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سموه حضر حفل استقبال متحف متروبوليتان بمناسبة اإلعالن عن الشراكة مع متاحف قطر

اهتمام واسع بخطاب صاحب السمو
مجلس الوزراء :شامل في
ما طرحه من قضايا وواضح
في ما حدده من مواقف

تثقل كاهل أولياء األمور بالتكليفات المنزلية

المدارس تتنصل
من واجباتها

أفكار ومقترحات لمواجهة
التحديات واألزمات التي
تعصف بالعديد من المناطق
ّعبر عن مشاعر الشعب القطري الذي قبل التحدي وعمل مع قيادته من أجل بطولة استثنائية
أعضاء السلك الدبلوماسي بالدوحة :
تناول المسائل األكثر تعقيدا واألكثر تهديدا

وسائل إعالم عربية وعالمية:
مواقف واضحة من أبرز القضايا الشائكة

سجل أكثر مع بطاقة لعيب™
ّ
 Visaاالئتمانية من بنك دخان،
مقدمة من .Visa

اشتكى أولياء أمور من إصرار المدارس على تكليف
الطالب والطالبات بالكثير من المشاريع المنزلية
والتي تفوق قدراتهم ،وعندما يعجزون عن تنفيذها
يوجهونهم لالستعانة باألمهات .وبهذه الطريقة
تلقي المدارس بواجباتها على أولياء األمور ،وقالوا لـ
« »$إن دور البيت يجب أن يتركز على معاونة
الطالب في المذاكرة والمراجعات فقط وليس في
إعداد مجسمات ورسومات فنون تشكيلية للطالب
والتي من المفترض أنها في األساس من اختصاص
المدارس ،وتحديدا في حصص التربية الفنية
بمعاونة المعلمات.
والنقطة الثانية في رسالتنا لوزارة التعليم
والمدارس :أن بعض األسر تقوم بشراء هذه
المشاريع والرسومات جاهزة من المكتبات ألبنائها،
وإدارات المدارس تعلم ذلك.
وهنا نؤكد أن مثل هذه التكليفات ال جدوى منها وال
تزيد عن كونها إرباكا لألسر وإثقال كاهل ربة المنزل
وإشغالها عن واجباتها المنزلية ،وفي حقيقة األمر هي
تنصل من المدارس ومن المعلمين والمعلمات عن
دورهم األساسي في مساعدة الطالب لتنفيذ مثل هذه
التكليفات خالل اليوم الدراسي.

Worldwide Partner

تق ّدم بطلب اإلصدار المحدود من
بطاقة  Visa Infiniteاالئتمانية من
بنك دخان التي تحمل شعار
“لعيب™” ،التعويذة الرسمية لكأس
العالم  FIFAقطر .™2022
*تُطبق الشروط واألحكام.

4410 0888

800 8555

2

نبض الوطن

السنة ( - )28الخميس  26من صفر 1444هـ الموافق  22سبتمبر 2022م العدد ()9880

بمناسبة اإلعالن عن الشراكة بين متاحف قطر ومتحف متروبوليتان للفنون

صاحب السمو يحضر حفل استقبال في نيويورك

سموه
اطلع
على

«قاعة

قطر» وما
تضمه
من

مقتنيات

ومخطوطات

إسالمية
وأعمال
فنية

نيويورك -قنا -حضر صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى ،أمس،
حفل االستقبال الذي أقيم في متحف متروبوليتان
للفنون في مدينة نيويورك بمناسبة اإلعالن عن
الشراكة مع متاحف قطر.
وقام سمو األمير المفدى بجولة في المتحف اطلع
خاللها على قاعة العالم اإلسالمي والتي أطلق عليها
اسم «قاعة قطر» وما تضمه من مقتنيات أثرية
وتاريخية ومخطوطات إسالمية وأعمال فنية ،كما

استمع سموه خالل الجولة إلى ما ستنتج هذه
الشراكة من تعاون مثمر بين متاحف قطر ومتحف
متروبوليتان للفنون.
عقب ذلك حضر سمو أمير البالد المفدى مأدبة
العشاء التي أقيمت بهذه المناسبة.
حضر الحفل سعادة الشيخة المياسة بنت حمد
بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف
قطر ،وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد
الرسمي المرافق وكبار المسؤولين وضيوف الحفل.

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ رئيس أرمينيا
الدوحة -قنا -بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني ،أمير البالد المفدى ،برقية تهنئة إلى

فخامة الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان رئيس جمهورية
أرمينيا ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بمناسبة ذكرى استقالل بالدها

صاحب السمو يهنئ الحاكمة العامة لبليز
الدوحة -قنا -بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى ،برقية تهنئة ،إلى

سعادة السيدة فرويال تساالم الحاكمة العامة لبليز،
بمناسبة ذكرى استقالل بالدها.

نائب األمير يهنئ
رئيس أرمينيا

نائب األمير يهنئ
الحاكمة العامة لبليز

رئيس الوزراء يهنئ
نظيره األرميني

رئيس الوزراء يهنئ
نظيره في بليز

الدوحة  -قنا  -بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل
ثاني ،نائب األمير ،برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس
فاهاغن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا،
بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الدوحة -قنا -بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل
ثاني ،نائب األمير ،برقية تهنئة إلى سعادة السيدة
فرويال تساالم الحاكمة العامة لبليز ،بمناسبة ذكرى
استقالل بالدها.

الدوحة  -قنا  -بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد
العزيز آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
برقية تهنئة إلى دولة السيد نيكول باشينيان رئيس وزراء
جمهورية أرمينيا ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الدوحة -قنا -بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد
العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
برقية تهنئة ،إلى دولة السيد جون أنطونيو بريسينيو
رئيس وزراء بليز ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

متابعات
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في الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة لألمم المتحدة

اهتمام عربي وعالمي واسع بخطاب صاحب السمو
اإلشارة إلى ترحيب سموه بالجميع دون تمييز في بطولة كأس العالم

التأكيد على أن الكلمة حملت مواقف واضحة من أبرز القضايا الشائكة
الدوحة -قنا -اهتمت وسائل إعالم عربية
وعالمية بخطاب 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 أول أمس «الثالثاء» بمدينة
نيويورك األميركية ،مبرزة القضايا
اإلقليمية والدولية التي تضمنها خطاب
سموه «حفظه الله» ،وتمسك دولة قطر
بعدالة القضية الفلسطينية ،باإلضافة
إلى ترحيبها بجميع مشجعي كأس
العالم  FIFAقطر  2022دون تمييز.

التركيز على تأكيدات
سموه على تضامن
بالده مع الشعب
الفلسطيني
فقد أبرزت وكالة األنباء الكويتية «كونا» ترحيب سمو أمير
البالد المفدى «بالعالم في نوفمبر المقبل وفتح أبوابها للجميع
دون تمييز لالستمتاع بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة
بالحماس وسيفتح الشعب القطري ذراعيه الستقبال محبي
اللعبة على اختالف مشاربهم».
وأشارت «كونا» إلى دعوة سموه إلى وقف إطالق النار بين
روسيا وأوكرانيا ومباشرة السعي إلى حل سلمي للنزاع ،فهذا
ما سوف ينتهي إليه األمر على كل حال مهما استمرت الحرب
التي ستتسبب بارتفاع أعداد الضحايا وستتضاعف آثارها
الوخيمة على أوروبا وروسيا واالقتصاد العالمي عموما.
ونقل موقع تليفزيون «الشرق لألخبار» قول سموه حفظه الله
إن «االحتالل االستيطاني اإلسرائيلي أصبح يتخذ سياسة
فرض األمر الواقع» ،وتحذيره من أن ذلك «قد يغير قواعد
الصراع وشكل التضامن العالمي مستقبال».
ونوه الموقع بتجديد سمو األمير التأكيد على تضامن بالده
مع الشعب الفلسطيني في مساعيه لتحقيق العدالة،
وضرورة تحمل مجلس األمن لمسؤوليته بإلزام إسرائيل
إنهاء احتالل األراضي الفلسطينية ،وإقامة دولة فلسطينية
على حدود عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية.

تعليقا على خطاب صاحب
السمو ..السفير التركي:

بدورها ،قالت وكالة أنباء «األناضول» التركية إن «أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني انتقد االحتالل االستيطاني
اإلسرائيلي في فلسطين وعجز المجتمع الدولي في سوريا،
مبرزة قول سموه :ال أعتقد أن مندوبي الدول الحاضرين
يحتاجون إلى التذكير بأن القضية الفلسطينية ما زالت
دون حل.
واعتبرت صحيفة «المدن» اللبنانية أن كلمة سمو أمير
البالد المفدى ،في أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة،
حملت مواقف واضحة من أبرز القضايا الشائكة عربيا
وإقليميا ودوليا ،خصوصا في ما يتعلق باالحتالل اإلسرائيلي
لفلسطين أو في ما يتعلق بخذالن الشعب السوري وعجز
المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب في سوريا،
وضرورة التوصل إلى»اتفاق عادل حول البرنامج النووي
اإليراني.
كما نقلت «المدن» عن سمو األمير قوله إن االحتالل
االستيطاني يتخذ سياسة فرض األمر الواقع وهو ما قد يغير
قواعد الصراع ،وتأكيد سموه على التضامن مع الشعب
الفلسطيني في تطلعه للعدالة.
بدورها ،ذكرت صحيفة «القدس العربي» اللندنية أن

تأكيد على مواقف قطر الداعية للحوار والسالم
أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير
الجمهورية التركية في قطر على أن خطاب حضرة
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير
البالد المفدى ،أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة
هو تأكيد على مواقف قطر الداعية للحوار والسالم في
المنطقة والعالم.
وشدد السفير كوكصو على توافق الرؤى بين تركيا
وقطر فيما يتعلق بالدعوة للحوار والحل السلمي في
مناطق النزاع وما أفاد به صاحب السمو «قد ترسم وقائع
عالمنا اليوم صورة قاتمة عن مستقبل اإلنسانية،
ولكننا نؤمن بالحوار والعمل المشترك ومحاولة تفهم
طرف للطرف اآلخر بأن يحاول أن يضع نفسه في
كل
ٍ
مكانه ليرى األمور من منظوره».

} د.مصطفى كوكصو

صاحب السمو جدد في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم
المتحدة التأكيد على تضامن بالده الكامل مع الشعب
الفلسطيني في تطلعه للعدالة ،وضرورة تحمل مجلس
األمن مسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتالل األراضي
الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967
وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضافت «القدس العربي» أن سمو األمير المفدى انتقد
السياسة الدولية التي قال إنها ما زالت تدار بمنطق الدول
المتفاوتة القدرات والمصالح واألولويات ،وليس بمنطق العالم
الواحد واإلنسانية الواحدة .مشيرا إلى أن األزمات العالمية ما
زالت تدار من منظور مصالح ضيقة قصيرة المدى وليس
على أساس ميثاق األمم المتحدة واحترام سيادة الدول ،وهنا
تبرز أهمية الحكمة والعقالنية في سلوك القادة والتمسك
بمبادئ العدالة واإلنصاف في العالقات بين الدول.
وركزت تغطية تليفزيون «روسيا اليوم» لخطاب سمو األمير
على تأكيده «ضرورة تحمل مجلس األمن مسؤوليته بإلزام
إسرائيل بإنهاء احتالل األراضي الفلسطينية» ،و«على
تضامننا مع الشعب الفلسطيني الشقيق على تطلعه
للعدالة» .كما اهتمت وكالة «سبوتنيك» الروسية بخطاب

كما ثمن سعادة السفير التركي تجديد صاحب
السمو موقف بالده من القضية الفلسطينية ،والدعوة
لحل األزمات المتفاقمة في ليبيا واليمن وسوريا.
وعبر الدكتور كوكصو عن سعادته بترحيب صاحب
السمو بالجميع لحضور بطولة كأس العالم لكرة
القدم  2022كأول مونديال يقام ألول مرة في دولة عربية
ومسلمة وألول مرة في الشرق األوسط عموما.
مشدد ًا على متابعة تركيا عن كثب سير عملية تنظيم
سيعقد في قطر وقال
كأس العالم لكرة القدم  2022الذي ُ
«نحن في تركيا نضع كافة إمكاناتنا أمام إخواننا في
قطر؛ ومستعدون للمساعدة بأية طريقة ممكنة ،وأنا
واثق من أن قطر ستنظم بطولة استثنائية لم يسبق
لها مثيل».

سمو األمير المفدى ،وتحت عنوان« :أمير قطر :البعض
يسعى لطي صفحة مأساة السوريين بال مقابل وال محاسبة
لمجرمي الحرب» ،نوهت الوكالة بإشارة سمو األمير إلى
عجز المجتمع الدولي عن محاسبة «مجرمي الحرب» على
ما ارتكبت أيديهم في سوريا ،وسعي البعض لطي صفحة
مأساة الشعب السوري بال مقابل ويتجاهل تضحياته
الكبيرة دون حل يحقق تطلعاته ووحدة بالده.
وتحت عنوان« :أمير قطر قبل انطالق المونديال :بالدنا
ستثبت أنها قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح
استثنائي» ،ذكر موقع « CNNعربية» أن حضرة صاحب
السمو أمير البالد المفدى قال إن دولة قطر ستثبت للعالم
أجمع أنها قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح
استثنائي ،وذلك عندما تحتضن العاصمة القطرية الدوحة
نهائيات كأس العالم  ،2022المقررة إقامتها بين شهري
نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وتابع الموقع أن «أمير قطر قال خالل كلمته أمام زعماء العالم
في الدورة الـ  77للجمعية العامة لألمم المتحدة :سوف ترحب
قطر بالعالم في نوفمبر من هذا العام ،عندما نستضيف
بطولة كأس العالم ،مضيفا :لقد تطلب التحدي الذي
أقدمنا عليه منذ  12عاما تصميما وعزما حقيقيين ،والكثير
من التخطيط والعمل الجاد».
أما تليفزيون الحرة األميركي ،فقد قال إن «أمير قطر تعهد أمام
الجمعية العامة لألمم المتحدة بالترحيب بجميع مشجعي
كأس العالم دون تمييز».
ونقلت عن سمو األمير تأكيده أنه« :في هذه البطولة ،التي
تقام ألول مرة في دولة عربية ومسلمة ،وألول مرة في الشرق
األوسط عموما ،سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة
والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح
استثنائي ،كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء مريحا للتنوع
والتفاعل البناء بين الشعوب».
وفي السياق ذاته ،كتبت صحيفة «الشرق األوسط»
اللندنية ،تحت عنوان« :أمير قطر :نفتح أبوابنا للعالم دون
تمييز باستضافة مونديال  »2022أن «الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني أمير دولة قطر أكد ترحيب بالده بالعالم وفتحها
أبوابها لهم دون تمييز حينما تستضيف كأس العالم لكرة
القدم ابتداء من  20نوفمبر المقبل».
وأضافت «الشرق األوسط» أن حضرة صاحب السمو قال
أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم
المتحدة في نيويورك ،إن دولة قطر «تقف اليوم على أعتاب
استضافة منتخبات العالم وجماهيرها ،وتفتح أبوابها في
الدوحة لهم جميعا دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء
البطولة المفعمة بالحماس ،وليشهدوا التطور االقتصادي
والحضاري فيها».

َ
سموه لخص أسس الحل في سوريا
القائم باألعمال لدى السفارة السورية في قطر:

قال سعادة الدكتور بالل تركيه القائم باألعمال لدى السفارة السورية

والتي تطرق فيها لعدد من القضايا الهامة على مستوى المنطقة،
ً
تتويجا لدور دولة
على رأسها القضية السورية ،حيث جاءت كلمته

االفتتاحية الجتماعات الدورة الــ 77للجمعية العامة لألمم المتحدة

ومساهمتها في بحث القضايا المفصلية وإيجاد الحلول لها.

في دولة قطر :لقد تابعنا باهتمام كلمة حضرة صاحب السمو

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

وإذ أننا نثمن عالي ًا كلمة سموه والتي أكد فيها على موقف
قطر الرافض الستمرار الظلم الكبير الواقع على الشعب
السوري ،نتيجة لعدة عوامل أولها عجز المجتمع الدولي
عن محاسبة مجرمي الحرب في سوريا ،حيث إن هذه
القضية تعتبر من أهم الملفات التي يجب العمل عليها
والتي تعد أحد ركائز الحل في سوريا ،وإعادة حقوق
الشعب السوري المسلوبة ،حيث إن استمرار الجناة
باإلفالت من العقاب يساهم بشكل كبير بتأجيج الصراع
وعدم تحقيق أي تقدم مرجو في العملية السياسية ،وتؤثر
على السلم في المنطقة بأكملها.

قطر الفاعل على أعلى مستوى في المحافل الدولية الرفيعة،

وأكد تركيه إن كلمة صاحب السمو كانت شاملة كما
اعتدناها فيما يخص الملف السوري ،حيث َ
لخص
سموه أسس الحل في سوريا ضمن النقاط األساسية
الثالث والتي يجب العمل عليها باستمرار ،وهي تتسق مع
مواقفنا السياسية الثابتة ،ورؤيتنا إزاء الحل في سوريا،
والتضحيات الكبيرة للشعب السوري والتي تستحق ح ًال
يرضي تطلعاته بالحرية والكرامة.
وقال القائم باألعمال لدى السفارة السورية :نجدد
تقديرنا البالغ للنظرة المستقبلية والواعية من صاحب
السمو للحل في سوريا ،حيث إن القضية السورية تأتي

ضمن األولويات لدى القيادة القطرية والتي تعمل على
ايجاد كافة السبل واتباع نهج شامل إلنهائها ،والتأكيد
على ذلك في كافة المحافل الدولية واإلقليمية ،إلى
جانب دعم الجهود المثمرة في الجانب اإلنساني واإلغاثي
للمتضررين.
متقدما
ولطالما كان موقف قطر من القضية السورية
ً
على الساحة الدولية ،رافض ًا التنازل عن مطالب الشعب
السوري وغض الطرف عن الثمن الباهظ الذي دفعه.
ونأمل بكل صدق أن يتبنى المزيد من أصدقاء الشعب
السوري حول العالم رؤية مماثلة في التعامل مع الملف

} د.بالل تركيه

يثمن عالي ًا
السوري .وختام ًا نؤكد بأن الشعب السوري
ّ
االهتمام الخاص الذي يوليه صاحب السمو لقضيتنا
باستمرار ،من خالل تأكيد سموه المستمر على المواقف
الثابتة لدولة قطر والرافضة للتطبيع مع نظام األسد ،إذ
أنه شدد على ذلك في مقابلته األخيرة مع مجلة «لو بوان»
الفرنسية قبل أيام .لذلك ،ومنذ اللحظات األولى للثورة
السورية من أجل الحرية والكرامة ،وجد السوريون دولة
قطر الشقيقة وقيادتها إلى جانبهم يقفون موقف ًا ثابت ًا
أخالقي ًا وبكل إخالص .ولن ينسى السوريون هذه المواقف
النبيلة أبد ًا.

4
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أكد أنها جاءت في توقيت مهم لمصر وقطر  ..السفير عمرو الشربيني:

زيارة الرئيس السيسي تعكس تطور العالقات
عددا من الموضوعات المتصلة بالقضايا ذات االهتمام المشترك
الزعيمان ناقشا
ً
بحثا ُسبل تعزيز التعاون في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية والتنموية
كتب

كرم الحليوي

هناك إرادة مشتركة لدى
القيادتين في البلدين
على االرتقاء بالعالقات

أكد سعادة السفير عمرو الشربيني
سفير جمهورية مصر العربية لدى
دولة قطر ،أن زيارة فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية

مصر العربية إلى دولة قطر جاءت في

المباحثات ومذكرات
ً
التفاهم فتحت آفاقا
جديدة لتوسيع التعاون

توقيت مهم على مسار العالقات بين
البلدين ،حيث ُتشكل خطوة جديدة

على هذا المسار عقب زيارة صاحب

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر إلى القاهرة في نهاية
يونيو الماضي.

} السفير عمرو الشربيني

وأضاف السفير المصري خالل تصريحات صحفية أن
الزيارة تعكس التطور الذي اكتسبته العالقات بين
البلدين في الفترة األخيرة والحرص المتبادل واإلرادة
المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تعزيزها واالرتقاء
بها نحو آفاق أوسع في مختلف المجاالت ،وذلك قبل
انطالق القمة العربية بالجزائر في نوفمبر المقبل.
وقال :مما الشك فيه ،فإن تبادل الزيارات على مستوى
القمة بين البلدين الشقيقين ت ّوج التطور الكبير الذي
حاليا من خالل
تشهده هذه العالقات ،والجاري ترجمته
ً
تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجاالت ،بما
في ذلك تعزيز التنسيق حول قضايا المنطقة والدفع
بإطار التعاون االقتصادي واالستثماري ،حيث ناقش
عددا من الموضوعات المتصلة بالعالقات
الزعيمان
ً

وسبل تعزيز
الثنائية وبالقضايا ذات االهتمام المشترك ُ
التعاون بين مصر وقطر في مختلف المجاالت السياسية
واالقتصادية والتنموية.
وأشار السفير المصري إلى أن زيارة فخامة الرئيس
عبدالفتاح السيسي قد شهدت التوقيع على ثالث
مذكرات تفاهم :مذكرة تفاهم بين جهاز قطر لالستثمار
وصندوق مصر السيادي لالستثمار والتنمية ،ومذكرة
تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ ،ومذكرة تفاهم
للتعاون في مجاالت الشؤون االجتماعية ،باإلضافة إلى
بحث السبل الكفيلة بتعزيز العالقات وتنميتها ،ال سيما
في مجال االستثمار والنقل والشؤون االجتماعية .كما
شهدت الزيارة مناقشة سبل تعظيم العالقات التجارية
واالقتصادية واالستثمارية المشتركة.

وقال سعادة السفير عمرو الشربيني :أ ّود أن أن ّوه بأن
مباحثات القمة المصرية القطرية ومذكرات التفاهم
ً
آفاقا جديدة
التي تم التوقيع عليها فتحت أمام البلدين
ً
لتوسيع وتطوير التعاون،
خاصة في المجال االقتصادي.
موسع من
وقد التقى فخامة الرئيس خالل الزيارة مع وفد
ّ
رجال األعمال القطريين وتناول اللقاء الفرص االستثمارية
المتاحة في جميع القطاعات االقتصادية بمصر ،بما
في ذلك القطاع الزراعي والتجاري والعقاري والصناعي
سواء من خالل الشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص
المصري.
ً
إضافة
وأضاف :كما تعلمون فإن زيارة فخامة الرئيس،
إلى الزيارات المتعددة للمسؤولين المصريين إلى قطر
منذ بداية العام الحالي ساهمت في إطالع قطاع األعمال

األسبوع المقبل

«كتارا» تحتضن فعاليات
ثقافية ألوزبكستان
ال�������دوح�������ة -ق����ن����ا -ت��ن��ظ��م
ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة للحي
الثقافي (كتارا) ،بالتعاون مع
سفارة جمهورية أوزبكستان
لدى دولة قطر ،يومي  24و25
سبتمبر ال��ج��اري فعاليات
ثقافية بمناسبة ال��ذك��رى
 31الس���ت���ق�ل�ال ج��م��ه��وري��ة
أوزب����ك����س����ت����ان ،وال����ذك����رى
ال���خ���ام���س���ة وال���ع���ش���ري���ن
ل����ت����أس����ي����س ال�����ع��ل��اق�����ات
الدبلوماسية بين أوزبكستان
وق��ط��ر .وت��ش��م��ل الفعاليات
معرض أوزبكستان للحرف
وال����ف����ن����ون ،وذل������ك ي�����وم 24
سبتمبر ال��ج��اري ف��ي مبنى
 47قاعة  1و ،2وسيتواصل
ال��م��ع��رض ح��ت��ى  5أك��ت��وب��ر
المقبل .وسيضم المعرض
م��ن��ت��ج��ات ف��ن��ي��ة تطبيقية
ف����ي م����ج����االت م���ث���ل :ن��ح��ت
ال���خ���ش���ب ،وال��م��ن��م��ن��م��ات،
وال������ت������ط������ري������ز ب����ال����ذه����ب
وال����م����ج����وه����رات ،واألزي��������اء
الوطنية ،والسيراميك.
باإلضافة إلى حفل أوركسترا
ال������دول������ة ال���س���ي���م���ف���ون���ي���ة
ألوزب��ك��س��ت��ان ي��وم��ي  24و25
س���ب���ت���م���ب���ر ،ف�����ي ال���س���اع���ة
السابعة وال��ن��ص��ف مساء،
في دار األوبرا بكتارا ،وتشمل
برامج الحفالت الموسيقية
أع���م���اال ك�لاس��ي��ك��ي��ة وط��ن��ي��ة
وأوزب�����ك�����ي�����ة ،وم��ق��ت��ط��ف��ات
م���ن األوب������را ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
الموسيقى المعاصرة.
وت��ه��دف ه��ذه الفعاليات إلى
التعريف بالفن الموسيقي
الحديث ألوزبكستان ،الذي
حافظ على التقاليد الوطنية،
مع تطوير األنماط واالتجاهات
الشائعة في العالم في الوقت
نفسه ،وتعتبر الموسيقى
التقليدية األوزبكية لها أصول
قديمة ،وق��د م��رت في عملية
ت��ط��وره��ا ب��م��راح��ل تاريخية
مختلفة ،ونتيجة لذلك ،تم
ت��ط��وي��ر وت��ح��س��ي��ن أس��ل��وب
خ�����اص وأن����م����اط ل��ل�إب����داع،
والقيم األخالقية الضرورية
القائمة على التراث والتقاليد
الوطنية.

ت��ش��ك��ل��ت ال��ث��ق��اف��ة ال��ف��ن��ي��ة
األص��ل��ي��ة ألوزب��ك��س��ت��ان على
مر ال��ق��رون ،وتتميز بطابعها
االس����ت����ث����ن����ائ����ي واألص�����ل�����ي
والحيوي بين ثقافات الشرق
األخرى نظرا لموقعها .

القطري على النـهضـة االقتـصاديـة التي تشـهدهـا مصـر
والمشـاريـع العمـالقـة التي يتم تنفيذها كالعـاصمـة
اإلداريـة الـجديـدة ومدينة العلمين الجديدة والمـوانـئ
وشبـكات الـطرق ،كذلك التـسـهيـالت التـي تقـدمـها
الحكومة المصرية للـمـسـتثـمريـن األجـانب ،وبما يحقق
أفضل استفادة من اإلمكانيات والمقومات االقتصادية
لدى البلدين الشقيقين والفرص والحوافز االستثمارية
المتاحة لتأسيس مشاريع وشراكات استثمارية
ناجحة.
وأوضح السفير المصري أن برنامج اإلصالح االقتصادي
طويل المدى الجاري تنفيذه في مصر يتضمن تطوير
البنية التحتية باستثمارات بلغت قيمتها  400مليار
دوالر ،ووضع بيئة تشريعية تساعد على دفع عجلة
التنمية واستقطاب االستثمارات ،حيث إن متوسط
النمو في مصر بلغ  6.6بالمائة
مدفوعا بالنسب العالية
ً
التي حققتها مختلف القطاعات االقتصادية ،باإلضافة
إلى المشروعات الضخمة التي أطلقتها مصر في الزراعة
وبناء المدن الجديدة والصناعة وغيرها ضمن إطار رؤية
متكاملة للنهوض بمستوى عيش المواطن المصري من
جهة وبناء بنية قادرة على استقطاب كبريات الشركات
العالمية من جهة أخرى.
وفي ذات اإلطار ،فقد تم إطالق معايير االستدامة البيئية
والتي يتم االلتزام بها في تقديم الخطط االستثمارية
في مصر ،حيث حقّ قت مصر نسبة  30بالمائة من
المشروعات الخضراء بالخطة االستثمارية خالل العام
الماضي ،ومن المستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 40
بالمائة في خطة  22 ،2023 /و 50بالمائة خالل  24.2025 /
واختتم السفير المصري تصريحاته قائ ًال :أود أن أؤكد
على أهمية الشراكات السياسية واالقتصادية المتعددة
بدءا من التنسيق حول القضايا التي
بين البلدين،
ً
ً
تمس استقرار الشرق األوسط واألمن اإلقليمي ووصوال إلى
القضايا الدولية،
ومرورا بالشراكات الثنائية في المجاالت
ً
االقتصادية والتنموية والتعاون االستثماري المشترك.

نبض الوطن
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بعد أن شارك في الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة لألمم

5

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يغادر نيويورك صاحب السمو يهنئ رئيس مالطا
نيويورك -قنا -غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى ،أمس ،مدينة نيويورك
بالواليات المتحدة األميركية ،بعد أن شارك في الجلسة

االفتتاحية للجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة في
دورتها السابعة والسبعين ..رافق سمو األمير خالل الزيارة
أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

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

تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور جورج فيال رئيس
جمهورية مالطا ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بمناسبة انتهاء فترة عمله في البالد

نائب األمير يستقبل سفير مولدوفا
الدوحة -قنا -استقبل سمو الشيخ عبدالله
بن حمد آل ثاني نائب األمير ،في مكتبه
بالديوان األميري صباح أمس ،سعادة السيد
فيكتور تسفيركون سفير جمهورية مولدوفا،
وذلك للسالم على سموه بمناسبة انتهاء فترة

ليصل مجموع مساهمتها
إلى « »3ماليين دوالر

نيويورك -قنا -أعلنت دولة قطر عن التزام إضافي بمبلغ
مليون دوالر أميركي ،ليصل مجموع مساهمتها إلى  3ماليين
دوالر دعم ًا لعمليات اإلنقاذ التي تنسقها األمم المتحدة لمنع
التسرب الكارثي للناقلة «صافر».
جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة السيدة لولوة بنت راشد
الخاطر مساعد وزير الخارجية ،أمام حدث رفيع المستوى
حول «منع تسرب النفط في البحر األحمر من الناقلة صافر»،
وذلك على هامش أعمال الدورة الـ  77للجمعية العامة لألمم
المتحدة بنيويورك.
وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر كانت قد أعلنت عن تبرعها
بمبلغ مليوني دوالر كدعم عاجل للخطة ،وذلك خالل حفل
إعالن التبرعات الذي أقيم في شهر مايو الماضي واستضافته
كل من مملكة هولندا واألمم المتحدة.
كما شاركت دولة قطر ،في االجتماع الوزاري لمجموعة

عمله في البالد.
وقد أعرب سمو نائب األمير عن تمنياته
لسعادة السفير بالتوفيق فيما سيوكل
له من مهام في المستقبل ،وللعالقات بين
البلدين مزيدا من التطور والنماء.

من جانبه ،عبر سعادة السفير عن شكره
وتقديره لسمو األمير ولسمو نائب األمير
والمسؤولين في الدولة على ما لقيه من
تعاون ،أسهم في تسهيل ونجاح مهام عمله
بالبالد.

نائب األمير
يهنئ رئيس مالطا

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره في مالطا

الدوحة  -قنا  -بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ،نائب األمير،
برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور جورج فيال رئيس جمهورية
مالطا ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الدوحة -قنا -بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،برقية تهنئة ،إلى دولة الدكتور
روبرت أبيال رئيس وزراء جمهورية مالطا ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

قطر تتبرع بمليون دوالر إضافي إلنقاذ الناقلة «صافر»
أصدقاء مبادرة التنمية العالمية ،وذلك على هامش أعمال
الدورة الـ 77للجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك.
وأشادت سعادة مساعد وزير الخارجية في كلمة دولة قطر
أمام االجتماع بالجهود التي تبذلها جمهورية الصين الشعبية
من خالل طرحها مبادرة التنمية العالمية التي تساهم في
التعجيل بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام .2030
وقالت سعادتها إن ازدياد مجموعة األصدقاء يرسل إشارة
إيجابية وقوية من المجتمع الدولي حول أهمية المفاهيم
والمبادئ األساسية لمبادرة التنمية العالمية ،والتي تولي
اهتماما خاصا للتنمية وللدور الرئيسي للشراكات اإلنمائية
العالمية.
وأوضحت سعادتها أن وباء «كوفيد  »19 -ال يزال يشكل تحديا
هائال ،مشيرة إلى أنه أدى إلى تفاقم االحتياجات والتحديات
الحالية مثل الفقر ،وآثار تغير المناخ ،والصراعات ،وانعدام

األمن الغذائي ،مما يهدد بتقويض التقدم الذي تم إحرازه في
تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام .2030
وتابعت :بالرغم من التحديات القائمة ،ال تزال الجهود
الجماعية والشراكات العالمية تقوم بدور حيوي في التصدي
لهذه التحديات واالستجابة لالحتياجات المتزايدة.
وأكدت سعادتها أن دولة قطر تضع التنمية في صميم
أولوياتها ،الفتة إلى أنها لم تحصر جهودها على المستوى
الوطني فحسب ،بل واصلت مساعيها كشريك فاعل على
المستوى الدولي ،إدراكا منها ألهمية التعاون متعدد األطراف.
وأشارت سعادة مساعد وزير الخارجية إلى استمرار دولة
قطر في تقديم مساهماتها على المستوى الدولي ،الفتة إلى
أن صندوق قطر للتنمية ،في عام  2021ساهم بأكثر من
 551مليون دوالر أميركي على المستوى الدولي في مجال
التنمية والمساعدات اإلنسانية ،حيث عمل على توجيه

هذه المبالغ من خالل شركائه ،بما في ذلك المؤسسات
متعددة األطراف ،كما استمر الصندوق في بذل جهود حثيثة
للتخفيف من آثار جائحة كورونا ،ال سيما الذين يعيشون
في مجتمعات ضعيفة .وأضافت :انطالقا من إيماننا بأن
تحقيق التطلعات الطموحة لخطة التنمية المستدامة لعام
 2030لن يكون ممكن ًا دون إيالء اهتمام خاص للبلدان األقل
نموا ،فإن دولة قطر تتشرف باستضافة الجزء الثاني من
مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان األقل نموا
بالدوحة في الفترة من  5إلى  9مارس  .2023ونحن على ثقة
من أن هذا المؤتمر سوف يشكل مساهمة كبرى في تعزيز
التنمية المستدامة لتلك البلدان.
وجددت سعادتها التأكيد على إمكانية التعويل على دعم
دولة قطر من أجل ضمان استمرار مجموعة األصدقاء اإلسهام
في التنمية العالمية والتعجيل بتنفيذ خطة .2030

متابعات
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مجلس الوزراء يشيد بمضامين خطاب صاحب السمو

رؤى وأفكار ومقترحات بناءة
سموه وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وواجباته ومهامه
الدوحة -قنا -ترأس معالي الشيخ خالد
بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ،رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية االجتماع
العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس
بمقره في الديوان األميري.
وعقب االجتماع أدلى سعادة السيد محمد
بن عبدالله السليطي ،وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية االجتماع أشاد مجلس الوزراء
بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى
«حفظه الله» في الجلسة االفتتاحية
للجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة
في دورتها السابعة والسبعين التي عقدت
الثالثاء في مدينة نيويورك ،والذي جاء
شامال في ما طرحه من قضايا ،وواضحا
في ما حدده من مواقف ،وما تضمنه من
رؤى وأفكار ومقترحات بناءة لمواجهة
التحديات واألزمات التي تعصف بالعديد
من مناطق العالم.
وأكد المجلس أن سموه في خطابه أمس
قد وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
وواجباته ومهامه التي حددها ميثاق األمم
المتحدة وأقرها القانون الدولي وأكدتها
قرارات مجلس األمن والجمعية العامة
لألمم المتحدة ،وفي مقدمتها القرارات
الخاصة بالقضية الفلسطينية وعدم
شرعية االحتالل واالستيطان اإلسرائيلي
في األراضي المحتلة وضمان الحقوق
المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى
رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على
أراضيه المحتلة عام  1967وعاصمتها
القدس الشرقية.
كما أكد المجلس أن حضرة صاحب
السمو األمير المفدى ،وفي ترحيبه أمام
الجمعية العامة لألمم المتحدة بشعوب

الموافقة على مشروع قرار بشروط منح امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية
دول العالم خالل استضافة دولة قطر بطولة
يعبر
كأس العالم  ،2022إنما كان سموه
ّ
عن مشاعر الشعب القطري بأسره ،والذي
قبل التحدي منذ اثنى عشر عام ًا وعمل مع
قيادته الحكيمة من أجل بطولة عالمية
استثنائية ،ومن أجل استضافة تعكس
قيمه وأصالته وتاريخه وإنجازاته.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في
الموضوعات المدرجة على جدول األعمال

لتبادل المعلومات خالل بطولة كأس العالم

قطر والمغرب توقعان
على إعالن مشترك

الدوحة -قنا -وقعت دولة قطر
والمملكة المغربية على اإلعالن
المشترك بشأن تبادل المعلومات
المتعلقة ببطولة كأس العالم FIFA
قطر .2022
وقع اإلعالن المشترك عن الجانب
القطري العميد إبراهيم خليل

عبر عن مشاعر القطريين في ترحيبه بشعوب العالم خالل المونديال
ّ

المهندي رئيس وحدة الشؤون
القانونية واالتصال بلجنة عمليات
أمن وسالمة بطولة كأس العالم FIFA
قطر  ،2022وعن الجانب المغربي
سعادة السيد محمد ستري سفير
المملكة المغربية الشقيقة لدى
الدولة.

على النحو التالي:
أو ًال -الموافقة على مشروع قرار مجلس
الوزراء بالشروط والضوابط الالزمة لمنح
المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية.
ويأتي إعداد مشروع القرار استناد ًا إلى
أحكام المادة ( )3من القانون رقم ( )8لسنة
 2018بشأن المناطق الصناعية التي نصت
على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء
على اقتراح وزير التجارة والصناعة منح

المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية
بموجب عقد امتياز وفق ًا للشروط والضوابط
التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء
على اقتراح الوزير.
ثاني ًا -الموافقة على االنضمام إلى اتفاقية
المرسلة
توزيع اإلشارات الحاملة للبرامج ُ
عبر األقمار الصناعية.
ثالث ًا -الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال التدريب والتعليم

في ظل قيادة صاحب السمو ..رئيس «الشورى»:

قطر حريصة على وحدة مجلس التعاون
مسقط -قنا -أكد سعادة السيد
حسن بن عبدالله الغانم رئيس
مجلس الشورى أن دولة قطر وفي
ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البالد المفدى «حفظه الله ورعاه»،
ظلت حريصة على كل عمل مشترك
من شأنه أن يثري ويعزز وحدة مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
ولفت سعادته في كلمته خالل
ترؤسه وفد مجلس الشورى المشارك
في االجتماع الدوري السادس عشر
ألصحاب المعالي والسعادة رؤساء
مجالس الشورى والنواب والوطني
واألمة في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية المنعقد بالعاصمة
مسقط بسلطنة عمان الشقيقة ،إلى
أنه يمكن مالحظة مؤشرات هذا األثر
اإليجابي في إطار استعدادات دولة قطر
الستضافة بطولة كأس العالم FIFA
قطر  ،2022حيث اعتبرت دول شقيقة
بطاقة /هيا ،/التي تشمل تأشيرة
الدخول إلى قطر خالل المونديال،
تأشيرة للدخول إليها.
من جهة أخرى شدد سعادة رئيس
مجلس الشورى على أن العديد من
الدول تتعرض اليوم لكوارث طبيعية
ونزاعات وحروب وعدم استقرار،
مما يهدد استقرار بقية دول العالم،
بسبب تعطل سالسل اإلمداد الغذائي
والدوائي والنفطي ،أو التأثر بتداعيات

هذه الكوارث والحروب ،مشيرا إلى أن
تصاعد الحرب الروسية -األوكرانية
تزيد من وتيرة التهديدات النووية
ونشوب حرب كونية ثالثة.
وتابع سعادته قائال «ال زلنا نعمل
على تجنيب منطقتنا التهديدات
النووية وأسلحة الدمار الشامل ،بل
يصبح لزاما علينا ،كما يحث ديننا،
تجنيب البشرية الهالك والدمار ،سواء

ناقش استراتيجية الموارد البشرية ()2021 - 2025

«الخدمة المدنية» يشارك في اجتماع خليجي
الدوحة -قنا -شارك ديوان الخدمة المدنية والتطوير
الحكومي ،أمس ،في االجتماع الخامس والعشرين
للجنة وكالء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والذي عقد
عبر تقنية االتصال المرئي.
مثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي السيد
عبدالله مسلم الدوسري الوكيل المساعد لشؤون
التنمية اإلدارية.
ناقش االجتماع المواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك
بين دول مجلس التعاون في مجاالت الخدمة المدنية،

الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة
الخارجية في دولة قطر وأكاديمية خافيير
بيريز دي كويالر الدبلوماسية البيروية
بوزارة الخارجية في جمهورية بيرو.
رابع ًا -تابع مجلس الوزراء الترتيبات
واالستعدادات الخاصة باستضافة بطولة
كأس العالم فيفا قطر  ،2022واتخذ في هذا
الشأن القرار المناسب.
خامس ًا -استعرض مجلس الوزراء تقرير
فريق العمل المكلف بدراسة اإلجراءات
والتدابير التي يجوز اتخاذها لدعم
المنتجات الوطنية ،واتخذ في هذا الشأن
القرار المناسب.

من بينها استراتيجية المجلس في مجال الخدمة
المدنية وتنمية الموارد البشرية (،)2021-2025
ومنهجية تنفيذ أهداف مبادرات المرحلة األولى (-2023
.)2022
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول
األعضاء في مجاالت العمل ،ال سيما فيما يتعلق بأنظمة
الموارد البشرية واألدلة االسترشادية والمبادرات
والتجارب الناجحة ،والتي من شأنها أن تسهم في
االرتقاء بمجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية
في دول مجلس التعاون الخليجي.

} عبد الله مسلم الدوسري

باألسلحة الفتاكة أو بتدمير مقومات
البيئةالسليمة».
ونوه باالستقرار السياسي ،وااللتزام
بالعمل المشترك في إطار «مجلس
التعاون» والذي ظل عمودا فقريا
للمجموعة الخليجية ،مؤكدا أن
المجلس يعتبر نموذجا للتعاون
والتماسك،وأنالعواملالسياسيةبين
مكونات المجلس ،أداة دفع وتوجيه
نحو تحقيق الغايات المشتركة.
وأضاف سعادته «ما يبعث على
التفاؤل بنجاح هذه المساعي أنه ال
توجد مجموعة إقليمية متجانسة،
في أي جزء من العالم ،تتوفر فيها
مقومات وعوامل التكامل واالتحاد أكثر
من توفرها في دول مجلس التعاون
الخليجي ،والذي يحظى بوحدة
العقيدة واللسان والتاريخ المشترك
والوحدة الجغرافية والتجانس
األنظمة
وتشابه
االجتماعي،
االقتصادية واألنظمة السياسية بين
مكوناته».
ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى
إلى أن مشاريع التكامل والوحدة
االقتصادية ال تزال في حاجة لعزيمة
وعمل دؤوب خاصة مع اقتراب حلول
عام « ،2025الذي نطمح فيه الستكمال
الدراسات والمشاريع للوصول إلى
الوحدة االقتصادية بين دول مجلس
التعاون ،وهو ما شجعت عليها بنود
التكاملاالقتصادي».
وتم خالل االجتماع الدوري ،استعراض

تقرير سعادة رئيس االجتماع الدوري
الخامس عشر ألصحاب السعادة
رؤساء مجالس الشورى والنواب
والوطني واألمة في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،كما
تمت مناقشة عدد من الموضوعات
المتعلقةبالعملالخليجيالمشترك،
ومنها اللجنة البرلمانية الخليجية
األوروبية ،والتعاون مع برلمانات أميركا
الالتينية ،فضال عن رفع التوصيات
النهائيةللندواتالخليجيةالمشتركة
للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول
الخليجالعربية.
وكان سعادة رئيس مجلس الشورى،
قد عبر في بداية كلمته عن شكره
لسلطنة عمان الشقيقة حكومة
وشعبا في ظل القيادة الحكيمة لجاللة
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان
الستضافتهم هذا االجتماع.
كما تقدم سعادته بالشكر والتقدير
لمجلس الشورى في المملكة العربية
السعودية الشقيقة على رئاستهم
لدور االنعقاد الخامس عشر لرؤساء
المجالس التشريعية الخليجية،
وعلى بذلهم كافة الجهود الممكنة رغم
الظروف اإلقليمية السائدة وفي ظل
انتشار جائحة كوفيد  ،19وما أعقبتها
من تداعيات سلبية فرضت على
اللقاءات السابقة أن تكون افتراضية،
فيما دعا رئيس مجلس الشورى،
المجتمعين إلى عقد االجتماع المقبل
في الدوحة.

مقال
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التهاون فيها قد يفضي إلى أمور ال تحمد عقباها

االستشارة القانونية ..وقاية
يجب البحث بحرص عن ذوي الخبرة واالختصاص
ال تخلو متطلبات الحياة سواء كنا
أفرادا أو مؤسسات خاصة أو عامة من
مواجهة أمور قد يصعب فيها اتخاذ
القرار المناسب دون االستعانة بذوي
الخبرة واستشارتهم ،وتعد االستشارة
القانونية واحدة من تلك االستشارات
السائدة والتي يتم التعامل معها في
حياتنا المعاصرة ،فالتهاون فيها وعدم
تدارك األمر بالصورة الصحيحة قد يقلب
الموازين ويفضي إلى أمور قد ال تحمد
عقباها ،فنجد البعض يتصرف من تلقاء
نفسه وبشكل انفرادي في أمور قانونية
يجهلها دون االستعانة بذوي االختصاص
ألسباب مختلفة ،فمنهم من يتوهم
بمعرفته وقدرته على احتواء ومعالجة
المسألة القانونية بجهده الشخصي
أو يستعين بأشخاص آخرين ليسوا
مؤهلين بتقديم تكييف قانوني مناسب،
والسبب اآلخر األكثر شيوع ًا هو لتجنب
تكاليف االستشارة والتي في الغالب
ما تكون ذات تكاليف عالية في بعض
التخصصات نظر ًا لتعقدها .وكما
هو معلوم فإن عدم االهتمام والمباالة
باستشارة أهل الخبرة في المسائل
القانونية سواء كانت متنازعا عليها
أو متوقعا حدوثها دون االستعانة
بمختص إلبداء الرأي والمشورة ينتج
عنها احتمالية التعرض ألضرار ومخاطر
قانونية قد تكلف الوقت والمال لسنوات
في المحاكم إلنهاء الخصومة.

االختصاص القانوني كحال أي
تخصص آخر في علوم الحياة ،متنوع
بفروعه المختلفة ،فعلى سبيل المثال:
من غير المتصور أن تطلب استشارة
فنية في تصميم بناء منزل من قبل
مهندس غير متخصص في مجاله الفني
كالمهندس الزراعي أو الكيميائي ،والحال
نفسه ينطبق في االختصاص القانوني
بأنواعه المتعددة :المدني ،الجنائي،
التجاري ،األحوال الشخصية وغيرها
من التخصصات .فهناك مكاتب قانونية
ضليعة ومؤهلة في تقديم خدمات
قانونية متخصصة في مجاالت معينة
في القانون ولها باع طويل في الممارسة
القانونية بتخصصاتها المختلفة ،فمن
أولى الخطوات الهامة عند اتخاذ قرار
االستعانة بمكتب محاماة ،هو البحث
بحرص عن ذوي الخبرة واالختصاص
للمسألة المراد االستشارة بها ،بحيث
يتم اختيار مكتب متمكن ومعتمد يقدم
لك القراءة الصحيحة والتكيف القانوني
السليم ولديه دراية وفهم وممارسات
عملية ناجحة.
هناك عوامل مساهمة تتسبب في الوقوع
بالكثير من اإلشكاليات القانونية في
غياب االستشارة القانونية من بينها
استخدام نماذج لصياغات قانونية
جاهزة واالعتماد عليها كنماذج للعقود
واالتفاقيات والوكاالت وغيرها واالكتفاء
بها والتي غالب ًا ال تعكس ما تم االتفاق

خميس عبد اللطيف المسلماني
مستشار قانوني

Twitter:@kmaslamani

عليه بشكل فعلي بين األطراف ،فتلك
النماذج في الغالب ال تغطي جميع
الحقوق والواجبات وااللتزامات لكل طرف
مما يؤثر بشكل سلبي في تنظيمها لعدم
صياغتها على ما هو مطلوب ومتفق عليه.
وكنتيجة طبيعية ،فإن استخدام هذه
النماذج الجاهزة يؤدي إلى سرعة حدوث
إشكاليات ونزاعات كان باإلمكان تفاديها
لو تمت بحرص وبالشكل المطلوب.
والحال ال يختلف كثير ًا عند االستعانة
واالسترشاد باستشارات قانونية سابقة
وقديمة حتى وأن ارتبطت بمواقف
وأحداث قانونية مشابهة أو متطابقة،
أو االستعانة بمعلومات قانونية من

ال يمكن أن تقارن تكاليفها المادية بمردود قيمتها الفعلية
لألسر المتعففة في غزة

البدء بصرف منحة قطر عن شهر سبتمبر ..اليوم
غزة -قنا -أعلنت اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة ،أنها ستبدأ اليوم
الخميس بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ،صرف دفعة شهر سبتمبر
الجاري من المساعدات النقدية لألسر المتعففة في قطاع غزة.
وأوضح سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية إلعادة
إعمار غزة ،أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو  100ألف أسرة من األسر
المستورة والمتعففة في محافظات القطاع ،بواقع  100دوالر لكل عائلة.
ولفت سعادته إلى أن عملية التوزيع ستتم من خالل األمم المتحدة وعبر
مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة ،والبالغ عددها
أكثر من  300مركز ومحل تجاري .وتصرف دولة قطر منحة إنسانية
شهرية ،دعما لألسر الفلسطينية الشقيقة في قطاع غزة ،والتي تعاني
من األوضاع االقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسبب بها الحصار
اإلسرائيلي.

خالل ندوة
عبر اإلنترنت

} هيا الغانم

} السفير محمد العمادي

«البحوث والتطوير» يناقش نمو األعمال
يستضيف مجلس قطر للبحوث
والتطوير واالبتكار ندوة عبر اإلنترنت
بعنوان «االبتكار المؤسسي كأداة
تنافسية :هل االبتكار المفتوح شكل فعال
من أشكال االبتكار المؤسسي» ،وذلك
يوم اإلثنين المقبل الموافق  26سبتمبر
مساء بتوقيت
الجاري الساعة 4:00
ً
الدوحة .وتأتي هذه الندوة كجزء من
سلسلة «تسليط الضوء» التي يقدمها
مجلس قطر للبحوث والتطوير واالبتكار،
وستضم الندوة العديد من المتحدثين
المتميزين لمناقشة كيفية استخدام
الشركات لنماذج االبتكار المؤسسي
المختلفة.

ستدير الندوة السيدة راشيل شالمرز،
المدير العام لالبتكار المؤسسي في مسرع
األعمال «ألكيمست»  -شريك مجلس
قطر للبحوث والتطوير واالبتكار ،ورائد
ً
تصنيفا
الفكر في وادي السيليكون األعلى
وحلقة الوصل بين المؤسسات الرائدة
والشركات في مراحلها المبكرة .ومن بين
المتحدثين السيدة هيا الغانم  ،مدير
برامج االبتكار في مجلس قطر للبحوث
والتطوير واالبتكار؛ والسيد كامران
صديقي ،مدير أول لالستراتيجيات في
أوريدو قطر؛ والسيد ماريانو أمارتينو،
مدير عام شركات مايكروسوفت الناشئة
في األميركتين.

الستكمال أعمال الطبقة االسفلتية« ..أشغال»:

إغالق مؤقت لشارع الخريطيات
أعلنت هيئة األشغال العامة «أشغال» عن تنفيذ إغالق
مؤقت لشارع الخريطيات في االتجاهين ما بين شارع
الواحات وشارع الرفاع .وبالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور،
غد الجمعة  23سبتمبر
سيتم تنفيذ اإلغالق
ً
بدءا من فجر ٍ
 2022ولمدة شهر ،وذلك بهدف استكمال أعمال الطبقة
االسفلتية للشارع .وخالل فترة اإلغالق ،يمكن لمستخدمي
شارع الخريطيات االنعطاف نحو شارع زكريت الموازي له
والمواصلة نحو وجهاتهم.
وستقوم هيئة األشغال العامة بتركيب اللوحات اإلرشادية
لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري ،وتهيب
بجميع مستخدمي الطريق االلتزام بحدود السرعة
المسموحة واتباع اللوحات اإلرشادية حفاظ ًا على سالمتهم.

صمام أمان يمنحك الثقة والتأكد من الممارسة القانونية
شبكة اإلنترنت ومن مواقع غير معتمدة
ومجهولة المصدر ،وكذلك بشأن األدوات
التشريعية كالقوانين والمراسيم
والقرارات وغيرها والتي تعتبر من أحد
مرتكزات تنظيم المسائل القانونية
والتي تتعدل وتتغير من حين آلخر،
فإن كل هذه األمور وإن كانت متاحة
لك فإنها ليست كافية ،وال تغنيك عن
االستعانة بمختص قانوني وذلك لعدم
وجود ضمانة ويقين تام بأن هذه الحالة
تتناسب وتتواءم مع حالتك ويتطلب
ذلك المراجعة والتدقيق ،والتأكد من
عدم وجود ثغرات قانونية قبل البدء بأي
التزام.
ومن ضمن األمور الهامة عند االستعانة
باستشارة قانونية أن تبرز المسألة
المراد االستشارة بها بشكل واضح
وصادق وتبين جميع األمور الخاصة
بها ،سواء كانت لصالحك أو ضدك
دون إخفاء أي شيء للمحامي ولو كانت
بعض المعلومات في نظرك ال قيمة لها،
حتى تكون االستشارة بتكيفها القانوني
سليمة وواضحة ،فاالستشارة في
النهاية تضع بين يديك الخيارات أو اآلثار
القانونية بحيث تكون على دراية تامة
بااللتزام القانوني ،وقد تكون نتائج هذه
االستشارة سلبية أو إيجابية ،فال اشتراط
بنتائج إيجابية مضمونة عند طلب
االستشارة ،فهي كاستشارة الطبيب
يكشف ويحلل ويبين لك حالتك سواء

كنت سليما معافى أو تشكو من شيء.
احرص قبل البدء بطلب االستشارة أن
تتأكد من عدم وجود تعارض للمصالح
من قبل مكتب المحاماة عند قيامه بهذه
االستشارة والتي من المفترض أن يفصح
عنها المحامي وفق ًا لقانون المحاماة ،وأن
تحدد نطاق االستشارة بحيث تغطي
جميع النقاط المراد بحثها .كما أنه
من المهم أن تكون االستشارة مكتوبة
ومعتمدة تحتوي على تحليل قانوني
كاف ومفهوم يبرز فيها جلي ًا األسانيد
القانونية الداعمة لها ،وكذلك أن يتم
االتفاق على تكاليف االستشارة على أن
تضع في اعتبارك إضافة أحقيتك في
االستفسارات الالحقة لالستشارة لمزيد
من التوضيح والتأكيد أن وجدت بدون
تحميلك تكاليف إضافية.
وأخير ًا ،ال شك أن االستشارة القانونية
لها أهمية كبيرة في التأثيرااليجابي في
اتخاذ القرار الصحيح وخاصة إذا كان
لديك شكوك في أثار قانونية معينة ،فهي
تعد كصمام أمان وتمنحك الثقة والتأكد
من الممارسة القانونية بعدم التعرض
لمخاطر قانونية أو التقليل منها ،فإهمالها
قد يكلف الكثير ،فمن الفطنة أن تلجأ إلى
ذوي االختصاص من الخبرات القانونية،
فهي وقاية فال يمكن أن تقارن تكاليفها
المادية بمردود قيمتها الفعلية ،وقد قال
أحد الحكماء «االستشارة عين الهداية
وقد خاطر من استغنى برأيه».

االستشارة عين الهداية ..وقد خاطر من استغنى برأيه
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اجتمع مع ديفيد بيزلي

وزير الخارجية يستعرض
تداعيات األزمة الغذائية العالمية

عقدت في نيويورك بشأن السالم واألمن المستدامين

وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة

نيويورك  -قنا  -اجتمع سعادة
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل
ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية ،أمس ،مع سعادة
السيد ديفيد بيزلي المدير التنفيذي
لبرنامج األغذية العالمي ،وذلك على
هامش أعمال الدورة الـ  77للجمعية
العامة لألمم المتحدة بنيويورك.
جرى خالل االجتماع استعراض
عالقات التعاون الثنائي ،خاصة
في مجال المساعدات اإلنسانية،
وتداعيات األزمة الغذائية العالمية،
باإلضافة إلى عدد من الموضوعات
ذات االهتمام المشترك.

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره اإليرلندي

قطر وإيرلندا
تستعرضان عالقات التعاون

نيويورك  -قنا  -اجتمع سعادة الشيخ
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية ،أمس،
مع سعادة السيد سايمون كوفيني وزير
الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا،
وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77

للجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات
التعاون الثنائي بين البلدين ،باإلضافة
إلى عدد من القضايا اإلقليمية ذات االهتمام
المشترك ،ال سيما األوضاع اإلنسانية في
األراضي الفلسطينية المحتلة.

ن��ي��وي��ورك -ق��ن��ا -ش���ارك س��ع��ادة
الشيخ محمد ب��ن عبدالرحمن
آل ث��ان��ي ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
ال����وزراء وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ،أم��س،
في المائدة المستديرة المغلقة
ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال�������وزاري ح��ول
«إي���ج���اد ط���ري���ق ال���س�ل�ام واألم����ن
المستدامين 20 :عاما بعد مبادرة
السالم العربية» ،التي استضافها
س��ع��ادة ال��س��ي��د ج��وزي��ب ب��وري��ل
الممثل السامي لالتحاد األوروبي
المعني بالسياسة الخارجية
واألمنية ،وذلك على هامش أعمال

الشيخ محمد بن عبدالرحمن
يجتمع مع نظيره الصربي

ال����دورة ال���ـ  77للجمعية العامة
لألمم المتحدة بنيويورك.
ج��رى خ�لال المائدة المستديرة
م��ن��اق��ش��ة ال��ت��ح��دي��ات وال��ف��رص
إلع������������ادة ت���ن���ش���ي���ط ال����م����س����ار
ال��دب��ل��وم��اس��ي ب��ي��ن ال��ج��ان��ب��ي��ن

الفلسطيني واإلسرائيلي ،وسبل
استئناف عملية السالم المبنية
ع��ل��ى م���ب���ادرة ال���س�ل�ام ال��ع��رب��ي��ة
وق�������رارات األم�����م ال��م��ت��ح��دة ذات
الصلة.
واجتمع سعادة الشيخ محمد بن

عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس
مجلس ال���وزراء وزي��ر الخارجية،
أم��س ،مع سعادة السيد نيكوال
سيالكوفيتش وزي��ر الخارجية
ب��ج��م��ه��وري��ة ص��رب��ي��ا ،وذل���ك على
ه���ام���ش أع����م����ال ال��������دورة الـ77
للجمعية العامة لألمم المتحدة
بنيويورك.
جرى خالل االجتماع ،استعراض
ع�ل�اق���ات ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي بين
البلدين ،باإلضافة إل��ى ع��دد من
القضايا اإلقليمية والدولية ذات
االهتمام المشترك.

 ..ويجتمع مع رئيس اللجنة
الدولية للصليب األحمر
نيويورك  -قنا  -اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،أمس ،مع سعادة السيد
بيتر ماور رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر ،وذلك على هامش
أعمال الدورة الـ  77للجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات التعاون الثنائي ،باإلضافة إلى
عدد من الموضوعات اإلقليمية ال سيما في أفغانستان وسوريا.

اجتمع مع المنسق الخاص لألمم المتحدة

الستضافة كأس العالم

وزير الخارجية يستعرض المستجدات
باألراضي الفلسطينية المحتلة

إشادة خليجية باستعدادات قطر
مسقط -قنا -أكد أصحاب السعادة
رؤساء مجالس الشورى والنواب
والوطني واألمة بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،على دعمهم
للجهود التي تبذلها دولة قطر في تنظيم
واستضافة بطولة كأس العالم FIFA
قطر .2022
وأشادوا في هذا السياق بالمشاريع التي
أنجزتها دولة قطر ،وباإلجراءات التي
اتخذتها الستضافة هذه البطولة ،حيث
أصبح الحصول على بطاقة (هيا) بمثابة
تأشيرة الدخول إلى عدد من الدول
الشقيقة في المنطقة ،وأكدوا أن هذا
المحفل ال يمثل دولة قطر وحسب بل هو
محفل تفتخر به كل الدول الخليجية
والعربية ودول المنطقة.
جاء ذلك في البيان الختامي لالجتماع
الدوري السادس عشر ألصحاب السعادة
رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني
واألمة في دول مجلس التعاون ،الذي عقد
في مسقط بسلطنة عمان الشقيقة.
كما أشاد رؤساء مجالس الشورى والنواب
والوطني واألمة بدول مجلس التعاون،
بنجاح تجربة أول مجلس شورى منتخب
في دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن

حمد آل ثاني أمير البالد المفدى.
وتضمن البيان الختامي أيضا ،التأكيد
والحرص على دعم مسيرة مجلس
التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء،
سعيا لتحقيق األهداف والغايات
المنشودة في دعم العمل الخليجي
المشترك.
كما تم اتخاذ عدد من القرارات بشأن
المواضيع المدرجة على جدول األعمال
ومنها االطالع على ما تم من إجراءات
وخطوات بشأن تعزيز العالقات مع
البرلمانية
واالتحادات
البرلمانات
اإلقليمية والدولية ،حيث تم تكليف
مجلس دولة الرئاسة بالتنسيق مع
األمانة العامة لمجلس التعاون لضمان
استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان
األوروبي ،والتنسيق لعقد اجتماع
بين مجالس الدول األعضاء والبرلمان
األوروبي.
وتضمن البيان الختامي أيضا اختيار
موضوع «دور المجالس التشريعية
الخليجية في توطيد االستثمار البيني
ودعم االقتصاد الوطني» ليكون الموضوع
الخليجي المشترك لعام ،2023
والذي سيتم مناقشته في إطار أعمال
المجالس.

نيويورك -قنا -اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،،مع سعادة السيد تور
وينسالند المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق
األوسط ،وذلك على هامش أعمال الدورة الـ  77للجمعية العامة لألمم
المتحدة بنيويورك .جرى خالل االجتماع استعراض مستجدات
األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة.

اجتمع مع وفد من االئتالف الوطني لقوى الثورة وهيئة التفاوض السورية

 ..ويناقش مستجدات األزمة في سوريا
نيويورك -قنا -اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،أمس ،مع وفد من االئتالف
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التفاوض السورية ،وذلك
على هامش أعمال الدورة الـ  77للجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك.
وضم الوفد سعادة السيد سالم المسلط ،رئيس االئتالف الوطني
لقوى الثورة والمعارضة السورية ،وسعادة الدكتور بدر جاموس رئيس
هيئة التفاوض السورية وعددا من الشخصيات السورية .جرى خالل
االجتماع ،مناقشة مستجدات األزمة في سوريا ،باإلضافة إلى عدد من
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

مساعدات إنسانية في منطقة القرن اإلفريقي

قطر تتعهد بتقديم « »12مليون دوالر
نيويورك -قنا -تعهدت دولة قطر بتقديم 12
مليون دوالر مساعدات إنسانية في منطقة
القرن اإلفريقي ،مشيرة إلى أن الماليين من
الناس في بلدان تلك المنطقة يواجهون
خطر المجاعة وتحديات هائلة ناجمة عن
تدهور األوضاع بسبب الجفاف وانعدام
األمن الغذائي وسوء التغذية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الدكتور
محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي
مساعد وزير الخارجية للشؤون اإلقليمية،
أمس ،أمام الحدث رفيع المستوى بشأن
«االستجابة لالحتياجات اإلنسانية
الطارئة في منطقة القرن اإلفريقي» ،الذي
استضافته دولة قطر إلى جانب كل
من إيطاليا والواليات المتحدة والمملكة
المتحدة ،وبالتعاون مع مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77
للجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك.
وقال سعادته إن الوضع المنهار واالحتياجات
اإلنسانية الكبيرة في منطقة القرن
اإلفريقي تتطلب التزاما مستمرا وإجراءات

عاجلة من المجتمع الدولي للوصول إلى من
هم في حاجة ماسة للمساعدات ،والحد من
المخاطر ،وتعزيز صمود السكان ،معتبرا
أن هذا الحدث يشكل فرصة مهمة إلعادة
تأكيد دعمنا الثابت لبلدان القرن اإلفريقي
وهي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها
األساسية .وأكد أن دولة قطر ظلت
حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي
من أجل التصدي للتحديات اإلنسانية،
الفتا إلى أنها تعطي أولوية قصوى لتقديم
المساعدات اإلنسانية واإلنمائية ،ال سيما
في المناطق األكثر احتياجا.
وأوضح أن هذا النهج يشكل ركيزة أساسية
في سياسة دولة قطر ،منوها في هذا
السياق إلى دورها الريادي في مجال تقديم
المساعدة اإلنسانية ،والقيام بالعديد من
المبادرات والجهود في هذا المجال ،انطالقا
من مسؤولياتها والتزاماتها األخالقية.
وأعرب سعادة مساعد وزير الخارجية
للشؤون اإلقليمية عن فخر دولة قطر بكونها
إحدى أبرز الدول التي تدعم األمم المتحدة
في العديد من المجاالت.

لحملة تجديد موارد الصندوق العالمي

قطر تتبرع بـ « »5ماليين دوالر إضافية
نيويورك -قنا -أعلنت دولة قطر،
أمس ،عن تبرعها بمبلغ  5ماليين
دوالر أميركي إضافية لحملة
تجديد موارد الصندوق العالمي
إلشراك المجتمعات ومساعدتها
على الصمود.
جاء ذلك في بيان دولة قطر
الذي ألقاه سعادة الدكتور مطلق
بن ماجد القحطاني المبعوث
الخارجية
لوزير
الخاص
لمكافحة اإلرهاب والوساطة في
تسوية المنازعات ،أمام مؤتمر
المانحين للصندوق العالمي
إلشراك المجتمعات ومساعدتها
على الصمود ( ،)GCERFوالذي
عقد على هامش أعمال الدورة
الـ  77للجمعية العامة لألمم
المتحدة بنيويورك ،تحت عنوان:
«مستقبل بال تطرف عنيف».
وعقد المؤتمر ،باستضافة من

فخامة الرئيس محمد بازوم
رئيس جمهورية النيجر ،وفخامة
الرئيس اغنازيو كاسيس رئيس
االتحاد السويسري ،فيما ترأس
المؤتمر سعادة السيد توني بلير
رئيس وزراء المملكة المتحدة
األسبق ،المدير التنفيذي لمعهد
التغيير العالمي.

وجدد سعادة المبعوث الخاص
لوزير الخارجية ،في كلمته،
التأكيد على التزام دولة قطر
بدعم العمل التعاوني العالمي
لمكافحة التطرف العنيف والعمل
نحو عالم أكثر أمانا ،ومستقبل
خال من التطرف العنيف.
ٍ
ولفت إلى أن دولة قطر من األعضاء

المؤسسين للصندوق منذ
إنشائه ،حيث ساهمت بمبلغ 10
ماليين دوالر ،وساعدت من خالل
عضويتها في مجلس اإلدارة في
رفع الوعي بالصندوق من خالل
استضافة العديد من الفعاليات
الدولية في الدوحة وفي مقر األمم
المتحدة ،وبشكل افتراضي.
وأكد أن هذه الشراكة طبيعية
بالنظر إلى أن مهمة الصندوق
تتماشى مع نهج قطر الشامل
لمنع ومكافحة التطرف العنيف
واإلرهاب.
وقال سعادة الدكتور القحطاني
إن العديد من المبادرات الدولية
لدولة قطر تهدف إلى تعزيز ثقافة
السالم والتسامح والتعايش وبناء
مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة
وتعزيز االستقرار السياسي
واالجتماعي واالقتصادي والعدالة.

متابعات
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ً
تعليق دخول الزوار اعتبارا من نوفمبر
«الداخلية» تحدد الضوابط خالل فترة كأس العالم

« »3فئــات مســتثناة مــــن اإلجـــراءات :المـــواطنـون والمقيمــون والحــاالت اإلنســــانية

العميد المفتاح :الدخول لحاملي بطاقة
هيا لدولة قطر حتى « »23ديسمبر
} تصوير  -أسامة الروسان

كتب

محمد أبوحجر

أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة من القرارات المتعلقة
بإجراءات الدخول والخروج من وإلى دولة قطر خالل فترة
استضافة بطولة كأس العالم  FIFAقطر  ™2022والتي
اعتبارا من تاريخ
تضمنت تعليق دخول جميع الزوار
ً
(.)2022/11/1
على أن يستثنى من ذلك المواطنون القطريون ،والمقيمون
والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية ،باإلضافة
إلى حاملي تأشيرات االستقدام الشخصي وسمات العمل،
والحاالت اإلنسانية والتي تتم إجراءاتها عن طريق المطار.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي ،الذي عقد أمس باإلدارة
العامة للدفاع المدني لإلعالن عن إجراءات وضوابط الدخول
والخروج من وإلى دولة قطر خالل بطولة كأس العالم فيفا
قطر  ،2022عبر منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية،
وتحدث فيه :العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة
العالقات العامة  -رئيس وحدة اإلعالم بلجنة عمليات أمن
وسالمة بطولة كأس العالم ،والعقيد جاسم السيد -
المدير التنفيذي لمكتب قائد عمليات أمن البطولة.
وأكد العميد المفتاح أنه انطالقا من مساعي الجهات
المختصة في الدولة وبما يضمن سهولة وتأمين حركة
الدخول والخروج من وإلى منافذ الدولة خالل بطولة كأس
العالم فيفا قطر  2022تعلن وزارة الداخلية عن مجموعة من
اإلجراءات خالل انعقاد البطولة ،وهي تعليق دخول جميع

استثناء حاملي
تأشيرات
االستقدام
الشخصي
وسمات العمل
الزوار إلى منافذ الدولة اعتبارا من تاريخ  2022 / 11 / 1على
أن يتم استئناف تأشيرات الزيارة مجددا اعتبارا من تاريخ
 ،2022 / 12 / 23وتستثنى من تلك اإلجراءات الفئات التالية:
المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو
البطاقة الشخصية القطرية وحاملو تأشيرات االستقدام
الشخصي وسمات العمل والحاالت اإلنسانية عن طريق
المطار بناء على الموافقات الصادرة من المنصة الرسمية
للتقديم.
وأن يكون الدخول لحاملي بطاقة هيا إلى دولة قطر خالل
الفترة من  2022 / 11 / 1وحتى  2022 / 12 / 23ويسمح لهم
البقاء في الدولة حتى  2023 / 1 / 23وتدعو وزارة الداخلية

تدشين منصة
إلكترونية لدخول
الحاالت اإلنسانية
مثل الوفاة
والمرضى
جميع األفراد إلى االلتزام بالقوانين والقرارات الصادرة في
هذا الخصوص وعدم مخالفتها ضمانا إلنجاح جهود الدولة
في تنظيم هذا الحدث الكروي المرتقب.
وخالل الرد على أسئلة الصحفيين تم التأكيد على عدم تأثر
الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بتلك اإلجراءات
حيث تم استثناء حاملي تأشيرات االستقدام الشخصي
مثل (عامالت المنزل والسائقين) وحاملي سمات العمل حيث
يستطيعون دخول البالد واستكمال إجراءاتهم المتبعة.
وحول المقصود بالحاالت اإلنسانية المستثناة من إجراءات
الدخول والخروج خالل البطولة تم التوضيح أنه سيتم
تدشين منصة إلكترونية بهذا الشأن تتضمن الضوابط

للقرآن الكريم بمكة المكرمة

قطر تشارك بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية
نظمتها «الداخلية»

ورشة لمواجهة
االنحرافات السلوكية للجناة
عقدت صباح أمس الورشة التدريبية الثانية بعنوان
«كيفية مواجهة االنحرافات السلوكية للجاني
والضحية أمام الجريمة اإللكترونية» ،ويشارك فيها عدد
من منتسبي وزارة الداخلية من مختلف اإلدارات لمدة
يومين.
يأتي انعقاد الورشة في إطار اتفاقية التعاون المبرمة
بين الوزارة ،متمثلة في إدارة شرطة األحداث ومركز
دعم الصحة السلوكية ،أحد المراكز التي تعمل تحت
مظلة المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،التي تتبع
بدورها وزارة التنمية االجتماعية واألسرة ،وللتأكيد
على أهمية نشر الوعي السلوكي ومواجهة االنحرافات
السلوكية والقضاء عليها ،للمحافظة على أمن واستقرار
المجتمع.
قدم الورشة الدكتور مأمون مبيض استشاري الطب
النفسي ومدير إدارة الخدمات العالجية والتأهيلية
بمركز دعم وشملت عدة محاور منها التعرف على أبرز
الجرائم اإللكترونية المرتبطة باالنحرافات السلوكية
وأنواع االنحرافات المرتبطة بالجرائم اإللكترونية،
إلى جانب طرح الوسائل والحلول لمواجهتها بالنسبة
للجاني وللضحية وكيفية التعامل معهم.
وأشارت األستاذة جواهر أبوألفين مدير إدارة التوعية
المجتمعية بمركز دعم الصحة السلوكية أن
الجرائم اإللكترونية التزال تمثل هاجس ًا ،ما دعا
الجهات المختصة لبذل الجهود والتنسيق والتعاون
حول كيفية السيطرة عليها وإيجاد الحلول الالزمة
لالنحرافات السلوكية األخرى المرتبطة بهذه الجرائم
سواء من قبل الجاني أو الضحية .

الدوحة

$

شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية
لحفظ القرآن الكريم وتالوته وتفسيره في دورتها
الثانية واألربعين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة،
التي أقيمت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وحظيت
المسابقة بمشاركة ( )153متسابق ًا من ()111
دولة ،وذلك خالل الفترة من  25 14-من شهر صفر
1444هـ الموافق  21 10-من شهر سبتمبر الجاري
لعام 2022م.
وضم وفد وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
المتسابقين محمد عبدالله أحمد كانوا ،الذي
شارك في الفرع الثالث بالمسابقة في حفظ القرآن
الكريم كام ًال مع حسن األداء والتجويد ،والمتسابق

فهد سعيد صالح القريصي ،والذي شارك في الفرع
جزءا
الرابع للمسابقة في حفظ خمسة عشر
ً
متتالية مع حسن األداء والتجويد ،وترأس الوفد
السيد عبدالسالم محمد صالح الراجحي.
وقد جرت تصفيات المسابقة األولية على مدى ثالثة
أيام بمشاركة مائة وثالثة وخمسين متسابق ًا،
وتأهل منهم  96متسابق ًا إلى التصفيات النهائية في
أفرع المسابقة الخمسة ،والتي أقيمت منافساتها
في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وتشتمل المسابقة على خمسة فروع هي :األول:
حفظ القرآن الكريم كام ًال مع حسن األداء والتجويد
بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية
والتيسير «رواية ودراية» ،الثاني :حفظ القرآن الكريم
كام ًال مع حسن األداء والتجويد وتفسير مفردات
القرآن الكريم كام ًال ،الثالث :حفظ القرآن الكريم
كام ًال مع حسن األداء والتجويد ،الرابع :حفظ 15
متتاليا مع حسن األداء والتجويد ،الخامس:
جزءا
ً
ً
حفظ  5أجزاء متتالية مع حسن األداء والتجويد.
وتحرص وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ممثلة
في قسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة
واإلرشاد الديني ،على المشاركة في المسابقات
القرآنية الدولية ،تأكيدا على جهود الدولة في
االهتمام بالقرآن الكريم وحفظته وفتح مراكز تعليم
القرآن وإقامة المسابقات القرآنية على مدار العام
ومن أكبرها مسابقة الشيخ جاسم بن محمد
بن ثاني بفروعها المختلفة ،وكذلك طباعة ونشر
المصحف الشريف داخل الدولة وخارجها.
جدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد حصلت على
المركز األول في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية
لحفظ القرآن الكريم في العام 2014م ،والتي
مثلها حينها المتسابق عبدالله حمد أبو شريدة،
كما شاركت الدولة بالمسابقة عام  2015ومثلها
المتسابق فهد عنبر الجاسم ،كما مثلها المتسابق
عبدالعزيز أحمد غني في العام .2016

اشتملت على « »5فروع وأقيمت منافساتها في رحاب المسجد الحرام

والحاالت اإلنسانية المحددة مثل حاالت الوفاة والمرضى
وغيرها من الحاالت اإلنسانية.
وبشأن اإلجراءات المترتبة على حامل بطاقة هيا اذا لم يغادر
البالد بعد تاريخ  2023 / 1 / 23تم التأكيد أن هناك إجراءات
قانونية حددها القانون سيتم تطبيقها في حالة المخالفة،
وبشأن مدى إمكانية حاملي بطاقة هيا من الدخول والخروج
من وإلى الدولة بصورة متعددة تم التأكيد على ان بطاقة هيا
هي بطاقة متعددة الدخول إلى دولة قطر وتقدم لحاملها جملة
من المزايا والتي سبق اإلعالن عنها في وقت سابق.
جدير بالذكر نجح آالف المشجعين حول العالم في تقديم
«هيا» ،وتحرص اللجنة
طلباتهم للحصول على بطاقة
ّ
المشرفة على المنصة على تنظيم ندوات لإلجابة عن
استفسارات المشجعين حول خطوات تقديم الطلب،
ومساعدتهم على تقديم طلباتهم بسهولة ،والحصول على
البطاقة الرقمية اإللزامية لحضور المباريات ،والدخول إلى
دولة قطر للقادمين من خارجها.
«هيا» إلزامية للراغبين في حضور
يشار إلى أن بطاقة
ّ
مباريات كأس العالم  FIFAقطر  ،2022التي ستقام من 20
نوفمبر إلى  18ديسمبر المقبلين ،وتعد البطاقة بمثابة
تصريح دخول إلى دولة قطر للجمهور القادم من خارج
البالد ،كما تتيح للمشجع الدخول إلى مواقع البطولة،
بما في ذلك المالعب ومهرجان الفيفا للمشجعين ،إضافة
إلى االستخدام المجاني لوسائل النقل العام خالل مدة
البطولة ،إضافة إلى العديد من الفوائد األخرى.

مع منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم

صندوق قطر للتنمية
يوقع وثيقة تعاون

نيويورك -قنا -وقع صندوق قطر للتنمية على
وثيقة تعاون مع منظمة الشراكة العالمية من أجل
التعليم ،خالل الدورة السابعة والسبعين للجمعية
العامة لألمم المتحدة ،وذلك دعما التفاقية الشراكة
بين مؤسسة التعليم فوق الجميع ومنظمة الشراكة
العالمية من أجل التعليم ،الموقعة على هامش
منتدى الدوحة في الـ 27مارس .2022
وأشار بيان لصندوق قطر للتنمية إلى أنه تم تبادل
الوثائق في مقر البعثة الدائمة لدولة قطر لدى األمم
المتحدة في مدينة نيويورك.
وتهدف هذه المساهمة إلى ضمان تحقيق أهداف
صندوق قطر للتنمية في تسريع التقدم نحو أهداف
التنمية المستدامة السبعة عشر ،وال سيما الهدف
« - 4لضمان تعليم جيد وعادل وشامل وتعزيز فرص
التعلم مدى الحياة للجميع».
ويساهم صندوق قطر للتنمية بمبلغ  20مليون دوالر
أميركي لقطاعات التعليم في الدول ذات األولوية،
حيث إن هذه المساهمة موجهة من خالل الشريك
االستراتيجي التعليم فوق الجميع ،لتحقيق التعليم
الشامل للجميع.
يذكر أن المنح التمويلية والشراكات االستراتيجية
تعمل كجسر للوصول ألهداف ورسالة الصندوق،
للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وترسيخ استعداد دولة قطر والتزامها تجاه توفير
الموارد المستدامة والمتاحة للمجتمعات المحتاجة
حول العالم.
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استعراض موضوعات متعلقة بالعمل الخليجي المشترك

نائب رئيس الوزراء العماني
يستقبل رئيس «الشورى»

مسقط  -قنا -استقبل سمو السيد
فهد بن محمود آل سعيد نائب
رئيس الوزراء لشؤون مجلس
الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة،
أمس ،سعادة السيد حسن بن
عبدالله الغانم رئيس مجلس
الشورى ،ضمن استقبال سموه
ألصحاب السعادة رؤساء مجالس

نيويورك  -قنا  -شاركت
دولة قطر ،أمس ،في اجتماع
أصحاب السعادة وزراء
خارجية دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية مع
المملكة المتحدة ،وذلك
على هامش أعمال الدورة
الـ  77للجمعية العامة
لألمم المتحدة بنيويورك.
ّ
مثل دولة قطر في االجتماع
سعادة السيد سلطان بن
سعد المريخي ،وزير الدولة
للشؤون الخارجية.

بالدورة التاسعة من برنامج لطلبة الدراسات العليا

فوز جامعة قطر بـ« »10منح دراسية
المهارات البحثية للطلبة الجامعيين،
يمنح مكتب المنح في قطاع البحث
والدراسات العليا بجامعة قطر
سنويا أكثر من  240منحة للطلبة،
ً
باإلضافة إلى توظيف 350
طالبا
ً
لدعم مشاريع أبحاث الطلبة وغيرها.
إضافة إلى ذلك ،يحظى طلبة جامعة
قطر بميزة هامة في فرص التمويل
من منح الصندوق القطري لرعاية
البحث العلمي من خالل برنامج
خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين
( ،)UREPلتطوير مهاراتهم البحثية
والتقنية التي تساهم في إعدادهم
إلكمال دراساتهم العليا بنجاح.
وتتضمن برامج جامعة قطر مقررات
بحثية إلزامية واختيارية تساهم في
إعداد هؤالء الطلبة لاللتحاق ببرامج
الدراسات العليا المرموقة والفوز بمنح
الدراسات العليا.

الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص ..عمر النعمة:

الحضانة عليها مسؤولية في رعاية األطفال
الدوحة -قنا -أكدت وزارة التربية
والتعليم والتعليم العالي أن العمل
في دور الحضانة عملية تكاملية،
تشارك فيها الوزارة ودور الحضانة
وأطراف أخرى لضمان تقديم خدمة
متميزة لفئة األطفال من عمر
الشهرين وحتى عمر األربعة أعوام،
قبل التحاقهم بالسلم التعليمي في
رياض األطفال والمدارس.
وقال السيد عمر عبدالعزيز النعمة
الوكيل المساعد لشؤون التعليم
الخاص بالوزارة في تصريح صحفي
خالل زيارته لعدد من دور الحضانة
إن زيادة الطلب على هذه الخدمة
من قبل أولياء األمور يحمل دور
الحضانة مسؤولية عظيمة في رعاية

إشادة عربية باإلصالحات القطرية

الشورى والنواب والوطني واألمة في
دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،المشاركين في االجتماع
الدوري السادس عشر.
وخالل المقابلة ،تم استعراض عدد
من الموضوعات المتعلقة بالعمل
الخليجي المشترك ،والسبل الكفيلة
بتعزيزه وتطويره.

قطر تشارك في اجتماع وزراء
خارجية دول «التعاون» مع بريطانيا

أعلنت جامعة قطر عن فوز طلبتها في
الدورة التاسعة من برنامج ()GSRA
بعشر منح بحثية ،والتي تعكس قوة
الجامعة البحثية واستعداد طلبتها
ويقدم
لمتابعة الدراسات العليا.
ِّ
مكتب الدراسات العليا للطلبة مقررات
لتعزيز قدراتهم التعليمية ،باإلضافة
إلى توفير استقطاب وفرص دعم
نوعية متمثلة في وظيفة «مساعد
الدراسات العليا» التي تهدف إلى
تلبية احتياجات الدولة من الباحثين
ويعد مكتب دعم التعلم
المتميزينُ .
( )GLSفي قطاع البحث والدراسات
العليا أحد أهم مصادر تدريب طلبة
الدراسات العليا ،وتطوير مهاراتهم
البحثية في كتابة األطروحات
والرسائل البحثية ،وفي ريادة األعمال
والتميز األكاديمي للطلبة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز

خالل البيان الختامي لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

منتسبيها من األطفال .ونوه بأن قطاع
شؤون التعليم الخاص بالوزارة يعقد
لقاءات دورية مع مسؤولي ومالك دور
الحضانة الخاصة ،لتعزيز قنوات
التواصل معهم ،وتطوير العمل
فيها ،وتقديم أفضل خدمات الرعاية
والعناية باألطفال ،فضال عن االطالع
على سير عملها اليومي ،واألساليب
المتبعة في رعاية األطفال والعناية
بهم ،والوقوف على تجهيزات الدور
ومرافقها
التعليمية
ومعيناتها
الخدمية.
يذكر أن إجمالي عدد دور الحضانة
الخاصة في قطر يبلغ اآلن ( )170دارا،
ومن المتوقع افتتاح ( )16جديدة أخرى
منها خالل العام .2023 - 2022

القاهرة

$

أشاد البيان الختامي لمؤتمر العمل العربي في
دورته الـ  48باإلصالحات العمالية التي نفذتها
دولة قطر في سبيل حماية وتحسين ظروف
العمال وضمان حقوقهم والتطور التشريعي
والتكنولوجي.
وصادق على البيان الختامي لمؤتمر العمل
العربي ممثلو وفود أطراف العمل الثالث
«الحكومات ،أصحاب العمل ،العمال» ،وذلك
بالجلسة الختامية التي عقدت بالقاهرة أمس.
وأكد مؤتمر العمل العربي أن تنظيم كأس العالم
في دولة قطر «مونديال العرب» يعتبر مدعاة
للفخر واالعتزاز لكل الوطن العربي ،متمنين
النجاح والتوفيق لدولة قطر بتنظيم كأس العالم
 .2022وثمن وزراء العمل العرب وممثلو النقابات
العمال وممثلو أرباب العمل «المشاركون بمؤتمر
العمل العربي» ،الجهود التي بذلتها دولة قطر
خالل السنوات الماضية لتحسين ظروف
العمال داخل قطر عبر إقرار سلسلة من القوانين
واألنظمة والتشريعات التي من شأنها حماية
العمال وتحقيق التوازن بين أطراف اإلنتاج.
وقدم السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل
العربية التهنئة لدولة قطر على استضافة كأس
العالم لكرة القدم  ،2022وكذلك وجه التهنئة
لمصر على استضافة المؤتمر الدولي للمناخ cop
 ،27موجها الشكر للوفود المشاركة على تجديد
الثقة فيه لوالية أخرى كمدير عام للمؤتمر.
واختتمت أعمال مؤتمر العمل العربي بمشاركة
وفد من دولة قطر رفيع المستوى برئاسة سعادة
الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل،

الوزراء ثمنوا

جهود الدولة

لتحسين

ظروف العمال
وبمشاركة  21دولة عربية.
وأوصى المؤتمر في البيان الختامي بوضع
استراتيجيات رقمية في الوطن العربي ،عبر
إنشاء بنية تحتية توائم التحوالت الرقمية،
وإيجاد تدريب عالي المهنية على الوظائف
الرقمية ،فضال عن إيجاد مؤسسات بحث علمي
تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة،
وتطوير السياسة التسويقية لمواكبة التحول
الرقمي ،وصياغة مبادرات قابلة للتنفيذ ،وتطبيق
نظام فعال ،لتحسين جودة اإلنتاج ورفع معدالته،
كذلك اعتماد خطط طموحة لتطوير المواهب
الرقمية في الوطن العربي ،لتكوين أجيال
مفكرة ومبدعة ،فضال عن توفير برامج تدريبية
لترسيخ روح االبتكار ،وبما يسهم في توفير أيدي
عاملة تستطيع التعامل مع التحوالت الرقمية
الحديثة.
كما أوصى المؤتمر بوضع برامج للتطوير ،ورفع
كفاءة القوى العاملة ،بما يسهم في رفع القدرات
والمهارات ،وبما يتواكب مع التغيرات الدولية
في مجال التغيرات التقنية ،والعمل على تنويع

مصادر التمويل ،وتحفيز االستثمار في مجال
التكنولوجيا الرقمية ،والعمل على تخفيف القيود
التجارية فيما يخص السلع والخدمات ،وتسهيل
تنقل العمال بين الدول العربية ،وتفعيل اتفاقات
العمل العربي المشترك ،وكذلك االهتمام باألمن
السيبراني ،عبر االعتماد على برامج متقدمة،
وإنشاء مراكز استجابة للطوارئ ،للحفاظ على
سرية المعلومات ومنع االعتماد عليها ،إضافة إلى
ضرورة بناء قدرات اقتصادية ورقمية متطورة،
تسمح بالتقييم المستمر ،لمعالجة الثغرات
واألخطاء التي قد تحدث في أثناء التنفيذ.
جاء ذلك غداة ترؤس دولة قطر أعمال اللجنة
الفنية حول الذكاء االصطناعي وأنماط العمل
الجديدة / بالدورة  48لمؤتمر العمل العربي،
والتي رفعت توصيات في هذا الشأن إلى المؤتمر،
حيث ترأس السيد محمود عبد الله الصديقي
ممثل وزارة العمل في الوفد الدائم لدولة قطر
بجنيف ،أعمال اللجنة أمس بعد اختيار دولة
قطر لرئاستها 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،
شارك وفد وزارة العمل على مدار األربعة أيام
الماضية في اجتماعات لجان مؤتمر العمل
العربي ،كما تم اختيار الدكتور عبد الله المهندي
نائبا لرئيس لجنة اعتماد العضوية.
وأشادت لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل
العربية ،بقانون المستخدمين بالمنازل في
دولة قطر ،لما يوفره من حماية شاملة للعمالة
المنزلية.

نظمته «التربية والتعليم»

« »57مدرسة بمعرض مونديال قطر «»2022

كتب

محمد الجعبري

افتتح سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح
النعيمي ،وكيل وزارة التربية والتعليم
والتعليم العالي ،صباح أمس ،معرضا فنيا
بعنوان «إبداعات أصحاب المواهب الفنية
الستقبال كأس العالم» ،والذي تنظمه الوزارة
بمبناها الدائم بمنطقة القطيفية ،وذلك
بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
حضر المعرض عدد من المدعوين على
رأسهم السيد خالد السويدي -لجنة
المشاريع واإلرث ،والسيد سعود البوعينين-
مكتب االتصال الحكومي ،والسيدة عائشة
السليطي -مكتب االتصال الحكومي ،والسيد
مبارك مصطفى -العب المنتخب ،والسيد
أحمد خليل -حارس المنتخب ،والسيد خالد
جاسم -مذيع قناة الكاس ،والسيد محمد
الخالدي -رئيس لجنة التجميل بأشغال.
وقد قام سعادته بجولة تفقدية داخل

المعرض ،اطلع خاللها على األعمال الفنية
المشاركة فيه ،واستمع إلى شرح مفصل
من القائمين على المعرض ،وأشاد سعادته
بجميع األعمال واللوحات الفنية للمشاركين
في المعرض .وزينت المعرض العديد من
اللوحات التي جمعت بين بطولة كأس
العالم فيفا  ،2022والهوية الوطنية التي تمثلت
في معالم دولة قطر والزي الوطني والتراث
القطري ،إضافة إلى المالعب التي أنشأتها
دولة قطر خصيصا الستقبال البطولة مثل:
استاد البيت واستاد الجنوب واستاد الثمامة.
وقالت السيدة شيخة ربيعة ،رئيس مبادرة
الثقافة المؤسسية ،وعضو بالفريق المنظم
للمعرض :لقد جاءت فكرة معرض إبداعات
أصحاب المواهب،
حرصا من وزارة التربية
ً
والتعليم والتعليم العالي على مشاركة جميع
منتسبي وزارة التربية والتعليم والتعليم
العالي من كادر إداري ومعلمين وطلبة ،في
أكبر حدث رياضي عالمي تستقبله دولة قطر
وهو بطولة كأس العالم فيفا  ،2022ألول مرة

في
وتحديدا في وطننا الغالي
أراض عربية
ً
ٍ
ً
وتزامنا مع التحضير واالستعدادات التي
قطر،
تشهدها الدولة الستقبال البطولة .واستطردت
السيدة شيخة :إن هدف المعرض األساسي
الفنية
هو إبراز أعمال الفنانين ولمساتهم
ّ
الخاصة ببطولة كأس العالم فيفا ،2022
ولخلق روح التنافس بين الفنانين؛ سوف
تختار لجنة التحكيم عشر لوحات فائزة وفق
معايير محددة ،وسيتم تزيين جدران الوزارة
بهذه اللوحات.
وأوضحت السيدة شيخة :لقد شارك في
المعرض حوالي  57مدرسة ،بعدد لوحات
يفوق  100لوحة ،وأكثر من  10مجسمات ،كما
أضافت إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين
من مختلف المدارس بـ  9لوحات متميزة ،كما
شاركت إدارة العالقات العامة واالتصال بـ 33
صورة فوتوغرافية من صور العبين المنتخب.
تجدر اإلشارة إلى أن معرض «إبداعات أصحاب
المواهب الفنية الستقبال كأس العالم» يستمر
لغاية تاريخ  29سبتمبر الجاري.

إطالق منصة تقييم استدامة الفعاليات
قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) بالتعاون مع
أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج
األمم المتحدة للبيئة بإطالق «منصة تقييم استدامة الفعاليات
( »)GETعلى شبكة اإلنترنت ،حيث تم كشف النقاب عن هذه
المنصة ألول مرة في مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي
( )COP26في غالسكو باسكتلندا في عام .2021
وتم إطالق «منصة تقييم استدامة الفعاليات ( »)GETفي حفل
افتراضي أقيم مؤخر ًا ،تميز بحضور أكثر من  500شخص بما
في ذلك قيادات من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ،وأمانة
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،وبرنامج األمم
المتحدة للبيئة.
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انطالق فعاليات الندوة المالية العالمية لالتحاد الدولي للنقل الجوي

افتتاح توسعة مطار حمد منتصف أكتوبر
} وزير المواصالت في مقدمة الحضور

كتب

عوض التوم

تحت رعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف
السليطي ،وزير المواصالت ،انطلقت أمس فعاليات الندوة
المالية العالمية لالتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» في فندق
الشيراتون في العاصمة القطرية الدوحة ،كما شهد اليوم
األول من هذه الندوة المالية حضور عدد من كبار الشخصيات
والمسؤولين الماليين في قطاع الطيران.
وتنعقد الندوة المالية العالمية خالل يومين متتاليين من 21
إلى  22سبتمبر ،ويشارك فيها أكثر من  50متحدث ًا خبير ًا في
قطاع الطيران والقطاع المالي ،لبحث التوقعات المالية لقطاع
الطيران واستدامته في المستقبل.
وبهذه المناسبة عبر سعادة السيد جاسم بن سيف
السليطي وزير المواصالت عن سعادته باستضافة الدوحة
لفعاليات النسخة الرابعة للندوة المالية العالمية لالتحاد
الدولي للنقل الجوي (اياتا) ،التي تجمع كبار القادة الماليين
في قطاع صناعة الطيران في هذا الحدث الذي يعقد ألول مرة
منذ انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – .)19
وقال سعادته« :إن هذه الندوة ستشكل فرصة استثنائية
لمناقشة الوضع الحالي لسوق الطيران ،بهدف إيجاد
األساليب المجدية القائمة على اإلبداع واالبتكار لمواجهة
التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع الطيران

} أكبر الباكر يلقي كلمته

وزير المواصالت:
االبتكار ركيزة لمواجهة
تحديات قطاع الطيران
من خالل تعزيز التعاون بشكل وثيق ومثمر بين جميع
األطراف» .وأشاد سعادته بالمساعي الكبيرة التي يقوم بها
االتحاد الدولي للنقل الجوي في توحيد جهود العالم والعمل
من أجل قطاع نقل جوي آمن ومستدام.
ومن جانبه قال سعادة السيد أكبر الباكر ،الرئيس
التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن االفتتاح
الرسمي للمرحلة األولى لتوسعة مطار حمد الدولي سيكون
في شهر أكتوبر المقبل ،وهي المرحلة التي ستزيد الطاقة
االستيعابية للمطار إلى أكثر من  58مليون مسافر سنويا،
فيما سيتم البدء في إنجاز المرحلة الثانية من التوسعة
التي ستستغرق عامين ونصف العام اعتبارا من مطلع عام
 2023وتهدف هذه المرحلة لزيادة الطاقة االستيعابية لمطار
حمد إلى أكثر من  70مليون مسافر سنويا ،مبينا أن إجمالي

أكبر الباكر :المرحلة
الثانية لتوسعة المطار
تستغرق عامين ونصف
مساحة منطقة صالة المسافرين التي سوف تشملها عملية
سيتم دمجها ضمن
التوسعة  240ألف متر مربع ،حيث
ُ
المبنى الحالي ،بما يسمح بانتقال المسافرين من منطقة
ويضمن مواصلة مطار حمد
إلى أخرى في سالسة وسهولة،
ُ
الدولي عملياته التشغيلية عبر مبنى واحد.
وأكد أن الخطوط القطرية قادرة على استيعاب الزيادة
الكبيرة في حركة السفر خالل مونديال  2022حيث تتمتع
بالقدرات البشرية والتقنية والطائرات المؤهلة الستيعاب
زوار قطر خالل الحدث العالمي لالستمتاع بنسخة مبهرة
من البطولة ،دون اإلخالل بجدول أعمالها االعتيادي من مقر
عملياتها مطار حمد الدولي أفضل مطار في العالم  2022وفق
تصنيف «سكاي تراكس» العالمية.
وأضاف الباكر« :بموجب استراتيجية التعاون مع االتحاد

الدولي لكرة القدم «الفيفا» سيتم تنظيم رحالت عبر طيران
«الشارتر» لخدمة مشجعي اليوم الواحد والتي ستساعد
القادمين من الدول المجاورة من حاملي تذاكر مباريات كأس
العالم على القدوم إلى قطر لمتابعة الفعاليات ومشاهدة
المباريات والعودة في نفس اليوم».
وأكد أن أسعار باقات مونديال  2022لم تتغير منذ اإلعالن
عنها ،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن األسعار المعروضة
لباقات السفر تم االتفاق عليها مع االتحاد الدولي لكرة القدم
«الفيفا».
وشدد الباكر على أهمية العمل من أجل اإلدارة المثلى
للموارد المالية ،والتركيز بقوة على كفاءة استهالك الوقود
من خالل إدخال أنظمة جديدة وتطوير األنظمة الحالية
لقياس التأثير وتحليله وتحسينه بشكل صحيح.
واعتبر أن هناك نقصا خطيرا في المواهب البشرية
الضرورية إلدارة استدامة الطيران ،مبينا أنه «في الوقت
الحالي وفي المستقبل ،نحتاج إلى معالجة هذا النقص
على وجه السرعة من خالل بناء مجموعات من المواهب
للموارد اإلدارية والمهنية في مجال االستدامة البيئية
للطيران» ،داعيا في الوقت نفسه إلى تطوير البنية التحتية
المناسبة لتواكب الطلب على السفر الجوي.
وأكد أن التصدي لتحديات تغير المناخ يتطلب شراكة
حاسمة مع الحكومات عبر العالم ،قائال «هناك الكثير مما
يمكن للسياسيين القيام به لمساعدتنا».

االقتصادات الخليجية األسرع نموا عالميا في «»2022

مساهمة فعالة للسوق
القطري في أرباح «»HSBC
الدوحة

$

حظي العام األول من استراتيجية النمو السريع لبنك HSBC
في منطقة الشرق األوسط بزخم إضافي من اقتصادات دول
مجلس التعاون الخليجي التي من الواضح أنها ستنهي
العام  2022بكونها أسرع االقتصادات نمو ًا في العالم من خالل
تحقيق أقوى أداء لها منذ عشر سنوات.
وتعقيب ًا على ذلك ،قال ستيفن موس ،الرئيس التنفيذي
اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا في
بنك  : HSBCلقد رأينا نتائج واضحة خالل العام األول من
تنفيذ خطة استراتيجية للنمو واالستثمار تتماشى بشكل
مباشر مع النمو الكبير الواضح في هذه المنطقة والتي تدعمها
العديد من برامج التحول االقتصادي األكثر طموح ًا في العالم.
وأضاف قائال :تمتد جذور  HSBCفي هذه المنطقة إلى عام
 ،1889وينعكس دعم البنك الفاعل للنمو والتطوير منذ ذلك
الحين في قوة وعمق عالقاته مع الحكومات والمؤسسات
والشركات وعمالء الخدمات المصرفية الشخصية التي
قام بتوطيدها على مدى عقود من الزمن .كما أن وجود البنك
القوي وتاريخه العريق في المنطقة يمنحه منظور ًا فريد ًا على
نطاق الفرص المستقبلية وقنوات وتدفقات رؤوس األموال
العالمية ،وكذلك على نطاق الدور الذي يمكنه لعبه في فتح
عالم من الفرص أمام عمالئنا وذلك من خالل ربط العمالء من
آسيا وأوروبا والواليات المتحدة باإلمكانات والفرص الهائلة
المتاحة في منطقة الشرق األوسط على المدى الطويل ،أو من
خالل مساعدة العمالء في المنطقة على تحقيق النمو داخلها أو
توسيع نطاق أعمالهم في الخارج.
وتابع :يشير األداء المالي لبنك  HSBCفي منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى زيادة الطلب من العمالء،
مع نمو اإليرادات بنسبة  % 15خالل األشهر الستة األولى من
العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،مما ساعد على

تحقيق أرباح قبل احتساب الضرائب بقيمة  765مليون دوالر
أميركي .ولقد ساهمت أعمال بنك  HSBCفي قطر بشكل
دوليا
كبير في تحقيق هذا األداء .وال شك أن كون قطر سوق ًا
ً
متص ًال مع العالم إلى جانب برنامج رؤية قطر الوطنية 2030
يعكس بشكل واضح الخطط االستثمارية لعمالء .HSBC
ولقد رأينا مع فريق اإلدارة اإلقليمية هذا األمر عن كثب خالل
زيارتنا األخيرة إلى الدوحة.
وتم تعيين ستيفن موس كرئيس تنفيذي إقليمي في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا في أبريل  ،2021وهو
واحد من ضمن مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين
لدى البنك الذين طلب منهم نويل كوين ،الرئيس التنفيذي
للمجموعة االنتقال من لندن إلى األسواق الرئيسية على
المستوى العالمي لدفع تنفيذ خطط النمو واالستثمار
الطموحة مع التركيز على إبراز مدى أهمية منطقة الشرق
األوسط إلى جانب آسيا.
وأظهرت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا تعافيها
بشكل قوي من التأثيرات السلبية التي نتجت عن جائحة
كورونا على المستوى العالمي من خالل الدعم الذي حظيت
به دول مجلس التعاون الخليجي مثل البحرين والكويت
وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية
ُ
المتحدة ،من خالل اإليرادات القوية التي حققتها من أسعار
الطاقة لتمويل مبادرات التحول االقتصادي القائمة على
االستثمار المستدام والمركز.
ويتوقع الخبراء االقتصاديون لدى البنك نمو الناتج المحلي
اإلجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة  % 6بشكل
فعلي في عام  2022وهو األقوى خالل عشر سنوات على األقل،
بما يتجاوز كافة المناطق الرئيسية األخرى في العالم
وبنسبة  % 4في عام  ،2023مما يشير إلى اإلمكانيات القوية
الخاصة التي تتمتع بها بشكل خاص كل من قطر والمملكة
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
وسلط عبد الحكيم مصطفوي ،الرئيس التنفيذي لبنك

} عبد الحكيم مصطفوي

} ستيفن موس

 HSBCقطر ،الضوء على العمل الجاري مع مختلف الجهات
في القطاع المالي (مثل مركز قطر للمال ومصرف الريان) لدعم
خطة الدولة لخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري
بنسبة  % 25بحلول عام  ،2030ليكون مثا ًال على عالقات العمل
الوثيقة هذه.
وقال تعقيب ًا على ذلك« :من شأن تعاوننا مع مركز قطر للمال
ومصرف الريان تعزيز تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر،
وكذلك دعم أهداف الدولة للحد من االنبعاثات الكربونية،
والتي تتماشى بشكل جيد مع األولوية االستراتيجية
لمجموعة  HSBCلقيادة التحول العالمي نحو الحياد
الكربوني وطموحنا في توفير وتسهيل بين  750مليار دوالر
أميركي وتريليون دوالر أميركي من التمويل المستدام
واالستثمار بحلول عام .»2030
وأضاف مصطفوي :أوجدت المبادرات الكبيرة للتنويع
االقتصادي في الدولة فرص ًا جديدة في قطاعات النمو
الرئيسية بما في ذلك الطيران والتصنيع والتعليم والرعاية
الصحية والزراعة والتجارة اإللكترونية والخدمات المهنية،
إلى جانب برامج االستثمار الكبيرة في الطاقة ومشاريع البنية
التحتية والنقل والموانئ وتعزيز المناطق الحرة لتشجيع
االستثمار الداخلي وهذه هي المجاالت التي يتمتع فيها
فريقنا في قطر بخبرة كبيرة وعالقات عميقة وهي المجاالت
التي نرى فيها إمكانات نمو قوية .خاصة إن صندوق الثروة
السيادي للدولة ،يعتبر واحد ًا من أكبر الصناديق السيادية
في المنطقة ،كما يقوم أيض ًا بإدارة استثمارات عالمية والتي

تعتبر من أحد المجاالت التي قمنا فيها ببناء وتعزيز عالقات
وثيقة وتقديم الكثير من الخبرات.
ومن جانبه قال ستيفن موس الرئيس التنفيذي اإلقليمي في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا لبنك HSBC
إن التركيز المتزايد للمستثمرين العالميين على إمكانات
المنطقة كان واضح ًا ،إذ توفر قوة اقتصادات دول مجلس
التعاون الخليجي بيئة إيجابية جد ًا ألعمالنا ،ال سيما بالنظر
إلى مكانتنا القوية وتراثنا العريق في ربط العمالء العالميين
بالمنطقة والقدرات واإلمكانات العالمية التي نتمتع بها في
منطقة الشرق األوسط .وقد قمنا بدعم العمالء في المنطقة
لجمع أكثر من  15مليار دوالر أميركي من المستثمرين من
جميع أنحاء العالم خالل النصف األول من العام ،األمر الذي
جعلنا نحافظ على مكانتنا في صدارة تصنيفات أسواق
األسهم والسندات اإلقليمية في عام  2022ليتبع ذلك قيامنا
بمساعدة العمالء في جمع  19مليار دوالر أميركي في عام
.2021
وأضاف قائال :إن التركيز على نقاط قوتنا في المجاالت التي
يجب علينا قيادتها والتميز في مجال التمويل السيادي
وأسواق رأس المال ،وإدارة الثروات ،والمعامالت المصرفية،
ودعم الشركات الدولية والمؤسسات المالية من خالل تلبية
احتياجات األعمال التجارية الخارجية ،والتمويل المستدام،
وحيثما يكون لدينا اإلمكانيات لتمويل المليارات من الدوالرات
لدعم طموحات النمو للعمالء ،فإن هذا يكمن في صميم
خطتنا لتحقيق النمو واالزدهار لهذه المنطقة.
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بموجب مذكرة تفاهم بين «قطر للطاقة» و«جنرال إلكتريك»

تطوير منشأة عالمية الحتجاز الكربون
وزير الطاقة :نستهدف استخدام أحدث تقنيات الحد من االنبعاثات
الدوحة

أنيس :قطر يمكنها ريادة قطاعات الهيدروجين واألمونيا وتخزين الكربون

$

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك
َّ
لتطوير خريطة طريق الحتجاز الكربون من قطاع الطاقة
في دولة قطر .وتهدف المذكرة إلى دراسة جدوى تطوير
منشأة مركزية بمقاييس عالمية الحتجاز وحقن غاز ثاني
أكسيد الكربون في مدينة راس لفان الصناعية والتي
تضم اليوم أكثر من  80توربين ًا يعمل بالغاز من صناعة
جنرال إلكتريك.
وقد شهد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي ،وزير
الدولة لشؤون الطاقة ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
لقطر للطاقة ،حفل التوقيع على االتفاقية الذي أقيم في مقر
قطر للطاقة في الدوحة أمس .ووقع االتفاقية كل من السيد
أحمد سعيد العمودي ،نائب الرئيس التنفيذي لشؤون
تطوير المنشآت السطحية واالستدامة في قطر للطاقة،
والسيد جوزيف أنيس ،الرئيس التنفيذي لشركة GE
 Gas Powerألوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.
وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة ،أكد سعادة المهندس
سعد بن شريده الكعبي على االلتزام القوي لقطر للطاقة
تغير المناخ.
بالحد من آثار
ّ
وقال سعادة الوزير الكعبي« :تؤكد مذكرة التفاهم هذه
على استراتيجية قطر للطاقة لالستدامة وعلى جهودنا
الفعالة للحد من االنبعاثات وإنتاج طاقة
لتنفيذ التدابير
ّ
أنظف باستخدام أحدث تقنيات الحد من االنبعاثات
والتي أثبتت جدواها .يسعدنا العمل مع شركة جنرال
إلكتريك ،وهي شريك استراتيجي لنا ،لمتابعة جميع
السبل المتاحة بما في ذلك استخدام أنواع وقود نظيفة
مثل الهيدروجين كوقود لتوربينات الغاز ،إلى جانب
الفعالة واالقتصادية ،والتي
تقنيات احتجاز الكربون
َ
ستساهم بشكل غير مسبوق بتحقيق خفض كبير في
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من هذه التوربينات».
من جهته ،قال السيد جوزيف أنيس« :تمتلك قطر للطاقة

} خالل توقيع مذكرة التفاهم

رؤية واضحة لقيادة التحول إلى بيئة صناعية منخفضة
الكربون .وتشرفت جنرال إلكتريك بدعم تطوير البنية
التحتية للطاقة في قطر على مدى عقود ،ويسعدنا
التعاون مع قطر للطاقة في جهودها الحثيثة لالستدامة.
إن استكشاف تقنيات ما قبل االحتراق ،مثل استخدام
الوقود منخفض الكربون لتوليد الطاقة ،وتقنيات ما بعد
االحتراق ،مثل التقاط واحتجاز الكربون ،يمكن أن تساهم
بشكل كبير في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
من منشآت قطر للطاقة .وبالنظر إلى المستقبل ،فإن
قطر تتمتع بإمكانية أن تصبح العب ًا عالمي ًا رائد ًا في مجال

الهيدروجين واألمونيا وتخزين الكربون من خالل دورها
الريادي في هذه التقنيات وتوسيع نطاقها لبقية العالم».
يذكر أن قطر للطاقة قد أطلقت مؤخر ًا استراتيجيتها
المحدثة لالستدامة والتي حددت مبادرات رائدة متعددة
ّ
للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري مثل تقنية
التقاط واحتجاز الكربون الحتجاز أكثر من  11مليون طن
سنوي ًا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر بحلول
عام  .2035ستعمل هذه المبادرات على خفض المزيد
من كميات الكربون الناتجة من منشآت الغاز الطبيعي
المسال في قطر بنسبة تصل إلى  ،% 35وفي منشآت

كتاب يؤرخ لبدايات اكتشاف النفط في قطر

صدور الطبعة اإلنجليزية لـ«رواد الكحيل»
د.إبراهيم كريدية :قطر تعزز صدارتها بقطاع الغاز عالميا لعقود قادمة
الدوحة

$

صدر عن دار التفاهم البيروتية وتوزيع دار الثقافة الطبعة
اإلنجليزية لكتاب رواد الكحيل ( )1950-1850للباحث
والمؤرخ الدكتور إبراهيم كريدية والذي يؤرخ لصناعة
النفط والطاقة في دولة قطر والكثير من دول العالم،
مستعرضا بداية االستكشافات القطرية والعالمية
للبحث عن النفط ،الذي كان له أبلغ األثر في نهضة دولة
قطر منذ ثالثينيات القرن الماضي ،كما يضم الكتاب
صورا ووثائق خاصة تنشر ألول مرة عن تاريخ صناعة
النفط القطري.
ويعتبر الكحيل أحد أسماء النفط من ضمن قائمة أخرى
من األسماء تضم :البترول ،والقار ،والزيت األسود ،والكاز،

والسائل الثقيل وغيرها من األسماء األخرى.
ووفقا للكتاب فإن سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني
هو رائد ومؤسس صناعة النفط في دولة قطر دون منازع
من األلف إلى الياء حيث كان بمثابة وزير للطاقة باإلضافة
إلى منصبه وليا للعهد حيث ساعد الجيولوجيين في
كافة رحالت االستكشاف والتنقيب وسهل لهم أعمالهم
ورافقهم في أغلبها ،وبعد تلك المرحلة ساهم بشكل
كبير في عملية االستخراج حيث سافر بنفسه إلى عدة
دول إقليمية لشراء المعدات الالزمة على نفقته الخاصة
واشرف بشكل مباشر على تطوير مراحل االستكشاف
واالستخراج والتكرير عالوة على توليه مسؤولية تطوير
وبناء مدينة دخان النفطية وميناء زكريت اللوجستي
البترولي وطرق المواصالت منهم إلى الدوحة.
وقال الباحث والمؤرخ الدكتور إبراهيم كريدية أن هناك

} غالف كتاب رواد الكحيل

اهتمام كبير بتاريخ النفط وقطاع الطاقة في قطر ليس
فقط على المستوى المحلي وهو ما تم رصده بالنجاح
الكبير للكتاب في طبعته العربية وانما على المستوى
الدولي أيضا في ظل ترسيخ دولة قطر لمكانتها بوصفها

«وصيف» توزع
المياه على العمال

«الـمـصــرف»
يعلن فائزي
حملة المونديال
الدوحة

أعلن مصرف قطر اإلسالمي (المصرف) ،رائد الصيرفة
الرقمية في قطر ،بالتعاون مع  ،Visaعن أسماء
الفائزين لشهر أغسطس في حملته الترويجية
لمونديال كأس العالم  FIFAقطر .™2022
وحصل خمسة فائزين محظوظين على باقات
ضيافة لشخصين ،بينما حصل  51فائز ًا على تذاكر
لشخصين لمشاهدة مباريات كأس العالم FIFA
قطر  ™2022في مرحلة المجموعات ،وثمن النهائي،
وربع النهائي ،ونصف النهائي والمباراة النهائية،
مقدمة من .Visa

أبرز منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى
العالم.
ولفت إلى أن دولة قطر تباشر حاليا تعزيز صدارتها
لقطاع الغاز عالميا خالل العقود القادمة من خالل مشروع
توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد اإلنشاء
عالميا حيث سيضمن تطوير قطاع الطاقة القطري
استدامة النمو بعد انتهاء مونديال  2022وبما يتواكب
مع تحقيق رؤية قطر الوطنية  2030التي تنص على
أهمية :االستغالل األمثل لهذه الموارد وخلق التوازن بين
االحتياطي واإلنتاج ،وبين التنويع االقتصادي.
وتمثل توسعة حقل الشمال أكبر مشروع للغاز الطبيعي
قيد االنشاء على مستوى العالم ويستهدف رفع طاقة دولة
قطر اإلنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من  77مليون
طن سنويا في الوقت الحاضر إلى  110ماليين طن سنوي ًا
بنهاية عام  2025وإلى  126مليون طن سنوي ًا بحلول ،2027
فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي  4.000طن
من اإليثان ،و 263.000برميل من المكثفات ،و 11.000طن
من غاز البترول المسال ،إضافة إلى حوالي  20طن ًا من
الهيليوم النقي يوميا.
ويعتبر حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز الطبيعي
غير المصاحب في العالم ،حيث يحتوي على أكثر من
 900تريليون قدم مكعبة من الغاز ،ما يمثل حوالي %10
من االحتياطي المعروف في العالم ،ومن المقدر أن
يستمر حقل الشمال في اإلمداد بالغاز من أجل اإليفاء
بالعديد من العقود المتجددة لبيع الغاز بكميات كبيرة
لعشرات السنين القادمة.

في «بروة البراحة» بالتعاون مع «قطر الخيرية»

« »5رابحين في أغسطس

$

التنقيب واإلنتاج بنسبة تصل إلى ( % 25مقارنة باألهداف
السابقة المحددة بنسبة  % 25و % 15على التوالي) ،وهو
ما يعزز التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف وعلى نطاق
واسع لتسهيل االنتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.
وستشمل خريطة طريق احتجاز الكربون تطوير تقنيات
التقاط واحتجاز الكربون ،واستخدام الهيدروجين،
وإمكانية استخدام األمونيا في توربينات جنرال إلكتريك
العاملة بالغاز لتقليل انبعاثات الكربون من التوربينات
الغازية.
ويحتوي مشروع توسعة حقل الشمال على منظومة
السترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن ،وهو ما سيقلل
من انبعاثات غازات االحتباس الحراري بما يقارب مليون
طن مكافئ سنوي ًا من غاز ثاني أكسيد الكربون ،كما
سيعمل المشروع على توفير  10.7مليون متر مكعب من
المياه سنويا من خالل تدوير وإعادة استعمال  % 75من
مياه الصرف الصناعي ،وكذلك سيتم تقليل انبعاثات
أكاسيد النيتروجين بنسبة  % 40من خالل تطبيق تقنية
 Dry Low NOxالمحسنة .ومن المقرر توفير جزء كبير
من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة
الكهرباء الوطنية في قطر ،وبالتحديد من مشروع محطة
الخرسعة للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية
 800ميجاواط ،باإلضافة إلى حوالي  800ميجاواط أخرى
من محطة أخرى للطـاقة الشمسية تقـوم «قطر للطاقة»
بإنشائها .يذكر أن أرباح «قطر للطاقة» قفزت بنسبة
 %132على أساس سنوي إلى  92مليار ريال في عام ،2021
وهي أحدث بيانات متاحة نتيجة زيادة مبيعات الغاز
الطبيعي المسال والنفط .وفي العام ذاته  ،2021ارتفعت
اإليــرادات بنسبــة  % 50.1على أساس سنوي لتصل إلى
مستوى  124.7مليار ريال ،وقفـــزت المصروفات بنسبة
 % 18على أساس سنوي لتصل إلى  65.7مليار ريال ،فيما
سجلت األصول ارتفاعا كبيرا بواقع  % 23على أساس
سنوي إلى مستوى  519مليار ريال ،وزادت حقوق الملكية
 %14إلى  400مليار ريال.

الدوحة

وفي إطار التزام المصرف بمكافأة عمالئه ُقبيل أكبر
حدث رياضي تشهده قطر حتى اآلن ،ستختتم
الحملة الترويجية لكأس العالم  FIFAقطر ™2022
في  30سبتمبر مع اإلعالن عن الفائزين في الجولة
النهائية الشهر المقبل .وفي الوقت الذي يشعل فيه
العد التنازلي لبطولة كأس العالم  FIFAقطر ™2022
حماس الجماهير ،سيعلن المصرف عن  10فائزين
بالجوائز الكبرى في بداية أكتوبر مختتم ًا حملته
الترويجية التي استمرت لمدة  4أشهر ،مقدمة مكافآت
لـمجموع  228عمي ًال ،مقدمة من .Visa
ويمكن لحاملي بطاقات  Visaالمصرف الحاليين
والجدد المشاركة في أحدث العروض عبر تطبيق
جوال المصرف والتقدم بطلب للحصول على بطاقة

خصم أو ائتمان أو بطاقة مسبقة الدفع من Visa
المصممة خصيص ًا لكأس العالم ،أو عن طريق
استخدام بطاقات  Visaالحالية للحصول على فرصة
للفوز بباقات ضيافة لشخصين أو الفوز بتذاكر
لشخصين لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم
مقدمة من  .Visaويمنح تطبيق جوال المصرف،
الحائز على العديد من الجوائز ،العمالء الحاليين
والجدد تحكم ًا كام ًال إلجراء عمليات مثل فتح
حسابات جديدة أو إضافية والحصول على إصدار
محدود من بطاقة الخصم من  ،Visaأو التقدم بطلب
للحصول الفوري على بطاقات االئتمان أو بطاقات
مسبقة الدفع ،أو استبدال البطاقات الحالية بأخرى
ذات إصدار محدود بطريقة آمنة ومريحة.

$

نظمت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق
العقارات ،بالتعاون مع قطر الخيرية ،فعالية لتوزيع المياه
على العمال القاطنين في مشروع بروة البراحة وذلك ضمن
مشروع «سقيا» الذي تنفذه قطر الخيرية مساهمة منها في
تخفيف وطأة الحر على العمال ،بهدف الحفاظ على صحتهم.
كما شملت الفعالية تقديم نصائح توعوية للعمال من قبل
المختصين حول أهمية شرب قدر كاف من المياه وضرورتها
للجسم ،خصوصا في أوقات الحر وأثناء العمل ،حيث
يتطلب الجسم كم ًا أكبر من السوائل ،إضافة إلى توعية
العمال باإلجهاد الحراري وأعراضه وطرق عالجه.
وتتقدم «وصيف» التي تقوم بإدارة وتأجير مرافق مشروع بروة
البراحة بالشكر إلى قطر الخيرية على تعاونهم إلنجاح هذه
الفعالية التي لقيت تجاوب ًا كبير ًا من قبل العمال حيث
شملت نحو  38700عامل ،الذين بدورهم أشادوا بأهمية هذه
الفعالية.
وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز أنشطة برنامج المسؤولية
االجتماعية في «وصيف» ،باإلضافة إلى زيادة وعي العمال
بأهمية الحفاظ على الصحة وخاصة خالل فصل من قبل
الجهات المختصة.

اقتصاد
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إلى جانب مكافحة مستويات التضخم

رفع الفائدة يزيد جاذبية الريال القطري
الريال أكثر قوة..

تضييق هامش

وتكلفة السياحة

الفائدة بين الدوالر

باألسواق الخارجية

األميركي والريال

«ستنخفض»

القطري

«المركزي» لديه

معدل الفائدة

هامش مرونة

الحقيقية عند

للتعامل مع تطورات

استبعاد التضخم

الفائدة األميركية

ضمن نطاق «معقول»

كتب

سعيد حبيب

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس االحتياطي الفيدرالي
األميركي أمس رفع أسعار الفائدة على األموال الفيدرالية 75
نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين  3%و ،3.25%وهو أعلى
مستوى للفائدة منذ أوائل عام .2008
وفي ظل استمرار موجة رفع أسعار الفائدة تلبية الستحقاقات
ارتباط الريال القطري بالدوالر األميركي فإن هناك حزمة من
اإليجابيات لرفع أسعار الفائدة أبرزها :زيادة جاذبية الريال
القطري كوعاء ادخاري من خالل تضييق هامش الفائدة
بين كل من الدوالر األميركي والريال القطري ،وهو األمر
الذي يمنع «تسرب» الودائع المقومة بالريال القطري إلى
الدوالر األميركي ،وعالوة على ذلك فإن مصرف قطر المركزي
يسعى من خالل زيادة الفائدة إلى السيطرة على الضغوط
التضخمية فوفقا لبيانات جهاز التخطيط واإلحصاء فقد
سجل التضخم مستويات مرتفعة بلغت % 4.16 :في يناير
و % 3.99في فبراير و % 4.24في مارس  % 4.66في أبريل
و % 5.18في مايو و % 5.14يونيو و % 4.98في يوليو الماضي
(أحدث بيانات متاحة).
وتاريخيا ..سجلت معدالت التضخم في قطر في عام
 2017مستوى  % 0.4لتنخفض في عام  2018رغم تداعيات
الحصار إلى مستوى  ،% 0.3ودخل التضخم في قطر في
نطاق السالب ليسجل انكماشا بواقع  % 0.7في عام ،2019

} مصرف قطر المركزي

زيادة بالودائع

«تخمة السيولة»

المصرفية

تتطلب وضع

لكن على البنوك

خطط لمواجهتها

«تصريف» السيولة

بالمرحلة المقبلة

ثم واصل انكماشه مسجال  % 2.7في عام  ،2020غير أنه ارتفع
إلى متوسط  % 2.5في عام .2021
وتبدو معدالت الفائدة في قطر ضمن نطاق معقول ويواكب
النمو االقتصادي خصوصا اذا احتسبنا معدالت الفائدة
الحقيقية وهي :معدل الفائدة الذي يحصل عليه المستثمر
أو المدخر (أو يتوقع الحصول عليه) بعد احتساب التضخم.
ويعتبر معدل الفائدة الحقيقي هو معدل الفائدة االسمي
مطروحا منه معدل التضخم.
ً
ويؤدي رفع الفائدة إلى زيادة الودائع لدى البنوك القطرية
حيث يفضل قطاع واسع من العمالء االحتفاظ بالسيولة
على هيئة ودائع بالريال القطري وخصوصا أن الودائع
مخاطرها صفرية في ظل حالة عدم االستقرار التي

يشهدها االقتصاد العالمي ورغبة المستثمرين في
االحتفاظ بالسيولة القتناص الفرص المتاحة أو حتى
لدرء المخاطر المحتملة ،غير أن زيادة الودائع لدى البنوك
قد تؤدي إلى «تخمة سيولة» وهو ما يستدعي قيام البنوك
القطرية بوضع خطط لتصريف هذه السيولة في دعم
النمو االقتصادي والقطاع الخاص والتنمية ،ومن ناحية
أخرى فإن إيرادات البنوك من الفوائد في ظل رفع الفائدة
ستشهد نموا كبيرا وهو ما سيظهر في نتائجها المالية.
ومن المتوقع أن يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة قوة الريال القطري
المرتبط بالدوالر األميركي حيث وصلت العملة الخضراء
ألعلى مستوياتها خالل  20عاما ،وهو ما يتم ترجمته بأثر
فوري إلى زيادة مماثلة للقوة والقدرة الشرائية للريال القطري

أمام العمالت األخرى الرئيسية مما يعني انخفاض تكلفة
السياحة الخارجية على القطريين والمقيمين في قطر
نتيجة ارتفاع القوة الشرائية للريال.
ويراقب مصرف قطر المركزي باستمرار المتغيرات
االقتصادية المحلية والعالمية فضال عن التطورات
الجيوسياسية ومعدالت التغير في التضخم ،كما أنه
يتبنى استراتيجية تستهدف تعزيز االستقرار النقدي
والمالي وتحفيز البيئة الداعمة للنمو االقتصادي المستدام
مع التركيز على دعم القطاع غير النفطي.
وخالل األسبوع الجاري كشف مصرف قطر المركزي عن
تعزيزه آللية إصداره لألوراق المالية بداية من شهر أكتوبر
 .2022وتشمل هذه اآللية زيادة حجم إصدارات أذونات
الخزينة وصكوك المرابحة قصيرة األجل لفترات أسبوعية،
شهرية 3 ،أشهر 6 ،أشهر 9 ،أشهر ،وبعائد متوافق مع توجه
السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي.
وتشير التقديرات إلى أن الفائدة األميركية مقبلة على
زيادتين أخريين خالل األشهر الثالثة المتبقية من العام
الجاري ،وقد وضع مصرف قطر المركزي سيناريوهات
للتعامل مع موجة رفع أسعار الفائدة بما يكفل الحفاظ على
النمو االقتصادي حيث يمتلك أدوات نقدية وهامش مرونة
يتيح له أال يقتفي أثر االحتياطي الفيدرالي األميركي في
كل مرة يرفع بها أسعار الفائدة األميركية حيث يتم تقييم
التعامل مع كل رفع للفائدة األميركية على حدة .

ضمن مؤتمر  Loyalty 360 Awardsبأميركا

جائزة بالتينية لبرنامج نجوم Ooredoo
الدوحة

$

أعلنت  Ooredooعن فوزها من خالل برنامجها نجوم
بالجائزة البالتينية ضمن مؤتمر  Loyalty360 Awardsالذي
أقيم مؤخر ًا بالواليات المتحدة األميركية ،والذي يختص
بتكريم أفضل برامج الوالء على مستوى العالم.
وتعد جوائز مؤتمر  ،Loyalty360 Awardsإحدى أهم وأكبر
الجوائز العالمية في مجال والء العمالء ،وتكرم الشركات
والعالمات التجارية التي تسعى لبناء عالقات دائمة ووثيقة
مع عمالئها.
وكان برنامج «نجوم» لمكافأة والء العمالء هو البرنامج الوحيد
على مستوى المنطقة الذي تم إدراجه في القائمة النهائية

} خالل مراسم تسليم الجائزة

المرشحة للفوز بجوائز  Loyalty360المرموقة عالمي ًا ،التي
تضم العديد من الشركات األميركية والعالمية.
ويأتي فوز  Ooredooبالجائزة عن فئة التكنولوجيا
واالتجاهات تتويج ًا لجهودها في االستفادة من التكنولوجيا
الجديدة لخدمة العمالء ،بما في ذلك تكنولوجيا تعلم اآللة
والذكاء الصناعي والواقع المعزز وإنترنت األشياء وإدارة
الهوية ،وذلك لتطبيق استراتيجية متطورة لوالء العمالء في
الشركة.
وفي هذا الصدد ،قال صباح ربيعة الكواري ،مدير إدارة
العالقات العامة في « :Ooredooمع اعتماد برامج الوالء
الناجحة على التكنولوجيا لتلبية احتياجات العمالء
والتواصل معهم وخدمتهم بشكل أفضل ،فقد حرصنا على
االستثمار بشكل كبير في مجال االبتكار والتكنولوجيا

الجديدة لنتمكن من االرتقاء ببرنامج نجوم وتقديم تجربة
أفضل لعمالئنا .وال شك أن الفوز الذي حققناه في جوائز
مؤتمر  Loyalty360يبرهن على نجاحنا في ذلك ويعد إنجاز ًا
مميز ًا نعتز به».
وتعد  Ooredooشركة اتصاالت قطرية رائدة توفر خدمات
االتصاالت الجوالة واتصاالت الخط الثابت وإنترنت
المدارة للشركات ،وقد صممت تلك
البرودباند والخدمات ُ
الخدمات لتلبية احتياجات العمالء من األفراد والشركات.
وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي
تقدم فيها خدماتها ،تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة
عمالئها ،وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من
خالل االتصاالت ،في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق
أقصى تطلعاتهم.

بالتعاون مع الشيف العالمي جان جورج فونجيريشتن

مطعم جديد في «فورسيزونز الدوحة»
الدوحة

$

يطلق فندق فورسيزونز الدوحة ،في أكتوبر المقبل،
ثمرة شراكته النوعية مع الشيف العالمي جان جورج
فونجيريشتن ،الحائز على نجمة ميشالن ،ليقدما معا
مطعم ًا جديد ًا مستوحى من الحضارة الالتينية العريقة
وفق مستويات عالمية ،تعبق بالثقافة الالتينية وتتميز
بنكهات تغني الحواس والذوق مع ًا.
وتقدم هذه الشراكة تجربة مبتكرة تتميز باأللوان العابقة
بالحياة والنكهات الغنية ،وهما عامالن يميزان كرم المطبخ
الالتيني الذي سوف يستمتع به زوار المطعم ،ليس من
خالل الئحة الطعام فحسب ،ولكن أيضا عبر تصميم
الديكور المستوحى من الهندسة المعمارية الريفية في
كل من أميركا الالتينية وإسبانيا ،والذي من شأنه أن
ينقل الزوار إلى عالم افتراضي يعبق بالمأكوالت اللذيذة
وتدرجات اللون األحمر الزاهية .ولعل أكثر ما يميز المطعم،
ّ
ستحضر أشهى األطباق تحت
هو المطبخ الرئيسي ،حيث
مرأى الزائرين ،ليك ّون إلى جانب الئحة الطعام والديكور
الرائع ،تحفة فنية وسط أجواء تعبق بالدفء.

وفي معرض تعليقه على الشراكة مع فندق الفورسيزونز،
يقول الشيف جان جورج« :يسرني أن أعود إلى الدوحة
إلطالق المشروع مع فورسيزونز .فالمطعم الجديد
معلم فني لخيارات الطعام االصيلة بنكهاتها المميزة
والمستوحاة من المطبخ الالتيني والعالمي ،حيث
تستخدم فيها المكونات الطازجة ذات الجودة الرفيعة».
بدوره ،قال شادي سليمان ،مدير عام فندق فورسيزونز
الدوحة« :إنها لمبادرة رائعة تعكس طموحات فورسيزونز
بأن يقدم لعمالئه من حول العالم ،تجارب مميزة تحيا
بذاكرتهم إلى األبد .إن شراكتنا مع الشيف العالمي
جان جورج فونجيريشتن تتناسب مع هدفنا الرئيسي
بأن نقدم لعمالءنا تجارب طعام ال تضاهى وسط أجواء
فاخرة».
وبهذا الصدد ،فان المزيج الرائع بين المطبخ الالتيني
العريق واألجواء الراقية في المطعم ،ينقل الزائرين في
رحلة افتراضية إلى الدول الالتينية الدافئة ،وتحدث ثورة
في أذواق الباحثين عن الطعام األصيل بمذاقه ومكوناته
العطرة.
ويعتبر جان جورج فونجيريشتن طاهيا فرنسيا مشهورا
عالميا تتميز سمعته بنجاحه العالمي في مجال الطهي.

وقد لعب دور ًا رئيسي ًا في إنشاء وتنفيذ أكثر من ستين
مطعم ًا في جميع أنحاء العالم بما فيه نيويورك وميامي
والس فيغاس ولندن وباريس وشنغهاي وسنغافورة
وقريبا الدوحة .وعلى مر السنين ،قضى جان جورج وقته
في العمل والسفر في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأميركا
حيث ط ّور حبه للنكهات المميزة والعطرية .ويختلف
مطبخه المميز في األسلوب حيث يتخلى باستمرار عن
االستخدام التقليدي لمرق اللحوم والكريما؛ وبد ًال من ذلك
يتميز بالنكهات والقوام المكثف من عصائر الخضراوات
وخالصات الفاكهة والمرق الخفيف والخل العشبي .لقد
أعادت رؤية جان جورج في مجال الطهي ،تعريف معايير
الصناعة وتستمر في إحداث ثورة في الطريقة التي
نأكل بها.
وقد نشر الشيف العديد من كتب الطبخ التي تعكس
أسلوبه المؤثر في الطهي ،بما في ذلك اثنين بالتعاون مع
مارك بيتمان ،ويواصل العمل على أنشطة الطهي المثيرة،
بما في ذلك االفتتاح األخير لمبنى تين في نيويورك الذي
يضم ستة مطاعم كاملة الخدمات ،وست محطات
للخدمة السريعة ،وبارات متعددة ،وسوقين مليئة
بالمنتجات الموسمية المحلية والمكونات النادرة.

} الشيف جان جورج فونجيريشتن
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محمد بن عيد الكعبي:

خطاب صاحب السمو يوضح
السياسة الخارجية الثابتة لقطر
الدوحة

$

بدأت اللجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان أعمال
البرنامج التدريبي لطالب
ماجستير حقوق اإلنسان
في معهد الدوحة
للدراسات العليا ،وذلك
} محمد بن عيد الكعبي

المنطقة العربية.
وتمنى سعادة محمد بن عيد
الكعبي أن يسود التعاون بين أبناء
شعبنا واإلخوة المقيمين من جهة
ومع رجال األمن المنظمين من جهة
أخرى إلظهار هذا الحدث بصورة
متميزة ليترك انطباعا مختلفا
عن النسخ السابقة وأن يستمتع
الجميع بالمباريات والفعاليات
المصاحبة لها.

بمركز خليفة الصحي« ..الرعاية األولية»:

استحداث عيادة
الصيدلة اإلكلينيكية
د .الزيدان :تقديم خدمة توصيل
األدوية لـ « »73ألف مريض
الدوحة -قنا -تحتفل مؤسسة
الرعاية الصحية األولية في
الخامس والعشرين من سبتمبر
الجاري باليوم العالمي للصيدلة،
تقديرا لمهنة الصيدلي الذي
يقدم خدمات صحية من جميع
النواحي لضمان حصول المرضى
والمراجعين على تجربة عالجية
ممتازة ،واستخدام أفضل األدوية
لحالة المريض بالتعاون مع بقية
أعضاء الطاقم الطبي.
وأكدت الدكتورة منال برهان
الزيدان ،مدير إدارة الصيدلة
الصحية
الرعاية
بمؤسسة
األولية ،أن االحتفال بيوم الصيدلة
العالمي لعام  2022سيقام تحت
عنوان «اتحاد الصيادلة في العمل
من أجل عالم أكثر صحة»،
مشيرة إلى أن صيادلة مؤسسة
الرعاية الصحية األولية يقومون
بتقديم العديد من الخدمات مثل:
مراجعة الوصفة الطبية المكتوبة
للمريض ،والتأكد منها لضمان
سالمة المرضى ،وإرشاد المرضى
للطريقة الصحيحة لتناول العالج،
ومناقشة األعراض الجانبية التي
قد تصيب بعض المرضى أحيانا،
إضافة إلى تقديم خدمة توصيل
األدوية للمنازل ،التي أسهمت
بشكل كبير في تقليل االزدحام،
والحد من انتشار فيروس كورونا
أثناء ذروة الجائحة.
وأشارت إلى أنه تم استحداث
مؤخرا خدمة االستشارات الدوائية
الهاتفية ،بناء على تحويل طبيب
األسرة ،وقد تم تطبيقها في
مركز مدينة خليفة الصحي،
ومركز المطار الصحي ،وسيتم
تفعيلها في العديد من مراكز
مؤسسة الرعاية الصحية األولية
قريبا ،بجانب استحداث عيادة
الصيدلة اإلكلينيكية في مركز
مدينة خليفة الصحي ،والتي
تعنى بشكل خاص بالمساهمة
في وضع الخطة العالجية التي
تناسب حالة المريض الصحية،
الدوائية،
التداخالت
وتقليل
االقتصادية
الكلفة
وخفض
للعالج بشكل عام ،إضافة للقيام
بأنشطة توعوية إلرشاد المرضى
حول االستخدام األمثل للمضاد
الحيوي ،وتوضيح خطورة سوء
استخدامه على الفرد والمجتمع.
وقالت :نعمل بصفة دائمة على
تشجيع الصيادلة على عمل
األبحاث المتعلقة بتطوير الرعاية
الصيدلية.
وأوضحت أن من األدوار التي يقوم
بها الصيدلي أيضا القيام بتزويد
الكادر الطبي بالمعلومة العالجية
الدقيقة ،واإلجابة على أي
استفسار دوائي ،وإدارة المخزون
الدوائي لضمان توافر جميع أنواع

«حقوق اإلنسان» تدرب طلبة الماجستير
الدوحة

$

أثنى سعادة السيد محمد بن عيد
آل حسن الكعبي ،عضو مجلس
الشورى ،على كلمة حضرة
صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني ،أمير البالد المفدى،
في األمم المتحدة ،والتي شملت
توضيحا لمواقف قطر وسياساتها
الخارجية الثابتة في العديد
من القضايا وعلى رأسها القضية
الفلسطينية بجانب القضايا
العربية األخرى.
وأشار الكعبي إلى دعوة سمو األمير
الكريمة للجميع لحضور فعاليات
كأس العالم والتي تحتضنها
قطر ألول مرة كأول دولة عربية
في الشرق األوسط على مالعبها
والتي أعدت خصيصا لهذا الحدث
العالمي بمشاركة  32منتخبا
ألول مرة والذي سيكون حدثا مميزا
للشعوب العربية والشعب القطري
بصفة خاصة وسيظل محفورا
في األذهان والتاريخ الرياضي في

بمعهد الدوحة للدراسات العليا

في إطار تنفيذ بنود
مذكرة التفاهم التي
أبرمت بين الطرفين
على هامش أعمال
المنتدى الوطني األول
لحقوق اإلنسان الذي
عقد األسبوع الماضي.
وتستوعب اللجنة في هذه الدفعة
 6من الطالب لتنفيذ تدريب ميداني
لمدة شهرين في مقر اللجنة ،إلطالعهم
على آليات عمل اللجنة في مجال
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،ويهدف
البرنامج الذي تنظمه اللجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان بشكل عام إلى
اكساب طلبة برنامج ماجستير حقوق
اإلنسان في المعهد معرفة وخبرة
ومهارة علمية وعملية عن المؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان والدور الذي
تقوم فيه في مجال تعزيز وحماية
حقوق اإلنسان وفق ًا لمبادئ باريس.
ورحب السيد حمد ماجد المرزوقي
مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية
باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان،
بالطالب مؤكد ًا أن إدارات اللجنة
المختلفة على استعداد تام لتزويدهم
بالمعلومات الالزمة عن منظومة حقوق
اإلنسان عامة والمؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان والقضايا الحقوقية
المتصلة بها خصوصا ،والعمل من
خالل التدريب الميداني على زيادة
فهمهم لعمل اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان في دولة قطر وآلياتها بشكل
خاص ،وتمكينهم من الحصول على
الدورات التدريبية التي تعقدها
اللجنة في مجال حقوق اإلنسان اثناء
مدة البرنامج ،باإلضافة إلى تكوين
خبرة عمل متخصصة لدى الطلبة
حول المؤسسات الوطنية لحقوق

المرزوقي :انعكاسات
إيجابية للبرامج التدريبية
اإلنسان على الصعيدين الوطني
والدولي ،بحيث يمكنهم نقل ما
اكتسبوه من معارف وخبرات ومهارات
إلى زمالئهم في المعهد والمؤسسات
الحقوقية التي سيعملون فيها عقب
تخرجهم ،فض ًال عن تعزيز التعاون
بين اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
ومعهد الدوحة للدراسات العليا،
والتفاعل اإليجابي بين العاملين في
اللجنة وطلبة المعهد اثناء تنفيذ
البرامج.
وأشار المرزوقي إلى مضامين مذكرة
التفاهم – التي عقدت بين الطرفيين
لمدة ثالثة سنوات  -والتي تأتي في إطار
التنموية في دولة قطر،
دعم المسيرة
ّ
واألكاديمية،
العلمية
وتوطيد الروابط
ّ
ّ
ودعما ألواصر التعاون العلمي والمهني
ً
الوطنية لحقوق اإلنسان
بين اللجنة
ّ
الدوحة للدراسات العليا،
ومعهد
ّ
ً
ورغبة منهما في تشجيع التعاون في
مجال التعليم والتدريب والبحوث،
وتحديدا فيما يساهم في خدمة دولة
ً
قطر وبناء قدراتها البشرية وتطويرها

في المجاالت كافة ،وإرساء دعائم
رصينة ترمي إلى إيجاد اآلليات
والبرامج الكفيلة لتأسيس شراكة
فعال للتعاون والتبادل العلمي
وإطار ّ
والمهني ،وأضاف أن المذكرة تسعى
إلى تعزيز التعاون بين اللجنة
والمعهد في مجاالت التنمية البشرية
والبحثية وجميع المجاالت ذات
االهتمام المشترك بما يساهم في
تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية
 2030وإستراتيجيات التنمية الوطنية
المنبثقة منها بشكل عام ،وتحديد ًا
فيما يتعلق بدور اللجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان في هذا الصدد.
وفي سياق تنفيذ بنود مذكرة التفاهم
بين جانبي اللجنة والمعهد ،انطلقت
أعمال الدورة التدريبية حول « العمل
الجماعي وبناء روح الفريق ،التي
تستهدف  22من العاملين باللجنة
وتستمر لمدة  5أيام ،وذلك في
إطارسلسلة الدورات التدريبية التي
تنظمها اللجنة بهدف رفع قدرات
العاملين وإثراء المعارف والخبرات

التي تنعكس على كفاءة وإنتاجية
الفرد والجماعة من خالل تمليك
مهارات العمل الجماعي وروح الفريق.
وشدد السيد حمد ماجد المرزوقي
على أهمية الدورة التدريبية
وانعكاساتها اإليجابية تتعلق بجودة
وإنسيابية سير العمل ،موضح ًا
أنه كلما زاد االنسجام بين أعضاء
الفريق زاد التفاهم واستطاعوا
تحقيق أهدافهم بشكل جيد وبطريقة
سريعة،حيث يسهم العمل بـ روح
الفريق والعمل الجماعي في زيادة
فرص تبادل المعلومات والخبرات
بين اعضاء الفريق،كذلك زياده معدل
صقل المهارات المختلفة وارتفاع
مستوى القدرات لكل اعضاء الفريق،
وتوفير روح العمل الجماعي واإلنتماء
القوي لمكان ومجال العمل ،ونوه
بأن التجارب أثبتت أن نتائج العمل
الجماعي أفضل بكثير من العمل
الفردي ،لذلك فأن اإلتجاه العالمي
لألعمال يرجح فكرة فريق العمل،
وأضاف قائ ًال :نأمل أن تحقق هذه
الدورة التدريبية الفائدة المرجوة من
خالل طرح معلومات قيمة لإلستفادة
منها وترجمتها في واقع الحياة
العملية.
وقدم الدورة التدريبية كل من الدكتور
ممدوح رياض والدكتور حسن العلي
مستشاريي تطوير وظيفي بمعهد
الدوحة للدراسات العليا.

} د .منال الزيدان

العالجات وبدائلها ،باإلضافة
إلى دورهم في تزويد اللقاحات
مثل لقاح «كوفيد  ،»19 -ولقاح
اإلنفلونزا وغيرها.
وفيما يتعلق باإلنجازات التي قام
بها طاقم الصيادلة في مختلف
التابعة
الصحية
المراكز
لمؤسسة الرعاية الصحية األولية
خالل جائحة كورونا ،كشفت أنه
تم تقديم خدمة توصيل األدوية لما
يزيد عن  73,600مريض ،وكذلك
توفير خدمة االستشارات الهاتفية
بين الصيادلة والمرضى ،باإلضافة
إلى عيادة الصيدلة اإلكلينيكية،
وهذا بحد ذاته قدم دور ًا فعا ًال في
تجاوز جائحة كورونا بأكثر
طريقة آمنه ممكنة ،وكان أداء
الصيادلة واستجابة أطقم العمل
الصيدلي على مستوى المراكز
الصحية سريعا وفوريا لكل ظروف
ومتغيرات جائحة كورونا.
وأضافت أنه تم العمل المتواصل
مع اللجنة الوطنية إلدارة الكوارث
بتوفير الكميات واألنواع المختلفة
من لقاح فيرس كورونا واإلدارة
الفعالة لسلسلة التبريد الخاصة
بكل نوع من أنواع اللقاحات ،إضافة
إلى االشتراك في الحمالت الوطنية
الكبرى لتطعيم كل سكان دولة
قطر ،مثل حملة التطعيم في
مركز قطر الدولي للمؤتمرات،
بجانب  28مركزا صحيا تابعا
للمؤسسة ،مؤكدة أن العمل ما
زال متواص ًال في جميع المراكز
الصحية بصفة يومية الستكمال
كل الجرعات التنشيطية لجميع
سكان قطر.
يذكر أن اختيار موعد  25سبتمبر
من كل عام لالحتفال باليوم
العالمي للصيادلة ،جاء لالحتفاء
السنوي بالصيادلة من خالل
المؤتمر العالمي للصيادلة في
إسطنبول سنة  ،2009والذي
يصادف ذكرى تأسيس االتحاد
الدولي للصيادلة ( )FIPفي سنة
 1912ولذك تم اعتماده ليكون
االحتفال السنوي باليوم العالمي
للصيدلة.

بدول مجلس التعاون

«الداخلية» تشارك في اجتماع مديري األمن العام
الرياض -قنا -شاركت وزارة
الداخلية في االجتماع الثالث
لمديري األمن العام بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية،
والذي عقد باألمانة العامة
للمجلس في الرياض ،على مدى
يومين .ترأس وفد وزارة الداخلية
في االجتماع اللواء ناصر بن جبر
النعيمي مدير عام أمن السواحل
والحدود .ناقش االجتماع
المواضيع المدرجة على جدول
األعمال ومنها المتعلقة بمتابعة
نتائج وتوصيات اللجان األمنية
المشتركة وسبل العمل على
تنفيذها ،بما يعزز األمن الخليجي
المشترك.

لدعم وصولهم للتعليم العالي

إطالق مشروع قطر للمنح الدراسية للطالب األفغان
نيويورك -قنا -بدعم من صندوق قطر
للتنمية ،وبشراكة بين مؤسسة
التعليم فوق الجميع ،وصندوق
المستقبل األفغاني ،ومؤسسة
شميدت فيوتشرز ،ومؤسسة يلدا
حكيم ،ومؤسسة روكفلر لألعمال
الخيرية ،ومعهد التعليم الدولي ،تم
اإلعالن عن إطالق مشروع قطر للمنح
الدراسية للطالب األفغان ،واستقبال
أول دفعة مكونة من  250طالبا
أفغانيا الجئا في الكليات والجامعات
األميركية للعام الدراسي - 2022
.2023
فبفضل مشروع قطر للمنح الدراسية
للطالب األفغان ،أصبح لدى الطالب

اآلن الفرصة لمواصلة دراستهم
بمنح دراسية كاملة في أكثر من 40
كلية وجامعة في  17والية أميركية
بما في ذلك جامعة روتجرز ،وكلية
بارد ،وجامعة تكساس في أوستن،
وغيرها ،حيث سيتوافد الطالب إلى
الواليات المتحدة من عدد من البلدان
التي أجبروا فيها على طلب اللجوء
العام الماضي ،بما في ذلك شمال
العراق وقيرغيزستان وألبانيا ،وسيتم
تسجيلهم بتخصصات جامعية
في اآلداب واألعمال والعلوم والعلوم
اإلنسانية والعلوم االجتماعية.
ويستقبل البرنامج مائتين وخمسين
طالبا أفغانيا ،موزعين بالتساوي بين

الفتيات والشباب ،في المؤسسات
األميركية لمواصلة تعليمهم وتنمية
شبكتهم واستكشاف فرص جديدة.
بعد مرور عام على مغادرتهم وطنهم،
حيث تعد هذه المجموعة من
مشروع قطر للمنح الدراسية للطالب
األفغان مجرد بداية لهذا العمل ،الذي
سيستمر في الفترات األكاديمية
المستقبلية.
وبهذه المناسبة ،قال سعادة السيد
خليفة بن جاسم الكواري مدير
عام صندوق قطر للتنمية ،إن «هذا
البرنامج هو واحد من العديد من
البرامج التي ننفذها في قطاع التعليم
لدعم الشعب األفغاني ،فالمجتمع

المتعلم هو مفتاح المستقبل
الناجح ألي بلد ،والعلم يدعم جميع
مجاالت التنمية األخرى ،وسيدعم
هذا المشروع الطالب األفغان اآلن
ويبني أساسا الزدهار أكبر للبالد في
السنوات القادمة».
من جانبه ،أعرب السيد ايريك
برافمان الرئيس التنفيذي لمؤسسة
شميدت فيوتشرز عن سعادته بأن
يكون شريكا أساسيا في العمل على
إجالء العديد من الطالب األفغان إلى
بر األمان ،وكذلك بترحيب الجامعة
األميركية في العراق  -السليمانية
بالعديد منهم في حرمها الجامعي
لحين انتقالهم إلى أميركا.

آراء وﻗﻀﺎﻳﺎ
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اهتمام واسع

eliesaliba1@gmail.com

مطرقة حقوق اإلنسان
قد ال يوجد حق أريد به باطل مثل ملف «حقوق اإلنسان» ِلما
اعتراه من التوظيف الرخيص والمتاجرة البائسة بشكل
ح ّوله في أوقات كثيرة إلى ما يشبه األضحوكة الساخرة.
فاعلم أنه يراد
وكلما ُذكر الملف في بالد العرب أو في الغرب
ْ
َ
عرفت أنت عنه من صدق النوايا في الدفاع عن
به غير ما
اإلنسان وحقوقه.
أما في بالد العرب فالمسألة ال تحتاج نظرا عميقا أو تحليال
دقيقا حتى تظهر حقيقة زيفها ألن األنظمة القمعية العربية
لم تتورع عن ارتكاب كل أنواع الخروقات فيما يخص حقوق
اإلنسان األساسية وخاصة حقه في التعبير السلمي .لكن
من جهة أخرى ال تتردد األبواق اإلعالمية المرتبطة باألنظمة
القمعية في اإلشادة بما حققه النظام الرسمي من النجاحات
في مجال حقوق اإلنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق
كل الكائنات األخرى .لم تكن الثورات العربية في الحقيقة
ردة فعل واعية على انتهاكات أبسط حقوق اإلنسان
سوى ّ
في العمل والتعبير والتنقّ ل وهي الحقوق التي سرعان ما
انقلبت عليها األنظمة القمعية لتعيد بوصلة القمع إلى

كالم مباح

االنتخابات
اإلسرائيلية
حمادة فراعنة
كاتب أردني

ال يقتصر موقف القوى السياسية
الفلسطينية في مناطق  ،48على ضرورة
المشاركة في انتخابات الكنيست ،بل
لديهم أحزاب وتجمعات سياسية ،عربية
فلسطينية ،ال تؤمن ،وال تقبل المشاركة في
هذه االنتخابات ،وتعتبرها شك ًال من أشكال
منح الشرعية للمستعمرة اإلسرائيلية،
والرضوخ لألمر الواقع المرفوض ،والتكيف
التعسفي مع مشروعها وتخدم استمراريته،
وتمرير فكرة أنها مشروع ديمقراطي تعددي
أمام العالم ،ويتم ذلك على حساب حقوق
الشعب العربي الفلسطيني ،غير القابلة
للتبديد أو التالشي ،ولذلك ترفض عضوية
الكنيست للفلسطينيين العرب ،ويقف في
مقدمة هذه القوى:
 الحركة اإلسالمية الشمالية التي يرأسهارائد صالح رئيس الحركة ،رئيس بلدية
أم الفحم ما بين األعوام ،2001-1989
التي انشقت عن الحركة األم على خلفية
الموقف من المشاركة في انتخابات
الكنيست من عدمها.
 حركة أبناء البلد وهي حركة سياسيةجماهيرية تلتزم االنحياز للقيم القومية
اليسارية ،في الحوار مع قادة األطراف
الثالثة :منصور دهامشة ،أمين عام
الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة،
سامي أبو شحادة رئيس كتلة التجمع
الوطني الديمقراطي ،منصور عباس
رئيس كتلة الحركة اإلسالمية ،أكدوا
أنهم سيخوضون االنتخابات منفردين عن
بعضهم ككتل برلمانية ،ولكنهم يلتزمون
بخوض االنتخابات بروح ديمقراطية غير
متعصبة ،غير منزلقين في استعمال
األدوات والوسائل العدائية ضد بعضهم.
نتيجة االنتخابات بالنجاح أو اإلخفاق
ليست نهاية العمل والنضال ،لعل قيادات
المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق
 48تتعلم الدرس ،والدرس األهم هو
الشراكة والتعاون واالئتالف في مواجهة
سياسات حكومة المستعمرة وأحزابها
وأدواتها ومؤسساتها وبرامجها.
الدستور األردنية

محمد هنيد
أستاذ محاضر بجامعة السوربون

مكانها الطبيعي.
أما في الغرب فإن األمر مختلف تماما حيث جاهدت
بأن القارة األوروبية موطن
المنصات الغربية في إقناع الناس ّ
حقوق اإلنسان وخاصة في فرنسا في الوقت الذي كانت
فيه الجيوش األوروبية ترتكب أبشع المجازر في حق األمم
والشعوب .كما عملت األنظمة الغربية على التلويح بورقة

عن طاعتها في الوقت الذي تغمض فيه العين عن السجون
والمعتقالت التي يتكدس فيها المعتقلون والمعارضون.
كيف تقود الصحافة الغربية الحمالت وراء الحمالت دفاعا
عن حقوق اإلنسان وهي التي تغمض العين عن المجازر
والمذابح التي ارتكبت في سوريا وغيرها ؟
أليست المرأة السورية أحق بالدفاع عن حقها في الوجود
والعيش الكريم بدل ركوب قوارب الموت هربا من جحيم
األسد وميليشياته ؟ أليس أطفال سوريا الذين يموتون
جوعا أحق بالحمالت اإلعالمية من المتاجرة بحقوق اإلنسان
والحيوان معا ؟
إن أهم الدروس التي يمكن استخالصها مما سبق من
أن الشعارات والقيم التي
األحداث والوقائع العربية هي ّ
ترفعها الكيانات الغربية ال تصلح لغيرها وال تدافع عنها إال في
أرضها ولصالح شعوبها .أما الشعوب المتعلقة بوهم الحرية
والديمقراطية القادمة من وراء البحار فهي كمثل من يتعلق
بقطعة من الخشب وسط محيط من األمواج العالية.
hnidmohamed@gmail.com

حقوق اإلنسان أمام كل األنظمة العربية التي تحاول الخروج

الفرق بين الكفاءة والثقة

أرسل لي الصديق العزيز عبدالمحسن
مقطعا لقصة طريفة؛ لكنها أثارت
المطيري
ً
انتباه العلماء ومن ثم قامت عليها دراسات.
القصة تقول إنه في التاسع عشر من أبريل
عام  1995قام رجل يدعى ماك آرثر ويلر بسرقة
مصرفين في بيتسبيرغ في والية بنسلفانيا،
لم يكن يرتدي قناع ًا ،بل كان يبتسم ويل ّوح
بيديه باتجاه كاميرات المراقبة .لكن ما
ً
أيضا إلخفاء هويته هو تلطيخ وجهه
َف َع َله
سمِ َع أن عصير الليمون
ألنه
الليمون؛
بعصير
َ
ُي َ
صنع حبر غير مرئي ،لذلك فقد
ست َ
خدم ِل ُ
ً
ْ
اف َت َر َ
أيضا إلى
يحول وجهه
س
الليمون
أن
ض
َ
ِّ
غير مرئي ،حتى انه حاول تهدئة َ
وطمأنة
واحدة من الصرافين بالقول لها :ال تخافي لدي
وجه ،لكنه غير مرئي اآلن .وغني عن القول إن
الشرطة قبضت عليه بسرعة كبيرة ،وعندما
أروه صورته على كاميرا األمن وهو يسرق البنك
حدق في مقطع
مع وجهه على كامل الشاشةّ ،
ً
تماما وهو يهز رأسه غير
مندهشا
الفيديو
ً
مصدق ويقول« :ولكني َل ِبست العصير».
ّ
َل َف َت هذا الحادث انتباه الطبيب النفساني
ديفيد دانينغ في جامعة كورنيل ،وقد استعان
بأحد طالبه الخريجين وهو «جاستين كروج»
معا سلسلة من التجارب في محاولة
وأجروا ً
إليجاد عالقة متبادلة بين الكفاءة والثقة عند
الناس العاديين ،وما وجدوه هو أنه مرا ًرا وتكرا ًرا
في مجموعة متنوعة من األشخاص الذين
يعرفون القليل عن موضوع ما ،يميلون إلى
التفكير أنهم كانوا خبراء في هذا المجال ،وهذه
هي الظاهرة التي ُيط َلق عليها اآلن اسم «دانينغ
كروجر» نسبة إلى الطبيب وتلميذهُ ،م ّ
لخصها
أنه عندما يعتقد األشخاص األقل معرفة أنهم

سعاد فهد المعجل
كاتبة كويتية

يعرفون األكثر تكون النتائج كارثية ،لذلك في
شخصا يتجادل
المرة المقبلة التي ترى فيها
ً
مع طبيب أو عالم حول فعالية قناع الوجه أو أن
ّ
مسطحة أو
اللقاحات ليست آمنة أو أن األرض
أن البراكين هي األشجار العمالقة القديمة،
ما عليك سوى أن َت َت ّ
ذكر هؤالء الناس الذين
وي ِثقون بكمية ما
يعرفون القليل من العلم َ
قطعا ليسوا مجانين ،لكنهم مثل
يعرفون ،هم
ً
صاحبنا يعتقدون أن الليمون يمكن أن يح ّولهم
إلى أشخاص غير مرئيين.
تأثير «وانينغ كروجر» هو باختصار إذن
يعني االنحياز المعرفي والذي ُيشير إلى َم ْيل
المؤهلين للمبالغة في تقدير
األشخاص غير
ّ
مهاراتهم بسبب عدم قدرتهم على التنافس
والمعرفة .أي إنهم ُيعانون من َو ْهم التف ّوق
ُمبالغين بذلك في قدراتهم المعرفية وبشكل
يجعلها تبدو أكبر مما هي عليه في الحقيقة.

أثب َتت أننا جميع ًا بشكل أو
قد تكون أزمة كورونا َ
بآخر نُ عاني من تأثير «دانينغ كروجر» وإن كان
وب َحسب مكونات
بدرجات نسبية ومتفاوتة ِ
الشخصية والخلفية العلمية أو المعلوماتية،
فجميعنا أصبح أطباء ومتخصصين في
علوم األوبئة والفيروسات وعلماء في اللقاحات
وفاعليتها وآثارها الجانبية ،وقد تكون حقبة
ضاع َفت من بروز مثل هذا
كورونا استثنائية
َ
التأثير ،لكن ذلك ال يعني أنه ظاهرة وتشخيص
نفسي موجود لدى شرائح كبيرة من البشر
الذين َيج َهلون قياس خبراتهم أو معرفتهم
الفعلية ،لكنهم يفتقرون إلى القدرة في التع ّرف
على ذلك أو كما جاء في مقولة الخليل بن أحمد
في وصف الرجال بأن الرجل الذي ال يدري وال
يدري أنه ال يدري فذلك أحمق فاجتنبوه.
غالبا ما يؤدي الخلط لدى بعض الناس بين
ً
الثقة بالنفس والكفاءة إلى أمور مؤسفة بل
ومدمرة أحيان ًا ،فما لم َيتم َدعم الثقة بالتدريب
ّ
والتع ّلم واإلبداع لتأمين كفاءة موازية للثقة،
فإن َ
غالبا إلى الوهم والمبالغة
الخ ْلط وارد ويؤدي
ً
مدمرا
في القدرة ،ولعل مثل هذا الخلط يكون
ً
خاصة في حالة تق ّلد مناصب سياسية رسمية
أو إدارية أو مالية ،حيث َتغ ِلب الكفاءة هنا الثقة
خصوصا في الس ّلم العملي األعلى.
ً
ً
وفقا لدراسة «دانينغ كروجر» يأتي التقييم
الذاتي غير الصحيح للكفاءة مؤشر ًا على
عينة ،أو كما قال
جهل الفرد بمعايير أداء ُم ّ
ديفيد دانينغ« :إذا كنت غير كفء ،وال
يمكنك أن تعرف أنك غير كفء ،فالمهارات
وصل إلى الجواب الصحيح
التي تحتاجها ِل َت َت ّ
هي بالضبط المهارات التي تحتاجها لتعرف
ما الجواب الصحيح».

أين نحن من العالم اليوم؟
رغم التطورات السياسية واألمنية التي
شهدها العراق في األسابيع األخيرة
بسبب األزمة السياسية وتداعياتها
المختلفة ،يصر مركز الرافدين للحوار
في العراق على تقديم صورة أخرى للعراق
من خالل عقد ملتقاه السنوي تحت
عنوان :العالم يتغير ،وذلك في العاصمة
بغداد فيما بين السادس والعشرين
والتاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر
الحالي.
ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 300
شخصية سياسية وفكرية ودبلوماسية
وإعالمية ودينية من داخل العراق ومختلف
الدول العربية واألجنبية ،كما يتعاون مع
المركز عشرات مراكز الدراسات الفكرية
والمؤسسات العالمية ،بما يح ّول هذا
الملتقى إلى حدث عربي -دولي مهم،

قاسم قصير
كاتب لبناني

ويساهم في إعطاء صورة جديدة عن
الواقع العراقي رغم كل األزمات الحادة
التي يواجهها العراق اليوم.

من يتابع الوضع العراقي اليوم ال يحسد
العراق والعراقيين على أوضاعهم ،فبعد
حوالي  19سنة على سقوط نظام صدام
حسين لم ينجح العراقيون في إقامة
دولة مستقرة وآمنة وقادرة على مواكبة
المتغيرات ،وتؤمن لشعبها ما يحتاجه
من حاجات ضرورية من األمن والتنمية
والصحية
التربوية
والمؤسسات
الناجحة.
رغم الهوة العميقة في المشهد العراقي،
فمن المهم جدا أن ينجح مركز
الرافدين في استضافة مئات المفكرين
والباحثين والقيادات السياسية والدينية
والدبلوماسيين ،لدراسة الواقع الدولي
اليوم والمتغيرات الحاصلة فيه.
عربي 21

أولت وسائل إعالم عربية
وعالمية اهتماما خاصا بخطاب
حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني ،أمير
البالد المفدى ،في الجلسة
االفتتاحية للجمعية العامة
لمنظمة األمم المتحدة في
دورتها السابعة والسبعين،
لما تضمنه من مواقف واضحة
وصريحة حيال القضايا التي
تناولها والتي تشغل بال العالم
بأسره بسبب تأثيراتها على
األمن والسلم الدوليين.
اهتمام وسائل اإلعالم العربية
والعالمية بكلمة صاحب
السمو ينبع أساسا من
أهميتها ،ومن أهمية مواقف
قطر كالعب محوري يتمتع
بدور خاص في تقريب وجهات
النظر المتباينة ،ولعب دور
الوساطة البناءة التي تساعد
جميع األطراف في الحوار
والتوصل إلى حلول سلمية
لخالفاتهم ،وهو الدور الذي
أصبح محل اهتمام عالمي
بسبب النتائج التي استطاع
أن يتوصل إليها.
وأبرز ما تناوله الخطاب حيال
القضايا الشائكة عربيا
وإقليميا ودوليا ،خصوصا ما
يتعلق باالحتالل اإلسرائيلي
لفلسطين وتأكيد سموه
على التضامن مع الشعب
الفلسطيني في تطلعه
للعدالة ،وما يتعلق بخذالن
الشعب السوري وعجز
المجتمع الدولي عن محاسبة
مجرمي الحرب في سوريا،
وضرورة التوصل إلى اتفاق
عادل حول البرنامج النووي
اإليراني.
كما حظي ترحيب سموه
بجميع مشجعي «كأس
العالم  FIFAقطر  »2022دون
تمييز ،باالهتمام ،ما يؤكد
حرص قطر على تقديم نسخة
فريدة من هذه البطولة التي
يتطلع إليها العالم بترقب
وشغف ،لتقدم قطر للعالم
بأسره صورة مغايرة للمنطقة
العربية تبرز حضارتها وطاقاتها
وسعيها لمستقبل أفضل.
alwatan@qatar.net.qa
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في تطور جديد للحرب على أوكرانيا

روسيا تعلن التعبئة الجزئية
ﻋﺮﺑﻲ ودوﻟﻲ

استدعاء « »300ألف

زيلينسكي :سنواصل

جندي احتياط وتهديد
باستخدام النووي

موسكو -وكاالت -أعلن
الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،التعبئة الجزئية
من قوات االحتياط ،وممن
يمتلكون الخبرة في القتال،
اعتبارا من األمس.
وقال الرئيس الروسي في
كلمة متلفزة وجهها
للشعب الروسي« :مرسوم
التعبئة الجزئية ينص
على إجراءات إضافية لدفاع
الدولة» ،مشيرا إلى أنه
سيتم استدعاء المواطنين
الموجودين حاليا في
االحتياط فقط للتعبئة
الجزئية ،وسيخضعون
لتدريب عسكري إضافي،
مع مراعاة تجربة العملية
العسكرية الخاصة.
وتحدث بوتين في كلمته التي بثتها وسائل
اإلعالم الروسية عن مستقبل العملية
العسكرية واستفتاءات انضمام جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون
وزاباروجيه إلى روسيا ،وقال« :سنتحدث عن
الخطوات الضرورية والعاجلة لحماية سيادة
وأمن ووحدة أراضي روسيا ،وعن دعم رغبة
وإرادة مواطنينا في تقرير مستقبلهم».
وذكر الرئيس الروسي خالل الكلمة ،أنه بعد
بدء العملية العسكرية الخاصة ،ردت كييف
بشكل إيجابي على مقترحات روسيا ،لكن
الغرب لم يعجبه الحل السلمي ،وأمر أوكرانيا
مباشرة بعرقلة االتفاقات ،وقال «بالفعل بعد
بدء العملية العسكرية الخاصة ،بما في ذلك
المحادثات في إسطنبول ،كان رد فعل ممثلي
كييف إيجابيا للغاية على مقترحاتنا».
وأشار إلى أن هذه المقترحات تتعلق في المقام
األول بأمن روسيا ومصالحها ،وقال «من الواضح
أن الحل السلمي لم يناسب الغرب ،لذلك ،بعد
التوصل إلى بعض التنازالت ،حصلت كييف
على أمر مباشر بعرقلة جميع االتفاقات ،وبدأ

كيف سيتم
تطبيق التعبئة
الجزئية ؟
أثار إعالن الرئيس الروسي،
فالديمير بوتين ،،عن التعبئة
الجزئية التي ستشمل
استدعاء نحو  300ألف فرد
من قوات االحتياط الروسية،
تساؤالت حول كيفية تطبيق
القرار وطبيعة إجراءات
التعبئة ومن سيشملهم.
وعلى مستوى القانون ،فإن
شؤون التعبئة في روسيا
ينظمها قانون التعبئة الذي
وقعه الرئيس الراحل،
بوريس يلتسين ،في عام
 ،1997وهو يلزم المواطنين
الذكور خالل فترة التعبئة
بالحضور إلى لجان
التجنيد في حال تلقيهم
استدعاء ،على أن تحظر
على المسجلين للخدمة
العسكرية مغادرة المدينة
محل إقامتهم من دون إذن
اللجان.
ومع ذلك ،يمنح القانون حق
تأجيل التجنيد لمجموعة
من فئات المواطنين،
بمن فيهم األشخاص غير
المؤهلين للخدمة العسكرية
ألسباب صحية ،أو من يرعون
ذويهم ألسباب صحية ،أو
من لديهم أربعة أبناء فأكثر
دون الـ 16من العمر ،ومن
لديهم زوجات في مرحلة من
الحمل ال تقل عن  22أسبوع ًا،
وأعضاء مجلسي الدوما
(النواب) واالتحاد (الشيوخ).

الهجوم ..وواثقون

من تحرير أراضينا

} الرئيس الروسي بوتين

بريطانيا :تصعيد

مقلق ..وعلينا أخذ

األمر على محمل الجد

دليل على أن بوتين
غير مهتم بالسالم

} قلق عالمي من القرار الروسي بالتعبئة الجزئية

ضخ السالح إلى أوكرانيا» على حد قوله.
ورد بوتين على ما أسماها «االبتزاز النووي»
األوروبي ،وقال إن «روسيا تتعرض لتهديدات
بالسالح النووي ولدينا أسلحة دمار شامل
مضادة لألسلحة الغربية».
وأكد بوتين ،في خطاب بثه التليفزيون
الروسي ،أنه «إذا تعرضت وحدة أراضينا
للتهديد ،سنستخدم كل الوسائل المتاحة،
وهذا ليس خداعا».
وقال إن االتحاد األوروبي يقوم بـ«مقامرة
خطيرة» ،بعد تهديده النووي.
وتعقيبا على خطاب الرئيس الروسي ،وجه
سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي كلمة
حول قرار التعبئة الجزئية في البالد ،وأكد
امتالك روسيا لموارد بشرية ضخمة للتعبئة
الجزئية ،حيث من الممكن استدعاء 300
ألف جندي احتياطي إجماال ،مشيرا إلى أن
خسائر روسيا من الجنود حتى اآلن في الحرب
في أوكرانيا بلغت نحو  5939قتيال ،فيما قدر
خسائر الجيش األوكراني بنحو  61207قتلى
و 49368جريحا.

وقال الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي
في مقابلة مع محطة بيلد التليفزيونية
األلمانية أمس إنه ال يعتقد أن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين سيستخدم هذا
السالح في الحرب في أوكرانيا بعد أن لوح به.
وقال الرئيس األوكراني بحسب مقتطفات
من هذه المقابلة «ال أعتقد أن هذه األسلحة
ستستخدم .ال أعتقد أن العالم سيسمح له
باستخدام هذه األسلحة».
«غدا قد يقول بوتين:
وقال الرئيس األوكراني
ً
جزءا من بولندا باإلضافة إلى أوكرانيا،
نريد
ً
وإال فإننا سنستخدم األسلحة النووية ...ال
يمكننا قبول هذا النوع من المساومات».
ً
معلنا أنه
وقال إن أوكرانيا «ستواصل الهجوم»،
«واثق من تحرير أراضينا».
وقال متحدث باسم البيت األبيض أمس إن
الواليات المتحدة «تأخذ على محمل الجد»
تهديد فالديمير بوتين باستخدام األسلحة
النووية في الحرب في أوكرانيا ،معلنا أن عليه
أن يتوقع «عواقب وخيمة» إذا لجأ إلى ذلك.
وقال المتحدث باسم مجلس األمن القومي

رئيسي أمام األمم المتحدة:

يتعلق بحقوق النساء وقال« :لدينا
هذا الكيل بمكيالين حيث يتركز
االنتباه فقط على جهة واحدة وليس
على الكل» مشيرا إلى وفاة نساء
من السكان األصليين في كندا
وممارسات إسرائيل.

جون كيربي في مقابلة مع شبكة إي بي
سي « :ABCهذا خطاب غير مسؤول من قوة
نووية ..نحن نراقب وضعهم االستراتيجي
بأفضل ما نستطيع حتى نتمكن من تغيير
حاليا أن هذا
موقفنا إذا لزم األمر .ال شيء يقول
ً
األمر ضروري».
من جانبها قالت جيليان كيجان وزيرة
الخارجية البريطانية إن خطاب الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،يمثل تصعيدا
مقلقا.
وأضافت «علينا بكل وضوح أن نأخذ األمر
على محمل الجد ألننا ال نسيطر على الوضع
ولست متأكدة من أنه يسيطر على الوضع
أيضا ..هذا تصعيد واضح».
وحثت وزارة الخارجية الصينية جميع األطراف
على الدخول في حوار ومشاورات وإيجاد طريقة
لمعالجة المخاوف األمنية لكل طرف ،بعد أن
حذر الرئيس الروسي فالديمير بوتين الغرب
بشأن ما وصفه «باالبتزاز النووي».
وقال وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة
في إفادة صحفية ،إن موقف الصين بشأن

مقتل مستوطنة بتل أبيب
القدس المحتلة -وكاالت -أعلنت قوات االحتالل
مساء الثالثاء ،عن مقتل مستوطنة في عملية فدائية
بمنطقة حولون قرب تل أبيب ،في حين أعلنت
السلطات أنها «عثرت على جثة المنفذ» ،ما يعني أنه
استشهد خالل عملية انسحابه.
وقال قائد شرطة االحتالل «يعقوب شبتاي» ،إن العملية
نفذها فلسطيني تمكن من االنسحاب من المكان.
وأشارت وسائل إعالم عبرية إلى أن كاميرات المراقبة
في المنطقة ،سجلت لحظات تنفيذ العملية بآلة حادة
ضرب بها المستوطنة في رأسها.
وفي وقت الحق ،صباح أمس ،أكدت وسائل اإلعالم
العبرية ،أن السلطات أعلنت «عثورها على جثة المنفذ
مشنوقا» ،وأنه يدعى «موسى صرصور».
ولم توضح سلطات االحتالل المزيد من التفاصيل.
في حين أوضحت عائلة صرصور ،لوسائل إعالم
فلسطينية ،أن االحتالل «اختلق رواية بحق ابنها،

وتطالب بالكشف عن الحقيقة».
واعتقلت قوات االحتالل خمسة فلسطينيين
الستجوابهم في عالقتهم بقضية مقتل اإلسرائيلية في
حولون ،وهم من أقارب المنفذ ،بحسب مزاعم االحتالل.
وشهدت الضفة الغربية  12عمال مقاوما استهدفت قوات
االحتالل والمستوطنين ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
وتنوعت أعمال المقاومة بين إطالق نار ،وإلقاء زجاجات
حارقة،
وتصد للمستوطنين ،ومواجهات مع قوات
ّ
االحتالل.
ونفذ المقاومون الفلسطينيون مؤخرا  4عمليات إطالق
نار على قوات االحتالل في حاجز دوتان ،وحاجز سالم
في مدينة جنين ،وصوب معسكر عوفر في رام الله،
وعلى قوة عسكرية قرب بلدة فقوعة في جنين.
وخالل األسبوع الماضي استشهد  4فلسطينيين
برصاص االحتالل ،فيما قتل جندي إسرائيلي وأصيب
 20جنديا ومستوطنا.

الرئيس األميركي بايدن:

األوكرانيون يربحون وسنواصل دعمهم
واشنطن -وكاالت -قال الرئيس األميركي،
جو بايدن ،لبرنامج « 60دقيقة» الذي تبثه
قناة «سي بي إس» األميركية ،إن واشنطن
ستبقى ملتزمة بمساعدة أوكرانيا «طالما
استغرق األمر» في الوقت الذي وصلت فيه
المساعدات األميركية لكييف إلى نحو 15
مليار دوالر حتى اآلن.
وقال بايدن« :من خالل المساعدة الكبيرة
التي نقدمها نحن وحلفاؤنا لهم ،والشجاعة
المذهلة والتصميم المذهل للشعب
األوكراني ،إنهم ال يخسرون الحرب،
ويحققون مكاسب في مجاالت معينة .الفوز

أوكرانيا ثابت وواضح.
وأكدت المفوضية األوروبية ،الذراع التنفيذية
لالتحاد األوروبي أن قرار الرئيس الروسي
فالديمير بوتين بشأن التعبئة الجزئية
للجيش من أجل القتال في أوكرانيا تثبت أنه
في حالة يأس وال يسعى إال إلى تصعيد األزمة.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم السياسة
الخارجية للمفوضية األوروبية في مؤتمر
صحفي «هذا مجرد دليل آخر على أن بوتين
غير مهتم بالسالم وأنه مهتم بتصعيد الحرب».
واعتبر مارك روته رئيس الوزراء الهولندي،
أمر التعبئة العسكرية الذي أصدره الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،عالمة على الذعر الذي
يخيم على الكرملين ،وينبغي عدم النظر إليه
على أنه تهديد مباشر بحرب شاملة مع الغرب.
وقال رئيس الوزراء الهولندي لقناة إن .أو .إس
الهولندية «التعبئة والدعوة إلى استفتاءات في
دونيتسك كلها عالمات على الذعر ..خطابه
بشأن األسلحة النووية شيء سمعناه مرات
عديدة من قبل ..كل هذا جزء من الخطاب
الذي نعرفه ..أنصح بالتزام الهدوء».

استشهاد منفذ العملية

إيران ال تسعى لحيازة أسلحة نووية
األمم المتحدة (الواليات المتحدة)-
أ .ف .ب  -أعلن الرئيس اإليراني
إبراهيم رئيسي أمام األمم المتحدة
األربعاء أن بالده ال تسعى لحيازة
سالح ذري وطالب بضمانات من
الواليات المتحدة بأنها ستلتزم بأي
اتفاق نووي يتم التوصل إليه.
وقال رئيسي أمام الجمعية العامة
لألمم المتحدة أن «جمهورية إيران
اإلسالمية ال تسعى إلى صنع
أسلحة نووية أو حيازتها ،وال مكان
لهذه األسلحة في عقيدتنا».
وفي حديثه عن االحتجاجات
الجارية في إيران بعد وفاة شابة في
مركز شرطة األخالق ،اتهم رئيسي
دول الغرب بـ «الكيل بمكيالين» فيما

المفوضية األوروبية:

في الحرب في أوكرانيا هو إخراج روسيا من
أوكرانيا تماما ،واالعتراف بالسيادة».
وأضاف« :إنهم يهزمون روسيا ،لقد تبين
أن روسيا ليست كفؤة وقادرة كما اعتقد
الكثير من الناس ،لكن انتصارها في
الحرب يكمن في الضرر الذي تسببه،
المواطنون واألبرياء يقتلون ،من الصعب
جدا اعتبار ذلك فوزا».
ووصف بايدن أفعال الرئيس الروسي،
فالديمير بوتين ،في الحرب بأنها
«همجية» ،مضيفا« :ما فعله هجماته على
المدنيين ،كل شيء ،من المستشفيات

المدنية إلى الناس في دور المسنين ،إلى
األحياء التي يعيش فيها الناس العاديون
فقط».
وأضاف« :بالنسبة للمدارس ،إنه أمر
شائن ،والثمن الذي يدفعه الشعب
األوكراني لهذه الحرب باهظ للغاية».
وردا على سؤال ما إذا كان بوتين يفكر
في استخدام أسلحة دمار شامل ،قال
الرئيس مخاطبا بوتين« :ال تفعل ،ال
تفعل ،ال تفعل ،سوف تغير وجه الحرب
بشكل ليس له مثيل منذ الحرب العالمية
الثانية».

} جو بايدن

«الرياضة للجميع» ينظم سباق ذيب
ينظم االتحاد القطري للرياضة للجميع تحت مظلة وزارة الرياضة
والشباب بالتعاون مع شركة ريلز للفعاليات الرياضية ،النسخة الثالثة
من سباق ذيب الترا ماراثون الصحراوي  ،2022وهو سباق دولي معترف
به من المنظمة الدولية لعدائي الدروب ،وتأتي نسخة العام الحالي التي
سوف تقام خالل يومي  4و 5نوفمبر المقبل ،استمرارا للنجاح الذي تحقق
في النسختين الماضيتين من حيث مستوى المشاركة وجودة التنظيم،
وسوف ينطلق السباق في الساعة السابعة صباحا على دفعات ،حيث
يشارك في السباق الناشئون من سن  12إلى  18سنة ،وفئة من سن 18
إلى  40سنة.
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لويس هيرنانديز ..سفير «مونديال :»2022

قطر تمتلك مقومات «نسخة استثنائية»
أعرب أسطورة الكرة المكسيكية ،وسفير
كأس العالم  FIFAقطر  ،™2022لويس
هيرنانديز ،عن حماسه لقرب انطالق
منافسات المونديال في  20نوفمبر
المقبل ،مؤكد ًا جاهزية قطر
للترحيب بالعالم ،وامتالكها كافة
المقومات الستضافة نسخة مبهرة
من البطولة ،التي تقام للمرة األولى
في العالم العربي والشرق األوسط.
وقال هيرنانديز إن قطر تؤكد
يوم ًا تلو اآلخر
جا هز يتها
الكاملة للحدث
ا لتا ر يخي ،
ونجاحها في
إنجاز مشاريع
البنية التحتية
المتطورة

للمونديال قبل عام من انطالق منافساته،
مشيد ًا بالجهود الهائلة على كافة
بدءا من تشييد استادات
المستويات،
ً
عالمية المستوى ،وصو ًال إلى أنشطة الترويج
للبطولة المرتقبة.
وفي حوار لموقع ( ،)Qatar2022.qaأكد سفير
مونديال قطر  2022تطلعه إلى المشاركة
مع المشجعين في االحتفال بالساحرة
المستديرة خالل المهرجان الكروي العالمي،
مشير ًا إلى تقارب المسافات في قطر،
والذي سينعكس إيجاب ًا على المشاركين
من العبين ومشجعين وغيرهم ،الذين
سيختبرون نسخة غير مسبوقة من
المونديال ،تقدم لهم الكثير من المزايا
وأبرزها البقاء دائم ًا في قلب الحدث طوال
فترة البطولة.
وتابع« :ستشهد قطر النسخة األكثر
تقارب ًا في المسافات في التاريخ الحديث
لكأس العالم ،حيث تقع جميع االستادات
المونديالية ومالعب التدريب ضمن نطاق
جغرافي محدود ،األمر الذي سيعود بالفائدة
على الجميع ،وفي مقدمتهم الالعبون ،الذين
سيحصلون على الوقت الكافي للراحة
واالستشفاء بعد المباريات ،ما يسهم في
تعزيز لياقتهم البدنية ،كما تتيح هذه الميزة

الفريدة الفرصة أمام المشجعين لحضور
أكثر من مباراة في اليوم الواحد
وأكد النجم المكسيكي ،أن الجميع
سيحظى بتجربة غير مسبوقة في ضوء
تقارب المسافات بين االستادات وأماكن
اإلقامة ،ومناطق األنشطة والفعاليات
الترفيهية ،ما يضمن للمشجعين االستمتاع
بنسخة ال تنسى من البطولة العالمية».
وعن أهمية استضافة المونديال ألول مرة
في العالم العربي والمنطقة ،وللمرة الثانية
في قارة آسيا ،بعد نسخة  2022في كوريا
الجنوبية واليابان ،أشار هيرنانديز إلى أن
كأس العالم  2002حقق نجاح ًا كبير ًا وجاء
على مستوى توقعات الجميع ،كما شكل
تجربة رائعة بالنسبة له ،مؤكد ًا أن قطر
لديها ما يؤهلها الستضافة متميزة للبطولة.
وعن فرص منتخب قطر في أول مشاركة
له في كأس العالم ،قال هيرنانديز «الفريق
لديه إمكانات كفيلة بإحداث مفاجأة في
منافسات البطولة ،وسيلعب على أرضه،
وسيحظى بدعم هائل من مشجعيه ،األمر
الذي سيشكل حافز ًا قوي ًا لتعزيز أدائه في
المباريات ،حيث سيقف المشجعون صف ًا
واحد ًا خلف منتخب قطر ،األمر الذي سيسهم
بدور هام في تقديم أداء جيد في البطولة».

المقررة ً
غدا بمعسكر النمسا

العنابي يضع اللمسات األخيرة لـ«كندا»
كتب

ت

} من مباريات الدوري

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر استئناف الدوري اعتبارا من
 22ديسمبر القادم.
وكشفت المؤسسة عن برنامج الجولتين الثامنة والتاسعة،
حيث تقام الجولة الثامنة يومي الخميس والجمعة  22و23
ديسمبر المقبل ،فيما تقام منافسات األسبوع التاسع يومي
الخميس والجمعة  29و 30من الشهر نفسه ،فيما أرجأت
المؤسسة اإلعالن عن مواعيد توقيت انطالق المباريات والمالعب
التي تقام عليها المنافسات إلى وقت الحق.
ويشهد األسبوع الثامن مواجهات :الدحيل مع الغرافة ،األهلي
مع العربي ،أم صالل مع المرخية ،الشمال مع الوكرة ،السد
مع قطر والريان مع السيلية ،فيما يلتقي في الجولة التاسعة:
الدحيل وأم صالل ،الوكرة والعربي ،الريان والسد ،قطر
والغرافة ،السيلة واألهلي وأخيرا المرخية مع الشمال.

مدير متحف قطر األولمبي:

نستعد الستقبال
« »400ألف مشجع
قال عبد الله المال مدير متحف قطر األولمبي والرياضي  321إن
السماح باستقبال الجماهير في المتحف من  10ص حتى
 10م خالل كأس العالم قطر 2022عدا األيام التي تلعب فيها
مباريات باستاد خليفة الدولي ،وأضاف خالل حديثه لقنوات
الكأس «هناك العديد من الفعاليات الجماهيرية المتنوعة
التي سيقدمها المتحف خالل فترة إقامة مونديال قطر ،وندعو
جماهير كأس العالم لالستمتاع بمشاهدة المقتنيات الرياضية
التاريخية بالمتحف ،وأيضا زيارة معرض كرة القدم».
وأضاف «نستعد الستقبال  400ألف مشجع طوال فترة إقامة
المونديال وجاهزون بفريق عمل محترف للتعريف بأهم
المقتنيات التاريخية بالمتحف».

عادل النجار

يضع منتخبنا الوطني األول لكرة القدم
تحضيراته األخيرة استعداد ًا لمواجهة
كندا الودية غد ًا ،ضمن معسكره
الخارجي المقام في النمسا ،حيث
يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة
القدم خالل فترة التوقف المدرجة
على جدول أعمال االتحاد الدولي لشهر
سبتمبر الجاري ،مواجهتين وديتين
من أصل  3مباريات في إطار تحضيراته
المكثفة لخوض غمار منافسات كأس
العالم قطر  ،2022التي تقام في الفترة
من  20تشرين الثاني  /نوفمبر إلى 18
كانون األول  /ديسمبر المقبلين.
وسيالقي العنابي منتخبي كندا
وتشيلي يومي  23و 27سبتمبر الجاري
على التوالي في النمسا.
وكان قد استهل المنتخب العنابي بقيادة
اإلسباني فليكيس سانشيز ،التحضير
المباشر لكأس العالم قطر  2022في
يونيو الماضي ،حيث تم تفريغ الالعبين
الدوليين وإعفاؤهم من المشاركة في
منافسات الدوري من أجل الوصول
ألفضلجاهزيةقبلالمونديال..ويسعى
سانشيز لتعويض خسارة أمام كرواتيا
بثالثية أول أمس ،بالفوز على كندا
غدا ومواصلة مشوار اإلعداد للمونديال
بالصورة الالزمة مع التركيز على رفع
المستوىالفنيوالبدنيوالتكتيكيألعلى
مستوىممكن.
وسيكون ظهور المنتخب القطري في
فترة التوقف المدرجة على أجندة

استئناف الدوري «»22
ديسمبر القادم

وسام يخوض فترة معايشة
مع منتخب إيطاليا األولمبي

االتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا /
لشهر سبتمبر الحالي ،هو األول منذ
مواجهتي بلغاريا وسلوفينيا تواليا وديا
في الدوحة  26و 29مارس الماضي،
حيث كان المنتخب القطري قد غاب
عن نافذة الفيفا لشهر يونيو الماضي
لتزامنها مع فترة استهالل التحضيرات

حضيرا لبطولة العالم...

عقب خلود الالعبين الدوليين لفترة
راحة في ختام الموسم الماضي.
وتعد المواجهتان اختبارا حقيقيا لسير
عمليات التحضير األخيرة التي دخلها
المنتخب وفق برنامج انطلق مطلع شهر
يونيو الماضي وبصفوف مكتملة بعد
قرار االتحاد القطري تفريغ الالعبين

الدوليين واعفائهم من المشاركة في
الدوري القطري /دوري نجوم  QNB/
تخلله خوض عديد المباريات غير
الرسمية خارج إطار نوافذ الفيفا الدولية
التي تشهد توقفا للدوريات المحلية
وخوض المواجهات الرسمية والودية
تحت مظلة االتحاد الدولي.

وفد االتحاد الدولي للجودو يزور الدوحة
بدأ وفد من االتحاد الدولي للجودو زيارة تفقدية إلى
العاصمة القطرية الدوحة التي تستعد الستضافة
بطولة العالم للجودو في شهر مايو من العام المقبل.
وضم الوفد عددا من مسؤولي االتحاد الدولي للجودو
وخبرائه الفنيين الذين اطلعوا في اليوم األول
من الزيارة على آخر استعدادات الدوحة واللجنة
المنظمة المحلية لبطولة العالم للجودو في إطار
عملية التنسيق التي تسبق كل بطولة كبرى.
وبهذه المناسبة قال السيد خالد بن حمد
العطية -نائب الرئيس والمدير العام للجنة
المنظمة للبطولة -إن الدوحة على أهبة االستعداد
الستضافة أبطال العالم في نسخة استثنائية من
البطولة.

وأكد العطية على جاهزية الدوحة من جميع
الجوانب الستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير،
مشدد ًا على أن كافة التجهيزات والترتيبات تمضي
على قدم وساق بصالة علي بن حمد العطية بنادي
السد إلنجاح هذه البطولة وإلخراجها بالصورة التي
تليق بالمستويات القطرية في تنظيم البطوالت
الكبرى.
ومن جانبه أبدى السيد كالوديو تشيميو رئيس
الوفد الزائر إعجابه باالستعدادات القطرية لتنظيم
البطولة ،مشيد ًا في الوقت ذاته بالتعاون الكبير
الذي يبديه مسؤولو اللجنة المنظمة للبطولة مع
االتحاد الدولي للخروج ببطولة العالم بأفضل صورة
ممكنة.

يشارك وسام رزق المدير الفني لفريق أم صالل في تجربة
معايشة جديدة مع المنتخب اإليطالي تحت  21عاما ،الذي
يستعد لخوض نهائيات كأس األمم األوروبية .2023
استمرارا
وتأتي المعايشة األوروبية الثانية للمدربين القطريين
ً
لدعم المدرب المحلي ،وتوفير كل ما يلزم لتطويره ورفع قدراته
بما يخدم خطط اتحاد كرة القدم الرامية لتعزيز حضور
المدرب الوطني على الساحة ُ
الكروية بشكل مؤثر وفعال.
يهدف برنامج المعايشات األوروبية الذي أقره االتحاد القطري
لكرة القدم لتطوير الكوادر التدريبية الوطنية ،وتعزيز خبراتهم،
والتعرف على الطرق التي يتم بها اإلعداد والتجهيز للبطوالت.
وضمت الدفعة األولى المدربين القطريين عمر الجيلي وراشد
الكبيسي ،إذ خاضا فترة المعايشة في نادي أويبن البلجيكي
الشهر الماضي.
ويتواجد رزق بمدينة كاستل دي سانجرو التي تستضيف
معسكر إعداد المنتخب األوليمبي اإليطالي تحت قيادة مدربهم
باولو نيكوالتو.
وسيشارك رزق يوميا مع منتخب إيطاليا األولمبي وسيحضر
كافة االجتماعات الفنية والتمارين الصباحية والمسائية.
وصرح وسام رزق «أعتقد أن تجربة معايشة المنتخب اإليطالي
تحت  21عاما مهمة للغاية وستفيدني كثير ًا على كافة
الجوانب ،شخصيا وفنيا ،على صعيد تبادل الخبرات ،كما
أنها ستكون ذات أثر ملموس على منتخباتنا الوطنية بشكل
عام».
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منتخبنا الوطني يواصل رحلة التجهيز للمونديال

«وديات» كشفت «الثغرات»

كتب

« »3انتصارات و« »6تعادالت وهزيمة

عادل النجار

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم رحلة اإلعداد من أجل
خوض منافسات كأس العالم  ،2022وتعد هذه المشاركة
المونديالية األولى في تاريخ كرة القدم القطرية ،لذا يسعى
العنابي لكتابة التاريخ من خالل الظهور بصورة مشرفة،
تليق بالمنتخب المستضيف ،وكذلك ببطل قارة آسيا،
حيث توج العنابي بكأس آسيا  2019للمرة األولى في
تاريخه ،ويخوض كأس العالم محم ًال باللقب القاري
الكبير ،مما يزيد المسؤولية على نجوم منتخبنا الوطني
لتقديم صورة طيبة للكرة القطرية واآلسيوية على حد
سواء.
العنابي يلعب في كأس العالم ضمن المجموعة األولى،

خالل مرحلة اإلعداد األخيرة لكأس العالم
التي تضم إلى جانبه كال من اإلكوادور والسنغال وهولندا،
والشك أنها مجموعة في غاية الصعوبة تتطلب االستعداد
بأفضل صورة ،فمواجهة اإلكوادور في االفتتاح سيكون
تحديا كبيرا ألنها أول مرة في تاريخ منتخبنا بالمونديال،
ومعروف أن البدايات دائما ما تكون صعبة ،لذا ستشكل هذه
المواجهة تحديا حقيقيا بشكل مستقل ،في حين سيكون
على العنابي مواجهة منتخب هولندا المدجج بالنجوم،
ووصيف كأس العالم ثالث مرات في تاريخها ،أعوام 1974
و 1978و ،2010باإلضافة إلى مواجهة منتخب السنغال بطل

الضربات الثابتة
سر الفوز على بلغاريا

التعادل
مع فيورنتينا

في الثالث من شهر أغسطس
العنابي
خاض
الماضي،
تجربة ودية أمام فريق فيورنتينا
في ال
سادس والعشرين
من شهر مارس الما
اإليطالي ،في سالبزروغ بالنمسا،
منت
خب
ب
لغا
ضي واجه العنابي
ً
ريا
وديا ع
لى استاد المدينة
منتخ
بنا
وقد انتهى اللقاء بالتعادل السلبي
ال
التعليمية ،وحقق
فوز
به
دف
ين
لهدف ،وقدم العنابي
عرضا قويا في أول
أيضا دون أهداف ،ليكون رابع
ظهور له منذ نهائيات
كأس العرب التي ج
رت
في
الدو
حة
شه
ري
نوفمبر وديسمبر 21
لقاء على التوالي ينتهي
 ،20ونال خاللها منتخ
بنا الميدالية البرونز
ية.
العنابي لعب أمام ب
لغا
ريا
ب
بالنتيجة نفسها ،وهو
شكل جيد ،وسجل
ه
دف
ال
أكرم
عنا
بي
األ
ول
عفيف د 27من ركلة
األمر الذي يشكل
جزاء ،وتعادل للضي
د،60
و
خط
ف
من
ف كيريل ديسبدوف
تخ
بنا
الفوز برأسية بوع
الم
خو
تحديا أمام المدرب
خي
د
ثا
74
م
بتة
ً
س
لع
تغال ضربة
بها بشكل جيد أكرم
عفيف ،ليحقق من
ال
تخ
سانشيز وقتها،
ضرب
بنا
ات
ال
ال
فوز
ثاب
بف
تة.
ضل
فرغم الخروج
ك
بشبا

«أوبالك» يحافظ على الشباك

في الثالث
ين من شهر مارس ا
لماضي واجه العنا
على اس
تاد
ال
مد
ينة
بي منتخب سلوفينيا ودياً
الت
عل
يمية ،وانتهت المبا
راة
بال
تعا
دل
وقد سي
ال
طر
سل
بي دون أهداف،
منتخبنا خالل تلك
المواجهة وكان قريبا
من
ت
حارس
حق
مر
يق
مى
ال
أ
فوز
تلت
لوال تألق
يكو مدريد اإلسبا
ني يان اوبالك ،صا
والقدرات
ال
عال
ية،
في
و
قت
حب الخبرات الكبيرة
حرص مد
رب منتخبنا على تحق
وفي األسماء الم
يق التنوع في اللعب
شاركة من أجل الح
ص
ول
ع
لى
ال
مز
يد
من
ال
خبر
يضم العديد
ات
أ
من
األ
مام
س
منتخب
ماء ذات الجودة العالم
ية،
ور
غم
ال
تعا
دل
من المكاسب خ
كان هناك العديد
الل تلك المباراة منها ع
دم استقبال أهداف.

ودية قوية أمام التسيو
في الثالثين من شهر يوليو الماضي ،خاض العنابي تجربة ودية أمام فريق التسيو
اإليطالي ،وأقيمت تلك المباراة خلف األبواب المغلقة ،وانتهت بالتعادل السلبي دون
أهداف ،وقد فضل اإلسباني فيليكس سانشيز ،مدرب العنابي عدم إذاعة المباراة خالل
معسكر المنتخب وقتها في النمسا من أجل فرض أقصى درجات التركيز على الالعبين،
مع تطوير طرق اللعب ،وكذلك الوقوف على مدى تطور قدرات الالعبين خالل المعسكر
الخارجي ،والتركيز بشكل أكبر على الجوانب البدنية ،وكان من الجيد عدم استقبال
أهداف أمام الفريق اإليطالي رغم العناصر المحترفة التي يضمها بين صفوفه.

العنابي وأسود األطلس «حبايب»

نظيفة أمام فرق ومنتخبات قوية
خالل تلك المباريات الودية ،لكن
أيضا العنابي لم يسجل أهدافا
وهو أمر غير معتاد في ظل القوة
الهجومية لمنتخبنا ،لذا شكلت تلك
الودية فرصة أمام المدرب
للوقوف على األسباب
كيفية
وبحث
وهو
تجاوزها،
ما تحقق في
الودية التي
أعقبتها.

واجه العنابي
نظيره المغربي ،ع
لى ملعب «وينر نوي
في تجربة
أقي
مت
ض
من
شتات» شمال النمسا،
بطولة دولية رباعية
ا
حت
ضن
المباراة
تها
ال
نم
تعا
سا  ،وانتهت
بال دل اإليجابي به
دفين لكل منتخب.
سجل
هد
في
ال
عنا
بي
خالل تلك المباراة كال
من
بي
درو
م
سجل
يج
يل
وعلي أسد ،فيما
يحيى جبران من ر
كلة جزاء والمهدي اوب
يال
هد
للمح
في
ال
ليي
ن،
منت
و
قد
خب
المغربي
شهدت المباراة قوة و
أفض
ندية من جانب الفر
لية
يقي
في
ن،
و
ال
ش
كان
وط
لل
ا
لثا
عنا
ني
بي
مقارنة باألول ،لكن أ
هم
ال
مكا
الوط
سب
ني
هو
للت
ع
سجيل ب
ودة المنتخب
عد صيام  4مباريات.

إسقاط «النجوم السوداء»

في الثا
لث والعشرين من
شهر أغ
سط
س الماضي ،واجه
منتخبنا ال
عنا
بي
ال
منت
خب الغاني،
ض
في النمسا ،من
الجولة الثانية من
البط
ولة الودية الرباعية
ال
تي أقيمت هناك،
ون
جح
ال
عنا
بي في ت
حقيق الفوز بهدفين

لهدف ،ح
يث سجل هدفي العنا
بي كل من أحمد عالء
د 2ومص
عب
خ
ضر د  ،26فيما س
جل هدف المنتخب
الغاني
للم
حلي
ين
اف
ري اكوا د
 ،68ونجح العنابي
خالل ت
لك
ال
مباراة في العودة ل
النتصارات ومواصلة هز
شباك
ا
لم
ناف
س
ين
وتطوير أسل
وب اللعب ،وبدء جني
ثمار مع
سكر
ا
إلع
داد
بال
نم
سا.

التعادل مع جامايكا

في السادس
والعشرين من شهر
أغسطس الماضي،
وا
جه
نظيره الج
اما
من
يك
تخ
ي،
بنا
في
ال
عنابي
ختام مشاركته بال
بط
ولة
ال
ربا
عية
ا
النمسا،
لود
وا
ية التي أقيمت في
نتهى اللقاء بالتعادل
اإليجابي بهدف لمث
له،
و
الجاماي
كان
كي
قد
تق
عبر
دم
المنتخب
جورداين فليتشر
وشه
د ،71وتعادل للعنا
دت
بي
ت
خ
لك
ال
الد
م
مبا
راة
نير
م
د
نح
،84
الفرصة للعديد من
الال
عب
ين
ل
لوق
وف
ع
لى جاهزيتهم.

تجربة بنكهة «الليجا»

في التاسع
عشر من شهر يوليو
الماضي ،خاض من
تخ
بنا
مبا
مايوركا اإل
راة
س
ود
بان
ية
أ
مام فريق ريال
ي ،على ملعب شواز
بالنمسا ،ضمن المع
وقد انت
هت
سكر
ت
ال
لك
خار
ال
جي
مبا
ل
راة
لع
نابي،
بالتعادل السلبي د
ون
أ
هدا
سان
ف،
و
شيز
كان
حريص خاللها على
المدرب فيليكس
منح عناصر منتخ
بنا
مناف
ت
س
جر
با
بة
للي
جا
جد
اإل
يدة
أمام فريق
سبانية وليس منت
خبا
تقل
يد
يا،
و
قد
بعد
ت
حق
هذه التجربة ،منها
قت العديد من الفوائد
القدرة على رفع مست
وى
ا
الل
لع
عب
مل
أ
الت
مام
ن
نظ
يمي ،وغلق منافذ
جوم محترفة تتناف
ل
س في دوري متقدم عالمي ً
عدد
ك
ا
،
بير
ب
جا
من
نب
الال
م
عب
نح
ين
الفرصة
لتوفير دكة قوية قا
درة
ع
لى
مع
ا
ت
قتر
عوي
اب
ض
المرحلة الحاسمة
أي غيابات محتملة
من انطالق المونديال.

قارة أفريقيا ،والمدجج كذلك نجوم عالميين على رأسهم
ساديو ماني.
مهمة العنابي الصعبة كانت سبب ًا في بدء التحضيرات
المبكرة من أجل الوصول ألقصى جاهزية ممكنة ،لذا حرص
مدرب منتخبنا الوطني ،فيليكس سانشيز على خوض
سلسلة من المباريات الودية يمكن من خاللها الوقوف على
األخطاء والثغرات ومعالجتها ،من أجل الوصول لنقطة
االنطالق المونديالي بأفضل صورة ممكنة.
العنابي خاض حتى اآلن خالل مرحلة التحضيرات

األخيرة 10 ،مباريات ودية ،تنوعت نتائجها بين الفوز
والهزيمة والتعادل ،حيث فاز في  3مباريات وتعادل في 6
مباريات وخسر مباراة وحيدة ،والشك أن تلك المباريات
العشر شكلت فرصة للوقوف على مدى تطور المنتخب
الوطني وتحسن األداء ومنح أكبر عدد من الالعبين
الفرصة لالستعداد بجانب رسم تصور عام عن طريقة
اللعب التي سيتم االعتماد عليها خالل البطولة ،وكيفية
مواجهة منتخبات عالمية بطريقة صحيحة تحافظ على
الحظوظ وتسعد الجماهير التي ستمتلئ بها مدرجات
المونديال.
خالص هذا التقرير سنسلط الضوء على المباريات العشر
الودية األخيرة التي خاضها العنابي حتى اآلن في مرحلته
األخيرة من التحضيرات للمونديال.

}
سانشيز
}

ثنائية في الشباك الصربية

في السابع والع
شرين من شهر أغسط
س الماضي ،خاض ال
دومانيزا ال
عنا
بي
صرب
ت
ي،
جر
بة
وح
أ
قق
مام
ال
فريق بارتيزان
فوز عليه بثنائية نظي
فة،
ض
من
بمثابة فر
مر
صة
حلة
ا
أ
إلع
مام مدرب منتخبنا
داد في النمسا وكانت
الوطني لتقييم الف
ترة
خاضها ال
ال
سا
منت
بقة
خب
ال
وال
مب
وط
ني والتجهيز للمر
اريات الودية التي
حلة
ال
حا
س
مة
وا
ألخ
الفرصة
لل
يرة من ال
مزيد من العناصر
تحضيرات ،مع إعطاء
للمشاركة ورفع مست
وى
جا
هزي
تها
الف
نية والبدنية.

الخسارة أمام كرواتيا
خاض أول أمس منتخبنا الوطني ودية جديدة أمام منتخب كرواتيا ،خالل المعسكر
الجاري في النمسا ،وانتهت المباراة بفوز منتخب كرواتيا بثالثية نظيفة ،والشك أن
المدرب سانشيز سيعمل على بحث األخطاء التي حدثت ومعالجة الثغرات التي
ساهمت في هز شباك العنابي من أجل معالجتها مع الوصول للمرحلة األخيرة من
التحضيرات ،حيث يلتقي مع منتخب كندا غد ًا الجمعة ،ثم تشيلي يوم  27من الشهر
الجاري قبل العودة إلى الدوحة بعد انتهاء المرحلة الثالثة من مراحل اإلعداد للمونديال،
وسط جاهزية كبيرة ساهمت في تعزيزها تلك المباريات الودية.
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في تقرير مطول لصحيفة «ليكيب» الفرنسية

سبيتار ..كلمة السر في تألق ديمبيلي
كتب

وحيد بوسيوف

كشف تقرير مطول لصحيفة
«ليكيب» الفرنسي ،عن كلمة
السر في استعادة الفرنسي عثمان
ديمبيلي لمستواه مع فريق
برشلونة ،خالل بداية الموسم
الحالي بعد أن كان قاب قوسين
من مغادرة النادي الكتالوني خالل
الميركاتو الصيفي ،كون فريق
برشلونة لم يستفد من ديمبيلي
منذ التحاقه بصفوف الفريق في
صيف  ،2017قادما من نادي بروسيا
دورتموند الذي برز معه ..فعودته
القوية في الموسم الحالي جعلته
يعود من من جديد للمنتخب
} صحيفة ليكيب الفرنسي.
وكتبت الصحيفة في عنوان رئيسي:
كواليس والدة جديدة لديمبيلي.
واعتبرت الصحيفة أن مستشفى سبيتار هو
كلمة السر في عودة الالعب الفرنسي للتألق
من جديد خالل الموسم الحالي بالدوري
اإلسباني (الليجا) ،حيث كان قد غاب عن
النادي الكتالوني وصفوف الديوك لمدة 117
مباراة.
وأضاف :تألق ديمبيلي مع البارشا خالل
الموسم الحالي جعله يتلقى استدعاء من
مدرب الديوك ديدييه ديشامب ،حيث يتفق
الجميع أن والدة عثمان ديمبيلي من جديد
كانت في قطر ،وذلك في نوفمبر  2019بعد أن

عانى من سلسلة اإلصابات.
وتابع التقرير :بعد اإلصابات المتكررة لالعب
برشلونة أصر على الذهاب إلى الدوحة للعالج
باالتفاق مع إدارة ناديه ،أين قضى أياما هناك
للعالج في مستشفى سبيتار ،وأجرى عدة
فحوصات وتشخيصات ،تم فيها الشرح لالعب
أن عملية الشفاء التام يمكن أن تستغرق عدة
سنوات ،يتطلب ذلك الصبر من الالعب.
وواصل التقرير في سرد رحلة ديمبيلي في
الدوحة للعودة من جديد للتألق :لم يكن عثمان
ديمبيلي على علم بالمدة التي تستغرقها
رحلة عالجه ،لكن الفترة التي قضاها في
سبيتار شكلت نقطة تحول؛ ألن التشخيص

} ديمبيلي أثناء فترة عالجه في سبيتار

الذي يقوم به األطباء في الدوحة دقيق ويكشف
عن نفسه في مراحل مختلفة ،ولكي يستعيد
عثمان مستواه العالي كان عليه تغيير
منهجيته بشكل جذري على أساس يومي.
وتطرقت الصحيفة للحديث عن االنتقاادت
التي طالت ديمبيلي بسبب أسلوب حياته،
ولكن التشخيص والعالج اللذين حصال
عليهما في سبيتار شكال الطفرة التي أعادت
الالعب للواجهة ،من خالل تغيير منهجية
العمل ،وأسلوب االستعداد باإلضافة إلى
التطورات التي شهدها فريق برشلونة من
خالل تخصص برنامج خاص وفقا لمعطيات
سبيتار.

رياضي بالعالج في سبيتار في حال التعرض
لإلصابة.
ويعتبر مستشفى سبيتار لجراحة العظام
والطب الرياضي قبلة نجوم الرياضات
المختلفة من جميع أنحاء العالم ،وعلى رأسهم
العبو الساحرة المستديرة ،حتى يخضعوا
للفحوصات والعالجات الطبية وإعادة التأهيل،
وهو ما جعل منه أحد أكبر المستشفيات في
العالم بهذه التخصصات.
وأصبحت إدارات األندية األوروبية الكبيرة
تحرص على إرسال نجومها إلجراء الفحوصات
الطبية وتلقي العالج ،وإعادة التأهيل في
مستشفى سبيتار.

وكان ديمبيلي قد خضع لفترة عالج مكثف
ّ
كل منهما
في سبيتار على فترتين ،دامت
أسبوعين ،حيث أشاد بالخدمات التي يقدمها
سبيتار للرياضيين ،في ختام فترة عالجه
بمستشفى جراحة العظام والطب الرياضي
في قطر.
حينها قال ديمبيلي في تصريحات لموقع
مستشفى سبيتار من خالل مقابلة بالفيديو:
سبيتار يملك الكثير من المؤهالت ،حظيت
بترحاب ورعاية كبيرين هنا ،لقد تفاجأت
كثير ًا لإلمكانيات الموجودة هنا والرعاية التي
يحظى بها الرياضيون ،األطباء يعرفون ما
يقومون به وكيفية العالج ،حتم ًا سأنصح أي

عمر الجابر المدير التنفيذي إلدارة السكن باللجنة العليا:

استقبال جماهير المونديال بداية نوفمبر
كتب

عادل النجار

أكد عمر الجابر المدير التنفيذي إلدارة
السكن باللجنة العليا للمشاريع واإلرث أن
هناك العديد من الخيارات السكنية الجاهزة
الستقبال مشجعي كأس العالم قطر،2022
} عمر الجابر

وقال في تصريحات لموقع الكاس ،أن هناك

 130ألف غرفة سكنية جاهزة للجماهير
موزعة بين فندقية وخيارات سكنية
مختلفة.
وقال «هناك فنادق عائمة في منطقة مميزة
وقري المشجعين باإلضافة إلى منازل
العطالت ،وعقارات سكنية بخدمات فندقية
بفئة الثالث واألربع والخمس نجوم ،كل ذلك
خيارات لمشجعي المونديال».

«عش كل مباراة» سينضم إلى المشجعين لحضور المواجهات
الفائز في ِ

مسابقة لحضور جميع مباريات «قطر »2022
أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عن
إطالق مسابقة لمستخدمي وسائل التواصل
االجتماعي ،تتيح للفائز بها حضور جميع
مباريات بطولة كأس العالم  FIFAقطر
 ،™2022التي تنطلق منافساتها في  20نوفمبر
المقبل.
«عش كل
وسينضم الفائز في مسابقة
ِ
مباراة» إلى عدد محدود من المشجعين
لحضور المباريات األربع والستين للبطولة،
التي تتواصل منافساتها على مدى  29يوم ًا،
وذلك بفضل تقارب المسافات في مونديال
قطر  ،2022حيث ال تتجاوز أبعد مسافة بين
اثنين من االستادات التي تستضيف مباريات
البطولة  75كلم.
وأعربت السيدة فاطمة النعيمي ،المدير
التنفيذي إلدارة االتصال واإلعالم في اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث ،عن سعادتها بإتاحة
الفرصة أمام المشجع الذي يتمكن من الفوز في
المسابقة لخوص تجربة استثنائية ،وحضور
جميع مباريات المونديال الذي يتطلع إلى
االستمتاع بمنافساته المشجعون من أنحاء
العالم.
وأضافت« :تستضيف قطر نهاية هذا العام
نسخة تاريخية من مونديال كرة القدم ،والتي
تشهدها بالدنا والمنطقة للمرة األولى .ونتطلع
بحماس للوصول إلى مشجع يمتلك مهارات
مميزة على منصات التواصل االجتماعي،
لحضور مباريات البطولة المرتقبة ،ومشاركة
رحلته الفريدة في المونديال ،واستعراض
التجربة المبهرة التي تقدمها قطر للمشجعين
في االستادات المونديالية المشيدة وفق أحدث
المواصفات العالمية».
وبإمكان المشجعين الراغبين في المشاركة
«عش كل مباراة» تعبئة طلب
بمسابقة ِ
المشاركة ،وإرسال مقطع فيديو مدته من 20

وأشار إلى أن استقبال الجماهير يبدأ مع
بداية شهر نوفمبر ،وقال «لقد استقبلنا أحد
اإلعالميين خالل الفترة الماضية».
الجدير بالذكر أن منصة السكن الخاصة
بجماهير كأس العالم لكرة القدم قطر
 ،2022التي تم تدشينها في شهر مارس
الماضي قد شهدت إقباال كبيرا من الجماهير
من شتى أنحاء العالم ،وهنا حرص على

تقديم المزيد من الخيارات للجماهير سواء
على مستوى الفنادق أو العقارات السكنية
والبواخر العائمة ومناطق المشجعين من
أجل إتاحة الفرصة لهم القتناء السكن بما
يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة والميزانية
المعدة ويعزز من الحضور الجماهيري خالل
المونديال وسط توقعات بنجاح كبير على
مختلف المستويات.

رئيس االتحاد اآلسيوي للفروسية
يشيد باالستعدادات لكأس العالم

الدوحة قنا  -أشاد السيد حمد بن عبد
الرحمن العطية ،رئيس االتحاد اآلسيوي
للفروسية  -نائب رئيس مجلس إدارة نادي
السباق والفروسية،باستعدادات دولة قطر،
الستضافة بطولة «كأس العالم  FIFAقطر
 »2022المقررة خالل شهر نوفمبر وديسمبر
المقبلين.
وأكد العطية في تصريح خاص لوكالة
األنباء القطرية «قنا» أن االتحاد اآلسيوي
للفروسية يسخر كافة فعالياته للترويج
إلى مونديال قطر  2022باعتبار أن البطولة
تقام في قارة آسيا ..مضيفا أن الفروسية
ستتواجد في المونديال من خالل الفعاليات
التي ستصاحب المونديال من عروض
خاصة بالفروسية بجانب سباقات الخيل
التي ستقام خالل فترة البطولة والتي تعد
واحدة من الفعاليات المصاحبة للبطولة
ألن الفروسية تعتبر جزء أصيل في الثقافة
والتراث القطري ،وتعتبر الفروسية رصيدا
حيويا للمجتمع في قطر حيث تتمتع قطر
بإرث واسع وأصيل في رياضة الفروسية،
باإلضافة إلى حب وتقدير القطريين لهذه
الرياضة منذ القدم.
  60ثانية ،يع ّرفون من خالله عن أنفسهم،إضافة إلى االلتزام بشروط المسابقة ،وألاّ يقل
العمر عن  21عام ًا ،وتقديم ما يؤكد اللياقة
البدنية للمشارك ،وامتالك المهارات على
منصات وسائل التواصل االجتماعي ،والتقاط
الصور ومقاطع الفيديو ،وإجادة التحدث باللغة
اإلنجليزية ،وأن يكون متاح ًا خالل الفترة من 18
نوفمبر إلى  19ديسمبر.
ويحصل الفائز في المسابقة على تذكرة
طيران ذهاب وعودة من بلده إلى قطر ،وإقامة
فندقية في مدينة الدوحة لشخص واحد من
 18نوفمبر إلى  19ديسمبر ،ووجبات الطعام

الرئيسية خالل فترة إقامته ،ومواصالت مجانية
لحضور جميع مباريات المونديال ،إضافة إلى
تذاكر مجانية للمباريات.
وسيرافق الفائز خالل رحلته في المونديال
ممثل عن اللجنة العليا ،إلى جانب عدد من
الشخصيات المؤثرة على قنوات وسائل
التواصل االجتماعي.
وتستضيف قطر النسخة األكثر تقارب ًا في
المسافات في التاريخ الحديث لبطولة كأس
العالم ،بما يتيح لجميع المشجعين التواجد
على مقربة من قلب الحدث العالمي واإلقامة في
مكان واحد طوال فترة البطولة.

وثمن العطية الجهود التي بذلت في الدولة
لإلعداد الستضافة المونديال الذي يقام
للمرة األولى في المنطقة ..مشددا على أن
الفروسية القطرية تسعى لمواكبة الحدث
العالمي الذي ستبهر قطر العالم بتنظيمها
المميز له لما تمتلك قطر من مقومات
كبيرة حققت من خالله النجاح في تنظيم
واستضافة أكبر الفعاليات والبطوالت
العالمية ،خاصة أن قطر غنية بتراثها
وثقافتها.
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لمنتخبات القارة العجوز قبل كأس العالم قطر «»2022

دوري األمم األوروبية  ..البروفة األخيرة
} منتخب
فرنسا

تتوقف عجلة الدوريات األوروبية هذا
األسبوع ،إفساحا في المجال إلقامة
منافسات الجولتين الخامسة والسادسة
األخيرة من دور المجموعات بدوري األمم
األوروبية ،والتي تعتبر «بروفة» أخيرة
للمنتخبات قبل نهائيات مونديال قطر
نهاية العام الحالي .وتكتسي مباريات
دوري األمم األوروبية أهمية كبيرة ،حيث
تخوض المنتخبات األوروبية منافسات
دور المجموعات ،في حين تلعب منتخبات
أخرى مباريات ودية ،منها البرازيل التي
تواجه غانا ثم تونس على األراضي
الفرنسية.

«الديوك»
يستعد المنتخب الفرنسي للدفاع عن
لقبه بط ًال لمونديال روسيا  ،2018ولكن
بداية على «الديوك» تفادي الهبوط من
المستوى األ ّول من دوري األمم ،إذ يتذيل
ترتيب المجموعة األولى بنقطتين فقط
من تعادلين وهزيمتين .ويستضيف أبناء
المدرب ديدييه ديشامب الذين توجوا
العام الماضي بلقب النسخة الثانية من
المسابقة القارية النمسا اليوم الخميس،
قبل رحلة محفوفة بالمخاطر األحد إلى
الدنمارك المتصدرة مع  9نقاط بفارق

نقطتين عن كرواتيا ،مع واجب الفوز
بالمباراتين كلتيهما لتفادي الهبوط.
ويعاني ديشامب من مشاكل عدة ،أبرزها
كثرة اإلصابات في صفوف منتخب بالده
على غرار بول بوجبا الذي ما زال في طور
التعافي من جراحة في ركبته ،ما وضع
العب وسط يوفنتوس اإليطالي في سباق
مع الوقت ليكون حاضرا قبل بدء مونديال
قطر .ومن المبكر الجزم ما إذا كان الصراع
بين نجم باريس سان جرمان كيليان
مبابي واتحاد بالده للعبة على حقوق
الصورة سيؤثر سلب ًا على معنويات
التشكيلة ،غداة رفض المهاجم الشاب
المشاركة في جلسة تصوير مع زمالئه في
منتخب «الديوك» .وأمام واقع غياب العديد
من كوادره لإلصابة (القائد والحارس
هوجو لوريس وثيو هرنانديز وبريسنيل
كيمبيمبي ونجولو كانتي وكينجسلي
كومان وكريم بنزيما) استدعى ديشامب
عدة وجوه جديدة تأمل في أن تحصل
على فرصة لفرض نفسها قبل اإلعالن عن
القائمة النهائية المتوجهة إلى قطر في 13
نوفمبر المقبل.

البرتغال
من ناحيته ،يستعد المنتخب البرتغالي
بقيادة نجمه «البديل» مع مانشستر
يونايتد اإلنجليزي كريستيانو رونالدو
لمونديال قطر بمواجهة جارتها إسبانيا

«األسود الثالثة»
منح مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت

} منتخب ويلز

ساليبا يحلم بالتواجد
في قائمة الديوك

مهــا جم
برينـتـفـــورد آيـــفـن
توني فرصة االنضمام إلى صفوف وصيف
كأس أوروبا ،استعدادا لمواجهتي إيطاليا
وألمانيا ضمن منافسات المجموعة
الثالثة .كافأ ساوثجيت ،صاحب الـ26
عاما ،بفضل بداياته الجيدة هذا الموسم
مع برنتفورد ،حيث سجل  5أهداف في 7
مباريات بالبريميرليج.
قدم منتخب «األسود
وعلى غرار فرنساّ ،
الثالثة» صورة باهتة في المسابقة القارية
وعانى من تردي نتائجه خالل مبارياته
في يونيو ليقبع في قاع ترتيب المجموعة
الثالثة بنقطتين من تعادلين وهزيمتين،
لذا بات واجبا عليه الفوز في مباراتيه
المقبلتين تفاديا للهبوط إلى المستوى
الثاني .وتتصدر المجر المجموعة بفارق
نقطة عن ألمانيا ونقطتين عن إيطاليا.
ويستعد ساوثجيت لهاتين المواجهتين
واضعا نصب عينيه مونديال قطر ،لذا
عمد إلى استدعاء قائمة موسعة من 28
العبا للوقوف على جاهزية الالعبين.

في براجا يوم 27
مــن الشـهــر الحالـــي ،فـي
ختام منافسات المجموعة الثانية ،في
مباراة قد تحدد هوية المنتخب الذي
سيتأهل إلى الدور نصف النهائي.
وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة
برصيد  8نقاط من تعادلين وفوزين،
متقدمة بفارق نقطة عن البرتغال في
المركز الثاني.

من ترشيحاته لقائمة ألمانيا

ماتيوس
يستبعد رويس

ويلز
في المجموعة الرابعة ،يأمل مدرب ويلز
روبرت بايج البناء على واقع تجديد
عقده لمدة  4أعوام ،النتشال منتخب
بالده من قاع الترتيب مع نقطة يتيمة
من تعادل وثالث هزائم .ومن أجل النجاح
في مسعاه ،استدعى المدرب الويلزي
مواطنه جاريث بايل ،نجم ريال مدريد
االسباني وتوتنهام االنجليزي السابق،
لخوض مواجهتي بلجيكا الثانية (7
نقاط) وبولندا الثالثة ( ،)4فيما تتصدر
هولندا برصيد  10نقاط .ورغم خطر
الهبوط إلى المستوى الثاني ،تصب ويلز
جام اهتمامها حالي ًا على مونديال قطر
بعد عودتها للمشاركة في نهائيات كأس
العالم للمرة األولى منذ  64عام ًا وتحديد ًا
منذ مونديال .1958

} منتخب إنجلترا

ديسايي:

} منتخب
البرتغال

ميسـي لـن يكـرر ما فـعـلـه مـارادونـا

} ماركو
رويس

رش���ح ل��وث��ار م��ات��ي��وس ،أس���ط���ورة ك���رة ال��ق��دم
األل���م���ان���ي���ة ،ب��ع��ض األس���م���اء ل���دخ���ول ق��ائ��م��ة
المانشافت في بطولة كأس العالم  ،2022التي
ستنطلق في غضون شهرين بقطر.
وب��دأ المنتخب األلماني استعداداته لخوض
غمار مونديال قطر عبر خ��وض مواجهتين في
دوري األمم األوروبية خالل األيام المقبلة.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ي���رى م��ات��ي��وس أن ه��ن��اك أس��م��اء
تستحق ال��ت��واج��د ف��ي قائمة منتخب ألمانيا
بالمونديال ،بخالف الذين استدعاهم مدرب
المانشافت للمعسكر الحالي.
وأك���د أس��ط��ورة ب��اي��رن ميونخ ف��ي تصريحات
ص��ح��ف��ي��ة ،ع��ل��ى أن ث��ن��ائ��ي ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن،
ج��ون��اث��ان ت���اه وروب�����رت أن���دري���ش ،بإمكانهما
االنضمام لقائمة المانشافت المونديالية.
كما أشار إلى احتياج ألمانيا لكريستوف
ك����رام����ر ،الع�����ب وس�����ط ب���وروس���ي���ا
مونشنجالدباخ ،المتألق مؤخرا مع
فريقه.
في الوقت ذاته ،أصر ماتيوس على
استبعاد م��ارك��و روي���س ،قائد
ب��وروس��ي��ا دورت���م���ون���د ،من
ال��ق��ائ��م��ة ،ح��ي��ث ال ي��رى
مكانا له بها منذ فترة
طويلة.

يحلم وي��ل��ي��ام ساليبا ،م��داف��ع آرس��ن��ال،
بالمشاركة في التشكيل
ما فعله مارادونا في مونديال .»1986
يرى مارسيل ديسايي ،نجم منتخب
األس���اس���ي للمنتخب
وأضاف المدافع الفرنسي المعتزل
فرنسا السابق ،أن ليونيل ميسي
ال�����ف�����رن�����س�����ي ف���ي
نجم باريس سان جيرمان ،ال يمكنه
«(ليو) قادر على صناعة الفارق،
مونديال قطر ،2022
بأكملها ،األمر يبدو
إذا منحه الخصم مساحة ،ألنه
تكرار ما فعله األسطورة دييجو أرماندو
ب��ع��د ال��م��س��ت��وي��ات
صعبا ،ولم يعد ممكنا منذ
المميزة التي قدمها
قاتل ،لكن في كأس العالم ال مجال
مارادونا .وقال ديسايي في حوار أجرته
رف��ق��ة المدفعجية
بداية جيلي» .وأتم صخرة فرنسا
لتلك الصدفة ،بل أنت بحاجة إلى
معه صحيفة ليكيب الفرنسية «ال يزال
ف���ي ب���داي���ة ال��م��وس��م
تصريحاته ،فقال «ال أعتقد أن
استمرارية األداء» .وواصل ديسايي
ميسي العبا استثنائيا ،لكنه لن يقدم
ال������ج������اري ب�����ال�����دوري
الالعبين حول ميسي في منتخب
الفائز بلقب مونديال  1998مع الديوك
} ساليبا
اإلنجليزي .وبعد  3سنوات
األرجنتين ،يمكنهم رفع مستواهم
«ال أعتقد أن العبا واحدا ما يزال بإمكانه
قادما من سانت
من انتقاله إلى آرسنال
ً
ليخففوا الضغوط عنه».
أن يصنع الفارق بمفرده في بطولة
إتيان مقابل  25مليون إسترليني،
نجح أخ��ي ً��را ف��ي حجز مكان له
ف���ي ال��ت��ش��ك��ي��ل األس���اس���ي
مع المدفعجية ،بالبدء
ف���ي ك���ل م��ب��اري��ات
آرس��ن��ال السبع
يرفض الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ،التركيز
ف�����ي ال�������دوري
على عدم التعرض لإلصابة قبل انطالق كأس العالم قطر
هذا الموسم،
أكد مدرب المكسيك ،األرجنتيني خيراردو مارتينو ،أنه سيضم ثالثة
وس��������ج��������ل
 ،2022وذلك رغم غيابه عن آخر بطولة كبرى شاركت بها
مهاجمين فقط إلى مونديال قطر ،واستبعد مرة أخرى مشاركة
هدفين.
هولندا في يورو  2020بسبب اإلصابة .وعانى فان دايك من
كارلوس فيال وخافيير 'تشيتشاريتو' هيرنانديز في قائمة الفريق
إصابة قوية في الركبة أمام إيفرتون بالديربي ،أدت إلى غيابه عن
لكأس العالم.
المالعب لمدة  10شهور وحرمته من المشاركة في اليورو .وقال فان
وقال مارتينو في مؤتمر صحفي« :فيما يتعلق بكارلوس فيال،
دايك في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية قبل
فقد أخبرني منذ حوالي ثالث سنوات ونصف أنه يفضل عدم
مواجهتي بولندا وبلجيكا في دوري األمم األوروبية« :يمكنني
استدعائه للمنتخب الوطني .حسنا ،هذا لم يتغير .في
التحدث عن نفسي ،وال أشعر بدوري بأي قلق» .وأضاف:
حالة خافيير ،فإنني ببساطة وكما قلت في جميع المناسبات
«أريد المشاركة في كأس العالم
(سابقا) قد قررت اختيار رؤوس حربة آخرين».
ولكن أريد ً
أيضا أن أكون
مستعدا،
ً
وأقيم المؤتمر الصحفي في مدينة لوس أنجلوس األميركية
وفي رأيي ال يجب التركيز على
قبيل مباراتين وديتين يخوضهما منتخب المكسيك على أراضي
أمل عدم التعرض لإلصابة،
والية كاليفورنيا ،األولى مقررة يوم السبت المقبل أمام بيرو في
ولكن التركيز على مواصلة
باسادينا ،واألخرى يوم الثالثاء القادم أمم كولومبيا في سانتا كالرا.
اللعب والحفاظ على
وردا على سؤال حول موقف صاحب مركز  9في «التري» ،أقر مارتينو بأن
الجاهزية والوصول في
} فان دايك
اختياره منذ اليوم األول كان راؤول خيمينيز ،لكنه أشار إلى أن اإلصابة التي
وقت جيد».
يعاني منها «ال تسمح له باللعب باستمرار».

} ميسي

فان دايك:

ال أريد التفكير في اإلصابة

مارتينو :تشيتشاريتو لن يشارك في المونديال

} تشيتشاريتو

متابعات
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خالل كلمته في االحتفال باليوم الوطني للواليات المتحدة ..السفير تيمي ديفيس:

العالقات األميركية ـ القطرية ..متينة

نموا
شهدنا
ً

غير مسبوق
في التعاون

األكاديمي خالل

العقد الماضي

} السفير األميركي يلقي كلمته

األمن واالزدهار والشراكة قيم مشتركة بين البلدين
الدوحة

$

أقامت سفارة الواليات المتحدة األميركية في
الدوحة مساء أمس الحفل السنوي باليوم
الوطني ألميركا ،ورحب سعادة السيد تيمي
ديفيس سفير الواليات المتحدة األميركية
في قطر بضيوف الشرف الحضور وهم سعادة
الدكتور حمد بن عبدالعزيز الك ّواري وزير دولة
رئيس مكتبة قطر الوطنية ،وسعادة السيد

جاسم بن سيف السليطي وزير المواصالت،
وسعادة السيد محمد بن حمد بن قاسم آل
ثاني وزير التجارة والصناعة ،وسعادة السفير
عيسى محمد المناعي مدير اإلدارة األميركية
في وزارة الخارجية ،وسعادة السفير إبراهيم
يوسف فخرو مدير المراسم بوزارة الخارجية
إلى جانب عدد من أصحاب السعادة السفراء
وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى
دولة قطر.
وشارك في االحتفال أكثر من  570من

المسؤولين القطريين والشخصيات األجنبية
والمواطنين األميركيين ورجال األعمال واألوساط
األكاديمية والمجتمع المدني.
وفي كلمة له أكد سعادة السيد تيمي
ديفيس سفير الواليات المتحدة األميركية
لدى الدوحة ،على متانة العالقات الثنائية بين
الواليات المتحدة وقطر على مدى الـ  50عام
الماضية ،والقيم المشتركة وهي األمن واالزدهار
والشراكة .وأضاف قائال« :ازدهرت العالقات بين
الواليات المتحدة وقطر على مدار أكثر من 50

وكيل األمين العام ومدير مكتب األمم
المتحدة لمكافحة اإلرهاب:

وأشار سعادته ،في تصريحات خاصة
لوكالة األنباء القطرية «قنا» من نيويورك،
إلى أن التعاون مع قطر ،استراتيجي ومبتكر،
حيث يتم مناقشة تهديد اإلرهاب على النطاق
العالمي خالل الحوارات االستراتيجية ،ومن
ثم اتخاذ الخطوة األولى في اختيار األنشطة
البرامجية ماليا وسياسيا ،بدعم من قطر،
وتنفيذها من قبل المكتب ومختلف الدول
االعضاء ،موضحا أن المكتبين اللذين تأسسا
في الدوحة ،جاءا ضمن آليات التنفيذ،
فأحدهما حول الرؤى السلوكية ،والثاني
حول االنخراط البرلماني ،مما يعني أن الجزء
األكثر صعوبة من أجندة مكافحة اإلرهاب
وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يقوم على نتائج
علمية مستنتجة ،هذه النتائج يتم تنفيذها
في أنشطة برامجية على أرض الواقع في دول
عديدة.
وتواصل دولة قطر االضطالع بمسؤولياتها
كشريك فاعل في المجتمع الدولي ،بدور
نشط في الحفاظ على األمن ودعم الجهود
الدولية لمكافحة اإلرهاب ،واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لدحر اإلرهاب والتطرف ،من خالل
التعاون الثنائي واإلقليمي المتعدد األطراف
مع البلدان والمؤسسات المعنية.

وتأتي مكافحة اإلرهاب ضمن أولويات سياسة
دولة قطر على المستوى الوطني واإلقليمي
والدولي ،وفي واحدة من الخطوات الملموسة
التي اتخذتها الدولة لمكافحة اإلرهاب ،وقعت
اتفاق مع مكتب األمم المتحدة لمكافحة
اإلرهاب ( )UNOCTفي ديسمبر ،2018
إلنشاء مكتب تابع لألمم المتحدة لمكافحة
اإلرهاب في الدوحة ،وفي أعقاب ذلك ،عقدت
دولة قطر والمكتب في مارس  ،2019الحوار
االستراتيجي األول في مقر األمم المتحدة.
وأشار فالديمير فورونكوف إلى أن مكتب
الدوحة قام بعمل ملموس للغاية ،حيث
يتولى صياغة النصوص التشريعية
النموذجية ألجندة مكافحة اإلرهاب.
وفي حديثه عن دور المكتب في قطر ،ذكر
فورونكوف تنظيم المكتب للمنتدى السنوي
األول للمستفيدين من المساعدة التقنية
في مجال مكافحة اإلرهاب في الدوحة في
مارس الماضي ،والذي شهد مشاركة واسعة
من الدول المستفيدة والمانحة ،وتم تبادل
اآلراء مباشرة حول مدى فعالية األنشطة،
واالستماع إلى الدول األعضاء حول ما يجب أن
يتم تصحيحه من نصوص وتشريعات وما
إلى ذلك من أمور فنية أخرى.

عاما .حيث توجد  6جامعات أميركية لها فروع
ً
في الدوحة ،وقد درس العديد من القطريين في
الواليات المتحدة .ولقد شهدنا نم ًوا غير مسبوق
في التعاون األكاديمي خالل العقد الماضي».
وزار مئات القطريين الواليات المتحدة في برنامج
القيادة الدولية المشهور عالمي ًا ،بما في ذلك
برامج هذا العام حول مكافحة االتجار بالبشر،
والمرأة في عالم الرياضة .كما شاركت الواليات
المتحدة في عام التبادل الثقافي القطري 2021
وأبرزت عام ًا كام ًال من الفعاليات في كال البلدين

تدعم

الركائز

التعاون مع قطر
استراتيجي ومبتكر
نيويورك -قنا -أشاد سعادة السيد فالديمير فورونكوف وكيل
أمين عام األمم المتحدة ومدير مكتب األمم المتحدة لمكافحة
اإلرهاب بالجهود التي تبذلها دولة قطر ،لدعم عمل المكتب
ومساندته في مكافحة اإلرهاب ،معتبرا أن قطر الدولة الوحيدة
التي تدعم جميع الركائز الثالث لعمل مكتب األمم المتحدة
لمكافحة اإلرهاب ،وهي السياسية ،والتنسيق ،وأنشطة بناء
القدرات والمساعدة الفنية للدول األعضاء.

{ تصوير  -محمود حفناوي

الثالث
لعمل

مكتب

مكافحة

اإلرهاب
} فالديمير فورونكوف

وأوضح أن مكتب مكافحة اإلرهاب يمتلك
العديد من األنشطة البرامجية الجديدة،
مذكرا أن العالم على
مثل األمن الرياضي،
ً
مقربة من الحدث الرياضي األهم واألكثر
شعبية ،وهو كأس العالم  FIFAقطر
 ،2022وتابع «نعمل عن كثب مع مختلف
المؤسسات القطرية على القضايا الرياضية
واألمنية ،ولدينا برنامج جيد يتم تنفيذه
عالميا بدعم من دولة قطر في مجال األمن
ً
الرياضي».
وأضاف :هناك تعاون آخر بين المكتب وقطر
في برنامج «مكافحة اإلرهاب للسفر» ،وهو نوع
من البرامج الرقمية التي تستخدمها الجهات
المعنية باألمن في دول عديدة لمنع السفر
المحتمل لإلرهابيين ،ويعمل على نحو جيد
للغاية ،وكذلك برنامج آخر يسمى «خاليا
االندماج» وهو تكنولوجيا حديثة حول كيفية
تنظيم التعاون بين وكاالت إنفاذ القانون
واألمن وجهات حماية حدود الدولة ،وثبت
فعالية هذا البرنامج من خالل التطبيق.
وأشار فورونكوف إلى إنه زار عددا كبيرا من
الدول التي تضررت من اإلرهاب ،مؤكدا أن
قضية انخراط الشباب في األنشطة االرهابية
تعتبر واحدة من المشاكل األكثر صعوبة،

ولحل هذه المشكلة يجب أن يكون هناك
ارتباط قوي جدا بين السالم واألمن والتنمية.
وتابع ،التعليم أيضا أمر مهم ،ففي كثير من
األحيان وجدنا أن هناك نسبة ال يستهان بها
من الشباب تترك التعليم للعمل ،وهو ما
نعتبره إهدار لطاقات الشباب ،ونعمل على
تصحيح الوضع بقدر المستطاع ودمج هؤالء
الشباب في العملية التعليمية ،أو إحداث
تغير حقيقي في حياتهم وإبعادهم عن
محاوالت انجرافهم في اتجاه تيارات إرهابية.
ولفت سعادة السيد فالديمير فورونكوف
وكيل أمين عام األمم المتحدة ومدير مكتب
األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب لـ «قنا»
إلى أن األمم المتحدة تلعب دورا حاسما
في مكافحة اإلرهاب ،الذي يعتبر جزءا من
المشهد األمني في الدول المتقدمة والفقيرة
على حد سواء ،ومن المهم أن نقضي على
الفقر أوال للحد من تهديدات اإلرهاب ،لكن
هذا ليس كافيا ،حيث يجب أن يكون هناك
نهج شامل لمعالجة المشكلة ،فعلى سبيل
المثال ،نجد أن انعدام االستقرار السياسي
يخلق بيئة مواتية النتشار اإلرهاب ،وهو ما
تظهره البيانات المعلنة في هذا الخصوص،
ففي مناطق الصراعات تجد اإلرهاب ينتشر

لتشجيع التجارة والسفر والتعليم العالي
والفنون .وخالل استعداد قطر لكأس العالم لكرة
القدم  ،2022أجرينا دورات تدريبية مشتركة
وقمنا بزيادة تبادل المعلومات الذي يهدف إلى
توفير بيئة آمنة للبطولة وما بعدها.
كما أشار السفير األميركي إلى أنه كان عام ًا
مثير ًا لإلعجاب بالنسبة لقطر ،في إشارة
إلى إنجازات مثل الدعم في عملية اإلجالء من
أفغانستان والتي كانت أكبر عملية إجالء عبر
جسر جوي في تاريخ الواليات المتحدة.

بسرعة كبيرة ،أما في المناطق الهادئة
والمسالمة يكاد يكون معدوما أو يكون انتشاره
بطيئا.
وقال وكيل أمين عام األمم المتحدة مدير مكتب
األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب إن مكتب األمم
المتحدة لمكافحة اإلرهاب هو األحدث في
مكاتب األمم المتحدة ،وتأسس في يونيو ،2017
وكانت تجربة فريدة لألمم المتحدة خالل الـ25
عاما الماضية ،حيث كان هناك تفاهم مشترك
بين الدول األعضاء باألمم المتحدة بأن اإلرهاب
كارثة عالمية يجب التعامل معها على نحو
فعال ،ولكي يحدث ذلك يجب أن يكون هناك
أداة دولية ،وعلى هذا األساس تأسس المكتب،
حيث ال توجد دولة واحدة في العالم محصنة
ضد اإلرهاب ،واالستجابة العالمية يجب أن
تكون مالئمة لحجم التهديدات اإلرهابية ،وهذه
هي الفلسفة السياسية للمكتب ،وقد تم اتخاذ
قرار تأسيس المكتب باإلجماع.
وأوضح أن المكتب يضطلع بمهام استراتيجية
وسياسية لمكافحة اإلرهاب في األمم المتحدة،
ويقوم بأقصى ما بوسعه في هذا السياق ،كما
يقوم بتنسيق األنشطة بين الكيانات المختلفة
باألمم المتحدة من أجل التصدي لإلرهاب ومنع
التطرف العنيف المؤدي إلى اإلرهاب ،كما أنه
يقدم الكثير من المساعدات الفنية والدعم
لبناء القدرات في الدول األعضاء ،لمساعدتهم
في صنع سياسات مكافحة اإلرهاب وجعلها
أقوى ،والمكتب ال يفرض على الدول نهج أو آلية
خاصة ،لكنه يوفر التعاون والتنسيق والتفاهم
المشترك للمضي قدما.
وأضاف فورونكوف« ،تنفيذ توصيات المكتب
يعود للدول األعضاء في المقام األول ،إال إذا طلب
من مكتب مكافحة اإلرهاب تقديم الدعم أو عمل
تقييمات» ،مشيرا إلى االستفادة الكبيرة للدول
األعضاء من المساعدات الفنية وبرامج بناء
القدرات ،ففي عام  ،2021تم تنظيم  676نشاطا
لبناء القدرات ،بما في ذلك  155فعالية توعوية
مع الدول األعضاء ،و 33اجتماع خبراء ،و204
ورش عمل.
ونوه بأجندة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب،
حيث يتم تحديث استراتيجية مكافحة
اإل رهاب العالمي كل عامين ،خالل اجتماع
مشيرا إلى أن
الجمعية العامة لألمم المتحدة،
ً
النقاشات األخيرة كانت مكثفة ،وهناك وثيقة
شاملة حول كيفية المضي قدما في أجندة
مكافحة اإلرهاب ،ال تتضمن فقط منع أو اجتثاث
آفة اإلرهاب ،بل كذلك حقوق اإلنسان وانخراط
المجتمع المدني.

اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻴﻮم

ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻟﺼﻼة

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يصاحب الطقس اليوم
غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق ،وفي
البحر يصاحبه غبار عالق وسحب متفرقة إلى ضباب
خفيف على بعض المناطق الحقا.
وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية جنوبية
شرقية بسرعة تتراوح بين  7و 17عقدة ..وفي البحر
تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة
تتراوح بين  4و14عقدة.
وتكون درجة الحرارة في الدوحة الصغرى  31والكبرى 38
درجة مئوية.

ا ﻟﻔـﺠــــﺮ
ا ﻟﻈﻬـــﺮ
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ص
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اﻟﻌﺼـــﺮ
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ص
م

اﻟﻤﻐـﺮب
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اﻟﻌﺸـﺎء
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مراصد

يعقوب العبيدلي
saad@al-watan.com

المونديال سيرة ومسيرة
إذا كان األجداد واآلباء عزفوا سيمفونية
اليامال في حب قطر األرض ،فإن حفدة هؤالء
الرواد أعادوا عزف اليامال من جديد.
تربيتنا أصيلة ،وتعليمنا أصيل ،وطالبنا
ذهب وأغلى من الذهب في إطار من األخالق
والقيم والمثل العليا ،هناك ميثاق شرف
بينهم وبين قائدهم ربان سفينة الخير
القطرية على البذل وتحقيق الحلم واألمل،
نحن متعاونون في كل محفل ومبادرة
وفعالية ومهرجان وكرنفال نمثل روح
الجماعة ،نمثل قطر ،ومن أجلها نتحول
الكل في واحد ،فرحتنا اليوم كبيرة
بالمونديال فيفا قطر  ،2022إنجاز نتوقع
له اإلعجاز بالتالحم والتآزر ولم الصف،
وتكثيف الجهود ،قالتها من قريب سعادة
وزير ة التربية والتعليم والتعليم العالي،
في اللقاء األول للعام الجاري تحت شعار
(شعلة التعلم) بأهمية إنجاح بطولة كأس
العالم  FIFAقطر  ،2022والتي تتخلل العام
الدراسي الجديد ،حيث قالت :نجتمع
اليوم ،وبالدنا على أعتاب تنظيم أكبر حدث
رياضي عالمي ،هو بطولة كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022هذا الحدث الحلم ،الذي
عاش معنا وعشناه على مدار اثني عشر
عاما ،شهدنا فيها تغيرات كبيرة في البنية
التحتية ،حيث أضحت بالدنا ورشة عمل
كبرى ،كي نكون جميعا على الموعد وفي
منتهى الجاهزية الستقبال ضيوفنا خالل
البطولة من جميع أنحاء العالم ،وشددت
على أن هذه البطولة أثبتت قدرة اإلنسان
القطري ،على قيادة المشروعات العمالقة،
وتنفيذها وإنجازها ،والتي أشاد بها القاصي
والداني ،الفتة في هذا السياق للدور الهام
للمقيمين ،الذين شاركوا بكل إخالص
في إنجاز هذه المشروعات ،كما أكد على
ذلك سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم
والتعليم العالي مرار ًا وتكرار ًا ومما قاله:
نحن ماضون في تطوير البيئة المدرسية
وإيجاد المعلم المتميز ذي التدريب العالي،
والمباني المدرسية والبيئة التدريسية
للطالب ،وتشجيع العمل الجماعي
والشراكة المجتمعية والمشاركة بقوة في
مونديال قطر  2022من أجل ترسيخ مفاهيم
ومهارات التعليم المستدام والمشاركة
وتحمل المسؤولية في المناسبات
المختلفة والفعاليات المتنوعة وفي الحياة
عموم ًا ،لبناء حياة أفضل لطالبنا األعزاء،
بما يسهم في استمرار تفوقهم وتميزهم.
قطر بانتظار المونديال ،وكل فعالياتنا
المقامة والقادمة تعكس الفرحة الكبيرة،
والقادم أفضل بإذن الله ،وللحديث صلة،
وعلى الخير والمحية نلتقي.

سعد المهندي

بالتعاون مع «ثقافي الصم»

«الثقافة» تنظم ندوة
حول الرقمنة ولغة اإلشارة

الدوحة

$

َن َّظمت وزارة الثقافةُ ،ممثلة بالمركز اإلعالمي القطري،
والمركز القطري الثقافي االجتماعي للصم ،أمس في
قاعة بيت الحكمة ،ندوة بعنوان «الرقمنة ...كيف تُ س ِهم
في دعم أصحاب لغة اإلشارة؟»؛ وذلك بمناسبة اليوم
العالمي للغات اإلشارة ،الذي يصادف  23سبتمبر من كل
عام.
واستضافت الندوة السيد عبدالله إبراهيم المال رئيس
مجلس إدارة المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم،
والسيد رمزان راشد النعيمي ُمؤسس مقهى االبتكار
الس َ
بل
وشريك مؤسس لتطبيق «سكون» ،وناقشت
ُّ
التي يمكن من خاللها االستفادة من العالم الرقمي ُمتسارع
االنتشار في دعم أصحاب لغة اإلشارة.
واستعرضت الندوة ،التي قدمتها اإلعالمية بثينة
عبدالجليل ،الجهود التي يبذلها المركز القطري الثقافي
االجتماعي للصم في نشر لغة اإلشارة ،وكيفية االستفادة
من انتشار الرقمنة في مختلف مفاصل الحياة ،باإلضافة
قدم لهذه الفئة من
إلى التعريف بطبيعة الدعم الذي ُي َّ
مختلف جهات الدولة ،سواء أكانت حكومية أم خاصة.
وتحدث السيد رمزان النعيمي عن اإلمكانيات التي توفرها
ً
ً
بعضا
مستعرضا
الرقمنة اليوم في خدمة لغة اإلشارة،
من تلك التطبيقات التي أسهمت في تقريب المسافة
بين أصحاب لغة اإلشارة والمجتمع ،ما يسهم في دمجهم
وتمكينهم من أن يكونوا
جزءا أصيلاً بالمجتمع.
ً

بمدرسة الفرقان الثانوية

تعريف الطالب بالئحة الضبط السلوكي
الدوحة

$

حرصت الهيئة اإلشرافية بمدرسة الفرقان
الجدد بالئحة
الثانوية على تعريف الطالب
ُ
الضبط السلوكي وشرح النظام المدرسي
وتعريفهم برؤية ورسالة المدرسة والتي تتركز
على بناء شخصية قوية بعلمها ،معتزة بدينها
وخلقها ،منتمية إلى وطنها ،مؤثرة في مستقبلها.
وكانت المدرسة قد استقبلت طالبها مع بداية
بالود والترحاب ،وتهنئتهم بالعام
الدراسة
ّ
ٌ
لفيف من الهيئة اإلدارية
الدراسي الجديد ،وقام
بالمدرسة وعلى رأسهم األستاذ مصطفى رشوان
مدير المدرسة ،واألستاذ محمد الظم النائب
األكاديمي ،واألستاذ حسام الزيات النائب اإلداري
بمقابلة الطالب وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد
وحثهم على اتباع النظام المدرسي وعدم الغياب،
وتشجيعهم على الجد واالجتهاد ،والحرص
على الحضور المبكر للمدرسة ،كما أعرب
مدير المدرسة عن سعادته الغامرة بالطالب،
مشير ًا إلى ضرورة العمل واالجتهاد والدفع نحو

تنمية الحس الوطني لدى الطالب ونشر القيم
اإليجابية بينهم وذلك لبناء المواطن القدوة داخل
القطري.
المجتمع
ّ
ومن جانبه قام المشرف األكاديمي بالمدرسة
األستاذ سمير حجازي بتوجيه الطالب وإرشادهم
الختيار المسار التعليمي المناسب ،وتعريف
طالب الصف الثاني عشر بنظام التقديم في
الجامعات وكيفية االلتحاق بها وتقديم النصائح
واإلرشادات الالزمة للطالب.
ً
ممثلة في النائب
كما عملت الهيئة األكاديمية
األكاديمي بالمدرسة األستاذ محمد الظم على
شرح سياسة التقييم الجديدة لهذا العام ونظام
االختبارات للطالب خالل الفصل الدراسي األول،
ومن ناحية أخرى عملت المدرسة على تعريف
الطالب بالميثاق األخالقي وحقوقهم وواجباتهم.
وأكدت إدارة مدرسة الفرقان الثانوية أن المدرسة
كانت وال تزال جزء ًا أصي ًال من نسيج المجتمع
القطري تحافظ على هويته ومبادئه الثقافية
ّ
ً
ً
آخذة
القطري،
الحضاري
معتزة باإلرث
والقيمية،
ّ
ّ
على عاتقها تربية النشء وبناء المواطن القدوة
الذي يعتز بهويته وقيمه وثقافته.

Marased3@hotmail.com

سينما المول ()1

سينما كتارا ()1

سينما رويال بالزا ()1

المالياالم

3:30

التاميلية

3:00

جيبرز كريبرز ،يولد من جديد

6:00

تذكرة إلي الجنة

5:15

التاميلية

5:15

جيبرز كريبرز ،يولد من جديد

8:30

جيبرز كريبرز ،يولد من جديد

7:10

التاميلية

7:30

جيبرز كريبرز ،يولد من جديد

10:45

تذكرة إلي الجنة

8:50

التاميلية

10:45

التاميلية

10:45

سينما المول ()2
التاميلية

3:00

الهندية

5:10

الهندية

8:05

التاميلية

11:00

سينما المول ()3

سينما رويال بالزا ()2

سينما كتارا ()2
تذكرة إلى الجنة

5:30

المالياالم

3:00

تذكرة إلى الجنة

7:45

جيبرز كريبرز ،يولد من جديد

6:00

تذكرة إلى الجنة

10:15

المالياالم

7:45

المالياالم

10:45

سينما رويال بالزا ()3

االوغليس ،سمليفيل

3:10

التاميلية

3:15

تذكرة إلي الجنة

6:30

سينما كتارا ()3
خرجوا ولم يعودوا

5:00

تسليم أهالي

7:00

تسليم أهالي

9:30

سينما كتارا ()4

التاميلية

4:35

المالياالم

8:00

تذكرة إلى الجنة

8:30

الدعوة

6:30

المالياالم

11:00

التاميلية

10:30

اليتيمة ،الجريمة األولى

9:00

اعالن
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في قصصهم
عبرة

salmanalmalik1@hotmail.com

أدهم شرقاوي
مظلومة!

قال الش ُّ
شهد ُت ُ
شريح ًا القاضي وقد
عبي:
ْ
َ َّ
تُ
ْ
فأرسلت عينيها
خاصم رج ًال،
امرأة
جاءته
ُ
ْ
بكاء شديد ًا.
وبكت
ً
ت له :يا أبا ُأ َم َّية ،ما ُ
فق ْل ُ
أظ ُّن هذه البائسة إال
مظلومة!
ُّ
َ
َ
إخوة ُيوسف (جاؤوا
إن
،
شعبي
يا
لي:
فقال
َّ
عشاء يبكون) !
أباهم
ً
يكون أحدهم ظالم ًا
هذا هو شأن الناس دوم ًا،
ُ
كأن ُه المظلوم.
يجلس
مفتري ًا ،ثم
يتشكى َّ
َّ
ُ
َ
ُ
لحمك
ويأكل
س ْو ِط لسانه،
ب
أحدهم
يجلد َك
ُ
ِ َ
فاض َ
َ
بك الكأس ،وما
كل المجالس ،فإذا
في ِ
َ
َ
فرددت عليه بعض قوله،
عاد فيك ذرة احتمال،
َ
ْ
َ
َ
واتهمك بما هو
عباءة التُ قى،
لبس
لرأيته قد
َ
غارق فيه!
تُ وزعُ تركة األب ،فيستأث ُر بعضهم بها ،فإذا
َّ
ُ
بحق ِهم في القضاء ،صاروا
طالب
بعض اإلخوةِ
َ
ِّ
المرء
يقولون :أين صلة الرحم ،وكيف ُيجرج ُر
ُ
أخاه إلى المحاكم؟!
ً
َ
وتل َك
سلموا
وي
،
ا
أرض
يضجعوك
ُيريدون أن
ُ
َّ
َ
َ
َ
للجبين ،ويذبحوك ،فإذا انتفضت اتهموك أن
َ
ألنك لم ُ
سالم ًا! ولو
سكينهم آذتهم
تك ْن ذبيح ًا ُم ِ
قلة
وأصاب ثيابهم الشتكى
دم َك
الذابح من ِ
َ
ُ
َ
نفر ُ
صبر الذبيح!
ِ
ُ
ُ
الزمن صابرة ،ال
الزوجة ردح ًا من
تعيش
ِ
تتلقى اإلهانة بعد ُأخرى،
ُيسمع لها صوت،
َّ
َ
فاض بها الكأس،
خان األمانة ،فإذا
ممن
َ
َّ
بالن ُ
َ
شوز!
هموها
ات
األلم،
ا
ه
وأنطق
َ
ُّ
َّ
ُ
ردات األفعال،
الناس أنهم ال يعرفون إال
مشكلة
ِ
ِ
أما العذابات المتكررة ،اإلهانات التي ال تحتملها
تراكم فوق بعضه حتى
الجبال ،الظلم الذي
َ
َ
عنان السماء ،فال يراه أحد!
بلغ
َ

سلمان المالك

سبب رئيسي للوفيات
حذرت ستيال كيرياكيدس مفوضة
االتحاد األوروبي للصحة وسالمة الغذاء،
من أن السرطان سيصبح السبب
الرئيسي للوفاة في دول االتحاد بحلول
عام .2035
وقالت كيرياكيدس ،في مؤتمر صحفي:
«نعلم جميعا أن الفحص المبكر
للسرطان ينقذ األرواح ،ولذلك علينا أن
نجري عمليات الفحص بصورة أكبر
وأفضل» ..مضيفة أن نحو  90بالمائة من
سكان االتحاد األوروبي المؤهلين للكشف
المبكر عن سرطان الثدي والقولون يجب
أن يتمكنوا من ذلك بحلول عام .2025
وذكرت أن شخصا من كل اثنين من
مواطني االتحاد األوروبي سوف يصاب
بالسرطان خالل حياته «وعلينا أن نعمل
اآلن على توصيات جديدة ونهج جديد
لرصد أنواع من السرطان في مراحله
األولى» ..مشيرة إلى أن دول االتحاد فقدت
في عام  2020نحو  420ألف شخص
بسبب تفشي فيروس كورونا «كوفيد
  ،»19بينما فقدت في العام نفسه أكثرمن  3ماليين شخص بسبب
السرطان.

منصة للكتب المسموعة

bin.saeeda@hotnail.com

أطلقت منصة البث الصوتي «سبوتيفاي» الثالثاء خدمة
الكتب المسموعة في الواليات المتحدة في خطوة جديدة
تندرج ضمن استراتيجيتها لتوفير كل أنواع المنتجات
الصوتية في مكان واحد.
وأعلنت المنصة في بيان أنها باتت توفر
لمستخدميها في الواليات المتحدة نحو
 300ألف كتاب مسموع.
ويمكن شراء كتاب مسموع من
خالل صفحة على اإلنترنت،
أي من خارج التطبيق.
وتعتمد منصات أخرى
كما
التقنية،
هذه
بالنسبة إلى االشتراك
في «نتفليكس» مث ًال،
تجنب ًا لدفع عمولة

ّ
لمشغلي أنظمة تشغيل الهواتف الذكية ،أي «آبل» (آي أو
إس) و«غوغل» (أندرويد).
وكانت «سبوتيفاي» أعلنت أن الكتب المسموعة
تشكّ ل أحد المحاور الرئيسية لخطتها التوسعية.
واستحوذت المجموعة في العام المنصرم على «فايندواي»
المتخصصة في الكتب المسموعة.
وتحدث الرئيس التنفيذي دانيال إيك في حزيران /يونيو
الفائت عن احتمال توفير خدمة الكتب المسموعة مجان ًا
لكن بيان الثالثاء
للمشتركين في المنصة مع اإلعالنات،
ّ
لم يشر إلى هذه الصيغة إذ تناول إتاحة كل الكتب في
مقابل بدل مالي.
وأوضح المسؤول عن الخدمة نير زيكرمان أن إطالقها في
الواليات المتحدة «ليس سوى الخطوة األولى في مجال
الكتب المسموعة على +سبوتيفاي ،»+وستكون بمثابة
خطوة تحضيرية إلطالق الخدمة في أسواق األخرى.

إعصار فيونا
يضرب الكاريبي
بات اإلعصار فيونا وهو أول إعصار كبير في الموسم الحالي،
يهدد جزر توركس وكايكوس بعدما أودى بخمسة أشخاص
وتسبب بفيضانات وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة الكاريبي.
ودعت سلطات هذه الجزر وهي مقاطعة بريطانية من وراء البحار كل السكان
إلى مالزمة منازلهم فيما تضرب رياح عاتية مصحوبة
بأمطار غزيرة قد يصل مستواها إلى 20
سنتيمترا في بعض المناطق.
ّ
وحذر المركز الوطني لألعاصير ومقره في
ميامي في الواليات المتحدة من احتمال
حصول فيضانات أنهر مباغتة مشيرا إلى أن
هذه الظواهر الخطرة تستمر بتهديد جمهورية
الدومينيكان أيضا.
ومع رياح تصل سرعتها إلى  185كيلومترا في
الساعة أحيانا ،صنف فيونا في الفئة الثالثة
على مقياس سافير-سمبسون ما يجعله
«اإلعصار الكبير األول في موسم  2022لألعاصير
في المحيط األطلسي» بحسب المركز الوطني
لألعاصير.
وتفيد التوقعات أن اإلعصار قد يزداد قوة.
وتسبب اإلعصار بمقتل شخص في غوادولوب
بعدما جرف فيضان نهر منزله .وقضى شخصان في جمهورية الدومينيكان واثنان آخران في بورتوريكو.
وقال حاكم بورتوريكو بيدرو بيرلويزي إن اإلعصار خلف «أضرارا كارثية» في هذه المنطقة التابعة للسيادة األميركية.
وأوضح المركز الوطني لألعاصير أن فيضانات مباغتة قد تحصل رغم أن األعصار بدأ يبتعد عن بورتوريكو.
وقد أعلنت حالة الطوارئ في بورتوريكو فيما أبدى الحاكم الثالثاء نيته الطلب من الرئيس األميركي جو بايدن إعالن
المنطقة منكوبة.

تربية الذئاب
عندما يتعلق األمر بإظهار المودة تجاه الناس ،فإن العديد من
الكالب تظهر سلوك التعلق تجاه مقدمي الرعاية لهم.
وكانت المفاجأة التي فجرها باحثون من جامعة ستوكهولم
بالسويد ،أن هذا السلوك موجودة أيضا في الذئاب.
وتم التوصل لهذه النتائج ،عندما اختبر الباحثون في جامعة
ستوكهولم 10 ،ذئاب و 12كلبا في اختبار سلوكي مصمم
خصيصا لقياس سلوكيات التعلق بمقدم الرعاية.
وتميزت الذئاب البالغة من العمر  23أسبوعا بنفس السلوكيات
التي تظهر لدى الكالب عند رؤية
مألوف
شخص
أو شخص
غريب.

السمنة تكبح
النمو االقتصادي
سيكلف ارتفاع معدالت السمنة االقتصاد العالمي
 % 3,3من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول العام ،2060
ما سيؤدي خصوصا إلى تباطؤ التنمية في البلدان
المنخفضة الدخل ،كما أظهرت دراسة جديدة صدرت
األربعاء.
وتقدم هذه الدراسة التي نشرتها مجلة «بي إم جي غلوبل
ّ
هلث» أول تقدير لآلثار االقتصادية للسمنة لكل بلد.
وهذا المرض الذي يحدد بمؤشر كتلة جسم (بي إم آي)
أكبر من  30لدى البالغين (أكبر من  25للوزن الزائد) ،قد
يؤدي إلى أمراض القلب والسكري والسرطان.
وقالت رايتشل نوجينت كبيرة الباحثين في الدراسة
مم
لأل
على هامش الجمعية العمومية
المتحدة إن «حوالي ثلثي
البالغين يعانون اآلن زيادة
الوزن أو السمنة على مستوى
العالم .ونتوقع أن تكون الحال
كذلك لثالثة من كل أربعة
بالغين بحلول العام .»2060
حاليا ،تكلف السمنة ما
يعادل  % 2,2من الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي
سنويا .ومن المتوقع حدوث
أكبر الزيادات في البلدان
التي تملك موارد أقل.
تسجل الصين والواليات المتحدة والهند أعلى
ويتوقع أن
ّ
كلفة بالقيمة المطلقة تبلغ على التوالي  10آالف مليار

دوالر و 2500مليار و 850مليار سنويا
بحلول العام  ..2060لكن كنسبة
من االقتصاد ،فإن الدول األكثر تضررا
تشمل اإلمارات حيث ستكلف السمنة
 % 11من الناتج المحلي اإلجمالي
وترينيداد وتوباغو
(.)% 10,2
التقرير
ح ّلل
وقد
المباشرة
التكاليف
(الرعاية الطبية) وغير
المباشرة (الوفاة المبكرة
وفقدان اإلنتاجية.)...
السكاني
النمو
ويعتبر
واالقتصادي في بلد معين من
العوامل الرئيسية النتشار
السمنة .مع ازدياد ثراء البلدان،
األنظمة الغذائية لتشمل المزيد من
تتغير
األطعمة المصنعة.

