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صاحب السمو يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

المونديال يقفز بعوائد السياحة
»67« مليار ريال في عام »2022«.. وزير »التجارة«:

خطة لزيادة 
الصادرات 
القطرية 

غير 
النفطية 

تعزيز بيئة 
األعمال 
وتحفيز 

مناخ 
االستثمار 

 نمو متوقع لقطاع الصناعة خالل السنوات المقبلة

بيزنس  »ذا  العالمية  األبحاث  مؤسسة  نقلت   

بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  عن  يير« 

قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة 

قوله إن مونديال »2022« سيزيد عوائد السياحة 

بنسبة  الزوار  تدفقات  عن  الناتجة  الدولية 

إلى  سنوي، لتصل  أساس  على   »%  116« تفوق 

مستوى »67« مليار ريال قطري.

التنموية  المشاريع  إن  قائال:  سعادته  وأوضح 

في  بتنفيذها  قطر  دولة  قامت  التي  الكبرى 

المونديال  الستضافة  استعداداتها  إطار 

أهدافها  تحقيق  نحو  الدولة  مسيرة  تدعم 

االستراتيجية والتنموية في السنوات المقبلة، 

لها  كان  العالم  كأس  استضافة  أن  مضيفا 

من  قطر  لدولة  الترويج  في  ومهم  حيوي  دور 

االقتصادي  التنويع  جهود  تعزيز  وفي  جهة، 

ولفت  أخرى.  جهة  من  النمو  معدالت  وتحفيز 

إلى أن دولة قطر تحرص على إطالق حزمة من 

وتحفيز  العمراني  التخطيط  لدعم  المبادرات 

مونديال  أن  إلى  منوها  االقتصادي،  التنويع 

تعزيز  في  إيجابي  بشكل  سيساهم   »2022«

خالل  من  قطر  لدولة  االقتصادي  المشهد 

النمو  وضمان  األجنبية،  االستثمارات  جذب 

مثل  الحيوية  القطاعات  من  لعدد  االقتصادي 

نسبة  توسيع  عن  فضاًل  والسياحة،  التجارة 

)الناتج  االقتصاد  في  الرياضة  قطاع  مساهمة 

المحلي اإلجمالي(. 

والصناعة  التجارة  وزارة  أن  سعادته  وبين 

لتنويع  استراتيجية  تنفيذ  إلى  تسعى 

المضافة  القيمة  وزيادة  الدخل  مصادر 

األولوية،  ذات  االقتصادية  للقطاعات  الحقيقية 

وكذلك  النفطية،  غير  القطاعات  سيما  ال 

مناخ  وتحفيز  النفطية،  غير  الصادرات  زيادة 

االستثمار ليصبح أكثر مرونة، وذلك بالتزامن 

لجذب  الدولة  تبذلها  التي  الكبرى  الجهود  مع 

لالستثمار  قطر  إلى  العالمية  الشركات  كبرى 

في قطاعات الصناعة االستراتيجية.

»القطرية« األفضل في العالم
حصدت اللقب للمرة السابعة 

فوزها  عن  القطرية  الجوية  الخطوط  أعلنت 

بجائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة 

سكاي  جوائز  توزيع  حفل  خالل  السابعة 

ويأتي  لندن،  في   »2022« العالمية  تراكس 

هذا الفوز بالتزامن مع احتفال الناقلة بالذكرى 

حصدت  كما  عملياتها.  انطالق  منذ  الـ»25« 

الناقلة ثالث جوائز أخرى، وهي: جائزة »أفضل 

األعمال  رجال  درجة  صالة  في  طعام  خدمات 

في العالم«، وجائزة »أفضل درجة رجال أعمال 

في العالم«، وجائزة »أفضل شركة طيران في 

الوطنية  الناقلة  وواصلت  األوسط«.  الشرق 

لدولة قطر مكانتها في صدارة شركات الطيران 

العالمية بعد الفوز بجائزة األفضل في العالم 

للمرة السابعة في تاريخها )2011 و2012 و2015 

و2017 و2019 و2021، 2022(.

األعلى  بأنها  تراكس  سكاي  جوائز  وتشتهر 

وتعد  الطيران،  قطاع  مستوى  على  مكانًة 

الطيران«  لقطاع  األوسكار  »جوائز  بمثابة 

حمد  مطار  مؤخرًا  فاز  كما  التميز.  ومعيار 

للمرة  العالم  في  مطار  أفضل  بجائزة  الدولي 

تجربة  من  يعزز  مما  التوالي،  على  الثانية 

سفر سلسة ومريحة على متن أفضل شركة 

طيران في العالم عبر أفضل مطار في العالم. 

مشـاركات قطـريـة فعـالة
اجتماعات الجمعية العامة

في  قطر  دولة  شاركت  قنا-  نيويورك- 

بشأن  المستوى  رفيعة  الغداء  مأدبة 

برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان 

تنفيذ  أجل  من  الشراكات  »إقامة  نموا 

على  وذلك  الدوحة«،  عمل  برنامج 

للجمعية   »77« الـ  الدورة  أعمال  هامش 

العامة لألمم المتحدة بنيويورك.

االجتماع  في  قطر  دولة  شاركت  كما 

لوكالة  الرئيسيين  للشركاء  الوزاري 

في  قطر  دولة  مثل  حيث  »أونروا«، 

محمد  الدكتور  سعادة  االجتماع، 

الخليفي،  صالح  بن  عبدالعزيز  بن 

للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد 

دولة  أن  إلى  أشار  الذي  اإلقليمية، 

األمم  لوكالة  تبرعاتها  زادت  قطر 

الالجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة 

األدنى  الشرق  في  الفلسطينيين 

»أونروا« لدعم مواردها األساسية.

الـــريــال القطــري.. قـــوي
يشهد زيادة في قدرته الشرائية.. »إيكونوميست«:

التابعة  إنتلجنس  إيكونوميست  وحدة  قالت 

لمجلة اإليكونوميست البريطانية إن ارتفاع أسعار 

الحساب  فائض  وزيادة  العالمية،  والغاز  النفط 

الجاري، وانتعاش مقاييس التمويل والسيولة هي 

عوامل مواتية تدعم قوة الريال القطري، وخصوصا 

أن ارتباط الريال القطري بالدوالر األميركي يحظى 

سيادية  وأصول  كبرى  احتياطيات  من  بدعم 

قطر  مصرف  ويقوم  ضخمة..   وداخلية  خارجية 

المركزي بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل 

للدوالر،  ريال   »3.64« مستوى  عند  األميركي  الدوالر 

قوة  من  الوطنية  العملة  تستفيد  أن  المتوقع  ومن 

الريال القطري حيث وصلت العملة الخضراء ألعلى 

ترجمته  تتم  ما  وهو  عاما،   »20« خالل  مستوياتها 

بأثر فوري إلى زيادة مماثلة للقوة والقدرة الشرائية 

للريال القطري أمام العمالت األخرى الرئيسية.

قطر تشهد نهضة حضارية
رئيس الوزراء الكويتي: 

نيويورك- قنا- نوه سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 

الصباح رئيس الوزراء الكويتي باستضافة قطر 

لبطولة »كأس العام FIFA قطر 2022« في المنطقة 

العربية كأحد »أبرز األحداث الرياضية العالمية« 

والذي يواكب ما تشهده قطر من نهضة اقتصادية 

وحضارية.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمس أمام الدورة الـ »77« 

للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

وقال رئيس الوزراء الكويتي: »تشهد منطقتنا 

العربية في شهر نوفمبر المقبل حدثا رياضيا عالميا 

بارزا متمثال بتنظيم دولة قطر الشقيقة لبطولة 

كأس العالم لكرة القدم والذي يواكب ما تشهده من 

نهضة اقتصادية وحضارية ويؤكد على قدرتها على 

استضافة مثل هذه البطوالت الكبيرة، متمنين لهم 

نجاحا استثنائيا باعتبارها أول دولة عربية وإسالمية 

تستضيف هذه البطولة الدولية«.

  كتب        سعيد حبيب 

الباكر: نسعى لتوفير تجربة سفر سلسة 

الدوحة          $

تطبيق لالعبي المنتخبات
»كأس العالم FIFA قطر 2022«: 

لكرة  الدولي  االتحاد  أطلق  قنا-  زيورخ- 

لالعبين  خاصا  تطبيقا  »فيفا«  القدم 

أدائهم  بيانات  على  التعرف  أجل  من 

 FIFA الفردي في نهائيات »كأس العالم

شهري  بين  إقامتها  المقرر   ،»2022 قطر 

نوفمبر وديسمبر القادمين.

متاحا  المبتكر  التطبيق  وسيكون 

في  المشاركين  الالعبين  لجميع 

ويعمل  المرتقبة،  العالمية  النهائيات 

جمع  على  التطبيق  هذا  خالل  من  فيفا 

الفردي  باألداء  المتعلقة  البيانات 

ويوفر  المونديال،  منتخبات  لالعبي 

في  منها  لالستفادة  فورية  معطيات  لهم 

تطوير أدائهم.

  كتب        عوض التوم 

 »3«
حاالت لطي 
قيد الطالب

يبدأ العمل بها ربيع »2023«.. جامعة قطر:
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بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

صاحب السمو يهنئ
خادم الحرمين الشريفين

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

سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  أخيه  إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد 

بمناسبة  الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة  ملك  سعود،  آل  العزيز  عبد  بن 

اليوم الوطني لبالده. ذكرى 

رئيس الوزراء يهنئ
خادم الحرمين الشريفين

نائب األمير يهنئ
خادم الحرمين الشريفين

آل  حمد  بن  الله  عبد  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

الحرمين  خادم  إلى  تهنئة  برقية  األمير،  نائب  ثاني، 

ملك  سعود،  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين 

ذكرى  بمناسبة  الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة 

لبالده. الوطني  اليوم 

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

الداخلية، برقية  ووزير  الوزراء  آل ثاني، رئيس مجلس  العزيز 

عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  إلى  تهنئة 

الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة  ملك  سعود،  آل  العزيز 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

قطر تدعم المسار السياسي الليبي
محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  نيويورك- 

رئيس  نائب  ثاني،  آل  الرحمن  عبد  بن 

سعادة  مع  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 

وزيرة  المنقوش  محمد  نجالء  الدكتورة 

الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، وذلك 

للجمعية   77 الـ  الدورة  أعمال  هامش  على 

بنيويورك. المتحدة  لألمم  العامة 

عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى   

وتطورات  البلدين  بين  الثنائي  التعاون 

األوضاع في ليبيا.

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة  وجدد   

دولة  دعم  االجتماع،  خالل  الخارجية،  وزير 

الليبي،  السياسي  للمسار  الكامل  قطر 

وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، والمساعي 

يفضي  وطني  توافق  إلى  للوصول  الهادفة 

والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  إلى 

واالستقرار  الوطنية  المصالحة  ويحقق 

والسالم.

$ الدوحة

ألقل البلدان نموا.. في مارس المقبل

بلجنة عمليات أمن وسالمة بطولة كأس العالم فيفا قطر »2022«

السودان يرحب باستضافة قطر لمؤتمر األمم المتحدة

ختام البرنامج التدريبي المتكامل لقوة االحتياط

البرنامج  األول،  أمس  مساء  اختتم 

االحتياط  لقوة  المتكامل  التدريبي 

بطولة  وسالمة  أمن  عمليات  بلجنة 

2022م  قطر  فيفا  العالم  كأس 

للتدريب  االمتياز  مركز  نفذه  والذي 

الدوحة  لمعهد  التابع  واالستشارات 

للدراسات العليا.

المقدم/  الختامي  الحفل  حضر 

التنفيذي  المدير  العلي  محمد  علي 

أمن  عمليات  لجنة  رئيس  لمكتب 

فيفا  العالم  كأس  بطولة  وسالمة 

قطر 2022م ورئيس وحدة التخطيط 

مرزوق  والعقيد  باللجنة  والمتابعة 

وحدة  رئيس  مساعد  المريخي 

والدكتور  باللجنة  العاملة  القوى 

حامد علي عميد كلية اإلدارة العامة 

بالمعهد  التنمية  واقتصاديات 

مركز  مدير  الماوري  احمد  والدكتور 

االمتياز إلى جانب عدد من الضباط 

من وزارتي الداخلية والدفاع.

أشار  المناسبة  بهذه  كلمته  وفي 

الدكتور حامد علي أن هذه المبادرة، 

المعهد  رسالة  على  للتأكيد  جاءت 

واستشعارا  المجتمع  خدمة  في 

تنمية  في  االسهام  في  بمسؤوليته 

قدرات العاملين في تنظيم البطولة 

مشيرا إلى أنه تم طرح مجموعة من 

تعزيز  إلى  الرامية  والدورات  الورش 

أمن  إدارة  في  المشاركين  مهارات 

وسالمة المالعب. 

محمد  حامد  أول/  المالزم  نوه  وقد 

االحتياط  قوة  ضابط  الحبابي، 

أن  إلى  العاملة  القوى  بوحدة 

11سبتمبر  في  انطلق  البرنامج 

الجاري واستهدف نحو )400( عنصر 

ليكونوا على أهبة االستعداد للعمل 

في أي موقع من مواقع البطولة، ونوه 

إلى التعاون الكبير مع معهد الدوحة 

بالشكر  متقدما  العليا  للدراسات 

ما  على  البرنامج  في  المدربين  إلى 

قدموه من جهد,مشيدا بعناصر قوة 

على  الشديد  لحرصهم  االحتياط 

االستفادة من محتوى البرنامج. 

 وفي الختام قام الدكتور حامد علي 

ومدربي  األمنية  اللجنة  بتكريم 

على  الشهادات  وتوزيع  البرنامج 

المشاركين.

نيويورك- قنا- أعرب علي الصادق 

السوداني  الخارجية  وزير  علي 

بالده  ترحيب  عن  المكلف 

باستضافة دولة قطر لمؤتمر األمم 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة 

 9-5 من  الفترة  خالل  نموا  البلدان 

مارس 2023. 

لبيان  تقديمه  خالل  ذلك  جاء   

الوزاري  االجتماع  في  السودان 

الذي  نموا،  البلدان  ألقل  السنوي 

عقد الخميس، على هامش أعمال 

العامة لألمم  الـ77 للجمعية  الدورة 

المتحدة بنيويورك.

تطلعات  عن  الصادق  وعبر 

عمل  برنامج  يكون  بأن  السودان 

القادمة،  العشر  للسنوات  الدوحة 

لتداعيات  يتصدى  برنامج  أول 

البلدان  في   ،19 كوفيد  جائحة 

الغذاء  أزمات  وكذلك  نموا  األقل 

مشيرا  المناخ،  وتغير  والطاقة 

يشكل  الدوحة  برنامج  أن  إلى 

تحسن  إلحداث  عملية  فرصة 

كافة  على  ملموس  وتقدم  جوهري 

نتائجها  تصب  التي  المستويات 

في مصلحة البلدان األقل نموا.

على  االجتماع  أعمال  وركزت 

من  والمرن  المستدام  التعافي 

برنامج  تنفيذ  وأهمية  الجائحة 

شركاء  أعلن  كما  الدوحة،  عمل 

التنمية التزامهم بتعددية األطراف 

أهداف  تنفيذ  تحقيق  أجل  من 

التنمية المستدامة في أقل البلدان 

نموا.

السوداني  الخارجية  وزير  وأكد 

في كلمته أمام االجتماع الوزاري أن 

لتنفيذ  كبيرة  أهمية  تولي  بالده 

وأن  المستدامة،  التنمية  أاهداف 

هذا  في  اتخذتها  التي  الخطوات 

في  رغبتها  مدى  تؤكد  الخصوص 

ذلك.

{ وزير الخارجية السوداني 

قطر تدين تفجيرا 
بأفغانستان

الدوحة- قنا- أعربت دولة 

قطر عن إدانتها واستنكارها 

الشديدين للتفجير الذي 

استهدف مسجدًا وسط 

العاصمة األفغانية كابل، 

وأدى إلى سقوط قتلى 

وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية 

،في بيان امس، موقف 

دولة قطر الثابت الرافض 

للعنف واإلرهاب مهما 

كانت الدوافع واألسباب. 

كما شددت على رفض 

دولة قطر التام الستهداف 

دور العبادة وترويع اآلمنين 

..وعبرت الوزارة عن 

تعازي دولة قطر لذوي 

الضحايا ولحكومة وشعب 

أفغانستان وتمنياتها 

للجرحى بالشفاء العاجل.

اجتمع مع نظيرته الليبية.. وزير الخارجية:

لتيسير التنقل من وإلى المحطات.. كروة:

»90« حافلة كهربائية جديدة

حافلة   90 )كروه(  مواصالت  شركة  دشنت 

في  التنقل  لتيسير  جديدة  كهربائية 

المسافات األخيرة من وإلى المحطات، حيث 

حلول  جميع  توفير  على  الشركة  تحرص 

النقل الحديثة والمريحة والصديقة للبيئة 

مرافق  لتكوين  التقنيات  أحدث  باستخدام 

نقل عالمية المستوى استعداًدا الستضافة 

إرًثا  ولتكوَن   2022 قطر  فيفا  العالم  كأس 

حقيقًيا يواكُب مشاريع التنمية المستدامة 

التي تنشُدها الدولة لما بعد البطولة.

هذا وبدأْت )كروه( بالفعل تشغيَل الحافالت 

إضافة  العام،  النقل  مسارات  في  الكهربائية 

إلى ذلك تعمُل جميع خدمات النقل البديلة 

الدوحة  األحمر لمترو  والخط  الذهبي  للخط 

باستخدام الحافالت الكهربائية.

ستعمُل  بعده  وما   2023 العام  خالل  و 

الحافالت الكهربائية على تشغيل 44 مساًرا 

لخدمات ميترو لينك و48 مساًرا للنقل العام.

الكامل  التشغيل  تُم  الخطوات  هذه  ولدعم 

لثماني  )كروه(  مواصالت  شركة  ِقبل  من 

محطات للحافالت.

الدكتور  سعادة  اجتمع  قنا-  نيويورك- 

الخليفي،  صالح  بن  عبدالعزيز  بن  محمد 

اإلقليمية،  للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد 

كانسوكي،  ناجاوكا  السيد  سعادة  مع 

لشؤون  العام  والمدير  الخارجية  وزير  مساعد 

في  الخارجية  بوزارة  وإفريقيا  األوسط  الشرق 

 77 اليابان، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 

بنيويورك. المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

وآخر  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون 

االهتمام  ذات  اإلقليمية  القضايا  مستجدات 

المشترك.

الخارجية  وزير  مساعد  سعادة  اجتمع  كما 

السفير  سعادة  مع  أمس،  اإلقليمية،  للشؤون 

للشؤون  العام  المدير  بوك  كريستيان 

إلى  الخاص  األلماني  والمبعوث  السياسية 

 77 الـ  الدورة  أعمال  هامش  على  وذلك  ليبيا، 

بنيويورك. المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 

آخر  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى، 

السيما  اإلقليمية،  القضايا  مستجدات 

األوضاع في ليبيا.

للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد  وجدد 

قطر  دولة  دعم  االجتماع،  خالل  اإلقليمية، 

ولقرارات  الليبي،  السياسي  للمسار  الكامل 

الهادفة  وللمساعي  الصلة،  ذات  األمن  مجلس 

إجراء  إلى  يفضي  وطني  توافق  إلى  للوصول 

ويحقق  والبرلمانية،  الرئاسية  االنتخابات 

والسالم. واالستقرار  الوطنية  المصالحة 

$ الدوحة

ويلتقي وزير خارجية جزر البهاماس وبلغاريا 

المريخي يجتمع مع مسؤول أممي

اجتمع  قنا-  نيويورك- 

بن  سلطان  السيد  سعادة 

الدولة  وزير  المريخي،  سعد 

أمس،  الخارجية،  للشؤون 

ميغيل  السيد  سعادة  مع 

الممثل  موراتينوس  أنخيل 

الحضارات  لتحالف  السامي 

وذلك  المتحدة،  لألمم  التابع 

 77 الـ  الدورة  أعمال  هامش  على 

المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 

بنيويورك.

االجتماع،  خالل  جرى، 

التعاون،  عالقات  استعراض 

ذات  الموضوعات  إلى  باإلضافة 

المشترك. االهتمام 

الدولة  وزير  سعادة  اجتمع  كما 

اليوم،  الخارجية،  للشؤون 

فريدريك  السيد  سعادة  مع 

جزر  في  الخارجية  وزير  ميتشل 

هامش  على  وذلك  البهاماس، 

للجمعية   77 الـ  الدورة  أعمال 

العامة لألمم المتحدة بنيويورك.

االجتماع،  خالل  جرى، 

التعاون  عالقات  استعراض 

باإلضافة  البلدين،  بين  الثنائي 

اإلقليمية  القضايا  من  عدد  إلى 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

سلطان  السيد  سعادة  واجتمع 

الدولة  وزير  المريخي،  سعد  بن 

مع  أمس،  الخارجية،  للشؤون 

ميلكوف  نيكوالي  السيد  سعادة 

جمهورية  في  الخارجية  وزير 

بلغاريا، وذلك على هامش أعمال 

العامة  للجمعية   77 الـ  الدورة 

بنيويورك. المتحدة  لألمم 

االجتماع،  خالل  جرى، 

التعاون  عالقات  استعراض 

باإلضافة  البلدين،  بين  الثنائي 

اإلقليمية  القضايا  من  عدد  إلى 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

{ ويلتقي مع وزير خارجية جزر البهاماس { المريخي يجتمع مع الممثل السامي لتحالف الحضارات باألمم المتحدة

ويلتقي المبعوث األلماني الخاص إلى ليبيا

د. الخليفي يجتمع
مع مساعد وزير الخارجية الياباني
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أكدت على سياستها الثابتة في التضامن مع الشعب الفلسطيني

جلسة نقاشية تنظمها »الصحة« بالتعاون مع المنظمة العالمية

قطر تشارك 
في اجتماع شركاء »أونروا«

في  قطر  دولة  شاركت  قنا-  نيويورك- 

الرئيسيين  الوزاري للشركاء  االجتماع 

لوكالة »أونروا«، الذي عقد على هامش 

77 للجمعية العامة لألمم  أعمال الدورة 

المتحدة بنيويورك.

سعادة  االجتماع،  في  قطر  دولة  مثل   

عبدالعزيز  بن  محمد  الدكتور 

وزير  مساعد  الخليفي،  صالح  بن 

الخارجية للشؤون اإلقليمية.

خالل  مداخلة  في  سعادته  وأكد   

تبرعاتها  زادت  قطر  دولة  أن  االجتماع، 

وتشغيل  لغوث  المتحدة  األمم  لوكالة 

الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين 

األدنى »أونروا« لدعم مواردها األساسية، 

تنسجم  التبرعات  هذه  أن  إلى  مشيرا 

قطر  لدولة  الثابتة  السياسة  مع  أيضا 

الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن  في 

الشقيق وتقديم كافة أشكال الدعم له.

عربية  دولة  أول  كانت  قطر  أن  وأوضح   

مع  السنوات  متعددة  اتفاقية  توقع 

مواردها  لدعم   2018 عام  »أونروا« 

قطر  صندوق  أن  مضيفا  الرئيسية، 

عن  الماضي  نوفمبر  في  أعلن  للتنمية 

أميركي  دوالر  مليون   18 بمبلغ  تبرع 

عامين،  خالل  الوكالة  لموارد  دعما 

يشمل 10 ماليين دوالر في عام 2021 و8 

أن  إلى  2022، الفتا  ماليين دوالر في عام 

دوالر  ماليين   7 بمبلغ  ساهم  الصندوق 

في  للطوارئ  »أونروا«  برنامج  لصالح 

سوريا، بما في ذلك المساعدة النقدية 

والتعليم والصحة والتدريب المهني.

الخارجية  وزير  مساعد  سعادة  وقال   

واحدة  »أونروا«  إن  اإلقليمية،  للشؤون 

لألمم  التابعة  الوكاالت  أهم  من 

الماليين  عليها  ويعتمد  المتحدة، 

على  للحصول  الفلسطينيين  من 

احتياجاتهم األساسية، كما تؤدي مهمة 

مركزية في إحدى المجاالت األساسية 

قضية  وهي  األوسط  الشرق  قضية  في 

الالجئين، مجددا التأكيد على أنه إلى 

حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة 

بما  الفلسطينية،  للقضية  وشاملة 

للقانون  وفقا  لالجئين  العودة  حق  فيها 

ذات  المتحدة  األمم  وقرارات  الدولي 

التي  المهمة  عن  غنى  ال  فإنه  الصلة، 

تضطلع بها الوكالة. 

الحد  هذا  ضمان  أن  اعتقاده  عن  وأعرب   

ليس  ضروري،  أمر  الرفاه  من  األدنى 

فحسب،  للفلسطينيين  حقا  باعتباره 

السالم،  جهود  خدمة  في  وألهميته  بل 

تؤدي  اإلنسانية  المعاناة  أن  من  محذرا 

إلى فقدان األمل وهو ما ال يخدم االستقرار.

وتشارك في االجتماع الوزاري 
لتنسيق المساعدات لفلسطين

أحداث رياضية صحية وآمنة في المستقبل

قطر  دولة  شاركت  قنا-  نيويورك- 

االتصال  للجنة  الوزاري  االجتماع  في 

بتنسيق  المعنية  المخصصة 

لفلسطين  التنموية  المساعدات 

الدورة  هامش  على  وذلك   ،)AHLC(

المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية   77
بنيويورك.

سعادة  االجتماع  في  قطر  دولة  مثل   

صالح  بن  عبدالعزيز  بن  محمد  الدكتور 

الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون 

اإلقليمية.

أمام  له  مداخلة  في  سعادته  ودعا   

تعزيز  إلى  الدولي  المجتمع  االجتماع، 

مؤسسات  وبناء  الفلسطيني،  االقتصاد 

الدولة الفلسطينية، وضمان الحد األدنى 

أن  إلى  الفتًا  للفلسطينيين،  الرفاه  من 

االقتصادي  والفشل  اإلنسانية  المعاناة 

يؤديان إلى فقدان األمل. 

االقتصادية  األوضاع  تحسين  إن  وقال   

عالوة  لهم،  وحق  مطلب  للفلسطينيين 

المواتية  البيئة  خلق  في  يسهم  أنه  على 

للوفاق الوطني وفرص السالم مع الجانب 

على  بالنفع  يعود  وبالتالي  اإلسرائيلي، 

الجميع.

قدرًا  يكتسي  اللجنة  عمل  أن  وأوضح   

يشهده  ما  ظل  في  األهمية  من  أكبر 

واالقتصادي  والسياسي  األمني  الوضع 

حدثت  كالتي  متكررة  انتكاسات  من 

ظل  في  خاصًة  الماضي،  العام  خالل 

من  واإلحاطات  التقارير  إليه  تشير  ما 

التي  االقتصادية  المصاعب  استمرار 

استدامة  وتهدد  الفلسطينيين  تواجه 

للسلطة  والمالي  االقتصادي  الوضع 

الفلسطينية.

ينتظرون  الفلسطينيين  أن  وتابع   

قبل  من  سابقًا  المعهود  الدعم  استمرار 

في  عنه  تنوب  الذي  الدولي،  المجتمع 

هذا المجال لجنة االتصال، الفتًا إلى أنه 

قيامها  اللجنة  عن  المعروف  من  أصبح 

وملموسة  وإيجابية  عملية  بإجراءات 

لتحقيق األهداف المشتركة.

إدراك  من  انطالقًا  إنه  سعادته  وقال   

وضرورة  المسؤولية  لهذه  قطر  دولة 

واإلنساني  االقتصادي  الوضع  تحسين 

تواصل  فإنها  السالم،  لمساعي  خدمًة 

االضطالع بدورها، في إطار تدفقات الدعم 

في  اإلخوة  الحتياجات  استجابًة  الدولي، 

المساعدة  تقديم  ذلك  في  بما  فلسطين، 

اإلنسانية والتنموية لقطاع غزة.

المتحدة،  األمم  مع  بالتنسيق  وأضاف:   

الِمنح  الماضية  الفترة  خالل  استمرت 

من  التخفيف  بهدف  القطاع  إلى  القطرية 

في  ساهم  ما  وهذا  اإلنسانية،  المعاناة 

نقص  من  العاجلة  االحتياجات  معالجة 

وخلق  النقدية  السيولة  وتوفير  الطاقة 

فرص عمل .

قطر  في  العامة  الصحة  وزارة  تنظم 

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، 

التواصل  موقع  على  نقاشية  جلسة 

»جعل  بعنوان:  »تويتر«  االجتماعي 

في  الضخمة  الرياضية  األحداث 

يوم  وذلك  وآمنة«  صحية  المستقبل 

 ،2022 سبتمبر   26 الموافق  االثنين 

المحلي  بالتوقيت  مساًء   4 الساعة 

بتوقيت  مساًء   3 والساعة  قطر،  لدولة 

وسط أوروبا.

التي  النقاشية  الجلسة  في  ويشارك 

تعقد »أونالين« كل من الدكتورة سهى 

البيات، رئيس قسم التطعيمات بإدارة 

األمراض  ومكافحة  الصحية  الحماية 

العامة،  الصحة  بوزارة  المعدية 

والدكتور يوسف المسلماني المتحدث 

الصحية  الرعاية  قطاع  باسم  الرسمي 

 FIFA القدم  لكرة  العالم  كأس  لبطولة 

الطبي لمستشفى  والمدير   ،2022 قطر 

حمد العام، باإلضافة إلى السيدة صفاء 

المخاطر  اتصاالت  مسؤولة  موسى، 

بمنظمة  المجتمعية  والمشاركة 

األوسط،  الشرق  في  العالمية  الصحة 

نقطة  من  كالريا،  أمايا  السيدة  وكذلك 

والتجمعات  الصحي  لألمن  االتصال 

أفضل  لصحة  رياضية  شراكة  ألجل 

بمنظمة الصحة العالمية. 

وتجدر اإلشارة إلى أن قادة قطاع الرعاية 

أعربوا  قد  دولة قطر كانوا  الصحية في 

 FIFA العالم  كأس  لبطولة  دعمهم  عن 

قطر 2022، مشيرين إلى تطبيق تدابير 

أثناء  االستباقية  والسالمة  الصحة 

السالمة  تتضمن  والتي  المونديال، 

واتباع  الصحية،  والمراقبة  الغذائية، 

الوقائية ضد فيروس كورونا  اإلجراءات 

وترخيص  تنظيم  مع   ،»19  - »كوفيد 

في  العاملين  الخبراء  وتوفر  المرافق 

مؤكدين  الصحية،  الرعاية  مجال 

الرعاية الصحية القطرية،  حرص فرق 

بمختلف  الطبية  الخدمات  تقديم  على 

المالعب،  تشمل  والتي  األماكن، 

للمشجعين،  المخصصة  والمناطق 

الميادين  وكذلك  بهم،  الخاصة  والقرى 

وذلك  والفنادق،  للتدريب،  المخصصة 

الحياة الصحية وضمان  أنماط  لتعزيز 

آمنة  عالم  كأس  بطولة  استضافة 

للجميع.

خالل مشاركة الدولة في االجتماع الوزاري ألقل البلدان نموا.. المريخي:

على هامش أعمال الدورة الـ »77« للجمعية العامة لألمم المتحدة.. »صندوق قطر للتنمية«:

قطر تتمتع بسجل حافل في الشراكة األممية

إطالق مبادرة النساء في مناطق النزاع

االجتماع  في  قطر  دولة  شاركت    - قنا  نيويورك- 

على  وذلك  نموا،  البلدان  ألقل  السنوي  الوزاري 

لألمم  العامة  للجمعية  الـ77  الدورة  أعمال  هامش 

المتحدة بنيويورك.

السيد  سعادة  االجتماع،  في  قطر  دولة  مثل   

للشؤون  الدولة  وزير  المريخي،  سعد  بن  سلطان 

الخارجية.

 وأوضح سعادته في بيان دولة قطر أمام االجتماع أن 

برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا للعقد 

ثمرة  وجاء  كبيرة  أهمية  يكتسي   2031-2022
لمختلف  البناءة  والمشاركة  المتضافرة،  للجهود 

الجهات والشركاء.

 وبين أن المجتمع الدولي من خالل اعتماد برنامج 

عمل الدوحة، أرسل إشارة واضحة إلى أقل البلدان 

لبناء  مساعيها  في  بدعمها  بااللتزام  وشعوبها  نموا 

في  ومساعدتها  بتنميتها،  والنهوض  قدراتها، 

المتداخلة،  واألزمات  القائمة  للتحديات  التصدي 

مجتمعات  وبناء  الجائحة،  من  والتعافي 

واقتصادات أكثر ازدهارا وشموال ومرونة.

انعقاد  أنه ال يفصلنا سوى أشهر قليلة على  وتابع   

الخامس  المتحدة  األمم  لمؤتمر  الثاني  الجزء 

قطر  دولة  تعتز  الذي  نموا  البلدان  بأقل  المعني 

من  الفترة  خالل  الدوحة  مدينة  في  باستضافته 

5-9 مارس 2023. 
مرة  إال  تتاح  ال  فرصة  الدوحة  في  أمامنا  إن  وقال   

السياسية،  اإلرادة  على  للتأكيد  عقد،  كل  واحدة 

ومضاعفة الجهود لتحويل ما ينطوي عليه برنامج 

ومعززة  طموحة  والتزامات  وعود  من  الدوحة  عمل 

إجراءات  إلى  وترجمتها  مهمة،  وتدابير  وأدوات 

ملموسة ومستدامة.

سيكون  المؤتمر  هذا  بأن  ثقته  عن  سعادته  وعبر   

تتويجا لعملية طويلة اكتسبت زخما، وسيشكل 

المبادرات  عن  لإلعالن  ومتميزة  فريدة  فرصة 

استثمار  في  يساهم  بما  العالمية،  والشراكات 

وتلبية  نموا،  البلدان  ألقل  الزاخرة  الفرص 

تطلعاتها نحو تحقيق التقدم المنشود في تنميتها 

االقتصادية واالجتماعية والبشرية. 

شريك  قطر  دولة  كانت  لطالما  أنه  إلى  ولفت   

لالحتياجات  االستجابة  في  حقيقي  استراتيجي 

مجال  في  حافل  بسجل  وتتمتع  والتحديات، 

ركنا  جميعها  تشكل  والتي  والتعاون  الشراكة 

أساسيا في سياسة دولة قطر، واضطلعنا بالعديد 

من المبادرات والجهود في هذا المجال. 

 وأضاف: إن رؤيتنا في دولة قطر حيال أهمية العمل 

كلل  دون  العمل  علينا  تحتم  والتعاون،  الجماعي 

لضمان إنجاح الجزء الثاني لمؤتمر األمم المتحدة 

الخامس المعني بأقل البلدان نموا.

الرفيعة  الغداء  مأدبة  في  قطر  دولة  شاركت  كما   

أقل  لصالح  الدوحة  عمل  برنامج  بشأن  المستوى 

تنفيذ  أجل  من  الشراكات  »إقامة  نموا  البلدان 

أعمال  هامش  على  وذلك  الدوحة«،  عمل  برنامج 

المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية   77 الـ  الدورة 

بنيويورك.

 مثل دولة قطر في مأدبة الغداء الرفيعة المستوى، 

وزير  المريخي،  سعد  بن  سلطان  السيد  سعادة 

الدولة للشؤون الخارجية.

نموا،  البلدان  أقل  أن  له،  كلمة  في  سعادته  وبين   

تبذل جهودا حثيثة للتغلب على األعباء الهائلة التي 

تضعها على كاهلها جائحة فيروس كورونا، واألزمة 

المناخية، والتحديات األخرى غير المسبوقة. 

مع  األمام،  إلى  هامة  خطوة  خطونا  لقد  وأضاف:   

البلدان  أقل  لصالح  الدوحة  عمل  برنامج  اعتماد 

األمم  لمؤتمر  األول  الجزء  خالل  باإلجماع،  نموا 

المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي 

الزخم  ويسعدنا   .2022 مارس  شهر  في  انعقد 

اإليجابي الذي تميز به الجزء األول للمؤتمر، وأظهر 

األولوية الممنوحة للمسائل ذات الصلة بأقل  على 

البلدان نموا وما تحتله من مكانة متقدمة في جدول 

األعمال العالمي. 

 وأوضح أن المرحلة الجديدة التي بدأت مع اعتماد 

نموا،  البلدان  أقل  لصالح  الدوحة  عمل  برنامج 

المسعى  هذا  في  الجماعي  نجاحنا  بأن  تؤكد 

البرنامج من  لهذا  الكامل  التنفيذ  يكمن في فعالية 

قبل كافة الشركاء والجهات المعنية. 

الجزء  استضافة  إلى  قطر  دولة  تطلع  عن  وعبر   

المعني  الخامس  المتحدة  األمم  لمؤتمر  الثاني 

الفترة  خالل  الدوحة  مدينة  في  نموا  البلدان  بأقل 

المؤتمر  هذا  أن  إلى  مشيرا   ،2023 مارس   9-5 من 

بالتعاون  االلتزام  إلثبات  فريدة  فرصة  سيشكل 

نموا  البلدان  أقل  ودعم  األطراف،  المتعدد  والعمل 

الناشئة  للتحديات  التصدي  في  ومساعدتها 

أكثر  واقتصادات  مجتمعات  وبناء  والمستمرة، 

ازدهارا وشموال.

ناصر  بن  علي  بنت  مريم  السيدة  سعادة  ودعت 

في  واألسرة،  االجتماعية  التنمية  وزير  المسند 

قطر  دولة  تعمل  أن  إلى  الحفل،  خالل  لها  كلمة 

النزاعات  جذور  لمعالجة  معًا  المتحدة  واألمم 

حتى ال تعاني المزيد من النساء واألطفال من آثار 

الحروب، مشيرة في هذا الصدد إلى دعوة حضرة 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

أمير البالد المفدى، مؤخرا إلى إنهاء النزاعات قبل 

أن تخرج عن نطاق السيطرة.

من جهتها، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد 

عن  اإلعالن  إن  الخارجية،  وزير  مساعد  الخاطر، 

دولة  التزام  على  للتأكيد  يأتي  المبادرة  هذه 

الهدف  بتحقيق  االستراتيجيين  وشركائها  قطر 

الحماية  توفير  في  المتمثل  للمبادرة  الرئيسي 

دولة  مواصلة  مؤكدة  النزاعات،  بمناطق  للنساء 

من  المشاريع  من  عدد  وتنفيذ  ودعم  تمويل  قطر 

لتزويد  واإلنمائية  اإلنسانية  المساعدات  خالل 

في  ستساعدهم  التي  باآلليات  واألطفال  النساء 

ضمان حياة كريمة في ظروف الصراع.

أن  الخارجية،  وزير  مساعد  سعادة  وأكدت 

للتنمية،  قطر  صندوق  أطلقها  التي  المبادرة 

تهدف  النزاع/،  مناطق  في  /النساء  بعنوان 

النزاع  سياقات  في  والفتيات  النساء  دعم  إلى 

واألزمات، الفتة إلى أنها ستوفر للنساء فرصا في 

واالقتصاد. والصحة  التعليم  مجاالت 

لوكالة  خاص  تصريح  في  سعادتها،  وقالت 

لدى  المعلوم  من  »إنه  /قنا/،  القطرية  األنباء 

الجميع أن النساء والفتيات وكذلك األطفال، هم 

أكثر الفئات تضررا في سياقات النزاع والحروب 

الدراسات  من  الكثير  أن  إلى  مشيرة  عموما«، 

بينت أن تعزيز صمود المجتمعات وقدرتها على 

السيما  النساء،  دعم  في  يكمن  األزمات  تجاوز 

تلك  خالل  األحيان،  غالب  في  تكون  المرأة  أن 

الوحيد  أو  الرئيس  العائل  تحديدا،  السياقات 

الصغير. ولمجتمعها  ألسرتها 

راشد  بنت  لولوة  السيدة  سعادة  واعتبرت 

الخاطر، أنه يمكن، من خالل هذه المبادرة، دعم 

إلى  مشيرة  عام،  بشكل  والمجتمعات  األسر 

أخرى  تنموية  مبادرات  لبعث  قطر  دولة  تطلع 

اإلعالن  اليوم  تم  أن  بعد  السيما  النساء،  لفائدة 

المجالين  في  بأفغانستان  مبادرتين  اطالق  عن 

خالل  اإلعالن،  أمل  على  والتعليمي،  الصحي 

المبادرات  من  المزيد  عن  القادمة،  الفترة 

أو  أو االسالمية  العربية  الدول  الجديدة سواء في 

بغيرها من دول العالم.

بن  خليفة  السيد  سعادة  أوضح  جانبه،  من 

للتنمية،  قطر  صندوق  عام  مدير  الكواري  جاسم 

األولوية  ستعطي  المبادرة  أن  له،  كلمة  في 

النساء  حماية  أجل  من  والدعم  الجهود  لحشد 

وتشجيع  تسهيل  بجانب  النزاع،  مناطق  في 

االقتصادي  القطاعين  في  المرأة  مشاركة 

بما  العاملة  القوى  من  جزءا  لتكون  واالجتماعي 

المبادرة  أن  إلى  الفتا  الكريمة،  الحياة  لها  يحقق 

السالم،  وحفظ  النزاعات  تجنب  إلى  تدعو 

النزاع  مناطق  في  المرأة  ضد  العنف  وتجنب 

للعمل  الدولي  المجتمع  نداء  دعم  خالل  من 

حاالت  في  الجندري  العنف  من  الحماية  على 

الطوارئ.

أيضًا  ستساعد  المبادرة  هذه  أن  الكواري  واعتبر 

والتنموية  اإلنسانية  المساعدات  تركيز  في 

خالل  من  الجنسين  بين  المساواة  لتعزيز 

والتعليم  للمرأة  التمويل  برامج  إلى  الوصول 

المهني  التدريب  ذلك  في  بما  القدرات،  وتنمية 

إحداث  في  سيساعد  ما  وهو  والنساء،  للفتيات 

مناطق  في  النساء  حياة  في  مهمة  تغييرات 

النزاع.

للتنمية،  قطر  صندوق  عام  مدير  سعادة  وشدد 

/ القطرية  األنباء  لوكالة  مماثل  تصريح  في 

مبينا  المبادرة،  لهذه  البالغة  األهمية  على  قنا/، 

قطر  وصندوق  عام  بشكل  قطر  دولة  عمل  أن 

مناطق  في  المرأة  مع  خاص  بشكل  للتنمية 

طويلة. لسنوات  يمتد  النزاع، 

الدورين  تدعم  المبادرة  هذه  أن  سعادته  وأوضح 

مناطق  في  للمرأة  واالقتصادي  االجتماعي 

العديد  لفائدة  ستحققه  بما  منوها  النزاعات، 

العالم. في  المجتمعات  من 

المدير  ستاينر  أكيم  السيد  وصف  بدوره، 

اإلنمائي،  المتحدة  األمم  لبرنامج  التنفيذي 

»مبادرة  بأنها  النزاع  مناطق  في  النساء  مبادرة 

االستجابة  على  ستركز  أنها  إلى  الفتا  عالمية«، 

األزمات،  خالل  وأسرهن  النساء  الحتياجات 

وإشراك  إيجابي،  تغيير  إلحداث  المرأة  وتمكين 

النساء في عملية صنع السالم عبر ستة مجاالت 

الرعاية  التعليم،  لألزمات،  االستجابة  أساسية: 

التكنولوجيا  االقتصادية،  الفرص  الصحية، 

السالم. وبناء 

في  المستفيدات  النساء  بعض  وشاركت 

حيث  بعد،  عن  االتصال  تقنية  عبر  الحفل، 

المقادمة  أماني  السيدتان  من  كل  تحدثت 

الذي  قطر  منح  برنامج  من  المستفيدات  إحدى 

سمية  والسيدة  للتنمية،  قطر  صندوق  يموله 

األفغاني، عن  الروبوتات  فاروقي طالبة من فريق 

النزاع. تجاربهما كنساء في مناطق 

الدوحة 
تستضيف 

مؤتمر األمم 
المتحدة المعني 

بأقل البلدان 
نموا

 المسند: قطر واألمم 
المتحدة تعمالن معًا 

لمعالجة جذور النزاعات

الخاطر: تحقيق الهدف 
الرئيسي للمبادرة المتمثل 
في توفير الحماية للنساء

الكواري: تركيز المساعدات اإلنسانية والتنموية لتعزيز المساواة بين الجنسين

نيويورك- قنا- أطلق صندوق قطر للتنمية، خالل حفل رسمي أمس 
على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة في 

نيويورك، مبادرة النساء في مناطق النزاع، لدعم النساء والفتيات في 
سياقات النزاع واألزمات.

$ الدوحة
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يبدأ العمل بها ربيع »2023«.. جامعة قطر:

»3« حــاالت لطـي قـيد الطـالب

أصدر مكتب نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطالب عددا 

بعض  على  تعديالت  إجراء  تشمل  الجديدة  القرارات  من 

ُتطبق  البكالوريوس  مرحلة  لطالب  األكاديمية  السياسات 

بداية من فصل »ربيع 2023«، حيث شملت سياسة التظلم 

المقررات،  إعادة  وسياسة  القبول،  وإعادة  االلتحاق  وإعادة 

وآليات التنبيه واإلنذار وطي القيد األكاديمي، بهدف تحسين 

جودة العملية التعليمية والسياسات المنظمة لها.

وطي  واإلنذار  التنبيه  بشأن  الخاص  القرار  في  جاء  حيث 

عن  المسؤولة  الجهة  هي  الجامعة  بأن  األكاديمي  القيد 

وضعهم  حول  للطلبة  والمحدثة  الدقيقة  المعلومات  توفر 

األكاديمي، وفى المقابل يجب على الطلبة بذل ما في وسعهم 

من جهود ليكونوا على علم ودراية بوضعهم األكاديمي.

للطلبة  األكاديمي  الوضع  بتقييم  التسجيل  إدارة  وتقوم 

الدراسي  الفصل  باستثناء  دراسي،  فصل  كل  بنهاية 

بعد  للطلبة  األكاديمي  الوضع  بتقييم  تقوم  كما  الصيفي، 

أو االنتهاء من تعديل الدرجات  احتساب الدرجات النهائية، 

غير المكتملة، أو البت في طلبات التظلم من الدرجات.

وأكدت السياسات الجديدة على أنه يتم احتساب الفصل 

بالتنبيه  المتعلقة  القرارات  ضمن  الصيفي  الدراسي 

ويقوم  األكاديمى،  القيد  وطي  األكاديمى  واإلنذار  األكاديمى 

الطالب  بإخطار  الطالب  لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب 

والمرشدين األكاديميين والكليات بقرارات اإلنذار األكاديمي 

والتنبيهات نهاية كل فصل دراسي.

واالنذار  التنبيه  على  الحصول  إجراءات  الجامعة  وحددت   

التنبيه  على  الطالب  يحصل  حيث  القيد  وطي  األكاديمي 

التراكمي  التالية وهي: نزول معدله  األكاديمي في الحاالت 

أو الفصلي عن المطلوب للحصول على وضع أكاديمي جيد 

فصل  باستثناء  دراسي  فصل  أي  نهاية  في  االقل(  على   2.0(

الصيف، أو في حالة رسوبه في مقرر مطلوب ضمن خطته 

الدراسية مرتين، أو في حالة إذا تبقت مدة ال تتجاوز سنتين 

على وصول عدد سنوات التحاقه بالجامعة إلى ضعف المدة 

االلتحاق  سنوات  ذلك  من  ويستثنى  للتخرج،  المفترضة 

بالبرنامج التأسيسي.

وبالنسبة لالنذار األكاديمي فيحصل عليه الطالب إذا أكمل 

على  وحصل  المعدل  في  محتسبة  ساعة   19 عن  يقل  ال  ما 

نهائي  أكاديمي  إنذار  على  ويحصل   ،2.00 من  أقل  تراكمي 

وضع  على  التراكمي  معدل  رفع  من  تمكنه  عدم  حالة  في 

من  ويستثنى  التالي،  الفصل  نهاية  في  جيد  أكاديمي 

درجات  بكشف  االنذار  تسجيل  ويتم  الصيف،  فصل  ذلك 

الطالب وسجالته األكاديمية.

األكاديمى  االنذار  تحت  للطالب  يجوز  أنه  الجامعة  وأكدت 

وقواعد  لشروط  وفقا  تخصصهم  تغيير  بطلب  التقدم 

الجامعة.

ألسباب  قيده  يطوى  الطالب  أن  الجامعة  وأوضحت 

أكاديمي  إنذار  على  حصل  إذا  أوال  حاالت:   3 في  أكاديمية 

رفع  من  يتمكن  ولم  الدراسي،  الفصل  نهاية  في  نهائي 

 0.2( التراكمي للحصول على وضع أكاديمى جيد  المعدل 

على االقل( في نهاية الفصل الدراسي التالي.. ثانيا: فشله 

في تحقيق متطلبات التخرج خالل ضعف المدة المفترضة 

بالبرنامج  االلتحاق  سنوات  ذلك  من  ويستثنى  للتخرج، 

التأسيسي. 

ثالثا: فشله في تحقيق متطلبات التخرج في ضوء الشروط 

قرار  في  أو  القيد،  طي  من  التظلم  قرار  في  الواردة  اإلضافية 

إعادة االلتحاق، أو في قرار إعادة القبول..

 ويقوم نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب بإخطار الطالب 

والمرشدين األكاديميين والكليات بقرارات طي القيد، ويتم 

وسجالته  الطالب  درجات  كشف  في  القيد  طي  تسجيل 

األكاديمية.

هذا ويتم تشكيل لجنة القيد وااللتحاق التي تختص بالنظر 

في طلبات التظلم وإعادة االلتحاق والقبول بالجامعة، وتضم 

وقطاع  األكاديمية  الشؤون  قطاع  من  ممثلين  عضويتها  في 

التخصصات الصحية والطبية وقطاع شؤون الطالب.

وحدد قرار رئيس الجامعة اختصاصات وآلية عمل اللجنة 

إعادة  وطلبات  القيد،  طي  من  التظلم  بطلبات  النظر  في 

نائب  إلى  توصياتها  وتقدم  االلتحاق،  إعادة  وطلبات  القبول، 

تستند  وأن  القرار،  التخاذ  الطالب  لشؤون  الجامعة  رئيس 

المعتمدة من  والمبادئ  المعايير  اللجنة في توصياتها على 

رئيس  ونائب  الطالب،  لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  قبل 

الجامعة للشؤون األكاديمية.

سياسة التظلم
يجوز  بأنه  التظلم  سياسة  الجامعة  رئيس  قرار  حدد  كما 

نائب  إلى  القيد  طي  قرار  ضد  تظلم  طلب  تقديم  للطالب 

رئيس الجامعة لشؤون الطالب خالل 10 أيام عمل من تاريخ 

إخطاره بقرار طي قيده تنظر اللجنة في طلب تظلم الطالب، 

الطالب  لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  إلى  توصياتها  وتقدم 

خالل 10 أيام الحقة لتاريخ تقديم التظلم.

كل  الطالب  لشؤون  الرئيس  نائب  يخطر  بأن  القرار  وحدد 

في  الصادر  بالقرار  والكلية  األكاديمي،  واإلرشاد  الطالب،  من 

الدراسي  للفصل  واإلضافة  الحذف  فترة  بداية  قبل  التظلم 

التالي مباشرة.

بأنه  والقبول  االلتحاق  إلعادة  عامة  سياسات  القرار  وذكر 

في  القبول  إعادة  أو  االلتحاق،  إعادة  طلب  للطالب  يجوز 

له طلب  الملتحق به سابقًا، كما يجوز  األكاديمي  البرنامج 

وأنه  الجامعة،  تطرحه  آخر  أكاديمي  برنامج  إلى  التحويل 

بعد الحصول على موافقة الكلية أو البرنامج، يجوز للطالب 

الرئيس  نائب  من  بقرار  قبوله  المعاد  أو  التحاقه  المعاد 

لشؤون الطالب، االنضمام إلى برنامجه األصلي أو أي برنامج 

آخر.

»جيد« لـ  التراكمي  المعدل  رفع  وعدم  نهائي  أكاديمي  إنذار  على  الحصول 

الجامعة تعدل 
السياسات 
األكاديمية 

لتشمل التظلم 
وإعادة االلتحاق 

وإعادة القبول

الفشل في 
تحقيق 

متطلبات 
التخرج 

خالل 
ضعف 
المدة 

المفترضة

محمد أبوحجر كتب

مكافآت مالية قّيمة لحفظة كتاب الله

تكريم الفائزين بـ »جاسم القرآنية«.. »4« أكتوبر

بن  جاسم  الشيخ  لمسابقة  المنظمة  اللجنة  أعلنت 

الختامي  الحفل  أن  الكريم،  للقرآن  ثاني  بن  محمد 

»ذكورًا  والبراعم  الفئات  فرعي  في  الفائزين  لتكريم 

1444هـ  األول  ربيع   8 الثالثاء  يوم  سيكون  وإناثًا«، 

وزير  سعادة  رعاية  تحت   ،2022 أكتوبر   4 الموافق 

من  كوكبة  وبحضور  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف 

اإلدارات  ومديري  والدعاة  العلماء  الفضيلة  أصحاب 

والمسؤولين، باإلضافة إلى أولياء األمور وذوي الفائزين 

والمشاركين بالمسابقة.

الشيخ جاسم  المنظمة لمسابقة  اللجنة  وخصصت 

للقرآن الكريم في دورتها السابعة والعشرين، مكافآت 

الفئات« حسب  الفائزين في »فرع  مالية قّيمة لجميع 

جوائز  المسابقة  رصدت  كما  فئة،  كل  في  التقدير 

مالية مجزية لجميع الفائزين في »فرع البراعم« حسب 

الميادين  أشرف  في  المشاركين  ليتنافس  التقدير، 

تخصيص  تم  كما  الكريم،  القرآن  حفظ  ميدان  وهو 

جوائز مالية للمتميزين من أصحاب األصوات الحسنة 

لفرع الفئات، وجوائز مالية للمتفوقين في كل فئة من 

من  جزءا   )25(  ،)20(  ،)15(  ،)10(  ،)5( الخمس  الفئات 

القرآن الكريم.

اختبارات المسابقة 
وتجدر اإلشارة إلى أن اختبارات فرعي الفئات والبراعم 

للقرآن  ثاني  بن  محمد  بن  جاسم  الشيخ  بمسابقة 

خالل  أقيمت  والعشرين  السابعة  دورتها  في  الكريم 

18 لجنة  – 18 سبتمبر، حيث أشرفت   10 الفترة من 

عبد  بن  محمد  اإلمام  بجامع  الذكور  اختبارات  على 

الوهاب وترأسها جميعًا نخبة من الشباب القطري في 

فرعي المسابقة، فيما أشرفت 11 لجنة على اختبارات 

النسائية  التحفيظ  شعبة  مقر  في  جرت  التي  اإلناث 

الوعب، حيث تولت جميع لجان االختبارات  بمنطقة 

الُمحّكمات  النساء  من  نخبة  باإلناث  الخاّصة 

المتقنات لحفظ كتاب الله.

استقطاب المشاركين 
استقطاب  على  للمسابقة  المنظمة  اللجنة  وحرصت 

في  للمشاركة  والمقيمين  المواطنين  من  عدد  أكبر 

فرعي الفئات والبراعم حسب شروط المسابقة؛ حيث 

فرعي  منافسات  في  للمشاركة  المسجلين  عدد  بلغ 

واإلناث،  الذكور  من  متسابقًا   )2132( والبراعم  الفئات 

فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين في فرع البراعم من 

سجل  فقد  متسابقًا،   )1513( والمقيمين  المواطنين 

الذكور  )281( من  المواطنين منهم  )505( متسابقًا من 

من  المسجلين  عدد  بلغ  بينما  اإلناث،  من  و)224( 

الذكور  من   )591( منهم  متسابقًا،   )1008( المقيمين 

المخصص  الفئات  فرع  وفي  اإلناث،  من  و)417( 

للمواطنين بلغ عدد المسجلين )619( متسابقًا، منهم 

اإلعالن  يتم  وسوف  اإلناث،  من  و)439(  الذكور  من   180
عن الفائزين خالل األيام القادمة. 

ثاني  بن  محمد  بن  جاسم  الشيخ  مسابقة  وشهدت 

 )27( من  أكثر  البالغ  عمرها  مدى  على  الكريم،  للقرآن 

عامًا تطورًا مشهودًا في فروعها؛ حيث بدأت منافساتها 

بفرع القرآن الكريم كاماًل فقط، لتتوسع بضمها العديد 

من الفروع من الفاتحة وقصار السور إلى القرآن الكريم 

المتنافسين من الذكور  كاماًل، كما تتميز بتشجيع 

واإلناث على المشاركة بالقراءات المتعددة، لما له من 

في  القرآني،  العلم  هذا  على  المحافظة  في  كبير  دور 

الصدور وإثرائه في نفوس الناشئة من أبناء المجتمع 

المراجعة  على  لهم  تشجيعها  خالل  من  القطري، 

واإلتقان والتدرج في حفظ القرآن الكريم وتعاهد كتاب 

الله بالتالوة والترتيل وتدبر معانيه. 

توسع كبير 
وشهدت المسابقة توسعًا كبيرًا بإنشاء فروع متعددة 

كتاب  حفظ  في  المجتمع  شرائح  جميع  لمشاركة 

تخصيصه  تم  الذي  الفئات  فرع  منها:  وتالوته،  الله 

على  لتشجيعهم  واإلناث  الذكور  من  للمواطنين 

حفظ كتاب الله والتدرج في فئات الحفظ حتى حفظ 

القرآن الكريم كاماًل، ويضم هذا الفرع خمس فئات )5 

وفرع  جزءًا(،   25 جزءًا،   20 15جزءًا،  أجزاء،   10 أجزاء، 

)#غّردـللقرآن(، وفرع للتالوة عبر البرنامج اإلذاعي »أهل 

القرآن«، وفرع للبراعم من المواطنين والمقيمين ذكورًا 

وإناثًا، وفرع خاص للمهتدين الجدد من الذكور واإلناث 

من  المهتدين  من  مئات  سنويًا  فيه  يشارك  والذي 

المختلفة، ودشنت  جنسيات متعددة في مستوياته 

المسابقات  عالم  في  مسبوقة  غير  مرحلة  المسابقة 

دول  في  العربية  باللغة  الناطقين  غير  بفرع  القرآنية 

و»أول  آب«،  »الواتس  عبر  وارسل  رتل  فرع  ثم  البلقان، 

األوائل« الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم، وكذلك 

فرع رتل لطالب المرحلة الثانوية، ومؤخرًا دشنت فرع 

باللغَتين  تصميم  وأجمل  فيديو  ألجمل  »ويتفكرون« 

العربية واإلنجليزية.

بلغ عدد المشاركين 

بفرعي الفئات والبراعم 

»2132« متسابقًا

سيتم اإلعالن عن 

الفائزين بالمراكز األولى 

خالل األيام القادمة

أكرم الفرجابي كتب
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خالل خطبة الجمعة بجامع اإلمام.. الداعية المريخي:

»بر الوالدين« طريق الوصول للجنة

قال فضيلة الداعية الدكتور محمد 
حسن المريخي خالل خطبة الجمعة 

التي ألقاها بجامع اإلمام محمد بن 
عبد الوهاب، لقد أدبرت الدنيا مولية 
وأقبلت اآلخرة منادية، فكونوا من 

أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا، 
فقريبا يندم طالب الدنيا ويقول 

قائلهم »يا ليتها كانت القاضية ما 
أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه« 
ويقول أخوه »يا ويلتى ليتني لم أتخذ 
فالنا خليال لقد أضلني عن الذكر بعد 

إذ جاءني وكان الشيطان لإلنسان 
خذوال«.

أحسن  من  تحب  النفوس  الله  خلق  لقد  وأضاف: 

لها  يسدي  بمن  وتتعلق  إليها،  أساء  من  وتبغض  إليها 

مبين  حق  وثمة  باإلحسان،  عليها  ويتفضل  المعروف 

قدره  الله  ربع  كبير  مقام  شرعنا  في  له  جليل  وأمر 

ومقامه وثقل وزنه وميزانه، وأورث صاحبه وفاعله الجنة 

ورضوانه وعفوه وتوفيقه وغفرانه ووقاه سخطه وغضبه 

ونيرانه، حق مقرون بحق الله مربوط بشكر الله ومأمور 

بعد األمر بعبادته وتوحيده سبحانه، إنه بر الوالدين، 

حق عظيم له الهيبة والوقار في دين الله، ال مّنة فيه لمن 

من  والسوء  اللعن  من  يسلم  وال  اللوم  من  يبرأ  وال  أداه 

تعداه، وال أقبح من امرئ أهمله وال من مخلوق تخطاه.

الجنة  أبواب  من  باب  الوالدين  بر  أن  الخطيب  وأكد 

في  وصاحبهما  والديه  إلى  أحسن  من  يلجه  مشرع 

الدنيا بالمعروف وخفض لهما جناح الذل من الرحمة، 

بحق  حقه  قرن  تعالى  الله  أن  العجب  أعجب  ومن 

بعد  إحسانا  بهما  وأوصى  بشكرهما  وشكره  الوالدين 

أمره سبحانه بعبادته، فقال: »واعبدوا الله وال تشركوا 

به شيئا وبالوالدين إحسانا«.

وأوضح المريخي أن الله سبحانه خلق وأوجد والوالدان 

أنجبا وربيا، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: »ثالث 

قرينتها:  بغير  واحدة  تقبل  ال  بثالث:  مقرونات  آيات 

»وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول« فمن أطاع الله ولم يطع 

الزكاة«  وآتوا  الصالة  »وأقيموا  منه،  يقبل  لم  الرسول 

فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه »أن اشكر لي ولوالديك« 

فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه، فرضى 

الوالدين،  سخط  في  وسخطه  الوالدين  رضى  في  الله 

حتى قال الله تعالى: »فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل 

وبرهما  الوالدين  برعاية  الله  وأوصى  كريما«،  قوال  لهما 

العمر،  ورحمتهما وخفض الجناح لهما في كل مراحل 

فلو  المطهرة،  سنته  في  وسلم  عليه  الله  صلى  ورسوله 

الوصية  كثرة  من  العجب  لتغشاك  القرآن  تتبعت 

تعالى:  الله  يقول  نفسك،  على  وألشفقت  بالوالدين، 

إحسانا«،  وبالوالدين  إياه  إال  تعبدوا  أال  ربك  »وقضى 

وبالوالدين  شيئا  به  تشركوا  وال  الله  »واعبدوا  وقال: 

الرحمة  الذل من  لهما جناح  »واخفض  وقال:  إحسانا«، 

وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا«، وقال: »ووصينا 

اإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 

ويتواصل  المصير«،  إلي  ولوالديك  لي  اشكر  أن  عامين 

الصادق  أحاديث  تدبر  إذا  الموفق  اإلنسان  عجب 

الوالدين،  يخص  يما  وسلم  عليه  الله  صلى  المصدوق 

يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: )سألت رسول 

وقتها،  على  الصالة  قال:  الله؟  إلى  أحب  العمل  أي  الله 

قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد 

في سبيل الله( رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم 

)رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما)، 

وقال: )رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل: من يا 

أو  أحدهما  الكبر  عند  أبويه  أدرك  من  قال:  الله؟  رسول 

أولى  عن  رجل  سأله  ولما  الجنة(،  يدخل  فلم  كليهما 

الناس بمرافقته وصحبته قال الرجل: من أحق الناس 

بحسن صحابتي؟ قال: )أمك(، قال: ثم من؟ قال: )أمك(، 

قال: ثم من؟ قال: )أمك(، قال: ثم من؟ قال: )أبوك(، وجاء 

رجل البن عباس رضي الله عنهما، يريد التوبة وقد قتل 

نفسًا - امرأة رفضت الزواج منه- فقال له ابن عباس: 

أمك حّية؟ - يعني على قيد الحيا- قال: ال، قال: تب إلى 

وقال عطاء بن  ما استطعت،  إليه  وتقرب  الله عز وجل 

يسار رحمه الله: فذهبت فسألت ابن عباس لم سألته 

الله عز  إلى  أقرب  إني ال أعلم عمال  أمه؟ فقال:  عن حياة 

وجل من بر الوالدة، صححه األلباني في صحيح األدب 

الجهاد  يرد  لرجل  وسلم  عليه  الله  صلى  وقال  المفرد، 

أم؟ قال: نعم، قال: فالزمهما  معه، فقال له: هل لك من 

صلى  وقال  رجليها»،  قال:  أو  قدميها،  تحت  الجنة  فإن 

الجنة،  أبواب  أوسط  الوالد  الوالد:  الله عليه وسلم عن 

فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه« رواه الترمذي وهو 

صحيح. يعني الوالد أحسن أو بره أحسن مما يتوسل 

بلوغ  إلى  الله  بإذن  به  ويتوصل  الجنة  دخول  إلى  به 

وأحسنها  أبوابا  للجنة  إن  غيره:  وقال  العالية،  درجتها 

الباب  ذلك  من  الدخول  سبب  وإن  أوسطها،  دخوال 

األوسط هو المحافظة على حقوق الوالد وبره واإلحسان 

إليه، وهذا شيء من فضل بر الوالدين ومكانته عند الله 

ورسوله.

أعده  عما  تسل  فال  بحقوقهما  القائم  بوالديه  البار  أما 

ودخول  الدنيا  في  واإلنعام  والسداد  التوفيق  من  له  الله 

العمل  في  ببره  فهو  اآلخرة،  في  والرضوان  الجنات 

المبارك وهو العمل الذي يحبه الله فهو يرتع في محبة 

نمت  عنها:  الله  رضي  عائشة  تقول  ورضوانه،  الله 

فقلت:  يقرأ،  قارئ  صوت  سمعت  الجنة،  في  فرأيتني 

رسول  فقال  النعمان،  بن  حارثة  هذا  فقالوا:  هذا؟  من 

بأمه،  الناس  أبر  كان  البر،  كذلك  البر،  كذلك  الله: 

الله  رسول  قال  كما  مستجابة  دعوة  صاحب  وكان 

الوالد،  دعوة  فيهن:  شك  ال  مستجابات  دعوات  )ثالث 

صالح  امرؤ  والبار  المظلوم(،  ودعوة  المسافر،  ودعوة 

موفق يطرق باب الجنة ببره بعد إذن الله ليدخلها، وقد 

الجنة،  فثم  رجليهما  الزم  بقوله:  الله  رسول  نصحه 

له  ويؤخر  رزقه  في  والسعة  عمره  في  بالبركة  وموعود 

الله:  رسول  ثول  صالحا،  وعمال  خيرا  ليزداد  أجله  في 

أثره،  في  له  ينسأ  وأن  رزقه  في  عليه  يبسط  أحب  من 

أقرب  والوالدان  ومسلم،  البخاري  رواه  رحمه«  فليصل 

األرحام.

الواسعة  الرحمة  دين  اإلسالم  دين  أن  الخطيب  وذكر 

الوالدين  برحمة  أمر  هنا  ومن  شيء  كل  تعم  التي 

من  أف  كلمة  بوزن  لهما  يقال  وأال  الكبر،  وعند  وبرهما 

جاء  موتهما،  بعد  حتى  برهما  بمواصلة  وأمر  العقوق، 

الله فقال: )هل بقي من بري ألبوي شيء  رجل لرسول 

أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصالة عليهما يعني 

الدعاء لهما واالستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، 

صديقهما(  وإكرام  بهما،  إال  توصل  ال  التي  الرحم  وصلة 

وفي الحديث الصحيح، )ومن أبر البر: أن يصل الرجل 

أهل ود أبيه، بعد أن يولي( رواه مسلم.

وتساءل الخطيب، من هما الوالدان؟ الجواب: هما سبب 

وجودك في هذه الحياة، وبدونهما أنت عدم ال وجود لك، 

راحتهما  ورسوله،  الله  بعد  إليك  أحسن  من  خير  هما 

في راحتك واستراحتك، وإن جاءت على حساب تعبهما 

وشقائهما وعافيتهما، في عافيتك ومعافاتك، وصحتهما 

في صحتك وشفائك، وإن جاءت صحتك على حساب 

والدك  أو  والدتك  سمعتك  مرة  كم  وسقمهما،  مرضهما 

تقول: إذا سلم الله ولدي فالنا، أو ابنتي فالنة، فأنا بخير 

من  بأحدهما  أو  بهما  يحيط  المرض  كان  وإن  وعافية، 

كل حدب وصوب.

علينا  عظيمة  نعمة  الوالدين  أن  على  الخطيب  وشدد 

يجوع  ولن  والديك  مثل  أحد  يحبك  فلن  اإلسالم،  أهل 

يمرض  ولن  والديك،  غير  لتشبع  نفسه  يجوع  أو  أحد 

أحد من أجلك غير والديك ولن يبكي أحد لك ليضحكك 

لتستريح  يشقى  أو  لك  أحد  يتعب  ولن  والديك،  غير 

وتنعم غير والديك.

ثالث دعوات مستجابات وهن للوالد والمسافر والمظلومخلق الله النفوس تحب اإلحسان إليها وتبغض اإلساءة

$ الدوحة

خالل خطبة الجمعة بجامع 

»قطيعة الرحم« ضررها عظيمالشيوخ.. الداعية النعمة:
أكد فضيلة الداعية عبدالله محمد 
النعمة خالل خطبة الجمعة التي 

ألقاها بجامع الشيوخ أن اإلسالم 
جاء ليربط المجتمع بنظام رباني 

يفضي إلى األلفة والمودة والمحبة، 
قال تعالى: »واعبدوا الله وال تشركوا 

به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي 
القربى واليتامى والمساكين والجار 
ذي القربى والجار الجنب والصاحب 

بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيمانكم«.

وحده  بعبادته  أمر  سبحانه  الله  أن  الخطيب  وأوضح 

إلى  الحقوق  وأداء  باإلحسان  أوصى  ثم  له  شريك  ال 

ثم  الوالدين  إلى  اإلحسان  القائمة  رأس  وعلى  أهلها 

والجيران  واليتامى  القربات  إلى  باإلحسان  عطف 

عظيم  شؤمها  فإن  الرحم،  قطيعة  من  وحذر  وغيرهم، 

العاجل قبل اآلجل، قال  المسلم في  وضررها يصيب 

تعالى: »فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في األرض 

فأصمهم  الله  لعنهم  الذين  أولئك  أرحامكم،  وتقطعوا 

عن  عليه  المتفق  الحديث  وفي  أبصارهم«،  وأعمى 

عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: »الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني 

الحديث  وفي  الله«،  قطعه  قطعني  ومن  الله،  وصله 

الله  رضي  مطعم  بن  جبير  عن  أيضا  عليه  المتفق 

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ال يدخل 

الجنة قاطع«، قال سفيان: يعني قاطع رحم.

على  حثت  الشريعة  أن  الله  عباد  واعلموا  أال  وأضاف: 

صلة الرحم وجعلته ثمرة من ثمار اإليمان واليوم اآلخر، 

أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

كان  »من  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن 

سبب  وهي  رحمه«  فليصل  اآلخر  واليوم  بالله  يؤمن 

المتفق  الحديث  في  جاء  والعمر،  الرزق  في  للبركة 

عليه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول: »من سّره أن ُيبسط له في 

جاء  وهكذا  رحمه«،  فليصل  أثره  في  له  ُينسأ  أو  رزقه 

المجتمع على اختالف طبقاته  اإلسالم لينظم عالقات 

ويجمع  ُعراه،  يشط  رباني  بنظام  مستوياته  وسائر 

مترابط،  متكاتف  مجتمع  سواء،  كلمة  على  أفراده 

هي  األسرة،  هو  المجتمع  هذا  ُيكّون  ما  أعظم  ومن 

هذه  وقوام  بأسره،  المجتمع  يصلح  بصالحها  نواته، 

عظيمة  حقوق  لهما  واألم-  األب   - الوالدين  هما  األسرة 

واألحاديث  اآليات  وتضافرت  سبحانه  الرب  عظمها 

الله سبحانه  وقرن  والتحذير من عقوقهما،  في برهما 

شكره،  من  شكرهما  وجعل  بحقه  حقهما  وتعالى 

شيئا  به  تشركوا  وال  الله  »واعبدوا  سبحانه:  فقال 

إياه  إال  تعبدوا  أال  ربك  »وقضى  إحسانا«،  وبالوالدين 

وبالوالدين إحسانًا«.

ال  ومعروفهما  عظيم  الوالدين  حق  أن  النعمة  وذكر 

أو  قيد  بدون  مطلقا  اإلسالم  في  جاء  وبرهما  ُيجازى 

ذلك،  من  وأبعد  بل  مشركين،  كانا  ولو  حتى  شرط، 

فال  شيئا  بالله  تشرك  أن  على  جاهداك  ولو  حتى 

الدنيا  في  ومصاحبتهما  إليهما  اإلحسان  حق  يسقط 

وبرهما  الجنة  أبواب  من  باب  والوالدان  بالمعروف، 

الله  رضي  عباس  ابن  قال  الجنة،  إلى  موصل  طريق 

عنهما: »ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما 

محتسبا إال فتح الله له بابين -يعني في الجنة- وإن 

كان واحد فواحد«.

عند  الجنة  نلتمس  أن  بنا  حري  إنه  الخطيب  وقال 

 
َّ

حق  
َّ

فإن حقوقهما،  وأداء  لبرهما  ونسعى  أقدامهما 

يَوِفِيُهما حقهما 
ُ
الوالديِن عظيٌم، ولن يستطيَع أحٌد أن 

مهما عمَل من عمٍل، روى مسلم عن أبي هريرة رضي 

الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )ال 

يجزي ولٌد والدًا إال أن يجده مملوكًا فيشَترَيُه فيعتقه(، 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: )إني ال أعلم عماًل أقرَب 

إلى الله عز وجل من بِر الوالدِة(.

الوصيِة  من  بمزيٍد  األَم  خص  قد  الشرُع  أن  إلى  ولفت 

والوالدِة  الحمِل  في  ومشقٍة  تعٍب  من  ُتكابُد  لما  ببرها، 

أبي هريرة رضي  واإلرضاِع، جاء في الصحيحين:  عن 

الله عنه قال: »جاء رجٌل إلى رسول الله صلى الله عليه 

بحسِن  الناِس  أحُق  من  الله،  رسوَل  يا  فقال:  وسلم 

قال:  )أمك(،  قال:  من؟  ثم  قال:  )أمك(،  قال:  صحابتي؟، 

ثم من؟ قال: )أمك(، قال: ثم من؟ قال: )أبوك( متفق عليه.

الله  وأخرج أحمد والنسائي من حديث عائشة رضي 

عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أُي الناِس 

أعظُم حقًا على المرأة؟ قال: »زوجها«، قالت: فقلُت على 

الرجل؟ قال »أمه«.

أكبِر  من  فإنه  الوالديِن،  عقوَق  الله  عبد  يا   فاحذر 

عنَد  الذنوِب  أعظِم  ومن  باللِه،  اإلشراِك  بعد  الكبائِر 

الله، واعلم أنَك مجزًى بعملَك في الدنيا واآلخرة،  يقول 

العلماُء كُل معصيٍة تؤخُر عقوبُتها بمشيئة الله إلى 

يوم القيامة، إال العقوَق فإنُه ُيعجُل  له في الدنيا، كما 

من  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  قوِل  من  ذلك  ثبت 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 

يوم  إليهم  اللُه  َينُظُر  ال  )ثالثٌة  وسلم:  عليه  الله  صلى 

القيامة: العاُق لوالديِه، ومدمُن الخمِر، والمناُن(.

 فيا عبَد الله اتق الله في والديَك وخاصًة في أمَك، ِبَرُهما 

العمِر،  وطوِل  الرزِق،  لسعِة  سبٌب  فإنُهما  حقُهما  وأدي 

وحسِن الخاتمة.

ونوه الخطيب.. وألننا يا عباد الله في زمٍن قد عُظمت 

دموَع  األبناُء  يرحِم  فلم  ُكربُتُه،  واشتدت  ُغربُتُه، 

اآلباِء، ولم يرحِم البناُت شفقَة األمهاِت، في هذا الزماِن 

العقوُق والشُر، كم نحُن  وازداَد فيِه  الذي قَل فيِه  البُر 

وعظيِم  الوالديِن  بحِق  فيه  يذكرنا  من  إلى  بحاجٍة 

ُهما.
َّ

األجر لمن بر

اإلسالم يربط المجتمع بنظام 
رباني يفضي إلى األلفة والمودة

$ الدوحة
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عرض مسرحي كويتي قدمته »تذكار« بـ»كتارا«.. ويختتم اليوم

»موعد مع سعادته« نجاح منقطع النظير لـ

في  عروضها  سعادته«  مع  »موعد  مسرحية  اليوم  تختتم 

الحي الثقافي كتارا، وذلك بعد ما حقتته من إمتاع للجمهور 

قدمها  التي  المميزة  العروض  من  مجموعة  عبر  القطري 

قدمتها  التي  المسرحية  وهي  الدراما،  مسرح  على  الفريق 

للحركة  دعمها  في  استمرارًا  الفني  لإلنتاج  تذكار  شركة 

واألعمال  للنجوم  واستقطابها  قطر،  في  والفنية  المسرحية 

المميزة لتمتع بها الجمهور القطري في الدوحة وتثري بذلك 

الحركة الفنية في الدولة.

استطاع  سعادته«  مع  »موعد  الكويتي  المسرحي  العرض 

خالل العروض األولى له في كتارا أن يحصد إشادة الجميع 

العروض  جميع  في  الصالة  وكانت  العروض،  شاهدوا  ممن 

عليها  الكبير  واالقبال  العروض  نجاح  يؤكد  ما  العدد  كاملة 

العروض  العمرية، فقد شهدت  من الجمهور بمختلف فئاته 

ما  وهو  أيضًا،  والعائالت  الشباب  من  هائلة  أعداد  توافد 

رغبة  لتلبية  اضافية  عروض  إلى  تلجأ  تذكار  شركة  جعل 

الجمهور في االستمتاع بالعروض خاصة بعد النجاح الكبير 

واألصداء الواسعة واإليجابية التي تحققت في اليوم األول من 

العروض.

من  مجموعة  فيها  يشارك  سعادته«  مع  »موعد  مسرحية 

خالد  وهم:  العربي،  والوطن  الكويت  في  المسرح  نجوم 

الدوسري،  محمد  الشطي،  فوز  العجيرب،  خالد  المظفر، 

هيا  بهمن،  احمد  زينب  المظفر،  احمد  الشيخلي،  ابراهيم 

الحوطي، مهدي دشتي، سلمان كايد، حسين العوض، وهي 

من تأليف وإخراج عبد العزيز صفر.

على  الجاري  سبتمبر   20 يوم  عروضها  افتتحت  المسرحية 

حضور  وسط  اليوم  وستختتم  كتارا،  في  الدراما  مسرح 

جماهيري قوي حيث نفدت جميع التذاكر المتاحة للعروض 

منقطع  نجاحًا  حققت  قد  المسرحية  وكانت  األخيرة، 

الشقيقة،  الكويت  بدولة  مرة  ألول  عرضت  عندما  النظير 

حيث وصلت العروض إلى 90 عرضا يوميا.

المسرحية ومن ثم عرضها في  وتأتي استضافة فريق عمل 

باستقطاب  تذكار  شركة  تنتهجه  لما  استمرارا  الدوحة 

النجوم واألعمال الفنية الجماهيرية التي ترضي الذوق العام 

وتلبي رغبات الجمهور، وتتناسب مع القيم والمبادئ القطرية 

والخليجية.

إشادة واسعة بأبطال 
المسرحية.. وحضور 

قوي من العائالت 

»تذكار« تستقطب 
األعمال المميزة 

خليجيا وعربيا

محمد مطر كتب

إضافية ــأخــرى  ب طــالــب  والــجــمــهــور  العدد«..  »كامل  شــعــار  حملت  ــروض  ــع ال جميع 

بمشاركة »15« متحدثا

اختتام منتدى الجزيرة 
للصحافة الرياضية

في  المعهد،  مديرة  العامري،  إيمان  وقالت 

في  مختصين  »نجد  االفتتاحية:  الكلمة 

ومختصيَن  السياسيِة،  الشؤوِن  تغطيِة 

في تغطيِة المواضيِع االقتصاديِة واألحداِث 

والصحافِة  الثقافيِة  والقضايا  الرياضيِة 

العلمية إلى غير ذلك، هذا التنوُع في أشكاِل 

مواكبين  نكون  أن  علينا  يفرض  الصحافِة 

لكل تطور يشهده الحقل اإلعالمي، وانطالقًا 

الجزيرة  معهد  في  أطلقَنا  الفكرة  هذه  من 

والمنتديات،  واإلصداراِت  األدلِة  من  عددا 

في  الصحاَفة  أخالقياِت  ومنتدى  كدليِل 

الصحاَفة  ومنتدى  ودليِل  الرقمي،  العصِر 

العلميْة، وأطلقنا دليَل الصحاَفة الرياضيْة 

قبل أياٍم قليلة«. 

خمس  على  المنتدى  أشغال  وتوزعت 

جلسات، حيث قاربت الجلسة األولى التي 

رئيس  الخليفي،  ماجد  من  كل  أّطرها 

وسهام  الدوحة  استاد  صحيفة  تحرير 

سابقة  ووزيرة  رياضية  صحفية  العيادي، 

موضوع  بتونس،  والرياضة  للشباب 

العربية،  الرياضية  الصحافة  مستقبل 

الرياضية  الصحافة  دليل  إطالق  تالها 

الزميل  أعده  الذي  لإلعالم  الجزيرة  لمعهد 

يونس الخراشي.

الثانية تيمة »الصحافة  وناقشت الجلسة 

الرياضية العربية المحلية« بمشاركة كل 

الرياضي  القسم  رئيس  عيسى،  علي  من 

بجريدة الراية القطرية وهشام رمرام، عضو 

الرياضيين  الرابطة المغربية للصحفيين 

ومدير  رياضي  صحفي  بركات،  وحسام 

للتدريب  رؤيا  أكاديمية  في  التدريب  قطاع 

اإلعالمي. 

وأمام التحول الرقمي الذي تعرفه الصحافة، 

سّلطت الجلسة الثالثة الضوء على بعض 

بمشاركة  الرقمية  الرياضية  المنصات 

محتوى  صانع  عدنان،  محمد  من  كل 

وصانع  صحفي  وهبي،  وحسين  رياضي، 

)الشيكس(  على  ومحمد  رياضي  محتوى 

 .o2 معلق رياضي ومقدم في الجزيرة

كأس  لتنظيم  المعهد  مواكبة  سياق  وفي   

الجلسة  خصصت   ،2022 قطر  العالم 

الرياضية  الصحفية  للتغطية  الرابعة 

مولدي  فيها  ساهم  العالم،  بكأس  الخاصة 

وأيمن  الكأس  بقنوات  صحفي  الجامعي، 

»كووورة«  موقع  تحرير  رئيس  المهدي، 

بقناة  مذيع  بوطمين،  مجيد  والزميل 

الجزيرة.

فضاء  شكلت  فقد  الخامسة،  الجلسة  أما   

وطريقة  والرياضة  الصحافة  بين  للحوار 

الزميل  أّطرها  المصادر،  مع  العالقة  تدبير 

بمدريد،  الجزيرة  مراسل  الزبير،  أيمن 

ان  بي  قنوات  مراسل  ياسين،  وحسين 

سبورتس بإيطاليا.

750 مشارك عبر  وحضر المنتدى أكثر من 

تطبيق زووم يمثلون 33 دولة، بينما شاهده 

منصات  على  البث  من  ساعات  ثالث  أثناء 

الجزيرة ما يقارب 20 ألف متابع.
{ معهد الجزيرة

{ منتدى الجزيرة للصحافة الرياضية 

أسدل معهد الجزيرة لإلعالم الستار على منتدى الجزيرة للصحافة الرياضية 
الذي عرف مشاركة 15 متحدثا من جنسيات عربية مختلفة قبيل شهرين 

فقط من انطالق كأس العالم قطر 2022. 

العامري: التنوع في الصحافة يفرض 

علينا مواكبة التطور اإلعالمي
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قيم العطاء واإلنجاز 
والطموح

د. أشرف حسين

نتحدث اليوم عن العطاء واإلنجاز والطموح وأثرهم في 

حياة الفرد والمجتمع، في البداية أحب أقول إن المسلم 

دائًما معطاًء يحب مساعدة اآلخرين، وكما قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: ) المؤمن يألف ويؤلف وال خير فيمن 

ال يألف وال يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس( وقيم العطاء 

واإلنجاز هي من القيم التي حث عليها ديننا الحنيف، 

ونرى أن كثيًرا من المسلمين هجروها، وقيم العطاء هي 

القيم التي تبني الحضارات، وهي التي تمايز بين الدول 

المتقدمة والدول المتخلفة، وقيمة الطموح وأهميتها 

للنجم الذي يهتم بالمواعيد، ويحافظ عليها ويؤمن 

بعقلية الوفرة، والفرص كثيرة ومتوفرة واألبواب مفتوحة، 

والطموح هو استصغار ما دون النهاية، الطموح هو العمل 

الجاد لتحقيق الهدف، واألهداف بالنسبة لي صعبة 

وليست مستحيلة، فالطموح هو الذي يدفع صاحبه إلى 

العمل الجاد حتى يحققه، والطموح خلق علمنا نبي 

الكريم الطموح فقال إن الله تعالى يحب الطموح، قال 

 
ُّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله تعالى يحب

معالَي األمور وأشراَفها، ويكره سفساَفها« النجم ال يرضى 

ما دون النجوم، وقال الشاعرالمتنبي: ِإذا غاَمرَت في َشَرٍف 

َمروٍم * َفال َتقَنع ِبما دوَن الُنجوِم- َفَطعُم الَموِت في َأمٍر 

َصغيٍر* َكَطعِم الَموِت في َأمٍر َعظيِم.. فاجعلوا الطموح 

في كل أعمالكم ازرعوه في أوالدكم، قال رجل لمعاوية 

بن أبي سفيان وهو عمره خمس سنوات وهي تالعبه أمه 

هند قبل إسالمه إني أظن هذا الغالم سيسود قومه إني 

أرى عالمات سيصبح سيًدا في قومه، فقالت هند ثكلته إن 

لم يصبح سيًدا في قومه أنا أربيه حتى يصبح سيًدا لكل 

الناس وليس سيًدا لقومه فقط، وهكذا ساد وأصبح سيًدا 

لكل الناس، إذًا الطموح باب واسع لتحدي العقبات وحل 

المشكالت والنجم الطموح هو الذي ال يرضى بمستواه، 

واحرص على تطوير مهاراتك وال تخش المغامرة 

واصبر على النتائج وتخط المصاعب وال ترض بالعادي 

والمتوسط في كل شيء، الناس عامة تتذكر األول 

وتنسى الثاني، فالدنيا سباق في مجاالت كثيرة فاألول 

هو الذي يشار إليه في كل مجاالت الحياة، فإياكم أن 

تركنوا إلى إنجاز متواضع، أو هدف بسيط، مثل الموظف 

البسيط، فالنفس البشرية حسب ما عودتها عليه، وقال 

بَتها* َفِإذا  الشاعر أبو ذؤيب الهذلي: َوالَنفُس راِغِبٌة ِإذا َرغَّ

ُتَردُّ ِإلى َقليٍل َتقَنُع- َكم ِمن َجميِع الَشمِل ُملَتِئم الَهوى* 

عوا.. فالنفس إذا عودتها على  باتوا ِبَعيٍش ناِعٍم َفَتَصدَّ

المرتبة الثانية ستبقى كذلك طول حياتها، مبدأ التدرج 

مهم جًدا في حياتنا حتى نحصل على الخبرة المطلوبة 

لهذا المنصب فاإلنسان عليه أن يطور نفسه ويكتسب 

مهارات كثيرة تؤهله بأن يصبح مسؤوال أو رئيس قسم أو 

مديرا عاما.

»ترند« الزوجة 
غير ملزمة

أثارت تصريحات المحامية نهاد أبو القمصان الرأي العام 

العربي بشكل واسع، حتى أن وسائل التواصل االجتماعي 

ليس لها حديث سوى التهكم على ترند »الزوجة غير 

ملزمة«.

 بداية يجدر اإلشارة الى أن األستاذة نهاد أبو القمصان 

محامية مصرية تقابل يومًيا في محاكم األسرة مئات من 

حاالت انتهاكات وضياع حقوق الزوجات، فهي شاهد عيان 

على تالعب الذكور بالقوانين ألكل حقوق الزوجات سواء 

قبل الزواج بتشجيعها على التنازل عن مهرها، أو على 

تقليله أو للضغط عليها للمشاركة في اإلنفاق على تأثيث 

البيت أو بعد الزواج حيث باتت المرأة تعمل داخل البيت 

وخارجه كما وتنفق ثم ال تجد تقديرا، بل ال تجد سوى 

التطاول والعنت تحت ذرائع عدة.

لذا، فاقتطاع تصريح األستاذة المحامية عن سياقة 

مضل، فهي لم تكن تعني ولم تكن تدعو الزوجات لالمتناع 

عن خدمة أسرهن، لكنها رسالة مبطنة للزوج أنك تحصل 

على أكثر من حقك أو بالعامية »لم الدور«، وال تبالغ في 

التجبر والتسيد.

تصريح األستاذة نهاد أبو القمصان أن الزوجة غير ملزمة 

بالخدمة ليس دعوة للزوجة لهجر مسؤولياتها تجاه األبناء 

أو التهرب من أعمال المنزل، لكنها تذكير للزوج بأنها تحمل 

مسؤوليات جسام قد تصل لخدمة أهل الزوج ثم ال تنال 

سوى التوبيخ والفرعنة وعدم الرضى، عدا االنتقادات التي 

ال تنتهي أو التهديد بالزواج باألصبى واألغني. 

لذا، فقد جاء تصريح المحامية من منطلق لو أردت 

المناقشة بالشرع، فهناك نصوص غير ملزمة بالخدمة، 

بل هناك نصوص تلزمك أنت باإلنفاق لشراء بيت 

الزوجية ورغم هذا فهي تشارك في ثمنه وأخرى تلزمك 

بالتكفل بتأثيث بيت الزوجية لكن رغم هذا، فهي تساعد 

في تكاليف تأثيث البيت. 

لقد قرأت تصريحات أ. نهاد من منطلق أنها دعوة للتعامل 

بالفضل ال بالحقوق وإال، لو أراد الرجال التسيد، ففي تلك 

الحالة، وجب تذكيرهم أن هناك حقوقا مماثلة للزوجات لم 

يطالبن بها من منطلق التعامل بالفضل.

-عندما تصرح نهاد أبو القمصان أن الزوجة غير ملزمة 

بالخدمة فهي ال تعني دعوة النساء إلسراف أوقاتهن 

أمام الحاسوب، ولكن معناه أن لنفسك عليك حقا، كما 

ألسرتك عليك حق، فلتمنح كل ذي حق حقه، سيما أن 

نساء المجتمعات العربية نشأن على فكرة أن الزوجة 

لن تكون صالحة إال بتقديم التضحيات سواء بحياتها أو 

وقتها أو أموالها ألسرتها، ثم تفعل فال تجد من شريكها سوى 

النكران والهجران وساحات القضاء واإلجبار على التنازل 

عن الحقوق المادية وعن حضانة األبناء.

العالقات الزوجية بحاجة للمزيد من التفاهم لتنقية لغة 

الحوار لتجنب تصيد األخطاء لركوب الترند سيما ونحن 

في مجتمع بات عدد كبير منه ومن برامجه ومقدميه 

ومعديه يتمعيشون من ركوب الترند.

داليا الحديدي
كاتبة مصرية

تابع جميع المواطنين والمقيمين 

خطاب حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى في الدورة السابعة 

والسبعين للجمعية العامة لألمم 

المتحدة، والذي يعد حسب رأي 

والدبلوماسيين  المسؤولين  جميع 

»خطاب الحكمة« حيث ركز في 

مجمله على ثوابت ومحددات 

السياسة الداخلية والخارجية 

المحكمة والمدروسة لدولة قطر 

التي تنتهج العقالنية والحكمة 

والردود واألفعال المتبصرة، كما قام 

صاحب السمو بطرح العديد من 

المبادرات لحل األزمات التي تواجه 

العالم.

كما وصف الخطاب كافة الجهود 

التي تقدمها قطر في جميع القضايا 

الدولية والتأكيد على ضرورة 

التعاون الدولي لتجاوز األزمات 

والحل السلمي للنزاعات.

 وعبر الخطاب عن مشاعر كل 

القطريين، وتطرق لألثر اإليجابي 

لكأس العالم 2022 على المنطقة 

ككل، وهو من األمور التي يفخر 

بها كل قطري، حيث إننى وجميع 

المواطنين على ثقة بأن قطر سوف 

تقدم نسخة متميزة من كأس 

العالم، وبصورة مشرفة تناسب كل 

عربي، خاصًة أنها أول دولة عربية 

ومسلمة تستضيف هذا الحدث 

العالمي، كما تطرق الخطاب إلى 

ترحيب دولة قطر بالجميع خالل 

بطولة كأس العالم لكرة القدم 

لعام 2022 دون تمييز، ليستمتعوا 

بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة 

بالحماس، وليشهدوا التطور 

االقتصادي والحضاري في بالدنا، 

خاصة وأننا نجحنا في هذا التحدي 

الذي أقدمنا عليه منذ 12 عاما، 

وتطلب تصميما وعزما حقيقيين 

والكثير من التخطيط والعمل 

الجاد.

الفلسطينية  للقضية  وبالنسبة 

والتي دائما ما تكون حاضرة في 

جميع خطابات صاحب السمو 

أمام األمم المتحدة فقد وضع سموه 

المجتمع الدولي أمام مسؤولياته 

وواجباته ومهامه التي حددها ميثاق 

األمم المتحدة وأقرها القانون 

الدولي وأكدتها قرارات مجلس 

األمن والجمعية العامة لألمم 

المتحدة، وفي مقدمتها القرارات 

الفلسطينية  بالقضية  الخاصة 

وعدم شرعية االحتالل واالستيطان 

اإلسرائيلي في األراضي المحتلة 

وضمان الحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني وعلى رأسها حقه في 

إقامة دولته المستقلة.

تقوُم المؤسسة العامة القطرية 

للكهرباء والماء منذ عدة سنوات 

بحملة كبيرة لتغيير عّدادات الطاقة 

الكهربائية للمشتركين، وذلك من 

خالل استبدال العّدادات القديمة 

التقليدية بعّدادات حديثة ذكية.

وتأتي عملية االستبدال ضمن الخطة 

التي تعتمدها المؤسسة لتحويل 

الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية، 

من خالل إضافة مجموعة من العناصر 

الحديثة للشبكة، مثل العّدادات 

الذكية، ومحطات شحن السيارات 

الكهربائية، والخاليا الشمسية، 

ومكثفات تحسين الجهد، ومحطات 

تخزين الطاقة الكهربائية وغيرها.

وُتتيُح العّدادات الذكية مجموعة من 

الخصائص التي تساعد على توفير 

الجهد والوقت، من خالل ارتباطها 

إلكترونيًا بمركز التحكم الذي 

أنشأته المؤسسة خصيصًا لشبكة 

التوزيع، وبالتالي لن تعود المؤسسة 

بحاجة إلى قراءة العّداد شهريًا من 

خالل الُقّراء، بل بإمكانها االكتفاء 

بالقراءة الواردة إلى المركز إلكترونيًا، 

وتسجيلها العتماد فاتورة الُمشترك.

وال يقتصر دور العّدادات الذكية على 

إرسال القراءات لمركز التحكم فقط؛ 

بل هي مؤهلة الستقبال المعلومات من 

المركز أيضًا، مثل القدرة على فصل 

التيار الكهربائي من المركز في حاالت 

الطوارئ كالحرائق مثاًل، أو في حاالت 

فه  تراكم الفواتير على الُمشترك وتخلُّ

عن الدفع لفترات طويلة، وكذلك في 

كشف حاالت التالعب بالعّداد، أو 

العبث بالشبكة الكهربائية، وغيرها 

من التجاوزات.

إال أنني استمعُت إلى العديد من 

الشكاوى فيما يخص ارتفاع قيمة 

فاتورة الكهرباء في حال تغيير العّداد 

من تقليدي إلى آخر ذكّي، وكان ال بد 

من توضيح سبب ذلك من خالل شرح 

آلية عمل العّدادين، وسبب ارتفاع 

قيمة الفاتورة.

العّداد التقليدي تم اختراعه قديمًا 

عام 1888 للميالد في ظل توّسع 

استخدام الكهرباء، وضرورة قياس 

كمية االستهالك، ويعتمد مبدأ عمله 

على المجال المغناطيسي الُمتولد 

من التيار الُمستهلك في المنزل، 

حيث يعمل هذا المجال على تحريك 

القرص الدّوار المرتبط بخانات العّد، 

وفي حال زيادة استهالك التيار؛ تزداد 

قيمة المجال المغناطيسي، وبالتالي 

تزداد سرعة دوران القرص.

أما العّداد الذكّي؛ فيعتمد بشكل 

رئيسي على لوحة إلكترونية تقيس 

مقدار التيار والجهد الكهربائيين، ثم 

تقوم بحساب قيمة الطاقة الكهربائية 

المستهلكة داخل المنزل من خالل 

معادلة رياضية بسيطة حسب 

قانون أوم. وهنا نالحظ أن العّداد 

القديم يحتوي على مجموعة من 

نقاط الضعف على الرغم من العمل 

على تطويرها وتجاوزها: فهنالك فاقد 

في المجال المغناطيسي الُمتولد 

من التيار الكهربائي، ويضيع جزء 

منه بعيدًا عن القرص، أضف إلى 

هذا وزن القرص الدّوار، واحتكاكه 

مع محور الدوران. ومع مرور الوقت 

قد تصبح حركة القرص أصعب 

نتيجة لصدأ األجزاء الداخلية، أو نظرًا 

لتراكم الغبار داخل العّداد، وبالتالي 

ال تعكس الفاتورة الصادرة عنه كمية 

االستهالك الحقيقي للمشترك.

كما أن العّداد القديم ُعرضة للعبث 

والتالعب بشكل أكبر من العّداد 

الذكّي، حيث تم الكشف عن الكثير 

من الطرق التي يتالعب بها بعض 

ِضعاف الُنفوس بالعّداد لتقليل 

كمية االستهالك، لدرجة قيام أحد 

المختصين بمناقشة رسالة 

الماجستير بعنوان »سرقة الكهرباء«، 

والتي كشف بها عن مجموعة من 

أساليب العبث بالعّداد الكهربائي 

القديم، والتي باتت مكشوفة للكوادر 

العاملة في مجال الكهرباء.

ومن الجدير بالذكر أن عملية 

استبدال عّدادات الكهرباء التقليدية 

بأخرى ذكية لم تكن حكرًا على دولة 

قطر فقط؛ بل عكفت مجموعة من 

الدول على تلك العملية لمواكبة 

عملية التطور والتحديث في الشبكة 

الكهربائية بغرض النهوض بالجودة 

وتحسين الخدمة، في حين لجأت 

بعض الدول الستبدال العدادات 

القديمة بأخرى تعمل بنظام بطاقة 

ُمسبقة الدفع، بغرض التخلص من 

تراكم الفواتير على المشتركين، 

وإجبارهم على الدفع المسبق ألثمان 

الكهرباء، باإلضافة إلى القضاء على 

ظاهرة العبث بالعّدادات واالعتداء على 

الشبكة الكهربائية، األمر الذي ُيشّكل 

خطورة كبيرة على المشتركين 

وأجهزتهم والشبكة الكهربائية على 

حد سواء.

خطاب الحكمة والعقل

العّدادات الذكية.. وارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء

جلست أمامها، وبدأت تتعمد إهانتي، 

بتجاهلي مرة، ورفض اإلصغاء لي 

مرات متعددة، وعدم النظر في وجهي 

طيلة فترة الجلوس، ومحاولة الخروج 

دون االهتمام بما أحاول طرحه، 

وعدم توجيه الكالم لي مرات متعددة 

– وأنا الضيفة المدعوة من قبلها، 
والوحيدة على ذلك الكرسي البارد 

-، وإنكار »من أنا« أكثر من مرة، ومع 

محاوالتي الفاشلة في إقناعها للبقاء 

ومناقشة النقاط التي جعلتها تشعر 

باالستياء، استسلمت، وتساءلت: 

»هل تدرك تلك السيدة اللطيفة قلًبا 

وقالًبا – على الرغم من ادعائها القسوة 

أمامي – فأنا درت الكون مرات ومرات، 

والتقيت بآالف الوجوه، وتعرضت 

لمئات المواقف، وأدرك تماًما صفات 

– من أمامي – أنها أساءت لي وهي ال 
تعرفني، وبنت صورة عني، وهي 

لم تتعامل معي، لكنني تجاوزت 

كل هذا، وخرجت، وكان هذا مجرد 

موقف، أضيف إلى صفحات ذاكرتي 

بنكهة مؤلمة. 

وعادت بي الذاكرة إلى ذلك اليوم، 

حين كنت مع صديقي »الياباني« في 

الكويت، حينما دخل أحد المدربين 

القاعة، وبدأ محاضرته، وما هي إال 

لحظات، حتى التقطني من بين 

الحضور، وأخذ يسألني عن اسمي، 

وطني، فكري وعملي، وهنا تنبه 

المدرب المحاضر، إلى أنني كنت 

ما زلت في البدايات، وأنني أجلس 

بين عمالقة في مجاالت مهمة، سواء 

وظيفية أو اجتماعية، ليس هذا 

فحسب، بل لقد أتيت من وطن 

بسيط، أرضه تالمس سماءه، كما 

تالمس أحالمي سماء الحاضرين 

الكتساب خبراتهم ومعارفهم، فبدأت 

رحلة التجاهل األولى في حياتي من 

المدرب، آلمتني نظراته المنكرة 

السمي ووجودي، جرحتني كلماته 

التي كانت تطعن مسامعي دون أن 

ينظر في وجهي، فبكيت.... وبدأت 

دموعي باالنهمار... مّد صديقي 

الياباني يده وشد على يدي، ثم 

ي  ي األلم... ال تتوخَّ ابتسم قائاًل: توخَّ

الحذر«.. وانتهت المحاضرة وأنا في 

قمة الحزن. 

هناك أمام ذلك الباب في ذلك 

األوتيل، حاولت الكالم للدفاع عن 

نفسي، فحاول صديقي الياباني 

دفعي للصمت، ثم أخذني إلى 

الباحة االمامية لألوتيل، وأمام تلك 

الشجيرات الصغيرة والساحة 

المكتظة بالسيارات، طلب مني 

الجلوس أرضا والتمدد والنظر إلى 

السماء، ثم جلس بجانبي، وفي 

تلك اللحظة، تكلم صديقي، وعيوني 

مغرورقه بالبكاء: هل رأيت مدى 

رحابة السماء، وهل أدركت كم 

أن هذا الكون واسع، ولكننا نشعر 

جميًعا باالختناق، حاولي التنفس 

وتوخي األلم، وامضي بعيًدا عنهم، ال 

تدوري في فلك كلماتهم، ال تتبحري 

في المعاني العميقة لتصرفاتهم، 

صديقتي العزيزة، - توخي األلم 

فقط فكم من المرات التي توخينا 

فيها الحذر ولم ينفعنا -، كوني 

كما أنت، وتابعي الطريق، وغامري 

باالنضمام إلى من يشبهونك ومن ال 

يشبهونك، وربما لن تستطيعي أن 

تنقذي نفسك من مواجهات مؤلمة 

وكلمات تطيح بكرامتك، لكن اعلمي 

أن الكون لنا جميًعا وال حدود له، 

فأبحري وتمتعي باختالف الوجوه 

والحروف، وتوخي األلم، ودعي 

كلماتهم الحارقة تتحول جسر عبور 

لحياة أفضل، دعي أخطاءك – ومن 

منا ال يخطئ – تتحول إلى صفعات 

مؤلمة على وجهك توقظك من غفلتك، 

من حماسك في كل مرة، لتذكرك، 

بأن هناك الكثير ممن يقف خلف 

بابك، ليهينك، ليدمرك، ليؤنبك،- 

ي األلم.... فهذا حال البشر - فتوخَّ

ي الحذر... وانطلقي فالكون  وال تتوخَّ

يتسع لك ولهم. 

ي الحذر
ِّ
ي األلم.. وال تتوخ

ِّ
توخ

محمد ماجد الهاجري

الخبير القانوني والمحامي

م. أنس معابرة

منى بابتي 
كاتبة لبنانية

صناعة الثقافة.. إلى أين؟

شهدت دول العالم في اآلونة 

األخيرة طفرات كبيرة 

ة  رات ضخمة على كافَّ
ُّ

وتغي

األصعدة؛ العلمية واالجتماعية 

والسياسية والتكنولوجية، 

انعكست هذه المستجدات 

على مفهوم الثقافة في العصر 

الحديث، ودورها في التنمية، 

لها من فكرة اإلنتاج إلى 
ُّ

وتحو

توظيفها في دعم االقتصاد 

القومي. ولذلك اهتمت 

المجتمعات المعاصرة 

باقتصاد المعرفة وصناعة 

اإلبداع، وأصبحت السياسات 

االقتصادية في العالم داعمة 

لإلبداع والفن والثقافة بصورة 

أوسع؛ بهدف زيادة اإلنتاج 

الثقافي واإلبداعي، مما يؤدي 

إلى زيادة النمو االقتصادي العام 

للدول. 

إن جوهر الصناعات الثقافية 

واإلبداعية يتمثل في اإلبداع 

البشري الذي يتميز بالقدرة 

صف  على إنتاج أفكار جديدة تتَّ

بالتفرد واألصالة. من هنا 

أصبحت الصناعات الثقافية 

اإلبداعية من محفزات التنوع 

االقتصادي نظرًا لما تشمله 

من فنون التراث والِحَرف 

اليدوية وفنون التصميم 

المختلفة والفنون التشكيلية 

وصناعة السينما والكتاب 

والنشر واأللعاب اإللكترونية 

والبرمجيات، وغيرها. وقد باتت 

الصناعات الثقافية األسرع 

رت إيراداتها  نموًا في العالم؛ وُقدِّ

بنحو 2.250 تريليون دوالر 

سنويًا على مستوى العالم، 

وهو ما أسهم في توفير ما يقرب 

من 30 مليون وظيفة عالميًا، 

مع توقعات بوصول مساهمتها 

في الناتج المحلي اإلجمالي 

العالمي إلى 10%.

تعتمد الصناعات الثقافية 

واإلبداعية على عدة عناصر، من 

أهمها: الفكر واإلبداع، واالبتكار 

واإلنتاج، والتوزيع، والنشر 

والترويج للمنتجات والخدمات 

ذات الصلة بالتعبير اإلبداعي، 

وحفظ اإلرث الثقافي، والتي يؤثر 

نمّوها وانتشارها إيجابًا على 

األجندة االقتصادية واالجتماعية 

للدولة.

صناعة الثقافة والفنون عربيًا

نظرًا لعوائدها المالية الضخمة 

ودورها في رفع مكانة األمم 

والمجتمعات؛ أصبحت صناعة 

الثقافة والفنون تحظى باهتمام 

كبير في اآلونة األخيرة بين 

ُصّناع القرار في كثير من الدول 

العربية التي تسعى نحو 

آفاق مستقبلية تتنامى فيها 

األبعاد التنموية لتلك الصناعة 

الثقافية واإلبداعية، وتزداد يومًا 

بعد يوم مكانتها الرفيعة مع 

تزايد دور الثقافة اإلبداعية كقوة 

دافعة في تعزيز ديناميكية 

تفاعلها مع كافة الجوانب 

االقتصادية.

وإن مواصلة تلك الجهود الوطنية 

نحو استثمار قوة الثقافة في 

تنوير العقول ومد جسور الحوار 

بين الثقافات، وتنمية االقتصاد 

اإلبداعي سوف تثمر في 

المستقبل القريب في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة وفق 

رؤية أممية في 2030.

لقد آن األوان، لبذل الدول 

العربية مزيدا من الجهود نحو 

مراجعة وتحديث عناصر 

ومكونات المنظومة الثقافية 

العربية، وااللتزام بتطبيقها 

بحيث تعيد للثقافة حيويتها؛ 

فتصبح قوة دافعة وقيمة 

مضافة اقتصادية. وهذا ليس 

بالمشروع الهين الذي يمكن 

االستخفاف به، أو االستغناء 

عنه، فهو يحتاج إلى كثير 

من اليقظة والصبر واإلصرار 

وتضافر الجهود لرفع شأن الدول 

العربية ثقافيًا واغتنام تاريخها 

ومتاحفها وكنوزها الثقافية 

في جعل الثقافة رافدًا لدعم 

االقتصاد التنموي في الدول 

العربية.

د. يحيى السيد عمر 

باحث في االقتصاد السياسي

همسة



نقلت مؤسسة األبحاث العالمية »ذا 
بيزنس يير« عن سعادة الشيخ محمد 

بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، 
وزير التجارة والصناعة قوله إن مونديال 

2022 سيزيد عوائد السياحة الدولية 
الناتجة عن تدفقات الزوار بنسبة 

تفوق 116 % على أساس سنوي لتصل 
إلى مستوى 67 مليار ريال قطري في 
عام 2022 مقارنة مع مستوى بلغ 31 

مليار ريال في عام 2021 وذلك في ظل 
التقديرات التي تشير إلى أن البطولة 

وهي الحدث الرياضي األبرز عالميا 
ستجذب أكثر من مليون زائر.

الكبرى  التنموية  المشاريع  إن  قائال:  سعادته  وأوضح 

استعداداتها  إطار  في  بتنفيذها  قطر  دولة  قامت  التي 

تحقيق  نحو  الدولة  مسيرة  تدعم  المونديال  الستضافة 

المقبلة،  السنوات  في  والتنموية  االستراتيجية  أهدافها 

مضيفا أن استضافة كأس العالم كان لها دور حيوي وهام 

التنويع  الترويج لدولة قطر من جهة وفي تعزيز جهود  في 

االقتصادي وتحفيز معدالت النمو من جهة أخرى.

من  حزمة  إطالق  على  تحرص  قطر  دولة  أن  إلى  ولفت 

التنويع  وتحفيز  العمراني  التخطيط  لدعم  المبادرات 

سيساهم   2022 مونديال  أن  إلى  منوها  االقتصادي 

لدولة  االقتصادي  المشهد  تعزيز  في  إيجابي  بشكل 

قطر من خالل جذب االستثمارات األجنبية وضمان النمو 

التجارة  مثل  الحيوية  القطاعات  من  لعدد  االقتصادي 

قطاع  مساهمة  نسبة  توسيع  عن  فضاًل  والسياحة، 

اإلجمالي(. المحلي  )الناتج  االقتصاد  الرياضة في 

إلى  تسعى  والصناعة  التجارة  وزارة  أن  سعادته  وبين 

القيمة  تنفيذ استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وزيادة 

األولوية،  ذات  االقتصادية  للقطاعات  الحقيقية  المضافة 

ال سيما القطاعات غير النفطية، وكذلك زيادة الصادرات 

زيادة  إلى  منوها   2022 عام  خالل  القطرية  النفطية  غير 

اإلجمالي  الناتج  في  النفطي  غير  القطاع  مساهمة 

بنهاية   %  66 نحو  إلى   2018 العام  في   %  52 من  المحلي 

جميع  إزالة  على  حالًيا  الوزارة  تعمل  كما   2020 العام 

قطر  في  األعمال  بيئة  تعرقل  أن  يمكن  التي  العقبات 

أنشطة  ممارسة  سهولة  تعزيز  على  حرصها  إطار  في 

مرونة  أكثر  ليصبح  االستثمار  مناخ  وتحفيز  األعمال 

الدولة  تبذلها  التي  الكبرى  الجهود  مع  بالتزامن  وذلك 

لالستثمار  قطر  إلى  العالمية  الشركات  كبرى  لجذب 

المنتجات  مثل  االستراتيجية  الصناعة  قطاعات  في 

والمستحضرات  األبعاد  ثالثية  والطباعة  البالستيكية 

الخضراء. التحتية  البنية  وحلول  الصيدالنية 

وفي  والصناعة  التجارة  وزارة  أن  الوزير  سعادة  وكشف 

مساهمته  وتعزيز  الصناعي  القطاع  لدعم  جهودها  إطار 

استراتيجية  حاليا  تنفذ  الوطني،  االقتصاد  في 

 )2022-2018( التحويلية  للصناعات  الوطنية  قطر 

للصناعات  طريق  خريطة  ترسم  استراتيجية  وهي 

على  ايضا  الوزارة  تعمل  كما   2030 عام  حتى  التحويلية 

لجذب  »كبرى«  محفزات  لتقديم  استراتيجيات  وضع 

زخم  استمرار  متوقعا  الصناعة  قطاع  في  االستثمارات 

المقبلة. السنوات  الصناعة خالل  نمو قطاع 

في  الصناعة  حجم  قيمة  لمضاعفة  قطر  دولة  وتخطط 

 11.4( قطري  ريال  مليار   41.49 حاليا  قيمته  البالغ  قطر 

حاليا  تنفيذها  تباشر  الستراتيجية  وفقا  دوالر(  مليار 

رؤية  ركائز  أبرز  وهي  االقتصادي  التنويع  خطة  لتحقيق 

قطر  استراتيجية  رصدت  حيث   .2030 الوطنية  قطر 

على  تشرف  التي   2030 التحويلية  للصناعات  الوطنية 

القيمة  بلوغ  هدف  والصناعة  التجارة  وزارة  تنفيذها 

الصناعة  قطاع  وتطوير  توسعة  الستثمارات  االجمالية 

مستوى 100 مليار ريال قطري )27.5 مليار دوالر( مع إنشاء 

واستهداف تحقيق نمو في  410 مصانع جديدة  أكثر من 

توفير  مع  سنويا   %  4.5 بنسبة  االجمالي  المحلي  الناتج 

 .2030 عام  بحلول  جديدة  عمل  فرصة  ألف   77
والصناعة،  التجارة  وزارُة  أطلقت   2022 يونيو  وفي   

الصناعة  منصة  للتنمية،  قطر  بنك  مع  بالتعاون 

المنتدى  مع  بالشراكة  قطر،  دولة  في  المتقدمة 

الصناعة  منصة  وتعتبر  »دافوس«  العالمي  االقتصادي 

أطلقها  منصة   13 من  واحدة  قطر  دولة  في  المتقدمة 

القطاع  العالم لتطوير  العالمي حول  االقتصادي  المنتدى 

وتقوية  والخبرات  المعارف  الدولي، عبر تبادل  الصناعي 

التحديات  الُمصّنعين في رحلتهم لمعالجة شتى  مكانة 

العاملة، والسياسات الحكومية،  على غرار قضايا األيدي 

وتجمع  الُملحة،  والمناخية  البيئية  والتحديات 

العام  القطاعين  من  أعضاء  المتقدمة  الصناعة  منصات 

الصغيرة  الشركات  ومؤسسي  األعمال  ورجال  والخاص 

األكاديمية  المؤسسات  من  عدد  رفقة  والمتوسطة، 

التي  والتحديات  الفرص  في  تبحث  التي  النخبوية 

الصناعي. القطاع  يواجهها 

شحذ  قطر  في  المتقدمة  الصناعة  منصة  مهام  ومن 

منظومة التصنيع في الدولة عبر تعزيز كفاءتها وتسريع 

نموها، صانعًة لنفسها بذلك مكانة تصبح معها مساحة 

الصناعات،  رواد  يحتضن  واحًدا  ومجتمًعا  تعاونية 

التطورات  وآخر  التحديات  أبرز  لنقاش  فيه  يجتمعون 

الرابعة  الصناعية  الثورة  آفاق  خاصة  الدولية  الصناعية 

شبكة  في  المنصة  تستثمر  كما  الرقمية(،  )الثورة 

العالقات والشراكات لدى بنك قطر للتنمية، مع منصات 

العالم. حول  أخرى  تصنيعية 
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إلى»67« مليار ريال في عام »2022«.. وزير »التجارة«:

المونديال يقفز بعوائد السياحة »116 %«

{  وزير التجارة والصناعة

بجائزة  فوزها  عن  القطرية  الجوية  الخطوط  أعلنت 

السابعة  للمرة  العالم  في  طيران  شركة  أفضل 

العالمية  تراكس  سكاي  جوائز  توزيع  حفل  خالل 

2022 في لندن، ويأتي هذا الفوز بالتزامن مع احتفال 
كما  عملياتها.  انطالق  منذ  الـ25  بالذكرى  الناقلة 

جائزة  وهي:  جوائزأخرى  ثالث  على  الناقلة  حصدت 

األعمال  »أفضل خدمات طعام في صالة درجة رجال 

في  أعمال  رجال  درجة  »أفضل  وجائزة،  العالم«،  في 

الشرق  في  طيران  شركة  »أفضل  وجائزة  العالم« 

األوسط«، وواصلت الناقلة الوطنية لدولة قطر مكانتها 

الفوز  بعد  العالمية  الطيران  شركات  صدارة  في 

بجائزة األفضل في العالم للمرة السابعة في تاريخها 

)2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021، 2022(.

وتشتهر جوائز سكاي تراكس بأنها األعلى مكانًة على 

مستوى قطاع الطيران وتعد بمثابة »جوائز األوسكار 

مؤخرًا  فاز  تم  كما  التميز،  ومعيار  الطيران«  لقطاع 

العالم  في  مطار  أفضل  بجائزة  الدولي  حمد  مطار 

للمرة الثانية على التوالي، مما يعزز من تجربة سفر 

في  طيران  شركة  أفضل  متن  على  ومريحة  سلسة 

العالم، عبر أفضل مطار في العالم. 

أفضل  بجائزة  للناقلة  الراقية  المقصورة  وفازت 

على  السادس  للعام  العالم  في  أعمال  رجال  درجة 

والذي يوفر  والتي تتميز بمقعد كيو سويت  التوالي 

كما  األعمال،  رجال  درجة  في  األولى  الدرجة  تجربة 

للرفاهية  واحًة  تعتبر  التي  المرجان  صالة  نالت 

صالة  في  طعام  خدمات  أفضل  بجائزة  واالسترخاء 

درجة رجال األعمال في العالم؛ بفضل تقديم تجربة 

أفضل  بجائزة  الناقلة  فازت  كما  استثنائية،  طعام 

تفضيل  لتؤكد  األوسط  الشرق  في  طيران  شركة 

المسافرين في المنطقة السفر على متن رحالتها لما 

تقدمه من خدمات استثنائية وشبكة وجهات عالمية 

مطار  عبر  واالعتمادية،  بالمرونة  تتسم  وسياسة 

حمد الدولي.

وتعليقًا على هذا اإلنجاز التاريخي للناقلة القطرية، 

التنفيذي  الرئيس  الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  قال 

لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن الفوز بجائزة 

هدفنا  كان  لطالما  العالم  في  طيران  شركة  أفضل 

الجائزة  بهذه  والفوز  الناقلة،  تأسيس  بداية  منذ 

للمرة السابعة باإلضافة إلى ثالث جوائز أخرى ما هو 

اال دليل جلي على حجم الجهود االستثنائية المبذولة 

العمل  في  تفانيهم  إن  األكفاء،  موظفينا  قبل  من 

حصول  من  يعزز  الخدمات  أفضل  لتقديم  الدؤوب 

ومريحة  سلسة  سفر  تجربة  على  اإلعزاء  مسافرينا 

على متن الناقلة الوطنية لدولة قطر.

الذي  العام  في  الجوائز  بهذه  الفوز  إن  قائاًل  وأضاف 

نحتفل فيه بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين 

أود  كما  لجهودنا،  تتويجًا  يعد  الناقلة  لتأسيس 

الذين  مسافرينا  لجميع  الشكر  بخالص  أتقدم  أن 

تحقيق  إلى  يقودنا  المتواصل  دعمهم  ان  لنا،  صوتوا 

المزيد من اإلنجازات في كل يوم، ونحن نقّدر والءهم 

ونهدف إلى تقديم ذكريات ال تنسى عند سفرهم عبر 

الخطوط الجوية القطرية. 

التنفيذي  الرئيس  باليستيد،  إدوارد  السيد  وقال 

شركة  أفضل  بجائزة  الفوز  يأتي  تراكس:  لسكاي 

2022 تقديرًا لجهود الخطوط  العالم لعام  طيران في 

الجوية القطرية التي تلتزم بأعلى المعايير، وتتويجًا 

موظفي  من  موظف  كل  من  والتفاني  الجاد  للعمل 

سفر  تجارب  تقديم  سبيل  في  وذلك  الشركة، 

الجوية  الخطوط  إن  للمسافرين،  ومريحة  سلسة 

استمرت  التي  الوحيدة  الطيران  شركة  القطرية 

وجهاتها  شبكة  عبر  كورونا  جائحة  خالل  بالطيران 

والتي لم تنخفض عن 30 وجهة، وتأتي هذه الجائزة 

المسافرين  ثقة  على  ودلياًل  الناقلة  لجهود  تقديرًا 

في  طيران  شركة  أفضل  بجائزة  للفوز  بالتصويت 

العام 2022، وهي المرة السابعة التي تحصل عليها، 

كما ونتقدم للخطوط الجوية القطرية بالتهنئة على 

النجاح الباهر.

التي تشتهر  الجوائز،  العام من  وشملت نسخة هذا 

بأنها األعلى مكانًة على مستوى قطاع الطيران، للفترة 

من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022 احتساب 14 

مليون صوت الختيار الفائزين. وياتي ذلك خالل زيادة 

عدد وجهاتها إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. كما 

على  تحصل  عالمية  طيران  شركة  أول  أصبحت 

تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السالمة الخاصة 

بكوفيد 19 على مستوى شركات الطيران من سكاي 

تراكس في يناير 2021.

العالمية  تراكس  سكاي  جوائز  بأن  اإلشارة  وتجدر 

هي جوائز مستقلة ومحايدة وتم إطالقها للمرة األولى 

أنحاء  شتى  من  المسافرون  ويدلي   .1999 عام  في 

لقياس  خاص  استطالع  خالل  من  بأصواتهم  العالم 

مدى رضاهم عن تجربة سفرهم جوًا، ومن ثم اختيار 

الفائزين من شركات الطيران العالمية.

»القطرية« أفضل شركة طيران بالعالمحصدت اللقب من »سكاي تراكس« للمرة السابعة

جذب الشركات 
العالمية لالستثمار 

في قطر

 نمو متوقع لقطاع 
الصناعة خالل 

السنوات المقبلة 

استدعاء »3« طرازات لـ»مرسيدس«
بن  ناصر  شركة  مع  بالتعاون  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 

استدعاء  عن  بنز  مرسيدس  مركبات  وكيل  للسيارات  خالد 

سي  وطراز  جي  إم  إي  تي  جي  طراز  بنز   – مرسيدس  مركبات 

إل إس وطراز إي كالس سنة الصنع 2018 و2019 و2020 و2022، 

تكون  ال  قد  الحركة  ناقل  أسالك  شد  طريقة  أن  بسبب  وذلك 

موجهة وفق مواصفات المصنع مما قد يؤدي إلى حدوث التماس 

والمتابعة  التنسيق  إطار  في  اإلجراء  هذا  ويأتي  كهربائي، 

التزام  مدى  من  للتأكد  والصناعة  التجارة  وزارة  من  المستمرة 

وتصحيحها  السيارات  عيوب  بمتابعة  السيارات  وكالء  وتقيد 

لحماية حقوق المستهلكين.

{ الباكر وفريق الخطوط الجوية القطرية مع الجوائز

كتب         سعيد حبيب 

تعزيز بيئة األعمال وتحفيز مناخ االستثمارخطة لزيادة الصادرات القطرية غير النفطية

الدوحة          $

 الباكر: نسعى لتوفير 
تجربة سفر سلسة 
ومريحة على متن 

الناقلة الوطنية
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المونديال وأسعار النفط وزيادة الطلب أبرز محفزات النمو 

»المصرف« يتبنى استراتيجية تتحوط من االنكشاف على المخاطر

QNB يتمتع بجودة األصول وربحية قوية ورسملة صلبة

أكدت تصنيف QNB و»المصرف« مع نظرة مستقبلية مستقرة

»فيتش«: تحسن البيئة التشغيلية للبنوك القطرية

فوق  حاليا  تدور  التي  النفط  أسعار  ارتفاع  إن  فيتش  وقالت 

مستويات 90 دوالرا للبرميل وبطولة كأس العالم لكرة القدم 

عوامل  الخاص  القطاع  في  الطلب  مستويات  وارتفاع   2022
تقود إلى تحسن البيئة التشغيلية للبنوك القطرية.

يتمتع   QNB الوطني  قطر  بنك  أن  إلى  فيتش  ونوهت 

ينفذ  كما  صلبة  ورسملة  قوية  ربحية  مع  باألصول  بجودة 

أكبر  على  يستحوذ  فيما  المخاطر  لدرء  استراتيجية 

المحلي بينما تساهم عملياته  المصرفي  حصة من السوق 

وتنشط  أرباحه  صافي  من   %  21 نحو  تبلغ  بحصة  الدولية 

المجموعة في أكثر من 31 دولة ضمن 3 قارات، كما يتجاوز 

 ،2016 27 ألف موظف عبر ألف موقع. وفي عام  عدد موظفيها 

في   %   99.88 بنسبة  حصة  على  المجموعة  استحوذت 

حاليا(،  بنك  فاينانس   QNB( التركي  بنك«  »فاينانس 

خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص. 

وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية االستحواذ 

في  بنك  أكبر  ثاني  في   %   95 بنسبة  مسيطرة  حصة  على 

جمهورية مصر العربية، وهو QNB األهلي كما عززت مجموعة 

حصص  على  االستحواذ  خالل  من  اإلقليمي  تواجدها   QNB
في   %   20 نسبة  بينها  من  المالية  المؤسسات  من  عدد  في 

إيكو بنك وهو أحد أبرز المؤسسات المالية البارزة في منطقة 

 QNB مجموعة  تمتــلك  وكذلك  األفريقية،  الصحراء  جنوب 

حصة تبلغ 40  % من البنك التجاري الدولي ومقــــره اإلمـــارات، 

وحصة تبلغ 99.99  % من QNB - تونـــس، وحصة تبلغ 54  % 

شركة  من   %   20 وحـصـــة  العراقي،  المنصـــور  مصـــرف  من 

الجزيرة للتمويل بالدوحة.

كما تمتلك مجموعة QNB حصــــة 51  % فـــي QNB ســـوريا، 

حصلت   2019 وفي  إندونيسيا.   QNB من   %   92 وحصــة 

QNB على الموافقات التنظيمية  مجموعة بنك قطر الوطني 

النقد في هونغ كونغ الفتتاح فرع في هونغ كونغ،  من هيئة 

إلى جانب افتتاح فرعها الثاني في الكويت في 2018 علما بأن 

عام 2017 شهد بدء مزاولة مجموعة QNB ألعمالها في كل من 

تعمل  المجموعة  أن  كما  السعودية  العربية  والمملكة  الهند 

كذلك في كال من ميانمار منذ 2016 وفيتنام منذ 2015.

QNB تحقق   وأضافت فيتش أن مجموعة بنك قطر الوطني 

تنافسية  بمميزات  تمتعها  من  بدعم  قوية  ربحية  باستمرار 

أرباحها  صافي  بلوغ  عن   2022 يوليو  في  أعلنت  حيث  كبرى 

 7,8 مستوى  الشدة(  عالي  التضخم  تأثير  )قبل  النصفية 

2022، بزيادة  30 يونيو  المنتهية في  ريال للستة أشهر  مليار 

األرباح  % مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي   15 نسبتها 

)بعد تأثير التضخم عالي الشدة( 7 مليارات ريال للستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2022، بزيادة نسبتها 4 % مقارنة بالعام 

ريال  مليار   1,124 مبلغ  الموجودات  إجمالي  وبلغ  السابق. 

يونيو2021.   30 في  المنتهية  الفترة  عن   %  6 نسبتها  بزيادة 

وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض 

والسلف التي نمت بنسبة 3 % لتصل إلى 766 مليار ريال ومن 

بتنويع  باالستمرار   QNB مجموعة  قامت  التمويلي،  الجانب 

 795 لتبلغ  العمالء  ودائع  ارتفاع  إلى  أدى  مما  التمويل  مصادر 

 30 في  المنتهية  الفترة  عن   %  4 نسبتها  بزيادة  ريال  مليار 

يونيو2021.

 من ناحية أخرى قالت فيتش أن مصرف قطر اإلسالمي يتبنى 

ويبدو  المخاطر  على  االنكشاف  من  تتحوط  استراتيجية 

مقابل  المخصصات  تغطية  معدالت  ارتفاع  في  واضحا  ذلك 

مستوى  إلى  تحصيلها  في  المشكوك  أو  المتعثرة  القروض 

يعتبر  كما   2022 عام  من  األول  النصف  لبيانات  وفقا   %  290
باستحواذة  قطر  في  بنك  أكبر  ثاني  اإلسالمي  قطر  مصرف 

القطاع المصرفي بينما  % من إجمالي أصول   10 على حصة 

من  اإلسالمية  البنوك  أكبر  قائمة  في  األولى  المرتبة  يحتل 

حيث األصول باستحواذه على حصة تفوق ثلث أصول القطاع 

المصرفي اإلسالمي بينما تتركز عملياته في السوق القطري.

وحقق مصرف قطر اإلسالمي نموا في أرباحه الصافية بنسبة 

 2022 من  األول  النصف  بنهاية  ريال  مليار   1.815 إلى   %   14
من  الفترة  نفس  خالل  ريال  مليار   1.595 قدرها  بأرباح  قياسا 

عام 2021. وبلغت ربحية السهم 0.77 ريال قطري في النصف 

قطري  ريال   0.68 السهم  ربحية  مقابل   2022 العام  من  األول 

مجموعــة  وتمتلــك  سبقه.  الذي  العام  من  الفترة  لنفس 

مع  المتوافقة  الشركات  من  عدد  في  حصصا  المصــرف 

أحكام الشريعة االسالمية في قطر ومنها »كيو إنفست« وهــو 

مؤسســة مصرفيــة اســتثمارية تابعــة للمصــرف، إلى جانب 

اإلسالمي  للتأميـن  الضمـان  شـركة  مثل  الزميلـة  الشـركات 

التكافلي  التأمين  برامج  تقديم  في  المتخصصة  »بيمة« 

حضورا  لـ»المصرف«  أن  كما  للتمويل.  الجزيرة  وشركة 

وهي   ،QIB-UK يمتلك  حيث  الدولية  األسواق  من  حزمة  في 

لتلبية   2008 عام  تأسست  للمصرف  تابعة  مالية  مؤسسة 

في  القطرية  والشركات  لألفراد  المالية  االحتياجات  جميع 

لبنان  في  حضورًا  المصرف  يمتلك  كما  المتحدة،  المملكة 

في  فرع  إلى  باإلضافة  هذا  العربي  التمويل  بيت  خالل  من 

السودان.

{ مصرف قطر اإلسالمي

{ QNB{ وكالة التصنيف االئتمانية العالمية فيتش 

يشهد زيادة 
»إيكونوميست«: الريال القطري.. قويفي قدرته الشرائية

قالت وحدة إيكونوميست 
إنتلجنس التابعة لمجلة 

اإليكونوميست البريطانية إن ارتفاع 
أسعار النفط والغاز العالمية، وزيادة 

فائض الحساب الجاري، وانتعاش 
مقاييس التمويل والسيولة هي 

عوامل مواتية تدعم قوة الريال 
القطري وخصوصا أن ارتباط الريال 

القطري بالدوالر األميركي يحظى 
بدعم من احتياطيات كبرى وأصول 

سيادية خارجية وداخلية ضخمة.
الريال  صرف  سعر  بتثبيت  المركزي  قطر  مصرف  ويقوم 

القطري مقابل الدوالر األميركي عند مستوى 3.64 ريال للدوالر 

ومن المتوقع أن تستفيد العملة الوطنية من قوة الريال القطري 

حيث وصلت العملة الخضراء ألعلى مستوياتها خالل 20 عاما، 

وهو ما تتم ترجمته بأثر فوري إلى زيادة مماثلة للقوة والقدرة 

الشرائية للريال القطري أمام العمالت األخرى الرئيسية.

ولفتت وحدة »إيكونوميست« إلى أن مؤشرات االقتصاد الكلي 

محفزات  نتيجة   2022 عام  في  التحسن  تواصل  قطر  في 

النفط  ألسعار  القياسي  واالرتفاع   2022 مونديال  وهي:  النمو 

المالية  وزارة  بيانات  وتشير  المتحققة.  المالية  والفوائض 

الصادرة مؤخرا إلى تضاعف فائض موازنة قطر في النصف 

بلغ  مستوى  إلى  ليصل  مرة   12 نحو  الجاري  العام  من  األول 

47.3 مليار ريال مقارنة مع فائض بلغ مستوى 4 مليارات ريال 
اإليرادات  إجمالي  وبلغ  الماضي  العام  من  ذاتها  الفترة  خالل 

الجاري،  العام  من  األول  النصف  خالل  المتحققة،  الفعلية 

في  ريال  مليار   85.7 على  توزعت  ريال،  مليار   150.7 مستوى 

الربع الثاني، و65 مليار ريال في الربع األول، منها 33.1 إيرادات 

غير نفطية، توزعت بواقع 27.5 مليار ريال خالل الربع الثاني 

العام  من  األول  الربع  خالل  ريال  مليار  و5.6   2022 العام  من 

الجاري. 

في  تحسنا كبيرا  انتلجنس  إيكونوميست  وحدة  وتوقعت    

 2025 مؤشر بيئة األعمال في قطر خالل الفترة الممتدة حتى 

مرونة  أكثر  لتصبح  االقتصاية  التشريعات  تطوير  من  بدعم 

دولة  تسعى  حيث  السوق  فرص  في  الملحوظ  والتحسن 

خالل  من  إليها  األجنبية  األموال  رؤوس  تدفقات  لتعزيز  قطر 

األجانب  المستثمرين  ومنح  االقتصادية  التشريعات  تطوير 

االقتصادية،  التنمية  عجلة  دفع  بهدف  متنوعة،  ومزايا  حوافز 

تسعى  كما  الدولة،  في  االستثماري  واألمان  الثقة  مؤشر  ورفع 

الدولة إلى توطين االستثمارات األجنبية، وحماية المستثمر 

والحد  الجانبية،  االتفاقيات  مخاطر  من  والمحلي  األجنبي 

في  قطر  دولة  مستوى  ورفع  التجاري،  التستر  عمليات  من 

االعمال.  سهولة  كمؤشر  العالمية  االقتصادية  المؤشرات 

لالنطالق  قطر  دولة  يختار  الذي  األجنبي  المستثمر  ويتمتع 

االستثمارية  والحوافز  المزايا  من  بحزمة  التجارية  بأعماله 

وإتاحتها  الشركات  تأسيس  إجراءات  سهولة  تشمل:  التي 

الصناعية  المشاريع  إلقامة  األراضي  وتخصيص  إلكترونًيا 

ودعم  المستثمرين  لتشجيع  وجمركية  ضريبية  وإعفاءات 

وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب سهولة 

التملك  إمكانية  مع  قطر  وإلى  من  األموال  رؤوس  وخروج  دخول 

بنسبة 100 % في مختلف القطاعات االقتصادية.

وتستقطب قطر االستثمارات األجنبية بموجب قانون تنظيم 

استثمار رأس المال غير القطري في النشاط االقتصادي، الذي 

% في مختلف   100 التملك بنسبة  األجنبي  يتيح للمستثمر 

قطر،  دولة  في  والتجارية  االقتصادية  والقطاعات  األنشطة 

في حين يحظر عليه االستثمار في مجال الوكاالت التجارية 

من  بقرار  منها  يستثنى  ما  عدا  التأمين  وشركات  والبنوك 

مجلس الوزراء، وأية مجاالت أخرى يصدر بها قرار من مجلس 

العقارات  بتملك  لألجانب  قطر  دولة  سمحت  كما  الوزراء. 

28 لسنة  وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 

القطريين  لغير  فيها  يجوز  التي  المناطق  بتحديد   ،2020
تملك العقارات واالنتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات 

غير  تملك  تنظيم  لقانون  تنفيذا  بها،  وانتفاعهم  لها  تملكهم 

القطريين للعقارات واالنتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير 

انتفاع  9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق  للعقارات  القطريين 

16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع  القطريين بالعقارات  غير 

بها  واالنتفاع  العقارات  لتملك  تخصيصها  تم  التي  المناطق 

اإلجراءات  تسهيل  على  وحرصا  منطقة   25 القطريين  لغير 

سهولة  لجنة  تشكيل  تم  التطوير،  مسيرة  استمرار  وضمان 

مجلس  رئيس  معالي  توجيهات  على  بناء  األعمال  ممارسة 

الوزراء برئاسة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 

بمؤشرات  المعنية  والوزارات  الهيئات  من  عدد  عن  ممثلين 

تحسين  كيفية  بحث  بهدف  وذلك  األعمال،  ممارسة  سهولة 

الرسمية  الهيئات  قامت  ذلك  على  وبناء  العمل،  بيئة  أداء 

المختلفة بإدخال عدد من التحسينات واإلصالحات تهدف إلى 

تحسين كفاءة أداء عدد من اإلجراءات والعمليات الرسمية.

الحالي  الوقت  في  األعمال  ممارسة  سهولة  لجنة  وتقوم 

العمل وتحسينها  إلى تطوير بيئة  الهادفة  أعمالها  باستكمال 

بدراسة المناخ االستثماري في قطر، مما سيسهل على القطاع 

إجراء  والمستثمرين  المحلية  والشركات  والتجار  الخاص 

الشركات  تأسيس  وتسهيل  والتجارية،  المالية  معامالتهم 

المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات 

العالمية وتحسين مناخ االستثمار، األمر الذي يصب في صالح 

االقتصاد القطري وسيكون له تأثير إيجابي في رفع التصنيف 

االستثمارات  تدفقات  معدالت  زيادة  مع  للدولة  العالمي 

األجنبية الواردة إلى الدولة.

{ الريال.. قوي

أكدت وكالة التصنيف االئتمانية العالمية “فيتش” التصنيف االئتماني طويل 
األجل لمجموعة بنك قطر الوطني QNB عند درجة »A« مع تثبيت تصنيف القدرة 

االستمرارية عند +bbb بنظرة مستقبلية مستقرة عالوة على تأكيد تصنيف مصرف 
 bbb وتصنيف القدرة االستمرارية عند مستوى ،”A-“ قطر اإلسالمي )المصرف( عند

مع نظرة مستقبلية مستقرة ويأتي تأكيد التصنيفان رغم حالة عدم اليقين التي 
تسيطر على االقتصاد العالمي مما يفرض ضغوطا على تصنيفات البنوك وهو ما 

يعكس استقرار جودة ونوعية األصول للبنكين الرائدين في قطر.

   كتب         سعيد حبيب 

حصة »المصرف« تفوق 
ثلث أصول القطاع 
المصرفي اإلسالمي

انتعاش ملحوظ 
لمؤشرات 

االقتصاد القطري 

بيئة األعمال 
تتحسن بدعم من 
تطوير التشريعات 

عوض التوم كتب
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رئيس الوزراء الفلسطيني يحث الدول المانحة على حماية الحل

البيد يدعم »الدولتين« بشروط

اجتماع  خالل  كلمته  في  وأوضح 

الخميس  مساء   AHLC المانحين 

نيويورك  في  المتحدة  األمم  مقر  في 

بحضور  النرويج  ترأسته  الذي 

ومؤسسة  دولة   30 عن  ممثلين 

إسرائيل  استراتيجية  أن  دولية، 

مبنية على تدمير حل الدولتين من 

وجدار  االستيطاني،  البناء  خالل 

الضم والتوسع، وحصار غزة، وعزل 

القدس، وتفتيت األرض. 

اليوم  أمامنا  السؤال  اشتية:  وتابع 

وهذا  الدولتين؟  حل  نحمي  كيف 

هذا  لحماية  تصور  لوضع  بحاجة 

تفضي  عملية  وإجراءات  الحل، 

السؤال  هذا  على  واإلجابة  إلنجازه، 

االستيطان  وقف  تشمل  أن  يجب 

الثانية  بالدولة  واالعتراف 

»فلسطين«، وعاصمتها القدس.

اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وكان 

على  االتفاق  أّن  اعتبر  البيد،  يائير 

األمثل«  »الحّل  هو  دولتين  أساس 

شريطة  واقتصادها  إسرائيل  ألمن 

أن يلقي الفلسطينيون السالح.

أمام  البيد  ألقاه  خطاب  في  ذلك  جاء 

في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

دورتها 77.

مع  »االتفاق  خطابه:  في  البيد  وقال 

دولتين  أساس  على  الفلسطينيين 

ألمن  األمثل  الحّل  هو  لشعبين 

ولمستقبل  واقتصادها  إسرائيل 

أطفالنا«.

فقط،  واحد  شرط  »لدينا  وأضاف: 

الفلسطينية  الدولة  تكون  أن 

وأّن  للسالم  ُمحّبة  المستقبلية 

ُتلقي سالحها، بعدها لن تكون هناك 

قيود«.

من  كبيرة  »غالبية  البيد:  وتابع 

حّل  رؤية  تؤّيد  اإلسرائيليين 

الدولتين، وأنا واحد منهم«.

»ألقوا   : قائالاً الفلسطينيين  وخاطب 

حركَتي  أن  لنا  وأثبتوا  أسلحتكم 

لن  اإلسالميتين  والجهاد  حماس 

الفلسطينية  الدولة  على  تسيطرا 

سالحكم  ألقوا  إقامتها،  تريدون  التي 

وسيحّل السالم«.

وّجه  اإلسرائيلي  اليمين  لكن 

حين  في  البيد  ليائير  انتقادات 

أعلنت أحزاب اليسار ويسار الوسط 

فيما  للخطاب،  دعمها  اإلسرائيلية 

استخفت به نائبة عربية في الوقت 

في  األميركي  السفير  وصفه  الذي 

إسرائيل توماس نايدز بـ»الشجاع«.

ورئيس  الليكود  حزب  زعيم  ورفض 

السابق بنيامين نتانياهو  الحكومة 

خطاب البيد بشدة، رغم أنه كان قد 

أعلن سابقا دعمه لحل الدولتين في 

خطاب مماثل أمام األمم المتحدة.

باألمم  عضو  دولة   40 وأكدت 

غوث  وكالة  بدعم  التزامها  المتحدة 

الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل 

أداء  في  استمرارها  وضمان  »أونروا« 

واليتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك 

عقده وزيرا خارجية المملكة األردنية 

ليند  آن  والسويد  الصفدي  أيمن 

فيليب  لألونروا  العام  المفوض  مع 

الخميس،  متأخر  وقت  في  الزاريني 

بنيويورك.

»أكثر  للصحفيين:  الصفدي  وقال 

)لم  دولية  ومنظمة  دولة   40 من 

اجتماع  في  أكدوا  باالسم(  يحددها 

اجتماعات  هامش  على  عقد  مغلق 

الجمعية العامة لألمم المتحدة على 

أن  إلى  أونروا  لوكالة  الكامل  دعمهم 

يتم حل القضية الفلسطينية«.

الصحفيين  أسئلة  علي  وردا 

الوزراء  رئيسة  مكتب  إعالن  بشأن 

الخميس،  تراس  ليز  البريطانية 

في  سفارتها  موقع  نقل  في  النظر 

وزير  قال  القدس  إلى  إسرائيل 

قرار  يصدر  »لم  األردني  الخارجية 

رسمي بعد في هذا الصدد«.

هي  الشرقية  »القدس  وأضاف: 

الفلسطينية..  الدولة  عاصمة 

أي  علي  اإلقدام  من  حذرنا  ونحن 

خطوة من هذا القبيل«.

»نقل  أن  من  األردني  الوزير  وحذر 

صدور  بحال  البريطانية  السفارة 

بعد،  يحدث  لم  وهو  رسمي  إعالن 

ومن  سلبية  خطوة  بمثابة  سيكون 

الدولتين  حل  يعرض  أن  شأنه 

الفلسطينية واإلسرائيلية للخطر«.

{ رئيس الوزراء الفلسطيني يحث الدول المانحة على حماية حل الدولتين

عواصم- وكاالت- 
أكد محمد اشتية 

رئيس الوزراء 
الفلسطيني أن 
إسرائيل خرقت 

جميع بنود اتفاق 
أوسلو، الذي تمر 

الذكرى الـ 29 
لتوقيعه، سياسيا 

وجغرافيا وأمنيا 
واقتصاديا وماليا.

غوتيريش: 
العالم ال يتحمل 

كارثة نووية
نيويورك- األناضول- حّذر 

أمين عام األمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش، 

الجمعة، من أن الوضع في 

محطة زاباروجيا األوكرانية 

ال يزال مصدر قلق بالغ، 

منذرا بأن العالم ال يمكن أن 

يتحمل وقوع كارثة نووية.

وقال غوتيريش على تويتر، 

إن »الوضع في محطة الطاقة 

النووية زاباروجيا ال يزال 

مصدر قلق بالغ، وأي ضرر 

متعمد أو غير متعمد على 

البنية التحتية النووية 

يمكن أن يؤدي إلى عواقب 

وخيمة على الناس في جميع 

أنحاء الكوكب وما وراءه«.

وتابع: »ال يستطيع العالم 

تحمل كارثة نووية«.

وفي 4 مارس/  آذار الماضي، 

فرضت روسيا سيطرتها على 

المحطة األكبر في أوروبا، 

ويشهد محيطها من حين 

آلخر هجمات وقصفا تتبادل 

موسكو وكييف االتهامات 

بشأنهما.

مصرع »73« مهاجرًا أبحروا من لبنان

رحلة موت جديدة
شخصااً   73 لقي  أ.ف.ب-  دمشق- 

على األقل مصرعهم في كارثة غرق 

مركب يقل مهاجرين غير شرعيين 

في  السورية،  السواحل  قبالة 

حصيلة ُتعّد األعلى منذ بدء ظاهرة 

من  انطالقااً  الشرعية  غير  الهجرة 

لبنان الغارق في أزماته.

الشرعية  غير  الهجرة  وليست 

ظاهرة جديدة في لبنان الذي شّكل 

خصوصااً  للالجئين  انطالق  منصة 

االتحاد  دول  باتجاه  السوريين 

ازدادت  وتيرتها  لكن  األوروبي. 

الذي  االقتصادي  االنهيار  وقع  على 

ثالث  نحو  منذ  بلبنان  يعصف 

كثر  لبنانيين  دفع  والذي  سنوات 

عن  بحثااً  بأرواحهم  المخاطرة  إلى 

بدايات جديدة.

السورية  السلطات  وعثرت 

الجثث  عشرات  على  الخميس 

الساحلية،  طرطوس  مدينة  قبالة 

شخصااً،  عشرين  إنقاذ  تم  بينما 

من  أبحر  الذي  المركب  ركاب  من 

التقديرات  وتراوحت  لبنان،  شمال 

و150   100 بين  ركابه  عدد  بشأن 

بعد  تتضح  أن  دون  من  شخصااً، 

مالبسات غرقه.

وأعلن وزير الصحة السوري حسن 

ضحايا  عدد  أن  بيان  في  الغباش 

»في  شخصااً   73 بلغ  المركب  غرق 

موضحااً  نهائية«،  غير  حصيلة 

في  العالج  يتلقون  »من  عدد  أن 

 20 طرطوس(  )في  الباسل  مشفى 

شخصااً«.

في  والنقل  األشغال  وزير  وكان 

اللبنانية  األعمال  تصريف  حكومة 

فرانس  وكالة  أفاد  حمية  علي 

مقتل  عن  سابق  وقت  في  برس 

غالبية  أن  موضحااً  شخصااً،   61
الركاب الذين تجاوز عددهم المائة 

والالجئين  اللبنانيين  من  هم 

السوريين.

وفق  يقل،  المركب  وكان 

ما  الرسمي،  السوري  التليفزيون 

يعني  ما  شخصااً،   150 عن  يقّل  ال 

عداد  في  زالوا  ما  العشرات  أن 

المفقودين.

حمية،  وفق  بعد،  التعرف  يتم  ولم 

لعدم  الجثث  غالبية  هوية  على 

العثور على أوراق ثبوتية.

النقل  وزارة  في  المسؤول  وقال 

لوكالة  خليل  سليمان  السورية 

مع  »نتعامل  برس  فرانس 

على  اإلنقاذ،  عمليات  أكبر  إحدى 

الساحل  كامل  على  تمتد  مساحة 

عمليات  أن  إلى  مشيرااً  السوري«، 

»تصبح  لكنها  مستمرة  البحث 

بسبب  الوقت  مرور  مع  أصعب 

ارتفاع األمواج«.

شاب  على  عثر  الخميس،  وعصر 

ميناء  قبالة  الراسية  السفن  قرب 

إرسال  فتم  السورية،  أرواد  جزيرة 

العثور  ليتم  المكان،  إلى  زورق 

بعدها على جثة طفل، قبل أن تبدأ 

وفق  بالظهور«،  الضحايا  »جثث 

السورية  الموانئ  عام  مدير  قال  ما 

سامر قبرصلي في بيان الخميس.

قبالة  الضحايا  غالبية  على  وُعثر 

جزيرة أرواد وشواطئ طرطوس.

الجمعة  لبنان  في  عائالت  وبدأت 

عائلة  بينهم  قتالها،  تشييع 

وسام  ابنها  إنقاذ  تّم  التي  التالوي، 

أحد  في  حاليااً  العالج  يتلقى  وهو 

توفيت  فيما  طرطوس،  مشافي 

وال  سنوات(  وتسع  )خمس  ابنتاه 

في  آخرين  طفلين  مع  زوجته  تزال 

عداد المفقودين.

يروي  ما  وفق  العائلة،  وتسلمت 

جثة  وسام،  شقيق  أحمد، 

في  تشييعهما  وجرى  الطفلتين 

عكار  منطقة  في  رأسيهما  مسقط 

)شمال(.

استخدام البطاقات 

انطالق »استفتاء الضم«الورقية التقليدية
عليها  تسيطر  مناطق  بدأت  أ.ف.ب-  كييف- 

بشأن  استفتاءات  الجمعة  أوكرانيا  في  موسكو 

كييف  أدانتها  خطوة  في  روسيا،  إلى  االنضمام 

وحلفاؤها واعتبرتها غير قانونية وتمثل تصعيدا 

في النزاع.

التي تجري في مناطق دونيتسك  واالستفتاءات 

منطقتي  في  كما  أوكرانيا،  بشرق  ولوغانسك 

لقيت  جنوبا،  الواقعتين  وزابوريجيا  خيرسون 

إدانات واسعة واعتبرها حلفاء كييف وهمية.

وتأتي في أعقاب إعالن بوتين هذا األسبوع تعبئة 

االحتياط،  عناصر  من  ألف   300 لنحو  إلزامية 

والتي بدورها لقيت تنديدا في دول الغرب.

وجاءت التعبئة بعد استعادة القوات األوكرانية 

في  شرق(  )شمال  خاركيف  منطقة  غالبية 

مئات  كييف  فيه  استعادت  مضاد  كبير  هجوم 

القرى والبلدات التي ظلت ألشهر تحت السيطرة 

روسيا،  إلى  األربع  للمناطق  ضم  وأي  الروسية. 

وهو أمر مفروغ منه بالنسبة لغالبية المراقبين، 

سيمثل تصعيدا كبيرا جديدا في النزاع.

بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  وقال 

»ال  الخميس  األمن  لمجلس  جلسة  خالل 

من  يفلت«  بوتين  الرئيس  ترك  يمكننا... 

ا  المحاسبة، مستنكرا استفتاءات الضم ومعتبراً

أنها »وهمية«.

اجتمعنا  الذي  العالمي  »النظام  أن  على  وشدد 

عن  )الدفاع  أعيننا...  أمام  ُيدَمر  لدعمه  هنا 

عالمي  نظام  بحماية  يتعلق  أوكرانيا(  سيادة 

دولة  حدود  رسم  إعادة  دولة  ألي  يمكن  ال  بحيث 

أخرى بالقوة«.

لشبه  روسيا  بضم  االستفتاءات  هذه  وتذكر 

جزيرة القرم األوكرانية في 2014.

التصويت  عمليات  إن  الغرب  عواصم  وتقول 

صورية ورّدت بفرض عقوبات على موسكو.

الواقعتين  ولوغانسك  دونيتسك  منطقتي  في 

باستقاللهما  بوتين  اعترف  واللتين  شرقا، 

شباط/  فبراير،  أوكرانيا في  حتى قبل بدء غزو 

كانوا  إذا  عما  اإلجابة  السكان  من  سُيطلب 

روسيا«،  إلى  جمهوريتهم  »انضمام  يؤيدون 

بحسب وكالة األنباء الروسية تاس.

السؤال:  سُيطرح  وزابوريجيا  خيرسون  وفي 

دولة  وإقامة  أوكرانيا،  عن  االنفصال  تؤيد  »هل 

مستقلة وانضمامها إلى االتحاد الروسي بوصفها 

تابعة لالتحاد الروسي؟«.

وأوضحت تاس أنه »نظرا لضيق الوقت واالفتقار 

إجراء  بعدم  القرار  اتخذ  التقنية،  المعدات  إلى 

الورقية  البطاقات  واستخدام  الكتروني  تصويت 

التقليدية«. 
{ ıاالستعداد لالستفتاء

»11« حزبا تونسيا 
يقاطعون االنتخابات

روسيا تعيد ترتيب أوراقها بليبيا

تظاهرات إيرانية دعما للحجاب

األمم المتحدة تشجع الحوار العراقي

تونس- قنا- أعلن 11 حزبا في تونس 

مقاطعة االنتخابات التشريعية التي 

سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  دعا 

إلى إجرائها في شهر ديسمبر المقبل. 

المقاطعة  األحزاب  قائمة  وتشمل 

تونس«  »آفاق  من  كل  لالنتخابات 

و»ائتالف  تونس«،  و»قلب  و»النهضة«، 

اإلرادة«،  تونس  و»حراك  الكرامة«، 

الجمهوري«،  و»الحزب  و»األمل«، 

و»التيار  و»القطب«،  العمال«  و»حزب 

الديمقراطي  و»التكتل  الديمقراطي«، 

من أجل العمل والحريات«. 

ودعت األحزاب الرئيس قيس سعيد 

مبكرة،  رئاسية  انتخابات  إجراء  إلى 

باالستناد إلى الدستور الجديد. 

أمرا  أصدر  التونسي  الرئيس  وكان 

انتخابات  إلى  الناخبين  بدعوة 

من  عشر  السابع  في  تشريعية 

مرسوم  إلى  إضافة  المقبل،  ديسمبر 

يعتمد  االنتخابي  القانون  لتعديل 

ويعيد  األفراد  حسب  على  التصويت 

تقسيم الدوائر االنتخابية. 

والعشرين  الخامس  منذ  أنه  يذكر 

الرئيس  أقر   ،2021 يوليو  من 

منها  استثنائية،  إجراءات  التونسي 

وحل  أخرى  وتعيين  الحكومة  إقالة 

وإصدار  والبرلمان  القضاء  مجلس 

وإقرار  رئاسية  بمراسيم  تشريعات 

استفتاء  عبر  للبالد  جديد  دستور 

من  والعشرين  الخامس  في  جرى 

تبكير  إلى  باإلضافة  الماضي،  يوليو 

االنتخابات البرلمانية.

روسيا  تتجه  األناضول-  إسطنبول- 

إلعادة ترتيب أوراقها في ليبيا، بعد أن 

وضعت فيما سبق بيضها كله في سلة 

لفتح  حاليا  وتسعى  الليبي،  الشرق 

حربها  ذروة  في  بطرابلس،  سفارتها 

بأوكرانيا. وأعلن نائب وزير الخارجية 

الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن بالده 

في  سفارتها  عمل  استئناف  »تعتزم 

القريب«،  المستقبل  في  طرابلس 

روسي  سفير  »تعيين  سيتم  وأنه 

 20 وفي  قريبا«.  عنه  سيعلن  هناك، 

سبتمبر/ أيلول الجاري، قِبل الرئيس 

اعتماد  بوتين،  فالديمير  الروسي 

المغراوي،  امحمد  الليبي  السفير 

بعد نحو 10 أشهر من تعيينه في هذا 

تشرين  نوفمبر/   28 ففي  المنصب. 

اليمين  المغراوي،  أدى   ،2021 الثاني 

المجلس  رئيس  أمام  القانونية 

المنفي،  محمد  الليبي،  الرئاسي 

ا  استعداداً طرابلس،  العاصمة  في 

لمغادرته إلى موسكو لمباشرة مهامه. 

لعزل  الغرب  يسعى  الذي  الوقت  ففي 

تحاول  الدولي،  المجتمع  عن  روسيا 

خالل  من  دوليا  تطويقها  فك  موسكو 

اإلفريقية،  الدول  مع  عالقاتها  تقوية 

وتشكيل عالم متعدد األقطاب، وليبيا 

جزء من هذه االستراتيجية. وفي هذا 

أوراق  قبوله  لدى  بوتين،  قال  السياق، 

»روسيا  إن  الليبي،  السفير  اعتماد 

أمده  طال  الذي  الصراع  بحل  مهتمة 

في ليبيا، وتعول على استئناف عملها 

فالنظام  المجاالت،  جميع  في  بها 

يتجه  والعالم  حاليا،  يتغير  العالمي 

وتسعى  القطبية«.  التعددية  نحو 

روسيا لتحييد حكومة الوحدة الليبية 

قنوات  وفتح  الغرب،  مع  صراعها  من 

تحظى  وأنها  خاصة  معها،  تواصل 

أن  كما  واألممي.  الدولي  باالعتراف 

إيرادات  في  تتحكم  الدبيبة  حكومة 

النفط، حيث ارتفعت صادرات النفط 

برميل  مليون   1.2 نحو  إلى  الليبية 

مصدر  أكبر  كثاني  وضعها  ما  يوميا، 

إنتاج  تراجع  بعد  إفريقيا  في  للنفط 

نيجيريا.

تظاهرات  سارت  أ.ف.ب-  طهران- 

إيرانية  مناطق  في  الجمعة  حاشدة 

عدة دعما للحجاب، بعد سبعة أيام 

مواجهات  تخللتها  احتجاجات  من 

أميني  مهسا  الشابة  وفاة  على  ردا 

األخالق  شرطة  يد  على  توقيفها  بعد 

بسبب »لباسها غير المحتشم«.

لتنسيق  اإلسالمي  المجلس  ودعا 

التظاهرات  بتنظيم  المكّلف  التنمية 

هذه  إلى  إيران  في  الرسمية 

التليفزيون  ونقل  التظاهرات. 

طهران  من  صورا  الرسمي  اإليراني 

وتبريز وقم وحمدان وأصفهان واألهواز 

من  ضخمة  أعداد  فيها  بدت  وغيرها 

الشوارع،  في  تسير  المتظاهرين 

أعالما  منهم  كثيرون  حمل  وقد 

علي  اإليراني  المرشد  وصور  إيرانية 

خامنئي.

رجال  المسيرات  بعض  في  وشوهد 

بينما  بعضهم،  جانب  إلى  يتقدمون 

التشادور  ارتدين  اللواتي  النساء 

بمعظمهن يسرن مع بعضهن.

أنطونيو  أكد  -قنا-  نيويورك 

غوتيريش األمين العام لألمم المتحدة 

دعم مبادرة الحوار الوطني بين القوى 

إلى  والسعي  العراقية،  السياسية 

تحقيق االنفراج السياسي في العراق.

بين  جمع  الذي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 

الوزراء  رئيس  الكاظمي  مصطفى 

المتحدة  لألمم  العام  واالمين  العراقي 

في  المشاركة  هامش  على  وذلك 

لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 

المتحدة الـ77 بنيويورك.

صادر  بيان  حسب  اللقاء،  وبحث 

العراقي،  الوزراء  رئيس  مكتب  عن 

األوضاع في العراق وجهود الحكومة في 

السياسية  الخالفات  حّدة  تخفيف 

الوطني  الحوار  مبادرة  تبنيها  عبر 

تطرق  كما  السياسية،  القوى  بين 

إلى الوضع في مخيمات النزوح وجهود 

العدد  غلق  في  العراقية  الحكومة 

إلى  النازحين  وإعادة  منها  األكبر 

أن  البيان  وأضاف  األصلية.  مناطقهم 

غوتيريش شدد على ضرورة معالجة 

منها  يعاني  التي  الجفاف  مشكلة 

مساعدة  أهمية  على  وأكد  العراق، 

يرتبط  الذي  الملف  هذا  في  العراق 

بحياة المواطنين واقتصاديات البالد.
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واصلت قطر مشاركاتها الفعالة 

في االجتماعات الوزارية التي 

تنعقد على هامش أعمال 

الدورة »77« للجمعية العامة 

لألمم المتحدة بنيويورك، ومن 

ذلك االجتماع الوزاري للشركاء 

الرئيسيين لوكالة »أونروا«، 

واالجتماع الوزاري للجنة 

االتصال المخصصة المعنية 

بتنسيق المساعدات التنموية 

لفلسطين، وغيرها، وبدا واضحا 

من خالل هذه المشاركات 

الدور الهام الذي تلعبه قطر على 

الساحة الدولية، والذي يحظى 

بتقدير العالم واحترامه.

لقد كانت القضية 

الفلسطينية، وما تزال، تحظى 

باألولوية المطلقة، وهي كانت 

أول دولة عربية توقع اتفاقية 

متعددة السنوات مع »أونروا« عام 

»2018« لدعم مواردها الرئيسية، 

وأعلن صندوق قطر للتنمية في 

نوفمبر الماضي عن تبرع بمبلغ 

»18« مليون دوالر أميركي دعما 

لموارد الوكالة خالل عامين.

ودعت قطر، خالل االجتماع 

الوزاري للجنة االتصال 

المخصصة المعنية بتنسيق 

المساعدات التنموية 

لفلسطين، المجتمع الدولي إلى 

تعزيز االقتصاد الفلسطيني، 

وبناء مؤسسات الدولة 

الفلسطينية، وضمان الحد 

األدنى من الرفاه للفلسطينيين، 

الفتة إلى أن المعاناة اإلنسانية 

والفشل االقتصادي يؤديان 

إلى فقدان األمل، كما أن 

تحسين األوضاع االقتصادية 

للفلسطينيين مطلب وحق لهم، 

عالوة على أنه يسهم في خلق 

البيئة المواتية للوفاق الوطني 

وفرص السالم مع الجانب 

اإلسرائيلي، وبالتالي يعود 

بالنفع على الجميع.

لقد أصبحت قطر بحق صمام 

األمان الذي يمنح األمل من أجل 

عالم تسوده العدالة، وهي 

تمكنت من لعب هذا الدور الهام 

واالستثنائي بفضل سياساتها 

التي أكدت مرة تلو المرة أنها 

صانعة السالم األهم على 

مستوى العالم.

صانعة السالم

11السنة )28( - السبت 28 من صفر  1444هـ الموافق 24 سبتمبر 2022م العدد )9882(

األحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة نابلس مؤخرا تنطوي 

على مؤّشرات خطيرة، نحو تصّدع العالقات الوطنية، 

المتصّدعة أصاًل، وتضاعف الفجوة بين السلطة الوطنية 

وأجهزتها األمنية وبين الناس.. تزداد خطورة األحداث، حين 

يتصل األمر، بقيام األجهزة األمنية باعتقال اثنين من المقاومين 

المطلوبين إلسرائيل، وفي ضوء مطالبات إسرائيلية بتفعيل 

دور السلطة في ضبط األوضاع، وتحقيق الهدوء في الضفة 

الغربية، خصوصًا في نابلس وجنين.

معلوم أن السلطة الوطنية لم تقّرر عمليا وقف التنسيق األمني، 

لكن ما حدث وما تحاول إسرائيل أن تفعله لوضع الفلسطينيين 

في مواجهة بعضهم بعضًا، وصرف األنظار عن مواجهة 

السياسات والممارسات االحتاللية، من شأنه أن يعّمق أزمة 

عدم الثقة على المستوى الوطني، ويترك مجااًل لتوجيه اتهامات 

صعبة للسلطة واألجهزة األمنية.

يحتاج الفلسطينيون إلى إعادة بناء الثقة في ضوء اجتماعات 

الجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث يحضرها نحو مائة 

وخمسين رئيسًا وملكًا، ورئيس حكومة، للتداول في األزمات 

التي تعصف باألمن والسلم الدوليين.

على طاولة الحوار الدولي في األمم المتحدة، تتراجع مكانة 

القضية الفلسطينية حيث تتصّدر المشهد والنقاش أواًل، 

الحرب في أوكرانيا، ثم الملف النووي اإليراني، فيما يتم تناول 

القضية الفلسطينية، وكأنها قضية مؤّجلة مستعصية على 

الحّل في هذا الزمان.

ال يمكن لمعادلة الهدوء والتسهيالت وتصاريح العمل مقابل 

األمن واالستقرار لالحتالل، ال يمكن لهذه المعادلة أن تتحّقق 

ليس ألن الشعب الفلسطيني يرفض السالم واألمن واالستقرار، 

ولكن ألن إسرائيل تصادر كل األسباب التي تؤدي إلى مثل هذا 

األمن والسالم، وفي األساس مصادرة الحقوق الوطنية للشعب 

الفلسطيني. أي منطق هذا، الذي يؤدي بإسرائيل إلى اتخاذ 

قرار بإغالق الضفة الغربية والقدس، وإغالق المعابر مع قطاع 

غزة، خالل فترة األعياد اليهودية، وحتى يقوم المتطرفون بأداء 

طقوسهم التلمودية في القدس والمسجد األقصى، بينما يكون 

على الفلسطيني أن يجلس في بيته أمام شاشة التلفاز ليشاهد 

بشاعة السلوك اإلسرائيلي؟

إسرائيل عمليًا تصّعد من عدوانها في كل مكان في الضفة 

والقدس، حيث تقوم بحمالت اعتقال بالجملة، تقول إنها ذات 

طبيعة استباقية لمنع وقوع عمليات، وال تتوقف عن اقتحام 

المدن والقرى الفلسطينية وتستخدم الطائرات المسّيرة 

لمالحقة المواطنين.

على إسرائيل أن تتوقع استنادًا لما تمارسه من سياسات، 

أن يقع ما يحّذر منه مسؤولوها، ويخافون منه، ما سيقلب 

الطاولة على كل الواهمين بإمكانية استغالل الدم الفلسطيني 

لمصالحهم الخاصة واالحتاللية.

} األيام الفلسطينية

االنفجار قادم وقريب

طالل عوكل
كاتب فلسطيني

توقف المراقبون أمام االنفراجات المتوقعة 

على أكثر من مستوى، فالحديث عن تشكيل 

الحكومة الجديدة فور عودة الرئيس المكلف 

نجيب ميقاتي من نيويورك يوازيه اإلصرار 

على قطع األمتار األخيرة للطريق المؤدي إلى 

اتفاق الترسيم، وهو ما يوحي بالتوأمة بين 

االستحقاقين، فال والدة التفاق الترسيم من 

دون حكومة كاملة المواصفات الدستورية 

تترجمه مع رئيس الجمهورية. فهل تفتح هذه 

المسارات الطريق إلى االستحقاق الرئاسي؟

وَمرد هذه األجواء التفاؤلية يعود إلى ما 

تسّرب من مجموعة اللقاءات التي عقدت في 

األمم المتحدة نتيجة المفاوضات المباشرة 

التي أجراها هوكشتاين في نيويورك على 

هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين 

للجمعية العمومية لألمم المتحدة بين 

مسؤولين من الوفدين اللبناني واإلسرائيلي 

الذين استدعوا إلى مقر المنظمة الدولية، 

والتي تحولت طرفا رابعا في المفاوضات 

الثالثية وتجاوزت ما هو مطلوب منها حتى 

اليوم باستضافة المفاوضات، وتقديمها مقّرها 

مسرحًا لها برعاية الوسيط االميركي.

وعليه، قالت المصادر المعنية انه لم يكن 

من بد إلعادة اشراك االمم المتحدة في 

المفاوضات لتحتّل موقعها على الطاولة 

إلى جانب الوفدين اللبناني واالسرائيلي 

والوسيط األميركي نتيجة تطور المفاوضات 

في شأن »خط الطفافات« وطرح الجانب 

اإلسرائيلي صيغة »المنطقة العازلة« على 

جانبيه، والترتيبات التي تم التوصل 

اليها بين الطرفين، وعلى هذه الخلفيات، 

قالت المصادر التي سبق لها أن تعاَطت مع 

الطرح اإلسرائيلي القديم ـ الجديد في شأن 

»المنطقة العازلة« التي َسعت إسرائيل 

إلى تحقيقها وتوفير االعتراف بوجودها منذ 

عقدين من الزمن منذ االنسحاب من االراضي 

اللبنانية في 25 ايار 2000 وتركها خط 

الطفافات الذي َنصبته في المنطقة منذ ذلك 

الحين ورفض البحث في مصيره طوال الفترة 

السابقة قبل بلوغ مرحلة الترسيم النهائية.

ويضيف العارفون انه من المستغرب ان 

يثير االقتراح الخاص بـ«المنطقة العازلة« 

الجانب اللبناني أو يفاجئه، فهو مطروح على 

من سبق من أعضاء الفريق المفاوض الحالي 

منذ فترة طويلة. وخصوصا في الفترة التي 

تناولت ترسيم »الخط األزرق« والحدود البرية 

وكلما ارتبط البحث في النقطة »B1« على 

شاطئ الناقورة برا وبحرا. وان دخلوا في 

التفاصيل يستذكرون مرحلة المفاوضات 

ألكثر من ثماني جلسات متتالية عام 2009، 

والتي تركزت حول ترسيم »الخط األزرق« 

واشترط الجانب اللبناني في حينه سحب 

»خط الطفافات« من المنطقة وايداعه حيث 

يجب ان يكون بما يتوافق والخط المؤدي 

إلى النقطة 23، قبل البحث في مصيره ألن 

ما هو قائم في حينه يشكل اعتداء فاضحًا 

على المنطقة االقتصادية الخاصة بلبنان 

وال يتناسب نشره مع الخط الذي يجب ان 

يحتسب انطالقًا من النقطة »B1« وليمتد 

منها إلى مسافة خمسة كيلومترات قبل ان 

يسلك الخط بما تقتضيه عملية الترسيم 

ما بين المنطقتين االقتصاديتين اللبنانية 

والفلسطينية المحتلة.

ففي تلك المرحلة طرحت فكرة وضع 

»المنطقة العازلة« في عهدة قوات 

»اليونيفيل«، ولّما توّسع األمر للبحث في 

من يحق له أو يمكنه الدخول اليها من طرفي 

الخالف طرحت أكثر من فكرة انطالقًا من 

النظر إلى صالحيات األمم المتحدة ومهماتها، 

والتي ال يحق لها بموجب القرار 1701 التعاطي 

في المنطقة البحرية وعملية الترسيم 

تحديدا. 

وانطالقًا من هذه المعطيات، اكتسب تحويل 

مقر األمم المتحدة حيث غرفة العمليات 

الخاصة بالقوات الدولية مقرًا لمفاوضات 

الساعات األخيرة، أهمية واضحة. فما هو 

مطروح ال يبت به من دون ان تكون المنظمة 

طرفا فيها، ولذلك ينبغي تقّصي الحقائق 

مما يمكن ان تنتهي اليه المفاوضات الجارية 

هناك. وهو امر لن يطول الكشف عنه، فإن 

كانت المهل المحكي عنها والخطوات الالحقة 

مستعجلة إلى هذه الدرجة فلن تنقضي ايام 

قليلة إال وتظهر المعطيات الجديدة ليبنى 

على الجديد مقتضاه.

وطالما ان المفاوضات قد بلغت هذه المرحلة 

المتقدمة كما تناقلت األنباء اإليجابية 

نفسها من بيروت وتل أبيب ونيويورك، فمن 

المفترض ان تكون الطريق إلى تشكيل 

الحكومة قد فتحت على مصراعيها واّن 

مهد والدتها بات نهائيًا ومحسومًا. فإن كان 

الدستور قد منح رئيس الجمهورية صالحية 

متابعة االتفاقيات الدولية وتوقيعها، فإنه 

ال يمكنه رسم نهايتها من دون البت بها في 

مجلس الوزراء لتكتسب صيغتها وتستحق 

مفاعيلها النهائية. ولذلك تبدو الخطوة 

باستعجال تشكيلها من ضمن الرعاية 

الدولية، وكأنها خطوة ال بد منها لمالقاة التقدم 

في المفاوضات لترجمتها قبل أي استحقاق 

آخر. فالمعلومات الواردة من واشنطن ُتناقض 

كل ما تسّرب سابقًا وخصوصًا عند القول اّن 

التفاهم على الترسيم يجب ان تنجزه حكومة 

العدو قبل انتخابات الكنيست. فهي خطوة 

يتطلبها الحلف بين رئيس الحكومة يائير 

البيد ووزير دفاعه بيني غانتس إلعطائه 

دفعا انتخابيا قويا يعّزز قدرتهما على خوض 

االنتخابات في مواجهة المعارضة التي يقودها 

بنيامين نتانياهو في ظروف هي الفضلى. في 

وقت يبحث فيه رئيس الجمهورية ميشال 

عون عن إنجاز يسبق نهاية الوالية، فكلما 

تناول هذا الموضوع يربطه بنهايتها وضرورة 

إقفال الملف قبل مغادرته قصر بعبدا.

وعليه، قيل في نهاية استعراض هذه 

المؤشرات في الكواليس الديبلوماسية، ان 

تشكيل الحكومة في هذا التوقيت ُيعّد حاجة 

ماسة لوجودها بكل مواصفاتها الدستورية من 

أجل استكمال مسيرة مفاوضات الترسيم، 

وهو هدف يتقّدم على ما عداه خصوصًا ان قيل 

انها من أجل إدارة مرحلة الشغور الرئاسي. 

وكل ذلك مطروح في ظل سؤال وجيه طرح 

مجددا لمعرفة ما إذا كانت ستفتح التوأمة 

بين اإلستحقاقين الترسيمي والحكومي 

من »بطن واحد«، تظلله الرعاية الدولية 

واالميركية واألممية، األبواب أمام االستحقاق 

الرئاسي. فيستحق الشهر األخير من الوالية 

ان ينال صفة »شهر االنفراجات« المتوقعة 

على أكثر من مستوى.

جورج شاهين 
كاتب لبناني

الحكومة اللبنانية واتفاق الترسيم كالم مباح

ماذا كشفت 
األزمة األخيرة ؟

فاضل ميراني

كاتب عراقي

مع أننا كنا ونبقى مع أي حوار منتج ألفعال 

عصرية مواكبة لحضارة تليق بإنسان 

العراق وأرضه، والسعي لعالج المرض 

الذي نتجت عنه سلوكيات أضرت 

وتضر بحقوق ومصالح شعوب بالدنا، إال 

أن ذلك شيء والمتحصل أمام الجمهور 

الذي استمع لدعوة االنتخابات المبكرة 

فجرت شيء آخر وما رافقها والنتائج اشياء 

تستحق توثيقها والتوقف عندها، فهي ان 

لم تعالج تكررت.

أول تلك األشياء هي االستعداد لضدين: 

نزاهة االنتخابات وتزويرها، هذا األداء 

يدعو للحذر ولتنبيه فاعليه ان السياسية 

بمعناها اإلداري تتطلب الكالم بواقعية 

ووثائق لتكون مع احد الحكمين ال مع 

حكمين متعاكسين احدهما يدين واآلخر 

ُيبّرئ.

ثانيها: الفرق بين الثوابت والتعريف 

بثوابت كل طرف منفردا أو ضمن تكتل 

اكبر.

ثالثها: قيادة الصراع بشكل كشف أي 

المصالح هي التي تستفز لحمل السالح أو 

التلويح به 

رابعها: عدم رضا القامات الروحية 

عن التأزيم المتكرر الذي يهدد السالم 

االجتماعي والمصالح الحيوية للفرد.

خامسها: عدم احترام المراجع الدستورية 

والقانونية ومنها القضائية وتكرار استخدام 

السالح ضد إقليم كردستان، بعقلية 

وممارسة تشبه افعال األنظمة السابقة.

سادسها: إهمال متراكم لواقع البالد، 

واالنشغال واشغال المجتمع بصراعات 

حزبية ضيقة ال يتحمل فيها الفرد 

االعتيادي أي مسؤولية عنها.

 التصرف بمقدرات العراقيين وكأنها ارث 

أو ان قضية االسماء التي يجري ترشيحها) 

اختبارا أم اصرارا( وتشبه شعار فالن أو 

نحرق البلد.

تلك بعض ما افرزته األزمة، ال كل ما 

افرزته، وهي جديرة باالستحضار اآلن 

ومستقبال لنعرف كلنا كيف يفهم اآلخرون 

السلطة، أقول السلطة وال أقول اإلدارة!.

} الزمان العراقية 

تشكيل الحكومة 
ُيعّد حاجة ماسة 

من أجل استكمال 
مسيرة المفاوضات 

الجمهورية اللبنانية
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نقطة تحول في معارك أوكرانيا

على حافة حرب نووية

هل يخاطر بوتين بإشعال حرب نووية؟
أوكرانيا،  على  الحرب  شن  على  أشهر   7 مرور  بعد 

إلى منطقة خاركيف، وتتقدم  الروسية  القوات  تتقهقر 

قواته  على  وتضغط  لوهانسك  في  األوكرانية  القوات 

أن  مستحياًل  وليس  خيرسون.  في  إمداده  وخطوط 

تخسر روسيا األراضي التي أخذتها منذ عام 2014 إذا لم 

تستطع القوات الروسية وقف هجوم أوكرانيا المضاد، 

كما تقول صحيفة الغارديان البريطانية.

تهديدًا  بوتين  أطلق  الخطيرة،  األزمة  هذه  على  وردًا 

دونيتسك  أقاليم  في  »استفتاءات«  سنجري  جديدًا: 

ولوهانسك وزابوروجيا وخيرسون لضمها إلى روسيا.

»العملية  سيحول  هذا  أن  الروسي  الزعيم  ويرى   

العسكرية الخاصة« في أوكرانيا إلى حرب دفاعية في 

وإعالن  كاملة  تعبئة  أمام  الباب  سيفتح  وهذا  روسيا، 

الحرب وحتى توجيه ضربة نووية.

قناة  تحرير  رئيسة  سيمونيان،  مارغريتا  تقول 

تنادي  ضغط  جماعة  وعضوة  للدولة  المملوكة   RT
أن  وشك  على  وما  يحدث  ما  إلى  »بالنظر  بالحرب: 

النتصارنا  بداية  سيكون  إما  الوقت  فهذا  يحدث، 

الوشيك أو بداية حرب نووية، ال أرى خيارًا ثالثًا«.

مستشاري  أبرز  أحد  ماركوف،  سيرجي  هدد  فيما 

مقابلة  في  نووي  بهجوم  وبريطانيا  أميركا  بوتين، 

الماضي  الخميس  صباح  سي«،  بي  »بي  عبر  إذاعية 

استخدام  بشأن  يخادع«  »ال  بوتين  الرئيس  إن  قائاًل 

أسلحة الدمار الشامل. 

وقال ماركوف، العضو السابق في مجلس دوما الدولة 

الرئيس  إن  لبوتين،  المقرب  والمستشار  الروسي 

ضد  ترسانته  الستخدام  مستعدًا  سيكون  أنه  أوضح 

الدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا.

تلغراف  صحيفة  نقلت  ما  بحسب  ماركوف،  وأضاف 

وليز  جونسون  وبوريس  بايدن  جو  أن  البريطانية، 

تراس قد يكونون مسؤولين عن الحرب النووية بسبب 

سلوكهم فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

هل يكون إنذار بوتين األخير إنقاذًا 
لروسيا من الهزيمة في أوكرانيا؟

إلجراء  روسيا  خطة  إن  تقول  الغارديان،  صحيفة  لكن 

بتصعيد  والتهديد  أوكرانية  مدن  لضم  استفتاءات 

عسكري واسع النطاق، ال تعدو عن كونها »ابتزازًا«.

إذ سارع األوكرانيون إلى اعتبارها محاولة لوقف الهجوم 

األوكراني  الخارجية  وزير  وقال  البالد.  شرق  المضاد 

تحرير  في  الحق  كل  ألوكرانيا  كوليبا:  دميترو 

أراضيها، وستواصل تحريرها مهما قالت روسيا».

ولكن منذ فبراير/  شباط أصبح واضحًا أن قلة محدودة 

تدرك فعليًا مدى هوس الكرملين بأوكرانيا أو استعداد 

إرثه  وحتى  الروس،  وراحة  بحياة  للتضحية  بوتين 

تقول  كما  جارته،  على  إرادته  ليفرض  شخصيًا،  هو 

الغارديان.

بالمخاطر،  محفوفة  الكرملين  استراتيجية  لكن 

تقويض  من  تزيد  قد  الجديدة  الضم  فإجراءات 

مثل  مناطق  على  الروسية  السيطرة 

وذلك  القرم،  جزيرة  شبه 

والدول  أوكرانيا  تقتنع  بأن 

تطلق  موسكو  أن  الغربية 

وبالتالي  جوفاء،  تهديدات 

تحسم ترددها في استعادة 

األراضي التي ضمتها روسيا 

رسميًا.

األخير  التهديد  هذا  فهل 

إنقاذ  هدفه  نهائي  إنذار 

أن  أم  الهزيمة؟  من  روسيا 

في  للمضي  مستعدة  روسيا 

هما  ربما  النهاية؟  حتى  طريقها 

األمران. يقول محللون غربيون إنه إذا تراجع 

أنصار أوكرانيا والغرب قريبًا )وهذا مستبعد(، فبوتين 

سيكون راضيًا. أما لو لم يفعلوا، فمهما حدث بعد ذلك 

ليس خطأنا، بلسان حال الكرملين.

تحويل غزو أوكرانيا لحرب دفاعية عن روسيا
تنقل صحيفة الغارديان عن ألكسندر باونوف، المحلل 

السياسي الروسي، قوله إن«تحركات موسكو، ستكون 

إما في اتجاه إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن أو، لو لم 

تنجح في ذلك، إلقاء اللوم على اآلخرين، وتحويل الغزو 

الروسي لدولة مجاورة إلى حرب دفاعية. وموسكو تأمل 

أعين  الحرب أكثر شرعية في  التغيير  أن يجعل هذا 

في  الحرية  مطلق  للكرملين  ويترك  العاديين،  الروس 

اتخاذ أية قرارات أو إجراءات يراها ضرورية».

استراتيجية  خبير  أحيانًا  بوتين  على  وُيطلق 

الحرب  تحاشي  أي  التصعيد«،  لخفض  »التصعيد 

بالتهديد برد انتقامي غير مسبوق.

والوصف  التهدئة.  في  يرغب  بوتين  أن  يبدو  ال  ولكن 

أو  »النصر  يكون  ربما  الستراتيجيته  األنسب 

تحرير  رئيسة  مارغريتا  تعبير  حد  وعلى  التصعيد«. 

قناة RT: فإن »روسيا لن تتراجع«.

ال يسع بوتين أن يخسر الحرب.. يجب 
أن نستعد لمعركة أكثر بشاعة

العموم،  مجلس  وعضو  البريطاني  السياسي  يقول 

تلغراف  بصحيفة  له  مقالة  في  إلوود،  توبياس 

إلى  ارتفعت  قد  أوكرانيا  في  الحرب  إن  البريطانية، 

قد  األخير  المضاد  األوكراني  والهجوم  خطير،  مستوى 

أهان بوتين لدرجة أن هناك كل التوقعات بأنه سيلعب 

اآلن بشكل مختلف.

التي  األراضي  على  األوكرانية  السيطرة  أن  إلوود  ويرى 

واسع،  نطاق  على  الروس  سيطرة  تحت  واقعة  كانت 

وقد  اآلن،  حتى  لروسيا  نكسة  أخطر  إنها  القول  يمكن 

تفوز  أن  يمكن  أوكرانيا  بأن  بالتفاؤل  شعورًا  غذت 

افتراض  المسؤول  غير  من  سيكون  لكن  بالفعل. 

الهزيمة  ستشهد  الحرب  في  هذه  التحول  نقطة  أن 

الواضحة لروسيا. 

إلى  قوله  في  الكاتب  ويخلص 

تحمل  يستطيع  ال  بوتين  أن 

الخسارة، ويجب أن يتوقع الغرب 

تكتيكاته  تعزيز  مواصلة  منه 

جانب  )إلى  التقليدية  غير  الحربية 

البنية  على  العسكرية  الضربات 

األداء  عن  للتعويض  األوكرانية(  التحتية 

السيئ لقواته على األرض. 

مشيرًا إلى أن األمر األكثر إثارة للقلق هو التهديد 

الشامل،  الدمار  ألسلحة  روسيا  باستخدام 

هذه  التكتيكية.  النووية  أو  البيولوجية  أو  الكيماوية 

يتخطاها،  لن  بوتين  أن  نفترض  أن  يجب  ال  خطوط 

لكن إذا فعل ذلك، فماذا سيكون رد الغرب؟.

ما هي األسلحة النووية الصغيرة؟
الصغيرة،  األسلحة  على  العالمي  السباق  يتصاعد 

ورغم أن هذه األسلحة أقل تدميرًا وفقًا لمعايير الحرب 

الباردة، ُتظِهر التقديرات الحديثة أنها ما يعادل نصف 

مانهاتن،  وسط  في  انفجرت  إذا  هيروشيما،  قنبلة 

ستقتل أو تصيب نصف مليون شخص. 

المحرمات  تقّوض  أنها  األسلحة  هذه  ضد  الحجة 

إن  اد  النقَّ األزمات أخطر. ويقول  النووية وتجعل حاالت 

بالتحكم  الوهم  تغذي  أن  يمكن  تدميرًا  األقل  طبيعتها 

أن  يمكن  الواقع  في  استخدامها  أن  حين  في  الذري، 

يتحول فجأة إلى حرب نووية شاملة. 

وبحسب نيويورك تايمز، بدأت محاكاٌة ابتكرها خبراء 

تحذير  طلقة  موسكو  بإطالق  برينستون  جامعة  في 

التي  والحرب  صغيرة،  بضربٍة  الناتو  يرد  ثم  نووية، 

في  ضحية  مليون   90 من  أكثر  عن  أسفرت  ذلك  تلت 

ساعاتها القليلة األولى.

األصغر،  الحربية  الرؤوس  تنظم  معاهدات  توجد  ال 

والتي ُتعرف أحيانًا باألسلحة النووية التكتيكية أو غير 

تصنع  العظمى  النووية  القوى  فإن  لذا  االستراتيجية، 

وتنشر ما تشاء. 

وتصاعد القلق بشأن هذه األسلحة النووية الصغيرة، 

أوكرانيا  الهجوم على  عندما حذر فالديمير بوتين، في 

الذرية في حالة تأهب،  النووية، ووضع قواته  من قوته 

بالمخاطر  محفوفة  هجماٍت  ذ  ينفِّ جيشه  وجعل 

شعر  إذا  أنه  الخوف  النووية.  الطاقة  محطات  على 

تفجير  يختار  فقد  الصراع،  في  محاصٌر  بأنه  بوتين 

مات 
َّ

َيُعدُّ كسرًا للمحر ا  ِممَّ األقل،  النووية  أذرعه  إحدى 

هيروشيما  كارثتي  بعد  عامًا،   76 قبل  ُوِضَعت  التي 

المتحدة  الواليات  بهما  تسببت  اللتين  وناغازاكي 

األميركية.

منذ  مارست  الروسية  القوات  أن  إلى  لون  محلِّ يشير 

الحرب  إلى  التقليدية  الحرب  من  االنتقال  طويلة  فترة 

بعد  العليا  اليد  لكسب  كوسيلة  خاصة  النووية، 

الخسائر في ساحة المعركة. ويرون أن الجيش، الذي 

استكشف  قد  العالم،  في  نووية  ترسانة  أكبر  يمتلك 

قد  التي  التصعيدية  الخيارات  من  متنوعًة  مجموعًة 

يختار بوتين من بينها. 

الناتو في بروكسل لمناقشة  وخالل حضوره قمة 

تضمنت  أوكرانيا،  على  الروسي  الهجوم 

بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  أجندة 

استخدمت  إذا  الحلف  سيرد  كيف 

أو  كيميائية  أسلحة  روسيا 

أو  إلكترونية  أو  بيولوجية 

نووية في أوكرانيا.

بوتين يستخدم الردع النووي ليشق 
طريقه في أوكرانيا

متقاعد  جنرال  وهو  جونيور،  كالبر  جيمس  يقول 

المخابرات  مدير  منصب  شغل  الجوية  بالقوات 

موسكو  إن  أوباما،  باراك  الرئيس  عهد  في  الوطنية 

خفضت نطاق استخدام األسلحة النووية بعد الحرب 

من  حالة  في  الروسي  الجيش  سقط  عندما  الباردة 

األسلحة  اليوم  تعتبر  روسيا  أن  وأضاف  الفوضى. 

ر. 
ُّ

النووية نفعية وليست أمرًا غير قابل للتصو

مخاطرة  عن  تايمز«  »نيويورك  لصحيفة  كالبر  وقال 

سابق  وقت  في  إشعاعي  بانبعاث  الروسية  القوات 

زاباروجيا  مفاعل  موقع  هاجمت  عندما  الشهر  هذا  من 

في  ولكن  أوكرانيا  في  فقط  ليس  األكبر  -وهو  النووي 

أوروبا: بالنسبة لروسيا، الحظ المحللون العسكريون 

أن العروض الحادة لألسلحة األقل تدميرًا قد سمحت 

الهاوية  حافة  سياسة  في  سمعته  بتلميع  لبوتين 

يحتاجه  الذي  التخويف  نطاق  وتوسيع  المميتة 

لخوض حرب تقليدية دموية. 

في  السياسية  العلوم  أستاذة  تانينوالد،  نينا  تقول 

الردع  يستخدم  بوتين  إن  األميركية،  براون  جامعة 

النووي ليشق طريقه في أوكرانيا، وأضافت أن أسلحته 

ل.  النووية تمنع الغرب من التدخُّ

من  حربي  رأس  ألفّي  روسيا  تمتلك  ربما  اليوم، 

لهانس  وفقًا  التكتيكية،  أو  الصغيرة  النووية  األسلحة 

في  النووية  المعلومات  مشروع  مدير  كريستنسن، 

في  خاصة  مجموعة  وهو  األميركيين،  العلماء  اتحاد 

واشنطن. ولدى الواليات المتحدة ما يقرب من 100 في 

السياسية  الخالفات  بسبب  محدود  عدد  وهو  أوروبا، 

نصب  في  المتمثلة  السياسية  والتعقيدات  الداخلية 

هذه األسلحة في دول حلف الناتو، التي غالبًا ما يقاوم 

سكانها ويحتجون على وجود هذه األسلحة. 

بالتزامن مع استراتيجيتها الهجومية الجديدة، شرعت 

روسيا في تحديث قواتها النووية، بما في ذلك أسلحتها 

األقل تدميرًا، كما هو الحال في الغرب، أعطيت بعض 

الرؤوس الحربية نواتج متفجرة متغيرة يمكن رفعها أو 

خفضها حسب الوضع العسكري. 

الذي  إسكندر-إم،  هو  الجديدة  الترسانة  محور  كان 

المتنقلة  للقاذفة  يمكن   .2005 عام  في  مرة  ألول  ُنِشَر 

تقريبًا.  ميل   300 لمسافة  يسافران  صاروخين  إطالق 

تقليدية  حربية  رؤوسًا  تحمل  أن  للصواريخ  ويمكن 

ورؤوسًا نووية. وتشير األرقام الروسية إلى أن أقل انفجار 

قنبلة  انفجار  ثلث  يعادل  الصواريخ  تلك  من  نووي 

هيروشيما.  وقبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، أظهرت 

بطاريات  نشرت  موسكو  أن  الصناعية  األقمار  صور 

األراضي  في  وشرقها  بيالروسيا  في  إسكندر  صواريخ 

الروسية. وال توجد بيانات عامة حول ما إذا كانت روسيا 

نووية.   برؤوٍس  إسكندر  صواريخ  من  أيًا  حت  سلَّ قد 

السابق  الروسي  الدبلوماسي  سوكوف،  نيكوالي  قال 

معاهدات  على  تفاوض  الذي 

في  ح  التسلُّ من  الحدِّ 

إنه  السوفياتي،  العهد 

رؤوس  وضع  أيضًا  يمكن 

على  نووية  حربية 

صواريخ كروز. واألسلحة 

ارتفاع  على  تحلق  التي 

ُتطَلق  التي  منخفض، 

السفن  أو  الطائرات  من 

تعانق  األرض،  أو 

لتجنب  المحلية  التضاريس 

العدو.  رادار  بواسطة  اكتشافها 

األراضي  داخل  من  أنه  وأضاف 

كل  إلى  الوصول  »يمكنهم  الروسية 

أوروبا«، بما في ذلك بريطانيا.

يبدو أن روسيا تواجه مأزقًا 
بأوكرانيا، وهي اآلن تفضل 

التوجه نحو التصعيد، 
وربما إلى حافة حرب 

نووية، على أن تتعرض 
للهزيمة في أوكرانيا. 

وقد وّقع الرئيس الروسي 
ألول مرة منذ بدء الحرب 

مرسومًا بشأن تعبئة 
جزئية للجيش الروسي، 

اعتبارًا من األربعاء 21 
سبتمبر/  أيلول 2022، 

مشيرًا إلى أن الغرب 
يريد تدمير البالد، بينما 

كشف وزير دفاعه أن بالده 
استدعت 300 ألف من 

جنود االحتياط.
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عن  بوتين  لحليفهما  أعربا  والهند  الصين  زعيمي  وإن 

امتعاضهما من حربه وما نجم عنها من تضخم في الغذاء 

مليار   2.7 عددهم  البالغ  بلديهما  بسكان  أضّر  والطاقة 

الروس  البوب  نجوم  إحدى  إعالن  عن  فضال  هذا  نسمة، 

أن  إنستغرام  على  ماليين   3.4 عددهم  البالغ  لمتابعيها 

الحرب في صدد »تحويل بلدنا إلى دولة منبوذة والتسبب 

في تدهور حياة مواطنينا«.

األوروبيين،  روسيا  لحلفاء  حتى  وصل  االستياء  إن  بل 

بحسب فريدمان الذي يبرز أنه اكتشف خالل العديد من 

محادثاته مع هؤالء الحلفاء أنهم كذلك قلقون، ورغم هذه 

منذ  يزال  ما  الذي  السؤال  إن  يقول  الكاتب  فإن  التطورات 

بداية الحرب يطرح نفسه هو: كيف تنتهي هذه الحرب 

بشكل متوازن وثابت؟

3 مسارات

الشافية  باإلجابة  جاهال  يزال  ما  إنه  فريدمان  يقول  وهنا 

تلك  عن  بحثه  خالل  استشف  أنه  يذكر  لكنه  ذلك،  عن 

تماما،  جديد  بعضها  محتملة،  نتائج   3« ثمة  أن  اإلجابة 

وبعضها مألوف، ولكن جميعها تأتي بآثار جانبية معقدة 

وغير متوقعة«:

أوال

أن تنتصر أوكرانيا بشكل كامل، وهو ما قد يدفع بوتين 

-بحسب فريدمان- لإلقدام على عمل عنيف، عندما يرى 

نفسه يواجه بشكل مباشر الهزيمة.

الجيش  يكون  أن  يتوقع  أحد  أال  أبرز  فريدمان  لكن 

األوكراني قادًرا على متابعة المكاسب العسكرية الكبيرة 

من  المتبقية  القوات  إخراج  خالل  من  مؤخرا  حققها  التي 

فريدمان  فإن  ذلك،  تم  ولو  فيها،  تتمترس  التي  األماكن 

يحذر من أن بوتين ربما يلجأ للسالح النووي الذي كثيرا 

ما لوح به.

ثانيا

أن تبرم »صفقة« مع بوتين تؤمن وقفا إلطالق النار وتوقف 

التدمير، لكنها تخاطر بتقسيم الحلفاء الغربيين وإثارة 

غضب العديد من األوكرانيين. وقد أوضح الكاتب هنا أنه 

األوكراني فولوديمير  الرئيس  أن  أن يتخيل  ال يستطيع 

زيلينسكي سيقبل بوقف إلطالق النار أو شيء قريب من 

ذلك، حيث تتمتع قواته حاليا بقدر كبير من الزخم، وقد 

التزم باستعادة كل شبر من األراضي األوكرانية، بما في 

ذلك شبه جزيرة القرم.

ثالثا

أن تبرم »صفقة« تعود فيها األمور إلى ما قبل غزو بوتين 

فريدمان  ويرى  الماضي،  شباط  فبراير/  في  ألوكرانيا 

ذلك،  مع  للتعايش  استعداد  على  تكون  ربما  كييف  أن 

فريدمان  أن  غير  أيضا،  الروسي  الشعب  حتى  وربما 

أن  إذ  ممكنة  تكون  ال  قد  الصفقة  هذه  مثل  أن  يعتقد 

المترتبة  الحقيقة  مواجهة  يتحمل  أن  يمكنه  ال  بوتين 

كانت  حربه  أن  وهي  فيها،  مراء  ال  والتي  ذلك  على 

»عبثية« بكل ما في الكلمة من معنى.

أوضح  المحتملة،  النتائج  لتلك  استعراضه  وبعد 

عميق،  الثالثة  االحتماالت  بين  التباين  أن  فريدمان 

ملفتا إلى أنه أيا كانت النتيجة فإن غالبيتنا سنستمر 

بحرب  مهتما  تكون  ال  »قد  قائال:  الحرب،  بهذه  التأثر  في 

بأسعار  بك،  ستهتم  أوكرانيا  حرب  لكن  أوكرانيا، 

الطاقة والغذاء، واألهم من ذلك بإنسانيتك«.

يمكن  الحرب  هذه  إن  بالقول  مقاله  فريدمان  وختم 

بعض  من  أفضل  بعضها  مختلفة  بطرق  تنتهي  أن 

»هذا  سهلة،  منها  نهاية  أي  تكون  لن  لكن  أسوأ،  وبعضها 

ألحد  يمكن  ال  شيء  أي  الرابعة،  النتيجة  بدون  حتى 

للكاتب. وفقا  به«،  التنبؤ 

»3« مسارات لحرب أوكرانيا
توماس فريدمان:

األســـلحة األجنبيـــةعواقـــب االنتصــــار

دعا مقال، نشره موقع ذي أتالنتيك 

إلى  األميركي،   )The Atlantic(

أوكرانيا  انتصار  من  الخوف  عدم 

إنه  قائال  روسيا،  على  عسكريا 

الواليات  على  كارثيا  يكون  لن 

األميركية. المتحدة 

شاك،  كوري  المقال  كاتب  وأشاد 

إنتربرايز  أميركان  معهد  من 

الواليات  بقدرات  واشنطن،  في 

في  األقوياء  »نحن  قائال  المتحدة 

أكثر  بشكل  ونردع  الصراع،  هذا 

على  بثقة  نتصرف  عندما  فعالية 

تلك المعرفة«.

ال  ستنتصر  أوكرانيا  أن  وزعم 

أجل  من  تقاتل  »ألنها  محالة 

رئيسها  قال  كما  حريتها، 

فولوديمير زيلينسكي بينما تقاتل 

استقالل  تدمير  أجل  من  روسيا 

الرئيس  قال  كما  أوكرانيا، 

الروسي فالديمير بوتين«.

يبدو،  أنه  الكاتب  وأضاف 

األوكرانيين  أن  الحالي،  الوقت 

يريدون،  ما  على  سيحصلون 

الواليات  تخشى  أال  وينبغي 

المتحدة عواقب انتصارهم.

وقال إن زيلينسكي نجح في تعزيز 

يعتقدون   %  97« فـ  مواطنيه  آمال 

أو  بالتأكيد  ستنتصر  أوكرانيا  أن 

أي  يؤيدون  ال   %40 و  األرجح،  على 

الحرب،  إلنهاء  نوع  أي  من  تنازالت 

يقاتلون  أنهم  األوكرانيون  ويعتقد 

لمجتمع  األساسية  القيم  أجل  من 

اإلنسان،  كرامة  أجل(  )ومن  حر 

الحرية السياسية، األمن القومي«.

هذه  إن  يقول  الكاتب  ومضى 

المجتمع  جعلت  المعتقدات 

مثيرا  الدفاع  لجهود  الداعم  المدني 

الدول  أمر ستدرسه  لإلعجاب، وهو 

لحرب  إتقان  أنه  على  الغربية 

القرن 21.

العناصر  يعدد  المقال  واستمر 

التي ستؤدي إلى انتصار أوكرانيا، 

من  هو  األخالقي  العنصر  إن  قائال 

في  أهمية  األكثر  العناصر  بين 

التي  الروح  يشكل  »إنه  الحرب 

تتخلل حرب أوكرانيا ككل، ويولد 

الدعم  ويحصد  مجتمعية  مرونة 

روسيا  حرب  أما  ألوكرانيا«  الدولي 

القضاء  إلى  يؤدي  سوف  »هذا  فـ 

عليها«.

أن  المحتمل  من  إنه  الكاتب  وقال 

من  التعافي  تستطيع  ال  روسيا 

توليد  أو  اإلستراتيجية  أخطائها 

الحربية،  أهدافها  لتحقيق  الموارد 

عنيدة  تزال  ال  قيادتها  وأن  خاصة 

في  تفشل  العسكرية  وقواتها 

التكيف.

األوكرانية  القوة  بقاء  أن  إلى  وأشار 

اعتقد  إذ  الروسي،  النهج  يغير 

أوكرانيا  أن  البداية  في  بوتين 

»عملية  أن  لدرجة  بالفساد  مليئة 

تهبط  أن  يمكن  خاصة«  عسكرية 

)كييف(  العاصمة  إلى  بالمظالت 

وتؤدي إلى تغيير النظام.

ومع  إنه،  بالقول  الكاتب  واختتم 

تصاعد إخفاقات روسيا في ساحة 

فعاليتها  ستفقد  فإنها  المعركة، 

من  سيزيد  الذي  األمر  العسكرية، 

الروسية  الحرب  طريقة  تحويل 

معاقبة  إلى  الجيش  محاربة  من 

تستطيع  ال  الذين  المدنيين 

التغلب عليهم.

الفرنسية  لوموند  صحيفة  قالت 

المضاد  األوكراني  الهجوم  إن 

للخطوط  السريع  واالختراق 

أيلول  سبتمبر/   أوائل  الروسية، 

شحنات  بفضل  جاء  الحالي، 

مّكنت  التي  الغربية  األسلحة 

األوكراني،  الجيش  تحديث  من 

الحاسم  الدور  على  الضوء  وسلط 

للمعدات العسكرية الغربية.

تقرير  في  الصحيفة،  وقدمت 

وأسما  جوفروا  رومان  بين  مشترك 

نظرة  بيترالونغا،  وسيدريك  معد 

وصفها-  -حسب  شاملة  غير  عامة 

على المعدات الرئيسية وما تعرفه 

تبقى  )التي  التسليم  عمليات  عن 

أحياًنا سرية(.

الفرنسي  بالمعهد  الباحث  ويقول 

بينيه  بيريا  ليو  الدولية  للعالقات 

»كل األسلحة مهمة.. والجمع بين 

اإلستراتيجية  والخيارات  األسلحة 

وقد  الفارق«  يصنع  الذي  هو 

يلي  فيما  لوموند  استعرضت 

بعضا من تلك األسلحة:

راجمات الصواريخ المتعددة

 16 المتحدة  الواليات  سلمت 

نوع  من  متعددة  صواريخ  قاذفة 

مدرعة  وهي   »142 »هيمارس-إم 

األهداف  ضرب  ويمكنها  وخفيفة، 

وقد  وسرعة،  بدقة  البعيدة 

األوكراني  الجيش  استخدمها 

اللوجستيات  سلسلة  الستهداف 

تنقل  كانت  التي  الروسية 

الذخيرة إلى الجبهة.

األسلحة  هذه  استخدام  »تم  وقد 

ضد  للغاية  جيد  بشكل 

إحدى  وهي  الذخيرة،  مستودعات 

نقاط الضعف الروسية« كما يقول 

أجهزة   9 تقديم  تم  كما  بينيه، 

وهي   )M-270(  »270 »إم-  نوع  من 

إطالق  لمنصات  مكافئ  نموذج 

المملكة  صواريخ متعددة، من قبل 

المتحدة والنرويج وألمانيا.

 أسلحة مضادة للطائرات

ألمانيا  زودت  جيبارد:  دبابات 

دبابة   50 بعدد  األوكراني  الجيش 

مضادة للطائرات من طراز »جيبارد« 

برادار  تجهيزها  تم  وقد   )Gepard(

ومدفعين آليين مضادين للطائرات 

يمكنهما  ملليمترا«   35« عيار  من 

الدقيقة،  في  طلقة   550 إطالق 

كيلومترات،   6.5 إلى  يصل  بمدى 

طائرات  ضد  فعاليتها  تثبت  وقد 

الجيش الروسي بدون طيار.

بطارية ناسامز:

عن  المتحدة  الواليات  أعلنت 

أرض  صواريخ  أنظمة   8 لـ  شحنة 

 )Nasams( ناسامز  وهي  جو، 

على  قادرة  تكون  أن  يفترض  التي 

داخل  طائر  جسم  أي  اعتراض 

 25 حوالي  قطرها  نصف  دائرة 

كيلومترا.

مدفع هاوتزر

سالح  قطعة   18 فرنسا  سلمت 

مع  كييف  إلى   )Caesar( »قيصر« 

عيار  من  مدفع  وهي  القذائف،  آالف 

155 ملليمترا مركب على شاحنة.

العسكرية والدبلوماسية وحتى مؤخرا على المستويات انتكاسات عانت منها روسيا توماس فريدمان ما اعتبره استعرض الصحفي المخضرم 
كبير من األراضي.االنسحاب الفوضوي من جزء أجبروا للتو الغزاة الروس على بالقول إن أوكرانيا وحلفاءها ولّخص الكاتب ما عاناه الروس المحلية.



السنة )28( - السبت 28 من صفر  1444هـ الموافق 24 سبتمبر 2022م العدد )9882(

فوز اليابان على أميركا.. وتعادل كوريا مع كوستاريكا
دون  بهدفين  األميركي  نظيره  على  الياباني  المنتخب  فاز  قنا-  عواصم- 

استعدادهما  إطار  في  أمس  جمعتهما  التي  الودية  المباراة  في  مقابل، 

نوفمبر   20 من  الفترة  في  المقررة   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  لنهائيات 

حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وتقدم المنتخب الياباني بالهدف األول عن طريق دايشتي كامادا في الدقيقة 

24، قبل أن يضيف كارو ميتوما الهدف الثاني في الدقيقة )88(.
وفي مباراة أخرى، تعادلت كوريا الجنوبية مع كوستاريكا بهدفين لمثلهما، 

والتي  للمونديال،  استعدادا  تستضيفها  التي  الودية  الرباعية  الدورة  في 

مدينة  في  رد  دون  بهدفين  أوزبكستان  أمام  الكاميرون  سقوط  أيضا  شهدت 

غويانغ.

خالل مواجهة إيطاليا

استبعاد »4« العبين 
من قائمة إنجلترا

هنري يقود 
بلجيكا أمام هولندا

تم استبعاد المهاجم إيفان توني من قائمة إنجلترا 

لمواجهة إيطاليا، مساء أمس الجمعة، في دوري األمم 

األوروبية.

وتم استدعاء مهاجم برينتفورد البالغ من العمر 26 عاما، 

إلى المنتخب اإلنجليزي للمرة األولى األسبوع الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة »ذا صن«، سيغيب أيضا عن 

قائمة إنجلترا، كل من مارك جويهي وبن تشيلويل 

وجوردان هندرسون.

وعاد هندرسون لتوه من إصابة في أوتار الركبة، وجاء 

استدعاء الالعب متأخرا هذا األسبوع بعد انسحاب 

كالفين فيليبس.

ولم يشارك المدافع جون ستونز أمس أيضا، بعد 

البطاقة الحمراء التي حصل عليها ضد المجر في يونيو.

وتأتي هذه األخبار بمثابة صفعة لتوني، الذي كان يأمل 

في التواجد بتشكيلة كأس العالم بعد تسجيله 5 

أهداف في 7 مباريات بالدوري.

سيقود الدولي الفرنسي السابق والمدرب الثاني 

لمنتخب بلجيكا، تييري هنري، »الشياطين الحمر« 

غدا األحد أمام هولندا ببطولة دوري األمم األوروبية، بعدما 

رفض االتحاد األوروبي االستئناف المقدم ضد طرد مدرب 

المنتخب، روبرتو مارتينيز أمام ويلز.

وكان المدرب اإلسباني قد تعرض للطرد في الدقيقة 

الرابعة من الوقت المحتسب بدال من الضائع في المباراة 

التي فازت بها بلجيكا 2-1، بعدما احتفظ بالكرة عقب 

خروجها من الملعب لكي يستعيد العبو فريقه 

مراكزهم بعد هجمة مرتدة للويلزيين.

وعقب نهاية اللقاء قال مارتينيز إنه يعتقد أن 

تصرفه استحق بطاقة صفراء وليس حمراء، 

وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية االستئناف، 

لكن االتحاد القاري رفض استئناف قرار الحكم 

التركي، علي بالبيك.

ورغم ذلك، سيحضر المدرب اإلسباني المؤتمر 

الصحفي الذي سيسبق مواجهة هولندا )13 

نقطة( وبلجيكا )10 نقاط(، صاحبتي المركزين 

األول والثاني، اللذين سيتنافسان على التأهل لألدوار 

النهائية لدوري األمم.

{ بن تشيلويل

{ تييري هنري

لحل أزمة بيع جريزمان

برشلونة
يسابق الزمن

يسابق برشلونة الزمن لوضع 

اللمسات األخيرة على صفقة مخفضة 

بقيمة 22 مليون إسترليني، بشأن 

انتقال دائم ألنطوان جريزمان إلى 

أتلتيكو مدريد.

ويسعى برشلونة إليجاد الحل 

المناسب ألزمة جريزمان، الذي ال 

يشارك إال بعد الدقيقة 60 لفريق 

المدرب دييجو سيميوني.

ويلتزم أتلتيكو مدريد، بدفع 35 مليون 

إسترليني لصالح برشلونة، إذا لعب 

جريزمان 50 % من وقت اللعب خالل 

فترة اإلعارة التي تستمر لمدة عامين، 

بدأت صيف العام الماضي.

ومع تزايد إحباط الالعب الفرنسي 

بسبب ظهوره كبديل، يتطلع فريق 

المدرب تشافي للتفاوض على صفقة 

بسعر مخفض قدرها 22 مليون 

إسترليني.

وحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، 

يأمل برشلونة في استكمال 

االنتقال قبل مواجهة 

الفريقين ألول مرة في 

الليجا هذا الموسم، 

في 7 ينايرلمقبل 

على ملعب 

ميتروبوليتانو.

وال يزال الجانب 

الكتالوني قادرا 

على اتخاذ 

إجراءات قانونية، 

حال عدم التوصل إلى 

مخرج، لكنه يتطلع إلى 

إيجاد حل ودي أوال.
{ جريزمان

نبأ سيئ 
للبلوجرانا قبل 

الكالسيكو
تلقى تشافي هيرنانديز المدير 

الفني لبرشلونة، نبأ سيًئا بإصابة 

المدافع الفرنسي جوليس كوندي، 

خالل مشاركته مع منتخب بالده ضد 

النمسا، في دوري األمم األوروبية.

وخرج جوليس كوندي بعد 22 دقيقة 

فقط من انطالق المباراة، متأثًرا بآالم 

عضلية.

وبحسب إذاعة »RAC1« اإلسبانية، 

فإن إصابة المدافع الفرنسي ال تبدو 

جيدة، وكل شيء ُيشير إلى أنه 

يعاني من تمزق عضلي، وبالتالي 

سيغيب عن المشاركة مع برشلونة 

لعدة أسابيع.

وأضافت »كوندي سيعود إلى 

برشلونة خالل ساعات، من أجل 

الخضوع للفحوصات الطبية وتحديد 

مدى إصابته، ولن يتم إجراء تقييمات 

إال بعد نتيجة الفحوصات الطبية، 

لكنه ال يوجد أي تفاؤل من 

قبل برشلونة«.

وأشار التقرير إلى 

أنه من المرجح 

غياب كوندي 

عن لقاء 

الكالسيكو 

ضد الغريم 

التقليدي 

ريال مدريد 

في معقل 

األخير سانتياجو 

برنابيو، يوم 16 

أكتوبر المقبل.

{ إصابة كوندي

العنابي يخسر أمام كندا وديا استعدادا للمونديال

»ثنائية« تجربة قوية.. وهزيمة بـ
خسر منتخبنا الوطني 

األول لكرة القدم أمام كندا 
بنتيجة بهدفين دون مقابل 

في المواجهة الودية التي 
جمعت بينهما أمس في 
إطار التحضيرات لنهائيات 

كأس العالم 2022.
تقدم الكندي بالهدف األول 

عن طريق سايل الرين في 
الدقيقة الرابعة، ويضيف 

جوناثان ديفيد الهدف الثاني 
قبل ربع ساعة من الشوط 
األول الذي كان الكندي هو 

األفضل.. وتحسن مستوى 
العنابي في شوط اللعب 

الثاني.

من  ومتوقعة  ومثيرة  قوية  جاءت  البداية 

تقطع  طولية،  بتمريرة  العنابي،  جانب 

سريًعا من جانب الكنديين.

سايل  يتمكن  كندية  طولية  تمريرة 

الرين من الحصول على ركلة ركنية منها 

تلعب  قطر،  دفاع  من  األيمن  الجانب  في 

سريعة ويبعدها العنابي.

الكريم  عبد  مع  سريعة  قطرية  انطالقة 

يجبر  الكندي،  الدفاع  تكتل  لكن  حسن، 

العب العنابي على االرتداد.

الهدف  تسجيل  من  كندا  منتخب  ونجح 

عن طريق الالعب سايل الرين في الدقيقة 

الرابعة.

من  عرضية  بعد  األول  الكندي  الهدف  جاء 

جانب سام أديكوجبي من الجانب األيمن 

دفاع  من  غفلة  ظل  في  القطري،  للدفاع 

الزاوية  تسكن  برأسية،  تقابل  العنابي، 

اليمنى لمرمى الحارس سعد الشيب.

االستحواذ  استمرار  مع  اآلن  للكرة  تدوير 

أصحاب  جانب  من  األول  اللقاء  شوط  في 

البيضاء. القمصان 

المزعج  إلى  تمريرة طولية بينية خطيرة 

الحارس  يبعدها  وتسديدة  الرين  سايل 

الجانب  في  مرماه،  من  المتقدم  الشيب 

ركلة  وإلى  العنابي،  دفاع  من  األيسر 

القائم  بجوار  للكرة  إبعاد  بعد  ركنية، 

األيسر لمرمى سعد الشيب.

تسديدة  تأتي  وتوغالت،  تمريرات  وبعد   

منطقة  حدود  على  من  وعد  محمد  من 

ميالن  الحارس  بها  يمسك  كندا،  جزاء 

بورجان بصعوبة الدقيقة 9.

جانب  من  تامة  شبه  سيطرة  وبعد 

ثان  هدف  أضيف  اللقاء..  على  الكندي 

لكندا عن طريق جوناثان ديفيد.

من  بعرضية  الثاني  الكندي  الهدف  جاء 

لها  تصدى  قطر،  لدفاع  األيمن  الجانب 

إلى  تمرر  أن  قبل  وأبعدها،  الشيب  سعد 

الجزاء،  منطقة  داخل  ديفيد  جوناثان 

كان  بينما  الخالي  المرمى  في  ليسجلها 

الحارس الشيب على األرض.

من  جديدة  محاولة  في  الهدفين  بعد 

كندا،  لدفاع  األيسر  الجانب  العنابي 

بورجان  ميالن  الحارس  ويمسكها  يخرج 

في ظل تراجع كندي.

اللقاء  زمن  نصف  من  اكثر  مرور  وبعد 

على  من  بتمريرات  كندية  محاوالت 

رمية  وإلى  قطر،  جزاء  منطقة  حدود 

وسط  العنابي،  ملعب  وسط  في  تماس 

عن  أثمر  مميز،  واستحواذ  سيطرة 

13 دقيقة. هدفين في 

طريقة  على  الخطورة  غاية  في  عرضية 

التصويبات من داخل منطقة جزاء قطر، 

ركلة  إلى  سلمان  طارق  المدافع  يبعدها 

زاوية.

غاية  في  فرصة  الكندي  الحارس  وابعد 

من  انطالقة  بعد  للعنابي،  الخطورة 

طولية  تمريرة  في  علي  المعز  جانب 

في  العرب”  “راشفورد  تضغ  كادت 

وإلى رمية جانبية. انفراد، 

من  خطيرة  فرصة   33 الدقيقة  وفي 

إلى  طولية  تمريرة  بعد  قطر،  جانب 

عرضية،  تمريرها  يحاول  عفيف،  أكرم 

تأخر  بعد  الكندي  الدفاع  يبعدها 

العرضية، تهدئة للعب نسبًيا من جانب 

وتدوير  االستحواذ  استمرار  مع  الكندي، 

الكرات في وسط ملعب العنابي.

قطرية  تسديدة   ،35 الدقيقة  وشهدت 

حاتم  عبدالعزيز  جانب  من  رائعة 

القائم األيمن لمرمى  مفاجئة، تمر بجوار 

الحارس الكندي، قبل أن يلمسها األخير، 

زاوية للعنابي. إلى ركلة  وتتحول 

جانب  من  جديدة  تسديدة  وبعدها 

منطقة  حدود  على  من  حاتم  عبدالعزيز 

الركنية،  الركلة  بعد  كندا  جزاء 

ركلة  إلى  وتتحول  الدفاع  في  تصطدم 

جديدة. ركنية 

جانب  من  رائعة  قطرية  عرضية  وجاءت 

دفاع  من  األيسر  الجانب  في  بيدرو 

رمية  وإلى  األخير،  في  تصطدم  الحمر، 

جانبية.

األصلي  الوقت  نهاية  الحكم  يطلق  بعدها 

تقدم  هي  كما  والنتيجة  األول،  للشوط 

.)0-2( الكندي 

دفع  أن  وبعد  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 

سانشيز بالبدالء حاول إسماعيل محمد 

يتألق  عكسية  تنفيذ   55 الدقيقة  في 

جديد  من   كندا   منتخب  مرمى  حارس 

ويدافع عن مرماه ويبعدها بصعوبة.

كندا  حارس  يتصدى   79 الدقيقة  وفي 

الهيدوس. لتسديدة قوية من حسن 

يتصدى  الشيب  سعد   88 الدقيقة  وفي 

العنابي. مع  تتعاطف  والعارضة 

  كتب         عوض الكباشي

إيموبيلي يلتحق بقائمة إصابات إيطاليا
لم يلعب اإليطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم 

التسيو أمس الجمعة أمام إنجلترا في دوري 

األمم األوروبية بسبب مشكلة عضلية.

يسقط  العب  خامس  إيموبيلي  وأصبح 

من  الفترة  هذه  في  »األتزوري«  قائمة  من 

أيضا  فيها  سيواجه  التي  الدولية  المباريات 

المجر.

وأصبح إيموبيلي هو األحدث في قائمة طويلة 

من العبي منتخب إيطاليا الذين لن يتمكنوا 

التي  إنجلترا  مواجهة  في  المشاركة  من 

ستقام على ملعب سان سيرو بمدينة ميالنو 

اإليطالية.

إيطاليا،  مدرب  فقد  التسيو،  العب  وقبل 

فيراتي  ماركو  جهود  مانشيني  روبرتو 

)باريس سان جيرمان( ولورينزو بيليجريني 

وساندرو  )نابولي(  بوليتانو  وماتيو  )روما( 

تونالي )ميالن(.

سبورت(  )راي  لقناة  ووفقا 

اإليطالية، يعاني تشيرو 

مشكلة  من  إيموبيلي 

ولكونها  عضلية، 

يغادر  لن  طفيفة، 

مثل  المعسكر 

األربعة اآلخرين.

تقييم  وسيتم 

إيموبيلي  حالة 

كان  إذا  ما  لمعرفة 

اللحاق  من  سيتمكن 

بمواجهة المجر بعد غٍد 

اإلثنين في بودابست.

{ ايموبيلي
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ترحيب واسع بالجهود الكبيرة ألول بطولة عالمية في الشرق األوسط

مونديال قطر حديث العالم

نجاحات قطرية جديدة يسجلها التاريخ، ولعل ما حدث 

لألمم  العامة  للجمعية  والسبعين  السابعة  الدورة  أمام 

نجاح  وشهادة  ذلك،  على  شاهد  نيويورك،  في  المتحدة 

الواسعة  األصداء  تزال  فما  قطر،  باسم  تسجل  جديدة 

حضرة  لخطاب  والعالمية  العربية  اإلعالم  وسائل  في 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى في الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة لمنظمة 

األمم المتحدة تحظى باهتمام واسع، حيث تم الترحيب 

دون   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  مشجعي  بجميع 

المفعمة  البطولة  وأجواء  القدم  بكرة  لالستمتاع  تمييز 

بالحماس.

 2022 لقد نجحت قطر في التأكيد على أن كأس العالم 

ستكون أكبر وأشمل من منافسات كرة القدم، بل فرصة 

والعالم  والمنطقة  للعالم بأكمله لالطالع على ثقافة قطر 

العربي، فهو المونديال األول الذي يقام في الشرق األوسط.

لقد خرجت عبارات اإلشادة والدعم والثناء على جهود قطر 

قطر  واستحقت  العالم،  لتطوف  المتحدة  األمم  منبر  من 

بفضل العمل الكبير الذي تم واليزال، أن تحظى بأفضل 

السياسيين  المسؤولين  من  والتقدير  اإلعجاب  عبارات 

أحمد  الشيخ  سمو  نوه  فقد  الرياضيين،  فقط  وليس 

نواف األحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي باستضافة 

المنطقة  في   2022 قطر   FIFA العام  كأس  لبطولة  قطر 

والذي  العالمية«  الرياضية  األحداث  »أبرز  العربية كأحد 

يواكب ما تشهده قطر من نهضة اقتصادية وحضارية.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ 77 للجمعية 

العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

العربية  منطقتنا  »تشهد  الكويتي:  الوزراء  رئيس  وقال 

في شهر نوفمبر المقبل حدثا رياضيا عالميا بارزا متمثال 

لكرة  العالم  كأس  لبطولة  الشقيقة  قطر  دولة  بتنظيم 

اقتصادية  نهضة  من  تشهده  ما  يواكب  والذي  القدم، 

مثل  استضافة  على  قدرتها  على  ويؤكد  وحضارية 

استثنائيا  نجاحا  لهم  متمنين  الكبيرة،  البطوالت  هذه 

هذه  تستضيف  وإسالمية  عربية  دولة  أول  باعتبارها 

البطولة الدولية«.

طيب  رجب  التركي  الرئيس  فخامة  هنأ  جانبه  من 

من  مميزة  نسخة  تنظيم  في  جهودها  على  قطر  أردوغان 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  وكان  العالم،  كأس 

جياني إنفانتينو، خالل لقاء في البيت التركي بنيويورك 

على هامش اجتماعات األمم المتحدة، قد أهدى الرئيس 

لمونديال  الرسمية  الكرة  أردوغان،  طيب  رجب  التركي 

قطر 2022 والتي كتب عليها »رجب طيب أردوغان«.

إلنفانتينو  حديثه  أردوغان  وّجه  الجزيرة،  موقع  ووفق 

ستلعب  هل  سألعب؟  من  مع  قطر،  إلى  قادم  »أنا  بالقول 

معي؟«.. ليرد إنفانتينو »بالتأكيد سنلعب معا في نفس 

الفريق«.

ووصف إنفانتينو الكرة الهدية بأنها »فريدة من نوعها، كرة 

ال مثيل لها في العالم، أينما تبحث لن تجد كرة مثلها«، 

ثم فاجأه أردوغان بتسديدة رأسية متقنة.

دعم  العرب،  اإلعالم  وزراء  مجلس  أكد  أخرى  ناحية  من 

وتسليط  إعالميا،   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

الضوء على هذا الحدث العالمي في جميع وسائل اإلعالم 

العربية، وإبراز التجهيزات والجهود التي تقوم بها دولة قطر 

في هذا الشأن، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ 52 لمجلس 

وزراء اإلعالم العرب، في القاهرة، بمشاركة دولة قطر.

من جانبه قال كرم جبر رئيس المجلس األعلى المصري 

وزراء  لمجلس  الحالية  الدورة  رئيس  اإلعالم  لتنظيم 

اإلعالم العرب، إن المجلس قرر دعوة أجهزة اإلعالم العربية 

 FIFA العالم  كأس  قطر  لمونديال  اإلعالمي  التمهيد  إلى 

قطر 2022.

في وقت سابق كان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي 

قطر  هنأ  قد  الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية  رئيس 

مرة  ألول  العالمي  الرياضي  الحدث  هذا  استضافة  على 

يفتح  المونديال  أن  إلى  مشيرًا  العربية،  المنطقة  في 

الرياضية  األحداث  من  للمزيد  المنطقة  الستضافة  آفاقا 

التنظيمية  قطر  قدرة  في  ثقة  على  »أنا  وقال  العالمية، 

واللوجستية لخروج هذا الحدث العالمي في أبهى صوره، 

وعلى نحو يليق باألمة العربية«.

وما قدمته   2022 العالم  بدون شك استضافة قطر لكأس 

من جهود يعبر بالمونديال إلى آفاق أبعد من الرياضة، بل 

يتخطى ذلك إلى نواح مختلفة جعلت العالم يشيد بكل 

هذه الجهود، ويتجسد ذلك في تصريحات السيد حسن 

الذوادي األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث، التي 

 FIFA العالم  لكأس  البالغة  األهمية  على  خاللها  شدد 

االستثنائي  الحدث  هذا  أهمية  أن  معتبرا   ،2022 قطر 

يعد  وإنما  القدم،  كرة  منافسات  مجرد  على  تقتصر  ال 

الوطنية  رؤيتها  في  قطر  أرستها  التي  لألهداف  تجسيدا 

البيئية  المبادرات  ودعم  االقتصادي  التنوع  ومنها   ،2030
والتنمية البشرية والتطور االجتماعي، وهو ما سيكون لها 

انعكاسات إيجابية كبيرة على قطر والمنطقة والعالم.

{ أردوغان وإنفانتينو

إشادة تحت قبة األمم المتحدة وتهنئة من رؤساء 
دول .. ودعم من مجلس وزراء اإلعالم العرب

الغرافة يكرمه على 

كأس العالم »2022« تحد كبير وصعبهامش زيارته.. تارديلي:
)قنوات  لموقع  خاصة  تصريحات  في  تارديللي  وقال 

»بالتأكيد..  األسبق:  ناديه  لمقر  زيارته  خالل  الكاس( 

وزيارة  الدوحة  إلى  هنا  لعودتي  غامرة  بسعادة  أشعر 

الذكريات  من  العديد  حيث  تحديدا  الغرافة  نادي 

تجربتي  وأن  خاصة  بها  احتفظ  مازلت  التي  الطيبة 

كانت ناجحة رغم قصر مدتها«.

وتابع: »بصراحة شديدة وجدت تغيير شامل في كل 

مناحي الحياة فقد تطورت الدوحة بشكل مذهل، كل 

شيء تطور وتغير إلى األفضل وال أبالغ إذا قلت أنني أرى 

مدينة جديدة كليا«.

ووصف مهاجم المنتخب البرازيلي السابق تنظيم قطر 

لكنه  وصعب  كبير  تحد  بمثابة  بأنه   2022 لمونديال 

تسخير  خالل  من  العالم  إبهار  على  قادرة  قطر  أن  يرى 

البطولة  خروج  أجل  من  المتاحة  اإلمكانيات  كافة 

بشكل إستثنائي، منوها أنه كمواطن برازيلي شغوف 

الصبر  بفارغ  ينتظر  العبا،  يكون  أن  قبل  القدم،  بكرة 

الكبير،  الكروي  العرس  هذا  لمتابعة  البداية  ضربة 

خلف  دائما  كعادتها  البرازيلية  الجماهير  وستكون 

الجماهير  هذه  تزحف  أن  أتوقع  لذلك  بكثافة،  الفريق 

إلى هنا في الدوحة لالستمتاع بكرة القدم وإثارتها.

وتطرق العب الغرافة السابق إلى الحديث عن المنشآت 

لي  تتح  »لم  قال:  حيث  للدوحة  زيارته  خالل  الرياضية 

المونديال  مالعب  من  العديد  لزيارة  كاملة  الفرصة 

باستثناء ملعب الريان الذي شاهدته على الطبيعة وهو 

بالتأكيد ملعب غاية في الروعة والجمال، وأنا على ثقة 

بأن جميع المالعب األخرى لن تقل إبداعا عما شاهدته 

التوقعات  سقف  من  يرفع  ما  وهذا  الواقع،  أرض  على 

بتنظيم بطولة مميزة للغاية وأنا شخصيا أتمنى كل 

التوفيق لقطر في استضافتها لهذا العرس الكروي«.

للفوز  حظوظا  االكثر  للمنتخب  ترشيحاته  وحول 

ستكون  المنافسة  أن  على  تارديللي  شدد  باللقب، 

شديدة الصعوبة بين جميع المنتخبات السيما الفرق 

أوفر  يملك  البرازيلي  المنتخب  أن  يرى  لكنه  الكبرى، 

بفضل  المونديال  في  السادس  لقبه  إلحراز  الحظوظ 

ما يضمه الجيل الحالي من عناصر موهوبة ومميزة في 

كل المراكز داخل الملعب.

أعرب الدولي البرازيلي 
والعب نادي الغرافة 

السابق دييغو تارديللي 
عن سعادته الغامرة 
بزيارة الدوحة مجددا 

بعد سنوات عديدة على 
رحيله منذ خوضه تجربة 

اإلحتراف في الدوري 
القطري من بوابة قلعة 

فهود الغرافة.

عادل النجار كتب
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يتيح لهم االطالع على تفاصيل أدائهم الفردي

تطبيق جديد من الفيفا للمشاركين في المونديال

تماشيًا مع رؤية -2020 2023 التي يتوخى منها 

التكنولوجي  التطور  استغالل  الفيفا  رئيس 

أكثر  القدم  بكرة  النهوض  وتيرة  لتسريع 

في  المشاركون  الالعبون  سيتمكن  فأكثر، 

نهائيات كأس العالم قطر 2022 من الحصول 

أرضية  على  أدائهم  حول  مفصلة  نظرة  على 

الميدان من خالل تطبيق الالعبين، الذي أعلن 

عن إطالقه أمس.

معطيات  على  بناًء  التطبيق  هذا  الفيفا  ر 
َّ

طو

مع  وبالتعاون  محترفين،  العبين  من  مة  مقدَّ

النقابة الدولية لالعبي كرة القدم المحترفين 

تطبيق  استخدام  وسيتم   ،)FIFPRO(

كأس  بطولة  في  مرة  ألول  الفيفا  الالعبين 

العالم قطر 2022، بعدما أظهر االستطالع الذي 

باالطالع  الالعبين  اهتمام  اإلطار  هذا  في  ُأجري 

إلى  الوصول  في  ورغبتهم  أدائهم،  بيانات  على 

هذه المعلومات بسهولة.

الالعبين  تطبيق  سيوفر  األساس،  هذا  وعلى 

نظرة  إلقاء  أجل  من  العب  لكل  الفرصة  ألف 

على المعطيات المرتبطة بأدائه الفردي ُبعيد 

كل مباراة، وستشمل تلك البيانات ما يلي:

يتم   - القدم  كرة  لبيانات  زة 
َّ

معز قياسات 

زة للبطولة، 
َّ

حسابها من خالل البيانات المعز

أداء  محللي  من  فريق  تجميعها  يتولى  والتي 

مستوى،  أعلى  على  لين  المؤهَّ القدم  كرة 

األداء،  ع 
ُّ

تتب معطيات  على  باالعتماد  وذلك 

عدد  عليها  ل  المحصَّ البيانات  تشمل  حيث 

تحرك  أو  الكرة  الالعب  فيها  طلب  التي  المرات 

في  المتمثل  عمله  كان  إذا  وما  الستالمها، 

خطوط  اختراق  في  ساهم  قد  الكرة  توزيع 

على  أيضًا  التركيز  مع  المنافس،  الفريق 

نوعية الضغط الذي مارسه على الخصم عند 

استحواذ هذا األخير على الكرة، علمًا أن جميع 

القياسات يتم الحصول عليها وفقًا لتعريفات 

لغات كرة القدم.

من  جمعها  يتم   - البدني  األداء  قياسات 

عدة  على  يقوم  الدقة  عالي  تتبع  نظام  خالل 

الملعب  أرجاء  مختلف  على  موزعة  كاميرات 

تتبع  في  الدقة  درجات  أقصى  بلوغ  أجل  من 

حساب  البيانات  هذه  تتيح  حيث  الالعبين، 

سرعة  مستويات  وفق  المقطوعة  المسافة 

فيها  ركض  التي  المرات  وعدد  مختلفة، 

كيلومترًا   25 تفوق  بسرعة  الالعب 

في الساعة، فضاًل عن قياس 

على  القصوى،  سرعته 

هذه  كل  تظهر  أن 

على  المعطيات 

شكل خرائط 

ية  ر ا حر

تسلط 

الضوء على تموقع الالعب فوق أرض الميدان. 

وهي  القدم  كرة  في  المعزز  الذكاء  معطيات 

كرة  أداء  تحليل  فريق  استحدثها  بيانات 

تطوير  خالل  من  الفيفا  الرؤى  وتقديم  القدم 

التي  والنماذج  الخوارزميات  من  مجموعة 

تعمل مباشرة للمزاوجة بين بيانات األحداث 

هذه  تحمل  حيث  التتبع،  وبيانات  الجارية 

مبتكرة  طرقًا  طياتها  في  الجديدة  القياسات 

مباريات  خالل  الالعبين  أداء  لتحليل  ومفيدة 

كرة القدم، بما في ذلك فترات المشاركة في 

ومواقع  الخطوط  اختراق  وعمليات  اللعب 

استالم الكرة، والضغط على حامل الكرة.

المزامنة  لعملية  البيانات  هذه  وتخضع 

أبرز  مشاهدة  من  الالعبين  تمكين  أجل  من 

جوانب أدائهم بالتفصيل، ومن زوايا مختلفة. 

إشارة  رهن  الجديد  التطبيق  هذا  وسيضع 

له  الملتقطة  الصور  من  مجموعة  العب  كل 

يخوضها  مباراة  كل  من  اللحظات  أبرز  خالل 

أو  حفظها  يمكنه  حيث  العالم،  كأس  في 

االجتماعي،  التواصل  منصات  عبر  نشرها 

االطالع  فرصة  لالعبين  التطبيق  سيتيح  كما 

المفضلة  المباراة  مباشرة على إحصائيات 

من  الالعبون  وسيتمكن  لديهم. 

لدى  بالتطبيق  العمل 

لبدء  قطر  إلى  وصولهم 

في  المشاركة 

العالم  كأس 

.2022
اختبار  تم 

تطبيق 

 ،2021 العرب  كأس  خالل  بنجاح  الالعبين 

المنتخبات  مختلف  من  لالعبين  أتاح  حيث 

المتعلقة  البيانات  على  االطالع  إمكانية 

بأدائهم الفردي، وتم الكشف عنه للمنتخبات 

المشاركة في كأس العالم خالل ورشة عمل 

المنتخبات التي استضافتها الدوحة مؤخرًا.

االبتكار  مدير  هولزمولر،  يوهانس  وقال 

مرة  ألول  »الفيفا«:  بـ  القدم  كرة  وتكنولوجيا 

للمنتخبات  ستتاح  العالم  كأس  بطولة  في 

إمكانية  الالعبين  لجميع  وكذلك  المشاِركة 

الخاصة  األداء  بيانات  إلى  المباشر  الوصول 

بهم وما يتصل بها من مقاطع فيديو بعد كل 

الالعبين  على  يركز  الذي  التطور  فهذا  مباراة؛ 

يقوم على التفاعل المباشر من الالعبين، وهو 

يستخدم  التي  الكيفية  على  آخر  مبهر  مثال 

التكنولوجيا  به  تجود  ما  أفضل   FIFA بها 

مباريات  خوض  تجربة  تحسين  سبيل  في 

الرئيسيين  للفاعلين  بالنسبة  القدم  كرة 

في اللعبة عند تواجدهم على أرض الميدان. 

وُيعتبر هذا االبتكار باكورة النتائج الملموسة 

بهدف   FIFPROو  FIFA بين  القائم  للتعاون 

الممارسات  وأفضل  المعايير  تطوير 

لالعبين  الشخصية  األداء  بيانات  لتجميع 

الهيئتان  تعمل  حيث  واستخدامها،  وحمايتها 

حقوق  ميثاق  إحداث  أجل  من  يد  في  يدًا 

هذه  تطوير  ُبغية  القدم  كرة  العبي  بيانات 

على  بشفافية  الالعبين  إطالع  مع  المعايير، 

حقوقهم المتعلقة بالخصوصية طبقًا لما هو 

منصوص عليه في التشريعات المعمول بها، 

مثل اللوائح األوروبية العامة لحماية البيانات.

الوفود تصل اإلثنين للمشاركة في البطولة الدولية

سلة السد تواجه الرياضي اللبناني »األربعاء«

»دوحة  لدورِة  المنظمُة  اللجنُة  أعلنت 

ُتقام  التي  السلة،  لكرة  ة 
َّ

الدولي أفنيو« 

البطولة  ُمباريات  جدول  عن  الدوحة  في 

وهي:  أندية،  أربعة  مشاركة  تشهد  والتي 

بيروت  والحكمة  بيروت،  والرياضي  »السد، 

تقام  والتي  الُعماني«،  والبشائر  اللبنانيان، 

بإشراف  الغرافة،  لنادي  الرياضية  بالصالة 

»دوحة  شركة  تنظيم  ومن  السلة،  اتحاد 

استعدادات  ضمن  وذلك  سبورت«،  أفنيو 

العربية  البطولة  في  للمشاركة  الفرق 

لألندية في نسختها الـ 34 التي سُتقام بدولة 

المنافسة  وتشهد  المقبل.   الشهر  الكويت 

يلعب  أن  ر 
َّ

المقر ومن  فريًقا،   16 مشاركة 

النادي الرياضي بيروت مع البشائر الُعماني 

في الـ4:00 عصر األربعاء الُمقبل في المباراة 

تجمع  مباراة  وتليها  للبطولة،  ة 
َّ

االفتتاحي

الـ6:00  في  بيروت  الحكمة  مع  السد  بين 

الحكمة  يلتقي  التالي  اليوم  وفي  مساًء، 

الـ4:00  في  الُعماني  البشائر  مع  بيروت 

بين  تجمع  مباراة  وتليها  الخميس،  عصر 

السد والرياضي بيروت في الـ6:00 مساًء. 

المقبل،  الجمعة  يوم  المنافسات  وتختتم 

والبشائر  والسد  والرياضي،  الحكمة  بلقاء 

الُعماني.

وتوج فريق السد بلقب الدوري القطري لكرة 

في  السلة،  لكرة  قطر  أمير  وكأس  السلة، 

الموسم الحالي، ويستعد السد للمشاركة 

ستقام  والتي  العربية،  األندية  بطولة  في 

فريق  توج  كما  المقبل،  أكتوبر  شهر  مطلع 

العماني  الدوري  بلقب  العماني،  البشائر 

السلة،  لكرة  الوزارة  درع  وبطل  مرتين، 

ويستعد كذلك لبطولة األندية العربية.

بيروت،  الرياضي  فريق  على  األمر  وينطبق 

العربية  األندية  لبطولة  يستعد  الذي 

فيما  لبنان،  لبطولة  باإلضافة  السلة،  لكرة 

يستعد فريق الحكمة بيروت لبطولة لبنان.

عوض الكباشي كتب

»الكواري« يشارك في االجتماعات

»آسيوي الطائرة« 
يشيد بالتنظيم القطري

وغرب  القطري  االتحادين  رئيس  شارك 

رئيس  ونائب  الطائرة  للكرة  آسيا 

الكواري  غانم  بن  علي  اآلسيوي  االتحاد 

والعشرين  الرابعة  الدورة  اجتماع  في 

لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  العامة  للجمعية 

الخميس  يوم  اختتم  الذي  الطائرة 

بهولندا  أرنهيم  مدينة  في  الماضي 

شارك  كما  واحد،  ليوم  استمرت  التي 

االتحاد  عن  ممثاًل  االجتماع  نفس  في 

محمد  السيد  الطائرة  للكرة  القطري 

اإلدارة  مجلس  عضو  الكواري  سالم 

للكرة  آسيا  غرب  اتحاد  عام  وأمين 

الطائرة.

اآلسيوي  االتحاد  رئيسة  سلطت  حيث 

ريتا  االجتماع،  خالل  الطائرة  للكرة 

التضامن  أهمية  على  الضوء  سوبو، 

لضمان  والتعاون  والوحدة 

لهذه  مشرق  مستقبل 

حضر  وقد  آسيا  في  الرياضة 

 65 من  مندوًبا   70 االجتماع 

حضرها  كما  منتسًبا  اتحاًدا 

رئيس  جراسا  آري  الدكتور 

فابيو  والسيد  الدولي  االتحاد 

لالتحاد  العام  المدير  أزيفيدو 

الدولي.

أشاد  االجتماع  نهاية  وفي 

التنظيم  بمستوى  الجميع 

التي  القادمة  البطوالت  وفي 

ستقام في دولة قطر 

من جانبها أثنت رئيسة االتحاد 

بدور  الطائرة  للكرة  اآلسيوي 

العديد  بإستضافة  قطر  دولة 

التي  وباالنجازات  البطوالت  من 

للكرة  القطري  المنتخب  حققها 

أولمبياد  في  الشاطئية  الطائرة 

هذا  بأن  وقالت   2020 طوكيو 

االتحاد  في  لنا  كبيًرا  فخًرا  يعد 

هذه  قطر  أحرزت  حيث  االسيوي 

مرة  وألول  األولمبية  الميدالية 

على المستوى اآلسيوي، جاء ذلك 

سيعرض  الذي  تقريرها  ضمن 

لالتحاد  الكونغرس  اجتماع  في 

الدولي للكرة الطائرة.



17متابعات السنة )28( - السبت 28 من صفر  1444هـ الموافق 24 سبتمبر 2022م العدد )9882(

الفيفا سلط الضوء عليهم

أفضل »5« العبين في منتخب هولندا

أمام  بالمجموعة  مبارياتها  أولى  هولندا  وستخوض 

السنغال في 21 نوفمبر المقبل.

دايك  فان  فيرجيل  الدفاع  قلب  هو  الالعبين  هؤالء  أول 

المنتخب  نجم  فيرديناند  ريو  عنه  قال  الذي  عاما(   31(

دفاع  قلب  العب  أفضل  هو  دايك  »فان  السابق:  االنجليزي 

بأنه  أوين  مايكل  وصفه  فيما  حاليا«،  األرض  كوكب  على 

أفضل مدافع على مر التاريخ.

في  وقدراته  القيادية  وروحه  الدفاعية  مهاراته  وبفضل 

الكرات الرأسية، يصبح فان دايك ورقة رابحة في الملعب 

األلقاب  بكل  التتويج  في  ساهم  كما  بالده،  لمنتخب 

االنجليزي،  ليفربول  مع  األندية  مستوى  على  المتاحة 

لذلك يتطلع فان دايك لقيادة بالده إلى منصة التتويج وهو 

من  استثنائية  هولندية  كروية  أجيال  تتمكن  لم  إنجاز 

تحقيقه في الماضي.

من  األفضل  جائزة  في  الوصيف  مركز  دايك  فان  ونال 

عندما  له  تحسب  إشادة  نال  كما   ،2019 للعام  " فيفا"  
الفائز بالجائزة وقتها ليونيل ميسي بأنه »مكتمل  وصفه 

ورائع«.

ويأتي دينزل دومفريس )26عاما( كثاني العب في تشكيلة 

منتخب هولندا الذي مثل منتخب أوروبا في مباراتين عام 

األوروبية  األمم  كأس  نجوم  أبرز  أحد  أصبح،  وقد   2014
إنتر  الحالي  وناديه  أيندهوفن  تألقه مع  إلى جانب   ،2022
مثل  األوروبية  الفرق  كبريات  اهتمام  محل  وهو  ميالن، 

بينما  مدريد،  وريال  يونايتد،  ومانشستر  ميونخ،  بايرن 

مثل المنتخب الهولندي في 35 مباراة.

خط  نجم  عاما(   25( يونج  دي  فرينكي  الثالث  الالعب 

العالم  كأس  بطولة  في  الظهور  وشك  على  وهو  الوسط، 

على  الحفاظ  في  مهارته  إلى  وبالنظر  قطر2022،   FIFA

ألسلوب  مثاليا  خيارا  الالعب  يمثل  تمريراته،  ودقة  الكرة 

أو  السبعينيات  لحقبة  يعود  الذي  الشاملة"   القدم  " كرة 
جنوب  نسخة  في  ساد  الذي  السريع  اإلسباني  األسلوب 

تشافي  برشلونة  نادي  في  مدربه  ويرى   .2010 إفريقيا 

هيرنانديز تشابها في األداء بينه وبين فرانز بيكنباور.

لم  بينما  هولندا،  مع  دولية  مباراة   )44( الالعب  وخاض 

غير  له،  دولية  مباراة   )34( آخر  في  الشباك  هّز  في  ينجح 

العالم  لكأس  الكروي  التاريخ  دخول  على  العزم  عاقد  أنه 

العريض. من بابه 

الوسط  خط  العب  )20عاما(  جرافنبرخ  رايان  رابعا  ويأتي 

العب  أصغر  أنه  رغم  كبيرة  فنية  بقدرات  يتميز  الذي 

يبلغ  كان  عندما  الهولندي  الدوري  في  أياكس  مع  يظهر 

الرقم  بذلك  ليحطم  يومًا(،  و)130  عاما(   16( العمر  من 

المسجل باسم كالرنس سيدروف. القياسي 

ناديه،  مع  مباراة   )100( من  أكثر  في  الالعب  وشارك 

في  تألق  بينما  ألقاب،  بخمسة  الفوز  على  وساعده 

إلى  مؤخرا  االنتقال  قبل  أوروبا  أبطال  دوري  منافسات 

ديباي  ممفيس  المهاجم  ميونخ..وأخيرا  بايرن  صفوف 

مباراة   )20( آخر  في  هدفًا   )21( سجل  حيث  )28عاما( 

كرة  مهاجمي  أغلب  على  به  يتفوق  رقم  وهو  دولية، 

وكريم  أهداف،   )6( صالح  محمد  مثل  العالمية  القدم 

وروبرت  منهما،  لكل  هدفا   )12( مبابي  وكيليان  بنزيمة 

منهما،  لكل  هدفا   )15( ميسي  وليونيل  ليفاندوفسكي 

اختراق  بمهارات  الالعب  )16(هدفا..ويتميز  كين  وهاري 

المرمى،  نحو  القوية  والتسديدات  المنافسين  دفاعات 

ووصفه المدرب لويس فان غال بأنه من أقوى المهاجمين.

يصنع  بأنه  ديباي  زميله  فينالدوم،  جورجينيو  ووصف 

الفارق وهو أكثر من مجرد مهاجم.

 }

ديباي

}

مع المنتخب التونسي

الجبالي يعلق على مباراته األولى
ليون  أولمبيك  العب  عاما(،   18( الجبالي  شيم  تونس،  منتخب  على  الجديد  الوافد  عبر 

الفرنسي، عن سعادته الكبيرة باللعب ألول مرة مع نسور قرطاج، ضد منتخب جزر القمر.. 

وأقحم المدرب جالل القادري العبه الجبالي في الدقيقة 85، بدال من فرجاني ساسي.. 

وعن ذلك، قال الالعب في تصريحات للموقع الرسمي لالتحاد التونسي لكرة القدم: 

»سعيد بلعب دقائقي األولى مع منتخب تونس، في مباراة لم تكن سهلة بالمرة، أمام 

منافس محترم، وقد عرفنا كيف نرد الفعل في الشوط الثاني، ونسجل هدف 

وتنتظرنا  قطر،  لمونديال  جيدة  تحضيرية  مباراة  »كانت  وتابع:  االنتصار«.. 

الالعب  أما  بها«..  نفوز  أن  أتمنى  البرازيل،  منتخب  ضد  كبيرة  ودية  مواجهة 

مع  األولى  مباراتي  »هذه  فقال:  السويسري،  بازل  العب  لطيف،  الله  سيف 

منتخب تونس، وأنا سعيد جدا.. تحيا تونس«.

منتخب فرنسا
يلجأ إلى مانداندا

يحل ستيف مانداندا حارس رين، محل مايك ماينان، في 

الدنمارك،  مواجهة  ستخوض  التي  فرنسا،  منتخب  قائمة 

غدا األحد ضمن منافسات دوري األمم األوروبية.

النمسا في  أمام  أثناء مباراة فرنسا  وتعرض ماينان إلصابة 

إطار البطولة ذاتها.

التغيير  هذا  عن  الجمعة،  أمس  الفرنسي،  االتحاد  وأعلن 

العب  تبديل  يتم  لن  أنه  إلى  أيضا  فيه  أشار  بيان  خالل  من 

معسكر  لمغادرة  اضطر  الذي  كوندي،  جوليس  برشلونة، 

الديوك، بسبب مشكلة عضلية في الفخذ األيسر.

أمس  الفحوصات  لبعض  خضع  كوندي  أن  االتحاد  وأوضح 

لحارس  بالنسبة  األمر  ونفس  ناديه،  إلى  عودته  قبل  اليوم 

الذي  الفرنسي،  المنتخب  معسكر  سيغادر  الذي  ميالن، 

يسافر إلى كوبنهاجن اليوم السبت.

{ شيم الجبالي

هازارد:

أمر بوضع »حساس« ..!

عن  رضاه  عن  هازارد  إيدين  البلجيكي  المنتخب  قائد  أعرب 

أدائه في 65 دقيقة شارك فيها ضد ويلز.

واعترف النجم البلجيكي بأنه سعيد في النادي، لكنه ال يشارك 

المباراة  المباريات.. وقال هازارد في تصريحات بعد  كثيرا في 

»لقد كانت أوقاتا صعبة لكني أريد اللعب وال ألعب. أشعر بأنني 

في حالة جيدة في ريال مدريد. لكني فقط ال ألعب كثيرا«.

وأضاف »حين ألعب، أقدم أداء جيدا. إنه وضع حساس ألنني أريد 

أن ألعب أكثر وأصل إلى المونديال في حالة بدنية رائعة«.

األمم  بدوري  الرابعة  المجموعة  في  األول  المركز  على  بلجيكا  وتلعب 

األوروبية يوم األحد حين تواجه هولندا المتصدرة التي فازت على بولندا 

ريال  مع  هازارد  شارك  الجاري  الموسم  انطالق  نظيفة..ومنذ  بثنائية 

مدريد في 4 مباريات في الليجا ودوري أبطال أوروبا، بمجموع )158 دقيقة(، 

حيث سجل هدفا وصنع آخر.

{ هازارد

{ تياجو سيلفا

تياجو سيلفا:

هدفي اللعب حتى سن األربعين

الفني  المدير  مارتينيز  روبرتو  اإلسباني  تغنى 

كورتوا،  تيبو  بالحارس  البلجيكي،  للمنتخب 

مشيرا إلى أنه األفضل في العالم في الوقت الحالي.

نقلتها  تصريحات  خالل  مارتينيز،  روبرتو  وقال 

صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »كورتوا في 

قمة العالم. إنه يعيش حالة مميزة من النضج«.

وأضاف: »في كأس العالم روسيا 2018، تم اختياره 

ذلك  ومنذ  البطولة،  في  مرمى  حارس  كأفضل 

والجزء  العقلي،  الجانب  على  كثيرا  نما  الحين 

البدني لم يتغير، هو العب في قمة العالم«.

أكد البرازيلي تياجو سيلفا نجم دفاع 

تشيلسي، أنه يستهدف مواصلة التواجد 

في المالعب، حتى بلوغه سن األربعين.

ويرتبط تياجو، البالغ من العمر 38 عاما، 

بعقد مع تشيلسي، حتى صيف عام 

.2023
وقال تياجو سيلفا في تصريحات صحفية 

من معسكر منتخب البرازيل »اللعب 

حتى سن األربعين؟ األمر يعتمد على هذا 

الموسم، سنرى ما سيحدث في كأس 

العالم«.

وأضاف »األمر أيضا يعتمد على إمكانية 

تمديد عقدي مع نادي تشيلسي«.

وأتم »لكن يمكنني التأكيد أن هدفي هو 

اللعب حتى بلوغ سن األربعين«.

ويملك سيلفا مسيرة مميزة باللعب 

في أبرز األندية في أوروبا مثل بورتو 

وميالن وباريس سان جيرمان 

وتشيلسي.. وتوج المدافع 

البرازيلي بالعديد من األلقاب 

مثل دوري أبطال أوروبا وكأس 

العالم لألندية والدوري 

الفرنسي والدوري اإليطالي، 

بجانب كوبا أميركا مع 

منتخب بالده.

ألقى االتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"  الضوء على خمسة العبين من 
المنتخب الهولندي المشارك في نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022، ستكون لهم بصمتهم الواضحة مع المنتخب الذي يلعب ضمن 

المجموعة األولى إلى جانب منتخبنا الوطني، والسنغال، واإلكوادور.

مدرب بلجيكا:

كورتوا في قمة العالم

 }

دومفريس

}

 }

دي يونج

}
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قوية  رياح  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

وتوقعت  البحر  عرض  في  متدنية  أفقية  ورؤية 

وضباب  عالق  غبار  اليوم  الطقس  يسود  أن 

في  المناطق  بعض  على  محلية  وسحب 

البداية، يصبح حارا نهارا مع غبار خفيف على 

عرض  في  متفرقة  وسحب  وضباب  الساحل، 

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

وتتراوح درجة الحرارة في الدوحة ما بين 28 و41 

درجة مئوية.

في وزارتي الثقافة واألوقاف 

لمسارات شارع عنيزة

مقابالت توظيف للقطريين

إغالق مروري مؤقت

أجرى عدد من مؤسسات الدولة مقابالت توظيف 

مع خريجي الشهادت الجامعية وحملة المؤهالت 

المتوسطة، والمسجلين على منصة »كوادر« 

بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير 

الحكومي، وذلك بغرض استكمال خطة ديوان 

الخدمة المدنية إلنجاز توظيف ما بين 3500 إلى 

العام الجاري، والتي جرى اإلعالن عنها  4000 وظيفة 
بداية العام الحالي.

حيث أجرت وزارتا الثقافة واألوقاف والشؤون 

اإلسالمية، المجلس األعلى للقضاء مقابالت استمر 

بعضها أكثر من يومين مع المتقدمين لشغل 

عدد من الوظائف المطروحة بتلك المؤسسات، 

استعرضوا خاللها السيرة الذاتية إلى جانب 

التعرف على مؤهالتهم الدراسية ومتطلبات 

الوظائف المطروحة من حيث السمات الشخصية 

لألفراد المتقدمين مما يعمل على تحقيق رؤية تلك 

المؤسسات في التنمية البشرية المنشودة، حيث 

حضر المقابالت ممثل عن ديوان الخدمة المدنية 

الحكومي. والتطوير 

وقد أبدى العديد من الشباب والفتيات المتقدمين 

لشغل هذه الوظائف في مؤسسات الدولة، 

تحمسهم للوظائف المطروحة، مؤكدين على 

عزمهم على أن يكونوا عناصر فاعلة ضمن طاقم 

عمل مؤسسات الدولة في حال قبولهم في الوظائف 

المطروحة.

أشارت هيئة األشغال العامة إلى وجود إغالق 

جزئي مؤقت لمسارات شارع عنيزة في االتجاهين 

في المسافة بين شارع االنتصار وشارع الشام، 

حتى غٍد األحد الساعة 3 صباحًا، لتنفيذ أعمال 

البنية التحتية وأعمال الطرق الالزمة.

وأكدت أنه سيتم إبقاء مسارين مفتوحين للمرور 

على شارع عنيزة للمتجهين من تقاطع عنيزة 

إلى شارع االنتصار، كما سيتم إبقاء مسار واحد 

مفتوح للمرور في االتجاه المقابل، كما يمكن 

استخدام شارع المرخية أو الطرق الداخلية 

المحيطة للوصول للوجهات المطلوبة.

بحث التحديات والفرص المتاحة في التعليم العالي

»كارنيجي« تختتم مؤتمر »المرأة والقيادة«
اختتمت أعمال النسخة 
األولى من مؤتمر »المرأة 

والقيادة«، الذي استضافته 
جامعة كارنيجي ميلون 

في قطر، إحدى الجامعات 
الشريكة لمؤسسة قطر، 

بجلسة لبناء شبكة 
عالقات من المتخصصين 

في مجال التعليم العالي 
الذين يدعمون المرأة في 

تقلد مناصب قيادية. 
وفي هذا السياق، أشار 

مايكل تريك، عميد جامعة 
كارنيجي ميلون في قطر، 

إلى أن المؤتمر يمثل 
نقطة انطالق أساسية 

نحو تمكين المرأة لتولي 
مناصب قيادية.

وقال: »ال شك أننا بحاجة إلى المزيد من 

الجهود والمبادرات في هذا الصدد. وكلي 

جرت  التي  المناقشات  تؤدي  أن  في  أمل 

تحويل  إلى  الماضية  القليلة  األيام  خالل 

بتمكين  المتعلقة  للقضايا  نظرتنا 

مجتمع  لبناء  ركيزة  تكون  وأن  المرأة، 

أكثر دعًما للمرأة في التعليم العالي في 

جلسات  أقيمت  المؤتمر،  خالل   . قطر«. 

وبناء  قطر،  في  الفكر  بقادة  للتعريف 

في  العامالت  النساء  بين  عالقات  شبكة 

مجال التعليم العالي. 

العميد  فنسنت،  آنيت  وشددت   

بجامعة  والمناخ  للتنوع  المشارك 

أهمية  على  قطر  في  ميلون  كارنيجي 

إنشاء كيانات مجتمعية، وقالت: »نحن 

نعلم، من خالل عملنا في مجال التعليم، 

وال  طالبنا.  توجيه  في  اإلرشاد  فوائد 

الشباب  للمهنيين  أهمية  اإلرشاد  يقل 

المهني  مسارهم  بناء  بصدد  هم  الذين 

أهم  وتتمثل  العالي،  التعليم  مجال  في 

العالقات  شبكة  في  المؤتمر  هذا  نتائج 

والشراكات التي أنشأناها«. 

عدة  المؤتمر  خالل  النقاشات  وشملت   

في  المتحدثون  استهل  حيث  محاور، 

في  جورجتاون  بجامعة  األول،  اليوم 

التي  التحديات  حول  النقاش  قطر، 

العلوم  مجاالت  في  األكاديميات  تواجه 

ال  والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا 

سيما في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إلى  ذلك  بعد  النقاش  وتطرق  إفريقيا. 

والتنوع  النوعين  بين  المساواة  قضية 

في قيادة التعليم العالي. 

إلى  الثاني  اليوم  في  النقاشات  انتقلت   

قضية مناصرة القيادات النسائية، كما 

الذكوري.  التكاتف  دور  النقاش  شمل 

ضرورة  إلى  الختامية  النقاشات  ودعت 

في  المرأة  لدعم  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 

التعليم  في  بمسيرتها  لالرتقاء  سعيها 

مؤتمر  أن  فنسنت  وترى   . العالي. 

الزدهار  األساس  يرسي  والقيادة«  »المرأة 

وقالت:  القيادية،  المناصب  في  النساء 

قطر،  في  ميلون  كارنيجي  جامعة  »في 

التنوع  قضايا  عن  بصراحة  نتحدث 

مدروسة  بطريقة  والمساواة  والشمول 

النقاش  باب  المؤتمر  هذا  يفتح  وبناءة. 

التعليمية،  المدينة  في  العاملين  أمام 

عنه  ستسفر  ما  لرؤية  بحماس  وأتطلع 

هذه النقاشات في المستقبل«.
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البريطانية  الملكة  جثمان  ووري  أن  بعد 

بالضريح  الثرى  الثانية  إليزابيث  الراحلة 

الخامس في قصر  الملكي في كنيسة جورج 

»وندسور«، مساء االثنين الماضي، أثار مشهد 

كسر العصا فوق النعش تساؤالت عدة.

العصا«،  »كسر  باسم  التقليد  هذ  ويعرف 

كبير  خدمة  نهاية  على  رمزية  إشارة  وهو 

العصا  كسر  وبعد  الملكي،  البالط  أمناء 

الملك  سيعّين  الحالي  اللورد  خدمة  وانتهاء 

تشارلز حسب األصول لوردًا جديدًا خاصًا به 

وسيحصل على عصا جديدة في المنصب.

البالط  في  منصب  أكبر  األمناء،  كبير  ويعد 

اإلشراف على جميع  الملكي، وهو مسؤول عن 

الملكية  األحداث  وتنظيم  والموظفين  اإلدارات 

ومجلس  الملك  بين  وصل  كحلقة  والعمل 

اللوردات.

تستخدم  الغابر  الزمن  في  العصا  كانت 

مشاغبين  كانوا  إذا  البالط  رجال  لتأديب 

للغاية. وهي معروفة باسم »عصا المكتب«.

جزءًا  العصا  لهذه  الرمزي  الكسر  ويعتبر 

ستكون  لكنها  ملك،  كل  جنازة  من  تقليديًا 

هذا  الجمهور  فيها  يشهد  التي  األولى  المرة 

1952 أثناء جنازة الملك جورج  الفعل منذ عام 

السادس.

الطفل  الشرعية  التابعين  مدرسة  كرمت 

الفلسطيني أسامة محمد الللي، )6 سنوات(، 

خالل  ذلك  جاء  كاماًل.  الكريم  للقرآن  لحفظه 

الشرعَية  التابعين  مدرسة  نظمته  حفٍل 

بمدينة  بمقرها  الكريم،  القرآن  لتحفيظ 

غزة. 

والعلماء،  الدعاة  من  وعدد  الحفل  في  شارك 

الللي. وعائلة 

القرآن  حفظ  أتم  قد  »الللي«،  الطفل  وكان   

6 سنوات، وبهذا  الـ  الكريم كاماًل وهو في سن 

على  الكريم  للقرآن  حافظ  أصغر  يصبح 

فلسطين. مستوى 

المناطق  أكثر  من  غزة  قطاع  أن  إلى  ُيشار 

القرآن  بحفظ  شهرًة  العالم  مستوى  على 

إقبااًل  األخيرة  الفترة  في  شهد  حيث  الكريم، 

حيث  الكريم،  القرآن  تسميع  على  واسًعا 

في  وحافظة  حافظ   500 من  أكثر  شارك 

الله  كتاب  وسرد  الحفاظ«،  »صفوة  مشروع 

دار  ترعاه  والذي  واحدة،  جلسة  على  كاماًل 

والسنة. الكريم  القرآن 

»نيمو«... 

»جزٌء من أعماق البحار«
أحدث  لقب  على  »نيمو«  غواصة  تتنافس 

تصاميم  عن  ُكِشَف  إذ  األغنياء  ألعاب 

 ،2020 عام  األولى  للمرة  الخفيفة  الغواصة 

لكن الشركة الهولندية التي ُتصّنع الغواصة 

بدأت للتو في استقبال الطلبات.

أعماق  غواصة  سعر  بأن  التقارير  وأفادت 

لكن  البداية،  في  دوالر  مليون  بلغ  البحار 

بعد  تقريبًا  النصف  إلى  انخفض  السعر 

مضي عامين على اإلعالن األول.

مأهولة  غواصة  أخف  ُتعتبر  نيمو  والغواصة 

وزن  يصل  حيث  اإلطالق.  على  بناؤها  يجري 

كيلوغرامًا   2086 إلى  الواحد  الراكب  غواصة 

تتسع  التي  الغواصة  وزن  يصل  بينما  فقط، 

لراكبين إلى 2499 كيلوغرامًا.

كما تستطيع نيمو الغوص على عمق يصل 

الماء، ويمكنها استكشاف  100 متر تحت  إلى 

ساعات.   8 إلى  تصل  لمدٍة  البحار  أعماق 

الغواصة  إطالق  باإلمكان  إنه  الشركة  وتقول 

اليخت  من  أو  القوارب،  منزلق  أو  البر،  من 

مباشرًة إذا كان مجهزًا برافعة.

فيما تتباهى الشركة المصنعة بأن غواصتها 

ذاته.  الوقت  في  الحجم  وصغيرة  خفيفة 

وتقول إن مساحة تخزينها المطلوبة ال تتجاوز 

لدراجتين  المطلوبة  التخزين  مساحة 

مائيتين من نوع جيت سكي.

مصمٌم  هيكلها  أن  الغواصة  مصنعو  أوضح 

دون  البحار  أعماق  على  كاملة  نظرٍة  لتوفير 

عوائق. حيث يقول موقع الشركة: »ستشعر 

وكأنك جزٌء من عالم أعماق البحار بحق«.

من  الواحد  للراكب  »نيمو«  سعر  يبدأ  بينما 

غواصة  سعر  ويبدأ  تقريبًا،  دوالر  ألف   545
الراكبين من 590 ألف دوالر تقريبًا.

في  األلعاب  بتجميع  هوايته  بولوت  بدأ 

صناديق، قبل أن يحّول أحد غرف المنزل إلى 

معرض متميز لأللعاب المختلفة.

األلعاب  بمراقبة  كثيًرا  يستمتع  إنه  وقال 

من  بالملل  يشعر  وال  معرضه  في  الموجودة 

ممارسة هذه الهواية حتى لو بقي جوارها لعدة 

أيام.

حقيقًيا  شغًفا  تمثل  األلعاب  أن  وأوضح 

التي  المجموعات  أراد جمع  وأنه  له،  بالنسبة 

من  يتمكن  لكي  خاصة  غرفة  في  حوزته  في 

خلق بيئة مناسبة لممارسة هوايته.

منذ  بدأ  األلعاب  بجمع  شغفه  أن  بولوت  ذكر 

سن مبكرة، قائال: »رغبت دائما في رؤية ألعاب 

من حولي«.. وتابع: »عندما كنت أصغر سًنا 

كبرت  وعندما  وأجمعها،  باأللعاب  ألهو  كنت 

بسهولة  عنها  التخلي  أستطيع  ال  أنني  رأيت 

فقررت المحافظة عليها«.

مناسبة  مساحة  وجود  عدم  »رغم  وأضاف: 

أنني  إال  البداية،  في  األلعاب  هذه  لعرض 

والصناديق  األدراج  في  بها  لالحتفاظ  سعيت 

قبل أن أخصص غرفة لعرضها«.

تتطلب  األلعاب  جمع  هواية  أن  إلى  ولفت 

الصبر، وأنه تمكن من جمع نحو 5 آالف قطعة 

لأللعاب  جامع   1000 من  أكثر  من  شرائها  عبر 

وأنه عقد اتفاقيات مع عدد كبير من هواة جمع 

األلعاب لتبادل المجموعات.

بعض  بتبادل  نقوم  »أحياًنا  وتابع: 

كما  نهديها،  أخرى  وأحياًنا  المجموعات، 

أنني أقضي شهورا من الصبر والوقت للبحث 

األلعاب  عن  المستعملة  السلع  أسواق  في 

القديمة«.

وأوضح أنه يملك مجموعات واسعة من األلعاب 

األرفف،  على  عرضها  بعد  له  يتسن  لم  التي 

مقاعد  تحت  أو  األدراج  في  بوضعها  فاكتفى 

الجلوس بشكل مؤقت.

في  أكبر  منزل  إلى  لالنتقال  »أخطط  وقال: 

المستقبل، ربما وقتها سيكون بإمكاني توزيع 

ألعابي على غرفتين«.

 بعض األلعاب تمثل قطًعا أثرية

لالعتناء  طفولتي  منذ  »اجتهدت  بولوت:  قال 

ولم  أني لعبت بها بشكل جيد  بألعابي، كما 

أكسرها، لذلك ال زلت أملك أكثر من 100 لعبة 

تعود لسنوات طفولتي«.

من  مجموعات  يمتلك  أنه  إلى  الرجل  ولفت 

األلعاب يرجع تاريخ صنعها لسنوات مختلفة، 

ويعود تاريخ صنع بعضها إلى 50 أو 100 عام.

وأشار إلى أنه يخصص شهرًيا مبلغ 2000 ليرة 

تركية لشراء مجموعات األلعاب، وأنه يصرف 

القطع  بعض  لشراء  المبلغ  هذا  من  أكثر 

النادرة.

سّر كسر »عصا المكتب«

وجمع  الصيد  على  أساسًا،  هادزا  قبيلة  تعتمد 

أجل  من  وتستعمل  غذائها،  لتوفير  البرية  الثمار 

ذلك أدوات بدائية مثل األقواس والسهام، كما أنها 

تعيش في خيام من أغصان األشجار.

وتحاول حاليًا قبيلة هادزا، مقاومة التحوالت التي 

تحاول  إذ  الخارجي،  محيطها  من  عليها  ُتفرض 

الحكومة التنزانية إجبارها على التمدن رغم بقاء 

1300 فرد منها فقط.
من  الثمار  وجمع  الصيد  على  هادزا  قبيلة  تعتمد 

أجل تأمين لقمة العيش، فأفراد قبيلة هادزا ليس 

يخزنون  أو  يزرعون  وال  مدجنة،  حيوانات  لديهم 

باألقواس  طعامهم  بصيد  يكتفون  وإنما  طعامهم، 

الثمار  عن  والبحث  يدويًا  المصنوعة  والسهام 

البرية والنباتات الصالحة لألكل.

بشكٍل  يتكّون  معقد،   
ٌّ

غذائي نظاٌم  هادزا  لقبيلة 

كالتوت  البرية  والفواكه  النباتات  من   
ٍّ

أساسي

وفاكهة الباوباب الغنية بالفيتامين سي.

كما أّن نظامها الغذائي ال يخلو من اللحوم، إذ يقوم 

أفراد هادزا بصيد 30 نوعًا من الثدييات. 

يفّضل  التي  الحيوانات  أكثر  البابون  قردة  ويعّد 

بالنسبة  المفضل  والطعام  صيدها،  هادزا  أفراد 

لهم.

وقت  بعد  الحيوان  لحم  بأكل  هادزا  أفراد  يقوم 

يأكلون  األحيان  من  كثير  وفي  صيده،  من  قصير 

بجلب  ويقومون  مباشرة،  سقوطه  بعد  الحيوان 

القبيلة،  إلى  الصيد  رحلة  في  لحم  من  تبقى  ما 

السن  كبار  أّن  إذ  السن.  لكبار  إطعامه  أجل  من 

يتقاعدون عن مهنة الصيد لما يبلغوا 45 سنة. 

يساهم النظام الغذائي لقبيلة هادزا، على تجنبهم 

اإلصابة بمختلف األمراض، نتيجة التنوع والثراء 

ميكروبيومات  في  هادزا  قبيلة  أفراد  يمتلكه  الذي 

جهاز  عمل  في  رئيسيًا  دورًا  تلعب  التي  األمعاء 

المناعة بحسب تقرير لـ بي بي سي.

قبيلة  أفراد  يمضي  أبدانهم،  قوة  على  وللحفاظ 

جلسة  في  ساعات،   10 إلى   9 حوالي  يوميًا  هادزا 

تقوية  في  تساعد  أنها  العتقادهم  القرفصاء 

كما  أعمارهم  إطالة  في  وتساهم  عضالتهم، 

يعتقدون.

في قبيلة هادزا الجميع سواسية 

ينتظم أفراد قبيلة هادزا في مخيمات، تجمع عادة 

مالبس  ويرتدون  هادزا،  من  فردًا   30 إلى   20 بين 

يتّم صيدها،  التي  الحيوانات  جلود  مصنوعة من 

أوراق  من  مصنوعة  أكواخًا  يسكنون  أّنهم  كما 

آبار  من  قريبة  أماكن  في  تشييدها   
ُّ

يتم األشجار 

المياه والغابات المليئة بالحيوانات. 

عند شعب هادزا، ال يوجد ترتيب قبلي بخصوص 

القبيلة،  هذه  عند  القرارات  فكل  الحكم،  نظام 

أفرادها، عالوة على ذلك،  تتخذ عبر نقاش جميع 

أفراد  جميع  إّن  إذ  بالمساواة،  هادزا  قبيلة  تتمّيز 

قبيلة هادزا متساوون في الحقوق والواجبات.

يتمّيزون  الذين  السن،  كبار  فقط  ويستثنى 

هادزا،  قبيلة  نساء  أّما  االحترام،  من  أكبر  بقدر 

فيتمتعون بحقوق متساوية مع الرجال النساء.

باسم  ُتعرف  نوعها  من  فريدة  لغة  هادزا  يتحدث 

والفرقعة  النقر  أصوات  تتضمن  والتي  هادزان، 

بها  يتواصل  أكثر،  مألوفة  أصوات  إلى  باإلضافة 

أفراد شعب هادزا مع بعضهم البعض.

معرض حصيلة الطفولة

أصغر حافظ للقرآن 
على مستوى فلسطين

»هـــادزا«.. 
أقدم قبائل إفريقيا

في الكهوف المحيطة ببحيرة إياسي، في الوادي 
المتصدع الكبير في تنزانيا، تعيش قبيلة هادزا 

اإلفريقية، في ظروف أقل ما يقال عنها أنها بدائية، 
إذ إّن ُعمر هذه القبيلة يعود إلى 10 آالف سنة 

بحسب تقريٍر لصحيفة »الصن« البريطانية.

من  فريق  قبل  من  الطماطم  تطوير  تم 

الكيمياء  عالمة  ذلك  في  بما  العلماء، 

وهي  مارتن،  كاثي  البريطانية  الحيوية 

وقائدة  أنجليا  إيست  جامعة  في  أستاذة 

في  إينيس  جون  مركز  في  مشروع 

نورويتش، إنجلترا.

الصبغ  إنتاج  على  عملت  إنها  مارتن  وقالت 

موضحة:  عاًما،   20 من  ألكثر  الزهور  في 

يمكننا  حيث  مشاريع،  أبدأ  أن  »أردت 

فوائد  هناك  كانت  إذا  ما  ومعرفة  البحث 

من  المعينة  المجموعة  لهذه  صحية 

األصباغ«.

طريقة إنتاج
 الطماطم األرجوانية

هي  مارتن  اهتمام  لفتت  التي  األصباغ  إن 

األزرق  التوت  تعطي  والتي  األنثوسيانين، 

باألزرق  الغنية  ألوانها  والباذنجان  والعليق 

كونسورتيوم  من  وبتمويل  والبنفسجي. 

غنية  طماطم  هندسة  قررت  ألماني، 

قدرة  »زيادة  أمل  على  باألنثوسيانين، 

مضادات األكسدة« فيها.

استخدم  األرجوانية،  الطماطم  لهندسة 

تسمى  نبتة  من  النسخ  عوامل  العلماء 

لتحفيز  الَخْطم  زهرة  أو  العجل«  »أنف 

األنثوسيانين،  من  المزيد  إلنتاج  الطماطم 

ما يخلق لوًنا أرجوانًيا نابًضا بالحياة.

»مذهلة«.و  كانت  النتائج  إن  وأضافت، 

المعرضة  الفئران  أن  الدراسة  أظهرت 

للسرطان والتي أكلت الطماطم األرجوانية 

التي  تلك  من  أطول   %  30 حوالي  عاشت 

أكلت الطماطم العادية.

من  »العديد  هناك  إن  مارتن  وقالت 

للطماطم  يكون  قد  لماذا  التفسيرات« 

الغنية باألنثوسيانين فوائد 

صحية.

أن  وأضافت 

ك  هنا

بما  ر «

مثل  ليس  »إنه  معنية«.  متعددة  آليات 

األمر  واحد يتعلق  يوجد هدف  حيث  عقار، 

بامتالكهم قدرة مضادة لألكسدة، وقد يؤثر 

فهو  لذلك  الميكروبيوم،  تكوين  على  أيًضا 

التعامل مع هضم  قادر بشكل أفضل على 

العناصر الغذائية األخرى«.

وزمالؤها  مارتن  أصدرت   ،2013 عام  وفي 

األرجوانية  الطماطم  أن  وجدت  دراسة 

للطماطم  االفتراضي  العمر  ضعف  لها 

فرعية،  شركة  مارتن  أسست  الحمراء.. 

الطماطم  لطرح  ساينس،  بالنت  نورفولك 

محدود  بشكل  السوق  إلى  األرجوانية 

لتحديد   2023 عام  في 

لمستهلكين  ا

كثر  أل ا

اهتماًما 

به.

طماطم أرجوانية في األسواق !

وافقت وزارة الزراعة األميركية على طماطم 
أرجوانية معدلة وراثًيا، ما يمهد الطريق أمام 

بيعها في متاجر أميركا العام المقبل.
وقالت الوكالة في بيان صحفي: »من منظور 

مخاطر اآلفات النباتية، يمكن زراعة هذا 
النبات واستخدامه بأمان في التكاثر«.

ويقول العلماء إنه باإلضافة إلى لونها الفريد، 
تتمتع الطماطم األرجوانية أيًضا بفوائد 

صحية وعمر تخزين أطول من الطماطم 
الحمراء القياسية.

تمّكن المواطن التركي 
مسعود بولوت من تحويل 

هوايته في جمع األلعاب منذ 
سنوات الطفولة، إلى معرض 

متنّوع يضم 5 آالف قطعة.
بولوت )31 عاًما( الذي يعمل 

موظًفا في شرطة البلدية، 
حمل بين ضلوعه شغف 
جمع األلعاب منذ نعومة 

أظفاره، واستطاع أن يصبح 
أحد أهم هواة جمعها في 

تركيا.
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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أوسكارات العلم
حصل الباحثون الفائزون في جوائز »بريكثرو« 

)Breakthrough Prize( لسنة 2023 التي ُأعِلن 

الفائزون بها الخميس وُتطلق عليها تسمية 

»أوسكارات العلم«، على جوائز تبلغ قيمتها اإلجمالية 

أكثر من 15 مليون دوالر، ما يجعلها الجوائز العلمية 

األعلى قيمة، إذ تقّدمت على »نوبل«. 

وكان رواد أعمال في وادي السيليكون أطلقوا هذه 

الجائزة األميركية مطلع العام 2010 لمكافأة 

االختراقات )أي breakthrough باإلنكليزية( في 

البحوث األساسية.

وشملت جوائز 2023 ثالثًا في فئة علوم الحياة وواحدة 

في الفيزياء األساسية وواحدة في الرياضيات. وتبلغ 

قيمة كل جائزة ثالثة ماليين دوالر )مقابل أقل من 

مليون لجائزة نوبل(. 

وتقاسم األستاذ في جامعة ستانفورد األميركية 

الفرنسي إيمانويل مينو جائزة في مجال علوم الحياة 

مع الياباني ماساشي ياناغيساوا، الكتشافهما سبب 

مرض التغفيق الذي يجعل من يعانونه ينامون فجأة 

خالل النهار. وبفضل اكتشافهما، يجري العمل راهنًا 

على تطوير أدوية واعدة.

فقاعة غاز حول ثقب أسود

الغاز  من  لفقاعة  عابرًا  ظهورًا  فلك  علماء  رصد 

تدور بسرعات »مذهلة« حول الثقب األسود في 

وسط المجّرة التي تضّم األرض، وفقًا لدراسة 

علمية ُنشرت الخميس.

لم  التي  الفقاعة  هذه  اكتشاف  شأن  ومن 

يوفر  أن  ساعات  بضع  ظهورها  مدة  تتجاوز 

وما  السوداء.  الثقوب  سلوك  عن  معلومات 

أنها  الفلكية  األجسام  هذه  غموض  من  يزيد 

غير ظاهرة بكل ما للكلمة من معنى، إذ أن قوة 

جاذبيتها تمنع حتى الضوء من التسرب منها. 

»ساجيتاريوس  العمالق  األسود  الثقب  ويبعد 

نحو  التبانة  درب  مجرة  وسط  الواقع   »* ايه 

األرض،  كوكب  عن  ضوئية  سنة  ألف   27
التي  النجوم  حركة  بفضل  اكتشافه  وأمكَن 

تي«  اتش  »أي  شبكة  ونشرت  حوله.  تدور 

أيار/    في  الراديوية  الفلكية  للمراصد  الدولية 

مايو الفائت أول صورة لحلقة المادة التي تزّنر 

الثقب األسود قبل امتصاصها فيه.

والتقط تلسكوب »ألما«، وهو أحد هذه المراصد 

في  جدًا«  »مفاجئة  إشارة  تشيلي،  في  ويقع 

على   ،»* ايه  »ساجيتاريوس  مراقبة  بيانات 

الفيزياء  عاِلم  برس  فرانس  لوكالة  أوضح  ما 

»ماكس  معهد  من  ويلغوس  ماسيك  الفلكية 

بالنك« األلماني لعلم الفلك الراديوي.

هذه  »ألما«  التقاط  من  قليلة  دقائق  وقبل 

شاندرا  تلسكوب  اكتشف  البيانات، 

السينية  لألشعة  هائاًل«  »انبعاًثا  الفضائي 

شرح  ما  بحسب   ،»* ايه  »ساجيتاريوس  من 

ويلغوس.

أنها تشبه  التي ُيعتقد  الطاقة هذه  وأدت دفقة 

الشمس،  من  النابعة  الشمسية  العواصف 

الثقب  حول  مرت  الغاز  من  فقاعة  إصدار  إلى 

للدراسة  وفًقا  سرعة،  بأقصى  األسود 

أند  »أسترونومي  مجلة  في  ُنشرت  التي 

أستروفيزيكس«.

ساعة  نحو  استمرت  التي  الظاهرة  وأتاحت 

ونصف ساعة إجراء حسابات أظهرت أن فقاعة 

في  األسود  الثقب  حول  كاملة  دورة  دارت  الغاز 

70 دقيقة فقط، وبالتالي بسرعة تعادل 30 في 
المائة من سرعة الضوء.

طريقة جديدة للتطعيم

حدائق التين
على ارتفاع 700 متر عن سطح البحر في شمال غرب 

ة الجبلّية آالف أشجار 
َّ

تونس، تنتشر في بلدة ْدِجب

التين في »حدائق معّلقة«.

وجرى إدراج هذه الحدائق ضمن نظم التراث الزراعي 

ذات األهمية العالمية وتعد نموذجا »قادرا على 

الصمود« في ظل شّح المياه الذي تعانيه البالد 

والمنطقة.

التغير المناخي يفسد زراعة والية »الخوخ« في 

أميركا

وبفضل »نظامها الزراعي الفريد« وفق وصف منظمة 

األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو(، تحافظ دجبة 

على خضرتها رغم تضاؤل سقوط األمطار وارتفاع 

الحرارة.

وكان يوليو/   تموز 2022 األشد حرارة في تونس منذ 

1950، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. 
في أعلى الجبل حيث يقام »مهرجان التين« 

السنوي في يوليو/   تموز، تشرح الناشطة المحلّية 

فريدة دجّبي )65 عاما( ثراء الحدائق التي تتضمن 

»التين وإلى جانبه أشجار أخرى مثل السفرجل 

والزيتون والرمان وتزرع تحتها مجموعة واسعة من 

الخضراوات والبقوليات«.

فانيسا فانكيركهوفن، المؤسس المشارك لشركة 

Idevax، تعرض أداة طورتها الشركة البلجيكية 
الناشئة لحقن اللقاح بطريقة أكثر كفاءة، إذ قامت 

الشركة بتطوير حقنة تطعيم يجب أن تجعل 

إعطاء اللقاحات أكثر كفاءة. تسهل المحقنة حقن 

اللقاح عبر الجلد بداًل من الطريقة التقليدية عبر 

العضلة. وذلك بطريقة سهلة االستخدام وغير 

مؤلمة تقريًبا. الجرعة المراد إعطاؤها داخل الجلد 

أقل بخمس إلى عشر مرات من الجرعة المطلوبة 

للتلقيح العضلي. ذلك ألن اللقاح يتالمس بشكل 

مباشر مع الخاليا المناعية عبر الجلد، بينما ال 

يزال يتعين عليه االنتقال عبر العضالت إلى العقد 

الليمفاوية، حيث يفقد اللقاح قوته.

المشتري يقترب من األرض
اقترابا  اإلثنين،  المشتري،  كوكب  يسجل 

عاما،   60 منذ  يتحقق  لم  األرض  من  تاريخيا 

ميل. مليون   367 مسافة  على  يكون  عندما  وذلك 

إهليلجية  مدارات  والمشتري  األرض  وتتبع 

يمر  التي  المسافة  يجعل  وهذا  دائرية،  وليست 

الوقت. بمرور  تختلف  اآلخر،  مع  منهما  كل  فيها 

وعندما يكون المشتري في أبعد نقطة على طول 

وقتها  بينهما  المسافة  تكون  األرض،  عن  مداره 

من  المسافة  تلك  وتقل  ميل،  مليون   600 حوالي 

أقرب  إلى  اإلثنين  يوم  ستصل  لكنها  آلخر،  حين 

ميل. مليون   367 وهي  نقطة، 

ورغم أن كوكب المشتري يتقابل مع األرض مرة 

المشتري  فيها  كان  مرة  آخر  فإن  شهرا،   13 كل 

عام  في  كانت  الدرجة  لهذه  األرض  من  قريبا 

األميركية  الفضاء  وكالة  لمدونة  وفقًا   ،1963
»ناسا«.

متابعة  في  الراغبين  األميركية  الوكالة  ووجهت 

إلى  ببساطة  النظر  إلى  التاريخي،  االقتراب  هذا 

األيام  في  الشمس  غروب  حول  الشرقي  األفق 

التاريخ  وذلك  أيلول،  سبتمبر/    26 تسبق  التي 

تسمح  أن  يجب  وكلها  التالية،  واأليام  نفسه، 

المجردة. بالعين  الكوكب  بمشاهدة 

بمشاهدة  سيسمح  االقتراب  هذا  أن  وأضافت 

المشتري،  لكوكب  المذهلة  المناظر  من  مزيد 

إلى  الوصول  إمكانية  لديهم  الذين  ألولئك 

األخرى. البصرية  المعدات  أو  التلسكوبات 

هجوم إلكتروني
 10 لحوالي  شخصية  بيانات  تكون  أن  ُيرّجح 

شركات  إحدى  في  أسترالي  مشترك  ماليين 

قرصنة  عملية  في  للخرق،  تعرضت  االتصاالت 

استهدفت ثاني أكبر مزود للخدمة في البالد، على 

الجمعة. الشركة  أعلنت  ما 

»أوبتوس«  لشركة  التنفيذية  الرئيسة  وقالت 

نّفذه  اإللكتروني  الهجوم  إن  روزمارين  باير  كيلي 

لهم  سمح  ما  الخبرة«  أصحاب  »من  أشخاص 

مستخدم،  مليون   9,8 معلومات  إلى  بالوصول 

 25 يبلغ  أستراليا  لسكان  اإلجمالي  العدد  أن  علمًا 

.2021 العام  مليونا بحسب إحصاءات 

وتواريخ  عمالء  أسماء  البيانات  هذه  تتضمن 

بريدهم  وعناوين  هواتفهم  وأرقام  ميالدهم 

وإجازات  السفر  جوازات  بعض  وأرقام  اإللكتروني 

السوق.

أن  مقرا،  سنغافورة  تتخذ  التي  الشركة  وأفادت 

تتعرض  لم  مصرفية  معلومات  أو  مرور  كلمات  أي 

للخرق.

يتضح  لم  الهجوم  مصدر  إن  روزمارين  باير  وقالت 

الذي  »ما  تعرف  ال  أنها  مضيفة  فدية  ُتطَلب  ولم 

البيانات«. بهذه  فعله  )المقرصنون(  ينوي 

لم  لكن  األسبوع  هذا  القرصنة  عملية  واكتشفت 

تنفيذها. وقت  يحّدد 

الذين  المواطنين  األسترالية  السلطات  وحّذرت 

وقعوا ضحية هذه القرصنة من أنهم قد يتعرضون 

الهوية. سرقة  لخطر 


