحدة، وكالعب محوري يتمتع 

ولعب  المتباينة،  النظر  وجهات  تقريب  في  خاص  بدور 

في  األطراف  جميع  يساعد  الذي  البناء  الوساطة  دور 

الحوار والتوصل إلى حلول سلمية لخالفاتهم، وهو الدور 

النتائج الكبيرة  الذي أصبح محل اهتمام عالمي بسبب 

التي استطاع أن يتوصل إليها.

وسواء بسبب أزمة الطاقة التي يشهدها العالم، أو األزمات 

صاحب  كلمة  فإن  الكبرى،  واالقتصادية  السياسية 

الذي  للدور  نظرا  واسع،  اهتمام  محل  كانت  السمو 

تضطلع به قطر في األحداث الجارية حول العالم، حيث 

النظر  وجهات  لتقريب  دؤوب  بشكل  قطر  دولة  تسعى 

المناطق  من  العبور  على  الجميع  لمساعدة  المتباينة، 

الساخنة عبر ممرات آمنة للوصول إلى بر السالم واألمان.

وآخرها  خاصة،  أفغانستان  في  نجاحاتها  أدت  وقد 

مساهمتها القيمة في تسهيل اإلفراج عن مواطن أميركي 

إلى   ،»2020« عام  أفغانستان  في  للخطف  تعرض 

ينوء  عالم  في  تحركاتها  على  اآلمال  من  المزيد  تعليق 

بالمشكالت الصعبة، من ارتفاع نسب التضخم وأسعار 

في  األفق  في  تلوح  التي  المجاعة  وبوادر  والغذاء  الطاقة 

الديون،  وتراكم  والفقر  الجفاف  وتزايد  البلدان  من  عدد 

إضافة إلى تعثر سالسل اإلمداد والتوريد وجميعها قضايا 

استثنائية تواجهها اجتماعات الجمعية العامة، وتحتاج 

إلى جهود مضنية بنفس المقدار لتجاوز آثارها الصعبة.

كلمة صاحب السمو عبرت بأمانة عن هواجس األسرة 

هما  أساسيتين  ركيزتين  على  قامت  وهي  الدولية، 

مبدئية  مواقف  من  انطالقا  والمكاشفة،  المصارحة 

على  المساومة  تقبل  وال  تتغير،  ولم  تتبدل  لم  ثابتة 

اإلطالق، فهي تستند إلى القيم األخالقية وقواعد الشرعية 

الدولية، هدفها إشاعة األمن والسالم واالستقرار وتسوية 

العالم  باحترام  حظيت  أن  فكان  الحوار،  عبر  النزاعات 

بأسره، وباألمس وجه البيت األبيض الشكر لدولة قطر 

في  األميركي  المواطن  عن  اإلفراج  في  مساعدتها  على 

خالل  األميركية،  باإلدارة  بارز  مسؤول  وقال  أفغانستان، 

ممتنون  »إننا  األبيض،  البيت  نشره  صحفي  مؤتمر 

الصدد،  هذا  في  قطر  دولة  لمساعدة  خاص  بشكل 

وبصراحة، في العديد من األمور األخرى«.

مسؤوليات األسرة الدولية

رئيسية،  محاور  ثمانية  تناولت  السمو  صاحب  كلمة 

المنطقة  أو  قطر  في  ليس  جميعا،  همومنا  عن  عبرت 

العالم بأسره، حيث تشتد  ولكن في  العربية فحسب، 

بحجم  لحلول  آخر،  مضى  وقت  أي  من  أكثر  الحاجة 

التحديات، وكان طبيعيا أن يكون المحور األول مسؤولية 

المجتمع حيال ما يشهده العالم، حيث أوضح سموه أن 

المتفاوتة  الدول  بمنطق  تدار  زالت  ما  الدولية  السياسة 

العالم  بمنطق  وليس  واألولويات،  والمصالح  القدرات 

الواحد واإلنسانية الواحدة، مع غياب آليات كافية للردع 

المجتمع  وعجز  الدول،  سيادة  على  المعتدين  ومعاقبة 

الدولي عن فرض التسويات حين يرفضها الطرف القوي 

في أي نزاع.

يكتف  ولم  كلمته،  السمو  صاحب  بدأ  الصراحة  بهذه 

أن  يجب  ما  قدم  وإنما  هذا،  الراهن  الوضع  بتوصيف 

تكون عليه األمور: »في هذه الظروف تبرز أهمية الحكمة 

العدالة  بمبادئ  والتمسك  القادة  سلوك  في  والعقالنية 

واإلنصاف في العالقات بين الدول«.

الحرب في أوكرانيا

تعقيدا  األكثر  المسألة  السمو  صاحب  تناول  ذلك  بعد 

في  الحرب  وهي  الدوليين  والسلم  لألمن  تهديدا  واألكثر 

أوكرانيا، داعيا إلى وقف إطالق النار ومباشرة السعي إلى 

كما  األمر،  إليه  ينتهي  سوف  ما  فهذا  للنزاع،  سلمي  حل 

يغير  لن  ودوامها  الحرب.  استمرت  مهما  سموه،  أوضح 

كما  الضحايا،  عدد  من  يزيد  سوف  بل  النتيجة،  هذه 

واالقتصاد  وروسيا  أوروبا  على  الوخيمة  آثارها  يضاعف 

العالمي عمومًا.

قضايا الشرق األوسط

لقد احتكرت »5« دول السيطرة على مجلس األمن الدولي 

التابع لألمم المتحدة، منذ تأسيسه عام »1945«، وأعاقت 

عمله »265« مرة باستخدام حق النقض »الفيتو«، أبرزها 

وهاتان  السوري،  والملف  الفلسطينية  بالقضية  تتعلق 

صاحب  خطاب  من  خاص  باهتمام  حظيتا  القضيتان 

تطبيق  عدم  ظل  في  أنه  بجالء  أوضح  الذي  السمو، 

للوقائع  المتواصل  التغير  ومع  الدولية  الشرعية  قرارات 

سياسة  يتخذ  االستيطاني  االحتالل  أصبح  األرض  على 

وكذلك  الصراع  قواعد  يغير  قد  مما  الواقع،  األمر  فرض 

سموه  أكد  أن  وبعد  مستقباًل،  العالمي  التضامن  شكل 

في  الشقيق  الفلسطيني  الشعب  مع  الكامل  التضامن 

تحمل  بضرورة  األمن  مجلس  طالب  للعدالة،  تطلعه 

األراضي  احتالل  بإنهاء  إسرائيل  بإلزام  مسؤوليته 

عام  حدود  على  فلسطينية  دولة  وإقامة  الفلسطينية 

»1967« وعاصمتها القدس الشرقية.

عن  الدولي  المجتمع  عجز  السمو  صاحب  تناول  كما 

ارتكبت  ما  على  سوريا  في  الحرب  مجرمي  محاسبة 

أن يتلخص  إلى عدم قبول  المتحدة  األمم  أيديهم. داعيا 

الدستورية  اللجنة  يسمى  ما  في  السياسي  المسار 

تقدم  السورية  القضية  أن  إلى  مشيرا  رعايتها،  تحت 

درسًا مهمًا بشأن عواقب غياب الرؤية بعيدة المدى لدى 

قوى المجتمع الدولي الفاعلة حين يتعلق األمر بمعالجة 

المدقع  والفقر  الالمحدود  الطغيان  من  الشعوب  معاناة 

مثل  لها  مرافقة  ظواهر  تصبح  أن  قبل  األهلية  والحروب 

اللجوء هي المشكلة التي تحتاج إلى حل.

وبطبيعة الحال فإن قضايا ليبيا واليمن والعراق ولبنان 

قطر  موقف  وجاء  األخرى،  هي  حاضرة  كانت  والسودان 

ذاته،  الوقت  في  تنوعها  وحفظ  وحدتها  على  ليؤكد  منها 

أمرًا ممكنًا فحسب، كما أوضح سموه،  األمر ليس  وهذا 

بل هو واقعي للغاية لو توفرت اإلرادة واالستعداد لتقديم 

نهج  عن  والتخلي  تسويات  إلى  للتوصل  التنازالت 

األجيال  ترفضها  التي  الطائفية  الحزبية  المحاصصة 

الشابة.

البرنامج النووي اإليراني

إلى  التوصل  بضرورة  قطر  إيمان  السمو  صاحب  أكد 

في  يأخذ  اإليراني  النووي  البرنامج  حول  عادل  اتفاق 

المنطقة  خلو  ويضمن  كافة،  األطراف  مخاوف  االعتبار 

من السالح النووي، على اعتبار أن التوصل إلى مثل هذا 

المنطقة  واستقرار  أمن  صالح  في  يكون  سوف  االتفاق 

وسيفتح الباب لحوار أوسع على مستوى األمن اإلقليمي.

الوضع في أفغانستان

حماية  ضرورة  إلى  أخرى  مرة  السمو  صاحب  أشار 

اإلنسان  حقوق  واحترام  أفغانستان،  في  المدنيين 

الفتيات  وحق  المرأة،  حقوق  ذلك  في  بما  والمواطن، 

فئات  بين  الوطنية  المصالحة  وتحقيق  التعليم،  في 

الشعب األفغاني، كما حذر من خطورة عزل أفغانستان 

وما يمكن أن يترتب على محاصرتها من نتائج عكسية.

أزمة الطاقة

يواجه العالم أزمة طاقة غير مسبوقة، وقد أشار سموه، 

حفظه الله، إلى مكمن المشكلة حيث تسببت عقوٌد من 

توفير  قبل  األحفورية  الطاقة  استثمارات  لوقف  الضغط 

البدائل المستدامة والصديقة للبيئة في نقص إمدادات 

الطاقة اليوم، وقدم رؤية في غاية األهمية تقوم على ضرورة 

الطاقة  مستقبل  أن  إدراك  وعلى  الطاقة  مصادر  تنويع 

مثل  المستدامة  مصادرها  من  متنوعًا  مزيجًا  سيشمل 

والمصادر  الرياح  وطاقة  والهيدروجين  الشمسية  الطاقة 

الهيدروكربونية.

الحوار والعمل المشترك

بالحوار  قطر  إيمان  على  التأكيد  السمو  صاحب  أعاد 

والعمل المشترك ومحاولة تفهم كل طرٍف للطرف اآلخر 

من  األمور  ليرى  مكانه  في  نفسه  يضع  أن  يحاول  بأن 

منظوره، مشيرا في هذا اإلطار إلى الحاجة الملحة للدول 

العالقات  تنظم  ثابتة  لقواعد  والمتوسطة  الصغيرة 

الدول العظمى  الدولية، فال يصح أن تكون االتكالية على 

سببًا في التقاعس عن تحقيق التواصل بيننا.

كأس العالم

قطر  تستضيف  سوف  والكمال  بالتمام  شهرين  بعد 

بطولة كأس العالم، وقد كانت مناسبة في غاية األهمية 

القدم،  كرة  محبي  بجميع  السمو  صاحب  يرحب  أن 

وكما قال سموه »فمهما تنوعت قومياتنا وأدياننا وأفكارنا، 

التفاهم  جسور  ونبني  الصداقة  يد  نمد  أن  هو  واجبنا 

شعبي  عن  ونيابة  المشتركة،  بإنسانيتنا  ونحتفي 

وباألصالة عن نفسي، أدعوكم جميعًا للحضور إلى قطر 

واالستمتاع بهذه البطولة الفريدة، فمرحبًا بالجميع«.

لقد تناول صاحب السمو في كلمته التاريخية أمام الدورة 

الـ»77« للجمعية العامة لألمم المتحدة كل ما يشغل بال 

العالم بأسره، بصراحة معهودة، وقدم التحليل والحلول 

لألزمات القائمة عبر التعامل معها بمنطق العالم الواحد 

المتحدة  األمم  ميثاق  أساس  على  الواحدة،  واإلنسانية 

الدول، وليس من منظور مصالح ضيقة  واحترام سيادة 

قصيرة المدى، وتهميش القانون الدولي.

آخر نقطة..

التعامل  في  والمصداقية  والوضوح  المبادئ  هذه  من 

الدولية  المحافل  في  السمو  صاحب  خطابات  تتشكل 

وهو ما يجعل لها وزنًا وصدى لدى العالم واإلعالم.. وتقابل 

بأعلى درجات اإلعجاب واالحترام.. وتصّنف بأنها وثائق 

داعية للمحبة والسالم. 
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