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استعراض العالقات وأبرز المستجدات

صاحب السمو يستقبل 
المستشار األلماني اليوم

الدوحة - قنا - يستقبل حضرة صاحب 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

السيد  دولة  اليوم،  المفدى،  البالد  أمير 

جمهورية  مستشار  شولتس  أوالف 

ألمانيا االتحادية الصديقة، الذي يصل 

البالد اليوم في زيارة رسمية.

وسيبحث سمو األمير ودولة المستشار 

بين  الثنائية  العالقات  األلماني، 

في  وتعزيزها  دعمها  وسبل  البلدين، 

مناقشة  إلى  إضافة  المجاالت،  مختلف 

والدولية  اإلقليمية  المستجدات  أبرز 

محل االهتمام المشترك.

صاحب السمو يهنئ رئيس غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقالل بالده

تطوير حقل الشمال الجنوبي
خطان 

عمالقان 

بطاقة 

»16« مليون 

طن سنويًا

مجموع 

حصص 

الشراكة 

الدولية 

يبلغ »%25«

»قطر للطاقة« تختار »توتال إنرجيز« كأول شريك في المشروع 

كشفت »قطر للطاقة« أمس عن أولى الشركات 

المعنية بتطوير مشروع توسعة حقل الشمال 

إنرجيز«  »توتال  حصلت  حيث  الجنوبي، 

مجموع  من   »%  9.375« نسبة  على  الفرنسية 

حصص الشراكة الدولية البالغة »25 %«.

حوالي  إنرجيز  توتال  شركة  وستستثمر 

»1.5« مليار دوالر في أحدث تطوير ضخم للغاز 

الطبيعي في قطر. وقال سعادة المهندس سعد 

بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، 

مع  جمعه  الذي  االتفاقية  توقيع  حفل  خالل 

اإلدارة  مجلس  رئيس  بوبانيه  باتريك  السيد 

إن  إنرجيز  توتال  لشركة  التنفيذي  والرئيس 

إلنتاج  عمالقين  خطين  من  يتكون  المشروع 

الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية 

تبلغ »16« مليون طن سنويا.

اقتـراح بتخـصيـص مكـان تراثي وركـن لألكـالت الشـعـبيـة ا مـن البــوابــة األولـى للمـســـافـريـن البـد أن تـكـون ثقــافتـنــا جـزء

على بعد أسابيع من استضافة المونديال

مطار حمد .. غياب الهوية القطرية

يعتبر مطار حمد الدولي أحد أفضل 

»5« مطارات على مستوى العالم، بما 

المستوى  عالية  خدمات  من  يقدمه 

تجربة  يقدم  كما  جدا،  ومتقدمة 

منذ  للمسافرين  جدا  مريحة  سفر 

وعلى   .»2014« عام  في  افتتاحه 

العالمي  أن مطارنا  إال  الرغم من ذلك 

من  فكل  القطرية،  الهوية  تنقصه 

ال  يكاد  وأروقته  جنباته  بين  يتجول 

يميز بينه وبين أي مطار دولي آخر، 

قليلة  أسابيع  بعد  على  اليوم  ونحن 

قطر  العالم  »كأس  انطالق  على 

المطار  على  سيتوافد  حيث   »2022
مئات اآلالف.

ومن المهم أن يكتسي المطار بالهوية 

القطرية سواء للمونديال أو حتى بعد 

جزءا  وتراثنا  ثقافتنا  تكون  وأن  ذلك، 

بما  للمسافرين  األولى  البوابة  من 

تتضمن  بأن  وذلك  الترانزيت،  فيها 

لعرض  مخصصة  أماكن  مرافقه 

ومقتنيات  قطر  من  وأعالم  معالم 

وصور تمثل التراث القطري وتعكس 

أصالته وتكون أشبه بمتحف مصّغر 

إلى  باإلضافة  المطار،  أروقة  داخل 

ركن مخصص لمطاعم قطرية تقدم 

أكالت شعبية والقهوة العربية وشاي 

إبراز  نحو  التوجه  أن  خاصة  الكرك، 

واضح  الفعاليات  مختلف  في  تراثنا 

في  ذلك  يكون  أن  أولى  باب  من  ولذا 

مطار حمد الدولي.

قطر في »األمم المتحدة«

األمراض المزمنة تكلف الدولة الكثيرحراك دبلوماسي مكثف

الشيخ  سعادة  شارك  قنا-  نيويورك- 

نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

السعادة  أصحاب  اجتماع  في  أمس، 

التعاون  مجلس  دول  خارجية  وزراء 

مصر  وجمهورية  العربية  الخليج  لدول 

والمملكة  العراق  وجمهورية  العربية 

السيد  سعادة  مع  الهاشمية،  األردنية 

الواليات  خارجية  وزير  بلينكن  أنتوني 

هامش  على  وذلك  األميركية،  المتحدة 

العامة  للجمعية  الـ»77«  الدورة  أعمال 

لألمم المتحدة بنيويورك.

اجتماع  في  قطر،  دولة  شاركت  كما 

دول  خارجية  وزراء  السعادة  أصحاب 

العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

وزير  الفروف  سيرغي  السيد  سعادة  مع 

وشاركت  االتحادية،  روسيا  خارجية 

السادس  السنوي  االجتماع  في  أيضا 

واألربعين لوزراء خارجية الدول األعضاء 

برئاسة  والصين،  الـ»77«  مجموعة  في 

وذلك  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية 

الـ»77«  الدورة  أعمال  هامش  على 

المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 

بنيويورك.

أطلق مركز جامعة 

قطر للعلماء الشباب، 

بالتعاون مع إدارة شؤون 

دعم البحث )المنح 

والعقود( في قطاع البحث 

والدراسات العليا، الدورة 

الثانية من البرنامج 

الوطني لتعزيز البحث 

العلمي، ويكمن الهدف 

الرئيسي من البرنامج؛ 

إتاحة الفرصة لطلبة 

المدارس الثانوية 

الستكشاف عالم البحث 

وتقوية مهاراتهم فيه، 

باإلضافة إلى دعم وتمكين 

الشباب في مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات، وإعدادهم 

للمستقبل كقوى بشرية 

ذات كفاءات عالية في هذه 

المجاالت. وقد تأسس 

البرنامج الوطني للبحث 

في ديسمبر »2020«. 

تعزيز 
البحث العلمي

المسؤولة  العربية  المدينة  بجائزة  »الظعاين«  مدينة  فازت  قنا-   - عمان 

اإلقليمية  الشبكة  قبل  من  اختيارها  بعد   ،»2023« لعام  اجتماعيا 

تقديرا  الجائزة،  أمناء  مجلس  توصية  بعد  االجتماعية  للمسؤولية 

لجهودها في ترسيخ ممارسات متميزة في تحقيق المسؤولية المجتمعية 

المستدامة. والتنمية 

»الظعاين« مدينة المسؤولية االجتماعية

عبدالحميد  الدكتور  أكد 

قسم  رئيس  الخنجي، 

المجتمع  لمجال  المعافاة 

الصحية  الرعاية  بمؤسسة 

األولية، أن اإلصابة باألمراض 

المزمنة تساهم في خفض 

فرصة الشخص المصاب في 

وآمن،  العيش بشكل سليم 

وبشكل خاص عند اإلصابة 

السرطان سيؤدي  بأمراض 

هذا إلى إصابته باليأس 

الرغبة بالحياة، وقد  وعدم 

تسبب هذه األمراض اإلعاقة 

إلى  باإلضافة  بها،  للمصابين 

الوفاة. 

وقال لـ »$« إنها تكلف 

لعالجها  كبيرة  تكاليف  الدولة 

التوعية  أن  مضيفا  ومتابعتها، 

أهم  من  المجتمعية  الصحية 

الصحية. الحياة  أركان 

 د. عبدالحميد الخنجي لـ $: 

كتب       أكرم الفرجابي 

فازت بجائزة الشبكة اإلقليمية

كتب        عوض التوم

الدوحة           $
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بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ رئيس غينيا بيساو
الدوحة- قنا- بعث حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

الرئيس  إلى فخامة  المفدى، برقية تهنئة 

جمهورية  رئيس  إمبالو  سيسوكو  عمر 

استقالل  ذكرى  بمناسبة  بيساو،  غينيا 

بالده.

نائب األمير يهنئ 
رئيس غينيا بيساو

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

إمبالو  سيسوكو  عمر  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  األمير، 

رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء يهنئ 
نظيره في غينيا بيساو

الدوحة - قنا- بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة، إلى دولة السيد نينو غوميس نابيام 

رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

استعراض العالقات البرلمانية وسبل تطويرها

بشأن الحماية االجتماعية

رئيس الشورى يجتمع
مع برلماني لبناني

قطر تشارك في اجتماع 
أممي رفيع المستوى

حسن  السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

الشورى،  مجلس  رئيس  الغانم  عبدالله  بن 

الحسن  أبو  هادي  السيد  سعادة  مع  أمس، 

بالجمهورية  النواب  مجلس  وعضو  سر  أمين 

اللبنانية الشقيقة، الذي يزور البالد حاليا.

العالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

ومجلس  الشورى  مجلس  بين  البرلمانية 

النواب اللبناني، وسبل تعزيزها وتطويرها.

نيويورك-قنا- شاركت دولة قطر في اجتماع 

هامش  على  عقد  المستوى  رفيع  أممي 

لألمم  العامة  للجمعية   77 الـ الدورة  فعاليات 

العمل:  أجل  من  »الشراكة  حول  المتحدة 

الوظائف  بشأن  العالمي  الُمسرع  آلية  تنفيذ 

تحقيق  أجل  من  االجتماعية  والحماية 

لألزمات  المعقدة  األوضاع  في  عادل  انتقال 

بمدينة  المتحدة  األمم  مقر  في  المتداخلة« 

نيويورك.

السيدة  سعادة  االجتماع  في  قطر  دولة  مثل 

وزير  المسند  ناصر  بن  علي  بنت  مريم 

بحضور  وذلك  واألسرة،  االجتماعية  التنمية 

األمين  غوتيريش  أنطونيو  السيد  سعادة 

المتحدة. لألمم  العام 

بن  علي  بنت  مريم  السيدة  سعادة  وأكدت 

افتتاح  في  ألقتها  كلمة  في  المسند،  ناصر 

منظمة  لجهود  قطر  دولة  دعم  على  االجتماع، 

والحماية  الوظائف  بشأن  المتحدة  األمم 

العادلة. للتحوالت  االجتماعية 

إن توجيهات حضرة صاحب   وقالت سعادتها 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

لخلق  األولوية  منحت  لطالما  المفدى،  البالد 

بهدف  االجتماعية  والحماية  العمل  فرص 

على  المستدامة  التنمية  سياسة  تحقيق 

والدولي. الوطني  المستويين 

قطر  في  البشرية  التنمية  أن  وأضافت   

النمو  لتحقيق  األربع  الركائز  إحدى  تعتبر 

حكومة  استثمرت  حيث  الوطني،  واالزدهار 

دولة قطر في برامج تعليمية وتدريبية عالية 

االحتفاظ  على  المواطنين  لمساعدة  الجودة 

التحوالت  مع  والتكيف  تغييرها  أو  بوظائفهم 

والرقمية. الخضراء 

الحكومة  اهتمام  أن  على  سعادتها  وشددت 

وتعداه  المؤسسي  الوظيفي  القطاع  تجاوز 

وزارة  أطلقت  حيث  المنزلي،  الخاص  للقطاع 

»من  برنامج  واألسرة  االجتماعية  التنمية 

داعمة  خدمات  خالله  من  تقدم  والذي  الوطن« 

مهاراتهم  تطوير  من  المنتجة  األسر  لتمكين 

المالية. لرفع وضمان ديمومة مواردهم 

االجتماعية  التنمية  وزير  سعادة  وعبرت   

القطرية  بالجهود  فخرها  عن  واألسرة، 

إطار  تشكيل  في  تجسدت  والتي  المتواصلة 

وحماية  العمال  حقوق  لحماية  جديد  قانوني 

الوظائف.

سفير قطر في برلين:

زيارة المستشار األلماني تعكس العالقات المتميزة
الشيخ  سعادة  أكد  -قنا-  الدوحة 

ثاني،  آل  سعود  بن  محمد  بن  عبدالله 

ألمانيا  جمهورية  لدى  قطر  دولة  سفير 

األلماني  المستشار  زيارة  أن  االتحادية، 

قطر  لدولة  اليوم،  شولتس،  أوالف 

وصلت  الذي  المتميز  المستوى  تعكس 

الصديقين  البلدين  بين  العالقات  إليه 

منذ  األولى  »وهي  كافة،  األصعدة  على 

العام  من  ديسمبر  في  منصبه  تولي 

الماضي«.

في  برلين  في  الدوحة  سفير  وذّكر 

» قنا«  القطرية  األنباء  لوكالة  تصريحه 

بزيارة صاحب السمو أمير البالد المفدى 

مايو  شهر  في  ألمانيا  إلى  الله(  )حفظه 

ثالث  على  التوقيع  تم  حيث  الماضي، 

والطاقة  الدفاع  مجاالت  في  اتفاقيات 

استثمارات  أن  إلى  مشيرا  واالستثمار، 

واحدة من  والخاصة تعد  السيادية  قطر 

أكبر االستثمارات في ألمانيا.

التبادل  حجم  إن  سعادته:  وقال 

مليارات   3 تجاوز  البلدين  بين  التجاري 

عدد  وإن  الماضي،  العام  أميركي  دوالر 

في  تساهم  التي  األلمانية  الشركات 

تطوير االقتصاد القطري يصل قرابة 300 

شركة في مجاالت مختلفة.

الحالي  الوضع  أن  على  سعادته  وأكد 

جميع  في  والنزاعات  باألزمات  المليء 

معدالت  ارتفاع  مثل  العالم  أنحاء 

الغذائي،  األمن  وحالة  التضخم، 

آليات  تفعيل  يتطلب  الطاقة،  ونقص 

التعاون والتشاور المستمر بين قيادتي 

البلدين.
{ الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود

لمختبرات التسريع التابعة لبرنامج األمم اإلنمائي

دعم قطري بـ »10« ماليين دوالر إضافية
المتحدة  األمم  برنامج  جدد  قنا-  نيويورك- 

شراكتهما،  للتنمية  قطر  وصندوق  اإلنمائي 

بااللتزام بتقديم مبلغ إضافي قدره 10 ماليين 

التابعة  التسريع  مختبرات  لدعم  دوالر 

أسرع  وهي  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  لبرنامج 

التنمية  مجال  في  تعليمية  شبكة  وأكبر 

المستدامة والتي تعمل في 115 دولة. 

وقعت  فقد  للصندوق  بيان  وبحسب 

من  تمتد  لفترة  تجديد  اتفاقية  المنظمتان 

الدعم  إجمالي  بذلك  ليصل   ،2025 إلى   2022
القطري لمختبرات التسريع التابعة لبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي إلى 30 مليون دوالر. 

التابعة  التسريع  مختبرات  تعريف  تم  وقد 

خالل  من  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج 

المبتكرين  واختبار  إيجاد  على  قدرتها 

منهم  والتعلم  الحلول  وتكرار  المحليين، 

التنمية  تحديات  حل  كيفية  تعلم  لتعزيز 

إلى  وصوال  المناخ  تغير  من  بدءا  العالمية، 

مستقبل العمل والتحول الرقمي. 

على  االستثمار-  هذا  خالل  -من  قطر  وأكدت 

دورها كمستثمر مؤسس ذو رؤية لمختبرات 

المتحدة  األمم  لبرنامج  التابعة  التسريع 

الوزارة االتحادية  اإلنمائي، وذلك بالتعاون مع 

للتعاون االقتصادي والتنمية في ألمانيا. 

شتاينر،  أكيم  السيد  قال  السياق  هذا  وفي 

»يجب  اإلنمائي:  المتحدة  األمم  برنامج  مدير 

أن يكون االبتكار بجميع أشكاله -التكنولوجي 

الخيارات  محور  والثقافي-  واالجتماعي 

ُيظهر  حيث  اليوم  نتخذها  التي  المستدامة 

التابعة  التسريع  لمختبرات  الدعم  هذا 

البصيرة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج 

التي تتمتع بها قطر، واستعدادها للتعلم من 

من  التغيير  في  واالستثمار  المحلية  الحلول 

القاعدة وصوال إلى القمة التي يمكن أن تشكل 

المؤسسات والمجتمعات في هذه األوقات غير 

المسبوقة«.. مضيفا أن »هذه الشراكة تدعم 

الحاجة  تشتد  التي  الجديدة  العمل  طرق 

المترابطة  األزمات  معالجة  أردنا  إذا  إليها 

أهداف  نحو  التوجه  في  ورغبنا  عالمنا،  في 

التنمية المستدامة«. 

الكواري،  خليفة  السيد  سعادة  أكد  بدوره، 

أن أحد  للتنمية، على  مدير عام صندوق قطر 

األهداف المهمة لصندوق قطر للتنمية يتمثل 

والمستدامة،  الشاملة  التنمية  تحقيق  في 

حيث يمثل تجديد الشراكة مع برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي خطوة ناجحة نحو تحقيق 

هذا الهدف. 

وقال الكواري: »يشرفنا أن نواصل تعاوننا مع 

هذا الشريك المهم لتلبية احتياجات التنمية 

بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، كما يسعدنا 

استمرار هذا التعاون مع برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي لمعالجة المخاطر األساسية وتعزيز 

المرونة في جميع أنحاء العالم«. 

حيث  جديدا  إنجازا  االتفاقية  هذه  وتمثل 

لالبتكار  مختبرا   91 من  شبكة  أن  تعني 

االجتماعي تفي بوعدها بإعادة تصور التنمية 

والعشرين،  الحادي  للقرن  المستدامة 

 152 المختبرات  عالجت   ،2021 سنة  ففي 

أهداف  جميع  تغطي  مختلفا،  تنمويا  تحديا 

ولقد  عشر،  السبعة  المستدامة  التنمية 

البيانات  مصادر  من  جديدا  نوعا   29 قدموا 

المبتكرة وغير العادية مثل استخدام بيانات 

أو  الغابات،  إزالة  لمكافحة  الصناعية  األقمار 

استخدام الذكاء االصطناعي لمعالجة تلوث 

 2000 الهواء، واكتشفت المختبرات أكثر من 

الشعبية  القواعد  مستوى  على  مبتكر  حل 

المستدامة  التنمية  أهداف  جميع  تغطي 

السبعة عشر. 

لبرنامج  التابعة  التسريع  مختبرات  وتساعد 

التنمية  تحقيق  على  اإلنمائي  المتحدة  األمم 

»البناء  مفهوم  حول  تتمحور  التي  التصاعدية 

التعاوني« لمستقبل أكثر اخضرارا واستدامة 

معا، ومساعدة كبار صانعي القرار على مواكبة 

من  الجديد  والنوع  المتسارعة  التغيير  وتيرة 

أوجه عدم اليقين التي يواجهها العالم.

في المخيمات ببنغالديش

»الهالل« يوزع »15« ألف سلة غذائية

خالل  من  مؤخرًا،  القطري  األحمر  الهالل  قام 

بتوزيع  بنغالديش،  في  التمثيلية  بعثته 

 15,600 منها  استفاد  متكاملة  غذائية  سالت 

في  شخص   78,000 حوالي  تضم  أسرة 

من  والمتضررين  الالجئين  مخيمات 

بهدف  سيلهيت،  مقاطعة  في  الفيضانات 

احتياجاتهم  وتأمين  معاناتهم،  من  التخفيف 

أمنهم  التموينية، وتعزيز  المواد  األساسية من 

للمتطوعين  مؤقت  عمل  وتوفير  الغذائي، 

وأرباب األسر الفقيرة والالجئة.

الغذائية  السالت  توزيع  عمليات  تمت 

البنغالديشي  األحمر  الهالل  مع  بالتنسيق 

الالجئين في مدينة  الحكومي إلغاثة  والمكتب 

على  الغذائية  السلة  وتحتوي  بازار،  كوكس 

مجموعة متنوع من المواد الغذائية األساسية 

والفاصوليا  والحمص  والعدس  الدقيق  مثل 

والسكر والملح والتوابل والحليب والمعكرونة.

التي  الغذائية،  المواد  توزيع  عملية  وجاءت 

10 أيام متواصلة، بالتوازي  استمرت على مدار 

مع التدخالت اإلنسانية المتعددة التي ينفذها 

مخيمات  في  حاليًا  القطري  األحمر  الهالل 

تهدف  والتي  ميانمار،  من  القادمين  الالجئين 

اآلمن  اإليواء  ظروف  وتحسين  توفير  إلى 

وخدمات الرعاية الصحية واألمن الغذائي بين 

الالجئين والمجتمع المحلي المضيف.

من  القادمين  الالجئين  أزمة  أن  بالذكر  جدير 

ميانمار إلى بنغالديش، ال تزال مستمرة للعام 

من  أكثر  لجأ  حيث  التوالي،  على  الخامس 

889,000 شخص إلى جنوب غرب بنغالديش 
السامية  المفوضية  إحصائيات  بحسب 

واستقروا  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم 

ويعيشون  بالسكان،  مكتظًا  مخيمًا   34 في 

بدائية،  مواد  من  مكونة  بسيطة  مساكن  في 

اإلنسانية  االحتياجات  معظم  إلى  ويفتقرون 

والمأوى  الصحة  خدمات  مثل  الضرورية، 

وغير  الغذائية  والمواد  الصحي  والصرف 

الغذائية.

$ الدوحة

بمركز جامعة قطر للعلماء الشباب

إطالق البرنامج الوطني لتعزيز البحث العلمي

الشباب،  للعلماء  قطر  جامعة  مركز  أطلق 

البحث  دعم  شؤون  إدارة  مع  بالتعاون 

البحث  قطاع  في  والعقود(  )المنح 

من  الثانية  الدورة  العليا،  والدراسات 

العلمي،  البحث  لتعزيز  الوطني  البرنامج 

سبتمبر   8 الموافق  الخميس  يوم  وذلك 

2022. ويكمن الهدف الرئيسي من البرنامج 
في إتاحة الفرصة لطلبة المدارس الثانوية 

مهاراتهم  وتقوية  البحث  عالم  الستكشاف 

الشباب  وتمكين  دعم  إلى  باإلضافة  فيه، 

في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

للمستقبل  وإعدادهم  والرياضيات، 

كقوى بشرية ذات كفاءات عالية في هذه 

الوطني  البرنامج  تأسس  وقد  المجاالت. 

اإلعالن  وتم   ،2020 ديسمبر  في  للبحث 

البحثية  المنح  في  الفائزة  المشاريع  عن 

)الدورة الثانية( في يونيو 2021. 

جامعة  في  افتتاح  البرنامج بحفل  بدأ  وقد 

المرحلة  طلبة  تعريف  فيه  تم  قطر، 

بالمنح  الفائزة  بالمشاريع  الثانوية 

واختيار  فهم  من  يتمكنوا  حتى  البحثية 

ضمن  عليه  للعمل  لهم  األنسب  البحث 

فريق البحث المكون من طلبة المرحلتين 

المشرف.  والدكتور  والجامعية  الثانوية 

وقد بلغ عدد الطلبة المشاركين في الدورة 

الثانية اثني عشر طالًبا من ست مدارس 

حكومية وخاصة، وهي: مدرسة جاسم بن 

األرقم  وأكاديمية  للبنين،  الثانوية  حمد 

للبنات،  الثانوية  زبيدة  ومدرسة  للبنات، 

ومدرسة قطر للعلوم، وأكاديمية الجزيرة، 

ومدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين. 

البرنامج  في  مشاركتهم  خالل  ومن 

احترافية،  بصورة  الطلبة  سيتعلم 

قطر،  جامعة  في  الباحثين  إشراف  تحت 

طريق  عن  العلمي،  البحث  أساسيات 

تدريب عملي مكثف في مختبرات البحث، 

كما سيساعدهم البرنامج على فهم أهمية 

البحثية،  اهتماماتهم  وتنمية  البحث، 

وانطلقت  األبحاث.  مجال  في  والعمل 

سبتمبر   11 في  للطلبة  العلمية  الرحلة 

والمراكز  الكليات  مختلف  في   ،2022
هذه  وستختم  قطر.  بجامعة  البحثية 

الطلبة  فيه  يقدم  نهائي  حفل  في  الرحلة 

لدولة  بالنسبة  وأهميتها  أبحاثهم،  نتائج 

قطر.

الدكتورة  األستاذة  قالت  لها،  تصريٍح  وفي 

الجامعة  رئيس  نائب  المعاضيد،  مريم 

للبحث والدراسات العليا: »إن قطاع البحث 

إشراك  على  يشجع  العليا  والدراسات 

الباحثين،  العلماء  من  متكاملة  منظومة 

الجامعة،  وطلبة  العليا،  الدراسات  وطلبة 

نشاط  في  المدارس  طلبة  إلى  باإلضافة 

الوطني  البرنامج  في  كما  عملي،  بحثي 

سيعزز  الذي  العلمي  البحث  لتعزيز 

لهم  وسيفتح  للمستقبل،  الطلبة  نظرة 

آفاًقا جديدة في مجاالت البحث، وسيمكن 

ومعارف  مهارات  اكتساب  من  الطلبة 

عديدة في البحث العلمي والتفكير النقدي 

والتقانات الحديثة.

$ الدوحة
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المتحدث اإلقليمي باسم وزارة الخارجية األميركية:

العالقات األميركية ـــ القطرية قوية
نيويورك- قنا- أكد السيد سامويل وربيرغ 
المتحدث اإلقليمي باسم وزارة الخارجية 

األميركية أن العالقات األميركية - 
القطرية تمر حاليا بأفضل حاالتها خالل 

أكثر من خمسين عاما.
وفي حوار لوكالة األنباء القطرية » قنا« 

من نيويورك على هامش اجتماعات 
الدورة 77 للجمعية العامة لألمم 

المتحدة قال وربيرغ: »عالقات البلدين 
في أوج ازدهارها، وأفضل حاالتها خالل 

50 عاما من عالقات دبلوماسية مميزة«، 
وأضاف: »تشمل عالقات التعاون بين 

البلدين مختلف المجاالت، ومنها 
الطاقة والدفاع، باإلضافة إلى مجاالت 

أخرى مثل: التعاون االقتصادي والتعليم، 
واألمن الغذائي والكيماويات والرعاية 

الصحية«. 

وأشار إلى أن العالقات األميركية - القطرية قوية، وتقوم على 

مجموعة من األسس الثابتة على طريق بناء وتعزيز التعاون 

والبلدين  القيادتين  بين  المتواصل  والتشاور  االستراتيجي 

المشتركة،  ومصالحهما  أهدافهما  يخدم  بما  الصديقين، 

ويسهم في تحقيق االستقرار واألمن اإلقليمي والسالم العالمي.

القوي  دعمهما  عن  عبرتا  وقطر  المتحدة  الواليات  أن  وأوضح 

بتعزيز  المشترك  والتزامهما  الثنائية  العالقات  لتوسيع 

بتعزيز  والتزامهما  العالميين،  والرخاء  والسالم  التعاون 

البلدين  التجارة واالستثمار، كما أن هناك تعاونا كبيرا بين 

البلدين  مصالح  تخدم  التي  المهمة  الملفات  من  العديد  في 

والمنطقة والعالم من بينها التصدي لجائحة » كوفيد - 19«، 

وتبني ملف مشترك لمكافحة وتمويل اإلرهاب في العالم.

الشيخ تميم  السمو  وربيرغ برؤية حضرة صاحب  كما أشاد 

نحو  قطر  قادت  التي  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

التقدم واالزدهار، بما رسخ مكانتها في االقتصاد العالمي، وعزز 

دورها على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن مشاركة سمو األمير 

العامة  للجمعية   77 الدورة  أعمال  في 

أوج  ودولة قطر في  تأتي  المتحدة،  لألمم 

ما  الدولية،  الساحة  على  نجاحها 

عكس القوة التي تتمتع بها، ومكانتها 

العالمية، ودورها المؤثر على مستوى 

في  ونجاح  الحدود،  فاق  الذي  العالم، 

تقديم رسائل تفاؤل وسالم للعالم.

إلى  بالحديث  وربيرغ  سامويل  وانتقل 

الكونغرس لدولة قطر »حليفا  تصنيف 

خارج  من  المتحدة  للواليات  رئيسيا 

قائال:  األطلسي  الناتو «،  شمال  حلف 

المباحثات  عقب  التصنيف  هذا  »يأتي 

جو  األميركي  الرئيس  أجراها  التي 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  مع  بايدن 

بن حمد آل ثاني، في أول لقاء قمة يعقده 

مع قائد خليجي في البيت األبيض منذ 

قال  حيث  عام،  قبل  الرئاسة  توليه 

حليفا  قطر  تصنيف  إن  حينها:  بايدن 

رئيسيا للواليات المتحدة هو اعتراف بمصلحتنا الوطنية في 

تعميق التعاون الدفاعي واألمني معها«.

وأضاف أن تسمية دولة كحليف رئيسي غير عضو في حلف 

تربط  التي  الوثيقة  العالقات  لقوة  رمزية  رسالة  تعد  الناتو 

يفتح  التصنيف  هذا  أن  كما  الدولة،  بتلك  المتحدة  الواليات 

نطاقا جديدا للتعاون بين البلدين في مختلف المجاالت بما 

في ذلك العسكرية.

من  فوائد  لقطر  سيوفر  الجديد  التصنيف  أن  وربيرغ  وأكد   

حيث توثيق التعاون األمني والمشتريات العسكرية، كما أن 

معتبرا  الثنائية،  العالقات  ومتانة  عمق  يؤكد  التصنيف  هذا 

مع  يأتي  الناتو  حلف  خارج  من  الرئيسي  الحليف  وضع  أن 

التصنيف  هذا  ميزة  أن  كما  اللوجستية،  الفوائد  بعض 

األساسية تتمثل في انضمام تلك الدولة إلى الطبقة المميزة 

المتحدة لدولة  الواليات  إلى أن تصنيف  من الشركاء. ولفت 

لدولة  بالنسبة  مهما  أمرا  يعد  الناتو  خارج  من  كحليف  قطر 

نتائج  سيحمل  هذا  أن  أعتقد  وقال:  المتحدة،  وللواليات  قطر 

في  التوسع  في  فقط  ليس  العالقات  مستوى  على  إيجابية 

إحالل السالم، ولكن أيضا على مستوى األمن القومي للبلدين.

وفي حديثه عن القضية الفلسطينية، أشاد السيد سامويل 

وربيرغ، المتحدث اإلقليمي باسم وزارة الخارجية األميركية، 

بالدور  نيويورك  من  القطرية  األنباء  وكالة  مع  حواره  في 

القطري، وثبات قطر في تبنيها لهذه القضية.

وقال: إن اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة هذا العام 

الذين  اإلسرائيليين  القادة  لهجة  يخص  فيما  تحوال  شهدت 

مدى  على  المتحدة  األمم  في  الفلسطيني  الوضع  يذكروا  لم 

سنوات، لكن هذا العام دعا رئيس وزراء إسرائيل إلى العمل 

على تطبيق حل الدولتين، وهو ما أعلن عنه من قبل الرئيس 

أغسطس  في  إلسرائيل  زيارته  خالل  بايدن  جو  األميركي 

الماضي.

وعن الحرب الروسية في أوكرانيا، أكد أن الرئيس الروسي هو 

الوحيد الذي يملك مفاتيح الحل السلمي في هذه األزمة، من 

األوكرانية كافة،  األراضي  الفوري من  االنسحاب  إعالنه  خالل 

مؤكدا أن الواليات المتحدة ستكثف مساعداتها ألوكرانيا ردا 

على الحرب التي تشنها روسيا على األراضي األوكرانية.

السالم  هي  الحرب  هذه  إلنهاء  المثلى  الطريقة  أن  وأكد 

فشل  حالة  وفي  كافة،  األوكرانية  األراضي  من  واالنسحاب 

األوكرانيين  تعزيز  مواصلة  في  سنستمر  حل،  إلى  التوصل 

على  ما،  مرحلة  في  قادرين،  يكونوا  حتى  القتال،  ميدان  في 

على  ويحافظ  أوكرانيا،  تقبله  حل  إلى  والتوصل  الجلوس 

أوكرانيا دولة ذات سيادة ومستقلة في أوروبا.

وأشار إلى أن الواليات المتحدة مستعدة باالشتراك مع حلفائها 

مضت  إذا  روسيا  على  إضافية  اقتصادية  عقوبات  لفرض 

ال  الحرب  أن  خاصة  أوكرانيا،  ضد  حربها  في  قدما  موسكو 

أرجاء  كل  إلى  يمتد  بل  الدولتين،  حدود  على  تأثيرها  يقف 

أي  من  أكثر  األغذية  سوق  في  التوترات  تفاقمت  فقد  العالم، 

وقت مضى، وهناك تحذيرات من أزمة غذاء عالمية، كما أثرت 

الحرب الروسية في أوكرانيا على سوق األسمدة والمحاصيل 

زيادة  إلى  بالتالي  ذلك  وأدى  منها،  الكثير  أوكرانيا  تنتج  التي 

تصدير  من  أوكرانيا  تتمكن  ولم  األغذية،  أسعار  في  حادة 

معظم محاصيلها هذا العام، في حين أن إنتاج األسمدة الذي 

يحتاج إلى وفرة في الطاقة تعرض لضرر بالغ بسبب أسعار 

الطاقة المتصاعدة في أنحاء العالم.

الحرب  سببته  ما  لوربيرغ-  -والحديث  ذلك  إلى  أضف 

ومن  الطاقة،  سوق  في  حادة  أزمة  من  أوكرانيا  في  الروسية 

تحمل  إلى  العالم  أنحاء  جميع  في  الغاز  منتجي  ندعو  هنا 

من  بالحد  يتعلق  فيما  مسؤولياتهم 

شفافية  وضمان  األسعار  زيادات 

لإلبقاء  الضروري  األمر  وهو  األسواق، 

في  لألسمدة  اإلنتاجية  الطاقة  على 

الحفاظ  وأيضا  العالم،  مناطق  جميع 

على أمن إمدادات الطاقة إلى مستويات 

مقبولة.

بأكبر  روسيا  قيام  على  وربيرغ  وعلق 

عملية تجنيد لها منذ الحرب العالمية 

الرئيس  قيام  أن  معتبرا  الثانية، 

جندي  ألف   300 بتعبئة  الروسي 

روسي آخر للقتال يعد تصعيدا كبيرا 

بحياة  بالفعل  أودت  التي  للحرب 

مدنا  ودمرت  الماليين،  وشردت  اآلالف، 

العالمي،  باالقتصاد  أضرارا  وألحقت 

وأحيت مواجهة الحرب الباردة.

وأشار إلى أن قرار التعبئة الجزئية في 

روسيا »عمل يائس ودليل على فقدان 

الرئيس الروسي فالديمير بوتين للدعم بين حلفائه«، فضال 

عن أنه سيثير الغضب بين شعبه.

فيما  المتحدة  والواليات  قطر  بين  الرؤى  تطابق  إلى  وألمح 

التي  الطاقة  »أزمة  وقال:  العالم،  الطاقة في  أزمة  يتعلق بحل 

لقطر  المحوري  والدور  مسبوقة،  غير  حاليا  العالم  يشهدها 

من  كل  أعلنت  حيث  للجميع،  واضح  المتحدة  والواليات 

الدولتين ضرورة توفير الغاز بكميات كبيرة في السوق، وهو 

ما تعهدت به الواليات المتحدة، خاصة ألوروبا«.

إلى  االفتقار  بسبب  طاقة  أزمة  حاليا  العالم  »يواجه  وأضاف: 

والمتوازن للسياسات  الرشيد  والتخطيط  العالمي  التنسيق 

أزمة  تحولت  وقد  عديدة،  عقود  مدى  على  بالطاقة  المتعلقة 

وهنا  طاقة،  أزمة  إلى  سياسية  أزمة  من  أوكرانيا  في  الحرب 

ل  يجب التأكيد على أن سلع مثل الطاقة والغذاء والدواء تحمِّ

بدًءا  وذلك  التجارية،  المسؤولية  تتجاوز  مسؤولية  مصّدريها 

بالموثوقية واحترام العهود، ومن ناحية أخرى، ال يجوز حظر 

مرور مثل هذه السلع أو منع تصديرها أو استيرادها في مراحل 

وبالدرجة  الدول،  على  الحصار  وفرض  السياسية،  األزمات 

ذاتها ال يجوز استخدامها أداة في النزاعات، فهي ليست سالحا.

واالتصال  المباحثات  خالل  من  المتحدة  الواليات  أن  وأوضح 

المباشر مع العديد من الدول المنتجة للنفط والغاز، خاصة 

من  كبير  بشكل  تحد  أن  استطاعت  الخليج،  منطقة  في 

هذا  في  جاريا  العمل  زال  وما  الطاقة،  إمدادات  نقص  مخاوف 

اإلقليمي  المتحدث  وربيرغ،  سامويل  السيد  وأشاد  االتجاه. 

األنباء  وكالة  مع  حواره  في  األميركية،  الخارجية  وزارة  باسم 

القطرية من نيويورك، بالدور القطري البارز في الملف النووي 

خالفات  لحل  سعيها  في  بارز  دور  لقطر  كان  وقال:  اإليراني، 

الملف النووي اإليراني، فقد استضافت الدوحة في شهر يونيو 

المتحدة  الواليات  بين  مباشرة  غير  محادثات  جولة  الماضي 

النووي  الملف  في  الجمود  وكسر  االتفاق  إحياء  بهدف  وإيران 

اإليراني، وهي المبادرة التي نالت إشادة الرأي العام العالمي، 

لدولة  الدبلوماسية  الجهود  في  الدولي  المجتمع  ثقة  وأكدت 

قطر.

حلها  في  القطرية  الدبلوماسية  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  وهنا 

للخالفات -والحديث لوربيرغ- حيث تقوم بتوفير األجواء التي 

تتوج  أن  أمل  على  الحوار،  إنجاح  على  كافة  األطراف  تساعد 

في  تسهم  إيجابية  بنتائج  المباشرة  غير  المحادثات  جولة 

2015، بما يدعم ويعزز األمن  النووي الموقع عام  إحياء االتفاق 

لتعاون  جديدة  آفاقا  ويفتح  المنطقة،  في  والسالم  واالستقرار 

وحوار إقليمي أوسع مع إيران.

وأشار إلى أن جولة الدوحة استطاعت أن تقرب وجهات النظر 

المفاوضات  شاب  الذي  الجمود  تكسر  وأن  الجانبين،  بين 

الثقة  بناء  إجراءات  أن  خاصة  اإليراني،  النووي  الملف  بشأن 

ما  وهو  قطر،  دولة  أمام  األكبر  التحدي  كانت  الطرفين  بين 

لمباحثات  والتأسيس  به،  القيام  في  الدوحة  جولة  نجحت 

األميركيين  المسؤولين  بين  أيضا  المباشرة  غير  فيينا 

واإليرانيين، خالل شهر أغسطس الماضي.

واتصاالتها  الكبيرة  ومساعيها  قطر  دولة  اهتمام  أن  وأكد 

المستمرة مع طهران وواشنطن من أجل التوصل إلى أرضية 

مشتركة للعودة إلى مفاوضات فيينا، تأتي انطالقا من رغبتها 

الخطوة  هذه  أن  باعتبار  النووي،  لالتفاق  األطراف  عودة  في 

وتفتح  المنطقة،  في  والسلم  لألمن  أساسية  ركيزة  تشكل 

بالخير  يعود  إيران،  مع  أوسع  إقليمي  وحوار  لتعاون  اآلفاق 

كبيرة  دبلوماسية  خبرة  لها  قطر  دولة  وقال:  الجميع..  على 

الوصول  تأكيد  بكل  ويمكنها  الكبرى،  القضايا  حلحلة  في 

هي  مما  بكثير  أفضل  مرحلة  إلى  النووي  االتفاق  بمفاوضات 

األطراف،  جميع  ترضي  صيغة  إلى  والتوصل  اآلن،  عليه 

وتفضي إلى اتفاق جديد يغلق هذا الملف بشكل كامل.

أن  أو  أغلق،  قد  اإليراني  النووي  الملف  أن  نعتقد  »ال  وأضاف: 

المفاوضات فشلت، ما زال األمل معقودا في التوصل إلى حل، 

الملفات تأخذ مساحة كبيرة من  أن مثل هذه  المعروف  ومن 

وما  المعنية،  األطراف  عنها  ترضى  حلول  إلى  للوصول  الوقت 

زلت متفائال تجاه هذه القضية«.

وفي حديثه عن الملف السوري، أبدى وربيرغ إعجابه الشديد 

فيما  المتحدة  األمم  أمام  السمو  صاحب  خطاب  في  ورد  بما 

قاله  ما  بين  الرؤى  تطابق  مؤكدا  السوري،  بالشأن  يتعلق 

األزمة  لحل  بالده  رؤية  وبين  الشأن،  هذا  في  السمو  صاحب 

السورية، منتقدا عجز المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي 

الحرب في سوريا على ما ارتكبوه في حق الشعب السوري.

لألزمة  سياسي  حل  إلى  التوصل  ضرورة  إلى  وربيرغ  ودعا 

بيان  مع  ويتوافق  السوري  الشعب  تطلعات  يلبي  السورية، 

قلقه  عن  وأعرب   ،2254 رقم  األمن  مجلس  وقرار   ،»1 »جنيف 

اإلنسان  حقوق  وتجاوزات  وانتهاكات  العنف  استمرار  حيال 

في سوريا، ال سيما ما ذكره تقرير اللجنة من انعدام األمن في 

ممارسات  واستمرار  الحكومة،  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 

واالختفاء،  المعاملة  وسوء  والتعذيب  التعسفي  االعتقال 

ومصادرة  لمناطقهم،  العائدين  السوريين  بحق  واالبتزاز 

وقتل  العشوائية،  الهجمات  وشن  والممتلكات،  المنازل 

المدنيين واألطفال.

إن  وقال:  الروسي في سوريا،  الدور  للحذر بشأن  وربيرغ  ودعا 

روسيا »تتعمد تعطيل الحلول السلمية في هذا البلد كافة، 

من خالل إمداد قوات النظام باألسلحة لقتل الشعب السوري 

والطبية  الغذائية  المعونات  تمنع  نفسه  الوقت  وفي  األعزل، 

عنهم في مناطق كثيرة من األراضي السورية«.

 ،2022 قطر   FIFA العالم  لكأس  قطر  دولة  استضافة  وحول 

قطر  دولة  على  إيجابا  ستنعكس  االستضافة  هذه  أن  أكد 

عظمة  تعكس  االستضافة  هذه  أن  مضيفا  عموما،  والمنطقة 

اإلنجاز واإلعجاز في قطر الصغيرة في مساحتها، القادرة على 

استضافة أحداث عالمية ضخمة، وهي فرصة أخرى لتثبت 

قطر قدراتها، ولتقدم نفسها للعالم بشكل كبير يخلق الكثير 

من الفرص.

فوز  أتمنى  الشخصي  المستوى  »على  حواره:  ختام  في  وقال 

بالدي بمركز متقدم في هذه البطولة، لكن كوني دبلوماسيا، 

إلى  التي بذلتها قطر للوصول  الكبيرة  أن أشيد بالجهود  ال بد 

هذا المستوى الكبير من اإلعداد، بما يؤهلها لتقديم دورة غير 

لهذا  سيكون  وأيضا  البطوالت،  هذه  مثل  تنظيم  من  مسبوقة 

الحدث التاريخي تأثير ممتد على مدى السنوات المقبلة«.

هناك تعاون كبير 
بين البلدين في 

العديد من الملفات 
المهمة 

تصنيف أميركا 
لقطر كحليف من 

خارج الناتو يعد أمرا 
مهما للدولتين

الدبلوماسية 
القطرية توفر 
األجواء التي 

تساعد األطراف 
على إنجاح الحوار

تطابق الرؤى بين ما قاله صاحب السمو ورؤية بالدنا لحل األزمة السورية

استضافة قطر لكأس العالم ستنعكس إيجابا عليها والمنطقة

{ سامويل وربيرغ
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حول دور كرة القدم في إحداث التأثير المجتمعي

»مؤسسة قطر« تشارك في نقاشات أممية

الشيخة هند تلتقي مع العبات 
ومجموعة من صانعي التغيير الشباب

نيويورك- قنا- شاركت مؤسسة قطر للتربية 

من  مجموعة  في  المجتمع  وتنمية  والعلوم 

السابعة  الدورة  هامش  على  النقاشات 

المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية  والسبعين 

على  قدرتها  واستكشاف  القدم  كرة  دور  حول 

وكذلك  المجتمعي،  اإليجابي  التأثير  إحداث 

على صعيدي التعليم واالستدامة.

اجتماعات  في  مشاركتها  هامش  وعلى 

مع  وتبادلها  المعارف  من  المزيد  الستكشاف 

الرياضة،  مجال  في  الخبراء  من  مجموعة 

آل  حمد  بنت  هند  الشيخة  سعادة  التقت 

مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  ثاني، 

بالعبات  للمؤسسة،  التنفيذي  والرئيس  قطر 

تطوير  إلى  تتطلعن  ممن  قطر  من  قدم  كرة 

خالل  وذلك  الرياضة،  عالم  في  مسيرتهن 

بدعم  األميركية،  المتحدة  الواليات  زيارتهن 

قطر،  في  األميركية  السفارة  من  وتنظيم 

حيث  الربحية،  غير  العالم«  »تعليم  ومنظمة 

سان  إلى  ثم  نيويورك  مدينة  إلى  أوال  سافرن 

الخبراء  من  بمجموعة  والتقين  فرانسيسكو، 

القدم،  كرة  عالم  على  وتعرفن  الرياضيين، 

في  والتعمق  والتحكيم،  التدريب،  حيث  من 

بهذا  الخاصة  والتجارية  اإلدارية  الجوانب  فهم 

العالم.

مجموعة  مع  هند  الشيخة  سعادة  التقت  كما 

سافروا  الذين  الشباب  التغيير  صانعي  من 

مبادرة  من  كجزء  نيويورك  إلى  مؤخرا 

لمستقبل  »أفكار  بعنوان  قطر«  »مؤسسة 

تم  حيث  عام،  لمدة  استمرت  التي  قوي« 

توجيه هؤالء الطالب وتمكينهم ودعمهم وتعزيز 

ترنو  مشروعات  لتنفيذ  بينهم  فيما  التعاون 

مجاالت  ثالثة  في  العالمية  التحديات  حل  إلى 

والرفاه،  والصحة  التقدمي،  التعليم  وهي: 

واالستدامة، من خالل كرة القدم.

نقاش  في  قطر  مؤسسة  شاركت  وقد   

العالمية،  كونكورديا  منظمة  استضافته 

النساء  تمكين  على  الضوء  خالله  من  وسلطت 

كرة  مجال  في  مشاركتهن  وتعزيز  والفتيات 

القدم. 

النعيمي،  حسن  مشاعل  السيدة  وأكدت 

االستراتيجية  للمبادرات  التنفيذي  الرئيس 

الجلسة  هذه  خالل  قطر،  مؤسسة  في 

في  المرأة  مشاركة  أهمية  على  النقاشية، 

في  المرأة  تمثيل  »يعد  قائلة:  الرياضة، 

خاصة  لنا،  بالنسبة  هامة  قضية  الرياضة 

الرياضة  بعالم  المرأة  رحلة  في  ننطلق  ونحن 

االنضمام  على  النساء  من  المزيد  ونشجع 

إليها«.

وأضافت: »نحن بحاجة إلى المزيد من النماذج 

التي يمكن أن تتطلع إليها النساء، ما نحتاجه 

ما  تحديد  ومحاولة  إليهن،  اإلصغاء  هو  اآلن 

للتغلب  الحلول  وإيجاد  تحديات،  من  يواجهنه 

يحتذى  نماذج  خالل  من  التحديات،  تلك  على 

بها«.

متحدثين  ضم  الذي  كونكورديا،  نقاش  وعقد 

وهي  محمد،  ابتهاج  المؤلفة  منهم،  آخرين 

كذلك أول سيدة مسلمة أميركية حاصلة على 

زينج،  إيجالنتينا  والسيدة  أولمبية  ميدالية 

بالشراكة  أدوراس«،  »جول  منظمة  رئيس 

العليا  للجنة  التابع  المبهر  الجيل  برنامج  مع 

للمشاريع واإلرث، واستكشفوا سبل استخدام 

الرياضة كأداة لتحقيق تكافؤ الفرص.

مبادرة  طالب  لمجموعة  الفرصة  وأتيحت 

من  ثروة  على  الحصول  قوي«  لمستقبل  »أفكار 

واألنشطة  العمل  ورش  خالل  من  المعلومات 

وتعزيز  عمليا  إلرشادهم  تنظيمها  تم  التي 

طالب  تسعة  سافر  حيث  التعليمية،  خبراتهم 

في  واحدة  ذلك  في  بما  عمل،  ورش  لحضور 

تشيلسي،  سوق  في  »جوجل«  شركة  مكتب 

والتفاوض  أفكارهم  طرح  كيفية  تعلموا  حيث 

التعاون  قيم  بشأن  توجيههم  وتم  حولها، 

التأثير  خلق  كيفية  واستعراض  والتعاطف، 

المستدام من خالل مهارات تحديد المشكالت، 

والتخطيط االستراتيجي طويل المدى.



في  الصحة  مسؤولو  أعد  قنا-  الدوحة- 

الصحة  ومنظمة  العامة،  الصحة  وزارة 

التدابير  من  واسعة  مجموعة  العالمية، 

تهدد  محتملة  أخطار  أي  من  للتخفيف 

الصحة العامة، ولضمان سالمة الالعبين 

والمسؤولين والمشجعين والسكان طوال 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

وسط توقعات بأن يزور دولة قطر أكثر من 

مليون مشجع لحضور البطولة. 

شراكة  إطار  في  الجهود  هذه  وجاءت 

والتي  الصحة«،  أجل  من  »الرياضة 

الصحة  وزارة  بين  سنوات  لثالث  تمتد 

العالمية،  الصحة  ومنظمة  العامة 

يعد  الصحي  األمن  أن  إلى  باإلشارة 

إلى  الشراكة  لتلك  أساسية  ركيزة 

ذلك  ويشمل  الصحة،  تعزيز  جانب 

تقييم المخاطر وبروتوكوالت التجمعات 

وخارجها،  المالعب  داخل  الجماهيرية 

لحماية  األحداث  على  القائمة  والمراقبة 

المعدية،  األمراض  تفشي  من  الناس 

األمن  عنصر  لكون  المخاطر  عن  واإلبالغ 

ضمان  في  أساسيا  دورا  يلعب  الصحي 

األحداث  في  المشاركين  ورفاهية  صحة 

الرياضية الضخمة.

مدير  الرميحي  عيد  حمد  الدكتور  وقال 

األمراض  ومكافحة  الصحة  حماية  إدارة 

العامة:  الصحة  وزارة  في  االنتقالية 

مثل  الضخمة،  الرياضية  األحداث  إن 

أعداد  يحضرها  العالم،  كأس  بطوالت 

قد  عبئا  يشكل  مما  الناس،  من  كبيرة 

العامة  الصحة  خدمات  كاهل  يثقل 

المجتمع  أو  للدولة  االستجابة  وموارد 

بالغ  أمر  االستعداد  أن  معتبرا  المضيف، 

الصحي،  لألمن  فعالة  خطة  ألي  األهمية 

الصحية  الرعاية  قطاع  أن  إلى  باإلشارة 

في قطر شهد تحوال ملحوظا في السنوات 

األخيرة. 

في  الصحية  الرعاية  قطاع  أن  وأضاف 

ملحوظا  وتوسعا  كبيرا  نموا  شهد  قطر 

بعد  الماضية،  سنوات  العشر  خالل 

و16  جديدة  مستشفيات  عشرة  افتتاح 

األولية  الصحية  للرعاية  جديدا  مركزا 

منذ عام 2010 في القطاع العام وحده، مما 

ساهم في تعزيز القدرة االستيعابية عبر 

المنظومة الصحية بشكل كبير.

مهما  مجاال  هناك  أن  إلى  الرميحي  وأشار 

العاملة،  القوى  في  يتمثل  للتنمية  آخر 

وذي  لبناء فريق قوي  أهمية كبيرة  فهناك 

في  المتخصصين  من  عالية  مهارات 

الصحي،  النظام  في  الصحية  الرعاية 

صحية  رعاية  خدمات  تقديم  لقيادة 

أن  إلى  الفتا  قطر،  لسكان  الجودة  عالية 

جميع مشجعي كرة القدم الذين يزورون 

لكرة  العالم  كأس  بطولة  لحضور  قطر 

الرعاية  خدمات  على  سيحصلون  القدم 

الطبية  حمد  مؤسسة  فرق  من  الصحية 

وفق أعلى المعايير الدولية.

ريانا  الدكتورة  أعربت  جهتها،  ومن 

العالمية  الصحة  منظمة  ممثلة  بوحقة، 

بالتجارب  إعجابها  عن  قطر،  دولة  في 

بطولة  أن  خاصة  للدولة،  الناجحة 

كأس العرب التي أقيمت فيها أظهرت لنا 

إمكانية  وكشفت  المستفادة،  الدروس 

تنظيم التجمعات الجماهيرية بنجاح إذا 

أنه  ونوهت  صحيح.  بشكل  إدارتها  تمت 

الناجمة  المخاطر  من  التقليل  باإلمكان 

تدابير  تطبيق  خالل  من  التجمعات  عن 

حدث  لكل  خصيصا  مصممة  احترازية 

والسياق  والمشاركين  األماكن  على 

الذي يقام فيه الحدث، وذلك في إطار عام 

العامة  والصحة  الترصد  تدابير  لتعزيز 

المتبعة في البلد المضيف.

في  تتمثل  اليوم  خططهم  أن  وأضافت 

البناء على أفضل الممارسات والتوصيات 

الصادرة عن بطولة كأس العرب FIFA قطر 

الصحية،  للطوارئ  التأهب  وتعزيز   ،2021
على  الحفاظ  وضمان 

االحـتـرازيـة  التدابــيــر 

األمـــــــراض  الحــتـــــواء 

المعدية، بما في ذلك 

»كوفيد - 19« من أجل 

سـالمـة  علـى  الحفـاظ 

وصـحـتـهــم.  النـــــاس 

منظمة  أن  إلى  ويشار 

العـالمــيــة  الصــحــــة 

على  وتشجع  تدعم 

تـمـــاريـن  اســـتخـدام 

من  كجزء  المحاكاة 

للتـأهـــب  التخطــيــط 

للطوارئ.
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لوزراء خارجية دول »التعاون«

قطر تشارك في اجتماع مع روسيا االتحادية
في  أمس،  قطر،  دولة  شاركت  -قنا-  نيويورك 

دول  خارجية  وزراء  السعادة  أصحاب  اجتماع 

مع  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

خارجية  وزير  الفروف  سيرغي  السيد  سعادة 

روسيا االتحادية، وذلك على هامش أعمال الدورة 

الـ 77 للجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك.

السيد  سعادة  االجتماع،  في  قطر  دولة  مثل 

سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون 

الخارجية.

مع اقتراب بطولة كأس العالم

تعاون بين »الصحة« و»المنظمة العالمية«
لمجموعة الـ »77 والصين«

.. وتشارك في اجتماع لوزراء الخارجية
شاركت  قنا-  نيويورك- 

االجتماع  في  قطر  دولة 

السادس  السنوي 

خارجية  لوزراء  واألربعين 

الدول األعضاء في مجموعة 

برئاسة  والصين،  الـ77 

باكستان  جمهورية 

على  وذلك  اإلسالمية، 

الـ77  الدورة  أعمال  هامش 

لألمم  العامة  للجمعية 

المتحدة بنيويورك.

مثل دولة قطر في االجتماع 

سلطان  السيد  سعادة 

وزير  المريخي،  سعد  بن 

الدولة للشؤون الخارجية.

بيان  في  سعادته،  وأكد 

االجتماع،  أمام  قطر  دولة 

دائما  ستعمل  قطر  أن 

المتمثلة  الثوابت  ضمن 

والعمل  بالتضامن 

األطراف،  المتعدد 

بأهداف  االلتزام  وستواصل 

الـ77  مجموعة  وأولويات 

يخدم  بما  والصين، 

المشتركة  المصلحة 

أهدافها  ويحقق  للمجموعة 

على  مشددا  النبيلة، 

فاعل  كعضو  حرصها، 

دعم  على  المجموعة،  في 

قدما  والمضي  الجهود 

الطموحات  تحقيق  في 

المشتركة،  والتصورات 

بأهمية  منها  إدراكا  وذلك 

األطراف،  المتعدد  التعاون 

المستندة  بالقيم  وااللتزام 

التكاتف  مبادئ  إلى 

والشراكة.

اتخذت  قطر  دولة  أن  وذكر 

التي  الخطوات  من  العديد 

بتعزيز  التزامها  تؤكد 

التعاون والتنسيق، مشيرا 

قمة  استضافتها  إلى 

عام  في  الثانية  الجنوب 

إرادتها  يعكس  بما   ،2005
ترسيخ  في  السياسية 

وتوحيد  التعاون  هذا 

األهداف  لتحقيق  الجهود 

عن  ومعربا  المشتركة، 

في  للمشاركة  قطر  تطلع 

التي  الثالثة  الجنوب  قمة 

ستستضيفها أوغندا.

السيد  سعادة  أبرز  كما 

سعد  بن  سلطان 

حرص  المريخي، 

مواصلة  على  قطر  دولة 

الدبلوماسية  جهودها 

على  المتميزة  وعالقاتها 

اإلقليمي  المستويين 

الجهود  ودعم  والدولي، 

األمن  لتعزيز  الدولية 

مشيرا  الدوليين،  والسلم 

الذي  الوقت  في  أنه  إلى 

للنزاعات  تزايدا  نشهد فيه 

العالم،  حول  والتوترات 

السلبية  والتداعيات 

للجائحة،  المتواصلة 

المناخية،  واألزمة 

والوقود  الغذاء  وأزمة 

اإلنسانية  واالحتياجات 

دولة  تتوان  لم  المتزايدة، 

بدورها  القيام  عن  قطر 

المساعدات،  تقديم  في 

شراكتها  تعزيز  وواصلت 

منظومة  مع  االستراتيجية 

تعد  حيث  المتحدة،  األمم 

الكبرى  الدول  مصاف  في 

مختلف  في  لها  الداعمة 

المجاالت.

الدولة  وزير  سعادة  وأكد 

أن  الخارجية،  للشؤون 

للتنمية  قطر  صندوق 

استجابته،  نطاق  وسع 

المشاريع  العديد من  وقدم 

والمساعدات  التنموية 

 80 من  ألكثر  اإلنسانية 

حيث  العالم  حول  دولة 

من  الماليين  منها  استفاد 

األشخاص، مذكرا في هذا 

قطر  صندوق  بأن  الصدد 

عام  في  ساهم  للتنمية 

2021 بأكثر من 551 مليون 
دوالر أميركي في مشاريعه 

والمساعدات  التنموية 

مع  بالتعاون  اإلنسانية، 

الشركاء االستراتيجيين.

دولة  ترحيب  عن  وأعرب 

جمهورية  باستضافة  قطر 

إحدى  العربية،  مصر 

الدورة  المجموعة،  دول 

والعشرين  السابعة 

التفاقية  األطراف  لمؤتمر 

اإلطارية  المتحدة  األمم 

شهر  في  المناخ  لتغير 

ضوء  في  القادم،  نوفمبر 

المناخية  األزمة  تشكله  ما 

من مشاغل على المستوى 

أمله  عن  معربا  الدولي، 

المؤتمر  يفضي  أن  في 

تدابير  اتخاذ  إلى  المرتقب 

تساهم  وطموحة  ملموسة 

آثار  من  التخفيف  في 

تغير المناخ، حيث قال في 

قطر  دولة  »إن  السياق  هذا 

في  المشاركة  إلى  تتطلع 

المؤتمر على نحو فاعل«.

سعادة  أعرب  كما 

سعد  بن  سلطان  السيد 

الدولة  وزير  المريخي، 

عن  الخارجية،  للشؤون 

البناء  إلى  قطر  دولة  تطلع 

اإليجابي  الزخم  على 

األول  الجزء  به  تميز  الذي 

المتحدة  األمم  لمؤتمر 

بأقل  المعني  الخامس 

انعقد  الذي  نموا  البلدان 

وتم   ،2022 مارس  شهر  في 

عمل  برنامج  اعتماد  خالله 

عمل  برنامج  هو  طموح، 

البلدان  الدوحة لصالح أقل 

تبقي  »مع  إنه  قائال  نموا، 

انعقاد  على  قليلة  أشهر 

لمؤتمر  الثاني  الجزء 

الخامس  المتحدة  األمم 

المعني بأقل البلدان نموا، 

قطر  دولة  تتشرف  الذي 

مدينة  في  باستضافته 

من  الفترة  خالل  الدوحة 

 ،2023 مارس   9 إلى   5
هذا  بأن  يقين  على  فإننا 

به  يحظى  وما  المؤتمر، 

النطاق  واسع  اهتمام  من 

العالمي،  المستوى  على 

تلبية  في  سيساهم 

هذه  وأولويات  احتياجات 

مسيرتها  ودعم  البلدان، 

التنمية  تحقيق  نحو 

الشاملة والمستدامة«.

المريخي: قطر ستعمل دائما ضمن 
ثوابت التضامن والعمل متعدد األطراف
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تحقيق نتائج تشمل األبعاد البدنية والعقلية والنفسية

تمكين األشخاص من اتخاذ خيارات أسلوب حياة صحية إيجابية

األمراض المزمنة تكلف الدولة الكثير لعالجها ومتابعتها 

رئيس القسم بـ »الرعاية األولية«.. د. عبدالحميد الخنجي لـ  $:

»7« مراكز صحية لخدمات المعافاة

لـ  خاص  حوار  في  الخنجي  د.  وقال 

صحية  مراكز   »7« هناك  أن   »$«

لخدمات المعافاة، وهي: معيذر الصحي، 

الوجبة الصحي، لعبيب الصحي، روضة 

الصحي،  صالل  أم  الصحي،  الخيل 

الصحي،  الخور  الصحي،  الرويس 

المراكز  هذه  خالل  من  الخدمات  وتقدم 

بعد الفحص الطبي والتأكد من أن الفرد 

ثم  ومن  الخدمة  تلقي  معايير  يستوفي 

وغيرها  األسرة،  طبيب  ِقبل  من  اإلحالة 

سنطالع  التي  والتساؤالت  التفاصيل  من 

اإلجابة عليها في سياق الحوار التالي: 

التي  الصحية  الخدمات  هي  ما  بداية   {

األمراض  ألصحاب  األولية  الرعاية  تقدمها 

المزمنة وسالمة صحتهم...؟ 

بمؤسسة  الوقائية  الصحة  قسم  يقدم   -

مراكز  خالل  من  األولية  الصحية  الرعاية 

الرعاية  خدمات  من  مجموعة  المعافاة 

رؤية  أهداف  لتحقيق  الوقائية  الصحية 

الرعاية  مجال  في   2030 الوطنية  قطر 

تقليل  أو  منع  إلى  تهدف  والتي  الصحية 

األربعة  الخطورة  لعوامل  األفراد  تعرض 

التدخين،  وهي  قطر  بدولة  الرئيسية 

الصحية  غير  األكل  عادات  السمنة، 

رؤية  تتمثل  حيث  البدني،  والخمول 

األشخاص  تمكين  في  المعافاة  خدمات 

صحية  حياة  أسلوب  خيارات  اتخاذ  من 

الصحة  في  التوازن  لتحقيق  إيجابية 

والعاطفية  واالجتماعية  والعقلية  البدنية 

حياة  ليعيشوا  الناس  ودعم  والروحية، 

أطول وأكثر صحة وإنتاجية.

تتوفر  التي  الصحية  المراكز  هي  ما   {

الرعاية  بمؤسسة  المعافاة  خدمات  فيها 

الصحية األولية...؟ 

مراكز   »6« في  المعافاة  مراكز  توجد   -

الصحي،  معيذر  مركز  وهي:  صحية 

لعبيب  مركز  الصحي،  الوجبة  مركز 

الصحي،  الخيل  روضة  مركز  الصحي، 

الرويس  مركز  الصحي،  صالل  أم  مركز 

وتقدم  الصحي،  الخور  مركز  الصحي، 

المراكز  هذه  خالل  من  الخدمات  هذه 

بعد الفحص الطبي والتأكد من أن الفرد 

ثم  ومن  الخدمة  تلقي  معايير  يستوفي 

اإلحالة من ِقبل طبيب األسرة. 

} ماذا عن الخدمات الصحية التي توفرها 

مراكز المعافاة...؟ 

حيث  الصحية  الحياة  عيادة  تشمل   -

يقوم الطبيب بتقييم حالة المريض وعمل 

صحي  برنامج  وعمل  الالزمة  الفحوصات 

الصحة  مدرب  وعيادة  مناسب،  ورياضي 

المريض  متابعة  على  العيادة  وتعمل 

وتقييم مدى التطور في حالته واالستفادة 

التوعية  إلى  باإلضافة  الخدمة،  من 

وعيادة  الصحي  باألسلوب  واإلرشاد 

وتقوم  الرياضية  التمارين  فيسيلوجيا 

للتعامل  المريض  جاهزية  مدى  باختبار 

عن  الرياضية  التمارين  أثناء  الجهد  مع 

والرئتين  القلب  طريق معرفة مدى كفاءة 

الرياضية  والصاالت  الجهد  مع  للتعامل 

والبخار،  والساونا  والتدليك  والمسبح 

ويتم االستفادة القصوى من هذه الخدمات 

والتمارين  اإلرشادية  المعلومات  باتباع 

الطبي  الكادر  لهم  قررها  كما  الرياضية 

الصحية  حالته  حسب  كل  المؤهل 

برامج  تشمل  كما  العمرية،  ومرحلته 

المعافاة عيادات اإلقالع عن التدخين والتي 

ويمكن  صحيا  مركزا  عشر  باثني  توجد 

أخذ موعد بها عن طريق االتصال واالحالة 

الذاتية أو بواسطة طبيب األسرة.

} ما هو الكشف الصحي المفروض القيام 

مراعاتها  ينبغي  التي  الزمنية  والفترة  به 

بين كل كشف طبي...؟ 

الطبي  والكشف  الفحص  من  الغرض   -

هو  المزمنة  األمراض  من  والتقصي 

القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  تقييم 

يكون  عندما  الفرد،  عند  الدموية  واألوعية 

واضحة،  أعراض  من  يعاني  ال  الشخص 

التشخيص  إجراء  الفحص  لنا  ويتيح 

لألمراض  المبكر،  العالج  وتوفير  المبكر 

والسكري  الدم  ضغط  ارتفاع  مثل  الكامنة 

واضطراب شحميات الدم لتجنب خطورة 

من  للحد  وكذلك  الصحية،  المشاكل 

مخاطر األمراض القلبية الوعائية، ويكون 

فحوصات  شكل  على  الطبي  الفحص 

الوضع  لتقييم  للدم  وفحوصات  سريرية 

حسب  على  وتكون  للمريض  الصحي 

إجراءات  أو  للمريض  الصحية  الحالة 

للكشف  شعاعي  كتصوير  للفحص 

المبكر لبعض أنواع السرطان. 

بجسِد  للتمتع  نصيحتكم  هي  ما   {

غير  أو  المزمنة  األمراض  من  خال  سليم 

المزمنة...؟

- هناك أربعة عوامل خطورة قابلة للتعديل 

اإلصابة  في  رئيسي  بشكل  تساهم 

المرتبطة  واإلعاقة  المزمنة،  باألمراض 

بها، والوفاة المبكرة، وهي: نقص النشاط 

التبغ،  وتعاطي  التغذية،  وسوء  البدني، 

 ،)CDC 2012( واالستهالك المفرط للكحول 

البد  وصحي  سليم  جسم  على  وللحفاظ 

من اتباع نمط صحي. 

عن  بالتفصيل  تحدثنا  أن  نرجو   {

األنماط الصحية التي يجب اتباعها... 

- تناول وجبات صحية ألن ما تأكله يرتبط 

ارتباطا وثيًقا بصحتك، ويمكن أن يساعد 

اتباع نظام غذائي صحي في تعزيز جهاز 

المناعة لديك، ويساعدك في الحفاظ على 

صحتك  يحسن  أن  ويمكن  صحي  وزن 

شرب  من  اإلكثار  إلى  باإلضافة  العامة، 

الماء  من  الكثير  شرب  أن  باعتبار  الماء، 

والمفاصل،  العضالت  عمل  على  يحافظ 

ويعزز  الدم،  في  الماء  كمية  من  ويزيد 

واألوعية  القلب  وصحة  الجلد  صحة 

الجسم  تطهير  على  ويساعد  الدموية 

التمارين  ممارسة  وكذلك  السموم،  من 

األقل  على  مارس  بانتظام،  الرياضية 

تمرينا معتدال لمدة 30 دقيقة يوميا، حيث 

الوقاية من  يمكن أن تساعد التمارين في 

أمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان 

لتقليل  طريقة  وإيجاد  والسكري،  القولون 

من  التخلص  وأيضا  واالكتئاب،  التوتر 

إنقاص  في  ترغب  كنت  إذا  الزائد،  الوزن 

الوزن الزائد، فعليك تقليل عدد السعرات 

وممارسة  تستهلكها  التي  الحرارية 

التمارين الرياضية بانتظام، بحيث يكون 

المعايير  ضمن  الجسم  كتلة  حساب 

السمنة،  من  تعاني  كنت  إذا  الطبيعية، 

»أمراض  أن يعني  الوزن يمكن  فإن فقدان 

سكري«،  وداء  أقل،  وسرطان  أقل،  قلب 

بانتظام،  اليدين  بغسل  ننصح  كما 

جيدة  عادة  األكل  قبل  اليدين  غسل  ألن 

إذا  العدوى،  من  للوقاية  فعالة  ووسيلة 

كنت تأكل شيئا دون غسل يديك، فمن 

والجراثيم  البكتيريا  تنتقل  أن  الممكن 

فمك،  إلى  وكفك  أصابعك  على  المتبقية 

العامة  صحتك  على  ذلك  يؤثر  أن  ويمكن 

يجب  كما  وااللتهابات،  األمراض  ويسبب 

النوم،  من  كاف  قسط  على  الحصول 

الصحة  في  مهما  دورا  النوم  يلعب  حيث 

الجيدة والرفاهية طوال حياتك ألنه يمّكن 

الجسم من اإلصالح واالستعداد ليوم آخر، 

كاٍف  قسط  على  الحصول  يساعد  وقد 

منع  في  المناسبة  األوقات  في  النوم  من 

مشاكل الصحة البدنية مثل زيادة الوزن 

مشكالت  وحماية  القلب  وأمراض  الزائد 

الصحة العقلية وتحسين نوعية حياتك 

وسالمتك.

التدخين  تعاطي  مخاطر  عن  ماذا   {

والتبغ...؟ 

والكحول  والتبغ  التدخين  تجنب   -

ألن  السكرية،  والمشروبات  والكافيين 

ضار  التبغ  واستهالك  والكحول  التدخين 

األشياء  هذه  مثل  تجنب  لذا  بصحتك، 

عن  اإلقالع  وعند  ممكن،  وقت  أسرع  في 

التدخين، ستقلل بشكل كبير من خطر 

واألمراض  الرئة  سرطان  بسبب  الوفاة 

أمراض  مثل  الحياة  تهدد  التي  األخرى 

الرئة  وانتفاخ  الدماغية  والسكتة  القلب 

إلى  وما  المزمن  الهوائية  الشعب  والتهاب 

أسلوب  خيارات  اجعل  بيدك  األمر  ذلك، 

يجب  ما  تفهم  أن  ويمكنك  أفضل  حياتك 

صحية  بحياة  لالستمتاع  فعله  عليك 

وسعيدة. 

الحياة  نمط  خيارات  تساهم  كيف   {

األمراض  تطور  في  كبير  بشكل  السيئة 

المزمنة...؟ 

وتبنى  حياتك،  نمط  بتحسين  قم   -

وخلق  الصحية،  الحياة  نمط  خيارات 

من  تتمكن  حتى  وصحية  جيدة  عادات 

حياتك،  في  صحية  تغييرات  إجراء 

تتسبب  التي  العوامل  من  العديد  هنالك 

من  تزيد  أو  المزمنة  األمراض  بحدوث 

الصحية  الحالة  وتفاقم  خطورتها 

السيئة  العادات  ممارسة  وهي  للمريض، 

سببًا  يعد  الذي  كالتدخين  المختلفة 

والقلب  التنفسي  الجهاز  ألمراض  مهمًا 

والسرطان، وتناول المشروبات الكحولية، 

أنواعها،  بكافة  المخدرات  تعاطي  وكذلك 

الضرر  تسبب  األمور  هذه  كل  إن  بحيث 

على األجهزة الرئيسية في الجسم، وعدم 

الرياضية  التمارين  بممارسة  االهتمام 

على  لإلبقاء  األهمية  بالغة  تعد  والتي 

إلى  سيؤدي  الكسل  ألّن  الجسم؛  صحة 

األمراض  من  للعديد  المسببة  البدانة 

وتناول  السكري،  كمرض  المزمنة 

يومي  بشكل  الطعام  من  كبيرة  كميات 

إلى  باإلضافة  متقاربة،  وجبات  وعلى 

المتناول  الغذاء  بنوعية  االهتمام  عدم 

الدهون  من  كميات  تناول  يتم  بحيث 

واألغذية المصنعة والتي تؤدي إلى تراكم 

بأمراض  والتسّبب  الجسم  في  الدهون 

القلب، وتناول الطعام المحتوي على مواد 

مسرطنة كذلك. 

على  المزمنة  األمراض  تأثير  هو  ما   {

حياتنا وكيفية التغلب عليها...؟ 

المزمنة  باألمراض  اإلصابة  تساهم   -

المصاب  الشخص  فرصة  خفض  في 

وبشكل  وآمن،  سليم  بشكل  العيش  في 

السرطان  بأمراض  اإلصابة  عند  خاص 

وعدم  باليأس  إصابته  إلى  هذا  سيؤدي 

الرغبة بالحياة، وقد تسبب هذه األمراض 

إلى  باإلضافة  بها،  للمصابين  اإلعاقة 

الدولة  المزمنة  األمراض  وتكلف  الوفاة، 

تكاليف كبيرة لعالجها ومتابعتها.

الصحة  على  الحفاظ  يمكن  كيف   {

الجسدية لإلنسان...؟ 

- التمتع بصحة جيدة أمر مهم ألنه يعمل 

اتباع  خالل  من  العمر  طول  تحسين  على 

يحصل  فعندما  صحي،  حياة  أسلوب 

يصبح  السليمة،  التغذية  على  الجسم 

طول  يحسن  مما  وصحة،  لياقة  أكثر 

حياة  في  للعيش  مفهوم  أهم  إن  العمر، 

صحية هو توفير قوة المناعة ضد األمراض 

الدفاع  آلية  هو  المناعة  وجهاز  المختلفة، 

العوامل  لمحاربة  للجسم  الطبيعية 

للجسم،  ضررا  تسبب  التي  األجنبية 

كما إن التمتع بجسم وعقل سليمين مهم 

جدا للصحة العامة، وقد يؤدي اتباع نمط 

العقلية  الصحة  ضعف  إلى  سيء  حياة 

والنفسية، كما أن التكيف مع نمط حياة 

صحي من شأنه أن يريح العقل ويحسن 

الحالة المزاجية، فعندما يكون الشخص 

يكون  أداءه  فإن  جيدة،  ونفسيته  سعيدا 

أهمية  تقل  ال  النفسية  والصحة  منتجا، 

عن الصحة البدنية.

{ مراكز المعافاة

{ عيادات تعزيز الصحة

{ د. عبدالحميد الخنجي

أكد الدكتور عبدالحميد الخنجي، رئيس 
قسم المعافاة لمجال المجتمع بمؤسسة 

الرعاية الصحية األولية، أن التوعية 
الصحية المجتمعية من أهم أركان 
الحياة الصحية، لتحقيق أهداف 

رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال 
الرعاية الصحية والتي تهدف إلى 

منع أو تقليل تعرض األفراد 
لعوامل الخطورة األربعة 

الرئيسية بدولة قطر وهي 
التدخين، السمنة، عادات 

األكل غير الصحية، 
والخمول البدني.

   حوار          أكرم الفرجابي 

تستهدف تقليل عوامل الخطورة الرئيسية على األفراد
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 Pomellato “بوميالت�و”  عالم�ة  تفخ�ر 

الكج�وري  عل�ي  ب�ن  عل�ي  و�ش�ريكها 

بوتي�ك  ع�ن  النق�اب  بك�ش�ف 

يف    Pomellatoاجلدي�د “بوميالت�و” 
ذات   ، الفاخ�ر  م�ول  ڤان�دوم  بال��س 

امل�ش�توحى  واملفه�وم  املفت�وح  الت�شمي�م 
الط�راز  عل�ى  الكال�ش�يكية  العم�ارة  م�ن 

طواب�ق  اأربع�ة  م�ن  واملوؤل�ف  الفرن�ش�ي 
 1،150،000 ع�ن  م�ش�احتها  تزي�د 

بالفخام�ة  املرك�ز  ين�ش�ح  مرب�ع،  م�ر 

الداخلي�ة  والديك�ورات  الراقي�ة 
الرائع�ة  املعماري�ة  والهند�ش�ة  املذهل�ة 
العا�شم�ة  وعم�الء  ب�زوار  للرتحي�ب 

. ي�ة لقطر ا
العالم�ة   ،Pomellato “بوميالت�و” 
املمي�زة م�ن ميالن�و والرائ�دة يف االبت�كار 
باحلرفّي�ة  واملعروف�ة  وال�شياغ�ة 
�شناع�ة  يف  الدقيق�ة  البارع�ة 
العدي�دة  الالمع�ة  واالل�وان  املجوه�رات، 

تق�دمي  ي�ش�عدها  الكرمي�ة،  الأحجاره�ا 

والت�شمي�م  االأ�ش�لوب  ذات  جموهراته�ا 
القطري�ن  عمالئه�ا  اإىل  املمي�ز  االأني�ق 
م�ش�احة  ذات  بوتيكه�ا  �شم�ن  وعر�شه�ا 

ملجوهراته�ا  مربًع�ا.  م�رًتا   110 ال�� 
م�ش�اغل  يف  حرفّي�ًا  امل�شنع�ة  املمي�زة 
يف    Casa Pomellato”بوميالت�و “كازا 
التجاري�ة  العالم�ة  وج�دت  ميالن�و، 
وتقدميه�ا  لعر�شه�ا  منا�ش�ًبا  مكاًن�ا 
املميزي�ن.  الدوح�ة  وخ�راء  للذواق�ة 

الت�ي  اللم�ش�ات  البوتي�ك  يدم�ج 

االأل�واح  مث�ل  التجاري�ة  العالم�ة  ُتّي�ز 

“مونتينابولي�وين  الداكن�ة  احلم�راء 

بط�راز  الذهب�ي  وال�ش�بك  ري�د”، 

عل�ى  ال�ش�هري   “  Catene “كاتين�ي 
الت�ي  الزاهي�ة  واالأل�وان  العر��ض،  نواف�ذ 
الثمين�ة  الكرمي�ة  االأحج�ار  ت�ش�تح�شر 

 ،Pomellato “بوميالت�و”  لعالم�ة 
ي�ش�م  �ش�هرتها.  م�ن  وتزي�د  ُتيزه�ا، 
للمبيع�ات  غرفت�ن  �ا  اأي�شً البوتي�ك 
ال�ش�خ�شّيات،  لكب�ار  خم�ش�شت�ن 

الرم�وز  واتب�اع  للراح�ة  ت�شميمهم�ا  مّت 
يف  مب�ا  التجاري�ة  للعالم�ة  اجلمالي�ة 

امل�ش�تديرة  االأنثوي�ة  اخلط�وط  ذل�ك 

 Alcantara الكانت�ارا  ومفرو�ش�ات 

الرتحي�ب  ودفء  الل�ون،  الوردي�ة 
“بوميالت�و”  م�ن  املمي�ز  االإيط�ايل 

.Pome l l a to
ال�ش�رق  يف  وجودن�ا  تو�ش�يع  “ي�ش�عدنا 
متجرن�ا  افتت�اح  خ�الل  م�ن  االأو�ش�ط 

اجلدي�د يف الدوح�ة، ويف موق�ع جمي�ل 

قط�ر  م�ول.  ڤان�دوم  بال��س  مث�ل  وفاخ�ر 

وي�ش�ر”  حقيقي�ة،  عربي�ة  جوه�رة 
له�ا  تبن�ي  اأن   Pomellato بوميالت�و” 

ال�ذي  ميالن�و  باأ�ش�لوب  هن�ا  جدي�ًدا  دارًا 
الت�ي  ال�شناع�ة  وج�ودة  في�ه  لب��ض  ال 
ت�شامي�م  اأن  نعل�م  نح�ن  ت�شاه�ى.  ال 
بتقدي�ر  حتظ�ى  بوميالت�و  واإبداع�ات 

ه�م  الذي�ن  القطري�ن  امل�ش�تهلكن 

والرق�ي  التمي�ز  م�ن  كب�ر  ق�در  عل�ى 
يف  فري�د  عر��س  ع�ن  الدائ�م  والبح�ث 

 “ الراقي�ة  االإيطالي�ة  املجوه�رات  ع�امل 

 Sabina Belli بيل�ي”  “�ش�ابينا  تق�ول 
بوميالت�و  ل�دار  التنفيذي�ة  الرئي�ش�ة   ،

.Pomellato
جموه�رات   ،Pomellato بوميالت�و 

بحرفي�ة  م�ش�غولة  معا�ش�رة  فاخ�رة 

باأحجاره�ا  ت�ش�تهر  ميالن�و.  م�ن 

االأنيق�ة  وت�شاميمه�ا  امللون�ة  الكرمي�ة 

 .1967 الع�ام  من�ذ  تقليدي�ة  الغ�ري 

وامل�ش�اواة. امل�راأة  دع�م  عل�ى  تعم�ل 
يتمت�ع  م�ش�تقبل  اأج�ل  م�ن  بالعم�ل 

حقق�ت  البيئ�ي،  بالوع�ي  اأك�ر 

حت�ى   POMELLATO بوميالت�و 

ن�ش�بة  م�ن   100% باملئ�ة  مئ�ة  االآن 
امل�ش�وؤول”  “الذه�ب  م�ن  م�ش�رتياتها 

م�ع  عن�ه  التنقي�ب  يت�ّم  ال�ذي  )اأي 
العّم�ال،  حق�وق  البيئ�ة،  مراع�اة 
بوميالت�و  تاأ�ش�ش�ت  وامل�ش�تهلكن(. 

POMELLATO يف ميالن�و الع�ام 1967 
الدق�ة  خ�الل  م�ن  �ش�هرتها  واكت�ش�بت 

�شائغ�ي  اأي�دي  عل�ى  العالي�ة  احلرفّي�ة 

بت�شاميمه�ا  تتمي�ز  اخل�راء،  الذه�ب 

امللون�ة  الكرمي�ة  واالأحج�ار  الفري�دة 
يف  املبتك�رة  التقني�ات  خ�الل  م�ن  الت�ي 
اأ�شبح�ت  وتر�شيعه�ا،  االأحج�ار  قط�ع 

لب��ض  ال  اأيقوني�ًا  اأ�ش�لوًبا  جت�ش�د 
ج�زء  ه�ي   Pomellato بوميالت�و  في�ه. 

 KERING “كريين�غ”  جمموع�ة  م�ن 

عملي�ة  تدي�ر  الت�ي  الفاخ�رة  العاملي�ة 
يف  �ش�هرة  دور  م�ن  �شل�ش�لة  تطوي�ر 
اجللدي�ة،  وال�ش�لع  املو�ش�ة،  ع�امل 

وال�ش�اعات. واملجوه�رات 

ونه�ج  وع�ي   ،Pomellato بوميالت�و 

�شناع�ة  يف  البيئ�ة  يراع�ي 
. ت ا ه�ر ملجو ا

م�ن   Pomellato بوميالت�و  زادت 

الع�ادل  الذه�ب  م�ن  م�ش�رتياتها 

البيئ�ة(  تراع�ي  بطريق�ة  )امل�ش�تخرج 
جمموع�ة  البت�كار  �ا  واأي�شً وذل�ك 
ا�ش�تثماراتها  وتوا�ش�ل  كم�ا  ممّي�زة، 

واملا��ض  امللون�ة  االأحج�ار  تتب�ع  يف 
 Pomellato بوميالت�و  وت�ش�عى 
جدي�دة  م�واد  ال�شتك�ش�اف  دائم�ًا 
التدوي�ر.  اإع�ادة  يف  احلل�ول  واإيج�اد 

م�ع  تتع�اون  نف�ش�ه،  الوق�ت  ويف 

ميالن�و  يف  الذه�ب  ل�شياغ�ة  مدر�ش�ة 

واحلرفّي�ة.  اجل�ودة  عل�ى  للحف�اظ 

والتحفي�ز،  املب�ادرات  خ�الل  وم�ن 

تعزي�ز   Pomellato بوميالت�و  توا�ش�ل 
الواع�ي  واملجتم�ع  اال�ش�تدامة،  اأهمي�ة 
والنم�و  االإن�اث  تعلي�م  ويف  باالأر��س، 

تع�زز  الت�ي  العاملي�ة  والرفاهي�ة  املهن�ي، 
يف  ال�شح�ي  والت�وازن  العي��ض  من�ط 

العملي�ة.  احلي�اة 

»بوميالتو« POMELLATO تفتتح بوتيكًا جديدًا لها في بالس ڤاندوم مول في الدوحة

محاكاة لنقل أكبر أعداد متوقعة خالل المونديال

»كروه« تجري تدريبات شاملة

شركة  أجرت  سبتمبر،  و22   21 يومي  مدار  على 

نطاق  على  تجريبيا  تشغيال  »كروه«  مواصالت 

واسع شمل ما يزيد على 2300 حافلة من حافالت 

البطولة عبر 80 مسارًا، لمحاكاة نقل أكبر أعداد 

متوقعة من الركاب خالل قطر 2022.

شهدت دولة قطر التدريبات األكبر من نوعها على 

الطرق، بقوى عاملة كبيرة مدربة خصيصًا على 

مستودعا   25 لربط  البطولة،  حافالت  خدمات 

ومركز حافالت رئيسيا لخدمة كأس العالم قطر 

2022، من بينها مراكز الحافالت في سوق واقف، 
ومواقع مهرجانات المشجعين، والخليج الغربي، 

وأم بشر، وبروة مدينتنا، وبروة براحة الجنوب.

هو  التجريبي  التشغيل  هذا  من  الهدف  كان 

اختبار القدرة االستيعابية لشبكة الطرق مع عدد 

من الحافالت الذي يضاهي العدد المتوقع لكأس 

التدريبات  هذه  اختبرت  كما   .2022 قطر  العالم 

بين  األخيرة  للمسافات  النقل  شبكة  فعالية 

إلى األماكن  المحطات ومواقع الحدث، باإلضافة 

المختلفة المخصصة لعبور المشاة.

اختبار  تم  التجريبي  التشغيل  يومي  وخالل 

العالم  كأس  استادات  وإلى  من  النقل  خدمات 

الرئيسية  والنقل على شبكة الطرق   ،2022 قطر 

النقل  خدمات  عن  فضاًل  الدوحة،  وخارج  داخل 

النقل  خدمات  اختبار  شملت  كما  للمطارات. 

البعيدة  المواقع  في  الحافالت  مستودعات  من 

مستودعات  ذلك  في  بما  الدوحة،  مدينة  عن 

وادي  ومنطقة  مسيمير،  ومنطقة  الخور،  مدينة 

أبا الصليل. 

التشغيل  هذا  »كروه«  مواصالت  شركة  أجرت 

الداخلية  وزارة  من  بدعم  الضخم  التجريبي 

وهيئة األشغال العامة، من خالل التعاون الوثيق 

التخطيط  منها  التدريب،  جوانب  مختلف  في 

وقوف  منع  قيود  وإنفاذ  للمسارات،  المسبق 

وإدارة  الحافالت،  مواقف  في  الخاصة  السيارات 

حركة المرور في نقاط عبور المشاة.

قال  المشاركة،  التدريب  فرق  إلى  كلمته  وخالل 

السيد/  فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي 

لشركة مواصالت »كروه«: 

»إن نجاح تنفيذ هذا التشغيل التجريبي الهائل 

الختبار جاهزية خدمات النقل خالل كأس العالم 

بالدنا  استعداد  على  آخر  دليل  هو   ،2022 قطر 

ومرة  العالمي.  الحدث  هذا  الستضافة  الحبيبة 

المشجعين  من  قطر  ضيوف  أن  نؤكد  أخرى، 

غير  شاملة  تجربة  سيشهدون  البطولة  خالل 

مسبوقة، كما ستعزز شركة مواصالت »كروه« 

هذه التجربة من خالل توفير خدمات نقل سهلة 

ومنضبطة«.

{ فهد سعد القحطاني

$ تشغيل تجريبي الدوحة
لـ »2300« حافلة 
عبر »80« مسارًا

المسؤولة اجتماعًيا لعام »2023«

»الظعاين« تفوز 
بجائزة المدينة العربية

قطر  بدولة  الظعاين  مدينة  فازت 

المسؤولة  العربية  المدينة  بجائزة 

اختيارها  بعد   ،2023 لعام  اجتماعيا 

للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  قبل  من 

االجتماعية - بناء على توصية مجلس 

في  لجهودها  تقديرا  الجائزة-  أمناء 

تحقيق  في  متميزة  ممارسات  ترسيخ 

والتنمية  المجتمعية  المسؤولية 

المستدامة.

مشلش  راشد  السيد  الجائزة  تسلم 

الظعاين،  بلدية  مدير  الخيارين 

آل  زيد  عبدالله  منصور  السيد  بحضور 

لشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل  محمود 

الذي  االحتفال  في  وذلك  البلديات، 

للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  أقامته 

العاصمة  في  الخميس  يوم  االجتماعية 

العالمي  اليوم  مع  تزامنا  األردنية، 

2022م،  لعام  المجتمعية  للمسؤولية 

الدولي  الكونغرس  فعاليات  ضمن 

للمسؤولية المجتمعية.

قيادات  من  رسمي  وفد  وسيقوم  هذا، 

للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  وسفراء 

االجتماعية بزيارة دولة قطر خالل الربع 

األخير من العام الجاري، لتسليم مفتاح 

اجتماعيا  المسؤولة  العربية  المدينة 

عبدالله  الدكتور  لسعادة   ،2023 لعام 

السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز  بن 

إقامة  الزيارة  البلدية، وستتم خالل  وزير 

اإلعالن  تشمل:  الفعاليات  من  عدد 

العربية  المدينة  الظعاين  »مدينة  عن 

 ،»2023 لعام  اجتماعيا  المسؤولة 

المدينة  »الظعاين..  فيلم  وتدشين 

 ،»2023 لعام  اجتماعيا  المسؤولة 

من  المدينة  مفتاح  تسليم  ومراسم 

القاهرة لمدينة الظعاين.

وقد أعرب البروفيسور يوسف عبدالغفار 

مجلس  ورئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 

للمسؤولية  اإلقليمية  للشبكة  األمناء 

لجهود  تقديره  عن  االجتماعية 

والخاصة  الحكومية  المؤسسات 

تعزيز  في  قطر  بدولة  والمجتمعية 

القيادة  ظل  في  المسؤولة،  الممارسات 

السمو  صاحب  لحضرة  الرشيدة 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى.

اإلقليمية  الشبكة  إن  بالذكر  جدير 

مؤسسة  هي  االجتماعية  للمسؤولية 

دولية مهنية، تأسست في عام 2007م في 

وشراكات  مكاتب  ولها  البحرين  مملكة 

تمثيلية في 16 دولة عربية وفي خارجها، 

القدرات  بناء  في  متخصصة  وهي 

مجاالت  في  والمؤسسية  البشرية 

والتنمية  المجتمعية  المسؤولية 

والخدمة  األعمال  وأخالقيات  المستدامة 

شخصيات  وتضم  المجتمعية، 

المستوى،  رفيعة  ودولية  عربية 

في  سفرائها  من  عددا  الشبكة  وتضم 

من  االجتماعية  للمسؤولية  قطر  دولة 

ينتسب  كما  البارزة،  الشخصيات 

الخبراء  عشرات  قطر  من  للشبكة 

والمتخصصين من الشخصيات العامة 

مدينة  أن  ُيذكر  المؤثرة.  واألكاديمية 

عضوية  إلى  مؤخرا  انضمت  الظعاين 

الشبكة العالمية لمدن التعلم من معهد 

 6 ضمن  الحياة،  مدى  للتعلم  اليونسكو 

وذلك  العضوية،  هذه  نالت  قطرية  مدن 

نشر  استراتيجية  تبّني  في  لجهودها 

بها،  المجتمع  وإدماج  االستدامة  مفاهيم 

تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.

$ الدوحة

في جامعة قطر

تدشين نادي المؤلفين الشباب
جامعة  في  الطالبية  األنشطة  إدارة  دشنت 

يوم  وذلك  الشباب،  المؤلفين  نادي  قطر 

بين  من  النادي  هذا  ويعد  الجاري،   14 األربعاء 

جاءت  وقد  بالجامعة،  المهمة  الطالبية  النوادي 

من  الطلبة  من  عدد  قبل  من  تأسيسه  فكرة 

الكتابة  ألهمية  وذلك  هندسية،  تخصصات 

اإلبداعية  المواهب  واكتشاف  والـتأليف 

مجتمع  داخل  المستقبل  كاتب  وصناعة 

الجامعة وخارجه.

ملتقى  يكون  أن  في  النادي  رسالة  وتمثلت 

للمواهب اإلبداعية والثقافية ومجااًل للكتابة؛ من 

ونشر  واإلسالمية،  العربية  الهوية  ترسيخ  أجل 

الشباب؛  بين  الثقافي  والتنوع  التسامح  قيم 

أهدافه  تحقق  استراتيجية  خطة  خالل  من 

بعقد ورش ودورات تدريبية في التأليف يقدمها 

كتاب ومختصون، كذلك عقد ندوات وجلسات 

في  العالقة  ذات  جهات  مع  بالشراكة  نقاشية 

الجامعة خارجها.

األنشطة  إدارة  اإلعالن عنه في كلمة  ما تم  وهذا 

كلمتها  في  النادي  رئيسة  ووضحته  الطالبية، 

مرشد  أيضا  إليه  ونوه  التدشين،  حفل  أثناء 

الفريق  أظهرها  التي  الكبيرة  بالجهود  النادي 

المؤلفين  نادي  النطالق  اإلعداد  أثناء  القيادي 

الشباب.



متابعات  السنة )28( - األحد  29 من صفر  1444هـ الموافق 25 سبتمبر 2022م العدد )9883(8

ربحية  غير  مؤسسة  وهي  قطر،  إنجاز  أقامت 

العالمية،  اتشيفمنت  جونيور  بمؤسسة  وعضو 

مبادرة  مسابقة  نهاية  في  الجوائز  توزيع  حفل 

في  العام  لهذا  للشباب  مشروع  ألفضل   2022
الرعاة  المسابقة،  شركاء  حضر  الملتقى.  

األهالي،  الطالب،  المسؤولون،  الرسميون، 

المتطوعون وممثلو وسائل اإلعالم نهائي النسخة 

لتشجيع  مبادرة  مسابقة  من  عشرة  الخامسة 

رواد األعمال الشباب في قطر وتقديم الدعم لهم.

جامعة  من   »Homey« شركة  من  كل  حصلت 

 »GOFORFIT« كارنيجي ميلون في قطر وشركة

من مدرسة مايكل دبغي الثانوية للمهن الصحية 

المقدمة  العام  لهذا  شركة  أفضل  جائزة  على 

برعاية إكسون موبيل قطر.

قطر  جامعة  »Almoallem« من  شركة  فازت  كما 

وشركة »Rufq« من أكاديمية المها بجائزة أفضل 

.Ooredoo شركة ذات تأثير اجتماعي برعاية

الدوحة  جامعة  من   »Skillup« شركة  فازت  كما 

وشركة  قطر  وجامعة  والتكنولوجيا  للعلوم 

المنتج/   بجائزة  الرسالة  مدرسة  من   »Qushaib«

الخدمة األكثر ابتكارًا برعاية بنك قطر للتنمية.

فازت شركة »Mkhba« جامعة تكساس إي أند أم 

في قطر وشركة »RPM« من مدرسة طارق بن زياد 

بجائزة أفضل خطة تسويقية.

باإلضافة، حصلت شركة »Qushaib« من مدرسة 

ألفضل  الجمهور  »تصويت  جائزة  على  الرسالة 

للتأمين  سيب  شركة  برعاية  طالبية  شركة 

وإعادة التأمين.

وقال السيد دومينيك جينيتي، الرئيس والمدير 

موبيل  إكسون  تدرك  قطر:«  موبيل  إكسون  عام 

الفاعل  ودورها  األعمال  ريادة  أهمية  دائمًا  قطر 

التي  شراكتنا،  وترتكز  التقدم.  عجلة  دفع  في 

انطلقت في العام 2007 مع إنجاز قطر، على إيمان 

وصقل  الشباب  تعليم  لدعم  مشتركة  ورؤية 

مرور  »مع  وأضاف:  لديهم.   األعمال  ريادة  مهارات 

األعوام، يسرني أن أرى ما تحققه مسابقة مبادرة 

الواعدين  األعمال  رواد  من  لمزيد  وإلهام  دعم  من 

القضايا  بعض  مع  تعاملهم  خالل  الشباب،  من 

مجتمعاتهم.  في  إلحاحًا  األكثر  واالحتياجات 

وأتقدم بالتهنئة للفائزين في مسابقة هذا العام، 

بناء  في  فاعل  بدور  ستسهم  أعمالهم  أن  وأثق 

مستقبل أكثر إشراقًا لدولة قطر وشعبها«. 

استمر  لبرنامج  تتويجًا  مبادرة  مسابقة  تعتبر 

من  الطالب  خالله  تمكن  أشهر،  خمسة  طيلة 

وضع تصور لشركة حقيقية وتأسيسها وإدارتها، 

كبرى  من  مختصين  من  وتوجيه  إشراف  تحت 

الشركات الرائدة في دولة قطر.

مبادرة  مسابقة  بدعم  للغاية  فخورون  نحن 

السنوية لمؤسسة الشباب لهذا العام. 

وصرح السيد حمد دشن القحطاني، المدير العام 

لكل  »نبارك  للتنمية:  قطر  بداية  - بنك  لمركز 

نفخر  والذين  الشباب،  المبدعين  من  الفائزين 

هذه  مثل  وإّن  المستقبلي.  بدورهم  ونثق  بهم 

ضرورة  في  رؤيتنا  مع  يتماشى  ما  هو  الفعاليات 

والطاقات  االبتكارية  للمشاريع  الدعم  تقديم 

المبدعة في سبيل تطوير منظومة ريادة األعمال 

القطرية    «.

كما حصل الفائز »Homey« من جامعة كارنجي 

ريال   35.000 قيمته  أساسي  تمويل  على  ميلون 

مشروعه،  لدعم  بوينغ  شركة  من  مقدم  قطري 

وكذلك  له،  المستمر  الدعم  تقديم  عن  فضاًل 

جائزة حاضنة األعمال المقدمة من حاضنة قطر 

لألعمال.

بن  حمد  بن  ناصر  الشيخ  قال  جانبه،  من 

في  التجارية  الشؤون  رئيس  ثاني،  آل  ناصر 

Ooredoo: »نرى المستقبل في عيون رواد األعمال 
الشباب؛ مستقبل يتميز باقتصاد متين ومدعوم 

واالبتكار.  والمتوسطة  الصغيرة  بالشركات 

من  ومهارات  مواهب  المشاركين  في  رأينا  لقد 

أن  كما   .Ooredoo في  دعمه  نريد  الذي  النوع 

اإللهام،  أمر يبعث على  الكبير للمرشحين  التنوع 

صعبة  تحكيم  كلجنة  مهمتنا  جعل  الذي  األمر 

للغاية، لكن في النهاية كان الجميع فائزين لرؤية 

شك  بال  والتي  الطلبة،  أظهرها  التي  اإلمكانات 

ستساهم في تعزيز مكانة قطر الريادية«.

رئيسة  ثاني،  آل  ناصر  هنادي  الشيخة  وقالت 

للمشاركين  »تهانينا  العرب،  وإنجاز  قطر  إنجاز 

حيث  العام  لهذا  مبادرة  بجوائز  والفائزين 

تأسست مبادرة قبل 15 عامًا بهدف إلهام الشباب 

األعمال. من  ريادة  وتنمية مشاريع  لبدء  في قطر 

طالب   3000 من  أكثر  استكشف  البرنامج،  خالل 

هذه  تحويل  وفرصة  المبتكرة  التجارية  أفكارهم 

األفكار إلى أعمال مزدهرة. البرنامج ال يتعلق فقط 

رواد  من  مؤثر  مجتمع  بناء  إنما  بمسابقة  بالفوز 

االقتصاد  في  كبيرة  مساهمات  لتقديم  األعمال 

القطري النامي«.

أفضل  بجائزة   »Homey« الفائز  الفريق  سيمثل 

وفريق  الجامعات  مستوى  على  طالبية  شركة 

مسابقة  المدارس،  مستوى  على   »GOFORFIT«

العام  لهذا  الشباب  األعمال  لرواد  العرب  إنجاز 

دولة   14 من  أخرى  فرق  مع  خاللها  لتتبارى   ،2022
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  مختلفة 

أفريقيا. حيث أقيم حفل توزيع جوائز مبادرة لهذا 

الراعي  بصفتها  موبيل«  »إكسون  برعاية  العام 

قطر  بنك  الذهبي،  الراعي  و»اريدو«  البالتيني، 

للتنمية »شريك البرنامج، أما شركة »بوينغ« فهي 

األعمال،  ريادة  لبرنامج  اإلستراتيجي  الشريك 

كما ستقدم »حاضنة قطر لألعمال« دعمها إلنجاز 

في  الفائز  للفريق  والدعم  االحتضان  بتوفير 

المسابقة على مستوى الجامعات، باإلضافة إلى 

وإعادة  للتأمين  »سيب  شركة  الخاص  الشريك 

التأمين« وشركة »FRAME« الشريك اإلعالمي.

ألفضل مشروع للشباب لهذا العام في مبادرة »2022«

»إنجاز قطر« تعلن عن الفائزين

الشيخة هنادي ناصر: البرنامج هو لبناء مجتمع مؤثر من رواد األعمالالدوحة           $
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»الغرفة« تبحث التعاون االستثماري مع »دارفور«
التعاون  بالسودان  دارفور  إقليم  حاكم  مع  قطر،  غرفة  بحثت 

االستثماري وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين.

جاء ذلك خالل اجتماع سعادة السيد مني أركو مناوي حاكم إقليم 

دارفور بجمهورية السودان والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري 

الذي ناقش فرص الشراكة بين  األول لرئيس غرفة قطر،  النائب 

خالل  دارفور  إقليم  حاكم  وقال  المجاالت.  من  عدد  في  البلدين 

االجتماع إن اإلقليم يزخر بالكثير من الفرص االستثمارية المتاحة 

والتعدين  الحيوانية  والثروة  الزراعة  منها  متنوعة  قطاعات  في 

والبنية التحتية والكثير من القطاعات الجاذبة لالستثمارات.

الشركة الفرنسية أول شركاء المرحلة الثانية لتوسعة حقل الشمال

اتفاقية مليارية بين »توتال« و»قطر للطاقة«

دوالر  مليار   1.5 حوالي  إنرجيز  توتال  شركة  وستستثمر 

الثانية لتوسعة حقل  المرحلة  )5.46 مليار ريال قطري( في 

الشمال ، وذلك بعد ثالثة أشهر فقط من دخولها في مشروع 

تطوير حقل الشمال.

وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة 

لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ »قطر 

السيد  مع  جمعه  الذي  االتفاقية  توقيع  حفل  خالل  للطاقة« 

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  بوبانيه  باتريك 

لشركة توتال إنرجيز في مقر »قطر للطاقة« بالدوحة أمس: 

الغاز وقدرتها على التسييل  إنتاج  إن قطر تعمل على زيادة 

أن  إلى  مشيرا  الوقود،  على  الطلب  في  عالمية  زيادة  وسط 

 - الروسية  الحرب  قبل  بالفعل  شحيحة  كانت  اإلمدادات 

بشكل  األسعار  ارتفاع  إلى  أدى  مما  فبراير،  في  األوكرانية 

كبير. 

الطبيعي  الغاز  طاقة  سيرفع  المشروع  إن  الكعبي:  وقال   

126 مليون طن، وإن »توتال« وشركات  المسال في قطر إلى 

نفط عالمية أخرى ستستحوذ على 25 بالمائة من المشروع.

 وأضاف وزير الدولة لشؤون الطاقة: »إن »قطر للطاقة« تسير 

قدما بجهودها، في تلبية الطلب العالمي المتزايد على أشكال 

المسال  الطبيعي  الغاز  يشكل  والتي  الطاقة،  من  أنظف 

في  المتجددة  للطاقات  مهما  رافدا  لتكون  الفقري،  عمودها 

الكربون.  إلى طاقة منخفضة  واقعي وجدي ومعقول  انتقال 

الكربون  كثافة  خفض  في  كبير  بشكل  نستثمر  ونحن 

أساسية  ركيزة  يشكل  ما  وهو  الطاقة،  من  منتجاتنا  في 

في استراتيجية قطر للطاقة لالستدامة والتحول إلى طاقة 

منخفضة الكربون«.

 وتابع: »سنستمر بالعمل لتوفير طاقة أنظف إلى كل ركن 

من أركان العالم من أجل غد أفضل للجميع«.

 وأوضح أن المشروع يتكون من خطين عمالقين إلنتاج الغاز 

مليون   16 تبلغ  إجمالية  إنتاجية  بطاقة  المسال  الطبيعي 

المتعلقة  التنفيذ  عقود  غالبية  أن  إلى  مشيرا  سنويا،  طن 

بمشروع حقل الشمال القطاع الجنوبي، تمت ترسيتها، ما 

عدا عقد أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاءات للمرافق البرية 

لخطي اإلنتاج والمتوقع إرساؤه في أوائل عام 2023، مضيفا: 

الطلب  تلبية  في  بجهودها،  ماضية  للطاقة«  »قطر  »إن 

والتي  الطاقة،  من  أنظف  أشكال  على  المتزايد  العالمي 

الفقري لتكون رافدا  الغاز الطبيعي المسال عمودها  يشكل 

ومعقول  وجدي  واقعي  انتقال  في  المتجددة  للطاقات  مهما 

إلى طاقة منخفضة الكربون.. نحن نستثمر بشكل كبير 

وهو  الطاقة،  من  منتجاتنا  في  الكربون  كثافة  خفض  في 

للطاقة«  »قطر  استراتيجية  في  أساسية  ركيزة  يشكل  ما 

وكما  الكربون،  منخفضة  طاقة  إلى  والتحول  لالستدامة 

وهو   ،7  - األمونيا  مشروع  عن  باإلعالن  قمنا  مؤخرا،  تابعتم 

أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم، تبلغ طاقته اإلنتاجية 

1.1 مليون طن سنويا من األمونيا الزرقاء«.
 وذكر أن حلول التقاط واحتجاز الكربون والطاقة المتجددة 

يتضمن  الذي  الشامل  الجهد  هذا  من  أساسي  جزء  هي 

 11 من  أكثر  اللتقاط  الرائدة  المشاريع  من  سلسلة  تنفيذ 

أكثر  وتوليد  سنويا،  الكربون  أكسيد  ثاني  من  طن  مليون 

5 غيغاواط من الطاقة الشمسية المتجددة بحلول عام  من 

.2030
من جهته، قال السيد باتريك بوبانيه رئيس مجلس اإلدارة 

استثمارات  إن  إنرجيز:  توتال  لشركة  التنفيذي  والرئيس 

 1.5 حوالي  ستبلغ  الجديد  المشروع  في  إنرجيز«  »توتال 

مليار دوالر، مؤكدا على العالقات التاريخية التي تجمع قطر 

بشركته، مشيرا إلى أن االتفاق جاء »في الوقت المناسب« 

في ظل الطلب الجديد على الغاز الطبيعي المسال، خاصة 

في أوروبا.

ودعا الشركات األوروبية إلى إبرام اتفاقات غاز طبيعي مسال 

والسياسة،  الدبلوماسية  إقحام  وعدم  الشركات،  بين 

متوقعا أن يرتفع الطلب على الغاز بين عامي 2025 و2027.

على  تستحوذ  أجنبية  شركة  أول  إنرجيز«  »توتال  وكانت 

األولى  )المرحلة  الشرقي  الشمال  حقل  مشروع  في  حصة 

لتوسعة حقل الشمال( في قطر في يونيو الماضي، وتمتلك 

33 مليون طن سنويا،  6.25 بالمائة من هذا المشروع البالغ 
والذي سيكلف إنشاؤه 28.75 مليار دوالر.

 يذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال يتكون من الجزئين 

الثانية(  )المرحلة  والجنوبي  األولي(  )المرحلة  الشرقي 

زيادة  الشمال  حقل  لتوسعة  األولى  المرحلة  وتتضمن 

رفع  بهدف  الشرقي  القطاع  في  الغاز  من  االنتاجية  الطاقة 

المسال  الطبيعي  الغاز  من  اإلنتاجية  قطر  دولة  الطاقة 

كما  سنويا  طن  ماليين   110 إلى  سنويا  طن  مليون   77 من 

سينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات، وغاز البترول 

المسال، واإليثان، والكبريت، والهيليوم. ومن المتوقع أن يبدأ 

اإلنتاج بحلول عام 2026 وأن يصل إجمالي اإلنتاج إلى حوالي 

1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.
الشمال  )حقل  الشمال  حقل  لتوسعة  الثانية  المرحلة  أما 

في  الغاز  من  االنتاجية  الطاقة  زيادة  فتتضمن  الجنوبي( 

القطاع الجنوبي لحقل الشمال، بهدف رفع الطاقة اإلنتاجية 

طن  ماليين   110 من  قطر  دولة  في  المسال  الطبيعي  للغاز 

من  اإلنتاج  بدء  ويتوقع  سنويا.  طن  مليون   126 إلى  سنويا 

مشروع القطاع الجنوبي )المرحلة الثانية( في عام 2027.

{ انفراد $ 

{ خالل توقيع اتفاقية الشراكة

تأكيدا لما نشرته $ في وقت سابق.. كشفت »قطر للطاقة« 
عن أولى الشركات المعنية بتطوير مشروع توسعة حقل الشمال 

الجنوبي )المرحلة الثانية لتوسعة حقل الشمال(، حيث حصلت 
»توتال الفرنسية« على نسبة 9.375 بالمائة من مجموع حصص 

الشراكة الدولية البالغة 25 بالمائة، بينما ستمتلك »قطر للطاقة« 
حصة 75 بالمائة من مشروع توسعة حقل الجنوبي.

عوض التوم كتب

مفاوضات مع شركتين ألمانيتين 
إلبرام صفقات غاز طويلة األجل

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة 

التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  الطاقة،  لشؤون 

بين  مستمرة  مازالت  المفاوضات  إن  للطاقة«  لـ»قطر 

دبليو.  )آر.  األلمانيتين  المرافق  وشركتي  للطاقة  قطر 

الغاز  لشراء  األجل  طويلة  صفقات  إلبرام  و)يونيبر(  إي( 

الشمال  حقل  توسعة  مشروع  من  المسال  الطبيعي 

القطري. 

ما  إنها  سابق  وقت  في  قالت  قد  يونيبر  شركة  وكانت 

زالت تجري محادثات مع قطر لكنها لم تتوصل إلى اتفاق. 

مصادر  لتنويع  حاليا  جاهدة  يونيبر  »تعمل  وأضافت 

إمدادات الغاز، وتلعب قطر أيضا دورا مهما في ذلك«.

أنها تجري محادثات »جيدة وبناءة« مع قطر، من  وذكرت 

دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

الغاز  األلمانيتان  الشركتان  تشتري  الحالي،  الوقت  وفي 

الطبيعي المسال من قطر في معامالت فورية.

 2016 عام  اتفاقا  قطر  مع  وقعت  قد  إي  دبليو.  آر.  وكانت 

الطبيعي  الغاز  من  طن  مليون   1.1 إلى  يصل  ما  لشراء 

المسال سنويا، لكن هذا االتفاق ينتهي العام المقبل.

»218« مليون ريال تداوالت القطاع في أسبوع

»األصمخ«: مونديال »2022« 
يقود السوق العقاري للنمو

وأضاف التقرير أن عمليات البناء والتشييد أعطت نشاطًا 

العام  خالل  ليحقق  الدولة  في  العقاري  للقطاع  كبيرا 

لمونديال  الدولة  باستضافة  مدفوعا  كبيرا  نمو  الحالي 

سيستمر  النمو  هذا  أن  إلى  مشيرا   ،2022 العالم  كأس 

بخطة  مدعوما  المقبلة  السنوات  خالل  مختلفة  بمعدالت 

الوطنية  قطر  رؤية  تضمنتها  التي  االقتصادية  التنمية 

والمشاريع  التحتية  البنية  مشاريع  على  واإلنفاق   ،2030
التنموية المقرر تنفيذها.

الذي  التطور  ظل  في  العقاري  القطاع  أن  التقرير  وأوضح 

االقتصادي،  والتنويع  التنمية،  مجاالت  في  قطر  شهدته 

لتصبح  للدولة،  الشاملة  التنمية  في  المحوري  دوره  أثبت 

االقتصاد  شرايين  العقارية  واالستثمارات  المشاريع 

التحف  وتشيد  الدولة  أرجاء  كافة  في  لتمتد  القطري، 

في  فرادًة  واألكثر  لإلعجاب  إثارة  األكثر  المعمارية 

المنطقة.

يتم  التي  العقارية  المشاريع  أن  األصمخ  تقرير  وبين 

في  اصطناعية  جزر  بين  تنوعت  الدولة  في  تنفيذها 

المجاالت  جميع  وشملت  البر،  على  شاهقة  وأبراج  البحر 

إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل،  العقارية، باإلضافة 

جزيرة اللؤلؤة -قطر، باستثمارات تفوق 170 مليار دوالر.

في  سيستمر  والبناء  التشييد  قطاع  إن  التقرير  وقال 

واللؤلؤة  لوسيل،  مدينة  في  القائمة  المشاريع  استكمال 

قطر، والمرافق المخطط لها في الدولة.

وأضاف التقرير: أن القطاع العقاري يعتبر أحد اهم أركان 

التنمية االقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية في 

2030، واستطاعت الشركات العقارية  رؤية قطر الوطنية 

الكبرى مواكبة التطور بإطالق مشاريع عقارية رائدة.

ومناخ  رصينة  تشريعات  توفر  قطر  دولة  أن  التقرير  وبين 

للسيولة  المستمر  االتجاه  إلى  إضافة  لالستثمار،  جاذب 

الباحثة عن مالذ آمن لالستثمار.

أصدرتها  التي  والتشريعات  القوانين  أن  التقرير  وأوضح 

االستثمار  تسهيل  في  فعال  بشكل  ساهمت  الدولة 

ستستمر  قطر  في  العمرانية  النهضة  أن  مؤكدا  العقاري، 

نمو  من  البالد  تشهده  لما  نظرًا  المقبلة،  السنوات  خالل 

في  عمالقة  ومشروعات  قوي  اقتصادي  وازدهار  متسارع 

القطاعات. جميع 

أن  العقارية  للمشاريع  األصمخ  شركة  تقرير  وأوضح 

بالمقارنة  منخفض  أداء  شهدت  العقارية  الصفقات  قيم 

عن  صادرة  نشرة  آخر  بيانات  وفق  السابق،  األسبوع  مع 

الممتد  لألسبوع  العدل  وزارة  في  العقاري  التسجيل  إدارة 

عدد  سجلت  حيث  الحالي«،  سبتمبر   15 إلى   11« من 

الصفقات العقارية »73« صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم 

تداوالت العقارات وصلت إلى نحو 218 مليون ريال.

على  حافظتا  والريان  الدوحة  بلديتي  أن  التقرير  وأوضح 

النشاطات الكبيرة في التعامالت من حيث عدد الصفقات 

التوالي،  على  والثانية  األولى  المرتبة  واحتلتا  المنفذة 

في  المنفذة  الصفقات  عدد  متوسط  أن  إلى  التقرير  وأشار 

اليوم الواحد بلغت نحو »15« صفقة تقريبا.

{ انتعاش تداوالت السوق العقاري المحلي

قال تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع التشييد والبناء 
في قطر يشهد نموًا استمرارا لما حققه على مدار السنوات الماضية، 

مستفيدًا من أعمال المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة. 



حصد البنك التجاري، البنك الرائد في 
المجال المصرفي الرقمي في قطر، تسع 

جوائز مرموقة من مجلة جلوبال فاينانس 
العالمية للعام 2022 على صعيدي الخدمات 

المصرفية لألفراد وللشركات للعام 2022.
وباعتباره أول بنك قطري يحصل على تقدير 

عالمي من مجلة جلوبال فاينانس، فقد 
تمت دعوة البنك التجاري للمشاركة في 
حفل توزيع الجوائز لتكريم الفائزين في 

حفل توزيع جوائز أفضل البنوك الرقمية 
والمبتكرين في العالم من جلوبال فاينانس 

والذي أقيم في يوم الثالثاء الموافق 20 
سبتمبر 2022 بفندق ريتز كارلتون في 

المركز المالي العالمي في دبي.

مجلة  تحرير  ومدير  مؤسس  جيارابوتو،  جوزيف  وقال 

الرقمي  التحول  جهود  تكثيف  »مع  فاينانس:  جلوبال 

السنوات  خالل  كورونا  جائحة  تداعيات  ظل  في  للبنوك 

العروض  في  سريًعا  تطوًرا  السوق  شهد  فقد  الماضية، 

المالية  المؤسسات  هذه  إن  القول  يمكن  ولذا  اإللكترونية 

الجديدة  والخدمات  المنتجات  أفضل  قدمت  التي 

العالم  في  الرقمية  البنوك  كأفضل  تكريمها  تم  والمحّسنة 

2022 من جلوبال فاينانس«. لعام 

فئات  في  بنك  كأفضل  التجاري  البنك  تصنيف  وتم 

مستوى  على  التالية:  الرقمية  المصرفية  الخدمات 

عروض  أفضل  قطر:  في  لألفراد  المصرفية  الخدمات 

واالستثمار  والبطاقات  اإلنترنت  عبر  لإليداع  المنتجات 

في  واألفضل  المستخدم.  لتجربة  تصميم  وأفضل 

التواصل  وسائل  عبر  للعمالء  والخدمات  التسويق 

المصرفية  التطبيقات  برمجة  واجهات  وأفضل  االجتماعي. 

في  لألفراد  المصرفية  الخدمات  مستوى  وعلى  المفتوحة. 

العالم: األفضل في التسويق والخدمات للعمالء عبر وسائل 

المصرفية  الخدمات  مستوى  وعلى  االجتماعي.   التواصل 

للشركات في قطر: أفضل خدمات تمويل التداول. وأفضل 

وأفضل  للشركات.  المصرفية  للخدمات  متكامل  موقع 

وعلى  الجّوال.  الهاتف  عبر  المصرفية  للخدمات  تطبيق 

مستوى الخدمات المصرفية للشركات في الشرق األوسط: 

أفضل موقع متكامل للخدمات المصرفية للشركات.

البنك  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  ابراهام،  جوزيف  وقال 

التجاري: »اكتسب البنك التجاري مكانته الرائدة من خالل 

جانب  إلى  واالستدامة  والتطوير  باالبتكار  الدائم  االلتزام 

الرقمي. نحن نفخر بتحقيق هذه  تصّدره لعملية التحول 

تقديم  وسنواصل  فاينانس  جلوبال  من  المرموقة  الجوائز 

ابتكارات رقمية جديدة تعزز من تجربة عمالئنا«.

مدير  بودهيراجو،  راجو  قال  أيًضا،  الفوز  هذا  على  وتعليقًا 

في  الشاملة  المصرفية  الخدمات  ورئيس  تنفيذي  عام 

على  آخر  قوي  دليل  هو  التقدير  »هذا  التجاري:  البنك 

لعمالئنا،  المتزايدة  االحتياجات  وتلبية  باالبتكار  التزامنا 

للخدمات  متكامل  موقع  أفضل  بجائزة  الفوز  ويسعدنا 

فخورون  نحن  األوسط.  الشرق  في  للشركات  المصرفية 

وتعزيز  بتقديم  المستمر  اللتزامنا  التقدير  بهذا  بالفوز 

من  الشركات  من  عمالؤنا  يتمكن  حتى  الرقمية  منصاتنا 

التعامل معنا بشكل مريح أثناء التنقل من خالل الخدمات 

المصرفية عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف الجّوال«.

رئيس  تنفيذي،  عام  مدير  الله،  العبد  حسين  عّلق  كما 

في  المميزة  المصرفية  الخدمات  ورئيس  التسويق  قطاع 

»اعتمدت  قائاًل:  العالمي  التقدير  هذا  على  التجاري  البنك 

وإضفاء  واالبتكار  التوجيه  حسن  على  دائًما  استراتيجيتنا 

الطابع اإلنساني على سياسة التواصل مع عمالئنا، ولذلك 

والخدمات  التسويق  في  األفضل  بجائزة  الفوز  هذا  يمثل 

للعام  العالم  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  للعمالء 

في  نجاحنا  على  موثوقة  شهادة  التوالي،  على  الثاني 

المبتكرة  الرقمية  التقنيات  في  به  قمنا  الذي  االستثمار 

تجربة  أفضل  توفير  على  االستراتيجي  الرقمي  وتركيزنا 

للعمالء«.

بنك  أفضل  جائزة  على  التجاري  البنك  حاز  قائال:  واختتم 

 .2022 عام  بداية  في  فاينانس  جلوبال  مجلة  من  قطر  في 

المحلية،  اإلنجازات  إلى  المرموق  التقدير  هذا  وبإضافة 

التجاري،  للبنك  النجاح  وقصص  والعالمية  اإلقليمية، 

عمالئه  مفاجأة  عن  أبًدا  يتوقف  لم  التجاري  البنك  فإن 

يهدي  المصرفية.  للخدمات  المبتكرة  الطرق  بتقديم 

الذين  المميزين  فريقه  ألعضاء  الفوز  هذا  التجاري  البنك 

ولعمالئه  المرجوة،  أهدافه  لتحقيق  دؤوب  بشكل  يعملون 

البنك  مع  المصرفية  الخدمات  في  لثقتهم  المخلصين 

التجاري.
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أكبر طرح عام في أوروبا

جهاز قطر و»3« مستثمرين آخرين يضخون
»3.68« مليار يورو في اكتتاب »بورشه«

كشفت بيانات االكتتاب في الطرح العام 

استثمار  عن  »بورشه«  لشركة  األولي 

)الصندوق  لالستثمار  قطر  جهاز  من  كٍل 

 3 جانب  إلى  قطر(  لدولة  السيادي 

مستثمرين آخرين في اكتتاب »بورشه« 

وهو أكبر طرح عام في أوروبا، وتضم قائمة 

من  كال  اآلخرين  الثالثة  المستثمرين 

أكبر  وهو  النرويجي  السيادي  الصندوق 

أبوظبي  العالم وجهاز  صندوق سيادي في 

لالستثمار وشركة الصناديق المشتركة 

يورو  مليار   3.68 بنحو  برايس«،  رو  »تي 

كمستثمرين  الممتازة  األسهم  من 

أساسيين، عند الحد األقصى للتقييم.

األم  الشركة  فاغن«  »فولكس  وتشير 

في  سيبدأ  التداول  أن  إلى  لـ»بورشه« 

سبتمبر،   29 يوم  فرانكفورت  بورصة 

 911 تقسيم  سيتم  اإلدراج،  من  وكجزء 

 455.5 إلى  بورشه  لشركة  سهم  مليون 

سهم  مليون  و455.5  ممتاز،  سهم  مليون 

من  مليون   113.875 وسُتطرح  عادي. 

األسهم الممتازة، من دون حقوق تصويت.

لالستثمار  قطر  جهاز  أصول  حجم  ويبلغ 

 %  199 يوازي  ما  دوالر  مليار   450 مستوى 

قطر،  لدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 

صناديق  معهد  بيانات  أحدث  وبحسب 

جهاز  أصول  حجم  فإن  السيادية  الثروات 

 450 يبلغ  مستوى  يبلغ  لالستثمار  قطر 

قطري(  ريال  تريليون   1.63( دوالر  مليار 

أكبر  قائمة  في  التاسع  المركز  محتال 

ويمتلك  عالميا،  السيادية  الصناديق 

جهاز قطر لالستثمار حصصًا في أيقونات 

استثمارية عالمية أبرزها: البنك الزراعي 

وناطحة  وهارودز  وباركليز  الصيني 

السحاب شارد في لندن وحصة 17 % في 

شركة فولكس فاغن األلمانية للسيارات 

جلينكور  شركة  في   %  9 تبلغ  وحصة 

السلع  لتجارة  السويسرية  البريطانية 

الجهاز أكثر  والتعدين، كما يملك  األولية 

من 6 % من أسهم بنك باركليز، و22 % من 

شركة سينسبري. 

افتتح جهاز قطر لالستثمار مكتبا في  وقد 

نيويورك عام 2015 الستثمار 35 مليار دوالر 

بالواليات المتحدة، واستحوذ الجهاز على 

أستيت  »إمباير  شركة  من   %  10 نحو 

»إمباير  لمبنى  المالكة  تراست«  ريالتي 

2016، فضاًل عن  أستيت« الشهير في عام 

»ميراماكس« و»روسنفت«، ويملك الجهاز 

بروبيرتي«  »بروكفيلد  شركة  في   %  8.3
% من شركة النفط العالمية   4.6 وحصة 

»كريدي  من   % و8  شل  داتش  رويال 

هاوس«  »غروفنر  جانب  إلى  سويس«، 

أميركا  أوف  بنك  من  كل  في  وحصة 

األميركية  المجوهرات  وشركة  وتوتال 

فإن  المعلنة،  للبيانات  ووفقًا  »تيفاني«.. 

الكبرى  الحصة  على  تستحوذ  بريطانيا 

الخارجية،  قطر  استثمارات  إجمالي  من 

مصرف  في  حصة  الدولة  تمتلك  حيث 

أعلى  وهو  لندن  في  شارد  وبرج  باركليز 

من   % و20  أوروبا،  في  سحاب  ناطحة 

الشركة المالكة لمطار هيثرو لندن.

دوالر  مليون   700 نحو  قطر  تستثمر  كما 

التابع  سي  دي  واشنطن  مشروع  في 

هارودز  ومتجر  القطرية،  الديار  لشركة 

البريطاني، و26 % من متاجر ماركس آند 

سبنسر البريطانية. 

{ اكتتاب »بورشه« يستقطب االهتمام العالمي

وكاالت          $ 

باإلضافة إلى جوالت أخرى في »2023«

»QNB« يتوقع رفع الفائدة 
األوروبية في أكتوبر وديسمبر

 توقع التقرير األسبوعي الصادر عن بنك قطر 

المركزي  البنك  يرفع  أن   »QNB« الوطني  

 75 بمقدار  أخرى  مرة  الفائدة  أسعار  األوروبي 

و50  المقبل  أكتوبر  شهر  في  أساس  نقطة 

لتصل  القادم،  ديسمبر  في  أساس  نقطة 

العام..  نهاية  قبل   2% إلى  الفائدة  أسعار 

أسعار  رفع  جوالت  من  مزيدا  أيضا  توقع  كما 

2023 حتى يضيق الهامش  الفائدة خالل عام 

إلى  الفائدة  وأسعار  الفعلي  التضخم  بين 

حد يمنع تدمير القيمة االقتصادية من خالل 

المعدالت السلبية الحقيقية.

المرتفع  التضخم  أن  إلى  التقرير  ولفت 

البنك  على  ضغوطا  يضع  والمتصاعد 

»المركزي األوروبي« التباع نهج »متشدد« ورفع 

الفائدة بشدة، بينما يؤدي انخفاض  أسعار 

وتباطؤ النمو إلى زيادة اآلثار السلبية الناتجة 

حيث يزيد من  المالية،  األوضاع  عن تشديد 

المخاطر  عالوات  ويوسع  المال  رأس  تكلفة 

بين بلدان منطقة اليورو. 

في  معضلة  شكل  الوضع  هذا  أن  وأوضح   

األوروبي  المركزي  للبنك  النقدية  السياسية 

وجعله  تحركاته«  »أبطأ  حيث  اآلن،  حتى 

متأخرا عن موقف بنك االحتياطي الفيدرالي 

المركزية  البنوك  وبعض  األميركي 

الرئيسية األخرى.

المركزي  البنك  قرار  أن  إلى  التقرير  ولفت   

بواقع  الفائدة  أسعار  برفع  األخير  األوروبي 

عملية  لبدء  يهدف  إضافية  أساس  نقطة   75
معتبرا  النقدية..  للسياسة  قوي  تشديد 

اتسعت  حيث  كثيرا،  تأخر  القرار  هذا  أن 

الفجوة بين معدالت التضخم وأسعار الفائدة 

إلى مستوى غير مسبوق.. مضيفا أن »البنك 

المبكرة  اإلشارات  تجاهل  األوروبي  المركزي 

ولم يتخذ خطوات لتدارك الوضع على النحو 

يجب  التي  اإلجراءات  فإن  ولذلك  المطلوب. 

اتخاذها اآلن لتقليص الفجوة بين التضخم 

% في أغسطس وسعر الفائدة   9.1 الذي بلغ 

أكثر  تكون  أن  ينبغي   %  0.75 يبلغ  الذي 

صرامة«.

 واعتبر بنك قطر الوطني أن التضخم حاليا 

المستهدفة   %  2 نسبة  من  بكثير  أعلى 

على  التضخم  وتوقعات  اليورو،  لمنطقة 

بسرعة.  التراجع  في  آخذة  الطويل  المدى 

فوفقا الستطالع رئيسي من قبل معهد اليبنيز 

توقعات  فإن   ، األوروبية  االقتصادية  لألبحاث 

التضخم في منطقة اليورو تبلغ حوالي 4.5% 

في عام 2023 و%3 في عام 2024. 

صدمة  أعنف  بالفعل  هذه  »تعد  وأضاف   

تضخمية شهدتها منطقة اليورو على اإلطالق 

تأسيسها.  تاريخ  من  عاما   23 من  أكثر  خالل 

خالل  للتضخم  كمؤشر  ألمانيا  أخذنا  إذا 

وصل  مرة  آخر  فإن  اليورو،  قبل  ما  حقبة 

ألعلى  مشابهة  معدالت  إلى  التضخم  فيها 

في  كانت   2022 أغسطس  في  مستوياته 

سعر  كان  ذلك،  ومع   .1973 عام  منتصف 

الفائدة الرسمي للبنك المركزي األلماني عند 

مستوى مماثل للتضخم في ذلك الوقت«.

ان  إلى   QNB الوطني  قطر  بنك  تقرير  وأشار 

الجنوب  في  المتوسط  األبيض  البحر  بلدان 

مثل  اليورو،  منطقة  في  الطرفية«  »البلدان  أو 

عجز  من  تعاني  وإسبانيا،  وإيطاليا  اليونان 

مالي واسع وتراكم مستويات أعلى للمديونية 

تحفظا  األكثر  الشمال  باقتصادات  مقارنة 

من الناحية المالية )ألمانيا والنمسا وبلجيكا 

وهولندا(. لذلك، فإن اقتصادات جنوب أوروبا 

موقف  تشديد  من  للتضرر  عرضة  أكثر 

ارتفاع  يؤدي  حيث  األوروبي،  المركزي  البنك 

مما  الديون،  عبء  زيادة  إلى  الفائدة  أسعار 

قد يؤدي إلى خلق ديناميكيات ائتمان سيادي 

غير مستدامة. 

ألسعار  الكبيرة  الزيادات  إن  التقرير  وقال   

الفائدة التي يقودها البنك المركزي األوروبي 

األسواق  »تشتت  مخاطر  على  تنطوي 

المالية«، أي التفاوت االقتصادي بين الشمال 

ولتمهيد  اليورو.  منطقة  داخل  والجنوب 

أسعار  في  الزيادات  من  لمزيد  الطريق 

ما  األوروبي  المركزي  البنك  وضع  الفائدة، 

األسواق  تشتت  »مكافحة  بإجراءات  يسمى 

إعادة  إلى  اإلجراءات  هذه  وتهدف  المالية«.  

تخصيص أموال إضافية من البنك المركزي 

حال  في  الجنوب  إلى  الشمال  من  األوروبي 

تشديد  بسبب  الضغوط  من  مزيد  حدوث 

السياسة النقدية. 

الدوحة           $

جوزيف إبراهام: 
ملتزمون باالبتكار 

والتطوير 
واالستدامة 

حسين العبد الله: 
نعزز استثماراتنا 

في التقنيات 
الرقمية 

من »جلوبال فاينانس« بالخدمات المصرفية لألفراد والشركات للعام »2022«

»التجاري« يحصد »9« جوائز عالمية

{ »9« جوائز عالمية للبنك التجاري

الدوحة           $
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حصد الجائزة من »جلوبال فاينانس«

»دخان« أفضل بنك رقمي لألفراد
حصل بنك دخان على وسام تقدير جديد، نسبة البتكاراته 

بنك  »أفضل  تتويجه  تم  اذ  الرقمية،  الصيرفة  صناعة  في 

رقمي لألفراد في قطر« وذلك في الجولة األولى من الدورة الـ23 

العالم«  في   2022 لعام  الرقمية  البنوك  أفضل  »جوائز  من 

البنك،  حصد  وقد  فاينانس.  جلوبال  مجلة  نظمتها  التي 

موقع  »أفضل  هما:  مرموقتين  جائزتين  الفئة،  هذه  ضمن 

متكامل للخدمات المصرفية لألفراد« و»البنك الرقمي األكثر 

ابتكارا«.

ويؤكد هذا الفوز الجديد على مكانة بنك دخان كمؤسسة 

المصرفي  القطاع  في  الريادة  سدة  تحتل  عريقة  مصرفية 

تقدير  كل  يمثل  فهو  نفسه،  الوقت  وفي  قطر.  في  الرقمي 

لطاقات البنك وقدراته بأن يتقدم على المنافسة المتزايدة 

العالمية  التقنيات  أحدث  تطبيق  عبر  الصناعة  هذه  في 

تطورا  أكثر  آفاق  باتجاه  القطاع  تعزز  أن  شأنها  من  التي 

وخدمة رفيعة المستوى. 

لجنة  قبل  من  المميز  الفوز  لهذا  دخان  بنك  اختيار  تم  وقد 

والذين  المصرفية،  الصناعة  في  العالميين  الخبراء  من 

استندوا في بناء اختيارهم على معايير ارتكزت على فعالية 

خدمات  إلى  التواقين  العمالء  جذب  في  استراتيجيته 

رقمية مبتكرة، ونجاحاته في حمل العمالء على استخدام 

منتجاته الرقمية ونمو قاعدتهم، وتنوع باقة البنك للخدمات 

من  والمكتسبة  الملموسة  الدالئل  إلى  باإلضافة  الرقمية 

مبادراته الرقمية ومرونة تصميم موقع البنك االلكتروني.

للتسويق  التنفيذي  الرئيس  الخاجة،  أحمد  طالل  أوضح  و 

خالل  الرقمية،  البنك  قدرات  أن  دخان،  بنك  في  واالتصال 

العمالء  المرونة الضرورية لدعم  الماضية، قد وّفرت  الفترة 

بالعمليات  القيام  أثناء  يواجهون  قد  التي  التحديات  خالل 

نراها  الجوائز  هذه  »ان  قال:  حيث  اليومية،  المصرفية 

على  لالبتكار  احداثه  في  دخان  بنك  لجهود  تقدير  شهادات 

العمالء في  واستمراره في تعزيز خبرات  الرقمية،  منصته 

البنك في توفير خدمات ومنتجات تلبي  هذا االطار، وتطلع 

تطلعات العمالء«.

القيادة في قطاع الصيرفة  إلى ذلك، تولى بنك دخان سدة 

غير  التطورات  من  سلسلة  إحداث  خالل  من  الرقمية 

يستطيع  خالله  فمن  للجوال؛  تطبيقه  على  المسبوقة 

وخدمات  الثروات،  إدارة  حسابات  الودائع،  متابعة  العمالء 

قيمة  القى  قد  البنك  أن  كما  األجنبية.  العمالت  حساب 

أطلق  حين  الجوال،  عبر  الرقمية  خدماته  على  مضافة 

عمليات  إنجاز  قابلية  العمالء  تمنح  التي   D-Pay منصة 

الدفع بسالسة وبشكل أسهل، دون الحاجة إلى حمل مبالغ 

نقدية والبطاقات االئتمانية. وتّوج بنك دخان جهوده بإطالق 

حصري ألول بطاقة رقمية مسبقة الدفع في قطر، ويفخر أن 

 Apple يكون من ضمن أوائل البنوك في قطر بإطالق خدمة 

.Google Payو Pay
في  مبتكرة  حلوال  يقدم  بنك  كأفضل  دخان  بنك  وتميز 

الخدمات المصرفية الرقمية كما أنه دأب منذ سنوات على 

دراسة واختبار اإلصدارات التقنية العالمية، األمر الذي اوتي 

ثماره عبر تطويره لخدمات راقية ذات مستوى عالمي، مما 

أتاح فرص نمو متميزة. فمن اإلنجازات األخرى التي تحققت 

تماشيا مع الرحلة الرقمية الناجحة لبنك دخان، هي إطالق 

بنظام  يعمل  الذي  االفتراضي  المساعد  »راشد«،  البنك 

افتراضيا  العمالء  مساعدة  ويتولى  االصطناعي  الذكاء 

على منصات بنك دخان الرقمية سواء على تطبيق الجوال 

البنكي أو الموقع االلكتروني للبنك والواتس اب. ويقدم راشد 

مزود  وهو  العمالء  استفسارات  على  سريعة  وحلوال  اجابات 

بنظام معالج اللغات الطبيعية.

هذا وقد أسفرت رحلة البنك الناجحة في المصرفية الرقمية 

عن توسع كبير في محفظته من خدمات ومنتجات رقمية 

راقية الجودة، األمر الذي لفت أنظار جهات التقييم العالمية 

وأدى إلى فوزه بالعديد من الجوائز حيث حصل مؤخرا على 

جائزة »أفضل بنك رقمي في منطقة الشرق األوسط وشمال 

افريقيا« من قبل جوائز ميد للخدمات المصرفية المتميزة 

لعام 2022.

واختتم الخاجة قائال: »إن معرفة عمالئنا وفهم احتياجاتهم، 

توفير  على  العمل  في  نثابر  كي  لنا  بالنسبة  أساسي  أمر 

تجربة شخصية وخدمة راقية حسب الحاجة، والتي نثق 

من أنها سوف تخدم عمالءنا اليوم بشكل أفضل بينما تمهد 

الطريق لتلبية االحتياجات المستقبلية«.

فاز بجائزتي األكثر ابتكارا وأفضل موقع متكامل للخدمات المصرفية

الخاجة: نستهدف توفير خدمات ومنتجات تلبي تطلعات العمالء

$ الدوحة

بنك دخان يعلن فائزي 
حملته الترويجية للمونديال

كشف بنك دخان عن الفائزين في السحب 

مع  بالتعاون  الترويجية  حملته  من  األول 

بطاقات  حاملي  لعمالئه  تتيح  التي   Visa
للفوز  استثنائية  فرصة  االئتمانية   Visa
العالم  كأس  مونديال  مباريات  بتذاكر 

.Visa قطر 2022™ مقّدمة من FIFA
جاء اإلعالن عن الفائزين بعد سحب ُأجري 

إشراف  تحت  للبنك  الرئيسي  المقر  في 

وحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية 

ومراقبة األسواق بوزارة التجارة والصناعة.

بنك  عميل  فاز  القرعة،  نتائج  على  وبناًء 

المباراة  بتذكرة  ابوزيد  أحمد  دخان 

االفتتاحية، وكانت تذاكر دور المجموعات 

الخاجة  وسارة  خان  خان  نصيب  من 

وفيصل  سيباستيان  وسيباستيانوس 

الشيوخ  عالء  وربح  ثاني،  آل  فهد  جاسم 

تذكرة لدور الستة عشر، وجوزي بابلو رويز 

البطولة،  نهائي  لربع  تذكرة  فياللوبس 

تذكرة  على  عّمار  أوكسانا  حصلت  بينما 

الحايكي  وعبدالعزيز  النهائي  نصف 

بواقع  وذلك  النهائية،  المباراة  تذكرة  على 

شركة  من  مقدمتّين  فائز  لكل  تذكرتين 

.Visa
 19 حتى  المستمرة  الحملة  لشروط  ووفقًا 

40 فائزًا خالل  2022، سيتم اختيار  أكتوبر 

تذاكر  على  للحصول  متعددة  سحوبات 

 ،Visa شركة  من  لشخصين  المباريات 

المرتقبة  البطولة  بمباريات  واالستمتاع 

من الملعب خالل أدوارها المختلفة بدءًا من 

مباراة االفتتاح وحتى النهائي.

 Visa بطاقات  حاملو  العمالء  ينتظر 

 3 دخان  بنك  عن  الصادرة  االئتمانية 

سحوبات أخرى الختيار 30 فائزًا ستتاح لهم 

فرصة تجربة أجواء كأس العالم ومشاهدة 

من  مجموعة  داخل  من  مباشرة  مبارياته 

تصميم  تم  التي  المتطورة  المالعب  أروع 

العديد منها خصيًصا للبطولة.

على مدار الحملة الترويجية، يمكن لعمالء 

قطري  ريال   10,000 ينفقون  الذين  البنك 

 Visa بطاقة  باستخدام  فأكثر  شهرًيا 

بتذاكر  الفوز  دخان،  بنك  من  االئتمانية 

المباراة  لحضور  لشخصين  مباربات 

 16 الـ  دور  أو  المجموعات  دور  أو  االفتتاحية 

النهائية  المباراة  أو  النهائي  نصف  أو  ربع  أو 

للبطولة التي طال انتظارها.

من »شيفرون فيليبس«

»كيوكيم« تفوز بجائزة التميز التشغيلي

المحدودة  للكيماويات  قطر  شركة  حصلت 

للتميز  الرئيس  جائزة  على  )كيوكيم( 

برنامج  ضمن  وذلك   2021 لعام  التشغيلي 

شيفرون  شركة  تمنحها  التي  الجوائز 

فيليبس للكيماويات.

والمدير  الرئيس  تشين،  بروس  وقال 

فيليبس  شيفرون  لشركة  التنفيذي 

إلى  سنوًيا  ُتمنح  الجائزة  إن  للكيماويات 

لشركة  تابعة  وشركات  مرافق  أفضل 

جميع  في  للكيماويات  فيليبس  شيفرون 

خالل  من  الشركة  وتمنح  العالم.  أنحاء 

األداء  ذات  للشركات  التقدير  البرنامج  هذا 

العمليات  وسالمة  األفراد  أمن  في  المتميز 

والموثوقية  المنتجات  وسالمة  والبيئة 

أيًضا  تشجع  الجوائز  هذه  أن  واألمن.مؤكدا 

المشتركة على مواصلة  المشاريع  شركات 

تحسين أدائها .

الرئيس  الكواري،  سلطان  خالد  السيد  وقال 

التنفيذي لشركة كيوكيم : »يسعدنا فوزنا 

الرابعة  للمرة  التشغيلي  التميز  بجائزة 

فخورون  ضخم،  إنجاز  التوالي..هذا  على 

غضون  في  مرات  ست  تكريمنا  يتم  بأن 

أيًضا متحمسون لنيل  تسع سنوات. نحن 

جائزة رئيس شيفرون فيليبس للكيماويات 

المصممة  األكياس  عن  التشغيلي  للتميز 

خصيًصا التي أطلقناها لنقل المواد بأمان«.

وُتعّد كيوكم إحدى شركات البتروكيماويات 

الرائدة في المنطقة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 

803 آالف طن متري سنوًيا. وفي سياق التزامها 
بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، تتركز جهود 

عاٍل  مستوى  على  الحفاظ  على  الموظفين 

البيئي  واألداء  والعمليات  األفراد  سالمة  من 

واإلشراف على المنتجات والموثوقية.

نلتزم  كيوكيم،  »في  قائاًل:  الكواري  واختتم 

العمل.  في  والصحة  السالمة  ثقافة  بتعزيز 

ولتحقيق هذا الهدف، نفذنا مبادرات  لضمان 

استهالك  وتقليل  وموثوقيتها  األصول  سالمة 

الطاقة وتحسين رفاهية موظفينا. وتشتمل 

المنتظم  التدريب  على  المبادرات  هذه 

والفحوصات  التوعية  وبرامج  السالمة  على 

الصحية الروتينية وبرنامج شامل لمساعدة 

الموظفين«. 

{ فريق »كيوكيم« مع الجائزة 

$ الدوحة

استعرضت برامجها ودرجاتها العلمية

»أكاديمية قطر  مشاركة ناجحة لـ
للمال« في معرض الجامعات

واألعمال  للمال  قطر  أكاديمية  شاركت 

في  بنجاح  نورثمبريا  جامعة  مع  بالتعاون 

أجل  من  العام  لهذا  للجامعات  قطر  معرض 

ببرامج  الجمهور  من  أوسع  شريحة  تعريف 

الجامعة والدرجات العلمية التي تقدمها ذات 

زيادة  أجل  ومن  المالي.  المجال  في  الصلة 

هذا  وّفر  وقد  العالي،  التعليم  بأهمية  الوعي 

المعرض منصة نموذجية أتاحت ألكاديمية 

جامعة  مع  بالتعاون  واألعمال  للمال  قطر 

والطالب  األمور  ألولياء  الفرصة  نورثمبريا 

الجامعة  في  القبول  فريق  على  للتعرف 

تعليمهم  حول  االستفسارات  على  لإلجابة 

الجامعي ومستقبلهم األكاديمي والمهني.

المرحلة  طالب  المعرض  واستهدف 

ومديري  والمعلمين  اآلباء  وكذلك  الثانوية 

والمهنيين  والمستشارين  المدارس 

من  التعليمية.  الفرص  يتابعون  الذين 

المدارس  طالب  لربط  منصة  توفير  خالل 

يتماشى  بما  جامعية  بشهادات  الثانوية 

مع االحتياجات المتغيرة في سوق العمل. 

رئيس  اليافعي  خليفة  السيد  وقال 

باإلنابة:  واألعمال  للمال  قطر  أكاديمية 

قطر  معرض  في  بالتواجد  »سررنا 

مع  يتماشى  هدفه  إن  حيث  للجامعات، 

الطالب  وتمكين  توعية  في  الجامعة  رؤية 

الجامعية  شهادتهم  اختيار  معايير  حول 

األكاديمية  وتطلعاتهم  أهدافهم  وتحقيق 

بمساعدة المتخصصين في المنطقة«.

{ خالل فعاليات معرض قطر للجامعات

$ الدوحة
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مدير عام أول فنادق فور سيزونز اسطنبول:

الـســـوق الـقــطــري واعـــد
الوفد  اسطنبول  سيزونز  فور  فندق  استضاف 

قام  والذي  المحلية  الصحف  من  الصحفي 

سفارة  نظمتها  رحلة  في  اسطنبول  بزيارة 

مع  بالتعاون  قطر  لدى  التركية  الجمهورية 

مكتب الخطوط الجوية التركية في الدوحة، 

االستثمارية  فرص  على  التعرف  بغرض  وذلك 

الفرص  عن  فضال  البلدين،  بين  المتبادلة 

القطريين  األعمال  رجال  أمام  المتاحة 

الرحلة  تضمنت  حيث  تركيا،  في  لالستثمار 

التركية ونماذج من  المؤسسات  زيارة عدد من 

المؤسسات التي تستثمر فيها دولة قطر ومنها 

بورصة اسطنبول ومول استنيا بارك وفرع بنك 

قطر الوطني.

وخالل الزيارة اطلع الوفد الصحفي على مشروع 

اسطنبول  قلب  في  الجديد  فورسيزونز  فندق 

عاليا  مستوى  توفر  والتي  الفندقية  الشقق  من 

فورسيزونز  وفندق  والفخامة،  الرفاهية  من 

اسطنبول في السلطان أحمد.

فنادق  أول،  عام  مدير   - مراد  طارق  السيد  وقال 

فور سيزونز اسطنبول: إننا نرحب بالقطريين 

تلبى  التي  الفندقية  الشقق  من  لالستفادة 

أن  مؤكدا  عال،  مستوى  على  المتطلبات  كافة 

هذه  على  الخليج  من  عاليا  طلبا  بالفعل  هناك 

جيدا  استثمارا  تعتبر  التي  الفندقية  الوحدات 

ذا عائد مضمون، حيث يقدم فندق فورسيزونز 

مع  مباٍن  أربعة  إسطنبول  ريزيدنسز  برايفت 

وتضم  خصيًصا  مصممة  أرضية  مخططات 

من  العلوي  الجزء  في  الفخامة  فائقة  بنتهاوس 

معيشة  مساحات  وتخلق  سكني،  مبنى  كل 

فورسيزونز  خدمات  مع  نوعها  من  فريدة  فاخرة 

حياة  في  للمعيشة  امتياًزا  وتوفر  األسطورية 

مدينة مليئة باأللوان. 

وأضاف مراد في تصريحات للوفد الصحفي ان 

السوق القطري واعد ومتميز وإذا ما فكرنا ندخله 

البد من دراسة التحديات أوال ألن المنافسة فيه 

قوية، مشيرا إلى أنهم حال ما قرروا دخول السوق 

القطري البد لهم من تقديم شيء متميز للغاية 

وغير مسبوق في مجالة، مؤكدا أن االستثمارات 

القطرية في تركيا مرحب بها وهي تساهم في 

اثراء السوق التركي في مجاالت متعددة.

من  لهم  األفضل  هو  الحالي  العام  إن  وقال 

فندق  يعمل  حيث  واإليرادات،  الربحية  حيث 

غرفة   170 من  المكون  اسطنبول  فورسيزونز 

فورسيزونز  وفندق  البوسفور  مضيق  على 

منطقة  في  غرفة   65 من  المكون  اسطنبول 

فنادق  من  الفاخر  الجزء  في  أحمد  السلطان 

جميع  من  الضيوف  ويستضيف  المدينة 

إنهم  مراد  طارق  السيد  ويوضح  العالم.   أنحاء 

العام  ضيف  ألف   350 من  يقرب  ما  استضافوا 

في   65 من  أكثر  على  واستحوذوا  الماضي، 

أن  إلى  مشيرا  الغرف،  إشغال  من  المائة 

هذا  ازدهاًرا  تشهد  التركية  السياحة  صناعة 

روسيا  من  كبير  اهتمام  هناك  يزال  وال  العام 

ضيوف  لديهم  وأن  الحرب،  من  الرغم  على 

األقصى  والشرق  الشمالية  وأمريكا  أوروبا  من 

والشرق األوسط. في النصف األول، 

تجديد  الستكمال  سعادته  عن  مراد  وأعرب 

فندق فورسيزونز اسطنبول في السلطان أحمد 

بداية  أن  موضحا  عامين،  من  يقرب  ما  خالل 

التجديد  لبدء  المناسب  الوقت  كان  الوباء 

الذي كنا نفكر فيه منذ فترة واتخذنا اإلجراءات 

الممكن  من  كان  أنه  من  الرغم  على  الالزمة، 

ستة  غضون  في  التجديد  أعمال  من  االنتهاء 

أشهر، وهو أمر معتاد بالنسبة للفنادق العادية، 

ولكن أخذنا وقتنا على مدار عامين إلجراء تحول 

فندقنا  ألن  بالنتيجة  فخورون  ونحن  كبير، 

التاريخي الذي تم تجديده بشكل جميل ليس 

فقط األفضل من نوعه في تركيا، ولكنه يرتقي 

أيًضا بتجربة الضيافة الفاخرة.

{ طارق مراد

لدينا طلب عال 
على الشقق 

الفندقية 
من الخليجيين

»TRT عربي« تبث »24« ساعة.. قريبا
 TRT قناة  على  القائمون  كشف 

ترتيبات  هناك  ان  التركية  عربي 

حاليا ألن يكون بث القناة على مدار 

إعداد  حاليا  جار  حيث  ساعة  ،   24
خريطة برامجية جديدة وموسعة 

الضيوف  من  جديدة  بقائمة 

بغرض  وذلك  قطر،  من  وخاصة 

للفريق  مؤكدين  اآلراء،  تنويع 

المحلية  الصحف  من  الصحفي 

في  بمقرها  مؤخرا  القناة  زار  الذي 

TRT عربي  أن  مدينة اسطنبول، 

العربي  العالم  بين  جسر  هي 

لدى  كبيرة  رغبة  وهناك  وتركيا 

إدارة القناة للتوسع في التغطيات 

مراسال   26 لديها  القناة  إن  حيث  والبرامج، 

القناة  مقر  في  جولة  وخالل  العالم.  حول 

اإلعداد  وغرف  األخبار  لغرفة  زيارة  هناك  كان 

التي  المميزة  والتجهيزات  واالستوديوهات 

تتمتع بها قناة TRT عربي والتي من المتوقع 

لها أن تشهد طفرة خالل الفترة المقبلة.

والعاملون  القناة  إدارة  على  القائمون  ويبذل 

فيها جهودا كبيرة من تقديم محتوى برامجي 

وجميع  اإلخبارية  المواد  مستوى  على  متميز 

المواد األخرى.

{ غرف األخبار واإلعداد في القناة

تستضيف المسنين وذوي اإلعاقة واألطفال

:Teknopark مدير االتصاالت المؤسسية في

دار الـعـجــزة.. 
تجـســيد لإلنســـانيـة

نستطيع إحداث قفزات 
للشركات القطرية

الوفد  زارها  التي  المميزة  األماكن  من 

في  المحلية  الصحف  من  الصحفي 

العجزة  دار  التركية  اسطنبول  مدينة 

وهي مؤسسة أنشئت في عهد السلطان 

لخدمة   1895 عام  الثاني  عبدالحميد 

ممن  واألطفال  اإلعاقة  وذوي  السن  كبار 

وال  رزق  مصدر  وال  لهم  عائل  يوجد  ال 

تستضيف  حيث  فيه،  يعيشون  مكان 

السن  كبار  من  النزالء  من  آالف   10
والمعاقين واألطفال.

العمل  جار  أنه  الدار  إدارة  وكشفت 

حاليا على مشروع جديد في دار العجزة 

له  ومقرر  اجتماعية  خدمة  مشروع  وهو 

مؤكدين  شخص،   1500 يستوعب  أن 

للتعاون  فرص  أي  هناك  اذا  انه  على 

دعم  بشأن  أخرى  دولة  وأي  تركيا  بين 

الدولة سوف تكون هي  دار العجزة فهذه 

دولة قطر.

العجزة  دار  بناء  تم  أن  منذ  إنه  وقالوا 

ألف   72 لـ  الخدمات  قدمت  اآلن  وحتى 

األطفال،  من  ألفا   29 منهم  شخص 

اعتبارات  على  التفريق  أو  النظر  بدون 

النوع  أو  العرق  أو  اللغة  أو  الدين  تخص 

أو  محتاج  بكل  االعتناء  بل  الجنس  أو 

كبير في السن أو ذوي اإلعاقات واألطفال.

لوزارة  تابعة  العجزة  دار  أصبحت  واآلن 

األسرة والسياسة االجتماعية في تركيا 

للموجودين  المتنوعة  الخدمات  وتقدم 

والرعاية  والغذاء  والسكن  األلبسة  من 

بدون  ساعة   24 مدار  على  الصحية 

الرعاية  خدمات  جانب  إلى  توقف، 

الحماية  وخدمات  والعالج،  الصحية 

في  وأيضًا  الطوارئ  حاالت  في  الصحية 

وفي  المستعصية،  األمراض  حاالت 

يتم  مستمر  عالج  تتطلب  التي  الحاالت 

ارسالهم إلى المستشفيات المتعاقدين 

العالج.  أنواع  جميع  يتقلون  وهناك  معها 

التأهيل  إلعادة  مركز  توفير  ويتم 

النفسي مع أطباء النفس.

في  جولتنا  خالل  األبرز  الشيء  وكان 

يتم  والذي  العمل  مركز  هو  العجزة  دار 

المختلفة  الحرف  النزالء  تعليم  خالله 

من  الكثير  إنتاج  يستطيعون  وبالفعل 

المشغوالت الديوية المتميزة.

مساحة  على  العجزة  دار  بناء  تم  وقد 

اإلدارة  بناء  مع  مربع  متر  ألف   30 تبلغ 

ويتألف من مبنى اإلدارة وروضة لألطفال 

ومبنى  السن،  كبار  لألشخاص  وأبنية 

ألعمال  وآخر  الطبية،  للعيادات  بناء 

األطفال، مركز إعادة تأهيل، مستودعات 

كما  مطبخ،  وأيضا  وغسالة  البرادات، 

يوجد في حديقة دار العجزة جميع دور 

العبادة وهو شيء ال يمكن أن يشاهد في 

أي مكان بالعالم.

الفائقة  التكنولوجيا  شركات  تحرص 

تعاون  على  الحفاظ  على  تركيا  في 

والدخول  القطرية  الشركات  مع  فعال 

من  كل  في  مشتركة  مشاريع  في 

العالقات  على  للبناء  وقطر  تركيا 

وشعبي  قيادات  بين  بالفعل  الممتازة 

الشقيقين. البلدين 

الصحفي  الوفد  إلى  حديثه  وفي 

زاروا  الذين  المحلية  الصحف  من 

نظمتها  جولة  في  مؤخًرا  اسطنبول 

بالتعاون  الدوحة  في  التركية  السفارة 

قطر،  في  التركية  الخطوك  مكتب  مع 

االتصاالت  مدير  تالتار،  أوزليم  أكدت 

 ،Teknopark Istanbul في  المؤسسية 

تقدم  أن  يمكن   Teknopark أن 

في  هائلة  قفزات  القطرية  للشركات 

المجاالت.  مختلف  في  التكنولوجيا 

من  المجال  في  خبرة  لديها  إن  حيث 

وخلق  واإلنتاجية  االبتكار  تعزيز  شأنها 

القائمة  للشركات  متطورة  عمل  فرص 

وأشارت  أيًضا.  الناشئة  والشركات 

أكبر  تعتبر   Teknopark أن  إلى 

متخصصة  تركيا  في  علمية  حديقة 

تغطي  حيث  العميقة  التكنولوجيا  في 

الصناعة  تقنيات  أنشطتها  من   %  44
والفضاء،  الطيران   % و21  الدفاعية، 

لإللكترونيات   % و22  البحرية،   % و13 

التقنيات.  من  وغيرها  المتقدمة 

والتطوير  البحث  نتائج  أن  إلى  وأشارت 

 424 تشمل   Teknopark لشركة 

و265  وطنية  مشاريع  و2806  شركة 

ملكية  وحقوق  فكرية  اختراع  براءة 

صناعية.

وأطلع أحمد كريم نالبانت، مدير مركز 

Teknopark، الفريق الصحفي  حاضنة 

التي  المنتجات  نماذج  بعض  على 

من  والتي   Teknopark باحثو  ابتكرها 

مثل  اإلنسان  حياة  تسهل  أن  شأنها 

ودعم  األلغام،  عن  الكشف  تقنيات 

والعديد  جسدًيا  المعاقين  األشخاص 

األخرى.  اليومية  االستخدامات  من 

شريًكا  تكون  أن  يمكن  قطر  أن  وأكد 

مجال  وهناك  المجال،  هذا  في  ممتاًزا 

الشركات  مع  المتبادل  للتعاون  واسع 

االبتكار  لتعزيز  القطرية  والمؤسسات 

التكنولوجي. والتقدم 

داخل مركز محاكاة الخطوط الجوية التركية في اسطنبول

»$« تعايش تجربة الطيران

داخل  الطائرة  قيادة  تجربة   »$« خاضت 

التركية  الجوية  الخطوط  محاكاة  مركز 

تدريب  خالله  يتم  والذي  اسطنبول  بمدينة 

خطوات  على  التعرف  تم  حيث  الطيارين، 

داخل  حية  تجربة  ومعايشه  والهبوط  اإلقالع 

مدربين  بمعاونة  األساسي  المحاكاة  جهاز 

ما  دقيقة   15 الـ  قرابة  التجربة  استمرت  أكفاء، 

التعريف  تم  الرحلة  وأثناء  والهبوط،  اإلقالع  بين 

جهاز  كل  ووظيفة  القيادة  كابينة  بمكونات 

وكيفية  الطيران  وخطوات  بالتفصيل،  ومفتاح 

التحكم بالطائرة.

الوفد  نقل  التركية  الجوية  الخطوط  وتولت 

الصحفي من الصحف المحلية والذي قام بزيارة 

اسطنبول مؤخرا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع 

السفارة التركية في الدوحة.

فإنهم  التركية  الخطوط  إدارة  وبحسب 

120 دولة من مطار  إلى  يقومون بتسيير رحالت 

وأن  طائرة،   388 من  مكون  بأسطول  إسطنبول، 

في  أساسًيا  عنصًرا  تعد  التكنولوجيا  مواكبة 

أهداف االبتكار لديهم وفي الحفاظ على امتالكهم 

أن  على  مؤكدين  أوروبا،  في  أسطول  ألحدث 

بفضل  ازدهر  قد  التركية  الخطوط  اسطول 

العالية  التقنية  ذات  الطائرات  من  مشترياتهم 

للبيئة  والصديقة  الوقود  استهالك  في  والكفاءة 

والتي توفر مستوى عاليا من الراحة.

وأفادت إدارة الخطوط الجوية التركية بأنه نظرا 

الطائرات  من  وحديثا  شابا  أسطوال  المتالكهم 

اللذيذة،  والمأكوالت  المريحة  المقاعد  ذات 

فقد حصلوا على لقب أفضل شركة طيران في 

التركية  الخطوط  طائرات  تطير  حيث  أوروبا، 

البلدان  جميع  إلى  كبيرين  وطموح  بشغف 

تقريًبا حول العالم. 

لمسافري  يمكن  أنه  التركية  الخطوط  وأكدت 

درجة األعمال لمسافات طويلة وبعض الرحالت 

الذواقة  باألطباق  االستمتاع  المختارة  القصيرة 

300 »طاهي  والمقدمة من قبل أكثر من  المعدة 

إلى  جنًبا   Flying Chefs يعمل  حيث  طائر«، 

بالطهي  ويقومون  الطائرة،  طاقم  مع  جنب 

أعلى  باستخدام  الطعام  إعداد  على  واإلشراف 

أطباقهم،  في  الطازجة  المكونات  وأفضل  جودة 

فوق  فاخرة  طعام  تجربة  تقديم  بغرض  وذلك 

السحاب للركاب، وإظهار أفضل ما في »الضيافة 

التركية«.

التركية  الجوية  الخطوط  أطباق  حازت  وقد 

من  العديد  على  المعروضة  الجودة  عالية 

الجوائز، بما في ذلك لقب »أفضل خدمة تقديم 

الطعام على متن الطائرة في العالم« عدة مرات، 

حيث تهدف إلى تقديم أفضل النكهات في العالم 

تجربة   Flag carrier شركة  وتقدم  لركابها 

من  مرحلة  كل  في  لضيفها  لها  مثيل  ال  طيران 

مراحل رحلتهم.

ذات   TURKISH DO & CO شركة  وتقوم 

على  الطعام  تقديم  بخدمات  العالمية  الشهرة 

 DO بين  مشترك  مشروع  وهي  الطائرة،  متن 

حيث  التركية،  الجوية  والخطوط   & CO
بالكامل  الطعام  تقديم  مفهوم  بتصميم  تقوم 

المفهوم  هذا  ويبدأ  التركية.  الجوية  للخطوط 

طاقم  وإجراءات  القائمة  وتصميم  تخطيط  من 

لمعدات  اللوجستية  واإلدارة  وتدريبه  الطائرة 

بأعلى  التركية  الجوية  الخطوط  وتلتزم  الطهي 

األفضل  وتقدم  الركاب،  ورضا  الجودة  معايير 

الطعام  قوائم  وتشمل  التركية.   الضيافة  في 

إلى  باإلضافة  التقليدية  التركية  المأكوالت 

جميع  إعداد  يتم  حيث  المعاصرة،  المأكوالت 

األطباق باستخدام أفضل المكونات وفًقا لجميع 

المعايير الدولية للنظافة.

{ »$« داخل كابينة الطائرة في جهاز المحاكاة

تسير رحالت إلى »120« دولة بأسطول مكون من »388« طائرة

اسطنبول        كرم الحليوي
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آراء وقضايا
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أعلنت قطر للطاقة اختيار شركة 

»توتال إنرجيز« كأول شريك لها 

في مشروع توسعة حقل الشمال 

الجنوبي، الذي يتضمن خطين 

عمالقين إلنتاج الغاز الطبيعي 

المسال بطاقة إجمالية تبلغ »16« 

مليون طن سنويًا، والذي سيرفع 

مجموع طاقة قطر اإلنتاجية من 

الغاز الطبيعي المسال إلى »126« 

مليون طن سنويا، وبموجب 

اتفاقية الشراكة، ستمتلك 

»توتال إنرجيز« حصة تبلغ 

»%9,375« من مجموع حصص 

الشراكة الدولية البالغة »25%«، 

بينما ستمتلك قطر للطاقة 

حصة »%75« من مشروع توسعة 

حقل الشمال الجنوبي.

يأتي مشروع توسعة حقل 

الشمال الجنوبي لزيادة إنتاج 

الغاز وهو يعكس قدرة قطر 

ومسؤوليتها أيضا حيال سوق 

الطاقة العالمي، والذي شهد 

زيادة عالمية في الطلب على 

الوقود، بفعل اإلمدادات التي 

كانت شحيحة بالفعل قبل 

الحرب الروسية - األوكرانية 

في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع 

األسعار بشكل كبير، ومما الشك 

فيه أن الزيادة المرتقبة، والتي 

سترفع طاقة الغاز الطبيعي 

المسال في قطر إلى »126« 

مليون طن، ستساهم في تلبية 

الطلب العالمي المتزايد على 

أشكال أنظف من الطاقة، والتي 

يشكل الغاز الطبيعي المسال 

عمودها الفقري، لتكون رافدا مهما 

للطاقات المتجددة في انتقال 

واقعي وجدي ومعقول إلى طاقة 

منخفضة الكربون، كما أن 

حلول التقاط واحتجاز الكربون 

والطاقة المتجددة هي جزء 

أساسي من هذا الجهد الشامل 

الذي يتضمن تنفيذ سلسلة 

من المشاريع الرائدة اللتقاط 

أكثر من »11« مليون طن من 

ثاني أكسيد الكربون سنويا، 

األمر الذي يعكس الدور الرائد 

لقطر في توازن األسواق من جهة، 

ورفد الطاقات المتجددة من جهة 

أخرى.

مشروع رائد
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بنبرة واثقة وثابتة، تحّدث الرئيس التركي، رجب طيب 

أن  اعتقاده  أميركية، عن  تلفزية  لقناة  أيام  قبل  أردوغان، 

الحرب  إنهاء  يريد  بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس 

)على أوكرانيا( في أقرب وقت ممكن. وقد جاء اإلعراب عن 

على  الرجلين،  بين  مكثفة  محادثات  بعد  االعتقاد،  هذا 

بأوزبكستان..  سمرقند  مدينة  في  شنغهاي  قمة  هامش 

وقد يبدو تصريح الرئيس التركي بشأن موقف الرئيس 

عن  مرارًا  أعلن  أن  لبوتين  سبق  إذ  معهودا،  أمرًا  الروسي 

تلبية  شريطة  الغد  قبل  »اليوم  الحرب  إلنهاء  استعداده 

تقديره  يربط  لم  أردوغان  أن  غير  الروسية«،  المطالب 

األمر، وهو االستعداد إلنهاء  َقرن هذا  بمطالب روسية، بل 

القيادة  لدى  كبيرة«  »إشكالية  وجود  سماه  بما  الحرب 

أخيرا،  الروسية،  القوات  تقهقر  إلى  إشارة  في  الروسية، 

لدى  لمسه  ما  وهو  أوكرانيا،  داخل  الكيلومترات  آالف  عن 

محادثاته مع نظيره الروسي. وقد دأب أردوغان على اللقاء 

ببوتين أو التواصل الهاتفي معه، مّرة على األقل في الشهر، 

وهو ما واظب عليه بعد شّن الحرب الروسية على أوكرانيا. 

يبدو التصريح عن السعي إلى إنهاء الحرب متناقضًا مع 

التحشيد الروسي بإعالن تعبئة عسكرية جزئية إلضافة 

300 ألف جندي روسي إلى عديد الجيش الروسي )خطوة 
المتكّررة  التهديدات  مع  وكذلك  شعبيا(.  بها  ُمرّحب  غير 

بالسالح النووي، والتذكير المتكّرر على ألسنة مسؤولين 

رفع  أن  غير  الشأن،  هذا  في  الروسية«  بـ»العقيدة  روس 

بالضرورة  يعني  ال  قد  العسكرية  السيناريوهات  سقف 

على  ضغط  ورقة  استثمارها  بل  الستخدامها،  االستعداد 

الطرف اآلخر، وهو في الوعي الروسي الغرب أواًل، وأوكرانيا 

ثانيًا، من أجل الدفع نحو حل تفاوضي.

الرئيس  خطاب  جاء  المتضاربة،  المواقف  ومن 

مساء  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  زيلينسكي 

إيقاع »عقاب عادل« بروسيا،  إلى  داعيا  األربعاء متشّددا، 

15 مّرة، كما  ووردت كلمة عقاب في خطابه عبر الفيديو 

المتشّددة،  النبرة  هذه  وتجيء  إعالمية.  تقارير  الحظت 

إلنهاء  باالستعداد  المتكّررة  الروسية  اإلعالنات  على  رّدا 

النصر..  بنشوة  الشعور  من  تخلو  ال  نبرٍة  وفي  الحرب، 

أو  أوكراني  الحديث عن نصر  ألوانه  السابق  أن من  علمًا 

مدّمرة  إجراءات  نحو  موسكو  تندفع  وقد  روسية،  هزيمة 

غرار  على  المدنية،  التحتية  البنية  أو  المدنيين  تطاول 

أية  لتبديد  وذلك  سوريا،  في  تفعله  زالت  وما  فعلته  ما 

انطباعات عن نصر أوكراني، ومن أجل شّق الطريق نحو 

مع  فيه  التباحث  يجري  أن  األفضل  من  تفاوضي،  حل 

بتحرير  الروسية  المطالب  اختصار  مع  مباشرة،  الغرب 

منطقة دونباس حّدا أدنى.

بوتين يريد إنهاء الحرب.. كيف؟

محمود الريماوي
كاتب فلسطيني

العربي الجديد 

)صاحبة  عن  الشمس  غابت  قد  ها 

تغيُب  ال  كانت  التي  األرض  ملكة  الجاللة( 

حجب  الحقيقة  نور  ولكن  الشمس،  عنها 

َفَخَلَفها  المستعمرات رويدًا رويدًا،  شمس 

ورثة  وحتى  وأوروبا  أميركا  في  خلفها  من 

البلشفيين  من  الروسية  القيصرية 

حاضرة،  التاج  بصمة  بقيت  لكن  الحمر، 

وكان من الطبيعي ومن الحق المطلق، أن 

العبودية  إرث  الشرق،  شعوب  تستحضر 

ضد  لندن  صاغتها  التي  السياسية 

اإلنسان اآلخر. 

األرض  احتباس  تعني  سياسية  عبودية   

البريطاني،  الحكم  لمصلحة  وشعوبها، 

ولم تختلف نزعة هذا الحكم االستعمارية 

التاج  على  اإلنجليزية  الثورة  بعد  حتى 

وكان  الثاني،  جيمس  الملك  وإسقاط 

وما  الثورة  قبل  ما  حكومات  بين  المشترك 

مصالح  على  الهيمنة  كيفية  هو  بعدها، 

مستعمراتها  في  العظمى،  بريطانيا 

التي  الخرائط  حصيلة  وفي  السابقة، 

أورثتها للشرق حتى اليوم. 

في  أيضًا  ُبعث  الذي  اآلخر  النقاش  لكن   

زوايا الشرق المنكوبة، هو أن الديمقراطية 

إلى  العبور  في  نجحت  البريطانية، 

االستقرار السياسي، واحتضنت عددًا من 

شعوب مستعمراتها، ودمجتهم حتى باتوا 

هم األكثر حضورًا في شوارع لندن، فُنّصب 

عمدتها )الباكستاني األصل( تحت عرش 

المستعمرات  هذه  بعض  أن  كما  الملكة، 

لم تخض مواجهًة دموية، في رحلة مقاومة 

الفرنسيين،  مع  جرى  كما  االستعمار 

سياسي،  بمكر  اإلنجليزي  العقل  وتعامل 

وريثة،  استبداد  أنظمة  مع  غزله  خالل  من 

قرار  من  اإلفادة  البعض  أحسن  فيما 

مع  مطمئنة،  الدولة  وأبقى  االستقالل 

معادلة شراكة شعبية محدودة. 

المراغمة  فإن  بريطانيا،  داخل  في  أما   

أن  استطاعت  العتيقة  الديمقراطية 

الشعب،  لصالح  سياسيًا  توازنًا  تحقق 

البريطاني،  االنتخابي  فالصوت  وعليه 

لها حظها  المشاركة، بقي  الشعبية  واليد 

تجربة  عن  حتى  يفرزها  الذي  الكبير، 

اإلرث  رياح  وإن بقيت  وأوروبا،  األميركيين، 

الديني للصراع المسيحي قائمة في داخل 

مطالبات  وعودة  البريطاني،  التاج  خريطة 

االستقالل في أسكوتلندا وايرلندا وغيرهم. 

الشرقي  تقديرنا  عن  مختلف  جدل  وهو 

في إرث ما قبل الملكة وما بعد توليها، وفي 

إليزابيث  بها  حظيت  التي  المعادلة  فهم 

طويلة  عقود  شراكة  عن  كتكفير  الثانية، 

في  الجاللة،  صاحبة  بحكومة  ُيسّمى  لما 

اضطهاد شعوب المعمورة تحت شمسها، 

أو حروب نفوذها أو خبايا مخابراتها. 

إليزابيث  فيه  كانت  األخير  فالسجل   

لندن  وترّوج  السياسة،  دوالب  عن  مبتعدة 

نموذج  في  باكنجهام،  قصر  لبروتوكوالت 

اإليجابية  برسائلها  تبعث  لطيفة  ملكة 

في  اإلنجليز  بها  ويتمّسك  شعب،  لكل 

ديمقراطية قوية، لعب حياد إليزابيث في 

التعاطف  نفهم  هنا  كبيرًا،  دورًا  تكريسها 

لدى  حتى  وهو  الوفاة،  ساعة  في  والتقدير 

كتلة من متعاطفي اللحظة ليس مرتبطًا 

موغل  التاج  فإرث  الحياد،  هذا  بمصداقية 

بشدة في إثم بريطانيا العظمى. 

فيه  بما  الشامل،  التأمل  أن  األمر  ومنتهى   

بريطانيا  مستعمرات  مواطني  مساحة 

اإلنجليزي  المواطن  حق  فيه  وبما  داخلها، 

أوطان  من  وطن  لمعشاره  يصل  لم  الذي 

هذا  في  لندن  تآمر  ورغم  المسلمين، 

دومًا  اليقظة  األمم  سؤال  لكن  المصير، 

نهضة  في  خصومنا  نجح  أين  حول  يدور، 

الدولة  وهي  دولتهم،  وقوة  حضارتهم 

شعبها  حقوق  وعبر  داخلها  من  الوطنية 

بالحضارات  بالتغني  وليس  اآلنية، 

قيمها  المسلمون  أسقط  التي  التاريخية 

بأيديهم. 

في  لفتحها،  نحتاج  التي  الصفحة  هنا   

فكرة  فيه،  بما  البريطاني،  التاريخ  قراءة 

التحالف بين الثورات وما قبلها ضد الشرق 

منح  في  اإلنجليز  نجاح  فقضية  القديم، 

قلب  من  لمالعنتهم  ومنابر  إنسانية  حقوق 

لندن، مع وجود جسورهم مع المستبدين 

شعوبنا  وإلدراك  الذكي،  للفهم  تحتاج 

العربية لخالصة الوعي اإلنساني للحقوق 

والتاج  اإلنجليزية  الثورة  بين  الدستورية، 

المحايد، التي يمكن أن يستثمرها الشرق 

أو أي من أممه. 

حرية  ضد  الشرس  الموقف  نفهم  وعليه   

عميقة  تجدها  التي  المسلم،  المستقبل 

يهذي  والذي  اإلنجليزي،  اإلعالم  في  حتى 

الشرق،  في  والحريات  اإلنسان  حق  عن 

متحدًا  تجده  الفاصلة  اللحظة  عند  لكن 

يكون  حين  خاصًة  المستبد،  مع  ضمنيًا 

هذا المستبد جدارًا يحمي مصالحهم، وال 

بأس حينها من تركيز الخطاب الحقوقي 

أو  والمثلية  اإللحاد  مساحة  لصالح 

السلوكيات الليبرالية الشخصية، التي ال 

تضمن أي دعم لقوة قرار المواطن وحقوقه 

عذابات  من  الشعب  حماية  أو  السيادية، 

المستبدين. 

 فهنا مسألة التعزية البروتوكولية أو حتى 

يشاركها  قد  التي  اإلنسانية،  المشاعر 

لما  تقديرًا  أو  لمواطنيه  الغرب  في  المقيم 

في  إلنسانيته،  ومساحة  حقوق  من  وجده 

الكبرى  الحقيقة  ُتسقط  ال  الدولة،  قوانين 

أن الغرب االستعماري كان وال يزال قوة قهٍر 

شرسة إلنسان العالم الجنوبي، وال ُيسقط 

أو  المستقلين  مع  تحالف  مدارات  أي  ذلك 

فضاًل  بينهم،  المعتدلين  أو  المنصفين 

المركز  قبضة  لكن  األخالقي،  الحوار  عن 

الغربي ال تزال تخنق المشترك اإلنساني.

الجدل الثاني حول التاج البريطاني كالم مباح

بالمقاومة 
ال باالستجداء

سمير البرغوثي

كاتب صحفي أردني 

بعد أكثر من ستين عامًا على تأسيس 

منظمة التحرير الفلسطينية، وانطالق 

العمل الفدائي المعاصر، لم يتوقع 

أحد، أن يقف رئيس أكبر فصيل 

مقاوم ورئيس أكثر من ستة ماليين 

فلسطيني بالداخل وأكثر من ستة 

ماليين في المهجر أن يقف أمام األمم 

يستجدي وطنا.. متناسيا أن الحرية 

ال تعطى، بل تنتزع واألوطان ال تمنح 

استقاللها إال بالمقاومة، وهي قناعات 

كل ثوار العالم. وكل الدول التي نالت 

استقاللها لم تنتزع هذا االستقالل 

باالستجداء، بل بالسالح وتحت ضغط 

السالح.. قد يكون الكيان االسرائيلي 

أحكم سيطرته بسبب اتفاق أوسلو لكن 

المقاومة تصل إلى النقطة الحاسمة 

التي ال عودة عنها وهي المقاومة ومهما 

كان الثمن.. فالمقاومة التي حررت 

الجزائر لم تستجد فرنسا بل قدمت 

مليون شهيد، وهناك تجارب ثورية 

نجحت في انتزاع استقاللها، تكفي ألن 

تكون مانعا لالستجداء من الظالم.

عفوا سيدي الرئيس.. الخطاب أمام 

األمم لم يرض طموحات الفلسطينيين 

رغم ان ما قلته عن الظالم حقيقة 

مما دعا المندوب الصهيوني لمغادرة 

القاعة.. لكن لو رفعت غصن الزيتون 

بيد والبندقية بيد لوقفنا نردد يحيا 

الريس.. وراك يا ريس.. الثورة 

الثورة حتى لو منعوك من العودة إلى 

رام الله.. كتائب األقصى عادت إلى 

نواتها وإلى عهدها الثابت مع الدكتور 

ثابت ثابت والكرمي ومروان البرغوثي 

وهي مستعدة لتواصل الكفاح حتى 

يتحرر كل شبر من الوطن من النهر 

إلى البحر.. هم محتلون ويعلمون ذلك 

ويرون تاريخيا أنها فرصة للنجاة.. 

فال تعطهم حق من يمنح بل كن 

أنت صاحب حق من ينتزع حقه من 

غاصبه.. والله من وراء القصد.

smr-alibar@yahoo.com

الديمقراطية 
العتيقة 

استطاعت 
أن تحقق 

توازنًا سياسيًا 
لصالح الشعب 

البريطاني

مهنا الحبيل
باحث عربي مستقل 

رئيس المركز الكندي لالستشارات الفكرية

mohanahubail@hotmail.com
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إضراب مفتوح للمعتقلين اليوم رفضا للسياسة اإلسرائيلية

شهيد برصاص االحتالل قرب نابلس

الرسمية  الجهات  تؤكد  ولم 

الشاب  استشهاد  نبأ  الفلسطينية 

أو هويته بعد.

بين  مواجهات،  اندلعت  بالتزامن، 

اإلسرائيلي  االحتالل  وقوات  شبان 

التي اقتحمت مخيم شعفاط شمال 

شرق مدينة القدس المحتلة.

قوات  بأن  محلية  مصادر  وأفادت 

شعفاط  مخيم  اقتحمت  االحتالل 

أدى  ما  شوارعه  في  وانتشرت 

خاللها  أطلق  مواجهات،  الندالع 

المعدني  الرصاص  االحتالل  جنود 

الصوت  وقنابل  بالمطاط،  المغلف 

والغاز.

وقعت  متصل،  صعيد  على 

اشتباكات في مخيم بالطة بمدينة 

الغربية،  الضفة  شمال  نابلس، 

بين مقاومين، وقوات االحتالل، فجر 

السبت.

وذكرت وسائل إعالم فلسطينية، أن 

المخيم  من  خروجه  وقبل  االحتالل 

من  تمكن  له،  مقاومين  تصدي  إثر 

زيتون،  حسام  الشابين  اعتقال 

مداهمة  عقب  حشاش،  وبراء 

منزليهما.

األسود«  »عرين  مجموعات  وأعلنت 

تصديها القتحام قوات االحتالل عبر 

إطالق النار صوب القوة المقتحمة.

قوات  اعتقلت  متصل،  سياق  وفي 

االحتالل اإلسرائيلي صباح السبت، 

خالل  البرغوثي  عاصف  الفتى 

اقتحام قرية كفر عين شمال غربي 

مدينة رام الله وسط الضفة الغربية 

المحتلة.

أسرة  منزل  االحتالل  قوات  وداهمت 

على  باالعتداء  وشرعوا  البرغوثي 

األلفاظ  وإطالق  وتهديدهم  األهالي 

عاصف  الفتى  واعتقلوا  النابية، 

بحسب  مجهولة،  جهة  إلى  ونقلوه 

مواقع محلية.

الماضي  األسبوع  أيام  وخالل 

قتلت  فيما  مواطنان،  استشهد 

مستوطنة في عملية طعن وأصيب 

 99 ورصدت  ومستوطنًا،  جنديًا   14
إطالق  عملية  و11  مواجهة،  نقطة 

نار، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة 

مناطق.  عدة  في  حارقة  وزجاجات 

وفق المركز الفلسطيني لإلعالم.

في  معتقال   30 يبدأ  أخرى  جهة  من 

اليوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  سجون 

الطعام،  عن  مفتوحا  إضرابا  األحد، 

رفضا لسياسة االعتقال اإلداري.

المتحدث  ربه  عبد  حسن  وقال   

األسرى  شؤون  هيئة  باسم 

في  الفلسطينيين،  والمحررين 

يأتي  االضراب  إن  أمس  تصريحات 

االعتقال  سياسة  على  احتجاجا 

مرة،  من  أكثر  وتجديده  اإلداري، 

دون تحديد سقف زمني، خاصة في 

أوساط األسرى المحررين.

 وكان المعتقلون اإلداريون قد وجهوا 

أن  فيها  أكدوا  أيام،  عدة  قبل  رسالة 

مواجهة االعتقال اإلداري مستمرة.

استمرار  ظل  في  الخطوة  وتأتي   

عمليات  من  تصعيده  في  االحتالل 

دائرة  واتساع  اإلداري،  االعتقال 

عدد  تجاوز  حيث  االستهداف، 

سجون  في  اإلداريين  المعتقلين 

بينهم  إداريا  معتقال   760 االحتالل 

السن،  في  وكبار  ونساء،  أطفال 

ومرضى.

 ووفق أرقام رسمية فإن 80 في المائة 

أسرى  اإلداريين  المعتقلين  من 

سجون  في  سنوات  أمضوا  سابقون 

االحتالل.

رئيسة  أعلنت  اآلخر  الجانب  على 

حسينة،  شيخة  بنغالديش  وزراء 

دولة  إلقامة  المطلق  بالدها  دعم 

 ،1967 عام  حدود  على  فلسطينية 

وعاصمتها القدس الشرقية.

مساء  خطابها  في  ذلك  جاء 

دول  ورؤساء  قادة  أمام  الجمعة، 

اجتماعات  في  المشاركين  العالم 

لألمم  العامة  للجمعية  الـ77  الدورة 

المتحدة، المنعقدة في نيويورك.

كلمتها:  في  حسينة  وقالت 

للشعب  دعمنا  تقديم  »سنواصل 

المطلق  دعمنا  تأكيد  الفلسطيني، 

)الفلسطينية  الدولتين  لحل 

واإلسرائيلية(«.

دعم  على  التأكيد  »أعيد  وأضافت: 

دولة  إلقامة  المطلق  بنغالديش 

ما  حدود  أساس  على  فلسطينية 

القدس  وعاصمتها   1967 عام  قبل 

الشرقية«.

عملية  توقفت   ،2014 عام  ومنذ 

الفلسطينيين  بين  السالم 

أبيب  تل  لرفض  واإلسرائيليين، 

لفكرة  وتنكرها  االستيطان  وقف 

»حل الدولتين«.

القدس- وكاالت- قالت 
مصادر إسرائيلية، إن شابا 

فلسطينيا استشهد 
أمس، برصاص قوات 

االحتالل، بزعم تنفيذه 
عملية دهس قرب 
مستوطنة »حفات 

جلعاد« غرب نابلس.
ووفق رواية جيش 

االحتالل؛ فإن جنديًا 
أطلق الرصاص صوب 

الشاب الفلسطيني داخل 
سيارته، قبل أن تصطدم 

بمركبة لالحتالل.

قبالة الشواطئ السورية

وفاة »94« مهاجرًا 
في غرق مركب

شخصًا   94 لقي  ب-  ف.  أ.  دمشق- 

كان  مركب  غرق  كارثة  في  حتفهم 

قبالة  شرعيين  غير  مهاجرين  يقّل 

أعلن  فيما  السورية،  السواحل 

به  اللبناني توقيف مشتبه  الجيش 

عن  أسفرت  التي  التهريب  عملية  في 

ظاهرة  بدء  منذ  قتلى  حصيلة  أعلى 

من  انطالقًا  الشرعية  غير  الهجرة 

لبنان.

ومنذ اإلعالن عصر الخميس عن غرق 

طرطوس،  شواطئ  قبالة  المركب 

بشأن  التقديرات  راوحت  والتي 

شخصًا  و150   100 بين  ركابه  عدد 

سوريين  والجئين  لبنانيين  من 

حصيلة  ترتفع  وفلسطينيين، 

إنقاذ  تم  فيما  تباعًا،  الضحايا 

تتضح  ولم  فقط.  شخصًا  عشرين 

الذي  المركب  غرق  مالبسات  بعد 

كانت وجهته ايطاليا.

السورية  األنباء  وكالة  ونقلت 

عمار  اسكندر  عن  )سانا(  الرسمية 

مستشفى  في  العامة  الهيئة  مدير 

الضحايا  إليه  نقل  الذي  الباسل 

حصيلة  »في  أن  طرطوس،  في 

 94 الضحايا  عدد  بلغ  نهائية  غير 

ستة  إخراج  تم  بينما  شخصًا«، 

 14 زال  وال  المستشفى  من  ناجين 

اثنان  بينهم  العالج  يتلقون  شخصًا 

في العناية المشددة.

أن  السوري  الرسمي  اإلعالم  وأفاد 

ارتفاع العدد ناتج عن انتشال المزيد 

من الضحايا. وال تزال عمليات البحث 

عن مفقودين مستمرة. وقد ُعثر على 

أرواد  جزيرة  قبالة  الضحايا  غالبية 

وشواطئ طرطوس.

الجمعة  لبنان  في  عائالت  وشيعت 

لبنانية  أخرى  وتسلمت  ضحاياها، 

وفلسطينية مساء جثث أقربائها عبر 

معبر العريضة الحدودي ليتم دفنهم 

السبت.

لبنان،  بشمال  طرابلس  مدينة  وفي 

أحد  تشييع  في  المئات  شارك 

الضحايا رافعين قبضاتهم فيما كان 

أقرباء يبكون حاملين نعشا رمزيا في 

الشوارع.

المتحدة  األمم  منظمة  وأعلنت 

للطفولة )يونيسف( أن عشرة أطفال 

لقوا مصرعهم في الحادثة وفق تقارير 

أولية. واعتبرت في بيان أنه »كما هو 

في  المناطق  من  العديد  في  الحال 

لبنان  في  الناس  يعيش  المنطقة، 

في ظروف قاسية تؤثر على الجميع، 

ولكنها أكثر قسوة بشكل خاص على 

األشخاص األضعف«.

{ اللبنانيون يشيعون أحد ضحايا الحادث المأساوي

استقطاب سياسي في ظل أزمة اقتصادية حادة

انتخابات مبكرة في إيطاليا اليوم
االنتخابات  شهدت  -قنا-  الدوحة 

استقطابًا  إيطاليا  في  المرتقبة 

من  ساعات  قبيل  حادًا  سياسيا 

االنتخابات  في  لالقتراع  التوجه 

وذلك  »األحد«  اليوم  المقررة  المبكرة 

اإليطالي  الرئيس  أصدر  أن  بعد 

بحل  مرسوما  ماتاريال  سيرجيو 

الوزراء  رئيس  تقديم  إثر  البرلمان، 

ماريو دراغى استقالته للمرة الثانية، 

يوليو  من  والعشرين  الحادي  في 

سبعة  مرور  بعد  وذلك  الماضي، 

الوحدة  حكومة  انتخاب  من  أشهر 

من  للخروج  محاولة  في  الوطنية، 

عنق أزمة وباء كورونا. 

ويقترع اإليطاليون في هذه االنتخابات 

النواب،  مجلس  في  مقعد   400 على 

و200 من مقاعد مجلس الشيوخ بعد 

أقرت  التي  الدستورية  التعديالت 

في  المقاعد  عدد  بخفض   2020 عام 

المجلسين.

الوحدة  حكومة  استقالة  ورفعت 

تحولت  التي  دراغي  بقيادة  الوطنية 

مستوى  أعمال  تصريف  حكومة  إلى 

بلد  في  والخارجي  الداخلي  القلق 

عام  دين  أكبر  ثاني  وزر  يتحمل 

هذا  دفع  إذ  اليورو،  منطقة  في 

إلى  األوروبي  االتحاد  الكبير  العبء 

إليطاليا  يورو  مليار   200 تخصيص 

جائحة  بعد  ما  تداعيات  لمواجهة 

فيروس كورونا.

بسلسلة  المالي  الدعم  ويرتبط 

وقد  روما،  على  فرضت  إصالحات 

بين  داخلي  بتوافق  تحظى  ال 

زعيمة  وخصوصا  اإليطالية  األحزاب 

المعارضة الصاعدة جورجيا ميلوني 

ديتاليا«  »فراتيلي  حزب  رئيسة 

وفق  يتوقع  التي  إيطاليا(،  )إخوة 

المرتبة  تنال  أن  الرأي  استطالعات 

مكانة  باحتالل  نجاحها  بعد  األولى، 

في  األبرز  المعارضة  الشخصية 

على  اإليطالي  السياسي  المشهد 

رئيس  سالفيني  ماتيو  حساب 

وسيلفيو  اليميني  الرابطة  حزب 

برلسكوني رئيس الوزراء األسبق. 

األحزاب  عن  النظر  وبصرف 

المرشحة للفوز فإن الشارع اإليطالي 

إصالح  بقضايا  أكبر  بشكل  يهتم 

وارتفاع  التقاعدية  المعاشات 

والخوف  البطالة  ونسب  الضرائب 

الذي  البارد  الشتاء  تداعيات  من 

مخاوف  ظل  في  األبواب،  يطرق 

انقطاع الغاز الروسي.

غوتيريش: 

السودان بحاجة النتقال 
سياسي بقيادة مدنية

نيويورك- األناضول - أكد أمين عام 

األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 

لرئيس مجلس السيادة السوداني 

عبدالفتاح البرهان، الحاجة إلى 

انتقال سياسي بقيادة مدنية في 

السودان.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم 

األمين العام ستيفان دوجاريك، 

عقب لقاء غوتيريش والبرهان، 

مساء الجمعة،على هامش 

اجتماعات الجمعية العامة األممية 

في نيويورك.

وذكر البيان، أن »األمين العام 

أعرب )خالل اللقاء( عن قلقه 

الشديد إزاء استمرار األزمة 

السياسية في السودان، فضال عن 

التدهور السريع لألوضاع األمنية 

واالقتصادية واإلنسانية«.

وأضاف: »شدد األمين العام على 

الحاجة الملحة التفاق سياسي 

شامل يعيد االنتقال السياسي 

بقيادة مدنية حتى يتمكن الشعب 

السوداني من تحقيق تطلعاته في 

السالم المستدام والديمقراطية 

الشاملة واالزدهار االقتصادي«.

في مستهل جولة خليجية

المستشار األلماني يزور السعودية
المستشار  بدأ  أ.ف.ب-  جدة- 

زيارة  شولتس  أوالف  األلماني 

مستهل  في  أمس  السعودية  إلى 

أن استقبله  جولة خليجية وبعد 

خالد  المكّرمة  مكة  منطقة  أمير 

توجه  جدة،  مطار  في  الفيصل 

حيث  السالم  قصر  إلى  شولتس 

محمد  األمير  العهد  بولي  اجتمع 

شولتس  ويرافق  سلمان..  بن 

وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات 

اقتصادية عدة بينها الطاقة.

شولتس  من  مقّرب  مصدر  وقال 

السعودية  إلى  وصوله  قبيل 

)للمستشار  األولى  الزيارة  »إنها 

إطار  في  للمنطقة  األلماني( 

تسبب  التي  المتغيرة«  المرحلة 

بها الغزو الروسي ألوكرانيا.

الفرنسي  الرئيس  وبعد 

الوزراء  ايمانويل ماكرون ورئيس 

بوريس  السابق  البريطاني 

شولتس  يسابق  جونسون، 

جدد  موّردين  اليجاد  الوقت 

الغاز  شحنات  عن  للتعويض 

الروسي التي ستنفد قريًبا.

لبنان.. تقدم في مباحثات »الترسيم«
بيروت- قنا- أكد نجيب ميقاتي 

االعمال  تصريف  حكومة  رئيس 

ترسيم  محادثات  تقدم  اللبنانية 

الجنوبية  البحرية  الحدود 

الحل  أن  معتبرا  إسرائيل،  مع 

النهائي لم ينجز بعد.

مع  مقابلة  في  ميقاتي  وأضاف 

موقع »مونيتور« األميركي اوردها 

الحكومة  برئاسة  االعالم  مكتب 

األميركية  الوساطة  »ساعدت 

في الدفع باتجاه اتمام الترسيم، 

تفاصيل  هناك  تزال  ال  لكن 

اآلن  حتى  توضيحها،  ينبغي 

جيد،  التقدم  إن  القول  يمكنني 

ينجز  لم  النهائي  الحل  لكن 

بعد«.

األحزاب  كافة  أن  إلى  وأشار   

تدعم  اللبنانية،  السياسية 

في  ومواقفها  الحكومة  قرارات 

المفاوضات.

الجنسية الروسية.. 
لمن يحارب

 أكثر من عام
موسكو- األناضول - وقع 

الرئيس الروسي فالديمير 

بوتين، أمس، على 

مرسوم يتعلق بتسهيل 

حصول المواطنين 

األجانب على الجنسية 

الروسية في حال 

تعاقدهم مع الجيش 

الروسي ألكثر من عام.

ونص القانون الذي صدر 

في الجريدة الرسمية 

على أن »األجانب الذين 

ينضمون إلى الجيش 

لفترة ال تقل عن عام 

يمكنهم طلب الحصول 

على الجنسية، من دون 

أن يضطروا إلى إثبات 

إقامتهم على األراضي 

الروسية لخمسة أعوام«.

كما وقع الرئيس بوتين، 

على مرسوم يتعلق 

بتشديد عقوبة السجن 

على الفارين من التعبئة 

العسكرية.

واشنطن تتوعد بعقوبات إضافية ضد روسيا

 في أوكرانيا
ّ
تواصل استفتاءات الضم

ب-  ف.  أ.  )أوكرانيا(-  كييف 

اإلمدادات  مسؤول  روسيا  استبدلت 

بعد  أمس  جيشها  في  اللوجستية 

تواصل  فيما  نكسات،  سلسلة 

في  عليها  تسيطر  التي  المناطق 

التصويت  وجنوبها  أوكرانيا  شرق 

لليوم الثاني على خيار ضمها إليها.

يأتي هذا التغيير في هيئة األركان 

فيه  أعلن  الذي  الوقت  في  العامة 

هذا  بوتين  فالديمير  الرئيس 

من  اآلالف  مئات  تعبئة  األسبوع 

اثر  الحرب  في  للمشاركة  الروس 

استعادة أوكرانيا أراضي محتلة. 

التي  األخيرة  المكاسب  أظهرت 

حققها الجيش األوكراني في هجوم 

لدى  مهمة  لوجستية  عيوبا  مضاد 

الخدمات  أن  ويرى محللون  الروس، 

الضعيفة  الحلقة  هي  اللوجستية 

في الجيش الروسي.

»ُأعفي  بيان  في  الدفاع  وزارة  وقالت 

جنرال الجيش دميتري بولغاكوف 

الدفاع  لوزير  كنائب  مهامه  من 

بسبب نقله إلى منصب آخر«.

ميخايل  الجنرال  محله  وحل 

كان  الذي  عاًما(   60( ميزينتسيف 

مركز  يترأس  الحين  ذلك  حتى 

مراقبة الدفاع الوطني. 

التعبئة  تكون  أن  المرجح  من 

الجزئية المعلن عنها األربعاء واحدة 

من أكبر التحديات اللوجستية مع 

جنود  من  اآلالف  مئات  استدعاء 

إلى  يحتاجون  الذين  االحتياط 

التجهيز والتدريب قبل االنتشار.

جو  األميركي  الرئيس  وتوعد 

بايدن، بفرض المزيد من العقوبات 

على روسيا على خلفية استفتاءات 

ضم مقاطعات أوكرانية إليها.

وقال بايدن، في بيان، نشر في وقت 

البيت  موقع  على  الجمعة  متأخر 

لن  المتحدة  الواليات  إن  األبيض، 

أوكرانية  أراض  بأي  أبدا  تعترف 

على أنها أي شيء آخر سوى جزء من 

أوكرانيا.

روسيا  »استفتاءات  أن  وأضاف 

صورية، وهي ذريعة كاذبة لمحاولة 

في  بالقوة  أوكرانيا  من  أجزاء  ضم 

بما  الدولي،  للقانون  صارخ  انتهاك 

في ذلك ميثاق األمم المتحدة«.

مع  تقف  المتحدة  »الواليات  وتابع: 

العالم  أنحاء  جميع  في  شركائنا 

المبادئ  تحترم  دولة  كل  ومع 

المتحدة  األمم  لميثاق  األساسية 

أي نتائج ملفقة ستعلنها  في رفض 

روسيا«.

تقديم  بمواصلة  بايدن  تعهد  كما 

في  ألوكرانيا  األمنية  المساعدة 

مواجهة الحرب الروسية.

في  التصويت  الجمعة  وبدأ 

مناطق  أربع  ضم  على  استفتاء 

أوكرانيا محتلة إلى روسيا، ويجري 

خاضعة  مناطق  في  االستفتاء 

دونيتسك  في  روسيا  لسيطرة 

وخيرسون  شرقا،  ولوغانسك 

وزابوريجيا جنوبا.
{ التصويت باستفتاء ضم المناطق التي تسيطر عليها روسيا
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أي السيناريوهات هو األمثل بالنسبة لطهران؟

المحادثات النووية اإليرانية
وسط تسارع وتيرة التحوالت 

الجيوستراتيجية في المنطقة، 
دخل الوسيط األوروبي على 

خط المفاوضات النووية بهدف 
تخفيض التوتر بين طهران 
وواشنطن، لكن الرد اإليراني 

األخير لم يلبِّ طموحاته؛ حيث 
كت الترويكا األوروبية بنوايا  شكَّ

طهران في العودة لالتفاق 
النووي، وهذه ليست المرة 

األولى التي تعبر فيها أطراف 
أوروبية عن خيبة أملها من 
عدم تحقيق نتيجة، غير أن 

الفارق الوحيد هذه المرة هو 
أن الوقت بات يضيق أمامهم 

بسبب تداعيات الحرب الروسية 
- األوكرانية وتفاقم أزمة الطاقة 

العالمية. تهدف هذه الورقة إلى 
استشراف مستقبل المفاوضات 

النووية وتبحث السيناريوهات 
المحتملة.

الثالثية  وبيان  األميركية  اإلدارة  نظر  وجهات 

وبريطانيا  بفرنسا  المتمثلة  األوروبية، 

يكشفان  األخير  اإليراني  الرد  حول  وألمانيا، 

الخالفات  على  التغلب  في  صعوبة  عن 

إيران  أعلنت  فقد  قليلة.  كانت  وإن  المتبقية 

صراحة أنها لن تتنازل قيد أنملة عن خطوطها 

إلى  وهي  النووي؛  برنامجها  بشأن  الحمراء 

المفاوضات  أمد  إطالة  أن  جيًدا  تدرك  ذلك 

وتأزيم  الغربية  الدول  مواجهة  إلى  تجرها  قد 

الوضع أكثر من ذي قبل؛ مما قد يجعل ملفها 

الجمعية  أروقة  في  للتداول  عرضة  النووي 

أنها  إيران  ترى  التي  المتحدة  لألمم  العامة 

السياسات  إلى  الحال  بطبيعة  منحازة 

اجتماع  يتزامن  أن  المحتمل  ومن  الغربية. 

للطاقة  الدولية  الوكالة  محافظي  مجلس 

العامة  الجمعية  القادم مع اجتماعات  الذرية 

سيحضر  التي  نيويورك  في  المتحدة  لألمم 

رئيسي،  إبراهيم  اإليراني،  الرئيس  وقائعها 

فيها.  السنوية  بالده  كلمة  سيلقي  حيث 

إلى احتمال الحصول على  أنباء تشير  وثمة 

قرار تجميد ملف إيران داخل الوكالة الدولية 

بآخر  أو  بشكل  معالجته  أو  الذرية  للطاقة 

والتقنية  الفنية  أجوبتها  طهران  تقديم  مع 

الدولية  للوكالة  يسمح  بما  منها  المطلوبة 

للطاقة الذرية بإغالق هذا الملف الذي ال يزال 

إلى  المياه  عودة  أمام  أساسية  عقبة  ل  يشكِّ

ُيصِدر  أن  المرجح  ومن  الطبيعي.  مجراها 

إغالق  عدم  حال  في  الوكالة،  حكام  مجلس 

الملف، قراًرا ضد إيران ما سيضطرها إلى رفع 

تخصيب اليورانيوم في منشآتها النووية إلى 

ا على قرار الوكالة.  سبعين بالمائة أو أكثر ردًّ

السيناريوهات  أبرز  عن  الحديث  وقبل 

اتفاق،  إلى  التوصل  فرص  بشأن  المحتملة 

ربما  التي  التشاؤم  بؤر  بعض  إلى  نتطرق 

تحول دون إحياء االتفاق النووي.

بؤر التشاؤم
األميركي  الرئيس  انسحاب  فاقم  لقد 

النووي،  االتفاق  من  ترامب،  دونالد  السابق، 

والواليات  إيران  بين  الثقة  أزمة   ،2018 عام 

بمزيد  تطالب  طهران  جعل  ما  المتحدة؛ 

االنسحاب  تكرار  لمنع  الضمانات  من 

عدم  ذلك  إلى  أضف  جديد.  من  األميركي 

على  الحالية  األميركية  اإلدارة  بقدرة  ثقتها 

في  وحتى  جديد.  اتفاق  أي  بشروط  االلتزام 

االنتخابات  في  الديمقراطيين  فوز  حال 

المقررة  األميركي،  للكونغرس  النصفية 

وتثبيت   ،2022 الثاني  تشرين   / نوفمبر  في 

في  الراهنة  فالمقترحات  بايدن،  إدارة  قدرة 

على  إيران  تشجع  ال  المتبادلة  المسودات 

توقيع اتفاق جديد بعد تحقيقها قفزة كبيرة 

وما  الجوار.  دول  مع  الخارجية  التجارة  في 

من  كثير  اعتقاد  هو  ا 
ًّ

داخلي الظروف  د  ُيعقِّ

من  إيران  خروج  بأن  األصولي  التيار  ري  منظِّ

ورفع   )NPT( النووي  االنتشار  حظر  معاهدة 

نسبة التخصيب سيوفران لطهران قوة ردع 

تضمن األمن القومي وتوفر شروًطا تفاوضية 

إيراني من أن  متقدمة. وهناك أيًضا هاجس 

امتالك  من  طهران  لمنع  وسيلة  االتفاق  يكون 

إسرائيل  يد  إطالق  مقابل  فاعلة  ردع  قوة 

في  ردعها  وقوة  العسكري  تفوقها  لتعزيز 

تأخذ  أخرى  تشاؤم  بؤرة  وهناك  المنطقة. 

يستطيع  ال  الذي  األوروبي  االتحاد  بتالبيب 

األميركية  العقوبات  لحاق  عدم  يضمن  أن 

بالشركات اإليرانية التي ستتعامل معه في 

يقضي  ما  االتفاق؛  من  واشنطن  خروج  حال 

استثمار  على  القائم  الرئيس  الهدف  على 

الذي  األمر  إيران؛  في  األجنبية  الشركات 

مدعوم  باتفاق  المطالبة  على  طهران  يحث 

في  مطمئنة  ضمانات  تتخلله  محكم  بنص 

مرة  منه  األميركي  الجانب  انسحاب  حال 

ثانية. وال يغفل اإليرانيون عن التأثير الهدام 

لتخريب  الحثيثة  ومحاوالتها  إلسرائيل 

بهذا  قامت  أن  إلسرائيل  سبق  وقد  االتفاق، 

كان  حين   ،2014 عام  في  المعطل  الدور 

ره وزير الخارجية  االتفاق جاهًزا للتوقيع فأخَّ

كاماًل  عاًما  كيري،  جون  األسبق،  األميركي 

تجاوًبا مع الضغوط اإلسرائيلية.

أن  بإمكانها  التي  التشاؤم  بؤر  بعض  هذه 

تعيد المفاوضات إلى المربع األول. كما يجب 

األصوليين  تركيز  الحسبان  في  نضع  أن 

على أن اتفاًقا سيًئا هو أسوأ من عدم االتفاق، 

ح به وزير الخارجية 
ِّ

على خالف ما كان ُيصر

اإليراني السابق، محمد جواد ظريف، من أن 

أي اتفاق هو أفضل من عدمه.

مؤشرات نجاح االتفاق
التي  التصعيد  مؤشرات  تفاقمت  مثلما 

فيينا،  مفاوضات  إفشال  إلى  تؤدي  أن  يمكن 

نجاح  ترجح  أخرى  مؤشرات  األفق  في  الحت 

االتفاق، أهمها إجماع أصحاب القرار في إيران 

العودة  أن  على  وإصالحيين  أصوليين  من 

أزمتها  من  البالد  خروج  إلى  ستؤدي  لالتفاق 

الذي  االجتماعي  األمن  وتعزز  االقتصادية 

النظام  الستمرار  أساسية  دعامة  ل  يشكِّ

ويسهم في تبديد األخطار والتهديدات األمنية 

دعائم  يرسي  كما  النظام،  ضد  والعسكرية 

على  أما  إليران.  واإلقليمي  الداخلي  األمن 

الرئيس بايدن  إدارة  األميركي، فإن  الجانب 

بحاجة إلى ورقة االتفاق لدوافع انتخابية لكي 

خالل  من  استطاعت  إنها  لألميركيين  تقول 

أسعار  على  السيطرة  النووي،  االتفاق  إحياء 

ومنعها  إيران  احتواء  ذلك  من  واألهم  الطاقة، 

من حيازة القنبلة النووية.

في  يتمثل  فهو  للنجاح،  اآلخر  المؤشر  وأما 

من  كبير  جزء  وإزالة  العقد  من  كثير  حل 

األمر  المفاوضات  خالل  من  الفنية  العقبات 

المتفاوضين  بقدرة  متفائلين  يجعلنا  الذي 

فشل  أن  خاصة  منها،  تبقى  ما  إزاحة  على 

المفاوضات سيدخل المنطقة في نفق مظلم 

إن  إذ  الويالت؛  من  الكثير  العالم  على  ويجر 

ا ستكون مكلفة للغرب، 
ًّ

مواجهة إيران عسكري

اإليرانيين  سيدفع  اتفاق  إلى  التوصل  وعدم 

التخصيب  نسبة  رفع  عبر  التصعيد  نحو 

المنطقة  في  نووي  سباق  أمام  الباب  يفتح  ما 

يتعارض مع المقاربة األميركية الرامية إلى 

من  تملكه  بما  المنطقة  في  إسرائيل  تفوق 

ترسانة نووية.

وجه االختالف بين اتفاق عام 
»2015« واالتفاق المرتقب

إلى  تستند  النووي  االتفاق  إحياء  إعادة  إن 

جميع  المتحدة  الواليات  رفع  هما:  مبدأين، 

على  واإلبقاء  باالتفاق،  المرتبطة  العقوبات 

العقوبات المتعلقة بحقوق اإلنسان واإلرهاب 

مقابل  الكونغرس،  عن  الصادرة  تلك  سيما 

بتعهداتها  الكامل  االلتزام  إلى  طهران  عودة 

على  التخصيب  وقف  بشأن  النووية 

مستويات ال تتجاوز العشرين بالمائة ووقف 

مع  المتطورة،  المركزي  الطرد  أجهزة  إنتاج 

ن  بعض التعديالت على االتفاق السابق ُتمكِّ

المركزي  الطرد  بأجهزة  االحتفاظ  من  إيران 

العامين  خالل  صنعتها  التي  المتطورة 

تحت  أراضيها  داخل  وتخزينها  الماضيين 

بداًل  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  إشراف 

في  الحال  عليه  كانت  كما  تدميرها،  من 

ا 
ًّ

عملي إيران  يساعد  بما  السابق،  االتفاق 

على استئناف نشاطات التخصيب بسرعة 

قياسية في حال انسحاب الواليات المتحدة 

مجدًدا من االتفاق.

فترة  تكون  بأن  الجديد  التفاهم  ويقضي 

ا 
ًّ

عملي تبدأ  أشهر  و6   5 مابين  االتفاق  تنفيذ 

النووي  لالتفاق  المشتركة  للجنة  باجتماع 

واالتحاد  والصين  وروسيا  وبريطانيا  )فرنسا 

المديرين  مستوى  على  وإيران(  األوروبي 

المتحدة،  الواليات  دون  من  السياسيين 

الجديد  االتفاق  نص  إقرار  خالله  يجري 

األعضاء  الدول  خارجية  وزراء  للقاء  والدعوة 

اإليراني  الجانبان،  بعدها  ليبدأ  اللجنة  في 

المتزامن  التنفيذ  بخطوات  واألميركي، 

االتفاق  بموجب  اللتزاماتهما  والتدريجي 

تعود  أشهر،   6 أو   5 فترة  خالل  الجديد 

االتفاق  إلى  ا 
ًّ

رسمي المتحدة  الواليات  بعدها 

وتستعيد عضويتها في اللجنة المشتركة.

الشروط اإليرانية وأهدافها
طهران  وضعتها  التي  الشروط  أهم  من 

ملف  غلق  مشترك،  اتفاق  أي  في  للدخول 

السيما  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

حول  الوكالة  تجريها  التي  التحقيقات 

عالية  بنسب  مخصب  يورانيوم  آثار  وجود 

مدى  الختبار  وذلك  إيرانية؛  مواقع  ثالثة  في 

للعبور  الوكالة  في  المتنفذ  الغرب  جدية 

من هذه العقبة وبدء مرحلة جديدة عنوانها 

مسؤولون  ح 
َّ

صر فكما  المباشر.  الحوار 

إيرانيون بينهم األمين العام للمجلس األعلى 

األدميرال  سابًقا،  اإليراني  القومي  لألمن 

اللقاء  ترفض  ال  طهران  بأن  شمخاني،  علي 

تجربة  غرار  على  األميركيين  مع  المباشر 

النووي  االتفاق  إحياء  أجل  من   2015 عام 

اسم  تحت  إليران  دوالر  مليون   400 وتقديم 

إطالق سراح السجناء األميركيين.

الراهن، فاإليرانيون يرفضون  الوقت  أما في   

ال  أنهم  بيد  األميركيين،  مع  المباشر  اللقاء 

قيدوه  بل  ودائم،  كامل  بشكل  يرفضونه 

أسس  على  ا 
ًّ

مبني يكون  أن  أهمها  بشروط 

وعروض  مكاسب  لتحقيق  تفضي  واضحة 

الواليات  تستطيع  ال  ربما  لطهران،  سخية 

في  اإليراني  للطرف  تقدمها  أن  المتحدة 

لحلفائها  مراعاة  األطراف  المتعددة  اللقاءات 

إضافة  المنطقة،  في  وشركائها  األوروبيين 

تؤكد  لطهران  مرضية  ضمانات  تقديم  إلى 

عدم انسحابها من االتفاق النووي المرتقب.

السيناريو األمثل إليران
الوقت  في  ُتطرح  سيناريوهات  عدة  هناك 

بات  الذي  النووي  االتفاق  إلحياء  الحاضر 

واإلصالحيين  األصوليين  إجماع  موضع 

في  الرئيسين  التيارين  لون  يشكِّ الذين 

االتفاق  على  خالفهما  أصبح  وقد  إيران، 

يجعلنا  مما  توقيعه؛  تاريخ  على  يقتصر 

نضع احتمال عدم توقيع االتفاق جانًبا.

ا أن طهران أرادت من خالل ردها 
ًّ

وقد بات جلي

األخير على المقترح األوروبي والرد األميركي 

الذي تاله، أن تطيل أمد المفاوضات، خاصة 

مراجع  من  المقربة  الشخصيات  بعض  أن 

تقل  ال  لمدة  التريث  أن  ترى  القرار،  اتخاذ 

عن شهرين بانتظار قدوم موجات البرد التي 

ستفاقم أزمة الطاقة وترفع أسعار الوقود من 

شك  دون  إيران  سيمنح  الغرب،  في  جديد 

تجعل  المفاوضات  طاولة  على  رابحة  ورقة 

اإليرانية.  المصالح  مع  تناغًما  أكثر  االتفاق 

إلى  التأني  ولعل طهران ترمي من خالل هذا 

الذي  الوقت  عامل  من  القصوى  االستفادة 

اإليرانية  السياسة  أروقة  في  مؤيدوه  كثر 

تخصيب  نسبة  رفع  بهدف  وذلك  مؤخًرا، 

المتحدة  الواليات  على  للضغط  اليورانيوم 

بدأ  العقوبات  مفعول  أن  خاصة  والغرب 

يتراجع، بحسب رأي الحكومة االيرانية.

السيناريو المتوقع
في  األعضاء  الثالث  األوروبية  الدول  بيان 

مع  بالتفاوض  الُمكلفة   1+4 مجموعة 

السبت  مساء  النووي،  االتفاق  إلحياء  إيران 

والذي   2022 أيلول   / سبتمبر  من  العاشر 

الفرصة  من  االستفادة  بعدم  إيران  اتهم 

لها  وحمَّ النووي  االتفاق  إلحياء  السياسية 

مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق حتى اآلن، 

الحظ، اختارت  أيًضا »لسوء  البيان  وأضاف 

الدبلوماسية  الفرصة  استغالل  عدم  إيران 

العكس  على  بل  للمفاوضات،  والحيوية 

برنامجها  وضع  تصعيد  تواصل  ذلك  من 

مدني  مبرر  أي  تتجاوز  بطريقة  النووي 

إلى  التوصل  من  نقترب  ا  كنَّ وبينما  مفهوم. 

منفصلة  قضايا  فتح  إيران  أعادت  اتفاق، 

معاهدة  بموجب  الدولة  بالتزامات  تتعلق 

واتفاقيات  النووية  األسلحة  انتشار  عدم 

للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  الضمانات 

اإليرانية  األوساط  جعل  سبق،  ما  الذرية«. 

متردًدا  زال  ما  األميركي  الجانب  بأن  تعتقد 

في اتخاذ القرار النهائي، في حين أن طهران 

االتفاق؛  إلحياء  شروطها  عن  عالنية  ُتفصح 

إلى  المفاوضات  تأجيل  يرجح  الذي  األمر 

للكونغرس  النصفية  االنتخابات  بعد  ما 

على  الجاد  إيران  تركيز  ظل  في  األميركي، 

الدولية  الوكالة  لدى  األمني  ملفها  إغالق 

األميركية  اإلدارة  دفع  ما  الذرية  للطاقة 

من  الثامن  بعد  لما  المفاوضات  لتأجيل 

بسبب   2022 الثاني  تشرين   / نوفمبر 

ويسود  الكونغرس.  انتخابات  موعد  قرب 

تأجيل  بأن  اإليرانية  األوسط  لدى  اعتقاد 

اجتماع  على  تأثير  له  يكون  لن  المفاوضات 

للطاقة  الدولية  الوكالة  محافظي  مجلس 

فيه  ينتقد  ببيان  يكتفي  قد  الذي  الذرية، 

تصرفات إيران.

خالصة
المباشرة  غير  النووية  المفاوضات  مسار 

خالل  من  المتحدة  والواليات  طهران  بين 

األولى  بالدرجة  يهدف  األوروبي،  الوسيط 

النظر  وجهات  وتقريب  التوتر  تخفيض  إلى 

التركيز  من  أكثر  وواشنطن،  طهران  بين 

بالبرنامج  المرتبطة  الفنية  األمور  على 

تيارات  محاولة  إلى  إضافة  اإليراني.  النووي 

البلدين بناء مسار هادئ للتعامل  نافذة في 

مسار  مع  بالتوازي  الطرفين  بين  اإلقليمي 

فيينا. وال يمكن إنكار تأثير تداعيات الحرب 

اإلقليمية،  والتفاعالت  الروسية-األوكرانية 

على رؤية إيران والواليات المتحدة لمضمون 

يمكن  الذي  الوقت  في  النووية.  المباحثات 

األوساط  لدى  كبيرة  إيجابية  تلمس 

التوصل  إمكانية  تجاه  المعنية،  اإليرانية 

الجهات  بين  اختالف  هناك  ولكن  اتفاق،  إلى 

اإليرانية المعنية على شكل االتفاق الجديد، 

إيران  ستجنيها  التي  االقتصادية  والمنافع 

التي  التضحيات  تساوي  ال  كانت  فإذا  منه. 

النووي  االتفاق  يكون  فعندئذ  طهران،  تقدمها 

خالي الوفاض بالنسبة إليران، وال يستحق 

الشركات  بإمكان  سيكون  وهل  العناء. 

وجود  مع  طهران  في  االستثمار  األجنبية 

المتحدة  الواليات  بانسحاب  دائم  تهديد 

بعد فترة وجيزة. ولذا كان من المنطقي أن 

يطلب اإليرانيون ضمانة تكرس مهلة زمنية 

مناسبة لبقاء االستثمارات األجنبية.

والمؤيدة  المعارضة  المواقف  ضوء  في 

إيران،  في  الداخلية  والمعطيات  لالتفاق 

داخل  إجماع  حالة  هناك  أن  استنتاج  يمكن 

المعنية  اإليرانية  الدستورية  المؤسسات 

تلك  خاصة  االستراتيجية،  بالقرارات 

المرتبطة بالملف النووي، حول ضرورة خيار 

الدولية  القوى  مجموعة  مع  التفاق  التوصل 

لكون  النووي،  االتفاق  لجنة  في  المتمثلة 

ا من خالل 
ًّ

االتفاق يحقق مصالح النظام داخلي

رفع العقوبات ودعم االقتصاد الوطني وتعزيز 

اإلقليمي  الصعيد  على  وأما  القومي.  األمن 

ومحورية  أساسية  قوة  إيران  سيضع  فإنه 

اإلقليمي  دورها  ويعزز  آسيا  غرب  منطقة  في 

شريطة الحصول على ظروف تفاوضية أكثر 

يفسر  وهذا  المقبلة،  الفترة  خالل  إيجابية 

 تأني الجانب اإليراني في المفاوضات 
َّ

لنا سر

لالقتراب من سقف المطالب المحددة.

مجتبى حيدري

باحث مختص في الشأن اإليراني



برس  فرانس  وكالة  أجرت  ومسؤولين  خبراء  عدة  ويشرح 

حوارًا معهم السيناريوهات المحتملة.

أي نوع من الهجوم قد ُيطلق بوتين؟ 

أن  بروجكت«  نوكليير  »أوسلو  من  كاميرون  جيمس  يرى 

األسلحة  ترسانة  بوتين  يستخدم  أن  جًدا  المستبعد  »من 

الواليات  ضرب  على  القادرة  االستراتيجية  الروسية  النووية 

المتحدة، ويشعل فتيل حرب نووية مروعة«.

لكن روسيا، القوة النووية األولى في العالم، مع مخزون بنحو 

الدولي  ستوكهولم  معهد  تقديرات  وفق  نووية  رأس   4500
لبحوث السالم )SIPRI(، تمتلك أسلحة نووية »تكتيكية« أقل 

قوة من قنبلة هيروشيما.

وقد يقرر الرئيس الروسي تفجير أحد هذه األسلحة النووية 

»الصغيرة« في المجال الجوي األوكراني أو في البحر األسود، 

الروسية  النووية  التصعيد«  ووقف  »التصعيد  لعقيدة  وفًقا 

المتمثلة باستخدام سالح نووي خفيف أواًل للتفوق في حالة 

حدوث نزاع تقليدي مع الغرب.

سكانية  كثافة  ذات  منطقة  يستهدف  أن  يمكن  كذلك 

بهدف  أوكرانية،  عسكرية  منشأة  أو  أوكرانيا  في  منخفضة 

أو حتى حث  ترويع السكان وحث أوكرانيا على االستسالم، 

الخبير وهو  وفق  أوكرانيا باالستسالم،  إقناع  الغربيين على 

كاتب في صحيفة واشنطن بوست.

 ما الذي يمكن أن يدفع بوتين 

إلى استخدام السالح النووي؟ 

تعرضت  إذا  النووية  األسلحة  إلى  يلجأ  قد  أنه  بوتين  أكد 

وحدة أراضي روسيا للتهديد. ولم يذكر ما إذا كان ذلك يشمل 

المناطق  أو   2014 في  روسيا  ضمتها  التي  القرم  جزيرة  شبه 

األوكرانية األربع التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئًيا 

الغزو، حيث يتم تنظيم استفتاءات على عجل لضمها  منذ 

إلى روسيا.

البحرية  في  النووية  االستراتيجية  في  المتخصص  ويرى 

أّن  الغموض يعني  األميركية سابقًا مارك كانسيان أن هذا 

األمر ال يشمل دونباس وشبه جزيرة القرم.

الدراسات  مركز  في  خبير  حاليًا  وهو  كانسيان  واعتبر 

تهديد  إطالق  من  فائدة  »ال  أن   )CSIS( والدولية  االستراتيجية 

كانوا  إذا  مما  متأكدين  غير  الناس  كان  إذا  الغموض  بهذا 

عرضًة فعاًل للتهديد أم ال«.

النووية  لألسلحة  تحّرك  أي  األميركية  الحكومة  تالحظ  ولم 

باسم  المتحدث  وقال  الضربة.  هذه  لمثل  باإلعداد  يوحي 

من  شيئا  نر  »لم  الخميس  رايدر  بات  الجنرال  البنتاغون 

شأنه أن يغّير موقفنا«.

 ماذا سيكون جواب الغربيين؟ 

أوكرانيا  في  الصراع  بدء  منذ  األميركية  الحكومة  تسعى 

إلى تجّنب أي تصعيد: ال تقاتل قوات حلف شمال األطلسي 

القوات  إلى  كييف  حلفاء  أرسله  الذي  والسالح  أوكرانيا،  في 

غربية  قنابل  تستخدم  أن  لتجنب  مدروس  األوكرانية 

لضرب هدف في األراضي الروسية.

في السياق عينه أرسلت اإلدارة األميركية رسائل خاصة عدة 

إلى القادة الروس خالل األشهر الماضية لثنيهم عن استخدام 

بوست  واشنطن  صحيفة  ذكرت  ما  وفق  النووي،  السالح 

األميركية.

قررت  حال  في  حتى  حازمة  واشنطن  تكون  أن  يجب  ولكن 

موسكو إجراء ضربة محدودة في أوكرانيا التي ليست عضوًا 

في حلف شمال األطلسي.

وقد يؤدي عدم الرد بحزم كاٍف إلى انقسام الحلفاء ولكنه قد 

يؤدي خصوصًا وفق ماثيو كروينيغ من مركز »سكوكروفت« 

لالستراتيجية واألمن إلى تشجيع بلدان أخرى مثل الصين 

على  يساعدها  أن  يمكن  النووي  السالح  بأن  »التفكير  إلى 

تحقيق أهدافها دون تداعيات خطيرة«.

واقترح كروينيغ المستشار االستراتيجي السابق للبنتاغون 

المتحدة  الواليات  ترد  أن  المركزية،  االستخبارات  ووكالة 

أو  القوات  على  تقليدية  بضربة 

العسكرية  القاعدة 

التي  الروسية 

العسكري  الدعم  وبتعزيز  النووية  الضربة  منها  انطلقت 

امتنعت  مثاًل  المدى  بعيدة  مدفعية  بأنظمة  ألوكرانيا 

واشنطن حتى اآلن عن تزويد كييف بها.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال عند 

أوكرانيا  في  النووية  األسلحة  استخدام  إمكانية  عن  سؤاله 

»كل شيء مذكور في العقيدة النووية لروسيا االتحادية«.

قوله  بيسكوف  عن  الروسية  »نوفوستي«  وكالة  ونقلت 

»يمكنكم قراءة العقيدة )النووية( فهناك يوجد كل شيء«.

وجاء رد الكرملين بعد اتهامات متواترة من دول غربية بإمكانية 

لجوء الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى استخدام أسلحة 

نووية تكتيكية، ربما في تفجير استعراضي فوق البحر األسود 

أو بالمحيط المتجمد الشمالي أو داخل األراضي األوكرانية.

النووية  أنها تعتبر األسلحة  ورغم إعالن روسيا أكثر من مرة 

-وفي  النووية  عقيدتها  بنود  أن  إال  فقط،  ودفاع  ردع  وسيلة 

أمثلة-  عدة  تضمنت   2020 جرى  عليها  تعديل  أحدث 

التقليدية  غير  األسلحة  من  ترسانتها  الستخدام  ستدفعها 

في وجه أي خطر يتهدد سيادة البالد ووحدة أراضيها، وحماية 

مصالحها ومصالح حلفائها أيضًا.

والالفت في هذه األمثلة أنها ال تتطلب أن تكون الضربة األولى 

من دولة معادية، إذ يمكن لموسكو استخدام السالح النووي 

في ضربة استباقية.

الرئيس  فإن  حدوثها  حال  في  التي  السيناريوهات  ما  لكن 

الروسي لن يتردد بالضغط على الزر النووي.

السيناريو األول:

حصول روسيا على بيانات موثوقة تؤكد عزم جهة ما إطالق 

صواريخ باليستية تجاه أراضيها أو أراضي حلفائها.

السيناريو الثاني:

تعرض روسيا أو أحد حلفائها لهجوم بأي نوع من أنواع أسلحة 

والكيميائية  النووية  األسلحة  تشمل  والتي  الشامل،  الدمار 

والبيولوجية، بكلمات أخرى األسلحة غير التقليدية.

السيناريو الثالث:

لو  حتى  النووية  ترسانتها  تستخدم  أن  لروسيا  يمكن 

هذا  كان  حال  في  لكن  تقليدية،  بأسلحة  استهدفت 

االستهداف يهدد وجود الدولة.

السيناريو الرابع:

إلى  حساسة  عسكرية  أو  حكومية  مواقع  تعرض  حال  في 

هجوم من قبل عدو ما، فإن العقيدة النووية الروسية تتيح لها 

استخدام السالح النووي للرد.

تحذير سري

فقد  الجمعة  إن«،  إن  »سي  شبكة  نشرته  تقرير  وفق 

المتحدة  الواليات  حّذرت 

النووية  األسلحة  استخدام  أن  من  أشهر،  لعدة  سرًا  روسيا 

»ستكون له عواقب وخيمة«. 

جاء التقرير بعد أن أصدر الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 

النووية،  األسلحة  الستخدام  مستعد  بأنه  صارخًا  تحذيرًا 

بينما يستعد هو وحلفاؤه إلجراء استفتاء على ضم المناطق 

التي يسيطر عليها االنفصاليون في أوكرانيا.

للتهديد،  بالدنا  أراضي  وحدة  تتعرض  »عندما  بوتين:  قال 

سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا 

وشعبنا«.

األوكرانية  المناطق  في  الضم  استفتاءات  الجمعة،  وبدأت 

الخاضعة بشكل كامل أو جزئي لسيطرة روسيا، في خطوة 

اعتبرتها كييف والدول الغربية »صورية«.

أيلول،  سبتمبر/    27 حتى  التصويت  يستمر  أن  المقرر  ومن 

في منطقتي دونيتسك ولوغانسك االنفصاليتين المواليتين 

لسيطرة  الخاضعتين  وزاباروجيا  خيرسون  وفي  لروسيا، 

موسكو.

هذه االستفتاءات التي يجري اإلعداد لها منذ شهور، ستكون 

مشابهة لالستفتاء الذي أجري في 2014 بشبه جزيرة القرم.

وضيوفه،  الروسي  الحكومي  التليفزيون  مذيعو  ووّجه 

على  ستحرص  روسيا  أن  من  للغرب  تحذيراتهم  الجمعة، 

»تدمير الجميع« إذا تعرضت للحصار في الزاوية.

حيث شهد الخطاب المرتبط بالحرب في أوكرانيا تصعيدًا 

أدلى  الذي  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  جانب  من 

في  القتال  أجل  من  للروس  جزئية  تعبئٍة  عن  بخطاٍب 

أوكرانيا.

شرعت  الجديدة،  الهجومية  استراتيجيتها  مع  وبالتزامن 

روسيا في تحديث قواتها النووية، بما في ذلك أسلحتها األقل 

الرؤوس  بعض  أعطيت  الغرب،  في  الحال  هو  كما  تدميرًا. 

خفضها  أو  رفعها  يمكن  متغيرة  متفجرة  نواتج  الحربية 

حسب الوضع العسكري. 

كان محور الترسانة الجديدة هو إسكندر-إم، الذي ُنِشَر ألول 

صاروخين  إطالق  المتنقلة  للقاذفة  يمكن   .2005 عام  في  مرة 

أن  للصواريخ  ويمكن  تقريبًا.  ميل   300 لمسافة  يسافران 

األرقام  وتشير  نووية.  ورؤوسًا  تقليدية  حربية  رؤوسًا  تحمل 

يعادل  الصواريخ  تلك  من  نووي  انفجار  أقل  أن  إلى  الروسية 

ثلث انفجار قنبلة هيروشيما. 

األقمار  صور  أظهرت  أوكرانيا،  على  الروسي  الهجوم  وقبل 

في  صواريخ إسكندر  بطاريات  نشرت  أن موسكو  الصناعية 

بيانات  توجد  وال  الروسية.  األراضي  في  وشرقها  بيالروسيا 

صواريخ  من  أيًا  حت  سلَّ قد  روسيا  كانت  إذا  ما  حول  عامة 

إسكندر برؤوٍس نووية. 

السابق  الروسي  الدبلوماسي  سوكوف،  نيكوالي  قال 

العهد  في  ح  التسلُّ من  الحدِّ  معاهدات  على  تفاوض  الذي 

نووية  حربية  رؤوس  وضع  أيضًا  يمكن  إنه  السوفياتي، 

ارتفاع  على  تحلق  التي  واألسلحة  كروز.  صواريخ  على 

األرض،  أو  السفن  أو  الطائرات  من  ُتطَلق  التي  منخفض، 

تعانق التضاريس المحلية لتجنب اكتشافها بواسطة رادار 

العدو. وأضاف أنه من داخل األراضي الروسية »يمكنهم 

الوصول إلى كل أوروبا«، بما في ذلك 

بريطانيا.

لدى أميركا ما لدى روسيا 

من »األسلحة النووية التكتيكية«

َر أوباما، الذي دافع منذ فترة طويلة عن »عالم 
َّ

في عام 2010، قر

خاٍل من األسلحة النووية«، تجديد أسلحة الناتو وتحسينها، 

تجعل  للمناورة  قابلة  بزعانف  ذكية  »قنابل  إلى  وتحويلها 

استهدافها دقيقًا للغاية«. وهذا بدوره أعطى مخططي الحرب 

حرية خفض القوة المتفجرة المتغيرة لألسلحة إلى أقل من 

%2 من تلك الموجودة في قنبلة هيروشيما.
هيئة  رئيس  نائب  كارترايت،  جيمس  الجنرال  ر  حذَّ ولقد 

أن  من  الوقت،  ذلك  في  أوباما،  عهد  في  المشتركة  األركان 

مات 
َّ

المحر كسر  جعلت  المنخفضة  االنفجار  على  القدرة 

ر«. ومع ذلك فقد أيد البرنامج ألن 
ُّ

النووية »أكثر قابليًة للتصو

الدرجة العالية من الدقة قللت من مخاطر األضرار الجانبية 

وسقوط ضحايا من المدنيين. ولكن بعد سنوات من التأخير 

القنبلة،  نشر  المتوقع  غير  من  والتصنيع،  التمويل  في 

أوروبا  12، في  61 نموذج  والمعروفة بعد تجديدها باسم بي 

حتى العام المقبل، مثلما جاء على لسان كريستنسن. 

األميركية  الفعل  وردود  المطردة  الروسية  التعزيزات  دفعت 

البطيئة إدارة ترامب إلى اقتراح رأس حربي صاروخي جديد 

في عام 2018. وكان ُينظر إلى قوته التدميرية على أنها نصف 

من  وكان  لكريستنسن.  وفقًا  تقريبًا،  هيروشيما  قنبلة  قوة 

غواصة   14 من  المكون  البالد  أسطول  على  نشره  ر 
َّ

المقر

للصواريخ الباليستية.

المعروفة  القنبلة،  أن  من  الخبراء  بعض  َر  حذَّ حين  وفي 

إغراًء  أكثر  األمر  تجعل  أن  يمكن   ،2 نموذج   76 دابليو  باسم 

بأن  ترامب  إدارة  جادلت  نووية،  بضربة  ُيأَمر  أن  لرئيس 

ل من مخاطر الحرب من خالل ضمان أن تواجه  السالح سيقلِّ

أواخر  في  القنبلة  وُنِشَرت  مضادة.  بضرباٍت  التهديد  روسيا 

عام 2019. 

الرأس  دعم  الذي  النووي  الخبير  ميللر،  فرانكلين  وقال 

شغل   2005 في  العام  منصبه  ترك  وقبل  الجديد،  الحربي 

»األمر  عقود:  ثالثة  لمدة  األبيض  والبيت  البنتاغون  مناصب 

وأضاف:  القاتل«.  النفس  علم  النفس-  بعلم  يتعلق  كله 

»إذا كان خصمك يعتقد أن لديه ميزة في ساحة المعركة، 

فحاول إقناعه بأنه مخطئ«. 

الرأس  بايدن  جو  وصف  للرئاسة،  مرشحًا  كان  وعندما 

تجعل  أن  شأنها  من  سيئة«  »فكرة  بأنه  قوة  األقل  الحربي 

إن  قال  »أكثر مياًل« الستخدامه. لكن كريستنسن  الرؤساء 

الحربي  الرأس  تزيل  أن  ح 
َّ

الُمرج غير  من  يبدو  بايدن  إدارة 

الجديد من غواصات البالد. 

كيف سترد أميركا على روسيا إذا قررت 

استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا؟

غير  من  إنه  تايمز،  نيويورك  لصحيفة  الخبراء  يقول 

لسالح  بوتين  استخدام  على  بايدن  سيرد  كيف  الواضح 

أسرار  من  واحدة  هي  النووية  الحرب  خطط  ُتَعدُّ  إذ  نووي، 

القتال  خطط  إن  الخبراء  يقول  الراسخة.  واشنطن 

إلى  التحذيرية  الطلقات  من  تنتقل  عام  بشكٍل  الحربي 

وإن  دة،  المتعدِّ االنتقام  عمليات  إلى  الفردية  الضربات 

لمنع  موثوقة  طرق  هناك  كانت  إذا  ما  هو  األصعب  السؤال 

الصراع.  تصعيد 

قال  الوطنية،  لالستخبارات  السابق  المدير  كالبر،  حتى 

إذا  بايدن  إلى  المشورة  تقديمه  كيفية  من  متأكد  غير  إنه 

النووية.  ألسلحته  العنان  بوتين  أطلق 

روسي  انفجار  على  المتحدة  الواليات  رد  إن  الخبراء  يقول 

التي  الرؤوس الحربية الجديدة  صغير قد يكون إطالق أحد 

أطلقتها الغواصات في براري سيبيريا أو في قاعدة عسكرية 

داخل روسيا. وقال ميلر، المسؤول النووي الحكومي السابق 

الناتو،  لحلف  النووية  السياسة  للجنة  السابق  والرئيس 

إن مثل هذا االنفجار سيكون وسيلة إلبالغ موسكو بأن »هذا 

أمر خطير، وأن األمور تخرج عن السيطرة«. 

ويقول االستراتيجيون العسكريون إن الردَّ المتبادل من شأنه 

ا يجعل  أن يلقي مسؤولية مزيد من التصعيد على روسيا، ِممَّ

موسكو تشعر بثقلها المشؤوم ويمنع الوضع بشكٍل مثالي من 

الرغم  على  السيطرة  عن  الحرب الخروج  مخاطر  من 

التقدير  سوء  من 

والحوادث.

متابعات السنة )28( - األحد 29 من صفر  1444هـ الموافق 25 سبتمبر 2022م العدد )9883(16

»4« حاالت للرد

العقيدة النووية الروسية
مع تعّرض الجيش الروسي النتكاسات 

في أوكرانيا، هّدد الرئيس فالديمير بوتين 

باستخدام »جميع الوسائل« المتاحة، ما أثار 

مخاوف من اندالع صراع نووي ألول مرة منذ 
.1945

وشكل الرئيس األميركي جو بايدن، فريًقا 

من متخصصين مدنيين وعسكريين 

لتقييم المخاطر والردود، محذرًا روسيا من 

أنه »ال يمكن االنتصار« في الحرب النووية.
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كتب       عادل النجار

للوقوف على آخر المستجدات الستضافة البطولة

»وفــد خـلـيـجــي« يـصـل الـبـصـرة

وفد  السبت  أمس  البصرة  إلى  وصل 

الرميحي  جاسم  برئاسة  خليجي 

الخليج  كأس  اتحاد  عام  أمين 

األخيرة  اللمسات  لوضع  العربي، 

التي   25 خليجي  بطولة  إقامة  على 

العام  مطلع  المحافظة  تستضيفها 

المقبل.

يرافقهم  أشخاص  سبعة  الوفد  وضم 

القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  عام  أمين 

ملعب  بزيارة  وسيقوم  فرحان،  محمد 

المراحل  على  لالطالع  الدولي  الميناء 

الملعب،  الجارية في  األخيرة لألعمال 

الفنادق  إلى  زيارة  ستكون  بعدها 

ثم  المشاركة  الوفود  بإقامة  الخاصة 

زيارة المدينة الرياضية.

القياسي  الرقم  الكويت  وتحمل 

البطولة  في  الفوز  مرات  عدد  في 

مقابل  ألقاب   10 برصيد  الخليجية 

والعراق،  والسعودية  قطر  من  لكل   3
مرتين،  باللقب  واإلمارات  عمان  وفازت 

والبحرين مرة واحدة.

وتأتي الزيارة بعد أكثر من شهر على 

أن  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  تأكيد 

بطولة  ستستضيف  البصرة  مدينة 

الـ25،  نسختها  في  الخليج  كأس 

والتي ستقام بين الـ6 والـ19 من يناير 

.2023

عشر  من  أكثر  منذ  العراق  ويطالب 

للمرة  البطولة  باستضافة  سنوات، 

الثانية في تاريخه، بعدما استضافت 

الخامسة  نسختها  بغداد  العاصمة 

عام 1979، وفاز بها المنتخب العراقي.

أن  سابقا  أعلن  العراقي  االتحاد  وكان 

العربي  الخليج  كأس  بطولة  قرعة 

األسبوع  خالل  ستقام   25 خليجي 

في  المقبل  أكتوبر  شهر  من  الثالث 

محافظة البصرة.

أمام الوكرة اليوم

الفريق  اخــتــتــم 

األول لكرة القدم 

بـــنـــادي الــســد، 

تدريباته أمس 

الملعب  عــلــى 

الــــرئــــيــــســــي 

جاسم  الستاد 

بـــــــن حــــمــــد، 

اســــتــــعــــدادًا 

ــــة  لــــمــــواجــــه

في  الــــوكــــرة 

الــــــجــــــولــــــة 

الـــــثـــــانـــــيـــــة 

عة  للمجمو

األولـــــــــــــــــــى 

لــــبــــطــــولــــة 

كــــــــــــــــأس 

أوريــــــــــــــــدو 

المباراة  في   ،2023  2022- للموسم 

الثامنة مساء اليوم  التي ستقام في 

عبدالرحمن  بن  سعود  استاد  على 

بنادي الوكرة.

يدخل الزعيم في صدارة المجموعة 

الفوز  عقب  نقاط،   3 برصيد  األولــى 

السيلية  عــلــى  األولــــى  الــجــولــة  فــي 

بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، فــيــمــا خسر 

نادي  أمــام  األولــى  مواجهته  الوكرة 

قطر بنتيجة 1 – 3.

ويـــغـــيـــب 

عـــن الـــزعـــيـــم بــجــانــب الــالعــبــيــن 

ــي  ــل ــرازي ــب ـــن ال ـــل م الـــدولـــيـــيـــن، ك

ــــالل بــهــزاد  غــيــلــيــرمــي تـــوريـــس وط

بسبب اإلصابة.

السداوي  الفريق  أن  بالذكر  جدير 

يـــتـــواجـــد فـــي الــمــجــمــوعــة األولــــى 

ضمت  التي  أوريـــدو  كــأس  لبطولة 

صالل-  أم  السيلية-  »قطر-  أندية: 

الوكرة- األهلي«.

السد يفتقد توريس وبهزاد

الفرنسي لوران بالن يؤكد:

مالعب مونديال »2022« رائعة
 tutto mercato مـــوقـــع  أجــــــرى 

اإليطالي لقاء مع المدرب الفرنسي 

الــمــخــضــرم لـــــوران بــــالن، تــحــدث 

كأس  يكون  بأن  توقعه  عن  خالله 

العالم 2022 في قطر رائعًا، معتبرًا 

المالعب المميزة وما أعدته قطر من 

أجل البطولة مميز للغاية.

تجربة  آخـــر  أن  الــلــقــاء  فــي  وجــــاء 

تــدريــبــيــة لــلــوران بـــالن كــانــت في 

المتوج  الــمــدرب  كــان  حيث  قطر، 

بــكــأس الــعــالــم ســابــقــًا كــالعــب مع 

الـــديـــوك الــفــرنــســيــة، والـــــذي قــاد 

ومدرب  كالعب  األندية  من  العديد 

ــالن وبـــاريـــس ســان  ــي ــرم ــت مــثــل إن

جــيــرمــان وغــيــرهــا، قــد قـــاد الــريــان 

لمدة موسمين، ويعرف جيدا قطر 

الــقــطــري ويــطــلــع بشكل  والـــــدوري 

مستمر على التطورات التي تحدث 

في الطريق نحو تنظيم أول كأس 

عالم في الشرق األوسط.

لــــوران بـــالن اعــتــبــر تــجــربــة الــفــوز 

أمــــــرا ال يــنــســى  الـــعـــالـــم  بـــكـــأس 

طوياًل،  ذاكرته  في  عالقا  وسيظل 

باإلنجاز  يذكره  الجميع  أن  مؤكدا 

الذي حققه عندما ساهم مع زمالئه 

الفرنسي  المنتخب  تــتــويــج  ــي  ف

بكأس  »الفوز  قائاًل   ،98 بمونديال 

حًقا  هو  بلدك،  في  خاصة  العالم، 

تجربة رائعة«.

وردًا على تساؤل حول جاهزية قطر 

قال   ،2022 العالم  كأس  الحتضان 

»ستكون رائعة، وأتمنى أن يتعرف 

الكثيرون على هذا البلد كما فعلت، 

ويعيشون كأس العالم بشغف«.

بناؤها  تم  التي  »المالعب  ــاف  وأض

 2022 الـــعـــالـــم  كـــــأس  أجـــــل  مــــن 

جميلة حًقا، وعندما ترى مثل هذه 

تريد  فأنت  المميزة  التصميمات 

الحظ،  لسوء  أخـــرى،  مــرة  اللعب 

أنني توقفت عن اللعب«.

أوقعت  القرعة  أن  بالذكر  الجدير 

ــا حـــامـــل الــلــقــب  ــس ــرن مــنــتــخــب ف

منتخبات  تــضــم  مــجــمــوعــة  فـــي 

ــس،  ــون الـــدنـــمـــارك، أســتــرالــيــا وت

مميزة  عــنــاصــر  الــفــريــق  ويــمــتــلــك 

لــلــغــايــة، عــلــى رأســـهـــم اثـــنـــان من 

صفوف  فــي  الــعــالــم  مهاجمي  أبـــرز 

بنزيمة  وهــمــا  فــرنــســا  مــنــتــخــب 

الفني  المدير  يعد  كما  ومــبــابــي، 

استقرارا  االكثر  المدرب  ديشامب 

الــســنــوات األخــيــرة حيث بقي  فــي 

وقــاد  ــــوام،  أع  10 مــنــذ  منصبه  فــي 

مــبــاراة،   129 فــي  بـــالده  منتخب 

تعادال   26 مقابل  فــوزا   83 حقق 

و20 خسارة، وسجل المنتخب 

الــفــرنــســي تــحــت قــيــادتــه 264 

هدفا، واستقبل 112 هدفا.

ــــى الـــمـــنـــتـــخـــب  ــــع ــــس وي

للدفاع  يسعى  الفرنسي 

عن لقبه الذي توج به في 

النسخة المونديالية 

وستكون  الــســابــقــة، 

كـــــأس الـــعـــالـــم فــي 

أمام  فرصة   2022 قطر 

للتألـق  الفرنسية  الديوك 

فقــد  مذهلة،  مالعــب  فــي 

ــدت قــطـــــر يـــومـــًا تلو  ـــ ـــ أك

الكاملة  جاهزيتهــا  اآلخر 

لــلــحــدث الــتــاريــخــي، 

ونــجــاحــهــا فـــي إنــجــاز 

مـــــشـــــاريـــــع الـــبـــنـــيـــة 

الــتــحــتــيــة الــمــتــطــورة 

ـــك  ــال، وذل ـــ ـــ لــلــمــونــديـــ

ممكنة  درجــة  أقصــى 

الهــائلة  الجهـــود  مــن 

المستويات،  كافة  على 

ــــــــــدًءا مـــــن تــشــيــيــد  ب

ــة  ــي ــم ــال ــــــادات ع اســــــت

ـــوى، وصـــــواًل  ـــت ـــس ـــم ال

إلـــى أنــشــطــة الــتــرويــج 

لــلــبــطــولــة الــمــرتــقــبــة، 

بأفضل  واالســتــعــداد 

مونديال  ألول  صـــورة 

فــي الــشــرق األوســـط 

والمنطقة.

ختام الجولة الثانية من بطولة إسبرينت
الجولة  منافسات  اختتمت 

الـــثـــالـــثـــة مــــن بـــطـــولـــة قــطــر 

الــوطــنــيــة لــلــســرعــة فـــي فئة 

السيارات إسبرينت. 

وجـــــاءت مــنــافــســات الــجــولــة 

األقــوى  الفئة  في  خاصة  قوية 

تتويج  عن  أسفرت  التي   ،O1
الجولة  بلقب  شبلي  منصور 

األول  الــمــركــز  احــتــل  بــعــدمــا 

مسجال الزمن األسرع في اللفة 

وقدره 1.07.284 دقيقة. 

ــى أقـــرب  ــنــصــور عــل وتـــفـــوق م

منافسيه نديم زياد الذي جاء 

قدره  بزمن  الثاني  المركز  في 

محاولته  في  دقيقة   1.13487
األعور  جاد  حل  بينما  الثالثة، 

الثالث بزمن قدره  المركز  في 

محاولته  في  دقيقة   1.27.487
األولى.

حقق   ،O2 فئة  منافسات  وفي 

الجولة  هــذه  لقب  األعـــور  جــاد 

األول،  الــمــركــز  احــتــل  بعدما 

مسجال الزمن األسرع في اللفة 

في  دقــيــقــة   1.05.672 ــــدره  وق

محاولته الثالثة.

 O3 أمــــا فـــي مــنــافــســات فــئــة

الغيديد  عبدالله  أحـــرز  فقد 

لــقــب هــــذه الـــجـــولـــة بــعــدمــا 

مسجال  األول،  المركز  احتل 

وقدره  اللفة  في  األســرع  الزمن 

1.10.545 دقيقة. 
 ،P1 فـــئـــة  مـــنـــافـــســـات  وفـــــي 

ــــاد لقب  ــــرز نــديــم زي فــقــد أح

هـــذه الــجــولــة بــعــدمــا سجل 

وقدره  اللفة  في  األســرع  الزمن 

1.06.925 دقيقة. 
ــر  ــاه م نـــــال   ،P2 فـــئـــة  وفـــــي 

بعدما  الــجــولــة  لــقــب  ســــاري 

مسجال  األول،  المركز  احتل 

وقدره  اللفة  في  األســرع  الزمن 

1.05.656 دقيقة. 
فئة  منافسات  شهدت  وأخيرا 

حيث  قوية،  منافسات   P3
حـــقـــق فــرانــشــيــســكــو 

لقب  ـــاري  فـــورنـــاســـي

احتالله  بعد  الجولة 

األول،  الـــــمـــــركـــــز 

مــــســــجــــال الـــــزمـــــن 

ــفــة  األســــــــرع فــــي الــل

وقدره 1.04.162.

الخور يتوج بكأس الرياضة للجميع للمدارس
والتي  القدم،  لكرة  للمدارس  للجميع  الرياضة  بكأس  الخور  فريق  توج 

فريق  على  تغلبه  عقب  وذلك  للجميع،  للرياضة  القطري  االتحاد  ينظمها 

الغارية برباعية نظيفة في المباراة التي استضافها ملعب فريج الخور في 

البطولة المخصصة للمناطق الشمالية.

شهدت البطولة مشاركة فرق: الخور، سميسمة، الذخيرة، رأس لفان، 

الكعبان، فويرط والرويس، الزبارة، الغشامية، الغويرية، الغارية، عين 

سنان، الجساسية، أم قرن، الظعاين.

وستنطلق المرحلة الثانية من البطولة بالمناطق الوسطى بالدوحة في 

مدرسة األحنف بن قيس اإلعدادية للبنين، غدا االثنين.

{ لوران 

بالن

أتمنى أن يطلع العالم على الثقافة القطرية وتمنيت العودة للمالعب لهذا السبب

{ وصول الوفد الخليجي

كتب         عوض الكباشي

اليوم انطالق الجولة الثانية 
»Ooredoo من »كأس

الدوحة -قنا- تنطلق 

اليوم »األحد« الجولة 

الــثــانــيــة مـــن كــأس 

 Ooredoo
وتـــفـــتـــتـــح الــجــولــة 

الــــثــــانــــيــــة بـــثـــالث 

حيث  ـــات،  مـــواجـــه

يـــلـــتـــقـــي فـــريـــقـــا 

الــســيــلــيــة »حــامــل 

ـــي  الـــلـــقـــب« واألهـــل

فـــــي الـــمـــواجـــهـــة 

استاد  على  األولــى 

خليفة  بــن  حــمــد 

 5:50 الـ  في  األهلي  بالنادي 

ـــى  مـــســـاء، ضــمــن الــمــجــمــوعــة األول

وأم  وقطر  واألهلي  الوكرة  تضم  التي 

لتحقيق  الفريقان  ويتطلع  صــالل. 

الفوز األول، بعد أن خسرا في الجولة 

بأربعة  السيلية  خــســر  إذ  األولــــى 

أهداف نظيفة أمام السد، فيما خسر 

أم  مــن  هــدف  مقابل  بهدفين  األهــلــي 

صالل.

استاد  على  والــوكــرة  السد  ويلتقي 

سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة 

8 مــســاء فــي مــواجــهــة قوية  ــــ  ال فــي 

كعادة مواجهات الفريقين.

االنتصارات  لمواصلة  السد  ويسعى 

ــــــوصــــــول  وال

األول  فـــوزه  بعد  الــســادســة  للنقطة 

سيعمل  فيما   ،0  -  4 السيلية  على 

األول  انتصاره  تحقيق  على  الوكرة 

بعد أن خسر أمام قطر 1 - 3 بالجولة 

األولى.

وعلى استاد حمد بن خليفة بالنادي 

األهلي في التوقيت ذاته يواجه فريق 

ــــالل، ويــطــمــح  أم ص قــطــر مــنــافــســه 

االنــتــصــارات  مواصلة  فــي  الفريقان 

االنتصار  تحقيق  في  نجاحهما  بعد 

على  قطر  بــفــوز  ـــى،  األول الجولة  فــي 

األهلي  على  صالل  وأم   ،1  -  3 الوكرة 

.1 - 2

{ عبدالكريم حسن

عبدالكريم حسن:

»قلة التركيز«
سبب خسارتنا

أوضح عبد الكريم حسن العب العنابي 

أن المنتخب استقبل هدفين بكل سهولة 

وفي وقت مبكر خالل مباراة كندا، لم نكن 

مركزين خالل الدقائق العشرين األولى، 

لكننا بعد ذلك قدمنا مستوى جيدا… ال 

يمكن أن يكون قبول األهداف بسبب نوع 

من التراخي، لكن في المستوى العالي ومع 

فرق تملك الرتم السريع، ويجب ان نكون 

سريعين في التغطية الدفاعية.

وأضاف عبد الكريم عقب نهاية مواجهة كندا 

»الودية« في إطار التحضيرات، إلى ان قلة 

التركيز سببت الخسارة أمام المنتخب 

الكندي بهدفين دون رد وديا في اللقاء الذي 

جرى اليوم ضمن معسكر العنابي في 

النمسا تحضيرا لنهائيات كأس العالم 

2022 التي تستضيفها الدوحة اعتبار من 
20 نوفمبر.

وأشار إلى انه في المجمل قدم 

المنتخب مستوى جيدا 

منذ الدقيقة العشرين، 

وتابع: سيطرنا على الكرة 

وضغطنا على المنافس 

وخلقنا بعض الفرص، 

يجب ان نواصل العمل من 

أجل أن نصحح األخطاء في 

قادم المباريات.



وليس  وارد  بالدوري  العربي  »فوز  وأضاف 

ظل  في  صعب  أمر  أنه  الرغم  على  مستحيال، 

المرحلة  في  ستحدث  التي  الكبيرة  المنافسة 

على  قادر  العربي  لكن  البطولة،  من  التالية 

الفوز بالبطولة ولديه تاريخ حافل باإلنجازات، 

بدليل  المنافسة  على  قادر  فريق  اآلن  ويمتلك 

الجوالت  خالل  البطولة  تصدره 

السبع األولى عندما حدث توازن 

عكس  على  المنافسة  في 

غاب  التي  السابقة  المواسم 

السابق  ففي  التوازن،  فيها 

كانت المباريات شبه محسومة 

بدايتها  قبل  الدحيل  أو  للسد 

المستوى  في  الفارق  ألن 

 ،%  80 إلى  يصل  ربما 

متقارب  الفارق  اآلن  لكن 

فريق  باستثناء  للغاية 

تزيد  وال  اثنين،  أو 

 10 عن  الفارق  نسبة 

الذي  األمر  وهو   ،%
جيد  بشكل  انعكس 

الدوري  بطولة  على 

وجعلت  عامة  بصورة 

هناك تفاعال جماهيريا 

ومتابعة  وحضورا 

أصبح  ألنه  كبيرة، 

من  توقع  الصعب  من 

سيفوز في كل مباراة 

مما أعطى الدوري تميز 

ونال  الحالي  الموسم  في 

الجمهور«. استحسان 

الالعبين  عودة  وعن 

بعد  ألنديتهم  الدوليين 

العالم  كأس  انتهاء 

العربي  قدرة  ومدى 

في  االستمرار  على 

اكتمال  بعد  الصدارة 

السد  خاصة  الفرق،  قوة 

والدحيل  اللقب،  حامل 

»الشك  قال  الوصيف، 

وجهة  من  لكن  سيتغير،  المنافسة  شكل  أن 

أن  وأعتقد  كبيرًا،  تغيرًا  يكون  لن  نظري 

المنافسة  في  االستمرار  على  قادر  العربي 

مع  واالجتهاد  العمل  في  االستمرار  بشرط 

من  للفريق  القوة  من  المزيد  وإضافة  التطوير 

خالل المزيد من التدعيم«.

جولتان  ستقام  العالم  كأس  »بعد  وتابع 

الشتوية  االنتقاالت  فترة  ألن  تغيرات  أي  دون 

تستمر  قد  وبالتالي  بعد،  بدأت  قد  تكون  لن 

األوضاع كما هي، لكن في االنتقاالت الشتوية 

في  قوية  صفقة  العربي  يجلب  أن  يجب 

يلعب  الحالي  الوقت  ففي  الدفاع،  قلب 

كقلب  غونارسون  آرون  اإليسلندي 

الفريق  قوة  يجعل  وهذا  دفاع 

الطبيعي  لمركزه  تقدم  اذا  لكن  مكتملة،  غير 

دفاع  قلب  مع  التعاقد  وتم  الملعب،  وسط  في 

حال  في  سيكون  العربي  فإن  عالية  بقدرات 

أفضل للدفاع عن حظوظه في المنافسة«.

للخروج  يرشحه  الذي  المحترف  الالعب  وعن 

هو  مونيسا  مارك  »اإلسباني  قال  القائمة،  من 

األقرب للخروج، وأرشحه للرحيل في يناير ألنه 

لم يحقق اإلضافة ولم يظهر حتى اآلن بالشكل 

يقدم  فهو  الفريق،  قوة  يعزز  الذي  المطلوب 

للتطلعات  ال يرقى  المستوى  مستواه لكن هذا 

التي تعزز قوة العربي، ومن األفضل استبداله 

آرون الذي ستشكل عودته  بقلب دفاع لتحرير 

من  يمتلكه  بما  للفريق  إضافية  قوة  للوسط 

قدرات حاليًا«.

من  يتحول  العربي  جعل  الذي  السر  وحول 

المواسم  بعض  في  البقاء  على  يصارع  فريق 

الحالي،  الموسم  في  الترتيب  متصدر  إلى 

أن  كما  النجاح،  أسباب  أهم  من  »التكاتف  قال 

من  والهدوء  الفني  والجهاز  اإلدارة  بين  الترابط 

األربع  السنوات  واالستقرار خالل  الفريق  محبي 

الفريق  منحت  الماضية 

أجل  من  الثقة 

الظهور بهذه الصورة 

أن  كما  الجيدة، 

المدرب يونس علي 

كلمات  له  كانت 

بداية  في  قالها  مهمة 

عندما  الموسم، 

أنها  على  مباراة  كل  سيلعب  العربي  أن  أكد 

من  تركيزا  هناك  جعل  مما  ذاتها،  بحد  نهائي 

بهذه  النتيجة  خروج  في  وساهم  الالعبين، 

بالرغم  تستمر  أن  نأمل  التي  الجيدة  الصورة 

من زيادة قوة المنافسة وصعوبتها في المرحلة 

القادمة من عمر الدوري«.

على  الحفاظ  أهمية  على  السيد  أحمد  وشدد 

هذا  الدوري  بطولة  في  نشاهده  الذي  التوازن 

مكاسب  من  عزز  تحقق  ما  معتبرًا  الموسم، 

ولمتابعة  للمدرجات  الجماهير  وأعاد  البطولة 

كان  وقت  في  أكبر،  بشكل  المنافسات 

الجمهور يتجنب البطولة في بعض األوقات ألن 

بعض المباريات تكون محسومة قبل أن تبدأ، 

فمثاًل عندما كان السد يالعب أي فريق كان 

الجمهور يتمنى أن تخرج المباراة بنتيجة 

كان  مثلما  كبيرة  وليست  معقولة 

التوازن ضروري  أن هذا  يحدث، مؤكدًا 

من أجل زيادة نجاح الدوري مستقباًل، 

الالعبين  عدد  بزيادة  مقترحا  وقدم 

رفع  »أفضل  قال  حيث  المحترفين، 

إلى  فريق  كل  في  المحترفين  عدد 

من  سيزيد  األمر  فهذا   ،5 من  بداًل   7
ويقلل  التوازن  ويحقق  المنافسة  قوة 

زيادة  في  ويساهم  األندية،  بين  الفوارق 

ألن  المواطنين؛  الالعبين  بين  التنافس 

بفرصة  سيحظى  من  هو  فقط  األفضل 

للمشاركة«.

االختيار  قاعدة  على  ذلك  تأثير  وحول 

عدد  ألن  الوطني  للمنتخب  بالنسبة 

سيقل،  األساسيين  المواطنين  الالعبين 

وليس  الكيف  على  االعتماد  »سيكون  قال 

الكم، فالعدد سيقل لكن الجودة سترتفع، 

وسيكون هناك 60 العبا مواطنا يشاركون 

العدد  ذلك  أن  وأعتقد  أساسية  بصورة 

من  األفضل  الختيار  كافيًا  سيكون 

وأتمنى  الوطني،  للمنتخب  بينهم 

من  االعتبار  بعين  الفكرة  هذه  أخذ 

أجل تطبيقها مستقباًل بما يساهم 

في  المنافسة  بقوة  االرتقاء  في 

الدوري«.
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يجب التعاقد مع قلب دفاع في الميركاتو الشتوي وإعادة آرون إلى الوسط

أحمد السيد يشيد بتوازن المسابقة خالل الفترة الماضية ويؤكد:

العربي قادر على حصد الدوري

{ أحمد السيد

أكد أحمد السيد رئيس جهاز 
الكرة السابق بالنادي العربي، 

والمحلل الفني الحالي 
بقنوات الكأس، أن العربي 

قادر على الفوز ببطولة الدوري 
بالرغم من التحديات الكبيرة 

التي تنتظره خالل المرحلة 
القادمة من البطولة بعد 
انتهاء كأس العالم 2022.

وقال في تصريحات لـ $ 
الرياضي أن هناك عمال كبيرا 

يجب أن يقوم به النادي 
العربي من أجل الحفاظ على 

صدارة ترتيب الدوري في 
مستقبل المنافسة هذا 

الموسم، حيث يتصدر األحالم 
الترتيب اآلن برصيد 16 نقطة 

من 7 جوالت، بفارق نقطة 
عن الوكرة صاحب المركز 

الثاني.

   كتب        عادل النجار

رسالة يونس لالعبين من أهم عوامل تغيير النتائج وهذا سر الصدارةمونيسا لم يظهر بالصورة المطلوبة ومن األفضل تغييره

»Ooredoo« تحقق إنجازًا جديدًا في مجال األلعاب اإللكترونية

محمد   Ooredoo Thunders فريق  عضو  وكان 

بالجولة  فاز  قد   )Hellon بـ  )الملقب  شاهير 

ملتقى  ضمن  التأهيلية  التصفيات  من  األولى 

بالفوز  أتبعها  األوسط،  للشرق   Fortnite أبطال 

ليتأهل  النهائي،  نصف  في  جوالت  بثالث 

في  والمنافسة  الكبرى  النهائيات  إلى  بعدها 

اللقب  وإحراز  للملتقى،  الرئيسية  الفعاليات 

بنهاية المطاف. 

 Fortnite أبطال  ملتقى  جوائز  مجموع  ويبلغ 

فريق  حصد  دوالر،   120,000 األوسط  للشرق 

دوالر،   25,000 منها   Ooredoo Thunders
نصفها عبر Hellon، والذي ضمن بعد فوزه هذا 

سيقام  الذي  العالمي  الملتقى  في  المشاركة 

نوفمبر  في  األميركية  كاروالينا  نورث  بوالية 

أكبر  من  العالمي  الملتقى  ويعد  المقبل. 

جوائزه  قيمة  وتبلغ  المجال،  هذا  في  البطوالت 

مليون دوالر، وسيقام هذا العام للمرة األولى منذ 

جائحة كوفيد. 

الكواري،  ربيعة  صباح  قال  الصدد،  هذا  وفي 

 :Ooredoo في  العامة  العالقات  إدارة  مدير 

»سعداء جدًا بتحقيق فريق Ooredoo لأللعاب 

ونحن  اإلنجاز،  لهذا  اإللكترونية  والرياضات 

هذا  اكتسبها  التي  الكبيرة  األهمية  ندرك 

المجال في الشرق األوسط والعالم، لذا حرصنا 

على التواجد فيه بقوة بما يتماشى مع أهدافنا 

في دعم وتبني االبتكار، كما أننا نعتز بالموقع 

لالعبنا  تهانينا  إليه،  وصلنا  الذي  الريادي 

Hellon على األداء الكبير الذي قدمه، ونتمنى له 
القادمة  البطولة  خالل  مشرفة  نتيجة  تحقيق 

في الواليات المتحدة«. 

وكانت Ooredoo قد رسخت مكانتها كشركة 

رائدة في مجال األلعاب والرياضات اإللكترونية 

في الشرق األوسط بعد إطالق عالمتها التجارية 

أرض  نيشن-   Ooredoo المجال:  هذا  في 

مقرات  الشركة  افتتحت  كما  الالعبين، 

من  كل  في   Ooredoo Thunders لفريقها 

لالعبين  يمكن  حيث  وأسطنبول،  الدوحة 

متابعة التدريبات لتطوير مهاراتهم والمنافسة 

على أعلى المستويات.

أعلنت Ooredoo، الشركة الرائدة في مجال األلعاب والرياضات 
اإللكترونية بمنطقة الشرق األوسط أن أحد الالعبين في 

فريقها لأللعاب اإللكترونية Ooredoo Thunder قد فاز بلقب 
بطولة كبرى على المستوى اإلقليمي، وضمن التأهل لبطولة 

عالمية تقام منافساتها في الواليات المتحدة األميركية.

أطالب بزيادة المحترفين إلى »7« 
والمنتخب سيستفيد ولن يتأثر

الجمهور عاد لتقارب المستوى ومباريات 
السد والدحيل لم تعد محسومة !

العب الفريق يفوز ببطولة

 Fortnite اإلقليمية ويتأهل للبطولة 

العالمية في الواليات المتحدة

}

يونس علي

}

}

مونيسا

}
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مؤيد حسن العب الغرافة يؤكد في حوار خاص لـ $ :

عقدي مع الفهود »مدى الحياة«

كبيرة  أهداف  تحقيق  يريد  أنه  مؤيد  وأكد 

النظر  وجهات  ويحترم  الجاري،  الموسم  في 

لتقديم  أكثر  تحفزني  ألنها  واالنتقادات 

الموسم  بداية  صراحًة  مستوى..  أفضل 

اإلصابة  بسبب  غبت  الدوري  في  وتحديدا 

لكن الحمد لله عدت وبقوة وبشهادة الجميع.

الحالي  الموسم  عن  تحدث  الفهود  العب 

بعد انقضاء سبع جوالت مهمة وتواجد فيها 

الفريق في مركز متميز، إال أن طموح جماهير 

المقدمة  في  التواجد  في  دائما  الفريق 

الفريق  وأن  خاصة  األلقاب،  على  والمنافسة 

اكتمل عدد محترفيه، ويتوقع أن يعود إليه 

المنتخب  مع  المتواجدين  الالعبين  بقية 

العنابي.

جلسنا مع الالعب المميز مؤيد حسن نجم 

المنافسة  عن  خاص،  حديث  في  الفهود 

لما  وتوقعاته   ،2023  -  2022 الموسم  هذا 

سيكون عليه، بجانب الحديث عن عدد من 

الموضوعات األخرى.

} بعد انقضاء الجوالت الماضية كيف ترى 

الغرافة ؟

الموسم  غير  على  جيدة،  جاءت  البداية   -

ورغم  الطموح،  قدر  على  يكن  لم  المنتهي 

لتحقيق  نتطلع  أننا  إال  المربع  في  تواجدنا 

من  العديد  هناك  كانت  ولكن  األفضل 

ضمنها  من  الفريق  ضد  وقفت  الظروف 

اكتمال  وعدم  التوفيق  وعدم  اإلصابات 

المحترفين.

} يعني أنكم راضون عن أداء الفريق ؟

ليس  الحالي  المركز  الفهود  احتالل   -

الطموح، وحاليًا يجب أن نتعلم من األخطاء 

وأهمية  وتصحيحها  الماضي  صفحة  من 

الجوالت  في  تكرارها  لعدم  منها  التعلم 

الالعبين  عودة  بعد  خاصة  المقبلة، 

المتواجدين مع العنابي.

الماضي في  الموسم  الفريق تواجد  ولكن   {

نهائي أغلى البطوالت ؟

للمباراة  وصلنا  الماضي  الموسم  في  نعم   -

الدحيل،  أمام  اللقب  خسرنا  ولكن  النهائية 

لمرحلة  فقط  الوصول  نريد  نكن  لم  ونحن 

يعتبر  للنهائي  الغرافة  وصول  وأن  النهائي 

إنجازا، ألن في الغرافة طموحنا دائما حصد 

ما  وهذا  األخير  مثل  الثاني  والمركز  األلقاب 

تعلمناه في النادي منذ الصغر أثناء تواجدنا 

في الفئات السنية.

} هل يعني ان الفريق في تطور ؟

- نعم.. رغم خسارتنا إال ان وصولنا للنهائي 

خاصة  للفريق  االنتقالية  للمرحلة  تطور  هو 

أن الغرافة خالل المواسم الماضية برزت فيه 

عبدالله  مثل:  الشابة  المواهب  من  العديد 

الساعي وسيف الدين وناصر األحرق وهمام 

وغيرهم  واندريا  الجانحي  وأحمد  األمين 

بهذه  يمتاز  الغرافة  زمن  ومنذ  األسماء،  من 

تثري  مميزة  أسماء  بروز  خالل  من  النقطة 

الكرة القطرية.

في  المنافسة  على  قادر  الفريق  هل   {

الموسم الحالي ؟

له،  نسعى  الذي  هدفنا  هو  تأكيد  بكل   -

أفضل  ستكون  القادمة  الفترة  أن  متأكد 

الالعبين  اكتساب  مع  السيما  الماضية  من 

عقب  إضافية  وخبرات  نضجا  الشباب 

وكأس  الدوري  في  كبرى  مباريات  خوضهم 

ان  بجانب  اآلسيوية،  والبطولة  األمير  سمو 

كاملة  فرصتها  تأخذ  لم  الجديدة  االضافات 

خالل الجوالت الماضية.

قادر  ستراماتشوني  المدرب  أن  ترى  هل   {

على قيادة الفريق لمنصات ؟

ممتاز  مدرب  ستراماتشوني  اإليطالي   -

ونجح في تطبيق فكر وطريقة لعب جديدة 

عانينا  الموسم  بداية  في  الفريق،  داخل 

اللعب  طريقة  نعرف  حتى  الشيء  بعض 

عدة  بناء  أتم  المدرب  إن  أقول  ولذلك  جيدًا، 

الحالي  الموسم  أن  ومتأكد  إيجابية،  نقاط 

يرام  ما  على  تكون  سوف  كثيرة  أمور  هناك 

خاصة أن الالعبين تأقلموا جيدًا على طريقة 

فنيًا  مدرب  هو  ولذلك  المناسبة،  اللعب 

مميز، وأتمنى ان يوفق االيطالي مع الفهود في 

الموسم الحالي مع الالعبين المتواجدين.

عن  حدثنا  الشخصي..  الصعيد  على   {

عقدك مع الفهود ؟

الموسم  نهاية  مع  ينتهي  الفهود  مع  عقدي   -

رغبتي  ألن  للعروض  أنظر  ال  لكني  الحالي، 

االستمرار مع الفريق، ألنني من أبناء النادي 

و»أفتخر«، حيث تواجدت مع الفريق وعمري 

عامًا   30 العمر  من  أبلغ  وحاليًا  سنوات  ست 

ولذلك رغبتي االستمرار مع الفريق... وأقولها 

ولن  الحياة«،  مدى  »عقدي  شجاعة  بكل 

إال في حال تم االستغناء  الفريق  أتخلى عن 

عني ألنني مرتاح مع فريقي، وأسعى دوما من 

أجل إسعاد جماهير فريقي.

} على ذكر الجماهير.. كيف ترى الجمهور 

الجزائري؟

مميزا  كان  الجزائري  الجمهور  صراحة..   -

المباريات  في  وحضوره  بتواجده  و»أبهرني« 

ونتمنى  لنا،  داعم  خير  وكان  الماضية، 

المقبلة،  المواجهات  بقية  في  تواجدهم 

الجمهور  من  نجده  الذي  الدعم  وان  خاصة 

الجزائري يمنحنا دوما القوة.

} كيف تقيم أداء الفريق بصورة عامة ؟

- مستوانا تحسن كثيرا في الفترة األخيرة 

بعد أن استعدنا خدمات العبينا المصابين 

وانفتحت  بالمحترفين،  الفريق  واكتمل 

كالعبين  ونحن  المدرب  أمام  الخيارات 

نعمل على تحسن الفريق من مباراة ألخرى، 

فالغرافة اسم كبير ويحتاج منا إلى التركيز 

السنوات  في  لنا  المميزة  النتائج  واستعادة 

األخيرة، والقادم سيكون أجمل.

} هل ترى أن المنافسة على اللقب أصبحت 

واضحة ؟

المنافسة  الموسم  هذا  أن  أعتقد  ال..   -  

والتي  الفرق  جميع  على  مثيرة  ستكون 

منهم  والكثير  جدد،  العبين  مع  تعاقدت 

الجوالت  خالل  بمستواهم  يظهروا  لم 

الماضية.. فيما يتعلق بفريقي الغرافة فإن 

هدفنا أن نكون أحد أفضل الفرق في الدوري، 

استعدادات  لديها  الفرق  كل  وان  خاصة 

الماضية  الجوالت  نرى  عندما  خاصة  جيدة 

انطالقة  بمثابة  كانت  والتي  المنافسة  من 

إن  القول  يمكننا  وبالتالي  للموسم،  جيدة 

المنافسة  على  الرغبة  لديها  الفرق  جميع 

بقوة.

} ماذا تقول عن تواجد أربعة جزائريين في 

الفريق ؟

فريق  في  المحترف  الرباعي  أن  أؤكد   -

ياسين  الجزائرية  الكرة  نجوم  الغرافة 

بلفضيل  واسحاق  تهرات  ومهدي  براهيمي 

الكبيرة للفريق،  وفريد بوالية قدموا اإلضافة 

ووجود اربعة العبين في الفريق من الجزائر 

سيكون  التفاهم  وان  خاصة  القوة،  يمنحنا 

العبون  وجميعهم  الالعبين..  بين  حاضرا 

متميز  العب  براهيمي  وياسين  مميزون، 

وفئة  طراز  من  نجم  وهو  الفريق،  ويساعد 

الكبار.

} ما هي رسالتك لزمالئك في الفريق؟

أن  علينا  الفريق:  في  زميل  لكل  رسالتي   -

لو  حتى  الملعب  في  جهدنا  قصارى  نبذل 

نقدم  أن  وينبغي  فزنا،  أو  مباراة  خسرنا 

حتى  المباريات  جميع  في  دائمًا  األفضل 

نهاية  في  أنفسنا  عن  بالرضا  نشعر 

الصعيد  وعلى  المطلوب..  ونحقق  الموسم 

لدخول  المنافسة  على  قادر  الشخصي 

التشكيلة رغم وجود أسماء كبيرة، وال أرغب 

في التواجد على دكة البدالء.

{ مؤيد حسن يتحدث للزميل عوض الكباشي

}

 مؤيد حسن

مؤيد حسن العب فريق الكرة بالغرافة من {
الالعبين المميزين في مركزه بالفريق، 

ويمتاز بالحماس والحيوية والنشاط 
ويبذل مجهودًا كبيرًا في كل 

مباراة يشارك فيها مع الغرافة، 
وهو واحد من أهم وأبرز الخيارات 

للمدرب اإليطالي.
يعد نجم الفهود مؤيد حسن 

منذ عدة مواسم إحدى الركائز 
والثوابت األساسية بالسيلية 

الذي ال يزال يراهن على الخبرة 
الواسعة التي تكونت لديه 
باللعب في صفوف الفريق 

والمنتخب القطري، في تحقيق 
إنجازات مهمة.

حوار            عوض الكباشي

لعبت للنادي وعمري »6« سنوات.. وال أفكر في الرحيل

المنافسة شريفة للدخول في التشكيلة .. وانتظرونا بعد التوقفالجمهور الجزائري »أبهرني«... ونفخر بتشجيعهم ودعم جماهيرنا

ياسين براهيمي من فئة الكبار .. والمحترفون شكلوا اإلضافة الحقيقية

}

 ياسين 

براهيمي العب 

الغرافة

}
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»5« نجوم ستتوهج بالمونديال

الفيفا يسلط الضوء عليهم ويتوقع رفع قيمتهم التسويقية

الالعبين  فرص  على  الضوء  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  ألقى 

المميزين في الدوريات الكبرى، وحظوظهم مع منتخبات بلدانهم في 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستقام في الفترة من 20 

نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

للمنتخبات  استعراضه  في  اإللكتروني،  موقعه  عبر  الفيفا،  وركز 

الظهور،  في  الالعبين  حظوظ  على  قطر،  بمونديال  المشاركة 

التي  المستويات  تقديم  في  الكبير  للحدث  استثمارهم  ومدى 

األحداث  أكبر  في  أسهمهم  من  وترفع  جماهيرهم،  طموحات  تلبي 

الرياضية.

االنتقاالت  سوق  في  أسهمهم  رفع  في  كبيرة  الالعبين  فرصة  وتبدو 

الشتوية الذي يعقب المونديال مباشرة، األمر الذي يزيد من إمكانية 

التنافس بين الالعبين، ويرفع من سقف الطموحات لدى كل العب.

وعلى الرغم من أن الحدث الذي يقام للمرة األولى في الوطن العربي 

32 منتخبا يمثل سوقا لالعبين  ومنطقة الشرق األوسط بمشاركة 

الباحثين عن طموحاتهم إال أنه يشكل نقطة تخوف لدى عدد كبير 

المطلوب  بالمستوى  الظهور  بعدم  أوروبا،  في  البارزة  النجوم  من 

وفقدان فرصة ثمينة في سوق هو األكبر في العالم.

وكتابة  للتألق  الجدد  الالعبين  أمام  األبواب  المونديال  سيفتح  كما 

أسمائهم بأحرف من ذهب، كما يعزز حظوظ الالعبين البارزين في 

الدوريات األوروبية الكبرى، في حال أتيحت لهم فرصة المشاركة مع 

منتخبات بلدانهم في كأس العالم FIFA قطر 2022.

وسيكون العديد من الالعبين أمام فرصة اكتشاف أجواء المونديال 

نادي  مدافع  يتقدمهم  بالدهم،  منتخبات  مع  قطر،  دولة  في  مرة  ألول 

فضالاً  دايك،  فان  فيرجيل  الهولندي  الالعب  اإلنجليزي،  ليفربول 

والبرازيلي  برشلونة،  نادي  العب  بيدري  اإلسباني  الالعب  عن 

الفرنسي  الالعب  وأيضا  مدريد  ريال  العب  جونيور  فينيسيوس 

أوريليان تشواميني وآخرين.

المقاييس،  بكل  استثنائي  مونديال  أمام  أننا  إلى  تشير  الدالئل 

نسخة  تقديم  أجل  من  قطر  بها  تقوم  التي  الجبارة  الجهود  بفضل 

تبريد  تكنولوجيا  إدخال  ظل  في  تاريخيااً  مسبوقة  غير  مثالية 

المالعب وغيرها، في وقت سيكون أداء النجوم في هذه النسخة من 

زيادة  المتوقع  من  نجوم   5 على  الضوء  نسلط  لذا  نجاحها،  عوامل 

توهجهم ورفع قيمتهم التسويقية خالل كأس العالم قطر 2022.

 فــان دايــك مــع هولنــدا

 بيلينغهام مع إنجلترا بيدري مع إسبانيا

 تشواميني مع فرنسا
أحد  دايك  فان  فيرجيل  الهولندي  سيكون 

أبرز الالعبين مع منتخب بالده، إذ أنه 

أغلى مدافع كرة قدم في العالم منذ 

لنادي  انتقل  حينما   2017 العام 

ساوثهامتون  من  ليفربول 

قد  يكن  لم  ووقتها  اإلنجليزي، 

في  بالده  منتخب  مع  أسهم 

بطولة كبرى.

نجم  فيرديناند  ريو 

االنجليزي  المنتخب 

»فان  عنه:  قال  السابق، 

قلب  العب  أفضل  هو  دايك 

األرض  كوكب  على  دفاع 

مايكل  وصفه  فيما  حاليا«، 

على  مدافع  أفضل  بأنه  أوين 

مر التاريخ.

الدفاعية  مهاراته  وبفضل 

الكرات  في  وقدراته  القيادية  وروحه 

الرأسية، يصبح فان دايك ورقة رابحة 

ساهم  كما  بالده،  لمنتخب  الملعب  في 

على  المتاحة  األلقاب  بكل  التتويج  في 

االنجليزي،  ليفربول  مع  األندية  مستوى 

إلى  بالده  لقيادة  دايك  فان  يتطلع  لذلك 

منصة التتويج، وهو إنجاز لم تتمكن 

أجيال كروية هولندية استثنائية 

من تحقيقه في الماضي.

الوصيف  مركز  دايك  فان  ونال 

فيفا  من  األفضل  جائزة  في 

إشادة  نال  كما   ،2019 للعام 

وصفه  عندما  له  تحسب 

وقتها  بالجائزة  الفائز 

ليونيل ميسي بأنه »مكتمل 

ورائع«.

سيكون  هولندا  دفاع  قائد 

في  األولى  للمرة  حاضرا 

عندما  بقطر،  العالم  كأس 

مجموعة  في  مبارياته  يلعب 

منتخب  الضيافة  صاحب  تضم 

مما  والسنغال؛  واإلكوادور  قطر 

كبيرة  ستكون  ظهوره  فرص  أن  يعني 

من  عال  مستوى  على  لمهاجمين  بمواجهته 

الطموحات.

نجم  بيدري  الموهوب  اإلسباني  يأتي 

نوفمبر   25 )مواليد  برشلونة  نادي 

المتابعين  أبهر  كالعب   ،)2002
أمم  الراقي في بطولة كأس  بأدائه 

استثناء  لعبت  التي   ،2020 أوروبا 

انتشار  بسبب   ،2021 عام  في 

بيدري  وصنع  كورونا.  فيروس 

اإلسباني  المنتخب  مع  الحدث 

الذي خسر أمام إيطاليا في نصف 

الترجيح  بركالت  البطولة  نهائي 

في  المباراة  انتهت  أن  بعد   ،)4  2-(

اإليجابي  بالتعادل  الرسمي  وقتها 

.)1-1(

 12 بيدري  لعب  سنه،  صغر  ورغم 

أول  منذ  اإلسباني  المنتخب  مع  مواجهة 

منها   )6(  ،2021 مارس   25 في  له  استدعاء 

في »اليورو« و)3( في تصفيات كأس العالم و)3( 

مباريات ودية.

بيلينغهام،  جود  اإلنجليزي  الدولي  أصبح 

دورتموند  بوروسيا  نادي  ميدان  متوسط 

العديد  قبل  من  متابعة  محل  األلماني، 

بعد  الكبيرة،  األوروبية  األندية  من 

الدوري  في  فريقه  مع  الرائع  أدائه 

أوروبا، وستكون  األلماني ودوري أبطال 

 2022 FIFA قطر  العالم  بطولة كأس 

قميته  لرفع  لبيلينغهام  مهمة  محطة 

التسويقية.

مميزة  مستويات  بيلينغهام  ويقدم 

إلى  انضمامه  منذ  األلماني،  فريقه  مع 

دورتموند العام 2020 قادما من برمنغهام 

أمام  سيتي، وتألق على وجه الخصوص 

مانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال 

أوروبا، عندما سجل هدفا لفريقه.

المنتخب  مع  التألق  لمواصلة  ويتطلع 

وأن  قطر  في   2022 العالم  كأس  خالل  اإلنجليزي 

يحقق نجاحات كبيرة تعزز من قيمته التسويقية 

في ظل القدرات الهائلة التي يتمتع بها.

المنتخب  أوريليان تشواميني أحد أهم العبي  الفرنسي  يأتي 

أنه يعتبر  إذ  المميز  الظهور  وافرة في  الفرنسي، بحظوظ 

احتمالية  ظل  في  بالده،  منتخب  في  المفتاح  الالعب 

غياب كل من بول بوغبا متوسط ميدان يوفنتوس 

تشيلسي  العب  كانتي  ونغولو  اإليطالي 

اإلنجليزي.

خط  لقيادة  األبرز  المرشح  تشواميني  ويعتبر 

وسط منتخب فرنسا، ويتسلح بالظهور األول له 

في المونديال مما يعني أن فرصته كبيرة ليكون 

أساسيا، ويشفع له في ذلك وجوده في تشكيلة 

ريال مدريد اإلسباني.

مع  مواجهة   )14( اآلن  حتى  تشواميني  وخاض 

ومثلها  أساسي  كالعب  منها   )7( فرنسا،  منتخب 

كاحتياطي، وسجل هدفا واحدا.

وكان قد توج منتخب فرنسا بلقب بطولة كأس العالم 

منتخب  ويلعب   ،2018 عام  روسيا  في  أقيمت  التي  األخيرة 

والتي  الرابعة،  المجموعة  ضمن   2022 قطر  في مونديال  الديوك 

تضم بجانبه منتخب أستراليا ومنتخب تونس ومنتخب الدنمارك. { تشواميني العب فرنسا{ فان دايك قائد هولندا

{ بيلينغهام العب إنجلترا{ بيدري العب إسبانيا

حول  المستديرة  الكرة  عشاق  يترقب  كما 

العالم ظهور البرازيلي فينيسيوس جونيور 

مع منتخب بالده بعد أن تألق بشكل ملحوظ 

بدوري  للتتويج  وقاده  مدريد،  ريال  ناديه  مع 

اإلسباني،  والدوري  القدم  لكرة  أوروبا  أبطال 

وسيظهر فينيسيوس مع البرازيل ألول مرة في 

التألق  في  كبيرة  فرصته  وتبدو  العالم  كأس 

مثل  المنتخب  في  كبيرة  أسماء  وجود  رغم 

فينيسيوس  ويعول  وفيرمينيو..  نيمار 

لتكون  قطر  نسخة  على  كثيرا  جونيور 

األذهان  في  الخالدة  للنجومية  طريقه 

قوية  تشكيلة  ضمن  يلعب  أنه  إذ 

بالكأس  للتتويج  ومرشحة 

السادسة في تاريخ البرازيل 

في  اإلخفاق  بعد 

سنة   20 الـ 

األخيرة.

فينسيوس مع البرازيل

}

فينيسيوس 

مهاجم 

البرازيل

}
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ضرورة استخدام الشبكة االفتراضية الخاصة

الــــواي فــــاي 
المجــاني غيــر آمـن

الخدمة  مزود  أجراها  دراسات  أظهرت 

المجانية  فاي  الواي  شبكات  أن   NordVPN
من  العديد  في  المتوفرة  المشفرة  وغير 

ومن  آمنة  غير  العمومية  واألماكن  المحطات 

على  الحصول  على  زيادة  اختراقها  السهل 

كانت  سواء  الهاتف  في  المتوفرة  المعلومات 

حسابا بنكيا أو موقعا إلكترونيا وغيرها.

موقع  أجراها  التي  الدراسات  عززت  كما 

تسجيل  عن  كشفت  والتي   Travelbook
أربعة  كل  من  األقل  على  واحد  اختراق 

فاي  الواي  شبكة  استخدام  عند  مسافرين 

حدثت  االختراقات  معظم  أن  كما  العامة، 

القطار  محطات  في  المسافرين  تواجد  أثناء 

ومحطات المواصالت العامة.

تقنية »هجمة الرجل في المنتصف«
الواعي  غير  االستخدام  في  الخطورة  تكمن 

أغلبية  أن  العامة  اإلنترنت  لشبكات 

حيث  خطورتها،  يجهلون  منها  المستفيدين 

نقط  إعداد  في  إليها  المتسللون  يستفيد 

اتصال مجانية مزيفة تحمل نفس األسماء 

األصلية واستخدامها بهدف جمع المعلومات 

حسابات  على  االستيالء  أو  الشخصية 

بنكية.

بإمكان  أن  تبين  الدراسات  نفس  حسب 

المتجسس الدخول إلى هاتف مستخدم هذه 

إعادة استخدام  دون  أراده  أي وقت  الشبكة في 

نفس الشبكة مرة أخرى. 

اإللكترونية  الهجمات  من  النوع  هذا  يعرف 

ط  المنتصف، حيث يتوسَّ الرجل في  بهجمة 

الجهاز  أو  هاتفا  إلكترونيا  المتجسس 

بين  ما  الرابط  الجسر  هو  ليصبح  المخترق 

تف  لها ا

وصاحبه.

البيانات  لحماية  الوحيدة  الطريقة  تكمن 

هذا  استخدام  عند  االختراق  من  الشخصية 

استخدام  في  االنترنت  شبكات  من  النوع 

تقوم  والتي  الخاصة  االفتراضية  الشبكة 

الخاصة  البيانات  حركة  بتشفير  بدورها 

هويته  حماية  إلى  باإلضافة  بالمستخدم 

االلكترونية.

كما توضح الدراسات نفسها أن أكثر من 75% 

من 

هذه  يستخدمون  ال  األشخاص 

فاي  الواي  شبكة  إلى  الدخول  عند  التقنية 

تعرضهم  نسبة  من  يزيد  ما  وهو  المجانية 

السيبراني  األمن  خبير  يقول  كما  للقرصنة، 

دانيال ماركوسون.

ثغرات أمنية تهدد بالقرصنة
البرمجيات  علم  في  األلماني  الدكثور  د  أكَّ

معة  بجا

أّن  فانوهوف  ماثي  البلجيكية  ليوفن 

جديدة  طرق  استخدام  المخترق  باستطاعة 

غير  فاي  الواي  شبكات  خالل  من  ومبتكرة 

على  الحصول  السهل  من  حيث  منها،  اآلمنة 

الهاتف:  لصاحب  الشخصية  المعلومات 

الهاتف  على  الشخصية  وصوره  موقعه، 

وغيرها الكثير.

الثغرة  هذه  أن  فانوهوف  وأضاف 

فاي  الواي  شبكات  على  المتوفرة 

المجانية تشمل األنظمة التالية:

Apple - Android- Windows
األجهزة  جل  أن  األلماني  الخبير  وأضاف 

شبكات  من  النوع  هذا  استخدمت  التي 

هي  قبل  من  المشفرة  غير  االنترنت 

توفرها  عدم  حال  في  للقرصنة  عرضة 

الهواتف  وخاصة  األمان  تطبيقات  على 

القديمة منها.

موقع  عبر  المنشورة  الدراسات  وأضافت 

سنة  خالل  أجريت  والتي   Travelbook
حول  األميركية  المتحدة  بالواليات   2021
شبكات  في  المتواجدة  األمنية  الثغرات 

وصول  عند  أنه  العمومية  االنترنت 

طريق  عن  واالتصال  الثغرة  لهذه  المخترق 

السهل  من  يصبح  وغيرها   HTTPوالـ  TCP
الشخصية  الملفات  على  الحصول  جدا 

بالجهاز.

تقنية بسيطة في الهاتف تقيك من االختراق

عند االتصال على شبكة الواي فاي المجاني 

يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة التي 

طريق  عن  وذلك  االختراق  خطر  من  تقيك  قد 

استخدام »شبكة افتراضية« والتي تقوم على 

تشفير البيانات وحمايتها بشكل أفضل.

كما تمنع هذه الخاصية تلقائيا المستخدمين 

مشكوك  انترنت  بشبكة  االتصال  عدم  من 

الناس  الخبراء  معظم  ينصح  كما  أمانها،  في 

عند  وتذاكر  فنادق  حجز  أو  التسوق  بعدم 

استخدام هذه الشبكات لضمان عدم سرقتها 

أو الوصول بشكل أسرع إلى الحساب البنكي.

يشهد عالمنا خالل السنوات األخيرة، تقدما سريعا 
وملموسا في زيادة انتشار شبكات االنترنت، حيث 

أصبح باإلمكان االتصال باالنترنت في جميع األماكن 
العامة بعد توفير خدمة الواي فاي المجاني في 

محطات المواصالت والمطارات. وبعض األماكن 
العمومية، دون دراية مسبقة من قبل المستهلك 

عن مدى أمان هذه الشبكات وجودتها.

اختيار الحاسوب 
اللوحي المناسب

العالمية  الشركات  من  الكثير  وتطرح 

وتتفاوت  األسواق،  في  المختلفة  موديالتها 

األجهزة  من  بدءا  الموديالت  هذه  أسعار 

باهظة  الموديالت  وحتى  التكلفة،  منخفضة 

التكلفة بأكثر من ألف دوالر.

اختالفات كبيرة
السلع  اختبار  هيئة  من  كناك،  بيتر  وأوضح 

اختالفات  هناك  أن  األلمانية،  والمنتجات 

الحوسبة  قوة  حيث  من  األجهزة  بين  كبيرة 

البطارية،  تشغيل  وفترة  الشاشة  وكفاءة 

عند  للغاية  الرائعة  الشاشة  مزايا  وتظهر 

الطلق  الهواء  في  اللوحي  الحاسوب  استعمال 

تحت أشعة الشمس المباشرة.

المرء  يقرر  »عندما  قائال  كناك  وأضاف 

منخفضة  الفئة  من  لوحي  حاسوب  شراء 

بشاشة  جهاز  على  سيحصل  فإنه  التكلفة، 

البطء  من  سيعاني  أنه  كما  وداكنة،  باهتة 

تشتمل  ذلك  ومع  اإلنترنت«.  تصفح  أثناء 

بشاشة  تأتي  التي  الصغيرة،  الموديالت 

ما  جميع  على  بالفعل  بوصات،   8 قياس 

يحتاجه المستخدم العادي.

الفئة المتوسطة
الفئة  من  اللوحية  الحواسيب  وتمتاز 

بوصات،   10 بشاشة  تأتي  التي  المتوسطة، 

بأداء جيد، ولكنها قد ال تكفي لتشغيل األلعاب 

استعمالها  عند  ولكن   ،)3D( األبعاد«  »ثالثية 

العمل  ألغراض  سواء  الفيديو،  مؤتمرات  في 

احتياجات  تلبي  فإنها  المنزل،  في  التعليم  أو 

المستخدم بدون أية مشكالت.

الفئة الفاخرة
وتتمتع الحواسيب اللوحية من الفئة الفاخرة 

بأداء يكفي لتشغيل التطبيقات التي تحتاج 

إلى قدرة حوسبة عالية، وإذا رغب المستخدم 

كبيرة،  بشاشة  لوحي  حاسوب  شراء  في 

حيث  ذلك؛  تكلفة  دفع  عليه  يتعين  فإنه 

»سيت«  مجلة  من  هيرجيت،  شتيفان  أوضح 

)c’t( األلمانية، قائال »هناك موديالت كبيرة من 

 14 إلى  تصل  بشاشة  اللوحية  الحواسيب 

بوصة«.

الحواسيب  استعمال  إمكانيات  وتتنوع 

اللوحية بشكل عام؛ حيث يمكن استخدامها 

أو  اإلنترنت  تصفح  أو  األفالم  لمشاهدة 

التطبيقات  استعمال  أو  باأللعاب  االستمتاع 

يمكن  أنه  على  عالوة  لألطفال،  التعليمية 

من  االستفادة  السن  كبار  لألشخاص 

بسهولة  تمتاز  ألنها  اللوحية؛  الحواسيب 

من  أكبر  بحجم  تكون  ولكنها  االستخدام، 

الهواتف الذكية.

الرابطة  من  كلوس،  سيباستيان  وأكد 

األلمانية لالتصاالت وتكنولوجيات المعلومات 

استعمال  يتم  أنه   ،)Bitkom( »بيتكوم« 

في  للتحكم  كمركز  اللوحية  الحواسيب 

تجهيزات المنزل الذكي.

اللوحية  الحواسيب  استعمال  ويمكن 

تنتقل  أنها  بمعنى  عائلية،  أجهزة  باعتبارها 

أقل  ألنها  األسرة؛  داخل  آخر  إلى  فرد  من 

والتي  الذكية،  الهواتف  من  خصوصية 

الخاصة  االتصال  جهات  عليها  مسجال  يكون 

الحواسيب  تمتاز  كما  بالعمل،  والمتعلقة 

مقارنة  معها  التعامل  يسهل  بأنها  اللوحية 

بالحواسيب المحمولة.

شراء  عند  التوفير  في  المستخدم  رغب  وإذا 

إذا  فيما  التفكير  فيمكنه  اللوحي،  الحاسوب 

الهاتفية  االتصاالت  مودم  إلى  سيحتاج  كان 

الجوالة. وأضاف هيرجيت قائال »تكفي شبكة 

الواي فاي معظم سيناريوهات االستخدام«.

توصيل  للمستخدم  يمكن  األمر  لزم  وإذا 

الذكي عن طريق  اللوحي بالهاتف  الحاسوب 

 ،)Hotspot( اإلنترنت«  إلى  الوصول  »نقطة 

الهاتف  من  الجوال  اإلنترنت  واستعمال 

الذكي.

اإلكسسوارات
وعند شراء حاسوب لوحي جديد يتعين على 

المستخدم تخصيص بعض النفقات لشراء 

وأوضح  اإلضافية.  والملحقات  اإلكسسوارات 

من  اللوحي  الحاسوب  »لحماية  قائال  كناك 

حافظة  شراء  يلزم  فإنه  األرض  على  السقوط 

حافظات  معظم  أن  على  عالوة  له،  حماية 

الحماية توفر وظائف حمل عملية للحاسوب 

اللوحي«.

البيانات  إدخال  قلم  شراء  أيضا  المفيد  ومن 

كتابة  أو  الغرافيكس  برامج  مع  الستعماله 

يتحقق  أن  يجب  ولكن  يدويا،  النصوص 

المستخدم من أن الحاسوب اللوحي المعني 

يدعم قلم إدخال البيانات المراد شراؤه.

يتم  التي  والفأرة،  المفاتيح  لوحة  تعد  كما 

طريق  عن  اللوحي  بالحاسوب  توصيلهما 

العملية  التجهيزات  من  البلوتوث،  تقنية 

استعمال  للمستخدم  يمكن  وهنا  أيضا، 

ومن  األسواق،  في  المتوفرة  الموديالت  جميع 

المفاتيح  لوحة  بحافظة  االستعانة  خالل 

أن  يمكن  اللوحي  الحاسوب  فإن  المناسبة، 

يكون بديال عن الحاسوب المحمول التقليدي.

يتوفر في الحواسيب اللوحية مختلف 
الموديالت واألحجام لتلبية مختلف االحتياجات، 

سواء كانت مخصصة لألغراض التعليمية أو 
األلعاب أو تصفح اإلنترنت.



يعقوب العبيدلي

مراصد

Marased3@hotmail.com

sa
ad

@
al

-w
at

an
.c

om

سعد المهندي

 السنة )28( - األحد  29 من صفر  1444هـ الموافق 25 سبتمبر 2022م العدد )9883(

4:06 ص
11:26 ص

2:51 م
5:30 م
7:00 م

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية ورؤية أفقية 

على  أحيانا  المناطق  بعض  على  متوقعة  متدنية 

الساحل وفي البحر رياح قوية متوقعة وأمواج عالية. 

مصحوبا  نهارا  حارا  اليوم  الطقس  يكون  أن  وتوقعت 

المناطق  بعض  على  مثار  غبار  إلى  خفيف  بغبار 

أحيانا

البحر،  الليل مع غبار خفيف في   يصبح مغبرا آخر 

وتتراوح  كم،   -8  4 من  األفقية  الرؤية  معدل  ويكون 

درجة الحرارة في الدوحة ما بين 30 و41 درجة مئوية.

المكتبة الوطنية تختتم 
مؤتمر خدمات اإلعارة المتبادلة

لجمعيات  الدولي  االتحاد  مع  بالشراكة  الوطنية،  قطر  مكتبة  اختتمت 

وتوفير  المتبادلة  اإلعارة  »خدمات  مؤتمر  )اإلفال(،  المكتبات  ومؤسسات 

الوثائق« والذي نظمته ألول مرة خالل الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2022 

وتطبيق  االبتكار  عبر   - المكتبات  واجهت  كيف  المؤتمر  ناقش  حيث 

الحلول الحديثة – تحديات اإلعارة المتبادلة وتوفير الوثائق أثناء جائحة 

المجموعات  على  االطالع  إمكانية  تقليص  إلى  أدت  التي   )19  – )كوفيد 

جلسات  ثالث  أقيمت  المؤتمر،  بدء  وقبل  الورقية..  والمصادر  المطبوعة 

المهتمين  والمعلمين  والباحثين  والطالب  المكتبات  ألخصائيي  تدريبية 

بمعرفة المزيد حول تبادل المصادر ومبادئ اإلعارة المتبادلة .

لمسات مونديالية
 أصبح مونديال قطر فيفا 2022، هذه التظاهرة 

الرياضية الحدث البارز، وسرى في حياتنا 

مسرى الحدث المهم والمنتظر للمواطن القطري 

والعربي والنخبوي وكل قطاعات الدولة والتربية 

والتعليم، وصار المونديال المنتظر بمبارياته 

ومهرجاناته وتنوعه حدثًا ينتظره الصغير 

والكبير.. الرجل والمرأة.. الفتى والفتاة.. 

الشخص العادي والرياضي، وأصبح بسبب 

نجاحاته التنظيمية والتسويقية وخبراته 

الميدانية حدثًا مشهودًا ينتظره العالم من 

حولنا، صار الناس يؤرخون بعض أحداثهم 

بتاريخ هذا المونديال.

 وإذا كان هذا المونديال مهرجانًا رياضيًا إعجازيًا 

في نسخته القطرية تشخص له األبصار 

وتشرئب له أعناق عشاق الرياضة وكرة القدم، 

فإنه في الجهة الموازية حدث ثقافي كبير لعموم 

الناس المواطنين والمقيمين والمشاركين 

والزوار والمتابعين، وهذا ما يرسخ أهميته في 

النفوس واألذهان.

 مظاهر المونديال كبيرة سكنتنا واستوطنتنا 

وحملتنا مسؤولية المشاركة فيه بإيجابية 

وبحب، يتجذر المونديال في نفوسنا ويحفزنا 

نحو المشاركة والتفاعل مع مظاهره، كل 

حسب اختصاصه، وهذه هي المعادلة الصعبة 

التي تحفزنا وتدفعنا للعمل والمثابرة نحو 

المونديال الذي سيكون غير مسبوق في مظهره 

ومخبره، في شكله ومحتواه، وسيثبت ويوثق 

في األذهان والوجدان، نسأل الله التوفيق والتميز 

والتفوق في االمتحان.. صباح أمس استقللت 

)دابتي( سيارتي، وأخذت أطوف بعض الشوارع 

وأرصد بعض الجهود في كل مكان واتجاه، 

لمسات جمالية معبرة، وجهود كبيرة تبذل، 

الدوحة أنيقة وجميلة ومشرقة واالبتسامة 

على وجهها، المظاهر المونديالية بدأت تكسو 

الشوارع واألبنية واألسوار وكل مكان، المساحات 

الجمالية أضفت على الدوحة جمااًل وبهاء، كل 

مكان شملته اللمسات المونديالية، الدوحة 

تزداد جمااًل وإشراقًا، ونطالب بالمزيد من 

الجهود، لتزدان دولة قطر الخير، األرض الطيبة، 

بلد الطّيبين والخّيرين بالبخور والعود، الله يا 

عمري قطر، يا سالااااااااام، وعلى الخير والمحبة 

نلتقي.

»السلطان« يفتتح مهرجان 
اإلسكندرية المسرحي

عرض قطري

اإلسكندرية- قنا- افتتح العرض 

القطري »السلطان« للفنان سالم 

المنصوري فعاليات الدورة الثانية 

عشرة لمهرجان اإلسكندرية المسرحي 

الدولي التي انطلقت مساء »الجمعة« 

اإلسكندرية. بمكتبة 

وفي تصريح له أعرب الفنان سالم 

المنصوري عن سعادته بتقديم 

عرض االفتتاح في مهرجان اإلسكندرية 

المسرحي الدولي أمام الجمهور 

المصري، مشيرا إلى أن تواجده وسط 

األشقاء المصريين يحمل أهمية خاصة 

بالنسبة له. 

وعبر عن أمله في أن تنال المسرحية 

إعجاب الجمهور والنقاد، الفتا إلى 

أن الرسالة التي تقدمها مسرحية 

»السلطان« تركز على نبذ العنف 

والكراهية، وتؤكد في الوقت نفسه أن 

رضا الناس غاية ال تدرك.

من جانبه، أعرب الفنان إبراهيم الفرن 

رئيس مهرجان اإلسكندرية المسرحي 

الدولي، في تصريحات لوكالة األنباء 

القطرية »قنا«، عن ترحيبه بمشاركة 

قطر ألول مرة في فعاليات المهرجان 

من خالل عرض مسرحية »السلطان«، 

منوها بأنه تم اختيار ثالثة عروض 

مصرية، و12 أجنبية من بين 156 عرضا 

مصريا و69 أجنبيا، تقدمت للمهرجان. 

وأضاف أن هناك مشاركات دولية أخرى 

ألول مرة من بلدان مثل: كوسوفو، 

ورومانيا، والجزائر، مشيرا إلى أن من 

بين العروض العربية المشاركة 

مسرحية »بنت القمر« من مصر، 

و»مجرد بورتريه« من سلطنة عمان، 

و»غربة« من تونس، و»بالك بوكس« 

من العراق، و»الخيش والخياشة« 

من الجزائر، و»الطابور السادس« من 

الكويت.

برنامج تنفذه »قطر الخيرية«

»الرابح األكبر« في المدارس االبتدائية

أعلنت »قطر الخيرية« عن انطالق أنشطة برنامج »الرابح 

لطالب  صحي  ترفيهي  توعوي  برنامج  وهو  األكبر«، 

ة، وجاء اإلعالن في حفل أقامته بحضور 
َّ

المدارس االبتدائي

المشاركة  المدارس  ومعلمي  وطالب  الشريكة  الجهات 

والتعليم  والتعليم  التربية  لوزارة  والتابعة  البرنامج  في 

العالي.

شهر  من   31 حتى  يستمر  الذي  البرنامج،  ويستهدف 

يعانون  ممن  وطالبة  طالب   100 إشراك  المقبل،  أكتوبر 

من  مدارس   8 في  المزمنة،  واألمراض  الزائدة  األوزان  من 

ة.
َّ

المرحلة االبتدائي

به  الملتحقين  الطلبة  تحفيز  إلى  البرنامج  ويهدف 

الصحية  األنشطة  بين  تدمج  إبداعية  طرق  خالل  من 

مدربين  وبإشراف  والتوعوية،  والترفيهية  والرياضية 

مختصين، لتعزيز نمط حياة صحي متوازن وإكسابهم 

عادات صحية وغذائية ليكونوا جياًل يتمتع بصحة جيدة 

وخدمة  وطنه  بناء  في  بفاعلية  ويسهم  سليمة،  وبنية 

مجتمعه. 

الرحمن  عبد  السيد  قال  االفتتاح،  حفل  في  كلمته  وفي 

بقطر  المجتمع  وتنمية  البرامج  إدارة  مدير  الهاجري 

ألّن  خاصة  أهمية  يكتسب  البرنامج  هذا  »إن  الخيرية: 

على  تؤكد  التي   ،2030 قطر  رؤية  من  انطلقت  فكرته 

الجيدة  )الصحة  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 

بنمط  األعمار  كافة  ومن  الجميع  تمّتع  لضمان  والرفاه(، 

وسعادتهم،  رفاهيتهم  تحقيق  في  يسهم  صحي  معيشي 

خصوصا أن إطالقه يأتي بالتزامن مع مونديال قطر 2022، 

ويعكس اهتمام الدولة في التوعية بأهمية الرياضة ودورها 

في حياة أفراد المجتمع القطري والمقيمين على أرضها«.

وأكد حرص قطر الخيرية الكبير والمتواصل على تعزيز 

من  والخاصة  الحكومية  الجهات  كافة  مع  الشراكة 

الوطني  الواجب  إطار  في  النبيل  الهدف  هذا  تحقيق  أجل 

لكل  الشكر  جزيل  مقدما  المجتمعية،  والمسؤولية 

الجهات المشاركة في هذا البرنامج.

لجنة  رئيسة  المري  لولوة  السيدة  أعربت  جهتها  من 

هذا  في  بالمشاركة  سعادتها  عن  القطرية  المرأة  رياضة 

المشاركة  بأهمية  اللجنة  من  إيمانا  تأتي  التي  البرنامج 

البرامج  بدعم  الكبير  اهتمامها  منطلق  ومن  المجتمعية 

تمارين  ستقدم  اللجنة  أن  إلى  الفتة  الهادفة،  المجتمعية 

بحسب  للطالبات  الالزمة  والتدريبات  البدنية  اللياقة 

 الصحية، مشيرة إلى الشراكة القائمة بين 
َّ

احتياجاتهن

إقامة  خالل  من  طويلة  فترة  منذ  الخيرية  وقطر  اللجنة 

بعض الفعاليات الرياضية.

الدوحة          $

سينما المول )1(

3:30إيال بيال بينغو

5:15الهندية

7:45أفتار

10:45التاميلية

سينما المول )2(

3:15المالياالم

6:00نيبالي

8:10المالياالم

11:00المالياالم

سينما المول )3(

3:00الهندية

5:00إيال بيال بينغو

6:45تذكرة إلى الجنة

8:45نيبالي

11:00الهندية

سينما كتارا )1(

6:00تسليم أهالي

8:30تسليم أهالي

10:45جيبرز كريبرز، يولد من جديد

سينما كتارا )2(

5:30تذكرة إلى الجنة

7:45تذكرة إلى الجنة

10:15تذكرة إلى الجنة

سينما كتارا )3(

5:00اليتيمة، الجريمة األولى

7:00اليتيمة، الجريمة األولى

9:15أفتار

سينما كتارا )4(

6:30أفتار

9:45ال تقلق يا حبيبي

سينما رويال بالزا  )1(

3:10المالياالم

6:00تذكرة إلى الجنة

7:55المالياالم

10:45المالياالم

سينما رويال بالزا )2(

3:15الهندية

5:45نيبالي

8:00الهندية

10:30نيبالي

سينما رويال بالزا )3(

3:00إيال بيال بينغو

4:30التاميلية

7:30أفتار

3:10المالياالم
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لالستفسار : 40002222

صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٤102

�شركة ديكوري�شن

للمقاوالت و�صيانة املباين

على امت اال�صتعداد لعمل

جميع انواع ال�شيانة

)بالسرت -صبغ - 

بايب فيرت - سرياميك 

- كهرباء -  انرتلوك( 

بافضل االسعار

55554845

اإعالن
الجنسية  القريناوى،  محمد  يوسف  نبيل  السيدة/هدى  تعلن 
الرقم  وتحمل   ،00233321  : رقم  سفر  جواز  وتحمل  فلسطينية، 
بإسم:  لتصبح  اسمها  تغيري  ىف  رغبتها  عن   ،  32099900053 الشخيص: 
االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن   . اوغلو  يوسف  هدى 
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل  للجوازات  العامة 

اإعالن
الجنسية  القريناوى،  محمد  يوسف  نبيل  السيد/اويس  يعلن 
الرقم  ويحمل   ،5236142  : رقم  سفر  جواز  ويحمل  فلسطيني، 
ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن   ،  31599900334 الشخيص: 
اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن   . اوغلو  يوسف  اويس  بإسم:  
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل  للجوازات  العامة  االدارة 



أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotnail.com

 الشيخ 
َّ

روى المؤرخ محمد راغب الطباخ، أن

إبراهيم الهاللي الحلبي، العاِلم الصاِلح الجليل، 

قد ذهَب من حلب إلى القاهرة ليطلب العلم في 

األزهر، وأثناء طلبه العلم هناك، افتقَر وضاقْت 

به الدنيا حتى لم يكد يحصل على لقمة خبز، 

ومضى عليه أكثر من يوم دون أن يأكل شيئًا، 

فخرج من غرفته في األزهر ليسأل عن طعام، 

 منه رائحة طعام، 
َّ

فشاهد بابًا مفتوحًا، وشم

فدخل المطبخ، ولم يجد أحدًا في البيت، فأخذ 

الملعقة وغمسها في الوعاء، ثم انتبه، وقال في 

نفسه: دخلُت بيتًا دون إذن، واآلن أريد أن آكل 

طعامًا بالحرام، والله ال يكون وإن متُّ جوعًا وترك 

الملعقة في الوعاء، وخرج!

ولم يمِض عليه أكثر من ساعة إال وأحد شيوخه 

ومعه رجل يدخالن عليه غرفته، وقال له الشيخ: 

هذا الرجل الفاضل، جاءني يريُد طالب علٍم 

صالح ليكون زوجًا البنته، وقد اخترُتَك له، فُقْم بنا 

إلى بيته لنعقد لَك على ابنته!

فقام معهما متحاماًل على نفسه، فإذا هو البيت 

الذي دخله، وغمس الملعقة في طعامه!

ولما ُعِقَد العقُد، جيء بالطعام، فإذا بالملعقة ما 

زالت كما غمسها، فأكل، وقال في نفسه: صبرُت 

على الحرام حتى صاَر حالاًل!

ُث بالقصة، ويحثُّ الناس بها  وكان بعد ذلك ُيحدِّ

بر! على الصَّ

قصة عظيمة نحتاج أن نقرأها بقلوبنا ال بعيوننا، 

 كل معرفة في العقل هي علم، ولكن كل 
َّ

فإن

معرفة بالقلب فهي إيمان، ولم تكن القصة يومًا 

بمقدار ما تعرف، وإنما بمقدار ما ُتؤمن، وإبليس 

بالُمناسبة من أعلم المخلوقات بالحالل والحرام!

نحتاج أن نؤمن أن الله سبحانه قد كتَب األرزاق 

واآلجال للناس قبل أن ُيبِصروا نور الحياة، وأن 

اإلنسان مهما سعى فلن يبلغ غير رزقه المكتوب 

له، وهذا ليس تحريضًا على ترِك السعي، على 

اف عند  العكس تمامًا، ولكنه سعي المؤمن الوقَّ

الحالل والحرام، ال سعي الحيوانات المفترسة 

 أمامها من فرائس!
ُّ

التي تفتك بكل ما يمر

وأن اإلنسان مهما اتخد من ُسُبِل السالمة فلن 

يعيش أكثر مما ُكتب له، وهذه ليست دعوة 

لترك األخذ بالسالمة، وإنما أن نؤمن يقينًا أنه ما 

منَع حذٌر من قدر!

كل ما حصلَت عليه هو رزقَك، وإنك لو هربَت منه 

لتبعَك حتى يصل إليَك، حتى ما ُأخَذ بالحرام، 

ولكن اإلنسان لقلِة إيمانه وأدبه مع الله يستعجل 

الحالل بالحرام، ولو صبَر على الحرام لجاءه 

الحالل ألنه باألصل له!

 على الحراِم فصاَر حالاًل!
ُ
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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أطالل ميناء تاريخي

جنوبي  وان،  والية  في  بحيرة  مياه  انحسار  أدى 

إلى  يعود  ميناء  أطالل  ظهور  إلى  تركيا،  شرقي 

حقبة أورارتو )تأسست نحو 800 ق.م(.

انحسارًا  مؤخرًا  الشهيرة،  وان  بحيرة  وشهدت 

ارتفاع  من  الطبيعية  الظروف  جراء  مياهها  في 

درجات الحرارة والتبخر وتراجع معدالت هطول 

األمطار.

قضاء  في  المكتشف  التاريخي  الميناء  ويقع 

األخرى  هي  تعود  تاريخية  قلعة  قرب  أرجيش، 

إلى حقبة أورارتو.

معالم  أطالل  ظهور  قبل  من  شهدت  وان  بحيرة   

أخرى وقوارب، جراء انحسار مياهها.

الميناء  أطالل  ظهرت  ذاتها،  ولألسباب  مؤخرًا 

ُيستخدم  كان  أنه  وتبين  درجًا،   11 من  المكون 

القلعة  مستلزمات  وخاصة  البحري،  النقل  في 

التي تقع قربها.

كان  الميناء  أن  األثرية،  التحريات  وتظهر 

يستخدم بالدرجة األولى زمن حقبة أورارتو، في 

إلى  مختلفة  ومستلزمات  والقوارب،  السفن  نقل 

القلعة الواقعة بقربها.

القلعة  سفوح  على  يقع  المكتشف  والميناء 

التاريخية التي كانت تسمى بـ »قلعة األمراء«.

استنساخ ذئب قطبي
استنساخ  في  صينيون  باحثون  نجح 

ويأملون  البري،  الشمالي  القطب  ذئب 

الجينية  التقنية  هذه  استخدام  في 

إلنقاذ أنواع أخرى معرضة للخطر.

الحيوية  التكنولوجيا  شركة  وكشفت 

»Sinogene«، ومقرها بكين، النقاب 

والتي  المستنسخة،  الذئب  أنثى  عن 

 19 في  عمرها  من  يوم  مائة  أول  أتمت 

سبتمبر/ أيلول الجاري. وبدت في حالة 

الذئب  وجاء  جيدة.  وصحية  جسدية 

المستنسخ للحياة من خالل نواة خلية 

في  يعيش  بري  قطبي  لذئب  جسدية 

حديقة هاربين البرية مع 

بويضة كلبة في رحم كلبة من فصيلة 

بيجل، بحسب وكالة شينخوا.

الحكومية  اإلعالم  وسائل  وبحسب 

المدير  جيدونغ،  مي  قال  الصينية، 

صحفي:  مؤتمر  خالل  للشركة  العام 

المضنية،  الجهود  من  عامين  »بعد 

قمنا باستنساخ ذئب القطب الشمالي 

ما  بنجاح، 

ُيعتبر أول حالة من نوعها في العالم«.

معهد  في  الباحث  ليانغسو،  الي  وقال 

والصحة  الحيوي  للطب  قوانغتشو 

للعلوم،  الصينية  لألكاديمية  التابع 

التي  النادرة،  للحيوانات  »بالنسبة 

خالياها  من  عينات  أخذ  يصعب 

وسيلة  االستنساخ  يعد  الجرثومية. 

وزيادة  نوعها  على  للحفاظ  فعالة 

أعدادها«.

كما أوضح الي، أن الحيوانات التي تولد 

تحافظ  االستنساخ  تقنية  بواسطة 

ال  حالتها  وأن  التكاثر،  على  القدرة  على 

تختلف عن حالة الحيوانات العادية.

وأضاف أن استخدام الخاليا المحفوظة 

جديدة  حياة  الستنساخ  بالتبريد 

مهمة  وسيلة  يمثل  المنقرضة،  لألنواع 

المثال،  سبيل  على  وحفظها.  إلعادتها 

استنساخ  في  اإلسبان  العلماء  نجح 

الماعز الجبلي المنقرض في عام 2003.

تعد  الشمالي،  القطب  ذئاب  أن  يذكر 

أحد األنواع الناجية من العصر الجليدي 

ألف عام. ويمثل   300 الذي تشكل قبل 

الرئيسية  األسباب  أحد  الجائر  الصيد 

القترابها من االنقراض نهائيا، حيث يتم 

القطب  200 ذئب في  قتل ما ال يقل عن 

الشمالي كل عام.

في  الشمالي  القطب  ذئاب  إدراج  وتم 

العالمي  »االتحاد  لـ  الحمراء  القائمة 

لحفظ الطبيعة«، كأحد األنواع المهددة 

بشدة باالنقراض.

»نبتون« صور جديدة لـ
أطلق  الذي  ويب،  جيمس  الخارق  الفضاء  تليسكوب  التقط 

أخيرا، صورا جديدة رائعة لكوكب نبتون.

بالمرصد  الحمراء  تحت  باألشعة  تعمل  التي  األجهزة  وأبرزت 

فيما  الوضوح  من  الدرجة  هذه  بمثل  تشاهد  لم  معالم  الفلكي 

مارا   »2 »فيوجر  المسبار  حّلق  أن  منذ  بالتفاصيل  يتعلق 

بالكوكب في العام 1989.

تحيط  التي  الغبار  ودوائر  الحلقات  تشمل  المعالم  وهذه 

بالكوكب العمالق المتجمد.

ويشعر العلماء أيضا بالذهول إزاء تراكيب السحب المختلفة، 

الغالف  عمل  آلية  عن  جديد  بشيء  تخبرهم  أن  ينبغي  والتي 

الجوي لكوكب نبتون. ويقع فيما وراء الكوكب نفسه سبعة من 

أقمار الكوكب العمالق الـ 14، وأهمها قمر »ترايتون«.

التقطها  التي  الصور  في  نجمة  شكل  على  القمر  هذا  ويبدو 

بصور  معتما  يبدو  نبتون  أن  إلى  مرده  وذلك  التليسكوب. 

موجات  أطوال  عند  الميثان  لغاز  امتصاصه  بفعل  التليسكوب 

»ترايتون«  قمر  فإن  أخرى،  جهة  ومن  الحمراء.  تحت  األشعة 

التي  الشمس  أشعة  من  المتوسط  في  المائة  في   70 يعكس 

تسقط على سطحه المغطى بالجليد. وهو يبدو ساطعا جدا.

دقيق من الفطر
عندما تم تشخيص والدة ميشيل رويز بأنها على وشك اإلصابة 

الكيميائية  المهندسة  شرعت   ،2020 عام  في  السكري  بمرض 

التي تتخذ من شيكاغو مقرًا لعملها، في تحسين ليس صحة 

أسرتها فقط، بل صحة الناس أيضًا.

تقول رويز: »األطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة، 

مثل دقيق القمح األبيض، تؤدي إلى اإلصابة باألمراض المزمنة 

مثل أمراض القلب والسكري«.

الدقيق عنصر غذائي أساسي في حياتنا كما تقول.

من  ينعمون  طعام  بثقافة  التمتع  على  الناس  أساعد  أن  »أردت 

خاللها بحياة صحية ومديدة«.

»هايفي«  شركة  تأسيس  في  رويز  شاركت   ،2021 عام  في 

تسمى  التي  الجذور  فطريات  على  تعتمد  التي  لألغذية 

»ميسيليوم« أو الغزل الفطري، لصنع بديل لدقيق القمح.

بينها  فيما  يتجول  أو  األشجار  جذور  حول  الميسيليوم  ويلتف 

والكربون  والنيتروجين  المياه  تحت األرض، لتربطها معًا لنقل 

والمعادن األخرى.

الفطريات  المحايد،  المذاق  إلى  »باإلضافة  رويز:  تقول 

ومنخفضة  الغلوتين  من  وخالية  واأللياف  بالبروتين  غنية 

الكربوهيدرات«.

من  الكثير  إلى  وتحتاج  مكلفة  عملية  الميسيليوم،  إنتاج  ولكن 

الماء والسكريات الالزمة لتغذية الفطريات.

ولمعالجة هذا األمر، تستخدم »هايفي« مياه السكر المهدورة من 

تصنيع األغذية.


