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صاحب السمو يهنئ رئيس مالي بمناسبة ذكرى استقالل بالده
تتصل بالعالقات وسبل دعمها وتطويرها

صاحب السمو يتلقى رسالة
خطية من رئيس كوريا

رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة

تحـديـد األولـويـات
استعراض نتائج تقييم االستراتيجية الثانية وتوجهات رؤية قطر

الدوحة  -قنا  -تلقى حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد
المفدى ،رسالة خطية من فخامة الرئيس
يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا،
تتصل بالعالقات الثنائية وسبل دعمها

وتطويرها.
تسلم الرسالة ،سعادة الدكتور أحمد بن
حسن الحمادي األمين العام لوزارة الخارجية،
خالل اجتماعه أمس ،مع سعادة السيد جون
هو لي سفير جمهورية كوريا لدى الدولة.

وزير الخارجية يجتمع مع باربرا ليف

قطـر وأميــركــا
تستعرضان عالقات التعاون
مقابالت توظيف بعدد من مؤسسات الدولة
برنامج تدريبي بوزارة التعليم

تعزيز مهارات قادة المدارس

الدوحة -قنا -بدأ مركز التدريب
والتطوير التربوي بوزارة التربية
والتعليم والتعليم العالي ،بالتعاون
مع المركز العربي للتدريب التربوي،
تنفيذ برنامج تدريبي لتطوير المهارات
القيادية لقادة المدارس الحكومية،
والذي يستمر حتى السادس من شهر
أكتوبر المقبل.
يشارك في البرنامج  25متدربة من نائبات
الشؤون اإلدارية والشؤون األكاديمية
وشؤون رياض األطفال ،ويتم تنفيذه عبر
ثالثة محاور وباقات منبثقة عن المعايير

المهنية الوطنية لدولة قطر ،وذلك بهدف
تطوير المهارات القيادية لقادة المدارس
الحكومية بالدولة ،ممن يسعون
للحصول على رخصهم المهنية التي
تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية بمهارة
وفاعلية ،وتعزيز قدراتهم على استشراف
التحديات المستقبلية.
يذكر أن المركز العربي للتدريب
التربوي ومقره الدوحة ،هو جهاز
متخصص من أجهزة مكتب التربية
العربي لدول الخليج وتم انشاؤه عام
.2001

حظر االستخدام التجاري للشعار الرسمي للدولة

وضع خطة
التحليل
الرباعي
للفترة
« 2023ـ
»2030
الدوحة -$ -قنا -ترأس معالي الشيخ
خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني،
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
أمس ،أعمال االجتماع الرابع للجنة العليا
إلعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة
.2030 - 2023
وقد تضمن االجتماع توصيات ورشة
العمل األولى ،والتي استعرضت نتائج
تقييم استراتيجية التنمية الوطنية
الثانية وتوجهات رؤية قطر الوطنية 2030
ونهج إعداد استراتيجية التنمية الوطنية

الثالثة ،إضافة إلى وضع خطة التحليل
الرباعي ،وتحديد األولويات االستراتيجية
الوطنية للفترة .2030 - 2023
حضر االجتماع أصحاب السعادة الوزراء
أعضاء اللجنة العليا وبحضور الشركة
االستشارية المكلفة «مجموعة بوسطن
االستشارية».
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية ،عبر تغريدة في حسابه الرسمي
على «تويتر»« :ترأست اليوم (أمس)
اجتماعا للجنة العليا إلعداد االستراتيجية

الوطنية الثالثة  2030 2023-تناول توصيات
ورشة العمل األولى ،وآثار االستراتيجية
الوطنية األولى والثانية على الوضع الراهن
والتحديات التي نواجهها والفرص الناجمة
عنها».
وأضاف معاليه في تغريدة ثانية «أكدنا
على أهمية تحديد األولويات االستراتيجية
الوطنية ووضع الحلول المناسبة لتحقيقها،
وكذلك مستوى الطموحات المرجوة لهذه
األولويات في ظل التحديات االقتصادية على
الصعيدين اإلقليمي والعالمي».

منظمــة التــعــاون اإلســـالمي تشــيـــد بالدعـــم القطـــري
«العدل» تزيد المراكز المتنقلة

توسيع الخدمات
كتب

محمد أبوحجر

كشف الدكتور مبارك الهاجري ،مدير
إدارة التوثيق ورئيس المراكز الخارجية
في وزارة العدل على وجود خطة لدى
اإلدارة للتوسع وتطوير الخدمات وزيادة
المراكز المتنقلة خالل الفترة المقبلة،
مشيرا إلى توافر خدمات المكتب المتنقل
حاليا بمجمع قطر مول ،وذلك إلتاحة
الخدمات للجمهور مثل التوثيق وتصديق
المحررات وخدمات التسجيل العقاري.
وأضاف في تصريحات لتليفزيون قطر:
جاء اختيار المكان ملبيا لرغبة الجمهور
وفقا الستطالع الرأي الذي تم في إطار
تفاعل الوزارة مع الجمهور وحرصها على
توفير الوقت والجهد على المراجعين
وإنهاء معامالتهم بيسر وسهولة ،مشيرا
إلى أن  % 98من الموثقين القانونيين
من خريجي كلية القانون ويتم تدريبهم
وتطويرهم على القيام بأعمال التوثيق
القانوني قبل مباشرة عملهم.
وأشار إلى إطالق نسخة جديدة من
برنامج صك االلكتروني الخاص بخدمات
التوثيق والتسجيل العقاري الفترة
القادمة .

مجموعة بي إن اإلعالمية

ترجمة فورية بلغة
اإلشارة خالل المونديال

ً
يوميا
يستقبل « »600مراجع

افتتاح «الخور الصحي» ..األحد

كتب

أكرم الفرجابي

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية عن افتتاح
مركز الخور الصحي ،اعتبار ًا من األحد القادم
الموافق  25سبتمبر  ،2022حيث سيبدأ
باستقبال المراجعين في إطار االفتتاح
التجريبي للمركز الذي يقام على مساحة
« »25,000متر مربع ،ويشمل مبنى رئيسيا
من مستويين ،يتضمن مبنى العيادات
الرئيسي ،ويتألف من بعض المباني
اإلضافية ،مثل حمام سباحة وصالة جيم
والمسجد ،ومبنى للخدمات المساندة،

مخصصة
الكهربائية
بسـيارات
السيارات

ومبنى خاص بالحراسة ،وغرف
لعمال المراقبة ،ومركز للصيانة
والميكانيكية ،ومرآب خاص
اإلسـعاف ،ويبلغ عدد مواقف
بالمركز « »297موقفا.
وكان مصدر مسؤول بمؤسسة الرعاية
الصحية األولية قد كشف لـ « »$عن
افتتاح مركز الخور الصحي الجديد خالل
سبتمبر الجاري ،مؤكدا أن المركز الصحي
الجديد سيكون بديال لمركز الخور الحالي،
وسيتضمن خدمة الصحة والمعافاة،
ويبلغ العدد اإلجمالي للعيادات « »40عيادة
لتستقبل نحو « »600مراجع باليوم.

جامعة تكساس  ..أكبر دفعة من الطالب القطريين
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بمناسبة ذكرى استقالل بالده

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

العقيد أسيمي غويتا الرئيس االنتقالي
لجمهورية مالي ،بمناسبة ذكرى
استقالل بالده.

نائب األمير
يهنئ رئيس مالي

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره المالي

الدوحة -قنا -بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني
نائب األمير ،برقية تهنئة ،إلى فخامة العقيد أسيمي
غويتا الرئيس االنتقالي لجمهورية مالي ،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 عبدالله مايغا رئيس الوزراء المؤقت لجمهورية مالي،
بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة

استعراض عالقات التعاون بين قطر والمنظمة

الخاطر تجتمع مع وكيلة
األمين العام لألمم المتحدة

نيويورك -قنا -اجتمعت سعادة السيدة لولوة
بنت راشد الخاطر ،مساعد وزير الخارجية،
مع سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة األمين
العام لألمم المتحدة والممثلة السامية ألقل
البلدان نمو ًا والبلدان النامية غير الساحلية
والدول الجزرية الصغيرة النامية ،وذلك على
هامش أعمال الدورة الـ 77للجمعية العامة
لألمم المتحدة بنيويورك.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات
التعاون بين دولة قطر واألمم المتحدة،
باإلضافة إلى عدد من الموضوعات ذات االهتمام
المشترك.

وأكدت مساعد وزير الخارجية ،خالل االجتماع،
على أهمية التعاون المشترك في قضايا المرأة
والتعليم ،مشيرة إلى دور قطر الرائد في
المساهمة في مجاالت التعليم وتعزيز دور
المرأة.
وأعربت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة ،عن
الشكر واالمتنان لدولة قطر على استضافتها
المرتقبة للجزء الثاني من مؤتمر األمم المتحدة
الخامس المعني بأقل البلدان نمو ًا في الفترة
من  5إلى  9مارس  ،2023كما أكدت على تطلع
األمم المتحدة إلى المشاركة الفعالة للقطاع
الخاص في األجندة التنموية.

على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة

الخليفي يجتمع مع المبعوث
األممي الخاص إلى سوريا
نيويورك  -قنا  -اجتمع سعادة الدكتور محمد
بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي ،مساعد
وزير الخارجية للشؤون اإلقليمية ،مع سعادة
السيد غير بيدرسون ،مبعوث األمم المتحدة
الخاص إلى سوريا ،وذلك على هامش أعمال
الدورة الـ  77للجمعية العامة لألمم المتحدة

بنيويورك.
جرى خالل االجتماع ،استعراض مستجدات
المسار السياسي لحل األزمة السورية ،وجهود
األمم المتحدة الهادفة لوضع حد لألزمة وإنهاء
معاناة الشعب السوري وفق ًا لبيان جنيف 1
وقرار مجلس األمن .2254

قطر :ضرورة التوصل
لحل سياسي لألزمة السورية
جنيف -قنا -أكدت دولة قطر على ضرورة
التوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية،
يلبي تطلعات الشعب السوري ويتوافق مع
بيان «جنيف  »1وقرار مجلس األمن رقم .2254
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة
الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح،
المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف ،أمام
مجلس حقوق اإلنسان في دورته الحادية
والخمسين ،خالل الحوار التفاعلي مع لجنة
التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية
العربية السورية.
وأعربت المندوب الدائم عن بالغ القلق حيال
استمرار العنف وانتهاكات وتجاوزات حقوق
اإلنسان في سوريا ،ال سيما ما ذكره تقرير
اللجنة من انعدام األمن في المناطق الخاضعة
لسيطرة الحكومة واستمرار ممارسات االعتقال

التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة واالختفاء
واالبتزاز بحق السوريين العائدين لمناطقهم،
ومصادرة المنازل والممتلكات وشن الهجمات
العشوائية وقتل المدنيين واألطفال واستهداف
المرافق المدنية بصورة متعمدة ،وتدهور
األوضاع اإلنسانية خصوصا لألطفال والنساء
في مخيمات النازحين ال سيما في شمال
سوريا ..وأكدت المفتاح على أن كشف مصير
عشرات اآلالف من المعتقلين والمغيبين
قسري ًا ،وخصوصا في سجون النظام السوري،
هو موضوع أساسي يرتبط بالعديد من
المسائل اإلنسانية والقانونية ،وال يجب أن
يخضع للتفاوض واالبتزاز ،وجددت تأييد
دولة قطر لدعوة األمين العام لألمم المتحدة
إلى إنشاء هيئة لتوضيح مصير ومكان وجود
المفقودين والمختفين في سوريا.

تقام باألردن

وفد طالبي قطري يشارك في مسابقة للبرمجة
الدوحة -قنا -يشارك وفد من طالب دولة قطر
في النسخة الحادية عشرة من مسابقة
(مبرمجي المستقبل العربية  )AFPCالتي
ستقام باألردن على مدى يومين اعتبارا من
اليوم (الجمعة) ..ويتكون الوفد من ثالثة فرق،
تضم  9طالب و 3مدربين ومثلهم من المشرفين،
علما أن قسم تكنولوجيا المعلومات بإدارة
التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم
والتعليم العالي قد نظم مؤخرا مسابقة
«مبرمجي المستقبل الوطنية» بين المدارس
الثانوية التي تعتمد المسار التكنولوجي
ضمن مساراتها التعليمية ،ألجل تحديد
الفرق المؤهلة للمشاركة في مسابقة األردن.
والمدارس التي تأهلت من خالل طالبها

للمشاركة بالمسابقة العربية المذكورة
هي مدرسة خليفة الثانوية للبنين ،الحاصلة
على المركز األول في فئة مدارس البنين (لغة
البرمجة بايثون) ،ومدرسة البيان الثانوية
للبنات ،الحاصلة على المركز األول في
فئة مدارس البنات (لغة البرمجة بايثون)،
ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين،
وهي مدرسة تخصصية للمتشاركة بـ(لغة
البرمجة جافا).
تهدف مسابقة مبرمجي المستقبل العربية
إلى تشجيع التنافس العلمي والرقمي على
مستوى طلبة المرحلة الثانوية في مجال
تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وفي برمجة
الحاسوب بشكل خاص .

قطر تشارك في اجتماع «سيكا»

نيويورك -قنا -شاركت دولة قطر ،أمس،
في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية مؤتمر
التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا،
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.
وقال سعادته ،في كلمة دولة قطر خالل
االجتماع ،إن دولة قطر منذ انضمامها لعضوية
مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا
خالل انعقاد قمة سيكا الرابعة في شنغهاي
بجمهورية الصين الشعبية عام  ،2014تشارك

بفعالية وانتظام في جميع فعاليات المؤتمر،
وتسعى لتعزيز عالقات التعاون مع الدول
األعضاء.
ولفت إلى أن مؤتمر سيكا ،الذي يحتفل هذا
العام بذكرى مرور  30عاما على تأسيسه ،أثبت
خالل هذه الفترة أهميته كمنصة للحوار في
القضايا السياسية واألمنية والتنموية .وقال:
نحن نؤمن بأن مؤتمر سيكا يمر اليوم بنقلة
نوعية كبيرة في هيكلته التنظيمية من أجل
تلبية االحتياجات الطارئة في قارتنا اآلسيوية.
وأعرب سعادته عن دعم وتأييد دولة قطر
لجمهورية كازاخستان في مبادرتها لتحويل
مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا إلى

منظمة دولية مستقلة لشؤون األمن والتعاون
والتنمية في آسيا .وقال :تتولى جمهورية
كازاخستان هذه المهمة التاريخية ،ونتمنى لها
التوفيق والنجاح في تنفيذ مبادرتها السياسية
المهمة من أجل قارة آسيا.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ،أن دولة
قطر ستشارك بوفد رفيع المستوى في قمة
سيكا السادسة التي تعقد في الفترة من - 12
 13أكتوبر المقبل في جمهورية كازاخستان.
وتمنى سعادته لحكومة جمهورية كازاخستان
التوفيق والنجاح في استضافة النسخة
السادسة لقمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء
الثقة في آسيا.

لدعم عمليات إنقاذ ناقلة النفط «صافر» في اليمن

صنــدوق التنميــة يــوقــع اتفــاقيــة
الدوحة -قنا -أعلن صندوق قطر للتنمية
التوقيع على اتفاقية تمويل بقيمة  3ماليين
دوالر أميركي مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الخميس الماضي -لدعم عمليات إنقاذ ناقلةالنفط «صافر» ،وذلك لدرء خطر انسكاب النفط
من خزان صافر ،قبالة ساحل البحر األحمر في
اليمن بشكل عاجل.
وحسب بيان للصندوق صدر أمس يهدف
المشروع إلى دعم عمليات اإلنقاذ للناقلة
العائمة للتخزين والتفريغ من خالل نقل النفط
من الخزان العائم صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة.

وفي هذا السياق قال السيد سلطان العسيري،
نائب المدير العام للمشاريع ،في صندوق قطر
للتنمية ،إن الصندوق خصص مبلغ  3ماليين
دوالر أميركي لدعم عمليات اإلنقاذ التي تنسقها
األمم المتحدة لمنع االنسكاب الكارثي من ناقلة
النفط «صافر» ،معبرا عن قلق الصندوق البالغ
إزاء المخاطر اإلنسانية والبيئية الكارثية التي
تشكلها الناقلة «صافر».
من جانبه أعرب السيد أوك لوتسما ،الممثل
المقيم لبرنامج األمم المتحدة االنمائي في
اليمن،عن تقدير البرنامج لتمويل صندوق

قطر للتنمية الخاص بالناقلة «صافر» ،مضيفا
أن هذا التمويل بمثابة خطوة حاسمة نحو
مساعدة البرنامج على تعبئة الموارد المطلوبة
لتجنب ما قد يكون أسوأ كارثة بيئية في
العالم.
تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تعليق عمليات
اإلنتاج والتفريغ بالناقلة «صافر» لمدة سبع
سنوات ،ولم يتم إجراء أي عمليات صيانة
للسفينة ،حيث تشكل الظروف الحالية
للسفينة أخطارا كبيرة ومنها مخاطر بيئية
وإنسانية بعيدة المدى.

الصندوق وقع اتفاقية مع «التعليم فوق الجميع»

 ..ويدعم التعليم بالمدارس االبتدائية في غامبيا
نيويورك -قنا -وقع صندوق قطر للتنمية
اتفاقية لدعم التعليم في المدارس االبتدائية
في جمهورية غامبيا بالتعاون مع مؤسسة
التعليم فوق الجميع وذلك على هامش الدورة
السابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم
المتحدة.
وحسب بيان للصندوق صدر أمس فإن
االتفاقية تركز على تقديم فرص تعليم
جيد داخل المدارس االبتدائية لألطفال
الذين هم خارج المدارس ،من خالل مشروع
«صفر أطفال خارج المدارس في غامبيا»،
كما تهدف إلى تمكين وصول التعليم في
المدارس االبتدائية ألكثر من  66ألف طفل
خارج المدرسة.
وأشار البيان إلى أن مشروع «صفر أطفال
خارج المدارس» في غامبيا سيضمن عودة
جميع األطفال في سن المدرسة االبتدائية
إلى التعليم الرسمي في السن والمستوى
المناسبين .وسيتم تحقيق هذا الهدف من
خالل عدة نتائج ،أهمها تعزيز قدرة اآلباء
والمجتمع على دعم األطفال خارج المدارس،
إضافة إلى تعزيز جودة التعليم ،وتعزيز
أنظمة إدارة التعليم والتخطيط الوطنية
ودون الوطنية ،وأخيرا توسيع برامج التعلم
البديلة.
وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد خليفة
الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية أن هذه
االتفاقية بالتعاون مع الشريك اإلستراتيجي
التعليم فوق الجميع ،تلعب دورا هاما في
دعم التعليم وتأمين حياة كريمة للجميع،
وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية.
وأوضح أن صندوق قطر للتنمية يدعم
التعليم كونه أحد العناصر األساسية
للتنمية البشرية والطريق الصحيح

الزدهار الدول والمجتمعات ،وأن االستثمار
في قطاع التعليم هو المدخل الذي سيوفر
لألطفال األدوات ليكونوا أعضاء إيجابيين في
مجتمعهم.
وأعرب الكواري عن فخر صندوق قطر للتنمية
بأن يكون جزءا من عملية تطوير التعليم
النوعي في غامبيا ،والقضاء تماما على
تسرب األطفال من التعليم.
وفي نفس السياق قال السيد فهد السليطي
الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق
الجميع« :التعليم االبتدائي هو األساس
الذي تبنى عليه جميع مستويات التعليم
والفرص المستقبلية ،ومن خالل ضمان
الوصول إلى التعليم االبتدائي الجيد نكون

قد عملنا على تمكين األطفال والمجتمعات
والدول من تحسين ازدهارهم االجتماعي
واالقتصادي» ،وأضاف« :نحن نتطلع إلى
العمل مع صندوق قطر للتنمية ،وشركائنا
المنفذين جمهورية غامبيا في هذا المشروع
وبناء مستقبل أفضل».
جرى توقيع االتفاقية بحضور سعادة السيد
خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق
قطر للتنمية ،وسعادة الدكتور ممادو
تنجارا وزير الخارجية والتعاون الدولي في
غامبيا ،وسعادة السيد المين ديبا الممثل
الدائم لغامبيا لدى األمم المتحدة ،والسيد
فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة
التعليم فوق الجميع.
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على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك

وزير الخارجية يجتمع مع عدد من نظرائه
نيويورك -قنا -اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن
آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،أمس،
مع سعادة السيدة حاجة لحبيب وزيرة الخارجية والشؤون
األوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية االتحادية
بمملكة بلجيكا ،وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77
للجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات التعاون الثنائي
بين البلدين ،وتطورات األوضاع في المنطقة.
واجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،

أمس ،مع سعادة السيد جيب كفود ،وزير الخارجية بمملكة
الدنمارك ،وذلك على هامش أعمال الدورة الـ  77للجمعية
العامة لألمم المتحدة بنيويورك.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات التعاون الثنائي
بين البلدين ،وجهود دولة قطر الداعمة لمساعي تحقيق
السالم واالستقرار في أفغانستان.
كما اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية ،أمس ،مع سعادة السيدة تانيا فايون ،نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية

سلوفينيا ،وذلك على هامش أعمال الدورة الـ  77للجمعية
العامة لألمم المتحدة بنيويورك.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات التعاون الثنائي
بين البلدين ،ال سيما في مجال الطاقة.
واجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
أمس ،مع سعادة الدكتور مامادو تنغارا وزير الخارجية
والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج بجمهورية غامبيا،
وذلك على هامش أعمال الدورة الـ  77للجمعية العامة لألمم
المتحدة بنيويورك.

جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات التعاون الثنائي
بين البلدين.
كما اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية ،أمس ،مع سعادة السيد إيان بورغ وزير الخارجية
والشؤون األوروبية والتجارة بجمهورية مالطا ،وذلك على
هامش أعمال الدورة الـ  77للجمعية العامة لألمم المتحدة
بنيويورك.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات التعاون الثنائي
بين البلدين.

التقى المبعوث األميركي الخاص ألفغانستان

وزير الخارجية يجتمع مع مساعد وزير الخارجية األميركي

 ..ويناقش تطورات
الشأن األفغاني مع ويست

استعراض عالقات
التعاون بين قطر وأميركا

نيويورك -قنا -اجتمع سعادة الشيخ محمد بن
عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية ،أمس ،مع سعادة السيد توماس ويست
المبعوث األميركي الخاص ألفغانستان ،وذلك على
هامش أعمال الدورة الـ  77للجمعية العامة لألمم المتحدة

بنيويورك.
جرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون الثنائي
بين البلدين ،ومناقشة آخر تطورات الشأن األفغاني ،كما
تطرق الجانبان إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون
لتحقيق االستقرار للشعب األفغاني.

نيويورك -قنا -اجتمع سعادة الشيخ محمد بن
عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية ،أمس ،مع سعادة السيدة باربرا ليف مساعد
وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األوسط ،وذلك
على هامش أعمال الدورة الـ  77للجمعية العامة لألمم

الخاطر تجتمع مع كيناري

فنلندا تشكر قطر على تعاونها الدائم
استعراض عالقات التعاون الثنائي بين البلدين
نيويورك -قنا -اجتمعت سعادة السيدة لولوة
بنت راشد الخاطر ،مساعد وزير الخارجية،
أمس مع سعادة السيد فيل سكيناري وزير
التعاون التنموي والتجارة الخارجية في
جمهورية فنلندا ،وذلك على هامش أعمال
الدورة الـ  77للجمعية العامة لألمم المتحدة
بنيويورك.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات
التعاون الثنائي بين البلدين السيما في
مجاالت التعليم واألمن الغذائي والتكنولوجيا

والطاقة ،كما تطرق االجتماع إلى دور قطر
في مجال الوساطة في النزاعات اإلقليمية
والدولية.
وأعربت مساعد وزير الخارجية ،عن تقدير
دولة قطر لدعم جمهورية فنلندا للجهود
اإلنسانية في أفغانستان ،وأكدت استعداد
دولة قطر للتعاون مع فنلندا في مختلف
المجاالت.
وقالت سعادتها إن فتح السفارة الفنلندية في
الدوحة من شأنه أن يعزز العالقات الثنائية

ويقوي الشراكات االقتصادية والسياسية
والثقافية بين البلدين الصديقين ،معربة عن
تطلع دولة قطر الفتتاح سفارة للدولة في فنلندا
في المستقبل القريب.
من جهته ،تقدم الوزير الفنلندي بالشكر لدولة
قطر على تعاونها الدائم مع بالده وبخاصة التعاون
القائم بين الخطوط الجوية القطرية والخطوط
الجوية الفنلندية «فين اير» ،وأعرب عن تطلعه
لتطوير مناهج المدرسة الفنلندية في الدوحة
وتطوير سبل التعاون في شتى المجاالت.

المتحدة بنيويورك.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات
التعاون الثنائي بين البلدين ،وتطورات األوضاع في
األراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا والعراق ،باإلضافة
إلى عدد من القضايا الدولية ذات االهتمام المشترك.
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استعرضا عالقات التعاون الثنائي

رئيس الوزراء اللبناني
يجتمع مع وزير الخارجية
نيويورك -قنا -اجتمع دولة السيد
نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء
في الجمهورية اللبنانية ،أمس ،مع
سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل
ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية ،وذلك على هامش أعمال الدورة
الـ  77للجمعية العامة لألمم المتحدة
بنيويورك.

جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات
التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل اآلراء
حيال الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية ،خالل االجتماع ،التأكيد على
وقوف دولة قطر باستمرار إلى جانب لبنان
وشعبه الشقيق ودعم الجهود الهادفة
لوحدة وأمن واستقرار البالد.

على هامش الدورة الـ « »77لألمم المتحدة

قطر تشارك باجتماع دول مجلس
التعاون واالتحاد األوروبي
نيويورك -قنا -شارك سعادة الشيخ
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
امس ،في االجتماع الوزاري بين أصحاب
السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية
دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية وسعادة السيد جوزيب بوريل
الممثل السامي لالتحاد األوروبي المعني
بالسياسة الخارجية واألمنية ،وذلك على
هامش أعمال الدورة الـ  77للجمعية العامة
لألمم المتحدة بنيويورك.
وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية ،إن انعقاد االجتماع اليوم
يتيح فرصة لتبادل وجهات النظر حول
القضايا السياسية واإلقليمية والدولية
للخروج برؤية مشتركة تعمل على تحقيق
مصالح وأهداف الطرفين.
وأعرب عن تطلع دولة قطر برغبة صادقة
لتطوير العالقات الخليجية األوروبية
وتعزيزها وتنويع مجاالتها من خالل إقامة
عالقات الشراكة االستراتيجية بين دول
مجلس التعاون واالتحاد األوروبي ،وفقا
لبرنامج العمل المشترك للفترة ( 2022ــ
 ) 2027والذي تم اعتماده في بروكسل خالل
الدورة  26للمجلس الوزاري المشترك.
وأضاف سعادته أن أوجه التعاون بين
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تتعدد وتبقى أهدافنا
واالتحاد األوروبي
ّ

مشتركة وتحدياتنا واحدة ،وللمضي
قدما في تحقيقها ،نتط ّلع الستمرارية هذه
االجتماعات واستدامتها.
وعبر عن ترحيب دولة قطر في نوفمبر
القادم بالمنتخبات المتأهلة والجماهير
من االتحاد األوروبي ،واعتبر بطولة كأس
العالم  FIFAقطر  2022فرصة اللتقاء
الشعوب من مختلف أنحاء العالم.
كما شارك سعادته  ،في عشاء وزاري رفيع
المستوى نظمته دولة قطر بالتعاون مع
معهد السالم الدولي ،ومركز ويلسون ،على
هامش الدورة الـ  77للجمعية العامة لألمم
المتحدة في نيويورك.
وعقد العشاء الوزاري رفيع المستوى ،بهدف
إثراء النقاش وتبادل وجهات النظر حول
أزمة إمدادات الطاقة وأزمة الغذاء العالمية
اللتين تلقيان بظاللهما على عدد من دول
العالم ،وسبل تعزيز التعاون بين منطقة
الشرق األوسط واالتحاد األوروبي لمجابهة
هذه التحديات والمتغيرات العالمية.
واجتمع سعادته ،مع سعادة السيد موسى
فكي محمد ،رئيس مفوضية االتحاد
اإلفريقي ،وذلك على هامش أعمال الدورة
الـــ  77للجمعية العامة لألمم المتحدة
المنعقدة بنيويورك ..جرى خالل االجتماع
استعراض العالقات بين دولة قطر واالتحاد
اإلفريقي ،باإلضافة إلى عدد من القضايا
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

مثل الدولة في المنتدى العالمي بنيويورك ..د .مطلق القحطاني:

قطر تشدد على ضرورة مكافحة اإلرهاب
نيويورك -قنا -شاركت دولة

قطر اليوم ،في االجتماع

الوزاري للمنتدى العالمي
لمكافحة اإلرهاب ،الذي

عقد على هامش الدورة الـ

 77للجمعية العامة لألمم

المتحدة ،في نيويورك.

مثل دولة قطر في االجتماع،
سعادة الدكتور مطلق بن

ماجد القحطاني المبعوث
الخاص لوزير الخارجية

لمكافحة اإلرهاب والوساطة
في تسوية المنازعات.

وقال سعادته ،في كلمة أمام االجتماع ،إن دولة
قطر تولي اهتماما كبيرا بعضويتها في هذا
المنتدى الهام ،وذلك في إطار الجدية التي توليها
للمشاركة في مختلف األطر الدولية لمكافحة
اإلرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى اإلرهاب.
وفي هذا الصدد ،لفت سعادته ،إلى تميز شراكة
دولة قطر المستمرة في التطور ،مع هيئات األمم
المتحدة المعنية بمكافحة اإلرهاب ،مشيرا
إلى أن قطر تعد في طليعة الداعمين للمبادرات
االستراتيجية لمكتب األمم المتحدة لمكافحة
اإلرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة
اإلرهاب التابعة لمجلس األمن.
وقال سعادته ،إن «ما أحرزناه في إطار التنسيق
وتنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية باإلجراءات
المالية موضع تقدير للجميع ،إضافة إلى
المشاركة في التنسيق اإلقليمي والدولي في جهود
مكافحة اإلرهاب ومناهضة التطرف العنيف».
وأوضح أن دولة قطر تعتبر عضويتها في المنتدى
الدولي لمكافحة اإلرهاب ،من أهم األطر الدولية
في هذا المجال ،وتأتي استكماال لهذا التوجه،
إلى جانب أنها من الدول المؤسسة للصندوق
العالمي إلشراك ومرونة المجتمعات ،وشاركت
في عضوية مجلس إدارته ،وساهمت كذلك في
تمويله منذ البداية.
وفي هذا الصدد ،لفت إلى مساهمة دولة قطر
اإلضافية أمس لصالح الصندوق بمبلغ  5ماليين
دوالر.

نيويورك -قنا -أكدت سعادة السيدة مريم
بنت علي بن ناصر المسند ،وزيرة التنمية
االجتماعية واألسرة ،أن دولة قطر تعتبر ضمن
الدول الرائدة في العالم في مجال الجهود
المبذولة لتلبية احتياجات كبار السن ومن
أفضل نظم الحماية االجتماعية التي تضمن
لهم حياة كريمة.
وشددت سعادتها ،خالل مشاركتها في حدث
جانبي لمجموعة أصدقاء الشيخوخة
السعيدة بمقر منظمة الصحة العالمية في
مدينة نيويورك بالواليات المتحدة األميركية،
على هامش أعمال الدورة الـ 77للجمعية العامة
لألمم المتحدة ،على أن خدمة كبار السن تعد

جزءا ال يتجزأ من عادات وتقاليد المجتمع
القطري ،وهي جزء أصيل من ديننا الحنيف.
وكانت الفعالية قد ترأسها سعادة الدكتور
تيدروس أدهانوم غيبريسوس ،المدير العام
لمنظمة الصحة العالمية ،وبمشاركة أكثر
من  250مشاركا من أصحاب السعادة أعضاء
المجموعة ،ومجتمع المنظمات غير الحكومية
المتخصص بملف الشيخوخة.
وناقش الحدث أبرز الجهود المبذولة على
المستوى الدولي لدعم كبار السن وتلبية
احتياجاتهم في الطريق نحو إدراك أهداف
التنمية المستدامة بالتركيز على بعد
التنمية االجتماعية.

في ختام الدورة الـ « »52لمجلس وزراء اإلعالم العرب

دعم عربي لكأس العالم «قطر »2022
القاهرة -قنا -أكد مجلس
وزراء اإلعالم العرب ،دعم
بطولة كأس العالم FIFA
قطر  ،2022إعالميا ،وتسليط
الضوء على هذا الحدث
العالمي في جميع وسائل

وإبراز
العربية،
اإلعالم
التجهيزات والجهود التي تقوم
بها دولة قطر في هذا الشأن.
جاء ذلك في ختام أعمال
الدورة الـ  52لمجلس وزراء
اإلعالم العرب ،والتي عقدت

أمس في القاهرة ،بمشاركة
دولة قطر.
وترأس وفد قطر في االجتماع
السيد عبدالرحمن بن ناصر
العبيدان المستشار اإلعالمي
بالمؤسسة القطرية لإلعالم.
وفي مؤتمر صحفي عقد
مساء أمس ،قال السيد
كرم جبر رئيس المجلس
األعلى المصري لتنظيم
اإلعالم رئيس الدورة الحالية
لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
إن المجلس قرر دعوة أجهزة
اإلعالم العربية إلى التمهيد
اإلعالمي لمونديال قطر كأس
العالم  FIFAقطر  ،2022والقمة
العربية القادمة بالجزائر،
ومؤتمر األطراف التفاقية األمم
المتحدة اإلطارية حول تغير
المناخ «كوب  »27في مدينة
شرم الشيخ المصرية.
وأشار جبر إلى أن مجلس
وزراء اإلعالم العرب قرر
تشكيل مجموعة عمل رفيعة
المستوى مفتوحة العضوية،
إلعداد استراتيجية بشأن
التعامل مع تطورات الوضع
في القدس ،الفتا إلى أن
المشاركين في االجتماع
اتفقوا أيضا على أن تكون
هناك مدونة سلوك ووثيقة
تتضمن الجانب التاريخي
للقدس ،وتركز على مخاطبة
الرأي العالم العالمي.

كبيرا بعضويتها
في هذا المنتدى
الهام
وأكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية ،أن دعم
قطر لجهود الصندوق يتوافق مع إدراكها لضرورة
معالجة األسباب المؤدية إلى التطرف العنيف
من جذورها والتصدي للخطاب التحريضي
وقطع الطريق على الجماعات اإلرهابية الستغالل
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية
المتردية لتجنيد الشباب.
وأضاف« :للسبب نفسه ،فإن جانبا كبيرا من
أنشطة دولة قطر ومبادراتها ومساعداتها الدولية
تركز على مجاالت مثل توفير فرص التعليم
للماليين من الطالب المحرومين من الدراسة،
وتوفير التدريب المهني ،وفرص العمل للماليين
من الشباب ،عالوة على الترويج لثقافة السالم
والتعايش السلمي».
وقال سعادته إن دولة قطر من خالل استضافتها
لبطولة كأس العالم  FIFAقطر  2022ستسلط

د .القحطاني مثل الدولة

وزيرة التنمية االجتماعية:

قطر رائدة في رعاية كبار السن

تولي اهتماما

الضوء على دور الرياضة كوسيلة للسالم
والتعايش بين الشعوب وخاصة بين الشباب،
عالوة على دور الرياضة في التنمية.
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تشدد على ضرورة
مكافحة اإلرهاب وعدم السماح لألفراد أو المنظمات
اإلرهابية باستخدام األراضي األفغانية ضد أمن
وسالمة الدول األخرى ،وذلك في إطار الجهود التي
تواصل قطر بذلها إلحالل السلم واألمن واالستقرار
في أفغانستان.
وأضاف« :لذلك الغرض لم تأل قطر جهدا في
التواصل مع حكومة تصريف األعمال األفغانية
في أكثر من مناسبة للتشديد على أهمية
االلتزام بتعهداتها وخاصة وفق اتفاق الدوحة.
ونرى أن ال مفر من التواصل مع حكومة تصريف
األعمال من أجل عدم انزالق أفغانستان إلى وضع
ال تحمد عواقبه ،عالوة على أهمية الحفاظ على
المكتسبات التي حققها الشعب األفغاني وتقديم
كل أشكال الدعم له وحقه في العيش بكرامة
وتحقيق تطلعاته».
وجدد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية،
تأكيد دولة قطر باستمرار على أهمية احترام
حقوق اإلنسان وخاصة حقوق المرأة وحق البنات
في التعليم ،وأهمية استمرار المجتمع الدولي
بتقديم الدعم ألفغانستان في هذه المرحلة
الحرجة ،وفصل مجال المساعدات اإلنسانية عن
الخالفات السياسية تمهيدا لتحقيق االستقرار
في أفغانستان.

قطر تشارك في اجتماع
لمجموعة أصدقاء الوساطة
نيويورك -قنا -شاركت دولة قطر ،أمس ،في
االجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء الوساطة،
والذي عقد على هامش الدورة الـ  77للجمعية
العامة لألمم المتحدة في نيويورك بدعوة من
الجمهورية التركية وجمهورية فنلندا.
مثل دولة قطر في االجتماع ،سعادة الدكتور
مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص
لوزير الخارجية لمكافحة اإلرهاب والوساطة
في تسوية المنازعات.
وأكد سعادته ،في مداخلة خالل االجتماع ،أن
دولة قطر ستواصل العمل مع شركائها في
األمم المتحدة لمنع النزاعات والعمل على
حلها سلميا من خالل تعزيز دور الوساطة،
باعتبارها ركيزة أساسية في السياسة
الخارجية ،وسمة واضحة من سمات
الدبلوماسية القطرية.
ولفت إلى دور وجهود دولة قطر المشهودة في
مجال الوساطة ،ال سيما في أفغانستان،
ومحادثات السالم بين األطراف التشادية،
والملف النووي اإليراني.
وبشأن أفغانستان ،قال سعادته إن دولة قطر
ظلت تواصل مشاركتها الفاعلة وتدعم الجهود

} د.مطلق القحطاني في االجتماع

الدولية الهادفة لتحقيق السالم الشامل
والمستدام في أفغانستان ،بعد أن شهدت
الدوحة في العام  2020توقيع اتفاق السالم
التاريخي بين الواليات المتحدة األميركية
وطالبان.
وجدد الدكتور القحطاني ،دعوة دولة قطر إلى
جميع األطراف إلى العمل على التنفيذ الكامل
التفاق الدوحة للسالم ،حتى يحظى الشعب
األفغاني باالستقرار واالزدهار.
وأشار إلى أن دولة قطر ظلت تشدد دائما على
ضرورة حماية المدنيين في أفغانستان،
واحترام حقوق اإلنسان بما في ذلك حقوق
المرأة ،وحق الفتيات في التعليم ،وتحقيق
المصالحة الوطنية بين فئات الشعب
األفغاني ،وأال تكون أفغانستان مالذا لألفراد
والجماعات اإلرهابية المتطرفة.
وحول تشاد ،أشار المبعوث الخاص لوزير
الخارجية ،إلى توقيع األطراف التشادية
في  8أغسطس الماضي ،تحت رعاية دولة
قطر ،على اتفاقية الدوحة للسالم ومشاركة
الحركات السياسية والعسكرية في الحوار
الوطني الشامل السيادي في تشاد .وجدد

اإلعراب عن سعادة دولة قطر بهذا التطور
اإليجابي الذي مهد الطريق النطالق الحوار
الوطني الشامل في  20أغسطس بمشاركة
الحركات الموقعة على اتفاق الدوحة إلى
جانب المعارضة الداخلية .وتمنى أن يجلب
هذا التقدم المزيد من االستقرار ليس فقط في
تشاد بل في منطقة الساحل.
وفي الملف النووي اإليراني ،نبه سعادته
إلى استضافة دولة قطر في يونيو الماضي
لجولة المحادثات غير المباشرة بين الواليات
المتحدة األميركية والجمهورية اإلسالمية
اإليرانية برعاية منسق االتحاد األوروبي
إلحياء االتفاق النووي .وأشار إلى إيمان دولة
قطر بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل حول
البرنامج النووي اإليراني يأخذ في االعتبار
مخاوف كل األطراف ،ويفتح الباب لحوار أوسع
على مستوى األمن اإلقليمي.
وبشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا ،ذكر
القحطاني بتأكيد دولة قطر استعدادها
للمساهمة في أي جهد دولي أو إقليمي بهدف
الوصول إلى تسوية سلمية وفق القانون
الدولي وميثاق األمم المتحدة.

متابعات
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المندوب الدائم لـ «التعاون اإلسالمي» لدى األمم المتحدة:

قطر من أكبر الداعمين للمنظمة
ت��س��اه��م ف���ي إي���ج���اد ح���ل���ول ل��ل��ت��ح��دي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
نيويورك -قنا -أكد سعادة السيد حميد أوبلوييرو المندوب الدائم

لمنظمة التعاون اإلسالمي لدى األمم المتحدة ،أن العالقات بين دولة
قطر ومنظمة التعاون اإلسالمي متميزة للغاية ،وأن قطر من أكبر
الداعمين للمنظمة.

وقال سعادته ،في حوار مع وكالة األنباء القطرية قنا ،إن دولة
قطر قدمت ،ومازالت تقدم ،دعما سخيا لألنشطة اإلنسانية

التي تنفذها المنظمة ،كما تساهم في إيجاد حلول للتحديات

االجتماعية واالقتصادية ،فضال عن أنها داعم رئيسي لتحقيق

السالم واألمن في دول منظمة التعاون اإلسالمي بما في ذلك

الدول األفريقية.

قدمت
ومازالت
تقدم دعما
سخيا لألنشطة
اإلنسانية

القضــيـة الفـلـســـطـينيـة «مـركـزيــة» بـالنســـبـة لنـا
المنظمات اإلقليمية لها دور في ميثاق األمم المتحدة

} حميد
أوبلوييرو

وأضاف« :عملت في جدة  10سنوات ،كنت
مساعد األمين العام للشؤون االقتصادية،
ورأيت مساهمات قطر بشكل مباشر ،قطر
كانت نشطة للغاية في مجال التمويل
اإلنساني ،وأتذكر أنني ذهبت إلى سيراليون
وكان هناك صندوق دعمته قطر للمشاكل
اإلنسانية التي حدثت في ذلك الوقت».

الوساطة القطرية
كما عبر عن سعادته بنجاح الوساطة
القطرية في تشاد ،والتي كللت بتوقيع
اتفاقية الدوحة للسالم ،قائال إنها خطوة
جيدة جدا ومهمة نحو تحقيق المصالحة في
تشاد ،وقد حظيت بتقدير منظمة التعاون
اإلسالمي ..مؤكدا أهمية استمرار الوساطة
القطرية لعودة السالم واألمن إلى تشاد.
وبشأن المخرجات التي تأمل منظمة التعاون
اإلسالمي أن تسفر عنها اجتماعات الدورة الـ77
للجمعية العامة لألمم المتحدة ،قال السيد
حميد أوبلوييرو إن جدول أعمال الجمعية
العامة هذا العام سيركز على القضايا
والتحديات التي تشغل الرأي العام العالمي،
وستحاول الجمعية إيجاد حلول لها.
وأضاف :بالنسبة لنا في منظمة المؤتمر
اإلسالمي ،نتوقع مناقشة التحديات التي تؤثر
على دول المنظمة ،والتي من بينها الصراعات
في بعض الدول األعضاء «لدينا صراعات
في معظم بلداننا ،بعضها جاء قبل جائحة
كوفيد  ،1وبعضها حدث بعدها» ،كما أن
لدينا مشاكل ذات طبيعة سياسية ،وأخرى
ذات طابع اجتماعي واقتصادي ،باإلضافة
إلى بعض المشاكل اإلنسانية الناتجة
بشكل خاص عن الصراعات السياسية في
أفغانستان ،وسوريا ،وليبيا.
وعن دور منظمة التعاون اإلسالمي في حل هذه

المشاكل ،قال إن المنظمة أصدرت الكثير
من القرارات في هذا المجال ،وبعض تلك
القرارات يحتاج في تنفيذه لتعاون أوثق مع
األمم المتحدة.
وأضاف« :المنظمات اإلقليمية لها دور في
ميثاق األمم المتحدة .دورنا هو التأكد من
أننا نحاول حل كل هذه األزمات سلميا،
وهذا هو ما يسمونه منع الصراع ،وإدارة
الصراع ،وحل النزاعات» ..مشيرا إلى أن دور
المندوبية الدائمة لمنظمة التعاون اإلسالمي
لدى األمم المتحدة يتمثل في التأكد من أن
جميع القرارات التي مررتها المنظمة ستتم
ً
مناقشتها
أيضا في االجتماع التنسيقي الذي
سيعقد يوم  22سبتمبر ،وبعد ذلك سيصدر
تقرير مشترك ويقدم إلى الجمعية العامة.
وتابع« :معظم قضايانا ،وهي حاالت الصراع
الموجودة ،واألمن الغذائي ،والقضايا
االجتماعية ،ستتم مناقشتها
جميعا خالل
ً
الجلسة».

القضية الفلسطينية
كما أكد السيد حميد أوبلوييرو أن القضية
الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة
لمنظمة التعاون اإلسالمي ،وقد تعاملت
المنظمة مع هذه القضية منذ نشأتها ..معربا
عن عدم ارتياحه لعدم تنفيذ بعض قرارات
األمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة
ومجلس األمن ،بشأن القضية الفلسطينية.
كما أشار إلى أن هناك مشاكل أخرى حدثت
على مستوى القضية الفلسطينية ،منها
تدهور المستوى المعيشي للمواطنين
الفلسطينيين واالعتداءات المتكررة عليهم،
وبناء المستوطنات الجديدة ،وانخفاض
التمويل لوكالة األمم المتحدة لغوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق

األدنى «األونروا» ..وقال« :يواجه الفلسطينيون
تحديات إنسانية وأمنية هائلة».
وأوضح أن وكالة «األونروا» تواجه مشكلة
تمويل ،حيث إنه ال يمكن التأكد من أن الدول
المسلمة تفي بالتزاماتها المادية للوكالة،
غير أن دولة قطر وبعض الدول األخرى
تحاول معرفة كيف يمكنها سد العجز الذي
تعانيه الوكالة .وأضاف« :لدينا صندوق تابع
لمنظمة التعاون اإلسالمي ،ودائما ما ندعو دول
المنظمة إلى سد العجز في ميزانية األونروا،
وتقديم المزيد من المساهمات لصندوق
القدس ،ألن المدينة تحتاج ً
أيضا إلى الدعم».
وفي الشأن األفغاني ،قال سعادة السيد
حميد أوبلوييرو المندوب الدائم لمنظمة
التعاون اإلسالمي لدى األمم المتحدة ،إن
أفغانستان حظيت باهتمام كبير من
المنظمة ،التي عقدت العام الماضي جلسة
وزارية استثنائية حول أفغانستان في
العاصمة الباكستانية إسالم أباد ،وطالب
المشاركون في هذه الجلسة بإنشاء صندوق
ائتمان إنساني خاص بمنظمة التعاون
اإلسالمي ألفغانستان ،واآلن تقدم الدول بعض
التبرعات لهذا الصندوق.
وأضاف« :أعلم أن بعض الدول قد قدمت
بعض التبرعات وأنا متأكد من أن قطر
ستفكر ً
أيضا في التبرع
جدا .كما قدمت
قريبا ً
ً
المملكة العربية السعودية ونيجيريا بعض
التبرعات ،هذا الصندوق أسس للتعامل مع
القضايا اإلنسانية في أفغانستان» ،كما أن
لدى منظمة التعاون اإلسالمي مبعوثا خاصا
إلى أفغانستان.
وبشأن تطبيع اإلدارة الجديدة في أفغانستان
عالقاتها مع المجتمع الدولي ،قال إن منظمة
التعاون اإلسالمي تعقد اجتماعات مع جميع
أصحاب المصلحة في أفغانستان للتأكد من
أن قضية الحكم الرشيد ومسألة إدماج جميع

قطر تشارك في االجتماع
السنوي لمنظمة «أيزو»
أبوظبي  -قنا  -تشارك دولة
قطر في أعمال االجتماع

السنوي للمنظمة الدولية

للتقييس (أيزو) المنعقد
في اإلمارات خالل الفترة

من  19ـ  23سبتمبر الجاري.
يترأس وفد الدولة في

االجتماع المهندس محمد

بن سعود محمد المسلم
رئيس الهيئة العامة

القطرية للمواصفات
والتقييس.

ويتضمن جدول االجتماع السنوي
للمنظمة عددا من الجلسات
التشريعية والنقاشية ،منها اجتماع
لجنة شؤون الدول النامية ()DEVCO
للتباحث بشأن المشاركة الفعالة

ألعضاء المنظمة من الدول النامية
ومجاالت التقييس ذات األولوية.
كما تشارك دولة قطر في االجتماع
الـ( )44للجمعية العمومية للمنظمة
والذي يستعرض خالل فترة انعقاده

مجموعة من البنود اإلجرائية
والتنفيذية ،منها التقرير المقدم
من سعادة أمين عام المنظمة حول
أنشطة المنظمة والدول األعضاء
والجهود الحثيثة لمجابهة التحديات
والتطورات
التغيرات
ومواكبة
المختلفة والدور الحيوي للتقييس
والمواصفات القياسية الدولية،
باإلضافة إلى تقرير نائب الرئيس
لشؤون سياسات عمل المنظمة،
وتقرير نائب رئيس المنظمة
للشؤون المالية.
كما تتضمن أعمال اجتماع الجمعية
العمومية انتخاب الرئيس القادم
للمنظمة للفترة من ،2026 - 2024
وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
للفترة من  2025 - 2023وكذلك
تعيين نائب الرئيس للشؤون
المالية للفترة من .2024 - 2023
الجدير بالذكر أن دولة قطر عضو
في المنظمة الدولية للتقييس (أيزو)
منذ عام .1993

أطياف المجتمع ،هو أمر متفق عليه ،بما في
ذلك الشباب والنساء «لنزع صفة اإلرهاب عن
هذه الحكومة» ..مشيرا إلى أن معظم الدول
تعتبر اإلدارة الحالية في كابول سلطة أمر
واقع ،ولكي تتفاعل الدول معها يجب عليها
أن تعد بالتأكد من مراعاة جميع المعايير
الدولية للحكم ،وأنها قادرة على ضمان عودة
السالم واالستقرار إلى أفغانستان ،مشيرا
إلى أن المبعوث الخاص لمنظمة التعاون
اإلسالمي يزور كابول باستمرار للتأكيد على
هذا األمر.

إعادة النظر
كما أشار إلى أن المنظمة تحاول أن تقنع
الحكومة األفغانية بضرورة إعادة النظر في
موضوع تعليم الفتيات والنساء ،وأن يكون
متاحا لجميع شرائح المجتمع.
التعليم
ً
وفيما يتعلق بالتنسيق والتعاون مع األمم
المتحدة لتعزيز حقوق المسلمين في الدول
غير اإلسالمية ،قال مندوب منظمة التعاون
اإلسالمي ،إن هذه إحدى القضايا التي ستكون
حاضرة خالل مناقشات الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،حيث ستعقد المنظمة ،بمشاركة
وزراء من الدول األعضاء ،اجتماعها التنسيقي
السنوي يوم  22سبتمبر الجاري ،لمناقشة
عدد من القضايا ،من بينها قرار منظمة
التعاون اإلسالمي بشأن مشكلة مسلمي
الروهينغا في ميانمار ،حيث تحاول المنظمة
تشجيع األمم المتحدة على دعم حقوق
مسلمي الروهينغا في أن يكونوا مواطنين
يتمتعون بحقوق المواطنة في بلدهم.
كما أشار إلى أن المنظمة كانت ً
أيضا نشطة
للغاية فيما يتعلق بقضية األويغور في
الصين ،وتحدثت إلى السلطات الصينية
لضمان حماية حقوق مسلمي األويغور،

وحقوق حرية االعتقاد وحرية العبادة.
وقال« :ذهبت مجموعة من منظمة التعاون
اإلسالمي إلى الصين ،وزارت منطقة األويغور
في عام  2019على ما أعتقد».

القضايا والتحديات
كما شدد على أن منظمة التعاون اإلسالمي
تهتم بجميع القضايا والتحديات التي تواجه
العالم بشكل ،وتنسق مع األمم بشأنها ،مثل
قضايا التغير المناخي ،والطاقة ،ومكافحة
الفقر ..مشيرا في هذا الجانب إلى أن لدى
المنظمة صندوقا للتخفيف من حدة الفقر
تابع للبنك اإلسالمي للتنمية ،برأس مال يبلغ
 10مليارات دوالر.
ً
وتابع :لدينا
أيضا قضية النظام المالي
العالمي ،لدينا التمويل اإلسالمي ،والصيرفة
اإلسالمية ،والصكوك وغيرها ،حيث تسعى
المنظمة والدول اإلسالمية إلدماج النظام
المصرفي المالي في النظام المالي العالمي
كي يتمكن جميع األشخاص في العالم
اإلسالمي الذين ليست لديهم بنوك ،والذين
ليسوا جزءا من النظام المصرفي من أن
يصبحوا جزءا منه.
كما عبر عن ترحيب منظمة التعاون اإلسالمي
باالتفاق الخاص بتصدير الحبوب من
أوكرانيا ،الذي وقع مؤخرا بجهود من تركيا
للمساعدة في التأكد من تصدير الحبوب إلى
البلدان التي تحتاجها.
وفيما يتعلق بموضوع اإلسالموفوبيا ،قال
المندوب الدائم لمنظمة التعاون اإلسالمي
لدى األمم المتحدة ،إن الجمعية العامة وافقت
على قرار بتحديد يوم  15مارس من كل عام
يوما عالميا لمناهضة اإلسالموفوبيا ،وهو أمر
كانت منظمة التعاون اإلسالمي تضغط من
أجله.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

الحمادي يجتمع مع سفير طاجيكستان

الدوحة -قنا -اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن
الحمادي األمين العام لوزارة الخارجية ،أمس ،مع
سعادة السيد خسرو صاحب زاده سفير جمهورية

طاجيكستان لدى الدولة.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات التعاون
الثنائي بين البلدين.
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ّ
مثل الدولة وزير الدولة للشؤون الخارجية

قطر تشارك في اجتماع
منظمة التعاون اإلسالمي
نيويورك -قنا -شاركت دولة قطر في االجتماع التنسيقي السنوي
لوزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،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.
وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمة له ،أن
انعقاد االجتماع سنويا خالل األسبوع الرفيع المستوى للجمعية
العامة لألمم المتحدة يعكس أهمية المنظمة كمجموعة لها
مكانتها البارزة على الساحة الدولية ،كما يعد فرصة إلعادة
التأكيد على ضرورة تلبية عملنا المشترك وتطلعات شعوب
دولنا ،وأن يسترشد بمبادئ التضامن والشراكة والنهج الجماعي
والتنسيق الفعال والحكم الرشيد ،مع االلتزام بالملكية الوطنية.
ولفت سعادته إلى أن القضية الفلسطينية والقدس الشريف
تعتبر أولوية لدولة قطر ..مشيرا إلى أن األحداث التي شهدناها
خالل العام المنصرم ،ال سيما اقتحام حرم المسجد األقصى
المبارك من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي في شهر رمضان
المبارك ،واالعتداء على المصلين العزل فيه وعرقلة أداء الصالة
فيه ،تستفز مشاعر الماليين من المسلمين.
وأضاف :هذا التصعيد المتكرر هو بمثابة تذكير لنا بما يتعرض
له الحرم المقدسي الشريف من انتهاكات مستمرة ،وعليه نكرر
رفض أية محاولة للمساس بالوضع التاريخي القائم ،أو تقسيم
المسجد األقصى زمانيا أو مكانيا ،ونؤكد على الوصاية الهاشمية
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس.
وتابع سعادته :إن قضية القدس هي من القضايا األساسية التي
يجب تسويتها من أجل تحقيق السالم الدائم والعادل والشامل،
ونعيد هنا التأكيد على حل القضية الفلسطينية الذي أجمع
عليه المجتمع الدولي ،أال وهو حل الدولتين ،مما يتطلب إقامة
الدولة الفلسطينية على حدود عام  1967وعاصمتها القدس
الشرقية ،وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية المحتلة،
بما فيها الجوالن السوري واألراضي اللبنانية المحتلة ،ووقف
األنشطة االستيطانية ،واسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه
غير القابلة للتصرف.
وأشار سعادته إلى أن مختلف األزمات وآثار الصراعات المسلحة ال
تزال تلقي بظاللها على الماليين في أنحاء العالم اإلسالمي ،الذين
يتطلعون إلى التمتع بالسلم واألمن واالستقرار واالزدهار ،الفتا إلى
أن هذه التحديات تزداد تعقيدا في ظل ما نشهده اليوم من تدهور
في البيئة األمنية الدولية.
وقال :من هنا تبرز أهمية تسوية المنازعات بالسبل السلمية،
وهو ما تسعى إليه دولة قطر باستمرار ،وتبذل في سبيله كل
الجهود المخلصة ،بما في ذلك من خالل الوساطة والمساعي
الحميدة.
وأوضح أن دولة قطر حققت العديد من اإلنجازات في هذا المضمار،
ال سيما في بلدان تنتمي لمنظمة التعاون اإلسالمي ،مشيرا إلى
أنه كان لها شرف استضافة المحادثات بين األشقاء في تشاد،
التي تمخض عنها في شهر أغسطس الماضي التوقيع على اتفاق
الدوحة للسالم في تشاد ،وعبر عن تطلعه إلى البناء على هذه
الخطوات لوضع األسس للسالم المستدام.
وبين أن منظمة التعاون اإلسالمي يقع على عاتقها مسؤولية تعزيز
التضامن بين دولها األعضاء ،باإلضافة إلى مسؤولية التضامن
مع األقليات المسلمة التي تمر بمعاناة وتتعرض النتهاكات،
مؤكدا دعم دولة قطر المستمر لدور المنظمة وجهودها ومبادراتها
ومساعيها الحميدة لتعزيز وحماية حقوق األقليات المسلمة.

ضمن اللقاء اإلثرائي الرابع

«الخدمة المدنية» يستضيف وزير المالية
الدوحة

$

استضاف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي
بحضور سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل
خليفة رئيس الديوان ،مساء أمس ،سعادة السيد علي
بن احمد الكواري وزير المالية ،في اللقاء اإلثرائي الرابع
لمشاركة تجاربه المتميزة وإنجازاته المهنية من خالل
مسيرته العملية في القطاع العام ،خصوص ًا لما يتمتع
به سعادته من خبرة طويلة في العمل الوطني ،وذلك
بهدف إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات الثقافية والمعرفية
لقيادات برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف
القيادية واإلشرافية.
وشغل سعادته عدة مناصب منها وزير للتجارة
والصناعة ،والرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني،
وعضو المجلس األعلى للشؤون االقتصادية ،وغيرها
من المناصب العليا ،باإلضافة إلى حيازته لدرجة
الماجستير في إدارة المعلومات من جامعة سياتل
باسيفيك ،ودرجة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم
الحاسوب من جامعة شرق واشنطن.
ورحب سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل
خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي
بسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية
لمشاركته في اللقاء اإلثرائي الرابع لعام  2022والذي عقد
بمقر الديوان ،لمشاركة تجاربه القيمة التي من شأنها
أن تثري المخزون القيادي وتصقل التجارب العملية
بأمثلة وطنية تعزز الفخر واالعتزاز.
وخالل اللقاء أتيحت الفرصة أمام الحضور للتعرف على
إنجازات سعادة وزير المالية ،وتحصيله األكاديمي،
وأثر ذلك على مسيرته المهنية في القطاع العام ،والذي
انعكس إيجاب ًا على تجاربه القيادية واإلشرافية.
وتطرق سعادته إلى مجموعة من القضايا الهامة ،في
مقدمتها الموازنة العامة لدولة قطر وتطورها خالل
السنوات القليلة الماضية رغم التحديات المتعددة،

في مختلف التصنيفات العالمية

مراكز متقدمة لـ«جامعة قطر»
الدوحة

$

حققت جامعة قطر ،والتي تعد مؤسسة التعليم العالي
إنجازات هائلة تُ ِّوجت بحصولها
الرئيسة في دولة قطر،
ٍ
مؤخرا على نتائج متميزة في التصنيف العالمي ،حيث
ً
شمل ذلك :منحها جائزة التدويل من قبل مؤسسة كيو
عالميا
إس ( QS)- -Quacquarelli Symondsالمزود الرائد
ً
للخدمات والتحليالت والرؤى حول قطاع التعليم العالي
نظرا لتأثيرها الدولي في عام  .2022وتستند
العالمي؛ وذلك
ً
جائزة مؤسسة ( )QSللتدويل على ُك ٍل من :متوسط نسبة
الطالب الدوليين ،ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين،
وشبكة األبحاث الدولية؛ والذي يبرز ،بدوره ،التأثير العالمي
احتلت جامعة
للجامعات الحائزة على هذه الجائزة .كما
َّ
ً
مؤسسة كيو إس (،)QS
طبقا لتصنيفات
قطر المركز الثاني
َّ
للجامعات العربية لعام  .2022وكانت الجامعة قد حققت
المرتبة الثانية ً
وفقا لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم
العالي ( )THEللجامعات العربية لعام .2021
باإلضافة إلى ما سبق ،تم تصنيف جامعة قطر ضمن أفضل
 600جامعة على مستوى العالمً ،
وفقا للتصنيف األكاديمي
للجامعات العالمية ( )ARWUلعام  ،2022والذي أصدرته
مؤخرا منظمة تصنيف شنغهاي ،الجهة المكرسة للبحث
ً
َّ
في ذكاء التعليم العالي واالستشارات المتعلقة بذلك ،والتي
تتولى مهمة النشر الرسمي للترتيب األكاديمي للجامعات
العالمية منذ عام  .2009فيما قفزت جامعة قطر ستة عشر
مركزا في تصنيف الجامعات العالمية الصادر عن مؤسسة
صعودا
كيو إس ( )QSلعام 2023؛ لتصل إلى المرتبة 208
ً
من المرتبة  224في نسخة العام .2022
وعالوة على ذلك ،تواصل جامعة قطر تحسين مكانتها
الدولية ،فقد تم تصنيفها ضمن أفضل ست جامعات في
مؤشر التوقعات الدولية للعام السابع على التوالي ،وذلك ً
وفقا
لتصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي ( ،)THEكما
عالميا،
أداء
تقد ُم ً
ً
تعد جامعة قطر من بين أفضل  25جهة ِّ
وذلك ً
وفقا لمؤشر  U-Multirankالخاص بـــ «المنشورات
الدولية المشتركة» الصادر عام .2021
ً
وتعليقا على هذه اإلنجازات المتوالية ،قال سعادة الدكتور
حسن بن راشد الدرهم ،رئيس جامعة قطر« :نحن
مؤخرا في
فخورون بالمراكز المتقدمة التي حققتها الجامعة
ً
التصنيفات الدولية للمؤسسات األكاديمية ،والتي تعكس
بشكل إيجابي المكانة العالمية المرموقة التي أحرزتها
جامعة قطر بالجهود الحثيثة ألعضاء هيئة التدريس
والطلبة والباحثين والموظفين.

وأولويات الموازنة ومستقبلها ،ومالمح موازنة عام .2023
كما تناول سعادة وزير المالية أهمية الوزارة في رسم
وتنفيذ السياسات المالية ،ودورها في متابعة المؤشرات
العالمية التي تصدرها المنظمات الدولية ،باإلضافة إلى
التركيز على استدامة الموارد المالية والبشرية على
المدى البعيد ،ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في
القطاع الخاص ،وتسهيل اإلجراءات لالرتقاء ببيئة جاذبة
لالستثمارات.
وشهد اللقاء اإلثرائي الرابع تفاع ًال مع سعادة السيد
علي بن احمد الكواري وزير المالية من خالل طرح
مجموعة من األسئلة واالستفسارات حول الموضوعات
المتصلة بالتطوير الوظيفي ،باإلضافة إلى مجموعة
من النصائح لشاغلي المناصب اإلشرافية بناء على
خبرته العميقة وتجربته الثرية في العمل العام ،مما

ساهم في تحفيزهم وزيادة حماسهم للبرامج والمشاريع
والمبادرات الوطنية التي من شأنها أن ترتقي بتنمية
وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية واإلشرافية
للقيادات القطرية في كافة المجاالت والقطاعات .في
ختام اللقاء تفضل سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر
بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية
والتطوير الحكومي بتكريم سعادة السيد علي بن أحمد
الكواري وزير المالية على حضوره الكريم ومشاركته
تجربته القيادية.
يذكر أن اللقاء اإلثرائي يأتي في إطار استعراض تجارب
الكفاءات الناجحة على مستوى الدولة ،وتسليط
الضوء على مسيراتهم المهنية من خالل تنفيذ الخطط
واالستراتيجيات التي تهدف إلى االرتقاء بمستوى األداء
بشكل متكامل في مختلف الجهات الحكومية.

الداعمة لطلبة جامعة قطر

تكريم « »80من جهات العمل
الدوحة

$

ً
حفال
نظمت جامعة قطر أمس
لتكريم  80جهة من مختلف

قطاعات العمل بالدولة وذلك
ً
تعبيرا عن شكر الجامعة وتقديرها

لجهات العمل من مختلف

قطاعات الدولة ،والتي كانت لها

إسهامات واضحة في إثراء وتنويع

التجربة الجامعية لطلبة الجامعة
من خالل توفير فرص مهنية

واعدة لهم كالرعاية األكاديمية

والتدريب الصيفي والتوظيف.

وقد حضر الحفل كل من د .حسن بن راشد الدرهم
رئيس جامعة قطر ونواب الرئيس وعمداء الكليات
باإلضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة
بالدولة.
وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور حسن بن راشد
«أرحب بكم جميعا في
الدرهم رئيس الجامعة:
ّ
هذا اللقاء الذي صار عرفا ثابتا بيننا يتكرر كل عام،
وأوجه لكم فيه التحية ،وأعبر لكم عن تقديرنا الكبير
لكم ولجهودكم وإسهاماتكم في دعم مسيرة الجامعة
ورسالتها وتهيئة أسباب التميز والنجاح لها ولطلبتها
ٌّ
وجاهي
ولعل ما يميزه لقاء هذا العام أنه
ومنتسبيها،
َّ
بعد أن فرضت جائحة كورونا عقده في العامين
الماضيين عن بعد ،وهذا ما يضفي عليه شعور
الفرح باللقاء ويحفز على تبادل اآلراء وتعزيز التعاون،
ومراجعة ما يحتاج إلى مراجعة ،لنجدد شراكتنا،
ونمضي بقوة أكبر وعزيمة أقوى على طريق التطلعات
التي نروم الوصول إليها».
وقال رئيس الجامعة إن الجامعة استطاعت بفضل
الله أن تعقد الشراكات وتعمل وتتابع سيرها نحو
تطلعاتها في الفترة الماضية التي م ّر فيها العالم
بظروف صعبة للغاية فرضتها جائحة كورونا،
كله ال ُيترك ُق ُّله ،فإنه مما ال
إدراكا منها بأن ما ال ُيدرك ُّ
ريب فيه أننا اليوم في ظروف أفضل منها تقتضي منا
مزيدا من الجد واالجتهاد والعمل واإلنجاز ،األمر الذي
يفرض علينا تقوية الشراكات الحالية وعقد شراكات
جديدة تعزز تعاوننا وتدعم خططنا ورسالتنا
ومسيرتنا ،وتشاركنا الطموحات واألهداف؛ ولهذا لم
تتوان الجامعة تنفيذا لخطتها االستراتيجية عن
َ
عقد الشراكات مع مختلف القطاعات والمؤسسات

} د .حسن الدرهم يلقي كلمته

الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها ،فقد تم
توقيع  262اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون ،وسنوقع في
األيام القادمة المزيد منها ،إيمانا منا بأن على الجامعة
إتاحة الفرصة لهذه المؤسسات لتقوم بدورها المهم
في نهضة الجامعة والوطن وفي فتح آفاق مستقبلية
فيد واحدة ال تصفق ،وإذا
رحبة أمام أبنائها وأجيالها،
ٌ
اجتمعت األيادي وتعاونت أبدعت ثمارا طيبة يانعة
تسر الناظرين.
وأضاف رئيس الجامعة أن الدول المتقدمة قامت
نهضتها على أساس من الشراكة بين المؤسسات
األكاديمية والمؤسسات األخرى ،فما تنتجه العقول
واألفكار في األولى تحوله الثانية إلى واقع وصناعات
وحولت
وتقنية عادت بالنفع والفائدة على الجميع،
َّ
بلدان ًا كانت مستنقعات (مثل سنغافورة) إلى مراكز
عالمية تتصدر التصنيفات في مختلف المجاالت،
وتتنوع فيها الصناعات ،وتتنافس فيها ناطحات
السحاب علميا وتقنيا وإنشائيا نحو مزيد من االرتقاء
والتقدم ،وإننا في هذا البلد الكريم الذي حباه الله بخير
عميم وقيادة حكيمة رشيدة بقياة أمير البالد المفدى

د.الدرهم :توقيع

« »262اتفاقية ومذكرة
تفاهم وتعاون

الشيخ تميم بن حمد حفظه الله ورعاه ،الذي يولي
هذا الجانب أولوية وعناية خاصة تمثل بعضها في
رؤيته االستراتيجية  ،2030أولى بأن نعزز هذا التعاون
وأن نكون عند حسن الظن ،وأن نقدم ألبنائنا وأجيالنا
ما يفتخرون به ويستندون إليه في استكمال مسيرة
النهضة والتقدم لوطن يستحق األفضل.
فضال عن أن هذا التعاون يشكل جسر عبور نحو
األهداف ،ويفتح األبواب أمام المعلومات النظرية
للتطبيق ،وللكوادر للتدريب والممارسة واكتساب
الخبرة العملية واإلسهام في إعداد الخريجين للولوج
في سوق العمل بكل اقتدار ،والمشاركة في األنشطة
والفعاليات المختلفة األكاديمية واالجتماعية
والثقافية ،واكتشاف المواهب والقدرات ،وإجراء
المبدعة
البحوث والدراسات ،وتطبيق األفكار الخالقة
َ
والنظريات ،وكل هذا يعزز اإلحساس بالمسؤولية
الوطنية الملقاة على عاتقنا جميعا وبأهمية العطاء
وأثره في بناء الوطن.
وقال رئيس الجامعة« :إننا في جامعة قطر إذ نحرص
على هذه الشراكات المجتمعية ال نضع نصب أعيننا
مصلحة الجامعة وحدها ،بل مصلحة الشركاء
أيضا ،وأن المنافع متبادلة ،وأن الشراكة تخدم
نجاح لآلخر ما دمنا جميعا
أي منا هو
ٌ
الجميع ،ونجاح ٍّ
ننشد أهدافا مشتركة نجهد من أجل بلوغها؛ ولهذا
وضعت الجامعة ضوابط وإجراءات عدة للرعاية ،تقدم
من خاللها امتيازات تتناسب وإسهاماتهم ورعايتهم
لألنشطة والمشاريع الجامعية المختلفة.
وفي كلمتها بالمناسبة قالت األستاذة غدير زينل –
مدير مركز التطوير المهني باإلنابة :إن هذا الحفل
يهدف إلى تكريم شركاء النجاح من مختلف قطاعات
العمل بالدولة والتي كان لها إسهامات واضحة في إثراء
وتنويع التجربة الجامعية من خالل توفير فرص مهنية
واعدة كالرعاية األكاديمية والتدريب الميداني لطلبة
جامعة قطر .وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر
والمثمر بين مركز التطوير المهني بجامعة قطر
ومختلف الكليات بالجامعة مع سوق العمل القطري،
ليثمن هذه الجهود وليحفز جهات
يأتي هذا الحفل ُ
العمل على فتح آفاق مهنية أوسع لطلبة الجامعة،
وذلك دعم ًا لكوادرنا المستقبلية وإيمان ًا بمهاراتهم
العلمية والعملية« وقد أكد السيد سيزار إلياس وازن
مدير مكتب الشؤون الدولية أن جامعة قطر خطت
خطوات مهمة على صعيد التصنيفات الدولية بفضل
الدعم الذي تلقته من جهات العمل وقدم عرضا مفصال
للدور الذي لعبته جهات العمل في حصول الجامعة
على هذه المراكز المتقدمة ووزع استبيانا معدا من
قبل مؤسسة «كيو أس» يمكن لجهات العمل مأله
مما يسهل تتبع اسهامات جهات العمل في دعم موقع
الجامعة في التصنيف العالمي.
وبعد ذلك قام رئيس الجامعة بتكريم الجهات التي
قررت الجامعة تكريمها في هذا اليوم الهام.
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مؤكدين على إخراج جيل جديد من الطالب مستقل الشخصية ..تربويون:

السفير نجيب البلوشي:

األنشطة المدرسية تطلق القدرات

خطاب صاحب السمو
المس جميع القضايا الملحة

الدوحة

$

قال سعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي سفير
سلطنة عمان لدى دولة قطر :لقد تابعنا كعادتنا
باهتمام بالغ كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة
 حفظه الله  -في الجلسة االفتتاحية للجمعيةالعامة لمنظمة األمم المتحدة في دورتها الحالية
في مدينة نيويورك.
وقد جاءت كلمة سموه لتشمل
وتالمس جميع القضايا الملحة على
الساحة اإلقليمية والدولية ،وبفضل
النظرة الحكيمة لسموه ،تناول عددا
من الملفات السياسية منها باقتدار،
داعيا إلى نبذ الفرقة وحل النزاعات
بالطرق السلمية وإحقاق الحق
واللجوء إلى الشرعية الدولية.
وأضاف السفير العماني خالل
تصريحات صحفية إن اإليمان

نظرة
حكيمة
في تناول
الملفات
السياسية

بالحوار الذي دعا إليه سموه والعمل
المشترك وفهم كل طرف لآلخر،
هو ركيزة أساسية يجب ان تسود
العالم ليعيش في أمن وسالم ووئام
وتعاون .وتطرق سموه في كلمته
إلى أهم حدث رياضي عالمي تتجه
إليه أنظار العالم والذي سوف تشهده
دولة قطر قريبا جدا وسيضع الدولة
في محطة اهتمام الرياضة العالمية
ألعوام كثيرة قادمة بمنشآتها
الرياضية الفريدة من نوعها وبنيتها
التحية الضخمة وتنظيمها الرائع،
حيث رحب سموه بالجميع دون
تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء
البطولة المفعمة بالحماس وليكونوا
شهودا على النهضة االقتصادية
والحضارية للدولة.
وختم السفير البلوشي تصريحاته
قائ ًال :نحن نشعر بالفخر واالعتزاز
لما تحقق في دولة قطر الشقيقة من
إنجازات في مختلف القطاعات على
مدى السنوات الماضية.

ضمن فعاليات «إربد عاصمة للثقافة العربية»

«الثقافة» تشارك
بندوات وأمسيات شعرية
الدوحة

$

تشارك وزارة الثقافة القطرية في فعاليات «إربد
عاصمة للثقافة العربية  »2022بندوات وأمسيات
شعرية ،حيث ُأ ِقيمت األربعاء أمسية شعرية في
بيت «عرار – إربد» ،بمشاركة مجموعة من شعراء
قطر ،ومنهم الشاعر محمد إبراهيم السادة ،والشاعر
علي المسعودي ،والشاعر عبد الحميد يوسف،
ويديرها الشاعر أحمد طناش الشطناوي.
وأقيمت الخميس ندوة حول الرواية القطرية في تمام
الساعة السادسة والنصف مساء في بيت «عرار –
إربد» ،بمشاركة الدكتور أحمد عبد الملك ،والسيد
جمال فايز ،ويديرها األستاذ عاقل الخوالدة ،كما
تضمن جدول فعاليات الوفد القطري زيارة إلى مقر
رابطة الكتاب األردنيين.
وعن المشاركة قال الشاعر محمد إبراهيم السادة:
إن المشاركين من الوفد القطري تمكنوا من تقديم
أدب وشعر مميز ضمن األمسية الثقافية الشعرية
والروائية التي شارك فيها الوفد ضمن فعاليات «إربد
عاصمة الثقافة العربية للعام .»2022
كما أكد الشاعر عبدالحميد اليوسف أن هذه
يد تمتد لتصافح أيدي كل العرب
المشاركة ٌ
المشاركين في هذه الفعاليات األدبية والشعرية،
حيث إن المشاركين القطريين يعكسون الموروث
الثقافي واألدبي باللغة الشعرية الخاصة التي
ينثرونها في قصائدهم.
وأوضح أنه تم خالل المشاركة تقديم بعض القصائد
عبر عن روح الهوية القطريةً ،
قدم
الفتا إلى أنه ّ
التي تُ ّ
ً
أيضا بهذه المناسبة قصيدة شعرية خالل األمسية
التي ترعاها وزيرة الثقافة األردنية.
وقال الكاتب جمال فايز :تأتي مشاركة الوفد القطري
بمناسبة إعالن «إربد عاصمة الثقافة العربية للعام
 ،»2022وقد تمثلت المشاركة في أمسيات شعرية،
حيث قدم الوفد القطري أمسية شعرية في الشعر
الفصيح في بيت «عرار – إربد» ،بمشاركة شعراء
فصحى ،الفتا إلى أن المشاركة األخرى للوفد القطري
حول األدب القطري ،بمشاركة الدكتور أحمد عبد
الملك ،حيث يقدم ورقة حول الحركة األدبية في قطر
في مجاالت أدبية مختلفة ،كما سيشير خالل هذه
الورقة إلى إبراز الرموز في مجاالت األدب المختلفة
ً
أيضا.

$

يعد النشاط المدرسي أداة من األدوات التي تسهم
في تكوين شخصية الطالب ،وانتاج طالب مبدع
يتقن مهارات التفكير العليا ،قادر على اإلبداع ،حيث
أجمع عدد من خبراء التربية العاملين بوزارة التربية
والتعليم والتعليم العالي ان هذه األنشطة تنمى
قدرات الطالب البدنية والذهنية والنفسية ،كما
تساهم في تفجير الطاقات الكامنة بمدارس الدولة،
الفتين إلى األنشطة تساهم على دعم إبداعات
الطالب وميولهم الدراسية ،مما يعمل على فرز جيل
جديد مستقل الشخصية.
ولفتوا إلى ان استراتيجية وزارة التربية والتعليم
والتعليم العالي ،تولي األنشطة المدرسية أهمية
كبرى خالل الفترة المقبلة ،وذلك إدارك ًا منها
بأهميتها لتوسعة مدارك الطالب ،وتنمية قدراتهم
البدنية والذهنية والنفسية والفنية ،مشيرين إلى
أن أهميتها تأتي من كسرها للشعور بالملل لدى
الطالب في المدارس ،وكسر األجواء المشحونة
ببالحصص الدراسية المليئة بالمعلومات الجافة
والتي تحتاج إلى تركيز.
وفي هذا السياق أوضحت األستاذة عائشة الكعبي
استشارية برامج وأنشطة ،أن المدرسة تعد
المؤسسة االجتماعية التي تأتي مكملة لدور االسرة
في أهميتها وتأثيرها على الصحة النفسية ودرجة
توافق األبناء نفسيا ،خاصة مع إنشغال األسرة
في العصر الحديث بالعديد من مهام العمل ،وعدم
توفر الوقت الالزم ليكونوا بجانب األبناء ،الفتة إلى ان
المدرسة هي المكان الذي تنموا فيها قدرات الطالب
العقلية والجسدية ،كما انها مصدر المعلومات األول
للطالب بعد المنزل.
وتؤكد أن المدرسة ال تستطيع تحقيق أهدافها مع
الطالب ،إال بتفعيل البرامج والخطط واألنشطة
المتنوعة ،والتي تساهم بخروج جيل جديد سليم
صحيح الصحة النفسية ،يدرك أهمية تحقيق
األهداف والقدرة على النجاح بجميع مجاالت الحياة،

} السفير العماني

الدوحة
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كما تساهم بالتغلب على الروتين ،مشيرة إلى
أن استراتيجية الوزارة الجديدة تبني شخصية
الطالب من خالل تلك األنشطة التي أولتها الوزارة
أهمية بالغة خالل رؤيتها للعام االكاديمي الحالي.
من جهتها ،تؤكد األستاذة موزة المنصوري على أهمية
األنشطة داخل المدارس التي توسع مدارك الطلبة،
وتنمي قدراتهم البدنية والذهنية والنفسية والفنية،
وتوضح انها تفضل األنشطة المنوعة التي تقام خالل
اليوم الدراسي ألنها تكسر الحاجز النفسي وحالة
الشعور بالملل لدى الطالبات بجميع أعمارهن،
وتكسر األجواء المشحونة بمعلومات جافة ،مما
يجعل الطالب في حاجة إلى تركيز.
وتضيف أنها تفضل أن تكون برامج األنشطة
المدرسية في األماكن السياحية والمفتوحة مثل
المتاحف ،لتتيح للطلبة االستمتاع بالهواء وتغيير
حالتهم النفسية من ضغوط اليوم الدراسي.
وفي ذات السياق ،تقول األستاذة سلمى بوشرباك
المنصوري استشارية برامج وأنشطة ،ان النشاط

المدرسية لها أهمية كبيرة في تكوين شخصية
الطلبة واستثمار طاقاتهم البدنية والنفسية ،كذلك
إطالق طاقاتهم الكامنة ،الفتة إلى ان الفرص متاحة
بالمدارس لتفعيل مثل هذه البرامج واألنشطة،
وذلك من خالل الساحات المفتوحة والقاعات
الرياضية التي تتوفر بمدارس الدولة ،مما يساهم
بممارسة جميع األنشطة المختلفة ،هذا بخالف
المشاركات والفعاليات التي تقيمها الوزارة مع عدد
من مؤسسات الدولة ،والتي ال حصر لها.
وفي ذات السياق تعتبر أميرة العلي اختصاصية
برامج وأنشطة ،أن النشاط المدرسي منفذ مهم
إلبداعات طالب المدارس ،ومتنفس لهم خالل اليوم
الدراسي ،كذلك يعد تشجيعا لهم إلخراج طاقاتها
الكامنة ،الفتة إلى ان ممارسة األنشطة تخرج الطالب
من غرف الدراسة المغلقة ،كما تعمل على دعم
إبداعاتهم الشخصية والتي ال تجد متنفسا خالل
اليوم الدراسي.
وبينت انه من المهم أن ترتبط تلك االنشطة بتعليم
القيم واألخالقيات حتى تترسخ في ذهن الطالب،
مشيرة إلى ان الوزارة لديها قائمة طويلة من االنشطة
المدرسية التي تمزج النشاط المدرسي بالقيم
وترسخ فكرة االنتماء الوطني ،وقالت :نحن نولي
النشاط المدرسي أهمية في الميدان التعليمي،
وذلك وترسيخ تحقيق الهوية وبناء الشخصية
المبدعة والمتزنة لدى جميع الطالب.
من جانبها ،تؤكدة األستاذة لولوة آل ثاني استشارية
برامج وأنشطة ،على أن النشاط المدرسي تفرز
طالبات مبدعات في التفكير ،هذا بخالف دعمها
للخلق الحسن والتمسك بالمبادئ والقيم الرفيعة،
مشددة على ان الوزارة ومن خالل المدارس تولي تلك
االنشطة أهمية كبيرة من حيث االهتمام والرعاية،
حيث تجد قبول لدى طالبات المدارس واإلدارات
المدرسية والهيئات اإلشرافية ،حيث يتم ممارستها
بانتظام وبفعالية كبيرة.
وترى األستاذة لولوة آل ثاني أن األنشطة المختلفة
تساهم في صنع طالب سوي العقل والبدن بعيدا
عن األفكار السلبية ،وتضيف أن البرامج واألنشطة
المدرسية الهادفة لها أهميتها الكبيرة في استثمار
مهاراتهم وإطالق طاقتهم ،وتنمية مواهب الطالب
اإلبداعية.

بالسنة الدراسية الجديدة في «تكساس»

« »%60مـن الطـالب قطـريون
الدوحة

$

أعلنت جامعة تكساس إي آند إم في قطر ،الجامعة
الشريكة لمؤسسة قطر ،عن استقبال أكبر دفعة من
الطالب القطريين الجدد في الفصل الدراسي الذي
انطلق خريف عام  2022بالتزامن مع الذكرى السنوية
العشرين الفتتاح الجامعة.
ويتطلع الطالب الجدد للتخرج من أحد فروع الهندسة في
الجامعة ،بما يتيح لهم تطوير ابتكارات هندسية متقدمة
والمساهمة في إحداث تأثير إيجابي في قطر والمنطقة.
وبلغ إجمالي عدد الطالب المسجلين في الجامعة هذا
الخريف  724طالب ًا ،بما في ذلك الطالب من جامعات
شريكة بالمدينة التعليمية ،باإلضافة إلى الطالب
الملتحقين ببرنامج الدراسة في الخارج من كوليج
ستيشن .واستقبلت الجامعة هذا العام  156طالب ًا
جامعي ًا جديد ًا و 16طالب دراسات عليا جديد ،كما
تستضيف  32طالب دكتوراه من حرم الجامعة الرئيسي
في كوليج ستيشن و 16طالب دكتوراه حاصلين على
منح من برنامج زمالة الدكتوراه.
ٍ
ويمثل الطالب القطريون  % 60من مجموع الطالب في
السنة الدراسية الجديدة % 56 ،منهم من اإلناث ،الالتي
يشكلن  63%من طالب الدراسات العليا الجدد في
الجامعة.
ويسعى الطالب للحصول على شهادة البكالوريوس
في برامج الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية
والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول ،فض ًال عن
شهادتي الماجستير في العلوم والماجستير في الهندسة
ً
وإضافة إلى برامج الهندسة ،تُ وفر الجامعة
الكيميائية.
فرص التعليم في مجاالت العلوم والرياضيات والفنون
الحرة والعلوم اإلنسانية .كما يحظى طالب جامعة
تكساس إي آند إم في قطر بفرصة التسجيل المتبادل
في عدة برامج في الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر
داخل المدينة التعليمية.
وتستقطب الجامعة العديد من الطالب بفضل سمعتها
القوية ومرافقها عالمية المستوى وكفاءة أعضاء هيئة
التدريس فيها ،إلى جانب مستوى خريجيها المتميز.
ويشير محمد البوعينين إلى دور السمعة المتميزة
لبرامج الجامعة في تشجيعه على التسجيل في برنامج
هندسة البترول ،حيث قال« :أتطلع للحصول على

شهادة هندسة البترول خالل أربع سنوات والمساهمة
في تطوير وطني ورسم مالمح مستقبله المتقدم .وآمل أن
فخر لوطني وجامعتي».
أكون محط
ٍ
من جانبه ،يؤكد محمد مصعب ،طالب الهندسة
الميكانيكية من دفعة عام  ،2026على سمعة الجامعة
المرموقة ومرافقها الحديثة باعتبارها من أهم العوامل
المحفزة لالنضمام إلى الجامعة ،حيث قال« :أتطلع
تجربة دراسية مميزة لمدة أربع سنوات
بشغف لخوض
ٍ
ونيل الشهادة الجامعية ،باإلضافة إلى المشاركة في
الفعاليات الرياضية واألنشطة الترفيهية والرياضية
والدراسات البحثية وااللتحاق ببرنامج الدراسة في
الخارج في كوليج ستيشن ،لتحقيق االستفادة القصوى
من فرص النمو والتطوير الذاتي التي توفرها الجامعة».
وتسعى شيخة الكواري ،التي تحمل درجة
البكالوريوس في العلوم من جامعة تكساس إي آند أم
في قطر ،للحصول على درجة الماجستير في الهندسة
الكيميائية ،حيث قالت في هذا اإلطار« :يوفر لي خيار
العمل أثناء متابعة الدراسة مساعدة كبيرة .فقد
حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة تكساس إي
أند أم في قطر ،واآلن أتابع دراستي للحصول على درجة

الماجستير أيض ًا .وأسعى ألشغل دور ًا قيادي ًا في قطر
انطالق ًا من الخبرات والمعلومات المتميزة التي تقدمها
الجامعة».
وأشار الدكتور سيزار أوكتافيو ماالفي ،عميد جامعة
تكساس إي أند أم في قطر ،إلى أن الجامعة تضم طالب ًا
من خلفيات ثقافية مختلفة ،حيث ينتمون إلى أكثر من
بخبرات أكاديمية متنوعة ،حيث
 40دولة ويتمتعون
ٍ
قال« :يسرنا استقبال أكبر دفعة من الطالب القطريين
الجدد في خريف  ،2022ونكرر التزامنا ،في الذكرى
العشرين الفتتاح جامعة تكساس إي آند إم في قطر،
بتعليم الجيل التالي من قادة القطاعات الهندسية،
الذين سيساهمون في بناء االقتصاد القطري القائم على
المعرفة وقيادة التحول العالمي في مجاالت الطاقة الذي
نشهده اليوم.
ويحصل طالب الجامعة على تعليم هندسي عالمي
وفرص للمشاركة في األبحاث المبتكرة،
المستوى
ٍ
باإلضافة إلى االنضمام إلى شبكة خريجي جامعة
تكساس إي آند أم ،التي تضم حالي ًا أكثر من  525ألف
عضو .وآمل أن يستفيد الطالب من جميع الفرص
المتاحة أمامهم خالل فترة دراستهم في الجامعة».
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افتتاح مركز الخور الصحي  ..األحد

« »40عيادة تقدم خدمات متنوعة

كتب

طاقته االستيعابية

أكرم الفرجابي

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية عن افتتاح مركز
الخور الصحي ،اعتبار ًا من األحد القادم الموافق 25
سبتمبر  ،2022حيث سيبدأ باستقبال المراجعين
في إطار االفتتاح التجريبي للمركز الذي يقام على
مساحة « »25,000متر مربع ،ويشمل مبنى رئيسيا من
مستويين ،يتضمن مبنى العيادات الرئيسي ،ويتألف
من بعض المباني اإلضافية ،مثل حمام سباحة وصالة
جيم والمسجد ،ومبنى للخدمات المساندة ،ومبنى
خاص بالحراسة ،وغرف مخصصة لعمال المراقبة،
ومركز للصيانة الكهربائية والميكانيكية ،ومرآب خاص
بسـيارات اإلسـعاف ،ويبلغ عدد مواقف السيارات بالمركز
« »297موقفا.
وكان مصدر مسؤول بمؤسسة الرعاية الصحية األولية
قد كشف لـ  $عن افتتاح مركز الخور الصحي
الجديد خالل سبتمبر الجاري ،مؤكدا إن المركز الصحي
الجديد سيكون بديال لمركز الخور الحالي ،وسيتضمن
خدمة الصحة والمعافاة ،ويبلغ العدد اإلجمالي للعيادات
« »40عيادة لتستقبل نحو « »600مراجع باليوم ،في
تخصصات طب األسرة والطفل السليم والمرأة السليمة،
واألمراض المزمنة وعيادات األسنان والجلدية واألنف
واألذن والحنجرة ،وغيرها من التخصصات ،مشيرا إلى
أن هذه التوسعات تأتي وفقا للخطة االستراتيجية التي
تقوم المؤسسة بتطبيقها من أجل التوسع في المنشآت،
وخدمات الرعاية الصحية في كافة أرجاء الدولة ،والوصول

نحو « »600مراجع
ً
يوميا لخدمة أهالي
المنطقة

بالخدمات للجميع بالقرب من مناطق سكنهم.

جودة وأمان

مراكز جديدة

وأوضح المصدر المسؤول أن مؤسسة الرعاية الصحية
األولية تراعي في تصميم المراكز الصحية الجديدة أن
تكون موافقة ألعلى معايير الجودة واألمان ،وبما يتوافق مع
المعايير التابعة للمنظومة العالمية لتقييم االستدامة
« ،»GSASحيث تم األخذ باالعتبارات التصميمية
والتشغيلية بما يلزم لتحقيق جودة بيئية بمعدل «»3
نجوم من حيث توفير الطاقة والحفاظ على البيئة ،مثل
استخدام الطاقة الشمسية بغرض تسخين المياه داخل
المباني ،واستخدام اإلضاءة الطبيعية عن طريق عمل
فتحات بانوراما باألسقف بحيث تسمح لضوء وأشعة
الشمس بالدخول فتحقق جزءا يسيرا من توفير الطاقة
الكهربية المستخدمة في اإلنارة ،وكذلك تطهير المكان

وفي الوقت الذي يتم التركيز فيه على إنشاء مراكز جديدة،
يجري أيضا العمل على صيانة وتوسيع بعض المراكز
الحالية التي تشهد إقباال كبيرا من المراجعين ،خاصة
تلك التي تخدم مناطق سكنية كثيفة ،حيث نجحت
مؤسسة الرعاية الصحية األولية خالل العشر سنوات
الماضية في زيادة عافية وصحة ورفاه سكان قطر بتقديمها
أفضل الخدمات الصحية وتطويرها باستمرار من خالل
العيادات التخصصية ،وتدشين طب األسرة ،والرعاية
المنزلية ،واالهتمام بالصحة النفسية ،وغيرها من
الخدمات ،باإلضافة إلى الخدمات الوقائية المتمثلة بافتتاح
المؤسسة ألكثر من « »5مراكز صحة ومعافاة في البالد،
وأيضا تقديمها خدمات الكشف المبكر والفحص الذكي.

يخصص ريعه لحملة «علمني»

«قطر الخيرية»
تدعو للتبرع لسوق خيري
الدوحة

قدر اإلمكان من خالل أشعة الشمس بما لها من عظيم
الفوائد.
وتضع مؤسسة الرعاية األولية خطة توسعية فيما يتعلق
بالمراكز الصحية ،حيث إن هناك مراكز جديدة باإلضافة
إلى مركز الخور سيتم افتتاحها خالل الفترة المقبلة ،وهذه
المراكز هي :المشاف ،وأم السنيم ،والسد ،استعدادا
لبطولة كأس العالم « ،»2022كما تتضمن الخطة
التوسعية إنشاء مراكز صحية جديدة في مناطق الهالل
وبني هاجر وأم غويلينة ومدينة خليفة ،حيث سيكون كل
من مركزي أم غويلينة ومدينة خليفة بديلين للمركزين
الحاليين ،ومن المقرر أن يتم االنتهاء من تشييد هذه
المراكز بحلول «.»2024

وال تزال المؤسسة مستمرة في رسم خطط واستراتيجيات
جديدة تساعدها على التف ّرد في مجال الرعاية الصحية
األولية من خالل توسيع التغطية الجغرافية لمراكزها
وتقديم خدمات متطورة ودعم البحث العلمي واستقطاب
الكفاءات ودعم شركاء المؤسسة في القطاع الصحي
وجميع القطاعات األخرى.

خدمات متطورة
وشهدت خدمات مؤسسة الرعاية الصحية األولية تطورا
ملحوظا ،فقد استطاعت المؤسسة خالل السنوات
األخيرة تقديم خدمات إلكترونية هي األولى من نوعها في
القطاع الصحي في قطر بإطالقها لتطبيق «نرعاكم» الذي
بفضله أصبح بإمكان سكان قطر إدارة كافة األمور المتعلقة
بصحتهم وصحة أسرهم في أي وقت ومن أي مكان ،كما
لعبت المؤسسة دورا هاما ورئيسيا في التصدي للجائحة،
حيث تولت المراكز الصحية التابعة للمؤسسة مسؤولية
اكتشاف الحاالت المشتبه بها والتعامل معها ،هذا باإلضافة
إلى إطالقها لحمالت تطعيم ضد «كوفيد  »19 -واسعة
النطاق ،كما أنها قدمت الدعم الالزم لشركائها في التصدي
لهذه الجائحة.
وقد حرصت المؤسسة على االستمرار في تقديم خدماتها
عبر كافة مراكزها الصحية المتاحة ،والحفاظ على سالمة
وأمن مراجعيها وتقليل فرص العدوى من خالل تقديم بعض
الخدمات عن بعد مثل االستشارات الهاتفية ومكالمات
الفيديو وخدمة توصيل األدوية إلى المنازل وإنشاء مركز
االتصال المجتمعي وتدشين الخدمات اإللكترونية.

لجعلها أكثر صحة لكل أفراد األسرة« ..الرعاية األولية»:

المونديال فرصة لتغيير نمط الحياة

$

أعلنت قطر الخيرية عن تواصل استقبال التبرعات للسوق
الخيري ،بمركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع فرع الريان
حتى يوم االثنين القادم الموافق  26سبتمبر الجاري ،والذي
يخصص ريعه لصالح حملة «علمني» داخل قطر.
ودعت قطر الخيرية جميع األفراد واألسر والشركات للتبرع
بمختلف األدوات المنزلية والمالبس واإلكسسوارات
والمأكوالت الشعبية والمشروبات ليتم بيعها بأسعار رمزية،
بالسوق الخيري الذي سيقام بمركز قطر الخيرية لتنمية
المجتمع بالريان في الفترة من  27سبتمبر الجاري ويستمر
حتى  29منه.
ونوهت بأن استقبال المأكوالت الشعبية واألطباق الخيرية
يتم يوم انطالق فعاليات السوق الخيري « 27سبتمبر» ،ولمزيد
من االستفسار عن
التبرعات للسوق يمكن
االتصال عبر الهاتف رقم
.50014579
ومن المقرر أن تنظم على
هامش فعاليات السوق
محاضرات
الخيري
توعوية وثقافية تتعلق
الخيري
بالعمل
واإلنساني.
وتحث قطر الخيرية على زيارة السوق الخيري واالقتناء منه
ألنه يدعم عمل خيري وهو حملة التعليم داخل قطر «علمني»،
حيث سيعود ريع السوق إلى هذه الحملة الخيرية لتوفير
ما يحتاجه الطالب من مصاريف دراسية وحقيبة مدرسية،
ومواصالت ،وكتب وغيرها.
ويهدف السوق الخيري ،إلى نشر ثقافة التطوع واألعمال
الخيرية بين أفراد المجتمع واستثمار الفائض لدى األسر في
الجانب الخيري.
يذكر أن مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع فرع الريان سبق
وأن نفذ سوقا خيريا بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري
وحظي بإقبال كبير من الزوار من كافة ارجاء الدوحة حيث بادرت
الكثير من األمهات والطالبات وأهل الخير بالتبرع بالمالبس
والمستلزمات المنزلية وغيرها من األدوات مما أسهم في زيادة
العائد المادي لهذا المشروع الذي خصص لدعم حملة باكستان،
وقدمت خالله محاضرة تربوية لنشر الوعي بين السيدات.

} د .هناء خضير

يعتبر مونديال كأس العالم الذي سوف ينطلق بعد
أقل من شهرين أكبر تجمع رياضي على وجه المعمورة
سيقام ألول مرة في المنطقة العربية والشرق األوسط،
وتحديدا في قطر الراعية للرياضة والرياضيين والتي
وعدت الجميع بأن يكون موندياال استثنائيا في كافة
جوانبه ،واستطاعت بشهادة كل المتابعين أن توفي
بكل هذه التعهدات كي تثبت وتؤكد مدى ما يتمتع
به اإلنسان القطري والعربي من إمكانيات وقدرات على
تنظيم واستضافة أهم وأكبر الفعاليات.
إن هذا التجمع الرياضي العالمي يجعلنا نتوقف
ونسلط الضوء على أهمية الرياضة ونمط الحياة
الصحية من مأكل ومشرب والفعاليات اليومية
التي نمارسها وتغييرها بما ويتناسب ونمط الحياة
الصحية في دولة سباقة ومميزة برعاية األنشطة
الرياضية ودعمها واالهتمام بالرياضيين.

الحياة الصحية
وتؤكد الدكتورة هناء خضير صالح أخصائية طب
المجتمع في مؤسسة الرعاية الصحية األولية :في
البداية نسعى من أجل التوعية بأهمية نمط الحياة
الصحية اليومي لألفراد؛ للحفاظ على تمام الصحة
والعافية حيث يشمل نمط الحياة الصحية عدة
جوانب منها الطعام الصحي والمتوازن وممارسة
األنشطة الرياضية المختلفة والنوم الصحي واالبتعاد
عن القلق والتوتر ومعالجتها ،كما واالبتعاد عن

التدخين وكل ما يضر الجسم وكذلك ننصح دائما
بالتواصل والترابط االجتماعي واالسري لما له من أثر
في تحسين الصحة النفسية وتغيير نمط الحياة
وجعله إيجابيا لعيش حياة سعيدة وهانئة.
ويجب ان يكون طعامنا صحيا بحيث نراعي شروط
الحياة الصحية كان يكون غني بكافة العناصر
الغذائية األساسية والضرورية لنمو الجسم وعافيته
ويشمل أيضا تناول الوجبات اليومية بأوقات منتظمة
وبكميات معتدلة .ومن أجل مصلحة الفرد واالسرة
يجب ان تكون االم حريصة على تحضير الوجبات
الصحية داخل المنزل واستخدام الخضراوات بأنواعها
وألوانها المتعددة للتنوع الغذائي المتكامل.

ممارسة الرياضة
وعلى المرأة وبكونها أما أيضا دور كبير في تشجيع
ممارسة الرياضة هي وعائلتها من أفراد األسرة
وباألخص في فترة التحضيرات والتجهيز النهائي قبل
انطالقة المونديال الحدث الرياضي األكبر واألبرز وهو ما
يتماشى مع أهداف وتطلعات الدولة في تكوين مجتمع
رياضي صحي ،ويجب تخصيص الوقت الكافي
والمناسب لممارسة الرياضة مثل رياضة المشي أو
أي رياضة أخرى تفضلها هي وأسرتها ،وتكون ممارسة
الرياضة مثل تمارين التحمل ما يقارب من  150دقيقة
من التمارين متوسطة الشدة في األسبوع حيث يمكن
تقسيمها على مدار األسبوع بما ال يقل عن  10دقائق

للجولة الواحدة كما وينصح بممارسة األنواع األخرى
من الرياضات كتمارين المقاومة والتوازن والمرونة
وأهمها الجري والسباحة وممارسة األلعاب الرياضية
المحببة والمشوقة ألفراد االسرة.

النوم المبكر
كما وأن النوم المبكر والصحي في بيئة مريحة من 8-7
ساعات يوميا يساعد وبشكل كبير على االستيقاظ نهار ًا
بنشاط ألداء المهام المختلفة على أكمل وجه ومن هنا
يجب الحرص على اخذ القسط الكافي من النوم الصحي
والمريح لجميع افراد العائلة من مختلف االعمار ،حيث
يكون النوم واالستيقاظ بنفس الوقت يومي ًا ،بدون أي
اختالف بين أوقات النوم في أيام األسبوع وعطلة نهاية
األسبوع وإطفاء كل اإلضاءة غير الضرورية في الليل أو
تقليلها على األقل ساعة قبل النوم ،وباألخص الضوء
األزرق للشاشات كشاشة التليفزيون أو الموبايل.
كذلك فإن زيارة األهل واألصدقاء والترابط االجتماعي
واألسري ضروري لصحة األشخاص في المجتمع
حيث يمكن أن يساعد في عالج االضطرابات
النفسية المتعددة ،والسيطرة عليها وتنمي الرفاهية
الشخصية واالجتماعية والتحلي بالعاطفة اإليجابية
أي القدرة على التفاؤل والقدرة على رؤية الماضي
والحاضر والمستقبل بطريقة إيجابية ،حيث يمكن
القيام بالتنزه مع األهل أو األصدقاء مما يزيد من تعزيز
الترابط االجتماعي بين أفراد األسرة.

متابعات
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مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل ..د .مبارك الهاجري:

خطة لزيادة المراكز المتنقلة
كتب

محمد أبوحجر

أكد الدكتور مبارك الهاجري ،مدير إدارة التوثيق
ورئيس المراكز الخارجية في وزارة العدل على
وجود خطة لدى اإلدارة للتوسع وتطوير
الخدمات وزيادة المراكز المتنقلة خالل
الفترة المقبلة ،مشيرا إلى توافر خدمات
المكتب المتنقل حاليا بمجمع قطر
مول وذلك إلتاحة الخدمات للجمهور مثل
التوثيق وتصديق المحررات وخدمات
التسجيل العقاري.

« »% 98من الموثقين
خريجو كلية القانون

} د .مبارك الهاجرى

وأضاف في تصريحات لتليفزيون قطر :جاء اختيار المكان
ملبيا لرغبة الجمهور وفقا الستطالع الرأي الذي تم في
إطار تفاعل الوزارة مع الجمهور وحرصها على توفير الوقت
والجهد على المراجعين وإنهاء معامالتهم بيسر وسهولة،
مشيرا إلى أن  % 98من الموثقين القانونيين من خريجى
كلية القانون ويتم تدريبهم وتطويرهم على القيام بأعمال
التوثيق القانونى قبل مباشرة عملهم.
وتابع :يأتي استمرار عمل المكتب المتنقل تنفيذا
لتوجيهات سعادة وزير العدل باالرتقاء بخدمات الجمهور
وتوفيرها في األماكن األكثر كثافة وبما يلبي احتياجات
المراجعين دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة ،حيث تعتبر
خدمة المكتب المتنقل نقلة نوعية في جهود الوزارة
لتقريب المعامالت من الجمهور وتيسير حصولهم عليها
وهي متاحة لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار
السن وذوو االحتياجات الخاصة وأصحاب الحاالت الذين
تحبسهم ظروف معينة كالمرض ونحو ذلك.
إن المكتب يقدم جميع المعامالت التي تهم الجمهور،
بما في ذلك التوكيالت وعقود البيع ،وعقود تأسيس
الشركات ،وتسجيل بيع العقارات ونقل ملكيتها،
والتصديق على العقود بأنواعها ،وغير ذلك من خدمات
التسجيل العقاري والتوثيق ،وبمعدل إنجاز ال يتجاوز 10
دقائق إلنهاء المعاملة.
وأشار إلى أن المكتب المتنقل يشهد إقباال كبيرا من الجمهور
مما يؤكد أهمية هذه المبادرة وحرص الوزارة على االستمرار
بها كأحد مكاتبها الخارجية المخصصة لخدمة الجمهور.

القادمة ،في ظل قيام الوزارة بإتخاذ خطوات إيجابية
وجهود حثيثة في تطوير وأتمتة بعض الخدمات المقدمة
للمتعاملين.
ولفت إلى قيام الوزارة بشكل دوري بتحديث الشبكة
اإللكترونية وبنيتها التقنية في إطار خطة شاملة للتحول
الرقمي حيث تم تحديث الموقع اإللكتروني للوزارة بما
يتماشى مع أهداف خطة حكومة قطر الرقمية والمبادئ
التوجيهية لضمان وصول مختلف فئات المجتمع بما
فيهم ذوو االحتياجات الخاصة وكبار السن ،إلى الخدمات

اإللكترونية للوزارة.
وتابع :يكشف حجم المعامالت المنفذة بالمراكز
الخدمية للوزارة ومنصاتها الرقمية خالل هذه الفترة مدى
كفاءة األنظمة التشغيلية ألجهزة الوزارة في تقديم وإنهاء
الخدمات لجمهور المواطنين.

تسهيل الخدمات
جدير بالذكر يوفر الموقع اإللكتروني لوزارة العدل أكثر
من  211خدمة إلكترونية مكتملة بيسر وسهولة ،كما

«تطوير صك»
وأشار إلى إطالق نسخة جديدة من برنامج صك االلكترونى
الخاص بخدمات التوثيق والتسجيل العقارى الفترة

يمكن المتعاملين من الوصول إلى خدمات صك وتطبيقات
الوزارة الذاتية من خالل نوافذ آمنة ومحدثة وفقا ألفضل
التجارب الحديثة ،بما في ذلك إتاحة خدمات تتبع
المعامالت وإنهاء بعضها إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة
مراكز الخدمات الخارجية للوزارة.
واستحدثت الوزارة مؤخرا عددا من التسهيالت الهادفة إلى
استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق
التي يوفرها نظام صك عبر اإلنترنت ومن خالل أنظمة
الموبايل واألجهزة الذكية.
واستهدفت التحسينات الجديدة تسهيل حصول
المراجعين على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي
كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق ،وذلك في إطار
جهود وزارة العدل لتذليل العقبات التي تواجه الجمهور في
الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق.
هذا وتحتوي البوابة على كافة خدمات التوثيق سواء
منها ما يخص الوكاالت أو التصديقات أو االستعالم عن
المح ّررات إلى جانب خدمات التسجيل العقاري بمختلف
ُ
أنواعها ،كالخدمات العقارية ،وخدمات نقل الملكية،
ومعامالت الرهن ،والبيوع ،وإصدار السندات ،ونحوها.
ونفذت الوزارة العديد من اإلجراءات والتحسينات التي
أدخلتها على أنظمة العمل ،بما فيها إعادة هيكلة الخدمات
اإللكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور ،وتوفير
بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل
العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين
الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات
بالزمان والمكان المناسبين.
كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية ،وتحديث
آليات إصدار السندات والوكاالت ،ضمن منظومة شاملة
للتحول الرقمي لخدمات الوزارة.

َّ
وقعت اتفاقية تعاون مع «اليونسكو»

لطلبة الفوج الثاني من ماجستير الدراسات الدبلوماسية

«العمل االجتماعي» تنظم ملتقى للسفارات

«الدوحة للدراسات» ينظم رحلة علمية إلى بروكسل

الدوحة

$

بهدف تحفيز سبل التعاون
مع السفارات ،وفي إطار تبادل
الخبرات والممارسات المثلى،
وتنظيم الملتقيات العلمية في
مختلف مجاالت العمل االجتماعي،
نظمت المؤسسة القطرية للعمل
االجتماعي ملتقى تعريفيا يجمع
عددا من السفراء والوزارات ومنظمات
األمم المتحدة في دولة قطر لتسليط
الضوء على مدى االهتمام الذي
توليه هذه الجهات في مجال العمل
االجتماعي فض ًال عن التعاون الدائم
بين السفارات مع المؤسسات التي
تعنى بها في دولة قطر.
من جانبه أكد سعادة السيد احمد
بن محمد الكواري الرئيس التنفيذي
للمؤسسة على األهمية البالغة التي
توليها المؤسسة ومسؤولوها للتعاون
مع السفارات وقال :نحن مقتنعون
بالدور الذي تلعبه هذه الجهات في
التعاون في مجال العمل االجتماعي،
وذلك باإلسهام في تحقيق واقع

أفضل للفئات المستهدفة من
طرف المؤسسة ومراكزها .ويرتكز
هذا التعاون في المجاالت ذات
االهتمام المشترك كتبادل الخبرات
والممارسات الفضلى والتنسيق في
بعض األمور المرتبطة بالجاليات
التابعة لهذه السفارات ،خاصة
فيما يخص الخدمات التي تقدمها
المؤسسة .مؤكد ًا أن المؤسسة في
هذا المجال لن تتأخر في تسخير
خبراتها وجهودها وخدماتها من أجل
التعاون المثمر والبناء مع السفارات
بهدف تحقيق الصالح العام للمجتمع
والوطن.
وأشار سعادته إلى أن المؤسسة
حريصة على التطوير والتميز في
تقديم أفضل الخدمات وتمكين
منتسبيها ودمجهم في المجتمع،
فضال عن دورها في رصد القضايا
االجتماعية والذي مكنها من أن تكون
الداعم والمناصر للقطاع االجتماعي
في قطر من خالل تفعيل الشراكات
المؤسسية ،وخلق ثقافة مؤسسية
جديدة قوية وقادرة على مواجهة
وإدارة األزمات بكفاءة وفاعلية.

وأكد أن الهدف في آخر المطاف
هو تقديم أفضل الخدمات للفئات
المستهدفة من طرف المؤسسة
والمراكز ،ولهذا فإن التعاون يكتسي
أهمية بالغة لتحقيق هذه األهداف
الخاصة بالمؤسسة ومراكزها
من جهة وتحقيق أهداف التنمية
الوطنية المتضمنة في رؤية قطر
 2030من جهة أخرى ،حيث إن
التعاون وبناء الشراكات ومناصرة
قضايا الفئات المستهدفة من
طرف المؤسسة ومراكزها تعتبر
من الركائز االستراتيجية التي
توجه عمل المؤسسة .وتجدر
اإلشارة في هذا الشأن إلى أن برامج
ومشاريع المؤسسة القطرية للعمل
االجتماعي تشكل دعامة أساسية
في خطط التنمية لدولة قطر.
ووقعت المؤسسة على هامش
َّ
الحفل اتفاقية تعاون مع منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة
«اليونسكو» ،للتعاون في مجاالت
التنمية االجتماعية والبشرية
وسياسات وممارسات التعليم
الشامل وتمكين المرأة والشباب،.
كما تعزز االتفاقية دورها في رصد
القضايا االجتماعية والذي مكنها من
أن تكون الداعم والمناصر للقطاع
االجتماعي في قطر من خالل تفعيل
الشراكات المؤسسية ،وخلق
ثقافة مؤسسية جديدة قوية وقادرة
على مواجهة وإدارة األزمات بكفاءة
وفاعلية من خالل عضويتها في
االتفاقيات واللجان الثقافية ،تعزيز
دور مكتب «اليونسكو» اإلقليمي
وتعريف القطاع الدبلوماسي عن
العمل االجتماعي في دولة قطر ودور
منظمات المجتمع المدني .

الدوحة

$

بدأ طالب الفوج الثاني من برنامج
التنفيذي في الدراسات
الماجستير
ّ
الدبلوماسية والتعاون الدولي بمعهد
ّ
الدوحة للدراسات العليا أعمال الرحلة
العلمية إلى العاصمة البلجيكية
ّ
بروكسل ،بزيارة هيئة العمل
الخارجي ،حيث كان في استقبالهم
سعادة السفير السيد عبد العزيز
بن أحمد المالكي ،سفير دولة قطر
لدى االتحاد األوروبي وحلف شمال
األطلسي؛ والسيد كارل هاليرغارد
نائب المدير العام لمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا .حيث
قام بتعريفهم على مهام وخطط
عمل الهيئة وعالقاتهم بالبعثات
الدبلوماسية لدولة قطر لدى االتحاد
األوروبي وحلف شمال األطلسي.
وضمن فعاليات اليوم األول من الزيارة
التي بدأت يوم  19سبتمبر  ،2022جرى
عقد محاضرة بعنوان «العالقات بين
االتحاد األوروبي وقطر» قدمتها السيدة/
آنا ماريا باناجيوتاكوبولو ،رئيسة
قسم العالقات مع شبه الجزيرة
العربية والعراق ناقشت فيها أساليب

التعاون الدبلوماسي بين دول االتحاد
األوروبي ودولة قطر وسبل التقارب
في العالقات الدولية بين الجانبين
ومساهمات دولة قطر في الحفاظ
على السلم واألمن في إقليم الشرق
األوسط بالتعاون مع الدول األوروبية.
وضمن سلسلة المحاضرات التي
ألقيت في مقر الهيئة عقدت محاضرة
بعنوان «دور هيئة العمل الخارجي
في الخدمة الدبلوماسية لالتحاد
األوروبي» يقدمها السيد  /تييري
بيتشيت ،رئيس قسم البروتوكول
ً
معرفا طالب الوفد عبى
في الهيئة
طريقة العمل الدبلوماسي للبعثات
الدبلوماسية لالتحاد األوروبي وحلف
شمال األطلسي .كمما جرى عقد
محاضرة بعنوان «دبلوماسية الطاقة»
يقدمها السيد  /أندرس روزمار ،رئيس
فريق دبلوماسية الطاقة والسالمة
النووية ،قسم التحول األخضر ،وجرى
من خاللها عرض مستجدات موضوع
الطاقة على الصعيد العالمي ودور
دولة قطر في النسيق مع دول االتحاد
األوروبي بشأن الحفاظ على توازنات
عالمية في موضوع الطاقة ،ال سيما
بعد األزمات األخيرة التي ضربت قطاع
الطاقة.

وقالت األستاذة إيمان السليطي،
المدير التنفيذي للقطاع المالي
واإلداري في معهد الدوحة للدراسات
العليا إن هذه الزيارة ليست
هي األولى من نوعها على صعيد
العمل األكاديمي في برنامج
الماجستير التنفيذي في الدراسات
الدبلوماسية .وتأتي هذه الزيارة
في إطار سعي كل من معهد
الدوحة للدراسات العليا والمعهد
الدبلوماسي في وزارة الخارجية
نحو تطوير وتوسيع نطاق العالقات
مع الهيئات الدبلوماسية القطرية
ومثيالتها األوروبية؛ بما يخدم
مصالح طالب البرنامج المقدم من
كلية االقتصاد واإلدارة والسياسات
مستقبلية.
العامة ،في مشاريع
ّ
تترجم هذه الرحلة رؤية معهد
التعليمية
العملية
الدوحة في إدارة
ّ
ّ
بصورة تُ تيح للطالب مقاربة الواقع
العملي مع الواقع األكاديمي وربط
ّ
مخرجات الوحدات الدراسية مع
الواقع الدبلوماسي بعد االرتكاز على
أرضية أكاديمية واضحة تحمل
ّ
رؤية منهجية لمخرجات برنامج
الماجستير التنفيذي في الدراسات
الدبلوماسية والتعاون الدولي.

تأجيل عمومية «الخليج للتأمين التكافلي»
أعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي أنه نظر ًا لعدم اكتمال
النصاب القانوني الالزم لعقد الجمعية العامة غير العادية والذي
كان مقررا عقده يوم  20سبتمبر الجاري؛ لذا سيتم تأجيل
االجتماع إلى الموعد االحتياطي وذلك يوم  27سبتمبر الجاري في
مساء .وحققت شركة الخليج
مقر الشركة بتمام الساعة 04:30
ً
للتأمين التكافلي أرباحا صافية بلغت  2.9مليون ريال مع ربحية
للسهم بلغت  0.129ريال في النصف األول من .2022
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توقعات بزيادة إضافية في نوفمبر وديسمبر «»2022

موجة رفع الفائدة لم تنته بعد !
كتب

سعيد حبيب

سجلت بورصة قطر انخفاضا بنسبة % 4.53
بما يعادل  599.93نقطة ،لتغلق تعامالت األسبوع
الجاري عند مستوى  12643.8نقطة تحت ضغط
قرار رفع الفائدة والمخاوف من استمرار زيادتها
مستقبال.وفي الغالب يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة
إلى تسرب حصة من سيولة البورصة إلى الودائع
بحثا عن المالذ اآلمن في ظل ارتفاع جاذبيتها عقب
رفع الفائدة على الودائع إلى  % 3.75بوصفها قناة
استثمارية بمخاطر معدومة مع عوائدة جيدة
خصوا في خضم حالة عدم اليقين التي تسيطر
على االقتصاد العالمي.
وتشير التقديرات إلى أن بنك االحتياطي
الفيدرالي األميركي سيقوم برفع إضافي ألسعار
الفائدة مرتان خالل الفترة المتبقية من 2022
بواقع  50نقطة أساس في كل من نوفمبر
وديسمبر القادمين ،قبل إجراء زيادة أخرى بواقع
 25نقطة أساس في أوائل عام  2023وهو ما يعني
أن موجة رفع أسعار الفائدة األميركية لم تنتهي
بعد .وغالبا ما تقوم البنوك المركزية الخليجية
التي تربط عمالتها بالدوالر باقتفاء أثر االحتياطي
الفيدرالي األميركي في تحركات أسعار الفائدة.
حيث قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل
اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار  75نقطة
أساس إلى  ،% 3.75ورفع معدل اتفاقيات إعادة
الشراء المعاكس «الريبو العكسي» ،بمقدار 75
نقطة أساس إلى  .% 3.25ورفع مصرف اإلمارات
المركزي «سعر األساس» على تسهيالت اإليداع
لليلة الواحدة بـ  75نقطة أساس من  % 2.4إلى
 % 3.15وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر
الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من  % 2.75إلى
 % 3ورفع مصرف البحرين المركزي معدل
الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد
بمقدار  75نقطة أساس إلى  % 4كما رفع مصرف
البحرين المركزي معدل الفائدة على اإليداع لليلة
واحدة بمقدار  75نقطة أساس إلى  ،% 3.75وفائدة
اإليداع ألربعة أسابيع إلى  % 4.75وفائدة اإلقراض
العماني فقرر
إلى  .% 5.25أما البنك المركزي ُ
زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء
للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها
الفيدرالي االحتياطي األميركي ،وهي  75نقطة
أساس ليصبح .% 3.75
وبدوره قام مصرف قطر المركزي اعتبارا من أمس
الخميس برفع سعر فائدة المصرف لإليداع

مخاوف من
تسرب «السيولة»
من األسهم
القطرية إلى
الودائع المصرفية
« »6بنوك مركزية
خليجية اقتفت
أثر «االحتياطي
الفيدرالي»
األميركي
( )QCBDRبمقدار  75نقطة أساس ليصبح  % 3.75مع
رفع سعر فائدة المصرف لإلقراض ( )QCBLRبمقدار
 75نقطة أساس ليصبح  % 4.50ورفع سعر إعادة
الشراء ( )QCB Repo Rateبمقدار  75نقطة أساس
ليصبح .% 4
وذلك في أعقاب قيام لجنة السوق المفتوحة بمجلس
االحتياطي الفيدرالي األميركي (البنك المركزي
األميركي) رفع أسعار الفائدة على األموال الفيدرالية
 75نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين  % 3و،% 3.25
وهو أعلى مستوى للفائدة منذ أوائل عام .2008
ويأتي تحرك مصرف قطر المركزي تلبية
الستحقاقات ارتباط الريال القطري بالدوالر
األميركي حيث يتم تثبيت سعر صرف الريال
القطري مقابل الدوالر األميركي عند مستوى 3.64
ريال للدوالر.
ووفقا للتقديرات فإن بورصة قطر قادرة على
استيعاب «رفع» الفائدة استنادا إلى تمتعها
بحزمة من محفزات النمو االيجابية التي تضمن
استمرار جاذبية بورصة قطر بوصفها قناة
استثمارية واعدة وجاذبة لرؤوس األموال فضال

بموجب قانون العالمات والبيانات التجارية

حظر االستخدام التجاري
للشعار الرسمي للدولة

البورصة قادرة على
استيعاب الزيادة
نتيجة محفزات
النمو اإليجابية
عن تمتعها بأفضلية تتمثل في سهولة «التخارج»
و«التسييل» و«التكيييش» في أي وقت وتضم
قائمة محفزات النمو كال من :مونديال 2022
الذي يمثل دفعة قوية لكل من االقتصاد الوطني
والبورصة ،عالوة على بدء تطبيق البيع على
المكشوف المغطى ،وقواعد إقراض واقتراض
األوراق المالية في البورصة اعتبارا من أكتوبر
المقبل األمر الذي يمثل خطوة مهمة تتيح المزيد
من الخيارات أمام المستثمرين مع زيادة حجم

عبر باقة من العروض واالحتفاالت خالل عطلة نهاية األسبوع

«قطر للسياحة» تحتفي باليوم الوطني السعودي
الدوحة

$

أعلنت قطر للسياحة عن باقة من
الفعاليات والعروض الترويجية
المميزة خالل عطلة نهاية األسبوع،
وذلك احتفا ًال منها باليوم الوطني
للمملكة العربية السعودية الذي
يوافق اليوم  23سبتمبر الجاري،
وتقدير ًا للروابط التاريخية الوثيقة
التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وسوف تتزين مراكز التسوق في
جميع أنحاء قطر خالل عطلة نهاية
األسبوع (من  22إلى  24سبتمبر)
بالعلم الوطني للمملكة العربية
السعودية بلونه األخضر المميز.
ويقدم أيض ًا مول «بالس فاندوم»
بالتعاون مع قطر للسياحة مجموعة
من العروض الترفيهية التي يطلقها

الدوحة

$

أكدت وزارة التجارة والصناعة
على حظر استخدام أو بيع أو تداول
الشعار الرسمي للدولة من قبل
المحال التجارية أو االستخدام
والتداول التجاري عبر مختلف
وذلك
اإللكترونية؛
المنصات
بموجب القانون رقم ( )9لسنة 2002
بشأن العالمات والبيانات التجارية
واألسماء التجارية والمؤشرات

والرسوم

الجغرافية
الصناعية.
وفي هذا الصدد ،ستعمل الوزارة
بالتنسيق مع الجهات المعنية
لضمان التزام التجار والقائمين
على المحال التجارية وغيرها بما
ورد في هذا االعالن كما ستقوم
بتكثيف حمالتها التفتيشية
واتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة تجاه كل من يخالف
القوانين والقرارات الوزارية
المنفذة لذلك.

أنشطة شركات الخدمات المالية ،ورفع قدرة
هذه الشركات على توفير بدائل استثمارية
متنوعة للمستثمرين بالسوق ،وتشجيع تداول
األوراق المالية غير المتداولة وذلك بما يساهم في
زيادة أحجام التداول ومعدالت السيولة بالسوق،
وتعظيم عوائد المستثمرين من التداول بسوق
رأس المال القطري ،فضال عن إمكانية اقتراض
األوراق المالية ألغراض متعددة منها تسوية
عمليات البيع التي ال يتوافر لها أوراق مالية عند
التسوية ،وإنشاء وحدات صناديق المؤشرات،
أو تنفيذ صفقات البيع على المكشوف أو بغرض
إعادة أوراق مالية سبق اقتراضها.
ويقصد بالبيع على المكشوف المغطى ،قيام أي
من المصرح لهم (صانع السوق ،مزود السيولة،
المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة ،أو
دخل في ترتيبات اقتراضها ،على أن تتم تغطية
المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة في
تاريخ التسوية وفق ًا لهذه القواعد.
كما يقصد باإلقراض واالقتراض لألوراق المالية،
قيام المقرض بنقل ملكية األوراق المالية بصفة

مؤقتة أو بيعها إلى المقترض خارج السوق بثمن
مؤجل الدفع مع التزام أو وعد المقترض بردها أو
إعادة بيعها إلى المقرض بناء على طلبه في أي
وقت خالل الفترة المتفق عليها ،أو في نهايتها ما لم
يتم االتفاق على غير ذلك.
وتتمتع بورصة قطر بجاذبية استثمارية في
أعقاب رفع سقف ملكية األجانب لدى قطاع واسع
من الشركات المدرجة من  % 49إلى  % 100عالوة
على استمرار ارتفاع أسعار النفط عند مستويات
تفوق  90دوالرا للبرميل كما تخطط البورصة إلى
إطالق سوق للمشتقات المالية إلى جانب رفع
تصنيف السوق القطرية (البورصة) من ناشئة
إلى سوق متقدمة على المؤشرات العالمية وتنويع
المنتجات وتحسين الخدمات االستثمارية حيث
تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق
األوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث
قيمة الرسملة السوقية ،كما أن بورصة قطر
مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال
لألسواق الناشئة  MSCIومؤشر فوتسي لألسواق
الناشئة.

احتفاء باليوم الوطني السعودي،
ً
وذلك خالل الفترة من  22إلى 24
مساء من كل
سبتمبر في الساعة 7
ً
يوم ،حيث سيكون بإمكان رواد مركز
التسوق الشهير رؤية ألوان العلم
السعودي تزين «بالس فاندوم»
وعروض النوافير الراقصة.
كما تقدم مجموعة من أفضل وجهات
الترفيه والفنادق في قطر عروض ًا
ترويجية مميزة ،حيث أطلقت
شركة «اكتشف قطر» عرض ًا
حصري ًا يتيح للزوار حجز ثالث
ليال بسعر ليلتين ،وخمس ليال
ٍ
بسعر ثالث ليال في مجموعة من
أشهر الفنادق ،بما يالئم جميع األذواق
والميزانيات ،بداية من الفنادق
والمنتجعات الكبرى والفاخرة (مثل
فندق دبليو الدوحة وفندق ومنتجع
المسيلة) وصو ًال إلى فنادق البوتيك

الصغيرة (مثل فندق العزيزية
بوتيك) ،ويمكن الحصول على هذا
العرض خالل الفترة من  20إلى 27
سبتمبر.
وفي تعليقها على احتفاالت عطلة
نهاية األسبوع ،قالت السيدة هيا
النعيمي ،من قطاع التسويق
والترويج في قطر للسياحة:
«تتشارك قطر والمملكة العربية
السعودية التراث التاريخي ذاته
وتتقاسم القيم المشتركة ،ولذلك
فإن هذه االحتفاالت والعروض التي
تتخلل عطلة نهاية هذا األسبوع
بما تشمله من أنشطة ترفيهية
للعائالت هي لمشاركة ضيوفنا في
االحتفال بمناسبة اليوم الوطني
السعودي».
وسوف يتواجد متطوعون من قطر
للسياحة عبر منفذ أبو سمرة

والنماذج

} تدشين عروض بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

} جانب من االحتفاالت

الحدودي خالل عطلة نهاية األسبوع
للترحيب بالزوار وتوزيع باقات من
الهدايا الخاصة على الجميع بهذه
المناسبة .وباإلضافة إلى علب التمر
اللذيذة ،سوف تشمل باقات الهدايا
قسائم شراء تتيح لحامليها حق
«شراء واحدة والحصول على الثانية
مجان ًا» لدى بعض المتنزهات
الترفيهية الشهيرة في قطر مثل
«أنجري بيردز ورلد» وحديقة شالالت
واأللعاب
للمغامرات
الصحراء
المائية ،وحديقة سنو ديونز،
وكيدزانيا الدوحة ،ودوحة كويست.
وسوف يحصل الزوار أيض ًا على
نسخة ورقية من رزنامة قطر؛
لتشجيعهم على قضاء أمتع األوقات
في قطر وتعريفهم بجميع الفعاليات
واألنشطة التي يمكنهم القيام بها
خالل زيارتهم.

اقتصاد
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على مستوى األسواق الناشئة لعام « »2022وفقا لتصنيف «غلوبال فاينانس»

« »3بنوك قطرية ضمن قائمة األكثر أمانا
} بنك دخان

} «»QNB

الالئحة تضم « »QNBو«المصرف» وبنك دخان
كتب

سعيد حبيب

حلت  3بنوك قطرية في قائمة غلوبال
فاينانس ألكثر البنوك أمانا في منطقة
األسواق الناشئة لعام  2022وتصنف
ً
أمانا في
غلوبال فاينانس البنوك الـ 50األكثر
العالم لعام  2022وفقا لمعايير قوة الوضع
االئتماني في األوساط المصرفية والمالية،
وتعتبر التصنيفات السنوية ألكثر البنوك
ً
أمانا في العالم من مجلة غلوبال فاينانس
ً
ً
موثــوقا لألمــان المالي
معيــارا
األميركية
ً
عاما ،حيث يتم اختيار أفضل
منذ أكثر من 25
بناء على تقييم تصنيفات العمالت
البنوك ً
األجنبية طويلة األجل ،من وكاالت التصنيف
االئتماني العالمية« :موديز» و«ستاندرد آند
ً
فضال عن جودة األداء
بورز» و«فيتش»،
المالي للبنوك.

} مصرف قطر اإلسالمي

وضمت قائمة البنوك الثالثة كال من :بنك قطر الوطني QNB
ومصرف قطر اإلسالمي وبنك دخان حيث شغل بنك قطر
الوطني المرتبة الـ 14بقائمة أكثر البنوك أمانا في منطقة
األسواق الناشئة وتعتبر مجموعة  QNBأكبر مؤسسة
مصرفية في الشرق األوسط وأفريقيا ،وثاني أكبر كيان

في المنطقة من حيث قيمة األصول بعد أرامكو السعودية.
وتنشط المجموعة في أكثر من  31دولة ضمن  3قارات ،كما
يتجاوز عدد موظفيها  27ألف موظف عبر ألف موقع .وفي عام
 ،2016استحوذت المجموعة على حصة بنسبة % 99.88
في «فاينانس بنك» التركي ( QNBفاينانس بنك حاليا)،

قوة الوضع االئتماني أبرز معايير التصنيف
خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص .وكانت المجموعة
قد استكملت في عام  2013عملية االستحواذ على حصة
مسيطرة بنسبة  % 95في ثاني أكبر بنك في جمهورية
مصر العربية ،وهو  QNBاألهلي كما عززت مجموعة QNB
تواجدها اإلقليمي من خالل االستحواذ على حصص في عدد
من المؤسسات المالية من بينها نسبة  %20في إيكو بنك
وهو أحد أبرز المؤسسات المالية البارزة في منطقة جنوب
الصحراء األفريقية ،وكذلك تمتــلك مجموعة  QNBحصة
تبلغ  % 40من البنك التجاري الدولي ومقــــره اإلمـــارات،
وحصة تبلغ  % 99.99من  - QNBتونـــس ،وحصة تبلغ
 % 54من مصـــرف المنصـــور العراقي ،وحـصـــة  % 20من
شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة .كما تمتلك مجموعة
 QNBحصــــة  % 51فـــي  QNBســـوريا ،وحصــة  % 92من
 QNBإندونيسيا.
ويأتي توسع الشبكة الدولية للمجموعة دعم ًا لرؤيتها التي
تستهدف التحول إلى بنك رائد في الشرق األوسط وإفريقيا
وجنوب شرق آسيا ،باإلضافة إلى تعزيز تواجدها في األسواق
ذات التنافسية العالية .ويشمل ذلك حصول المجموعة في
 2019على الموافقات التنظيمية من هيئة النقد في هونغ
كونغ الفتتاح فرع في هونغ كونغ ،إلى جانب افتتاح فرعها
الثاني في الكويت في  2018علما بأن عام  2017شهد بدء
مزاولة مجموعة  QNBألعمالها في كل من الهند والمملكة
العربية السعودية كما أن المجموعة تعمل كذلك في كال
من ميانمار منذ  2016وفيتنام منذ .2015
وشغل مصرف قطر اإلسالمي «المصرف» المرتبة الثانية
على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة والمرتبة
الـ 39بقائمة أكثر البنوك أمانا في منطقة األسواق الناشئة
وحقق المصرف نموا في أرباحه الصافية بنسبة % 14
إلى  1.815مليار ريال بنهاية النصف األول من  2022قياسا

بأرباح قدرها  1.595مليار ريال خالل نفس الفترة من عام
 .2021وبلغت ربحية السهم  0.77ريال قطري في النصف
األول من العام  2022مقابل ربحية السهم  0.68ريال قطري
لنفس الفترة من العام الذي سبقه .وتمتلــك مجموعــة
المصــرف حصصا في عدد من الشركات المتوافقة مع
أحكام الشريعة االسالمية في قطر ومنها «كيو إنفست»
وهــو مؤسســة مصرفيــة اســتثمارية تابعــة للمصــرف،
إلى جانب الشـركات الزميلـة مثل شـركة الضمـان للتأميـن
اإلسالمي «بيمة» المتخصصة في تقديم برامج التأمين
التكافلي وشركة الجزيرة للتمويل .كما أن لـ«المصرف»
حضورا في حزمة من األسواق الدولية حيث يمتلك QIB-
 ،UKوهي مؤسسة مالية تابعة للمصرف تأسست عام
 2008لتلبية جميع االحتياجات المالية لألفراد والشركات
القطرية في المملكة المتحدة ،كما يمتلك المصرف
حضور ًا في لبنان من خالل بيت التمويل العربي هذا
باإلضافة إلى فرع في السودان.
وشغل بنك دخان المرتبة الثالثة على مستوى البنوك
القطرية الواردة بالقائمة والمرتبة الـ 50بقائمة أكثر البنوك
أمانا في منطقة األسواق الناشئة وحقق بنك دخان صافي
ربح خالل النصف األول من  2022بلغ  745مليون ريال قطري،
بزيادة بلغت  ،% 27مقارنة بـ  586مليون ريال قطري خالل
األول من عام
النصف َّ
األول من عام  .2021وخالل النصف َّ
 ،2022بلغ إجمالي أصول بنك دخان  104مليارات ريال
َ
قطري،وبلغ إجمالي حقوق المساهمين  14مليار ريال
قطري ،واستقر إجمالي معدل كفاية رأس المال عند
َّ
 % 18.3في  30يونيو َ ،2022و ً
فقا لمتطلبات اتفاقية بازل
كاف يتجاوز
 ،3مع تأمين احتياطي
الحد األدنى للنسبة
ٍ
َّ
اإلشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي ومقررات
لجنة بازل.

الظعاين والريان والدوحة وأم صالل األكثر نشاطا

« »217.1مليون ريال
تداوالت عقارية في أسبوع
الدوحة

$

سجل حجم تداوالت العقارات األسبوعية في عقود البيع المسجلة لدى إدارة
التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خالل الفترة من  11إلى  15سبتمبر

الجاري  217.19مليون ريال.

وبحسب النشرة األسبوعية لإلدارة شملت
قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي
فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى
متعدد االستخدام ومبنى تجاري ًا ومجمع ًا
سكني ًا .
وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين
والريان والدوحة وأم صالل والوكرة والخور
والذخيرة والشمال.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشر
أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر
المركزي ارتفاعا طفيـفا بواقع % 0.79
على أساس فصلي ليصل إلى 219.3
نقطة بنهاية يونيو  2022مقارنة مع
مستوى  217.56نقطة بنهاية مارس .2022
وبالمقارنة مع يونيو  ،2021ارتفع مؤشر
أسعار العقارات القطري بنحو  ،% 0.32إذ
كان يبلغ  218.61نقطة.
وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر
أسعار العقارات منذ العام  2011بهدف
قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن
البنوك والمصارف اإلسالمية العاملة في

الدولة من تقييم محافظ االئتمان العقاري،
ويمثل المؤشر إنذار ًا مبكر ًا ألي متغيرات
قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر
سلب ًا على قطاع االئتمان المصرفي الخاص
بالعقارات واإلنشاءات.
ويتواكب ذلك مع النمو المتسارع الذي
يشهده سوق العقارات المحلي حاليا في
الطلب على الوحدات السكنية والتجارية
والغرف الفندقية مع اقتراب مونديال ،2022
حيث ارتفعت إيجارات الوحدات السكنية
في األشهر القليلة الماضية ،كما زاد الطلب
على المساحات المكتبية مع قيام الشركات
بفتح مكاتب جديدة لتوسيع أنشطتها.
وسجل السوق العقاري في النصف األول
من العام الجاري تداوالت عقارية إجمالية
بقيمة بلغت نحو  11.39مليار ريال وفقا
لبيانات إدارة التسجيل العقاري في
وزارة العدل ويتوقع تقرير لشركة «فاليو
سـترات» ،المتخصصة في مجال تقييم
األصول والخدمات االستشارية ،دخول نحو
 15ألف وحدة سكنية إلى سوق العقارات

المحلي خالل عام  ،2022مشيرا إلى أن عام
 2021شهد إنجاز نحو  4800وحدة سكنية
و 400فيال سكنية في عدد من المناطق
المتنوعة بالسوق القطري من ضمنها 4380
شقة و 400فيال سكنية بالربع األخير من
عام ( 2021األشهر الثالثة المنتهية في 31
ديسمبر  .)2021ويحظى السوق العقاري
بدعم كبير من اإلنفاق الحكومي الرأسمالي
على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة
ضمن الموازنة والتي تركز على توفير
المخصصات الالزمة الستكمال مختلف
المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة
باستضافة كأس العالم  2022ضمن
البرنامج الزمني المعتمد ،باإلضافة إلى
مشاريع البنية التحتية في القطاعات
الرئيسية ،كالصحة والتعليم ،وتطوير
أراضي المواطنين ودعم األمن الغذائي
وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة
واالقتصادية والصناعية واللوجستية،
وذلك لدعم عملية التنويع االقتصادي
وتعزيز النمو.

وتلقى السوق العقاري دفعة قوية مع تدفق
حزمة من االستثمارات األجنبية بعد إقرار
السماح لألجانب بتملك العقارات وفقا
للضوابط ،عقب صدور قرار مجلس الوزراء
رقم  28لسنة  2020بتحديد المناطق التي
يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات
واالنتفاع بها ويبلغ عدد مناطق تملك غير
القطريين للعقارات  9مناطق ،بينما يبلغ
عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات
 16منطقة ،ليسجل بذلك مجموع المناطق
التي تم تخصيصها لتملك العقارات
واالنتفاع بها لغير القطريين  25منطقة.
ودشنت وزارة الداخلية ووزارة العدل
خدمات مكتب تملك غير القطريين
للعقارات واالنتفاع بها في مدينة لوسيل،
وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات
واالنتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين
والمتعاملين.
ويقدم المكتب كافة متطلبات البيع والشراء
للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في
المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء

رقم  28لسنة  ،2020بتحديد المناطق التي
يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات
واالنتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا،
وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.
ويمكن المكتب المستفيدين من الحصول
على سند الملكية في أقل من ساعة ،كما
يوفر من خالل نظام آلي استحدثته وزارتا
الداخلية والعدل إصدار اإلقامة فور انتهاء
إجراءات الملكية أو االنتفاع ،وذلك في حال
كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة
التي ال تقل قيمتها عن  730ألف ريال ،أي
ما يعادل  200ألف دوالر أميركي ،بحيث
يحصل مالك العقار من هذه الفئة على
إقامة له وألسرته بدون مستقدم طيلة
تملكه للعقار ،كما يحصل صاحب العقار
أو المنتفع به ،باإلضافة إلى اإلقامة له
وألسرته ،على مزايا اإلقامة الدائمة التي
تشمل الصحة والتعليم واالستثمار في
بعض األنشطـة التجاريـة ،فـي حــال
كـانت قيمة العقار ال تقل عن  3ماليين و650
ألف ريال ،أي ما يعادل مليون دوالر.
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الســـفــــر مــــن «رامــــــون»

التحليق فوق «الحل السياسي»
خالل فترة انتشار وباء كورونا ،نشرت صحيفة

«يديعوت أحرونوت» مقالة كتبها مفتش عام الشرطة

السابق روني الشيخ ،الذي كان يشغل قبل ذلك منصب

نائب رئيس جهاز األمن العام «الشاباك» .حينها ،انتقد

ومع انتشار الخبر بخصوص «التسهيل» اإلسرائيلي
لسفر الفلسطيني من مطار «رامون» ،ال يمكن إال
استذكار هذا المنطق األمني اإلسرائيلي الذي
َ
النفس
يفرض أقصى أشكال المعاناة ،ثم يطرح
البسيط ،كـ«تسهيل» يجب شكره عليه .وهو أيضاً
المنطق ذاته الذي يحاصر الفلسطيني خلف جدران
الفصل العنصري ،ويطرح زيارة األقصى في رمضان،
أو التصريحات لزيارة العائلة ،كنوع من أنواع
«التسهيالت» التي يتم إعالنها بصورة «احتفالية».
هناك ُبعدان أساسيان للخطوة اإلسرائيلية
«السماح» للفلسطيني بالسفر من مطار «رامون»،
القريب من إيالت :األول واألساسي هو سياسي
استراتيجي ،ويتعلق بالحياة في مرحلة «ما بعد
الحل السياسي»؛ أما الثاني ،فهو اقتصادي ويتعلق
أو ًال بالمطار ذاته الذي ُي َعد أحد أكبر اإلخفاقات
اإلسرائيلية ،وكذلك شركات الطيران اإلسرائيلية،
وبصورة خاصة «أركيع» التي تم اإلعالن أنها ستنظم
الرحالت ،وهي شركة كانت على حافة اإلفالس خالل
فترة انتشار «كورونا» ،وال تزال تستصعب النهوض
فبني في
من األزمة االقتصادية .أما المطار ذاتهُ ،
سنة  ،2019بهدف تخفيف الضغط عن مطار «بن
غوريون» من جهة ،وإنعاش إيالت ومنطقة الجنوب
عموم ًا ،كمنطقة سياحية فيها حركة طيران
تنافس شبه جزيرة سيناء المصرية المعروفة
ً
نسبة
والعقبة األردنية ،كمناطق سياحية ناجحة
إلى إيالت.

كيف يسافر الفلسطيني؟
كيف تحول السفر من بقعة نائية في الصحراء
إلى «تسهيل»؟ لإلجابة عن هذا السؤال ،يجب أو ًال
استغالل الفرصة للحديث قلي ًال عن كيفية سفر
الفلسطيني أص ًال من الضفة الغربية .رحلة المعاناة
هذه ،تبدأ من اللحظة األولى حين يخرج من بيته أو ًال
إلى مدينة أريحا ،حيث المنفذ الوحيد من الضفة
إلى األردن  -عنق الزجاجة الذي عبر منه في سنة
 2015أكثر من  800ألف فلسطيني ،وفي سنة 2019
نحو  950ألف مسافر خالل أشهر الصيف فقط .عندما
ً
بداية
يصل إلى «معبر الكرامة» في أريحا ،يدخل
إلى ما يسمى «االستراحة» ،وهي قاعة كبيرة ،حيث
يلتقي النقطة األولى  -الشرطة الفلسطينية ،فيدفع
هناك ما يسمى «ضريبة المغادرة» ،التي تصل إلى
 158شيك ًال ،أي ما يعادل  51دوالر ًا ،من المفترض أن
تقاسمها ما بين السلطة الفلسطينية وسلطات
يتم
ُ
االحتالل اإلسرائيلي .وفي هذه اللحظة أيض ًا ،يقوم
بإرسال الحقائب في شاحنة ،ويدفع على الحقيبة
وتذكرة الباص ما يعادل  50شيك ًال -تقريب ًا  15دوالر ًا،
وينتظر ،يجلس هناك في االستراحة التي لم يتم
تجهيزها بتهوية ومكيفات ،على الرغم من وجودها
في األغوار ،إال في األعوام األخيرة.
بعد االنتظار ،الذي من المستحيل تقريب ًا معرفة
كم سيمتد بسبب عدم معرفة الظروف وعدد
األشخاص ،تأتي الحافلة التي دفع تذكرتها ،يصعد
إليها ،ويبدأ بانتظار فتح البوابة التي ستسمح
له بالدخول بين الشاحنات والسيارات .وعندما
يقرر الجندي اإلسرائيلي فتح البوابة ،أحيان ًا بعد
ساعات ،وأحيان ًا بعد نصف ساعة ،تدخل الحافلة
وينزل الفلسطيني مرة ُأخرى منها إلى قاعة ُأخرى.
هناك ينتظره اإلسرائيلي ،فيأخذ جواز السفر ويتم
تفتيشه جيد ًا ،وإن لم يعرف حينها أنه ممنوع من
السفر بسبب أي ذريعة إسرائيلية ال يتم ذكرها
ً
عادةُ ،يسمح له بمرور

الشيخ إجراءات الحكومة بكل ما يخص اإلغالقات،

وقال :من تجربتي ،في البداية يجب فرض اإلغالق التام
ً
ً
ً
فشيئا ،وليس العكس.
شيئا
أوال ،ثم البدء بالتنفيس

هذه الفرصة كانت نادرة ،لالطالع على العقلية األمنية

«معاطة»  -بوابة حديدية ،ليخرج إلى حافلة ُأخرى
تكون بانتظاره .فيصعد إلى الحافلة ،وينتظر مرة
ُأخرى في أجواء األغوار القاتلة داخل الحافلة ،بين
الشاحنات والسيارات ،واستناد ًا إلى وتيرة الحركة.
بعدها ،تتحرك الحافلة باتجاه النقطة األردنية.
فينزل منها مرة ُأخرى إلى قاعة ُأخرى ،هناك ينتظره
الشرطي األردني ،فيأخذ جواز سفره ،ويدفع مرة
تقدر بـ 10دنانير،
ُأخرى ضريبة دخول إلى األردن
َّ
ليتم فحصه أمني ًا في األردن ،هذه المرة من الجانب
األردني.
بعدها يخرج إلى األردن ،ليستقبل حقيبة السفر
التي تركها في الجانب الفلسطيني في بداية رحلة
عمان بمبلغ
العذاب هذه .ويستقل سيارة أجرة إلى ّ
يعادل  40دينار ًا ،أو أكثر أو أقل ،بحسب العدد،
وإن استطاع الحصول على رفقة تشاركه الطريق
والمصروف ،ليصل إلى مطار الملكة علياء في
األردن ،ويسافر من هناك .وبالعودة إلى تصريحات
الشيخ بشأن اإلغالق ،يجب التذكير أن هذا ُي َعد
«تسهي ًال» أص ًال ،فإسرائيل لم تفتح «الجسر» 24
ساعة إال مؤخر ًا ،قبلها ،كان لديه ساعات عمل
محددة من دون عالقة بمواعيد الطيران ،وهو ما
كان يدفع بالفلسطيني إلى الدخول إلى األردن في
ساعات العمل في الجسر ،واستئجار غرفة في فندق
لليلة واحدة ،تحضير ًا لموعد الطائرة التي طبع ًا ال
تتالءم مع ظروف أكبر الكوارث اإلنسانية ،كظروف
حياة الفلسطيني ،وتغادر في أي ساعة تريد من
عمان  -أحيان ًا في الثالثة فجر ًا ،وأحيان ًا في الثالثة
ّ
ظهر ًا .ولمن لم
يستطع التخيل والجمع بعد ،فإن
ِ
الفلسطيني دفع قبل ركوب الطائرة أكثر من
ً
أحيانا إلى  200دوالر بعد حساب
 130دوالر ًا ،تصل
الفساد والعتالة ،قبل الخروج والوصول إلى المطار
بالمناسبة ،دفع ثمن الرحلة
أص ًال  -وبذلك يكون
ُ
الكاملة لإلسرائيلي من مطار اللد ،وصو ًال إلى أي دولة
أوروبية يريد؛ وأمضى طوال النهار في ح ّر األغوار
القاتل ،في الوقت الذي يسافر اإلسرائيلي لتمضية
عطلة نهاية األسبوع في اليونان ،ويعود صباح األحد.

«رامون» كخطوة صغيرة في طريق طويلة
لفهم هذه المعادلة ،يجب فهم الظروف السياسية
التي تقوم عليها :منطقة أريحا واألغوار هي حدود
«الدولة» الفلسطينية مع األردن ،استناد ًا إلى «حل
الدولتين» الذي قامت منظمة التحرير وإسرائيل
بخوض مفاوضات سياسية بشأنه وتحت عنوانه؛
أما األردن ،فإنه ال يعترف بسيطرة إسرائيل على هذه
الحدود ويعتبرها الحدود الفلسطينية  -األردنية،
لحملة الجواز اإلسرائيلي بالمرور
لذلك ،ال يسمح
َ
عبر هذه الحدود من األردن وإليه .أما ما كان مفترض ًا
أن يحدث ،استناد ًا إلى هذا «الحل السياسي»،
فهو فتح مطار فلسطيني لـ «الدولة» الفلسطينية،
وإنهاء السيطرة اإلسرائيلية على هذه الحدود على
طريق الحل النهائي الذي ،بحسبه ،من المفترض
أن تنسحب إسرائيل من المناطق المحتلة سنة
 ،1967وتقوم دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة
الغربية مع معبر ما بين المنطقتين ،حيث توجد
في غزة بنية مطار تم افتتاحه في سنة  1998على
وس ّمي باسمه.
يد الرئيس الراحل ياسر عرفاتُ ،
إال إن إسرائيل قصفته في بداية االنتفاضة الثانية،
ولم توافق كلي ًا على عودة العمل فيه بعد االنتفاضة
الثانية ،والحق ًا ،حصار غزة المستمر منذ سنة
 .2006وبكلمات ُأخرى:

اإلسرائيلية التي عادة ما ُتحاك داخل الغرف المغلقة
وأروقة االستخبارات وال تخرج إلى العلن ،من أحد

قيادات أهم جهاز استخباراتي يتعامل مع الفلسطيني
ويقرر سياسات السيطرة عليه.

كان من المفترض أن يكون الوضع الحالي مؤقت ًا إلى
حين الوصول إلى المرحلة النهائية التي ُيفترض أن
يكون للفلسطيني فيها مطاره الخاص ،كجزء من
«الدولة» الموعودة.
عملي ًا ،تخطت إسرائيل ما يسمى «الحل
السياسي» .وشكلت زيارة بايدن في تموز / يوليو من
العام الحالي العنوان األمثل لهذه المرحلة التي بات
فيها «حل الدولتين غير ممكن اآلن» ،كما أشار بايدن
ذاته .فال يوجد اليوم أي حزب أو حركة ،باستثناء
حركة «ميرتس» التي ال تتعدى قوتها المقاعد
األربعةَ ،من يدعو إلى «دولة فلسطينية» .بالنسبة
إلى الفلسطيني ،المطروح اليوم في إسرائيل
توجهان :التوجه األول ،توجه الحكومة األخيرة
ُّ
وما يسمى «المركز» ،وتنتمي إليه رموز حل مطار
سمي «تقليص الصراع» الذي خطه
«رامون» ،هو ما ُ
األكاديمي والمؤثر في السياسة اإلسرائيلية ميخا
غودمان ،لذلك ،ترى في مبادرة «تقليص الصراع»
وثيقة خاصة ُم َعدة للتعامل مع «سفر الفلسطيني»؛
أما التوجه الثاني فهو توجه اليمين القومي  -الديني،
الذي يريد حسم الصراع كلي ًا ،ويفترض أن على
الفلسطيني القبول بمكانة «األغيار» .ومن هنا فقط،
يمكن قراءة اقتراح «رامون» على أنه خطوة واحدة في
ّ
تخطي ما يسمى «الحل السياسي» ،ويضاف
طريق
إلى «تحسين المعابر» و«التطبيع قبل حل القضية
الفلسطينية» ،كما إدامة الفصل ما بين الضفة
وغزة ،واألهم :أن يكون استمرار ًا لنهج إسرائيلي قاده
بنيامين نتانياهو طوال  12عام ًا ،وبموجبه تطمح
إسرائيل إلى تشكيل الفلسطيني كساكن على
هامش «الدولة اليهودية» ،من دون طموح قومي،
إنما مجرد قضايا معيشية من الهامش .لذلك ،ومن
هذا المبدأ يمكن فهم معارضة السلطة للسفر من
مطار «رامون» ،فهي تعلم معنى تحويل القائم إلى
نهائي ،ومعنى هذه الخطوة كجزء من سيرورة تدفع
إسرائيل بها على طريق تحويلها إلى سلطة حكم
محلي ،بد ًال من حركة وطنية.

مشروع اقتصادي فاشل وشركة مفلسة
تم إنشاء مطار «رامون» ليكون المطار الدولي الثاني
إسرائيلي ًا بعد مطار اللد ،بتكلفة  1.7مليار شيكل.
وكان الهدف من إنشاء «رامون» تخفيف الضغط أو ًال
عن مطار اللد المركزي ،وثاني ًا تحويل مدينة إيالت
إلى مركز جذب سياحي ،وكان من المفترض أن
يستقبل ما يعادل  4ماليين ونصف مليون مسافر
سنوي ًا .إال إن المشروع ُي َعد من أكبر المشاريع
الفاشلة إسرائيلي ًا ،فشركة «راينيير» اإليرلندية
التي افتتحت الرحالت الدولية إليه ،توقفت عن
السفر إليه بعد أشهر من أول رحلة ،وال يمر من
الم َعد الستقبال الماليين إال بضعة آالف من
المطار ُ
المسافرين سنوي ًا ،كما أنه ال يوجد شركات دولية
تطير إليه ،وال يستقبل طائرات إال من شركتين
إسرائيليتين صغيرتين تختصان بالسفر
الداخلي ،وهما «يسرائير» و«أركيع» ،وال تطير إليه
شركة «إل -عال» اإلسرائيلية المركزية .وهذا
ما يؤكده مدير شركة الطيران «أركيع» ،إذ يقول
إن «المطار فشل ،الجميع يعلم بهذا ،ويحاولون
الحفاظ عليه بالقوة».
وبالعودة إلى «أركيع» ،الشركة التي تبين أنها
نقلت أول رحلة للفلسطينيين من «مطار رامون»،
فإن ظرفها االقتصادي ال يختلف كثير ًا عن وضع
«رامون» ،إذ تعاني ج ّراء

ً
مشكلة كبيرة ،وهي حجم الطائرات
نسبة إلى عدد
المسافرين ،وتعيش أزمة اقتصادية كبيرة جد ًا
بسبب هذه المشكلة ،فتخرج طائراتها فارغة تقريب ًا،
وهو ما يجعل عملها من دون جدوى اقتصادية ،فكانت
الشركة األولى التي أوقفت جميع رحالتها خالل فترة
كورونا ،وأيض ًا آخر شركة عادت إلى العمل بعد
انتهاء اإلغالقات ،وأنهت عقود مئات العاملين فيها،
وكانت تقارير أشارت إلى أن شركة «إل -عال» تنوي
شراءها .هذا باإلضافة إلى إضراب انتهى الشهر
الماضي فقط ،قام به عمال الشركة لتحقيق مطالب
في مجال األجور .ومن هنا ،يغدو سفر الفلسطينيين
من «رامون» في المجال االقتصادي ،إنقاذ ًا لمشروع
ك ّلف أكثر من مليار ونصف وفشل؛ وفي الوقت
ذاته ،تعبئة لمقاعد طائرات «أركيع» التي تعاني
اقتصادي ًا بسبب عدم وجود الركاب ،وتعمل الدولة
على تمويلها وتعويضها كي ال تنهار كلي ًا .وهنا،
يبدو أوضح من أي وقت مضى ،أن الرؤية السياسية
تتماشى مع مصلحة اقتصادية ضرورية.

السلطة واألردن
قفزة
إسرائيلية عن ُ
ّ
الفلسطيني محتدم حول الموضوع،
النقاش
ّ
ّ
ويتركز في ثالثة مجاالت :أولاً  ،المفاضلة بين
الحفاظ على الوضع القائم والمعاناة التي يتضمنها
وهي كثيرة فعلاً  ،وبين السفر من «رامون» ُ
وكل ما
استراتيجية سياسية ومعاناة
يتضمنه من مخاطر
ّ
وثانيا ،أزمة الثقة ما بين القيادة
من نوع آخر؛
ً
السياسية في الضفة الغربية وبين المجتمع
ّ
الواسع ،إذ يكاد ال يمر ذكر حول الموضوع دون
السلطة»
اإلشارة إلى سفر «المسؤولين» و«قيادات
ُ
و«رجال األعمال» من مطار بن غوريون ،على اعتبار
أنه لماذا يسمح لهم ويبقى المواطن العادي بين
ً
وثالثا ،العمق
فوضى الحافالت في «معبر الكرامة»؛
الفلسطينية-
األردني وتأثير الموضوع على العالقات
ّ
والشعبية غير الرسمية .وفي
الرسمية
األردنية
ّ
ّ
الحقيقة ،فإن إسرائيل في هذه الخطوة ،تُ حاول
ّ
تخطي
السلطة وفترة «الحل السياسي» .كما
ُ
ً
ّ
أيضا ،التي لطالما ارتبطت
تخطي األردن
وتُ حاول
السياسي» الذي كانت
بـ«حل الدولتين» و«المسار
ّ
جزءا منه .وبكلمات أخرى :هذه
اتفاقية «وادي عربة»
ً
ّ
الخطوة،
استراتيجية
إطار
في
تندرج
ة،
إسرائيلي
ّ
ّ
إسرائيل لحسم الصراع واالنتقال إلى مرحلة ما
بعد الحل السياسي ،وتحييد األردن .وباختصار:
يجب التعامل مع هذه الرحلة ،كقفزة ،فوق األردن
والسلطة ،وصولاً إلى تصفية الطموح الفلسطيني
ُ
قومية في الضفة ،ودولة يكون لها
الرسمي بحقوق
ّ
مطارها.
إسرائيل تخلق الكابوس ،وتحاول مقايضة الراحة
منه بالموقف السياسي الوطني العام .هذا ما حصل
المحاصر حيث يتم اليوم مقايضة
مع قطاع غ ّزة ُ
ً
أيضا
ُلقمة العيش بالهدوء السياسي؛ وهو ما حصل
في أراضي  48حيث يتم مقايضة محاربة الجريمة
بالتنازل عن الموقف السياسي؛ وهو ما يحصل
قصة السفر من الضفة الغربية ،حيث يتم
اآلن في ّ
بمعاناة أقل ،بالموقف السياسي
مقايضة السفر ُ
الفلسطينية ،وبدعم شركات
من الحدود األردنية -
ّ
الفلسطيني
إسرائيلية مجرمة بحق
طيران
ّ
ّ
عبر التفتيش واإلذالل الذي تمارسه ،ويتجنّ ب
الفلسطيني حامل جواز السفر
اإلسرائيلي رحالتها
ّ
بسبب اإلذالل الذي يتع ّرض له فيها.

آراء وﻗﻀﺎﻳﺎ
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االستراتيجية
الوطنية

eliesaliba1@gmail.com

عنصرية االحتالل وتعميق االستيطان
استمرار ممارسة العنصرية والتطرف داخل المجتمع
اإلسرائيلي يقودان بالمحصلة النهائية إلى ارتكاب المزيد من
االنتهاكات والجرائم المخالفة للقانون الدولي ،والتي تمارسها
المؤسسات العسكرية واألمنية وتشكيالت المستوطنين
والتي باتت تهدد الحياة الفلسطينية وتستهدف المواطنين
الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ،مما
يعكس أجواء من التوتر جراء استمرار الهيمنة اإلسرائيلية
على واقع الحياة اليومية داخل األراضي المحتلة ،وفرض
المزيد من القيود والتي ستؤدي إلى ممارسة العنف ،وخلق
حالة من التوتر الدائم في المنطقة.
استهداف أرزاق المزارعين الفلسطينيين يعكس عقلية
االحتالل الهمجية ومستوى االنحدار الالخالقي لدولة االحتالل
والتصعيد الحاصل من اعتداء ميليشيات المستوطنين
وعناصرهم اإلرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين
وأرضهم عشية موسم قطف ثمار الزيتون ،كما حصل في
سرقتهم للثمار في بلدة بورين جنوب نابلس ،واعتداءاتهم
وهجماتهم المتواصلة ضد المواطنين كما يحصل في القدس
والخليل ومسافر يطا واالغوار وحوارة بحماية وإشراف وإسناد

كالم مباح

السالم
الداخلي
د .خالد أحمد الصالح
كاتب كويتي

معظم سكان األرض يولدون ويموتون وهم
يبحثون عن السالم الداخلي بعضهم
ال يعرفه إال نادر ًا ،والبعض يستمتع به
أحيان ًا؛ والسعداء هم من يعرفونه في
معظم أوقاتهم.
السالم النفسي له مفاتيح وأسرار ،ليس
كل من عاش فوق كوكبنا من البشر
ينجح في امتالك مفاتيحه ومعرفة
أسراره؛ بل إن أكثر الناس ال يكون لهم
منه نصيب إال للحظات ،تلك اللحظات
هي عمرهم الحقيقي في هذه الحياة،
السالم النفسي ،سالم داخلي ،ال يأتيك
من الخارج ،ال تستطيع أن تشتريه
بالمال وال يأتيك عبر المنصب أو الجاه،
يقول المهاتما غاندي« :السعادة ما تقول
وما تفعل وما تفكر بتناسق وانسجام»؛
كلها ،قولك وفعلك وتفكيرك ،عناصر
داخلية ال تجدها خارج ذاتك.
إذا أردت راحة النفس فعليك بعناصر
نفسك ،قو جسدك؛ ِّ
واشبع
ونم عقلك؛
ِ
ِّ
روحك ،فقط الحكماء هم من عرفوا
كيف ينسجمون مع عناصر أنفسهم
فكسبوا راحة البال وتحققت لهم أطول
فترات السعادة ،تقول الكاتبة الفرنسية
سيدوني غابرييل« :أن تكون سعيدا،
تلك هي إحدى الطرق لتكون حكيم ًا».
راحة النفس والسالم الداخلي هما طريق
الحكمة ،إذا أصلحت جسدك بالرياضة
والغذاء الصحي؛ وأشبعت عقلك بالقراءة
واالستماع النافع؛ ومألت روحك بالصالة
والتأمل فقد اكتسبت مفاتيح راحة
َ
يتبق سوى ان تُ ّدرب نفسك
النفس ولم
على مهارات القفز فوق الكراهية لتم ُل َك
الحكمة.
السالم الداخلي نبحث عنه جميع ًا ،وإذا
نسينا كل ما سبق فال يجب أن ننسى
قول رسولنا الكريم محمد (صلى الله
عليه وسلم)« :من أصبح منكم آمنا في
سربه ،معافى في جسده ،عنده قوت
يومه ،فكأنما حيزت له الدنيا» ،إنها راحة
النفس ما أسهل الحصول عليها؛ وما
أصعب الوصول إليها.
الراي الكويتية

سري القدوة
كاتب فلسطيني

جيش االحتالل ،الذي غالب ًا ما يتدخل لقمع المواطنين
الفلسطينيين إذا ما أرادوا الدفاع عن أنفسهم يعكس كل ذلك
مدى تورط منظومة االحتالل في عدوانها االرهابي على الشعب
الفلسطيني وطبيعة واقع االحتالل الفاشي.
حكومة االحتالل االسرائيلي هي من يتحمل المسؤولية
الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيد جرائمها واعتداءاتها
اليومية ضد الشعب الفلسطيني ،وعن تداعيات إغالقها
ألي أفق سياسي لحل الصراع بالطرق السلمية ،وال يمكن

لمسلسل الكذب االسرائيلي أن يستمر في ضوء ما يقوم
االحتالل بنشره عبر وسائل اعالمه وتحميل السلطة
الفلسطينية مسؤولية اعتداءاته على األراضي الفلسطينية
المحتلة ،وتلك الحمالت اإلعالمية والتصريحات التضليلية
بشأن تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التدهور
الحاصل في األوضاع ال يمكن ان تمر على المجتمع الدولي
كونها تتجاهل بشكل متعمد األسباب الحقيقية لهذا
التدهور والناتجة عن تعميق االستيطان وتصعيد الجرائم
والتنكر لعملية السالم.
وفي ضوء تلك السياسات ال بد من مجلس األمن الدولي
تحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه معاناة الشعب
الفلسطيني ووقف سياسة الكيل بمكيالين واالنتصار للقانون
الدولي واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية،
واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات وفي مقدمتها توفير الحماية
الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل في األراضي
المحتلة قبل االنفجار الكبير.
القدس الفلسطينية

ُ
حرب عالمية ذات بعد حضاري
هامان في الحرب األميركية
حدث تط ّوران ّ
ـ الروسية في أوكرانيا ،األول واألهم انتقال
المؤيد للحرب
ألمانيا ـ أوروبا من حالة
ّ
انسياق ًا وراء القرار األميركي ،إلى حالة
الطرف الشريك في الحرب ،واألهم القرار
األلماني بالتسلح من جديد ،والخروج من
ضعت على ألمانيا من ِق َبل
الشروط التي ُو ِ
«الحلفاء» ،أساس ًا أميركا ،بعد الحرب
العالمية الثانية.
والتط ّور الثاني تمثل باستعادة رئيس
أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي لحوالى ستة
آالف كيلومتر مربع من األرض التي كانت
تحت السيطرة الروسية ،وذلك نتيجة
ما وصل الجيش األوكراني من أسلحة
أوروبية ـ أميركية وخبراء في استخدامها.
مما أحدث تغيير ًا في ميزان القوى العسكري
على األرض األوكرانية .وهو ما يعني أن
تصعد روسيا باستراتيجيتها وتكتيكها
العسكريين ،الستعادة زمام المبادرة،
والعودة إلى التف ّوق الميداني من جديد.
بالنسبة إلى هذا التط ّور الثاني فقد
صحبته حملة إعالمية ونفسية تص ّور
ُ
أن الحرب أخذت تنتقل ،أو انتقلت ،إلى
مرحلة إنزال الهزيمة بروسيا .علم ًا أن ما من
حرب كبرى ،ال سيما ،إذا كانت ذات طابع
عالمي ،إ ّال وتحمل صفة التع ّرج ،والتداول
في تلقي اللكمات وتوجيهها ،أو كسب
المعارك الجزئية ،حتى بالنسبة إلى
الطرف غير المتكافئ مع عدوه ،من ناحية
عسكرية .لهذا من المبكر جد ًا ،إن لم يكن
من المبالغ فيه جد ًا ،اعتبار أن ميزان القوى
غير من اتجاهه .فما زال
في أوكرانيا قد ّ
الجيش الروسي هو المتف ّوق ،وهو الذي
يملك إمكانات مضاعفة ق ّوته العسكرية
إلى مستويات لم يدخلها في المعارك التي
جرت حتى اآلن في أوكرانيا .ولعل من تابع
بدقة كيف تعاملت روسيا مع أوكرانيا
والشعب األوكراني ،في هذه الحرب،
يلحظ أن ثمة مراعاة كبيرة ال تزال ضمن
أقل ما يمكن من الخسائر المدنية ،أو
التدمير للبنى التحتية .وهذا راجع لما
يجمع بين الشعبين الروسي واألوكراني
من روابط تاريخية ،وعالقات شقيقية
تاريخية.
إن المبالغة في تقدير الموقف ،في التهويل
باإلنجاز العسكري األوكراني األخير،
سينقلب إلى نقيضه ،عندما يبدأ الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،بما أسماه بالجد
في الحرب األوكرانية ،ألنه اعتبر أن كل ما

منير شفيق
كاتب عربي

قام به الجيش الروسي عسكري ًا ما زال في
حدود «المزح».
لقد خرج الوضع العالمي من الحال الذي
كان عليه في العقدين الماضيين قبل
اندالع الحرب األوكرانية ،وانتقل إلى وضع
االرتفاع بالتناقض بين أميركا والصين
تتسم بسباق
من حالة حرب باردة
ّ
التسلح ،والسباق التكنولوجي ،والسباق
االقتصادي ،إلى «حالة حرب» اندلعت
فيها الحرب األوكرانية واألزمة التايوانية،
لسد
ومظاهر أخرى ،تحريضية .وذلك
ّ
الطرق في وجه التط ّور الصيني ،سلمي ًا
تحت خيمة العولمة .ألن أميركا تأكدت أن
الصين ،في طريقها إلى احتالل موقع الدولة
الكبرى رقم  ،1مكان الواليات المتحدة،
خالل عقدين من الزمن ،وذلك إذا ما استمر
التنافس ،كما جرى خالل العقدين

من المبكر
جدًا اعتبار أن
ميزان القوى
في أوكرانيا قد
ّغير من اتجاهه

الماضيين ،في ظل العولمة ،ووضع ما قبل
حرب أوكرانيا ،ولو تحت مظلة أميركا
الدولة الكبرى رقم .1
الحرب الباردة هي الحرب التي سادت
خالل النصف الثاني من القرن العشرين،
بعد أن حالت الحرب النووية ،دون
حسم التناقض بين المعسكر الغربي
بقيادة أميركا ،والمعسكر «الشرقي»
بقيادة االتحاد السوفياتي ،دون اندالع
حرب عالمية ثالثة من نمط الحربين
العالميتين األولى والثانية .وقد ضمنت أن
تفوز بالحرب البادرة ،ما دامت ستعتمد
على سباق التسلح ،دون الوصول إلى
الحرب الحامية .وما دامت ستعتمد على
التنافس االقتصادي والتقني المدني
والعلمي ،وتحقيق دولة الرفاه .وبالفعل
لم تكد تبدأ تسعينيات القرن العشرين
حتى كان الغرب بزعامة أميركا قد سجل
نصر ًا حاسم ًا ،وذلك بتفكيك المعسكر
االشتراكي واالتحاد السوفياتي نفسه.
فأعلن انتصاره التاريخي ،وإقامة النظام
العالمي أحادي القطبية ،بزعامة أميركا
«مطلقة السيطرة والتحكم».
ولكن اليوم ،بعد ثالثة عقود ،لم يعد بإمكان
أميركا ،مع تعذر اندالع حرب عالمية
نووية ،أن تكرر مع الصين وروسيا تجربتها
السابقة ـ «الحرب الباردة» التي عمادها
االقتصاد والمال ،والسباق التقني المدني،
في ظل سباق التسلح .ألن الصين ستكون
المنتصرة فيها ،مهما حاولت أميركا تمديد
تأجيل ذلك.
فسر انتقال أميركا والغرب ،إلى
هذا الذي ُي ّ
تعبر الحرب
استراتيجية من نوع جديد،
ّ
األوكرانية عن أولى إرهاصاتها.
تبقى نقطة تحتاج إلى إيضاح وهي انتقال
ألمانيا ،ومعها فرنسا إلى االنخراط في
هذه الحرب العالمية الجديدة .وذلك
للحفاظ ،ليس على السيطرة الغربية
العسكرية والسياسية واالقتصادية،
على العالم فحسب ،وإنما أيض ًا ،وهذا
هو الجديد في هذه الحرب :الحفاظ
على السيطرة الحضارية الغربية؛ ألن
الصين في حال انتصارها ،ستحمل معها
حضارة غير الحضارة الغربية ،أو ،في
األقل حضارة صينية ،مع صعود حضارات
شرقية أخرى ،بما فيها الحضارة الهندية،
والحضارة اإلسالمية.
عربي 21

ترأس معالي الشيخ خالد بن
خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني،
رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية ،أمس ،أعمال االجتماع
الرابع للجنة العليا إلعداد
استراتيجية التنمية الوطنية
الثالثة  ،2030 - 2023وقد تضمن
االجتماع توصيات ورشة العمل
األولى ،والتي استعرضت نتائج
تقييم استراتيجية التنمية
الوطنية الثانية وتوجهات رؤية
قطر الوطنية  ،2030ونهج إعداد
استراتيجية التنمية الوطنية
الثالثة ،إضافة إلى وضع خطة
التحليل الرباعي ،وتحديد
األولويات االستراتيجية الوطنية
للفترة .2030 - 2023
معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية ،قال ،عبر تغريدة في
حسابه الرسمي على «تويتر»:
«ترأست اليوم (أمس) اجتماعا
للجنة العليا إلعداد االستراتيجية
الوطنية الثالثة ،2030 2023-
تناول توصيات ورشة العمل
األولى ،وآثار االستراتيجية الوطنية
األولى والثانية على الوضع الراهن،
والتحديات التي نواجهها والفرص
الناجمة عنها» ..مضيفا معاليه في
تغريدة ثانية «أكدنا على أهمية
تحديد األولويات االستراتيجية
الوطنية ووضع الحلول المناسبة
لتحقيقها ،وكذلك مستوى
الطموحات المرجوة لهذه األولويات،
في ظل التحديات االقتصادية على
الصعيدين اإلقليمي والعالمي».
وتم إطالق رؤية قطر الوطنية 2030
لتكون بمثابة خريطة طريق
واضحة لمستقبل قطر ،تهدف إلى
إطالقها إلى األمام من خالل الموازنة
بين اإلنجازات التي تحقق النمو
االقتصادي ،وبين مواردها البشرية
والطبيعية واإلنسانية.
توجه
وتشكّ ل هذه الرؤية منارة
ّ
تطور البالد االقتصادي واالجتماعي
والبشري والبيئي في العقود
المقبلة ،بحيث يكون شمولي ًا،
ويستفيد منه مواطنو قطر
والمقيمون فيها ،في مختلف
جوانب حياتهم ،كما تهدف الرؤية
الوطنية إلى تحويل قطر بحلول
عام  2030إلى دولة متقدمة ،قادرة
على تحقيق التنمية المستدامة،
وعلى تأمين استمرار العيش
الكريم لشعبها ،جيال بعد جيل.
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ﻋﺮﺑﻲفلسطيني
ترحيب
ودوﻟﻲ
بحل الدولتين

رام الله -قنا -رحبت وزارة
الخارجية والمغتربين
الفلسطينية ،باإلجماع الدولي
الذي بدا واضحا في كلمات
ومواقف رؤساء وقادة الدول،
وأكد عليه أكثر من مسؤول
دولي وأممي في اجتماعات
الجمعية العامة لألمم المتحدة
في دورتها الـ.77
ورأت الخارجية الفلسطينية
في بيان لها أمس ،أن هذا
اإلجماع يأتي انسجاما مع
الشرعية الدولية وقراراتها
والقانون الدولي ،والتي تنص
صراحة على حق الشعب
الفلسطيني في تقرير مصيره
وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي
ألرض دولة فلسطين.
وأكدت أن المطلوب دوليا هو
التمسك بحل الدولتين شكال
ومضمونا واتخاذ إجراءات دولية
كفيلة بضمان تنفيذه على
األرض دون أي تالعب بمضمونه
تحت أي اعتبارات أو حجج
إسرائيلية.
من جهة أخرى أطلقت قوات
االحتالل اإلسرائيلي ،أمس،
قنابل الغاز المسيل للدموع،
صوب األراضي الزراعية
المحاذية للسياج األمني وسط
وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن
قوات االحتالل أطلقت قنابل
الغاز المسيل للدموع أيضا
صوب مركبة صرف صحي
شرقي بلدة خزاعة شرقي
محافظة خان يونس جنوبي
القطاع ،دون وقوع إصابات.

الكرملين :الوضع
لم يتغير
بعد قرار التعبئة
موسكو -قنا -أكدت الرئاسة
الروسية الكرملين ،أمس،
أن وضع «العملية العسكرية
الخاصة» في أوكرانيا لم
يتغير ،بعد اإلعالن عن
التعبئة الجزئية في روسيا.
وقال ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين،
ردا على سؤال عما إذا كانت
التعبئة الجزئية تعني أن
العملية الخاصة في أوكرانيا
يمكن أن تسمى اآلن حربا« :ال،
هذه عملية عسكرية خاصة»،
ووضع العمليات لم يتغير..
مشيرا إلى أن الحكومة
الروسية ستعد وثيقة عمن
يحق له الحصول على تأجيل
من التعبئة الجزئية .وأضاف
أن قرار التعبئة الجزئية يرجع
إلى أن «روسيا اآلن تواجه حلف
شمال األطلسي الناتو بكل
قدراته اللوجستية».
وتابع« :قدم الرئيس بوتين
في خطابه أمس وصفا واضحا
وشرح أسباب اتخاذ هذا
القرار ،الحقيقة هي أن العملية
الخاصة بدأت لتحقيق
األهداف في أوكرانيا ،واآلن في
الواقع نحن نواجه حلف الناتو
بكل قدراته اللوجستية ،وقد
أدى هذا إلى الحاجة للتعبئة».
وبشأن احتمال إعالن روسيا
لتعبئة اقتصادية ،قال
بيسكوف «في الوقت الحالي،
لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن
هذا الموضوع ..في الواقع ،لم
تكن هناك فقرات حول هذا األمر
في المرسوم الموقع أيضا،
حتى اآلن ال توجد قرارات».

ﻋﺮﺑﻲ ودوﻟﻲ

مرور « »92عاما على ذكرى التأسيس

السعودية تحتفل باليوم الوطني
«رؤية ال��م��م��ل��ك��ة  ..»2030رك���ي���زة أس��اس��ي��ة ل��ن��ه��ض��ة ع��ص��ري��ة
الدوحة -قنا -تحتفل المملكة

العربية السعودية الشقيقة

بيومها الوطني الثاني والتسعين

اليوم الجمعة ،وذلك تخليدا

لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها
على يدي الملك عبدالعزيز بن

عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.
ففي السابع عشر من جمادى

األولى 1351هـ صدر مرسوم ملكي

بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية

الحديثة تحت اسم المملكة

العربية السعودية ،واختار الملك

عبدالعزيز يوم الخميس  21جمادى
األولى من نفس العام الموافق 23
سبتمبر 1932م ،يوما إلعالن قيام
المملكة العربية السعودية وهو

اليوم الوطني للمملكة.

وتعيش المملكة قيادة وشعبا حاليا أجواء
االحتفال باليوم الوطني ،بمناسبة مرور اثنين
وتسعين عاما على التأسيس مرتكزة على نهج
قويم ورسالة سامية ،مواصلة مسيرة البناء
والنماء حتى هذا العهد بقيادة خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود ،وولي عهده ،صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وحققت المملكة معدالت عالية على صعيد
التنمية واإلصالح االقتصادي والنمو والتوسع
في مختلف القطاعات ،فأصبحت اليوم من
أكبر عشرين اقتصادا في العالم ،وأكبر وأقوى
اقتصاد بالشرق األوسط ،وأكبر مصدر للنفط
بالعالم ،ولم تتوقف عجلة التطور عند هذا
الحد ،بل تم إقرار رؤية المملكة  ،2030عنوانها
تنويع مصادر الدخل غير النفطية ،وخالل الفترة
الماضية تم تنفيذ العديد من خطط الرؤية،
أثمرت بوادرها بنجاح يفوق المتوقع وتم عمل
إصالحات اقتصادية كانت لها نتائجها اإليجابية
الواضحة.
وجاء إطالق «رؤية المملكة  ،»2030لتكون
ركيزة أساسية لنهضة عصرية للمملكة تلبي
الطموحات العالية للشعب السعودي الذي
ينظر إلى هذه الرؤية بعين التفاؤل ويعمل
على تحقيقها بكل شغف لما تحمله من خطط
طموحة تالمس جميع شرائح المجتمع وتشكل
جميع نواحي حياته.
ومن الحقائق الثابتة التي تفرض نفسها عند
تقييم التجربة السعودية أن اإلرادة القوية
والعزيمة الصادقة والرغبة األكيدة في دفع
مسيرة البناء والتقدم هي سمة متميزة وبارزة
لقادة المملكة العربية السعودية ،منذ عهد
مؤسسها الملك عبدالعزيز ،حيث تمثل مسيرة
المملكة مراحل ثرية حافلة باإلنجازات التي
تجسدت من ترسيخ أسس التطور في البالد،
وبناء قاعدة اقتصادية وطنية صلبة وضعتها في
مصاف القوى االقتصادية المنتجة والمصدرة،
إضافة إلى تمكين اإلنسان السعودي من اللحاق

مراحل ثرية حافلة
باإلنجازات تجسدت من
ترسيخ أسس التطور
بركب التطور في العالم بفضل ما تحقق في
المملكة من نهضة شاملة وبالذات في الجانب
العلمي والتعليمي ،وقد ساهمت تلك المكانة في
تفعيل دور المملكة في المجموعة الدولية سواء
من خالل منظمة األمم المتحدة التي شاركت
في تأسيسها أو من خالل المؤسسات الدولية
المنبثقة عنها والهيئات والمنظمات الدولية
األخرى.
وشمل التطوير في المملكة جميع القطاعات وفق
خطط علمية مدروسة وخطوات عملية ملموسة
على أرض الواقع وأخرى وضعت لها مواعيد
محددة لتكون رافدا من روافد النماء والتطور.
فمن الناحية السياسية تعتبر السعودية
اليوم ركيزة أساسية إلرساء األمن والسلم في
المحيط اإلقليمي والعالمي ،بما تملكه من مكانة
دولية كبيرة بسياستها الحكيمة التي حققت
نجاحات كبيرة تحسب للمملكة في توازن القوى
والعمل الدبلوماسي الكبير الذي تقوم به.
وإذ يحتفل أبناء المملكة اليوم ،بمناسبة
الذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني لبالدهم
فإنهم يتطلعون وبكل ثقة إلى مزيد من اإلنجاز
لتحقيق الخير واالزدهار لوطنهم ،تجسيدا لما
تبديه قيادتهم الحكيمة من إرادة قوية لتحقيق
رفاهية مواطنيها وكل من يقيم على تلك األرض
المباركة ،والمضي قدما في ملحمة البناء
والتطوير ،مع ما أتاحته رؤية المملكة الطموحة
من فرص واسعة لغد أفضل ومستقبل مشرق.

الدبيبة  :متمسكون بخيار االنتخابات الليبية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ،عبد
الحميد الدبيبة ،أمس الخميس «تمسك حكومته
باالنتخابات» ،معتبر ًا إياها «الخيار الوحيد للعبور
نحو االستقرار».
وجدد الدبيبة ،خالل كلمة له في اجتماع مجلس
ّ
الوزراء الثالث عشر لسنة  2022في طرابلس؛
الدعوة لرئيسي مجلس الدولة والنواب «إلصدار

قاعدة دستورية عادلة وليست مفصلة لتمكين
طرف أو منع آخر» ،مشدد ًا على ضرورة «عدم تعليق
مستقبل ليبيا على اتفاق مجلسي النواب والدولة،
لنرحل جميع ًا ولكن عبر االنتخابات» .وقال في هذا
الشأن« :يجب التفكير بحلول بديلة ،في حال عدم
إقرار قاعدة دستورية» ،معقب ًا« :لن نترك مستقبل
البالد معلق ًا بسبب خالف على مادة أو مادتين».

غوتيريش أمام مجلس األمن:

البد من إجراء تحقيق
في الحرب األوكرانية
األمم المتحدة (الواليات المتحدة) -أ.
ف .ب -دعا األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش أمس إلى إجراء
تحقيق في الحرب «الوحشية» في
أوكرانيا ،وذلك لدى افتتاحه اجتماعا
لمجلس األمن الدولي يحضره كبار
الدبلوماسيين الروس واألميركيين.
وقال غوتيريش إن تقارير هيئات األمم
المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان تظهر
«قائمة من (األعمال) الوحشية ،إعدامات
بإجراءات تعسفية وأضاف «يجب
التحقيق في كل هذه المزاعم بشكل
شامل لضمان المساءلة» ،بدون أن يتّ هم
روسيا بشكل مباشر.
وتابع «يجب محاسبة الجناة عبر
إجراءات قضائية عادلة ومستقلة
للضحايا وأسرهم الحق في العدالة
واإلنصاف والتعويض».
حاليا مجلس
ودعت فرنسا التي ترأس
ً
األمن إلى جلسة مساءلة حول أوكرانيا
خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين
كولونا لصحافيين قبل دخول الجلسة
«ال سالم بدون عدالة».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي
حاضرا ،إلى جانب وزير الخارجية
الفروف
ً
األميركي أنتوني بلينكن الذي رفض
إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الروسي

} أنطونيو غوتيريش

ً
مشككا
منذ بدء الغزو الروسي ألوكرانيا،
في استعداد موسكو ألي جهود سالم.
وقدم أمين عام األمم المتحدة
أنطونيوغوتيريش ،أمس ،شكره لتركيا
على تأمين تبادل أسرى حرب بين
أوكرانيا وروسيا.
واألربعاء ،أعلن الرئيس التركي رجيب
طيب أردوغان ،عن عملية تبادل أسرى
بين روسيا وأوكرانيا ،بوساطة تركية.
وتعليقا على ذلك قال غوتيريش« :كانت
األخبار عن تبادل أكثر من  250أسير
حرب بين أوكرانيا واالتحاد الروسي
تطور ًا محمود ًا».

لبنان يؤكد تمسكه بسيادته في مياهه اإلقليمية
نيويورك -قنا -أكد نجيب ميقاتي رئيس
الحكومة اللبنانية المكلف على تمسك
بالده بسيادتها وثروتها وحقوقها في مياهها
اإلقليمية ومنطقتها االقتصادية.
وشدد في كلمته أمام الجمعية العامة
لألمم المتحدة ،على رغبة لبنان الصادقة

في التوصل إلى حل تفاوضي طال
انتظاره ،الفتا في ذات السياق إلى إحراز
تقدم ملموس ،آمال في الوصول إلى نهايته
المرجوة في وقت قريب .وأوضح رئيس
الحكومة اللبنانية المكلف ،أن بالده
مصممة على حماية مصالحها الوطنية .

االتحاد األوروبي يهدد موسكو بعقوبات جديدة

زيلينسكي يحدد شروط التفاوض مع روسيا

} الرئيس األوكراني زيلينسكي

نيويورك -بروكسل -األناضول -طرح الرئيس
األوكراني فولوديمير زيلينسكي خمسة شروط
للتفاوض على تسوية سلمية مع روسيا.
جاء ذلك في كلمة مصورة مسجلة مسبقا،
وجهها زيلينسكي إلى زعماء وقادة دول العالم
المشاركين في افتتاح أسبوع المناقشات
رفيعة المستوى للدورة السابعة والسبعين
للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وقال زيلينسكي إن خطته إلحالل السالم
تتضمن« :المحاسبة على جريمة العدوان
الروسي ضد أوكرانيا ،وحماية األرواح ،واستعادة
األمن والسالمة اإلقليمية ،والضمانات األمنية،
والتصميم على حق الدفاع عن النفس».
وتابع زيلينسكي« :أوكرانيا وأوروبا والعالم
يريدون السالم ،ونعرف من هو الشخص

الوحيد الذي يريد الحرب «يقصد الرئيس
الروسي فالديمير بوتين».
وأضاف أن «أوكرانيا أظهرت قوتها في ساحة
المعركة ،مستخدمة حقها في الدفاع عن
النفس وفقا للمادة  51من ميثاق األمم المتحدة،
وسنرى ما ستكون عليه نهاية هذه الحرب ،وما
ستكون الضمانات لتحقيق سالم دائم».
وفيما يتعلق بالنقطة األولى من خطته للسالم،
دعا زيلينسكي إلى إنشاء محكمة خاصة
لمعاقبة روسيا على «جريمة العدوان» ضد
بالده .وأردف« :سيحمل هذا إشارة لجميع
المعتدين المحتملين بأنه ينبغي لهم السعي
إلى السالم أو تحمل المسؤولية من جانب
العالم .لقد أعددنا خطوات دقيقة إلنشاء مثل
هذه المحكمة ،سيتم تقديمها لجميع الدول».

واستبعد أن تتم أي تسوية مع روسيا على أي
أساس مختلف عن خطته للسالم ،محذرا
من أنه «كلما زاد اإلرهاب الروسي قل احتمال
الجلوس إلى طاولة المفاوضات» ،على حد قوله.
من جهة أخرى أعلن منسق السياسة الخارجية
باالتحاد األوروبي جوزيب بوريل ،أمس ،أن
التكتل يعد عقوبات جديدة ضد موسكو.
وأضاف :نسعى أيضا لزيادة الدعم العسكري
ألوكرانيا ردا على التعبئة الجزئية التي أعلنتها
روسيا مؤخرا.
ووصف بوريل استراتيجية الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،المتمثلة في حشد  300ألف
جندي واإلشارة إلى «األسلحة النووية» ،بأنها
«محاولة غير مسؤولة وساخرة لتقويض السلم
واألمن الدوليين على نطاق غير مسبوق».

ندوة ثقافية لدعم المونديال بنادي قطر
ضمن فعاليات اللجنة الشبابية بنادي قطر الرياضي للموسم 2022
وتحت رعاية إدارة الشؤون الشبابية بوزارة والشباب وفي إطار تنمية
الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع صرح السيد محمد
سلطان فخرو رئيس اللجنة الشبابية بأنه تم تنظيم ندوة تحت
عنوان «دور مؤسسات المجتمع في ترسيخ استضافة كأس العالم
 FIFAقطر  »2022تحت رعاية إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة
وإدارة الدكتور أحمد مصطفى سالم مشرف عام اللجنة الشبابية،
بمشاركة كل من إدارة الشرطة المجتمعية ومثلها المقدم راشد
مبارك الخيارين رئيس قسم الشرطة المجتمعية.
السنة ( - )28الجمعة  27من صفر 1444هـ الموافق  23سبتمبر 2022م العدد ()9881

حسن الذوادي األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث لـ «قنا»:

المونديال يجسد أهداف رؤية قطر «»2030
االستعدادات على أكمل وجه وسنكون جاهزين الستضافة الجميع
نيويورك -قنا -أكد سعادة السيد حسن الذوادي

األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث ،على

كنا على يقين أن «األفعال» ستثبـت
قـدرتنــا على تنظيـم الحـدث الكبـيـر

} حسن
الذوادي

األهمية البالغة لكأس العالم  FIFAقطر 2022
في إرث دولة قطر ،معتبرا أن أهمية
هذا الحدث االستثنائي ال تقتصر
على مجرد منافسات كرة القدم،

وإنما يعد تجسيدا لألهداف التي

أرستها قطر في رؤيتها الوطنية
 ،2030ومنها التنوع االقتصادي

ودعم المبادرات البيئية

والتنمية البشرية والتطور
االجتماعي.

وقال الذوادي ،في حوار خاص مع وكالة األنباء القطرية
«قنا»« ،إننا دائما ننظر إلى المونديال كحدث شامل
يتخطى حدود االستادات ،إيمانا منا بقدرة الرياضة على
إحداث التغيير اإليجابي في المجتمعات ،وعلى رأسها
كرة القدم ،فقد كانت كذلك الداعم األساسي للعديد
من المبادرات ،ومحفزا للتنمية االجتماعية واالقتصادية
على حد سواء» ،مبينا أن فعالية «لحظة التهديف» من
أجل التنمية المستدامة التي دشنتها قطر في مقر األمم
المتحدة مؤخرا في إطار استعداداتها الستضافة نسخة
مستدامة من بطولة كأس العالم ،تؤكد على هذا األمر،
وتعد استكماال لهذا المنهج خاصة في ظل احتواء المبادرة
على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لألمم
المتحدة.
وشدد على التزام دولة قطر بتقديم نسخة فريدة من
البطولة ،العالمية األضخم واألعرق كرويا ،من شأنها أن
تترك إرثا اجتماعيا وإنسانيا واقتصاديا وبيئيا ،مؤكدا

الفيفا يكشف عن موعد المرحلة
األخيرة لبيع تذاكر المونديال
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم ،عن موعد انطالق
المرحلة األخيرة من بيع تذاكر مباريات كأس العالم
قطر  ،2022لتكون ابتداء من يوم  27سبتمبر الجاري.
وتنطلق مرحلة مبيعات المرحلة األخيرة في الساعة
( )11:00بتوقيت وسط أوروبا (  ،)12:00منتصف
النهار بتوقيت الدوحة ،وستتواصل حتى نهاية كأس
العالم يوم  18ديسمبر المقبل .وذكر االتحاد الدولي
في بيان له ،أن عملية بيع التذاكر ستكون مستمرة
حتى نهاية مباريات المونديال ،وفقا للطرق والضوابط
الموضوعة مسبقا لهذا األمر .وكان االتحاد الدولي
لكرة القدم قد أعلن في شهر أغسطس الماضي عن
بيع نحو مليونين و 450ألف تذكرة في المرحلة قبل
األخيرة ،ويتوقع أن يتواصل الحماس واإلقبال على
شراء التذاكر في المرحلة األخيرة .وتنطلق منافسات
كأس العالم المقبلة في قطر يوم  20من شهر نوفمبر
القادم ،وتستمر حتى  18من ديسمبر القادم.

جاهزية الدولة الحتضان الحدث العالمي الكبير بأفضل
صورة تنظيمية
كما أوضح أن مالمح بطولة كأس العالم تتخذ شكلها
النهائي خاصة في ظل تصاعد وتيرة التجهيزات وسير
التحضيرات للبطولة من الناحية التشغيلية على النحو
األكمل ،فضال عن االنتهاء من ترتيبات استقبال الجماهير،
ووسائل اإلعالم من حملة حقوق البث ،والتي وصلت الدوحة
بالفعل ،وقرب انتهاء تحضير أماكن البث واالستديوهات
الخاصة بها.
واعتبر الذوادي األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث،
أن دولة قطر تخطت منذ وقت طويل مرحلة الرد على
المشككين في قدرتها على استضافة بطولة كأس العالم،
قائال في هذا السياق «إننا منذ اليوم األول كنا على يقين أن
األفعال على أرض الواقع هي التي ستثبت للجميع قدرة
قطر على استضافة بطولة كبيرة بحجم كأس العالم».
وأشار إلى أنه منذ الحصول على شرف استضافة كأس

العالم ،نظمت دولة قطر الكثير من األحداث المهمة التي
ردت على كل المشككين ،ومنها بطولة كأس العرب FIFA
قطر  ،2021والتي كانت أكثر فرصة تم خاللها تجربة
الخطط التشغيلية للمونديال بشكل متكامل.
واعتبر أن اإلقبال الكبير على تذاكر بطولة كأس العالم
يرجع إلى عدة عوامل ساعدت في هذا األمر ،منها أنها
البطولة العالمية األولى بعد جائحة «كوفيد  ،»19خاصة
أن أولمبياد طوكيو أقيمت بدون جماهير ،فضال عن أن
بطولة أمم أوروبا «يورو  »2020كانت أعداد جماهيرها
قليلة في ظل القيود الموضوعة آنذاك ،وعلى العكس من
كل ذلك سيكون مونديال قطر البطولة األولى بدون قيود،
والشك أن العالم متشوق لحضور أحداث عالمية كهذه.
كما لفت ،إلى أن زيادة مبيعات التذاكر مرتبطة بإقامة
كأس العالم للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط والعالم
العربي ،حيث يسعى الجميع لحضور هذه التظاهرة
العالمية ،فضال عن أن مونديال قطر سيكون أول بطولة من

نوعها تستطيع الجماهير حضور أكثر من مباراة واحدة في
نفس اليوم ،وهو ما يجذب الجماهير حول العالم لحضور
البطولة.
وشدد الذوادي على أن كأس العالم  FIFAقطر  2022تشكل
فرصة للتقريب بين شعوب العالم ،ولتقديم نسخة
كروية مثالية وتجربة متكاملة تظهر العادات والتقاليد
والثقافة القطرية وكرم الضيافة العربية ،فضال عن تغير
الصورة النمطية المأخوذة عن العالم العربي ،وترك إرث
يخدم أهالي المنطقة والعالم بأسره بعد انتهاء الحدث.
وأبرز األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث ،أن
كرة القدم رياضة عالمية شعبية من الدرجة األولى ،وأن
البطوالت الكبيرة مثل كأس العالم تترك ذاكرة طيبة سواء
للجماهير أو المستضيفين ،الفتا إلى أن دولة قطر ومنطقة
الوطن العربي والشرق األوسط تتميز بكرم الضيافة ،األمر
الذي سيترك انطباعات مختلفة لدى الجماهير العالمية عن
تلك التي كانت في أذهانهم وتصورهم عن المنطقة ككل.

خالل اجتماعه مع المهندي ..سفير الصين في الدوحة:

« »2022سيتمتع بـ «الطابع العربي األصيل»
اجتمع خليل بن أحمد المهندي ،رئيس
االتحاد القطري لكرة الطاولة ورئيس
االتحادين العربي واآلسيوي لكرة
الطاولة ،ونائب رئيس االتحاد الدولي
لكرة الطاولة مع سعادة السيد تشو
جيان سفير جمهورية الصين الشعبية
لدى الدولة.
وخالل اللقاء تمنى سعادة السفير تشو
لدولة قطر تنظيم كأس عالم لكرة القدم
رائع ومليء بالطابع العربي األصيل،
ً
ً
رحلة
وتمنى للسيد المهندي
سلسة
وممتعة إلى تشنغدو لحضور بطولة
العالم لكرة الطاولة في المستقبل
القريب.
وقال سعادة السفير تشو إن الحكومة
القطرية تولي أهمية كبيرة لتطوير
الرياضة ،حيث تمتلك قطر مرافق
عال وقطاع رياضي
رياضية على مستوى ٍ
متطور ..مشيرا إلى ان الصين ترغب
في تعزيز التبادل والتعاون مع قطر في

استضافة األحداث الرياضية واسعة
النطاق وتدريب الرياضيين ،مبينا أن
مجاالت
تطور العالقات بين البلدين يفتح
ٍ
ً
ً
جديدة ويضخ
حيوية
جديدة لرياضة
كرة الطاولة.
بدوره ،هنأ المهندي سعادة السفير تشو
بنجاح بالده في استضافة أولمبياد بكين
الشتوي ،وأعرب عن اعتقاده بأن بطولة
العالم لكرة الطاولة في تشنغدو ستكون
رائعة بنفس القدر.
وقال المهندي إن الصين لها تاريخ كبير
ومن أعرق الدول في رياضة كرة الطاولة،
وتضم مدربين ورياضيين متميزين،
وقدمت مساهمات فريدة ومهمة في
تطوير هذه الرياضة..مبينا ان قطر على
استعداد لتعزيز التبادل والتعاون بين
البلدين في المجال الرياضي ،وخاصة
في مجال رياضة كرة الطاولة ،بما
يساعد ذلك على تطوير هذه اللعبة في
كال البلدين.

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم:

العنابي يسعى لحضور مونديالي مميز
سلط االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الضوء
على االختبارات الودية التي ستخوضها
منتخبات القارة الستة المتأهلة إلى
نهائيات كأس العالم  FIFAقطر 2022
خالل فترة التوقف الحالية المدرجة على
أجندة االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»
تحضيرا للمونديال.
وقال االتحاد اآلسيوي ،في تقرير نشره
أمس ،إن المنتخبات الستة رفعت من

وتيرة استعداداتها بحثا عن الظهور
بأفضل صورة ممكنة في البطولة التي تقام
على أرض آسيوية في قطر اعتبار من 20
نوفمبر وحتى  18ديسمبر المقبلين ،حيث
ستخوض هذه المنتخبات اختبارات
وازنة لكي تواصل بحثها عن الوصول إلى
الجاهزية المثالية قبيل انطالق الحدث
الكبير .وأشار إلى سعي المنتخب العنابي
لتسجيل حضور مميز في المونديال

الذي يقام على أرضه وبين جماهيره ،من
خالل تحضيرات مكثفة بقيادة المدرب
اإلسباني فليكيس سانشيز منذ شهر
يونيو الماضي بمعسكرات متتالية خاض
خاللها عددا من المباريات الودية الرسمية
وغير الرسمية ،في حين أن المعسكر
الحالي الذي يخوضه المنتخب العنابي
في النمسا ستتخلله مواجهتا كندا اليوم
وتشيلي الثالثاء المقبل تواليا.

16
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منتخبنا يواجه كندا الليلة في رحلة استعداداته لمونديال «»2022

تجربة قوية لـ«الكتيبة العنابية»

} من مباريات العنابي

كتب

عوض الكباشي

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم اليوم الجمعة مواجهة
قوية أمام المنتخب الكندي على استاد استاد فيوال بارك لأللعاب
الدولية وذلك في الثامنة مساء ..وتعتبر المباراة اختبارا
حقيقيا لسير عمليات التحضير وفق برنامج انطلق مطلع شهر
يونيو الماضي بصفوف مكتملة ،تخلله خوض عديد المباريات
غير الرسمية خارج إطار نوافذ الفيفا الدولية التي تشهد توقفا
للدوريات المحلية وخوض المواجهات الرسمية والودية تحت
مظلة االتحاد الدولي.

المعز علي والتحديات

} المعز علي

يعتبر المعز علي نجم فريق الدحيل الحالي،
وهداف بطولتي كأس آسيا  2019بتسعة أهداف
والكأس الذهبية  2021بأربعة أهداف ،واحدا من
أهم عناصر المنتخب القطري في المونديال ،وهو
ما يجعله يظهر بمستويات راقية خالل المواجهات
الودية المقبلة ،خاصة وأنها تعد استحقاقات
حقيقة للعنابي.
وقدم المعز علي أداء راقيا ومتميزا ،ورغم عمره
الصغير نسبيا فإن المعز يتواجد في الوقت
الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي
المنتخب القطري تاريخيا برصيد  39هدفا ،وال
يفصله الكثير من األهداف عن أن يكون صاحب
المركز األول بدال من منصور مفتاح صاحب الـ 44
هدفا ،وتعول الجماهير القطرية كثيرا على المعز
صاحب األداء الفردي المميز والقدرة على تسجيل
أنصاف الفرص حتى يتأهل المنتخب إلى دور
الـ  16سعيا لمشاركة أولى تاريخية في كأس
العالم.

وسيكون ظهور المنتخب القطري في فترة التوقف المدرجة على
أجندة االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا 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 عقب خلود الالعبين الدوليين لفترة راحة في
ختام الموسم الماضي.
ويختتم المرحلة الحالية من التحضير بمواجهة تشيلي  27من
الشهر الجاري خالل المعسكر اإلعدادي الذي يقيمه بالنمسا.
وكان منتخبنا قد خسر وديته األولى أمام منتخب كرواتيا
عاما ،بثالثة أهداف دون رد ،في المباراة التي جمعتهما
تحت ً 23

باستاد وينر نويشتات بالنمسا ،أول أمس ،وهي المباراة
العاشرة للعنابي منذ مارس الماضي ..وحقق العنابي الفوز
على بلغاريا وغانا بنتيجة واحدة (/ 2  ،)1كما فاز على فريق
سلبيا في 4
بارتيزان دومانيزا الصربي بثنائية نظيفة ،وتعادل
ً
مباريات مع منتخب سلوفينيا ،وأندية ريال مايوركا اإلسباني
والتسيو وفيورنتينا اإليطاليين ،كما تعادل مع المغرب
بهدفين لمثلهما ،ومع جامايكا بهدف لمثله في البطولة الرباعية
التي اقيمت مؤخرا.
والجدير بالذكر ان قرعة المونديال أوقعت العنابي في
المجموعة األولى ،إلى جانب منتخبات هولندا ،والسنغال،
واإلكوادور ،وينطلق أول مونديال عربي وخليجي في العاصمة

الدوحة يوم  20نوفمبر بمواجهة قطر مع اإلكوادور بملعب
«البيت» ،كما يلعب منتخبنا ثاني مبارياته مع السنغال يوم
 25نوفمبر بملعب «الثمامة» ،أما المواجهة الثالثة فمع هولندا
يوم  29نوفمبر بملعب «البيت».
وانطلق إعداد منتخب قطر للمونديال بقيادة االسباني
فليكيس سانشيز ،في يونيو الماضي ،حيث تم تفريغ
الالعبين الدوليين وإعفاؤهم من المشاركة في منافسات
المنتظر أن يواصل العنابي سلسلة
البطوالت المحلية ،ومن ُ
معسكراته ،حتى انطالق المونديال ،فعقب انتهاء وديتي كندا
حاليا
وتشيلي ينتهي المعسكر الثالث للعنابي والذي يقيمه
ً
بالنمسا.

تحضيــرات «حقيقيــة»
تعتبر المواجهات المقبلة مع كندا
وتشيلي اختبارا حقيقيا لسير عمليات
التحضير األخيرة التي دخلها العنابي
وفق برنامج انطلق مطلع شهر يونيو
الماضي بصفوف مكتملة بعد قرار
االتحاد القطري تفريغ الالعبين الدوليين
وإعفائهم من المشاركة في الدوري
القطري دوري نجوم  QNBتخلله خوض
عديد المباريات غير الرسمية خارج إطار
نوافذ الفيفا الدولية التي تشهد توقفا
للدوريات المحلية وخوض المواجهات
الرسمية والودية تحت مظلة االتحاد
الدولي.
وتاتي أهمية المباريات بالنسبة
للعنابي بعد ان خسر بثالثية أمام
منتخب كرواتيا للمحليين الثالثاء في
مباراة غير رسمية ،رغم أنها تأتي في
استهالل االجندة المحددة خالل الفترة ما
بين  19حتى  27سبتمبر الجاري ،ذلك
ان منتخب كرواتيا للمحليين استعان

الكندي يستعد
للمجموعة السادسة
يتوقع أن تأتي تجربة اليوم أمام المنتخب
الكندي مفيدة فنيا ومن المنتظر أن يشارك
االسباني فيلكس سانشيز مدرب منتخبنا
األول بالتشكيلة المثالية أمام المنتخب
الكندي الذي يتأهب هو اآلخر لنهائيات كأس
العالم  FIFAقطر  2022حيث يلعب ضمن
المجموعة السادسة ،التي تضم منتخبا
عربيا وهو المنتخب المغربي إلى جانب
كرواتيا وصيف النسخة السابقة 2018
والمنتخب البلجيكي القوي ،األمر الذي يصبغ
المباراة بالصبغة المونديالية بحثا عن جني
كامل الفائدة من المواجهة والتي ستكون
مفيدة للمنتخبين.

بعدد من عناصر منتخب تحت 23
عاما ،بالمقابل عمل اإلسباني فليكيس
سانشيز مدرب المنتخب القطري إشراك

أكبر عدد ممكن من العناصر المتواجدة
في القائمة ،دون االعتماد على تشكيلة
بعينها من الالعبين األساسيين.

اكتم ــال االستعدادات
يعمل اإلسباني سانشيز على الظهور
الجيد واالستفادة الفنية ،قياسا على
جاهزية مثالية وصل لها الفريق في
ظل تحضيرات قوية بدأت منذ فترة
طويلة تنفيذا لبرنامج معد مسبقا
من أجل اإلعداد لنهائيات كأس
العالم المقبلة في الدوحة ..2022
حيث كانت آخر المحطات خوض
مباريات قوية أمام منتخبات وأندية
قوية؛ ما أكسب الالعبين خبرات
كبيرة ..وأنهى العنابي الحصة
التدريبية األخيرة أمس ،وضع
خاللها المدرب اإلسباني فليكيس
سانشيز اللمسات األخيرة على
األسلوب والتشكيل الذي سيخوض
مواجهة اليوم ،وسط تأكيدات على أن
التشكيلة المثالية للمنتخب القطري
ستعود بأسمائها المعروفة من أجل
الوقوف على مدى جاهزية الالعبين.

«ماربيا» ..المحطة القادمة
عقب انتهاء معسكر المنتخب المحلي
بالدوحة يستأنف الفريق معسكره مدنية
بماربيا اإلسبانية في معسكر جديد يتخلله
خوض اختبارات ودية غير رسمية في ظل خلو
أجندة االتحاد الدولي الفيفا من فترة توقف
خالل شهر أكتوبر المقبل ،ما يعني تكرار ذات
النوعية من التجارب التي خاضها المنتخب
خالل شهري يوليو وأغسطس بمواجهة
منتخبات محلية ،وربما أندية أوروبية خالل
الشهر المقبل ،فيما ستكون هناك اختبارات
رسمية تحضيرية مباشرة للمونديال شهر
نوفمبر في إسبانيا قبل العودة إلى الدوحة مع
فترة تفرغ الالعبين الرسمية المعلنة من قبل
الفيفا لنهائيات كأس العالم ،والتي تبدأ 14
نوفمبر المقبل أي قبل ستة أيام من انطالقة
النهائيات.

البعثة تعود بعد لقاء تشيلي
تقرر أن تعود بعثة العنابي إلى الدوحة عقب
مواجهة الفريق المقبلة أمام تشيلي يوم  27من
الشهر الجاري…ويحصل الالعبون على ثالثة
أيام راحة قبل العودة للتدريبات ،والتي سيتم
خاللها السماح للجماهير بحضور المران يوم
 2أكتوبر ً
وفقا لما أعلن اتحاد الكرة ضمن
للشد من أزر
الخطة الترويجية للعنابي ،وذلك
ّ
الالعبين وتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم
جيدا للمونديال من أجل الظهور
لالستعداد
ً
بأفضل صورة ممكنة.
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نائب المدير العام للخدمات الفنية في المشاريع واإلرث:

اإلرث المستدام للمونديال حاضر على أرض الواقع
} المهندس غانم الكواري

مرافق تلبي احتياجات
المجتمع في مناطق
االستادات من أهم أهدافنا
أكد المهندس غانم الكواري ،نائب المدير العام
للخدمات الفنية في اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث ،إن اإلرث المستدام لبطولة كأس العالم
 FIFAقطر  2022يتجسد على أرض الواقع في
المناطق المحيطة باستادات البطولة ،قبل
انطالق منافساتها في نوفمبر المقبل.
وأوضح الكواري أن إنشاء مراكز مجتمعية
حيوية حول استادات كأس العالم ،لخدمة
أفراد المجتمع ،شكّ ل جزء ًا أساسي ًا في
التخطيط إلرث البطولة ،منذ فوز قطر في 2010
بحق استضافة النسخة األولى من المونديال
في العالم العربي والشرق األوسط.
وأكد الكواري ،في حوار لموقع (Qatar2022.
 ،)qaأن تصميم المناطق المحيطة باالستادات
جاء بعد التعرف عن قرب على احتياجات
أفراد المجتمع وأهالي المناطق التي تحتضن

االستادات ،وقال« :كان هدفنا إنشاء مرافق
تلبي احتياجات أفراد المجتمع في مناطق
االستادات ،ولذلك حرصنا على التشاور
معهم ،واالستماع إلى آرائهم بداية من مرحلة
التصميم ،لضمان تلبية كافة احتياجاتهم،
وها نحن نشهد اآلن اإلرث المستدام الذي كنا
نخطط له منذ البداية ،يتحقق أمامنا قبل
انطالق منافسات البطولة التاريخية».
وأضاف نائب المدير العام للخدمات الفنية
في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث :ينفرد كل
استاد بتصميم وطابع يميزه عن غيره من
االستادات ،وتختلف المرافق المحيطة بكل
استاد عن غيرها ،حسب احتياجات أفراد
المجتمع ،في المناطق المحيطة بالصروح
المونديالية.
وتابع الكواري :تستقطب المناطق المحيطة

باالستادات كافة أفراد المجتمع ،وتعد بمثابة
مراكز حيوية تقدم أنشطة تناسب مرتاديها
من جميع األعمار ،وهي وجهة مثالية ومتنفس ًا
لسكان المناطق المجاورة ،حيث تزخر
بمرافق لممارسة الرياضة ،وتناول األطعمة
والمشروبات ،واالسترخاء ،وقضاء الوقت مع
العائلة واألصدقاء.
وكانت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث قد
افتتحت في اليوم الرياضي للدولة عام 2020
حديقتي استاد الجنوب واستاد البيت،
وما لبثت أن تحولت الحديقتان إلى مراكز
مجتمعية هامة ،وكذلك المنطقة المحيطة
باستاد أحمد بن علي ،األمر الذي يلقي الضوء
على التزام الدولة بالترويج ألنماط الحياة
الصحية ،واالهتمام بالصحة واللياقة البدنية
ألفراد المجتمع.

توفرها مجموعة  beINاإلعالمية

ترجمة فورية بلغة اإلشارة
خالل المونديال

أعلنت مجموعة  beINاإلعالمية،
المجموعة العالمية الرائدة ضمن
قطاع الرياضة واإلعالم والترفيه ،عن
توفيرها لترجمة فورية بلغة اإلشارة
العربية خالل التغطية اإلخبارية
لبطولة كأس العالم قطر .2022
يأتي هذا اإلعالن تزامن ًا مع اليوم
الدولي للغات اإلشارة ،الذي يحتفل به
سنويا في  23من شهر سبتمبر .وبهذه
المناسبة ،كشفت  beINأنه بدء ًا
من الـ  20من نوفمبر القادم ،ستوفر
الشبكة ترجمة فورية بلغة اإلشارة
العربية لنشرتها اإلخبارية المسائية
التي تعرض يوميا عند الساعة
 20:00بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة
 beIN SPORTSاإلخبارية العربية.
ومن جهة أخرى ستضاف هذه الميزة
إلى برنامج  beIN SPORTSالرقمي
الختامي لألخبار الرياضية الذي يقدم
جولة اخبارية في  90ثانية ،وذلك عبر
حساب قناة  beIN SPORTSاإلخبارية

الحمادي يتوج ببطولة مجمع خليفة لإلسكواش
الدوحة

$

سيطر الالعب
القطري خالد الحمادي
على لقب فئة الرجال
للنسخة الثالثة
لبطولة مجمع
خليفة المفتوحة
للبنين لإلسكواش

كيمبيمبي يبدأ رحلة العالج في سبيتار

منافساتها أمس
بمالعب مجمع
خليفة الدولي.
الوطني حمد الخلف على المركز
الثاني.
من جانبه ،تمكن الالعب حسن
سمير من تحقيق لقب فئة األوالد
لتحت  11سنة فيما جاء في
المركز الثاني القطري عبدالله
الشرشني.
وفي مسابقة األوالد لتحت  15سنة،
أحرز الالعب علي عودة لقب هذه
الفئة فيما حقق المركز الثاني
الالعب مروان حسين.

من جانبه ،حصل الالعب القطري
خالد الحمادي على لقب فئة
الناشئين لتحت  17سنة ،فيما
حصد القطري عبدالله حليفة على
مركز الوصافة.
وهنأ السيد سعد المهندي المدير
التفيذي لالتحاد القطري للتنس
واالسكواش والريشة الطائرة
ومدير البطولة ،في تعليق جميع
الفائزين بألقاب البطولة ،مشيدا
بمستوى المنافسة طوال أيام

البطولة .وقال المهندي «إننا
سعداء جدا بالنجاح الذي حققته
النسخة الثالثة لبطولة مجمع
خليفة المفتوحة للبنين في ظل
اإلقبال الكبير عليها» ،مؤكدا أن مثل
هذه البطوالت المحلية من شأنها
أن ترتقي برياضة اإلسكواش في
دولة قطر وتزيد من شعبيتها وعدد
ممارسيها إلى جانب مساهمتها
في تطوير مستوى الالعبين
القطريين.

للمشاركة في بطولتي آسيا والعالم

بـعـثـة أدعـم السـنوكـر تـغـادر مـاليـزيـا
الدوحة

$

تغادر بعثة أدعم السنوكر اليوم
الجمعة إلى ماليزيا ،للمشاركة
في بطولتي آسيا والعالم لست
كرات ،والتي ستقام خالل الفترة

$

شرع مدافع باريس سان جيرمان
والمنتخب الفرنسي ،بريسنيل
كيمبيمبي في العالج في سبيتار،
مستشفى جراحة العظام والطب
الرياضي ،في بيان أصدره النادي
الفرنسي .وسيتمكن المدافع المحوري
لباريس سان جيرمان من مواصلة
عالجه من اإلصابة التي تعرض لها في
عضلة أعلى الفخذ األيسر.
كيمبيمبي:
بريسنيل
وصرح
«كرياضي المستوى األعلى ،فإنه
من المهم جدا االستفادة من خدمات
مصحة أسبيتار .ستسمح لي خبرة
األطباء وكذلك المرافق عالية الجودة
من العالج في أفضل الظروف الممكنة.
كمحترف ،هذا الصرح هو المكان
المثالي بالنسبة لي.
ويعد مستشفى أحد رواد الطب
الرياضي في العالم .يقع المستشفى
في قلب منطقة آسباير في قطر،
ويقدم للرياضيين ذوي المستوى
العالي أفضل الظروف الستعادة أدائهم
وتحسينه .سيستفيد كيمبيمبي
من خبرة أفضل الممارسين في الطب

} كيمبيمبي

الرياضي العاملين في قسم إعادة
التأهيل في سبيتار تحت إشراف
ومتابعة القسم الطبي في باريس سان
جيرمان.
يتعاون باريس سان جيرمان وعيادة
آسبيتار منذ عام  .2014ال يزال سبيتار
المركز الطبي للتميز ،المعترف به من
قبل االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منذ
عام  ،2009المكان المميز للفحوصات
والتحاليل الطبية لالعبي النادي
باريس سان جيرمان.

اتفاقية تعاون بين اتحاد
الطاولة و«أكاديمية اتقان»

التي اختتمت

وجاء حصول الحمادي على لقب
فئة الرجال إثر تغلبه في المباراة
النهائية على نظيره علي عودة
بواقع ثالثة أشواط مقابل شوط.
وقد أشرف على حفل توزيع الجوائز
على الفائزين ،السيد طارق زينل
أمين السر العام لالتحاد القطري
للتنس واالسكواش والريشة.
وبدوره ،حصد القطري طالل البدر
على لقب مسابقة األوالد لتحت 13
سنة بينما حصل العب المنتخب

على تويتر @beINSPORTSNews
وكذلك عبر حساب قناة beIN
 SPORTSالرسمي على االنستغرام @
.beINSports
و قال محمد البدر ،مدير قنوات beIN
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
«نحن ملتزمون بتوفير تجربة مشاهدة
استثنائية لماليين المشاهدين
والمشتركين حول العالم .واحتفاال
باليوم العالمي للغات اإلشارة ،تحرص
 beINعلى رفع مستوى الوعي وتأمين
احتياجات جمهورها من خالل توفير
ترجمة فورية يومية مباشرة بلغة
اإلشارة لنشرة األخبار المسائية،
والبرنامج الرقمي الختامي لألخبار
الرياضية .نحن نتطلع إلى مواصلة
تقديم أفضل التغطيات خالل هذه
األيام االستثنائية من تاريخ مؤسستنا
مع أكبر حدث كروي في العالم،
باعتبارنا الناقل الرسمي لبطولة
كأس العالم  FIFAقطر .»2022

مدافع باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي

الدوحة

في نسختها الثانية
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من  25سبتمبر إلى  28سبتمبر
للبطولة
بالنسبة
الجاري
اآلسيوية ،كما سيشارك منتخبنا
الوطني في بطولة العالم  6كرات
فرق التي تنطلق يوم  29سبتمبر
وتختتم يوم  9أكتوبر من الشهر
المقبل .ويمثل األدعم كل من علي

العبيدلي ومهنا العبيدلي واحمد
سيف والالعب بشار حسين،
ويملك رباعي العنابي من الخبرة
واإلمكانيات ما يؤهلهم للعب أدوار
متقدمة في بطولة آسيا والعالم
وتحقيق نتائج مرضية لسنوكر
األدعم ،خاصة وأن منتخبنا على

أتم االستعداد والجاهزية.
وخاض منتخبنا الوطني خالل
الفترة الماضية معسكرا تدريبيا
خارجيا ،بعد ختام البطولة
التصنيفية الثالثة ،التي عرفت
منافسة كبيرة بين المشاركين
فيها.

وقع االتحاد القطري لكرة الطاولة
اتفاقية تعاون مع أكاديمية اتقان
الدولية.
وقام بتوقيع االتفاقية خليل المهندي
رئيس االتحاد القطري للعبة والدكتور
طارق السويدان رئيس مجلس إدارة
االكاديمية.
وبموجب االتفاقية ،سيقدم االتحاد
القطري معدات وأدوات كرة الطاولة
لالكاديمية ،باإلضافة لتنظيم ورشات
عمل لمدرسي التربية الرياضية في
المدرسة وتأهيلهم ،إلى جانب تقديم
الدعم الفني من قبل الطاقم الفني

لالتحاد ..كما ستقام مهرجانات داخل
المدرسة بشكل دوري ومستمر.
وتأتي هذه االتفاقية ضمن تطلعات
االتحاد القطري لكرة الطاولة إليجاد
شراكة حقيقية مع قطاع التعليم
وترسيخ مفهوم الثقافة الرياضية
والرياضة المجتمعية وتطوير رياضة
كرة الطاولة لكال الجنسين ولجميع
الفئات العمرية.
وتساهم تلك الشراكة في تحقيق
رؤية قطر  2030لتحقيق التنمية
المستدامة وتأمين استمرار العيش
الكريم لشعبها جيال بعد جيل.
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من أجل التحضير لكأس العالم «قطر »2022

إنجلترا أمام موقعتين ناريتين
} منتخب إنجلترا

} منتخب ألمانيا

بعدما فقدت األمل بالتأهل إلى األدوار النهائية لدوري األمم
األوروبية ،ستستغل إنجلترا الموقعتين الناريتين اللتين
تجمعاها بإيطاليا وغريمتها ألمانيا اليوم واإلثنين المقبل،
من أجل الوقوف على جاهزيتها لخوض نهائيات مونديال
قطر .2022
ظهر منتخب «األسود الثالثة» بصورة مغايرة تمام ًا
لمشاركته الصيف الماضي في كأس أوروبا حيث وصل
إلى المباراة النهائية قبل خسارته أمام خصمه المقبل
المنتخب اإليطالي بركالت الترجيح ،إذ اكتفى بنقطتين
من المباريات األربع التي خاضها في المجموعة الثالثة
للمستوى األول من دوري األمم.
واألمر ال يتعلق وحسب بفقدان األمل بالتأهل إلى الدور
نصف النهائي من المسابقة القارية ،بل بات فريق
المدرب جاريث ساوثجيت مهدد ًا بالهبوط إلى المستوى
الثاني في ظل وجوده في ذيل الترتيب بفارق ثالث نقاط
عن إيطاليا الثالثة ،وذلك نتيجة تلقيه هزيمتين على يد
المجر صفر -1على أرض األخيرة وصفر -4بين جماهيره.
وستحصل إنجلترا على فرصتين أخيرتين لمحاولة
تجنب الهبوط إلى المستوى الثاني ،لكن المهمة لن تكون
سهلة اليوم ضد إيطاليا في ميالنو واإلثنين في معقلها
«ويمبلي» ضد غريمتها التاريخية ألمانيا.
وكما حال العديد من المنتخبات ،تعاني إنجلترا من
مشكلة اإلصابات الكثيرة قبل أقل من شهرين على انطالق
نهائيات كأس العالم حيث يحلم «األسود الثالثة» باللقب
العالمي الثاني بعد الذي أحرزوه عام  1966بين جماهيرهم

ويأمل الكثيرون في إنجلترا أن ينجح الشاب جود
بيلينغهام الذي قدم أداء ملفت ًا وسجل هدف فريقه بوروسيا
دورتموند األلماني في الخسارة  2-1ضد مانشستر سيتي
في دوري أبطال أوروبا ،في فرض نفسه في الوسط لكن
أعوامه الـ 19تمنح األفضلية لخبرة قائد ليفربول جوردان
هندرسون.

مواصلة االعتماد على ماكجواير وشو

} منتخب إيطاليا

على حساب ألمانيا الغربية.
وسيكون حارس المرمى جوردان بيكفورد من بين الغائبين
نتيجة إصابة تعرض لها مع فريقه إيفرتون في الدربي
المحلي ضد ليفربول ،ما فتح الباب أمام آرون رامسدايل
الذي يتصدر وفريقه أرسنال ترتيب الدوري الممتاز ،كي
يثبت قدراته بين الخشبات الثالث لمنتخب بالده.
وفي الوسط ،سيكون كالفين فيليبس الذي انتقل
هذا الصيف إلى مانشستر سيتي بطل الدوري ،من
أبرز الغائبين بسبب إصابة في الكتف أجبرته على

استعدادا لمونديال قطر

األخضر السعودي يواجه اإلكوادور

االكتفاء بخوض  13دقيقة فقط هذا الموسم
وستضطره إلى إجراء عملية جراحية ،ما يهدد مشاركته
في مونديال قطر.
وكان تواجده في خط الوسط إلى جانب ديكالن رايس
محور نجاح فريق المدرب ساوثغيت ،وبالتالي سيشكل
غيابه المحتمل عن النهائيات العالمية ضربة قاسية جد ًا
للمنتخب ،السيما في ظل عدم وجود العب بمقدوره سد
الفراغ.

ورغم تحسن أداؤه في اآلونة األخيرة مع فريقه مانشستر
يونايتد ،بقي المهاجم ماركوس راشفورد خارج حسابات
ساوثجيت الذي استبعده عن التشكيلة منذ نهائي كأس
أوروبا ضد إيطاليا نتيجة تراجع مستواه واإلصابات التي
الحقته.
وحافظ مدافعا مانشستر يونايتد هاري ماجواير ولوك شو
على مركزيهما في تشكيلة ساوثغيت على الرغم من عدم
اعتماد مدرب «الشياطين الحمر» الجديد الهولندي إريك تين
هاج عليهما في التشكيلة األساسية ،فيما استبعد زميلهما
المهاجم جادون سانشو رغم دوره في النتائج الجيدة التي
يحققها فريقه في اآلونة األخيرة.

«كل دقيقة مهمة» قبل المونديال
وستكون هاتان المباراتان أيض ًا فرصة أخيرة للبعض ،بدء ًا
من إريك داير الذي يقدم أداء جيد ًا مع فريقه توتنهام ما فتح
الباب أمام عودته إلى المنتخب للمرة األولى منذ نوفمبر
.2020

ديشامب عن األجواء المتوترة في فرنسا:

أنا معزول عن العالم الخارجي !
أكد مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب أن
األجواء المتوترة حول االتحاد الفرنسي لكرة
القدم ال تؤثر عليه.
وقال ديشامب« :األجواء كما هي عليه .أركز على
ما يحدث في الداخل .صدقني أو ال تصدق ،أنا
معزول عن العالم الخارجي ،وما يثير اهتمامي
هو ما أراه من العبي فريقي».
وعن نشاطه خالل األيام األخيرة ،قال المدرب
«جئنا إلى المعسكر األحد لالستعداد الستقبال
الالعبين.

بداية المعسكر كانت جادة مع توفر روح
مرحة ،هدفي هو الرياضة ،إنها منطقتي،
والالعبون موجودون من أجل ذلك».
وتوجد مسألة أخرى تهز المنتخب تتعلق
بحقوق الصور ،وكان كيليان مبابي يطالب
باتفاق جديد منذ وقت طويل يضع في االعتبار
رأي الالعبين عند اختيار جهة رعاية معينة،
لمنع ارتباط صورته ،على سبيل
بشركات
المثال،
} ديشامب
الوجبات السريعة.

} المنتخب السعودي

يخوض المنتخب السعودي وديته األولى في
معسكره الحالي المقام في إسبانيا ،عندما
يالقي نظيره اإلكوادوري اليوم الجمعة على
ملعب «نويفا كوندومينا» في مدينة مورسيا
اإلسبانية ،ضمن استعدادات المنتخبين
لنهائيات كأس العالم «قطر .»2022
ويأتي هذا المعسكر ضمن المرحلة الثانية من
برنامج إعداد األخضرللمونديال ،ويعد الثاني
للمنتخب السعودي في إسبانيا ،بعد األول
في يونيو الماضي والذي خاض خالله مباراتين
أمام فنزويال وكولومبيا وخسرهما بنتيجة
واحدة (.)1-0
ولم يسبق لألخضر أن واجه اإلكوادور في أي
مناسبة سابقة.

ولم تتحدد مشاركة قائد المنتخب السعودي
سلمان الفرج والمدافع حسان تمبكتي ،بداعي
اإلصابات الطفيفة التي لحقت بهما مؤخرا،
لكن األخضر يتواجد فيه مجموعة كبيرة من
األسماء المؤثرة أمثال سلطان الغنام وياسر
الشهراني وعبد اإلله العمري وسالم الدوسري
ومحمد كنو وسامي النجعي.
على الجهة المقابلة ،يدخل منتخب اإلكوادور
مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة ،بعد قرار
الفيفا بتأييد تأهله لمونديال قطر ،ورفض
االستئناف الذي قدمته كل من تشيلي وبيرو
المشككتين في جنسية الالعب بايرون
كاستيو ،الذي لعب ضمن صفوف منتخب
اإلكوادور في التصفيات.

ميسي يشارك في تدريبات األرجنتين

} ميسي

تدرب المنتخب األرجنتيني لكرة القدم،
بمشاركة قائده ليونيل ميسي ،استعدادا
لخوض مباراة ودية اليوم الجمعة أمام
هندوراس بالواليات المتحدة.
وأجرى المنتخب مرانه في ملعب «درايف بينك»
التابع لفريق إنتر ميامي األميركي.
وانضم ميسي ،العب باريس سان جيرمان
الذي سجل منذ مطلع الموسم الحالي أربعة
أهداف في ثماني مباريات بالدوري الفرنسي،
إلى المنتخب بقيادة المدير الفني ليونيل
سكالوني ،استعدادا لمواجهة هندوراس
وجاميكا الحقا في الواليات المتحدة أيضا.
وتأتي الوديتان ضمن استعدادات منتخب
األرجنتين لمونديال قطر  2022الذي تشارك
فيه ضمن المجموعة الثالثة بجانب المكسيك
وبولندا والسعودية.

ابتكار للمنتخبات في المونديال

األجهزة الالسلكية في التدريبات
برزت في فترة التوقف الدولية الحالية فكرة
اعتماد األجهزة الالسلكية من قبل المدربين
خالل الحصص التدريبية الخاصة
بالمنتخبات المشاركة في بطولة
كأس العالم قطر  ،2022والتي
تصدرها مدرب منتخب إسبانيا
ّ
لويس إنريكي مع العبيه في أول
حصة تدريبية لمنتخب «ال
فوريا روخا».
وانتشرت فيديوهات وصور
التواصل
وسائل
عبر
االجتماعي للمدرب لويس
إنريكي وهو يقود تشكيلة
منتخب إسبانيا قبل مواجهة
منتخب سويسرا في إطار
منافسات المجموعة األولى
من دوري األمم األوروبية
بطريقة ُمميزة وجديدة على
الجماهير.
وظهر إنريكي وهو يتحدث عبر
جهاز السلكي ليوجه الالعبين
عبر تعليمات تكتيكية لكيفية
التحرك واألفكار الفنية التي يريد
تطبيقها على أرض الملعب ،وهو
ما ُيسهل عمله كثير ًا بد ًال من الصراخ

} لويس انريكي

وتوجيه التعليمات من بعيد لكل العب.
ونشر االتحاد اإلسباني لكرة القدم فيديو خاصا
إلنريكي وعمله على جهاز الالسلكي ،وأظهر
الفيديو كيفية ارتداء الالعبين أجهزة
خاصة ُمثبتة في الظهر وسماعات
في األذن من أجل سماع التعليمات
بشكل واضح دون تشويش خالل
الحصة التدريبية.
في المقابل ،برزت هذه
التقنية أيض ًا لدى عدة
للمنتخبات
مدربين
المشاركة في بطولة كأس
العالم ،إذ ظهر المدربون
وهم يوجهون الالعبين عبر
األجهزة الالسلكية ،ما ُيشير
إلى إمكانية توفر هذه الميزة
لدى المنتخبات الـ 32في
بطولة كأس العالم .2022
وربما تُ صبح هذه األجهزة
معتمدة من المنتخبات الـ32
المشاركة في بطولة كأس العالم
 ،2022ويستعملها جميع المدربين
في الحصص التدريبية التي تسبق
المباريات وخصوص ًا في بداية المشوار
في دور المجموعات.

اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻴﻮم

ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻟﺼﻼة

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رؤية افقية
متدنية وأمطار متوقعة تصاحبها رياح قوية
على الساحل ورؤية أفقية متدنية في عرض
البحر وتوقعت أن يسود الطقس اليوم ضباب
وسحب محلية على بعض المناطق في
البداية ،يصبح حارا نهارا مع سحب محلية
ممطرة على الساحل ،وضباب وسحب متفرقة
في عرض البحر ،ويكون معدل الرؤية األفقية
من  -7 3كم ،وتتراوح درجة الحرارة في الدوحة
ما بين  30و 40درجة مئوية.

ا ﻟﻔـﺠــــﺮ
ا ﻟﻈﻬـــﺮ

4:05

ص

11:26

اﻟﻌﺼـــﺮ

2:52

ص
م

اﻟﻤﻐـﺮب

5:32

م

اﻟﻌﺸـﺎء

7:02

م
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مراصد

يعقوب العبيدلي
saad@al-watan.com

كرنفال رياضي جميل
اليوم وقد أصبح الحلم حقيقة كقرص
الشمس ،وفي غمار هذا الزهو الثقافي والتربوي
والتعليمي والرياضي الذي يليق بدولة قطر،
وهي بانتظار مونديال فيفا قطر  ،2022وتضع
هذا اإلنجاز في خدمة األمة العربية واإلسالمية
ودول العالم لتذوق الحضارة اإلسالمية والهوية
العربية واألصالة والموروث القطري الشامخ،
وتؤكد جذورها اإلنسانية اإلسالمية ورسالتها
الحضارية والثقافية والرياضية ،قطر تعلن
بدء زمنها الرياضي والتربوي والتعليمي
والثقافي الجديد الذي سوف يستمتع به
العالم ،وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي
تحتفل بالمونديال ومدارس قطر بمراحلها
تحتفل لتؤكد صدق رسالتها ،ووسط أجواء
كرنفالية رياضية جميلة احتفلت مدرسة
علي بن أبي طالب اإلعدادية للبنين صباح
أمس ببدء العد التنازلي لمونديال فيفا قطر
 2022بحضور قسم البرامج واألنشطة بوزارة
التعليم ونخبة من الرياضيين العرب في
قنوات (بي إن سبورت) والكابتن واإلعالمي محمد
سعدون الكواري ،وعلي محمد علي ،وأحمد
فؤاد ،وهيثم فاروق ،بحضور ومشاركة واسعة
من الكادر اإلداري والتدريسي وفي مقدمتهم
السيد صندح النعيمي مدير المدرسة أحد
القيادات المشهود لهم بالكفاءة والخبرة ،والشكر
موصول الختصاصي األنشطة المدرسية
صاحب الهمة األستاذ ممدوح الشمسي اجتمع
الحضور في ساحة المدرسة وتحاوروا وتدارسوا
الشأن الرياضي واستعدادات دولة قطر لكأس
العالم ،وأهمية استثمار فترة الشباب وأهمية
التحلي باألخالق ،والحرص على الدراسة وطلب
العلم ،وتم خالل الفعالية طرح العديد من
االستفسارات واألسئلة حول المونديال وقد لقى
الكرنفال القبول واالستحسان من الطالب من
مختلف األعمار ،وتم التقاط الصور التذكارية
ومنح الشهادات التقديرية للحاضرين
والمشاركين ،يا سالااااام ،وعلى الخير والمحبة
نلتقي.

سعد المهندي

التوأمتان سارة وهاجر لـ :$

«لغة الجسد» ..تعزز من الثقة بالنفس
كتب

محمد مطر

نظمت إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب
ورشة تعليمية بعنوان «لغة الجسد» ،وذلك ضمن برنامج
سفراء لدعم ،وقد شارك في الورشة مجموعة من الشباب
القطري ممن هم مقبلون على تمثيل الدولة ،بهدف تأهيلهم
وصقل المواهب الشخصية المتعلقة بالجدال ،وكيفية
إنهاء أي نقاش غير مجد ،وكذلك اليقظة والدقة لدى
ممثل الدولة لتجعله أكثر قدرة على االستقبال واإلرسال
وفهم اآلخرين ،وقد قدمت التوأمتان سارة وهاجر الورشة،
وتحدثتا لـ  $عن أهم تفاصيل تلك الورشة وأهميتها
وأهدافها ،وذلك خالل التصريحات التالية:
في البداية قالت سارة :لقد تم اختيارنا من قبل إدارة
الشؤون الشبابية في وزارة الشباب والرياضة ضمن برنامج
سفراء لدعم حيث تم تصميم برنامج كامل يتضمن
العديد من التجارب والخبرات يخضع لها عدد من الشباب
القطري استعداد ًا للتمثيل الدولي.
وأوضحت :وقد خضع هؤالء الشباب للعديد من الورشات
التدريبية التي تتحدث عن البروتوكول والمنظمات الدولية
وبناء الشخصية العامة وكان ذلك بمشاركة العديد
من الجهات بالدولة كشبكة الجزيرة اإلعالمية والسفارة
األميركية ،وقد مثلنا في هذا الحدث نموذج ًا لتواجد الفتاة
القطرية ،واستطعنا أن نقدم معلومات مفيدة للمشتركين
فيما يتعلق بالذكاء العاطفي واالجتماعي.
وأشارت هاجر إلى أن الورشة قد تضمنت مفاهيم اإلشارات
الغير لفظية التي تحمل دالالت مالئمة للبيئة الدبلوماسية،
موضحة أنه من الضروري على من يمثل الدولة أن يعكس
صورة أفضل عن نفسه من خالل لغة جسده وأن يستقبل
الرسائل بشكل أفضل من خالل فهم اآلخرين.
وفيما يخص أهداف تلك الدورة فقالت سارة :تهدف الورشة
إلى صقل اليقظة والدقة لدى ممثل الدولة لتجعله أكثر
قدرة على االستقبال واإلرسال وأن يدرك الوقت المناسب
إلنهاء الجدال أو الحد من المناظرة.
وأكدت هاجر أن الورشة استطاعت أن تعود علينا نحن
أيض ًا بالفائدة ،حيث إننا صممنا هذه المادة خصيص ًا لهذا
البرنامج فاستطعنا أن نجعل من خبرتنا في قراءة لغة
الجسد أمرا فعاال في جانب مهم للغاية.

Marased3@hotmail.com
} التوأمتان سارة وهاجر

أفالم سينمائية متنوعة
الدوحة -قنا -تعرض صاالت السينما القطرية هذا األسبوع مجموعة
من األفالم السينمائية المتنوعة ،بالتزامن مع عرضها في مختلف دور
العرض في أنحاء العالم ،والتي تتنوع بين التشويق والخيال العلمي
والمغامرات والرعب والغموض ،إلى جانب أفالم األنميشن والرسوم
المتحركة لألطفال والعائلة .ومن ضمن األفالم المعروضة هذا األسبوع
فيلم التشويق دونت وري دارلينغ وتدور أحداث الفيلم حول قصة ربة
منزل تعيسة تعيش في الخمسينيات من القرن الماضي ،وحياتها
الزوجية التي تؤدي للعديد من األحداث المشوقة ،الفيلم من إخراج
أوليفيا وايلد ،وبطولة فلورنس بيو وكريس باين وهاري ستايلز.
ويعرض كذلك فيلم الخيال العلمي والمغامرات آفاتار  2وتتمحور أحداثه
حول (جيك سولي) و(نيتيري) ،عندما يحاول كل منهم القيام بكل ما في
وسعهما كي يظال معا ،ولكن يتحتم عليهما مفارقة منزلهما واكتشاف
أرجاء شتى على كوكب (باندورا) لينهيا ما بدآه ،قام بدور البطولة في
الفيلم سام ورثينجتون وزوي سالدانا وكيت وينسلت ،ومن إخراج
جيمس كاميرون.

} خالل مشاركتهما في ورشة نظمتها «الرياضة والشباب»

سينما كتارا ()1

سينما رويال بالزا ()1

سينما المول ()1
إيال بيال بينغو

3:15

المالياالم

3:00

تسليم أهالي

6:30

المالياالم

5:00

الهندية

6:00

تسليم أهالي

8:45

أفتار

7:45

المالياالم

8:00

جيبرز كريبرز ،يولد من جديد

11:00

التاميلية

10:45

الهندية

11:00

سينما رويال بالزا ()2

سينما المول ()2

سينما كتارا ()2
تذكرة إلي الجنة

5:30

المالياالم

3:00

التاميلية

3:00

تذكرة إلي الجنة

7:45

تذكرة إلي الجنة

6:00

تذكرة إلي الجنة

6:15

تذكرة إلي الجنة

10:15

المالياالم

8:00

الهندية

8:15

نيبالي

11:00

نيبالي

10:45

سينما رويال بالزا ()3

سينما المول ()3
التاميلية

3:15

إيال بيال بينغو

3:15

نيبالي

6:30

المالياالم

4:45

الهندية

8:45

أفتار

الهندية

11:15

التاميلية

سينما كتارا ()3
اليتيمة ،الجريمة األولي

5:00

ال تقلق يا حبيبي

7:00

ال تقلق يا حبيبي

9:45

سينما كتارا ()4

7:30

أفتار

6:00

10:30

أفتار

9:15

 $ﻋﲆ اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ

اﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻻﺗﺼﺎل وارﺳﻞ ﻛﻠﻤﺔ

اﺷﺘﺮاك
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كوكب يشبه األرض

salmanalmalik1@hotmail.com

سلمان المالك

ال تأك ــل ليـ ــال

عودة الفهود إلى الهند

خطت  8فهود أفريقية ،حول أعناقها أطواق مثبت بها أجهزة
تعقب ،على األراضي العشبية في متنزه كونو الوطني في
وسط الهند.
المنتزه هو وجهتها األخيرة بعد رحلة بلغت ثمانية آالف
كيلومتر من ناميبيا والتي أثارت انتقادات من بعض
المدافعين عن البيئة.
ويعد هذا تتويجا لجهود استمرت  13عاما الستعادة نوع
اختفى من الهند منذ حوالي  70عاما.
وهذه هي المرة األولى التي يتم فيها نقل فهود برية عبر القارات
ليجري إطالقها في البرية.
وأثار ذلك تساؤالت من العلماء الذين يقولون إن على الحكومة
أن تفعل المزيد لحماية الحياة البرية التي تشهد تحديات
في البالد.
وصلت الفهود ،وهي خمس إناث وثالثة ذكور ،بعد رحلة
استغرقت يومين بالطائرة وطائرة هليكوبتر من السافانا
األفريقية.

انخفاض السعادة
لدى المراهقين

كشفت دراسة أجريت على أكثر من
 91000بريطاني تتراوح أعمارهم بين
 10و 80عاما ،أن المراهقين يعانون
من أكبر انخفاض في السعادة
العامة ألي فئة عمرية.
وقالت الدكتورة إيمي أوربن ،التي
قادت البحث من جامعة كامبريدج:
عندما كنت مراهقا ،فأنت قلق
للغاية بشأن التأقلم مع اآلخرين،
وحكم اآلخرين عليك أو رفضك
اجتماعيا ،وتشعر عموما بالوعي
الذاتي الشديد›.
وقد تؤثر هذه األشياء على إحساسك

ربطت دراسات سابقة بين األكل في وقت
متأخر من الليل واحتمالية اإلصابة بأمراض،
مثل اضطرابات النوم والتلبك المعوي
والحرقة ،وأظهرت دراسة حديثة أن لوقت تناول
الطعام تأثيرا على الصحة النفسية لإلنسان
أيضا ،ويمكن أن تكون لالستغناء عن الطعام
ليال وتناوله أثناء النهار فقط آثار إيجابية على
الصحة النفسية لإلنسان ،فكيف ذلك؟

هذا ما أظهرته دراسة حديثة أجراها
مستشفى «بريغهام آند وومنس» في بوسطن
بالواليات المتحدة األميركية ونقلها موقع
«دويتشه فيله» ،إذ توصل الباحثون من خالل
الدراسة إلى أن األشخاص الذين يأكلون في
الليل سجلوا نسبا أعلى لالكتئاب والقلق
مقارنة باألشخاص الذين اكتفوا باألكل
نهارا.

تمكّ ن فريق بحثي بقيادة علماء من جامعة مونتريال
الكندية من اكتشاف كوكب جديد يشبه األرض
في موقعها من الشمس ،لكنه ال يحتوي على أي
يابسة ،بل هو بكامله محيط مائي واحد ضخم
متالطم األمواج.
وللتوصل إلى تلك النتائج ،التي نشرت في دورية
«ذا أسترونوميكال جورنال» (The Astronomical
 ،)Journalاستخدم الباحثون بيانات حصلوا عليها
من المرصد الفضائي «تيس» ( )TESSالتابع لوكالة
الفضاء والطيران األميركية (ناسا).
و«تيس» هو مرصد مصمم للبحث عن كواكب خارج
المجموعة الشمسية ،في منطقة أوسع بحوالي
 400ضعف من سابقه كبلر .وقد انطلق في عام
 2018وخالل عامين فقط تمكن الباحثون من خالله
من اكتشاف ما يزيد على  20ألف كوكب خارج
المجموعة الشمسية.

األطباق الطائرة
اعترفت البحرية األميركية بأن لديها المزيد من
مقاطع فيديو األجسام الطائرة المجهولة ،لكنها ال
تتوقع نشرها على الجمهور في أي وقت قريب.
وتحتفظ البحرية األميركية بمقاطع فيديو غير
مرئية ألجسام طائرة مجهولة الهوية ( )UFOsأو
ظواهر جوية مجهولة ( ،)UAPكما تفضل وزارة
ً
علنا
الدفاع تسميتها؛ لكنها لن تنشر اللقطات
ألنها ستضر باألمن القومي ،وفق ما كتب متحدث
باسم البحرية.
هذا
وجاء
رد ًا
الموقف
طلب
على
حرية
قانون
ا لمعلو ما ت
( )FOIAالذي
موقع
قدمه
ا لشفا فية
الحكومي Black
والذي
Vault
ً
سابقا
شارك
آالف الصفحات من المستندات المتعلقة باألطباق
الغريبة والتي تم استالمها عبر طلبات  FOIAإلى
وكالة المخابرات المركزية والوكاالت الحكومية
األخرى.
وقدمت « »Black Vaultطلب  FOIAإلى البحرية
األميركية في أبريل/ نيسان  2020بعد يوم
واحد فقط من رفع السرية عن ثالثة مقاطع
فيديو «سيئة السمعة» قام بتصويرها طيارون
في البحرية تظهر طائرات عالية التقنية تتحرك
بطرق تبدو مستحيلة.

تأثيــرات جــدي ــدة للتغيـ ــر المناخـ ــي

بالرضا عن الحياة.
وهناك اهتمام متزايد بالسعادة
مدى الحياة ،والتي تميل إلى أن
تكون عالية في مرحلة الطفولة،
وتتراجع في منتصف العمر وسط
ضغوط العمل واألسرة والضغوط
المالية ،وترتفع مرة أخرى في سن
الشيخوخة.
واستخدمت الدراسة نتائج مسح
لألسر في المملكة المتحدة ،بين
عامي  2009و ،2018والتي سألت
األفراد عن مدى رضاهم .وأولئك
الذين تقل أعمارهم عن  16عاما

اختاروا خيارا من سبعة
وجوه كرتونية ،تتراوح
من االبتسام إلى الوجوه
الحزينة.
وحددت الدراسة التي نشرت
في مجلة Royal Society Open
 Scienceمن  10إلى  24عاما بأنها
سنوات مراهقة ،بناء على الوقت
الذي يستغرقه لتصبح مستقلة
تماما.
وشهدت هذه الفئة العمرية أكبر
انخفاض في الرضا مقارنة باألعمار
األخرى.

وجدت دراسة جديدة أن تأثيرات التغير
المناخي على البيئة البحرية والشعاب
المرجانية على وجه الخصوص قد تؤثر على
رسم الحدود البحرية الدولية .وقال الباحثون
من جامعة سيدني بأستراليا ،في دراستهم
التي ُنشرت في دورية إنفورمينتال ريسيرش
لترز إن المتغيرات المناخية سوف تؤثر على
بنود الجزر المرجانية والشعاب المرجانية
في القانون الدولي للبحار ،حيث تتعرض
تلك الجزر والشعاب المرجانية للضغط
بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر
وتحمض المحيطات مما يعطل سالمتها،
وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إثارة الشكوك

في القانون الدولي ،وربما إثارة النزاعات حول
الحدود البحرية..وبحسب البيان الصحفي
الصادر من جامعة سيدني ،فإن جزر الشعاب
المرجانية وشعابها ،الموجودة عبر المحيطين
الهندي والهادئ ،تنمو وتتقلص بشكل طبيعي
بسبب العمليات البيولوجية والفيزيائية
المعقدة التي لم يتم فهمها بالكامل بعد .ومع
كل ذلك فان الباحثين يرون أنه لم يحن الوقت
بعد للذعر ،فقد تساعد عدة تقنيات وأساليب
جديدة ،إلى جانب البحث الموسع في سلوك
جزر الشعاب المرجانية ،على تبديد بعض
مخاوف الصراعات الحدودية البحرية جراء تأثر
الشعاب المرجانية بالتغير المناخي.

