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جلسة مباحثات رسمية بين صاحب السمو والمستشار شولتس

قطر وألمانيا تعززان العالقات

جهاز قطر لالستثمار يواصل 
البحث عن فرص في ألمانيا

المستشار شولتس : نثمن التطورات التي أحدثتها قطر في تحسين وضع العمال بشكل رائع

نتـمـنـى للمنتـخــب األلمــــانـي التـوفـيـق 
ومرحبا به وبالجماهير األلمانية في قطر

دعم الجهود الدولية الستكمال 
العملية السياسية في ليبيا

صاحب السمو: 
عالقات بلدينا متميزة 
في مختلف المجاالت

مباحثاتنا كانت صريحة 
والجانبان شددا على ضرورة 

حل الخالفات بالحوار

الوضع في أفغانستان 
يتطلب نهجا دوليا مشتركا 

لوضع خريطة طريق

اتفق مع المستشار األلماني 
على أهمية التوصل
 إلى اتفاق مع إيران

»قطر للطاقة« وشركات 
الطاقة األلمانية تناقشان 

الفرص االستثمارية

النهج القطري ــــ األلماني 
المشترك ضد استخدام 

القوة بأي شكل من األشكال

جامعة قطر

التـقــديــم للمـنح 
الدراسية.. األحد

تدشين »90« حافلة كهربائية

وزير الدولة لشؤون الطاقة

خدمة جديدة للرعاية الصحية

خدمات »مترولينك« 

 المير: إنجاز المرحلة األولى لتوسعة مطار حمد والتدشين منتصف أكتوبر 

رئيس الوزراء يتفقد مطاري حمد والدوحة الدوليين

بـوابــتــا قـطــر بـأتـم جــاهـزيـة

االطالع على عمليتي 
التوسعة والتطوير

الوقوف على إجراءات 
تسهيل وصول الجماهير

تفقد مرافق وتجهيزات 
الصاالت الجديدة

انبعاثات صفرية دون أي ضوضاء

»قطر للطاقة« 
تحولت إلى العالمية

التذكير بمواعيد صرف الدواء

ــانــي الــســــــــابــق ــيــاب ــــــوزراء ال ــارك فـــي الــجــنــازة الــرســمــيــة لــرئــيــس ال صــاحــب الــســمــو يــشـــ

ــهــيــدروجــيــن والــكــهــربــاءقـطـر وألـمـانيـا تتفـقـان على قـواعد النظـام الدولي القائم الــتــعــاون مـــع قــطــر بــمــجــال ال
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صاحب السمو والمستشار األلماني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

قطر وألمانيا تبحثان تعزيز العالقات االستراتيجية

الدوحة- قنا- عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

السيد  ودولة  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

االتحادية  ألمانيا  جمهورية  مستشار  شولتس  أوالف 

األميري  بالديوان  رسمية  مباحثات  جلسة  الصديقة، 

عصر أمس.

بدولة  المفدى  األمير  سمو  رحب  الجلسة،  بداية  في 

تسهم  أن  متمنيا  المرافق،  والوفد  األلماني  المستشار 

هذه الزيارة بتعزيز العالقات بين البلدين إلى آفاق أرحب 

على مختلف الصعد، السيما االقتصادية واالستثمارية.

شكره  عن  األلماني  المستشار  دولة  أعرب  جانبه،  من 

الضيافة،  وكرم  االستقبال  حسن  على  األمير  لسمو 

البلدين بما يحقق  التعاون بين  متطلعا لتقوية عالقات 

التطلعات المشتركة، وتطويرها في مجاالت متعددة.

العالقات  وتعزيز  دعم  أوجه  بحث  الجلسة  خالل  جرى 

شتى  في  الصديقين  البلدين  بين  االستراتيجية 

واالستثمار  االقتصاد  في  سيما  ال  الشراكة  مجاالت 

والرياضة،  والثقافة  العسكري  والتعاون  والطاقة 

والمستجدات  القضايا  أبرز  مناقشة  إلى  باإلضافة 

والدولية. اإلقليمية 

عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة  الجلسة  حضر 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل 

ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  سعود  الشيخ  وسعادة 

بن  سعد  السيد  وسعادة  األميري،  الديوان  رئيس 

وسعادة  الطاقة،  لشؤون  الدولة  وزير  الكعبي  شريدة 

الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة 

والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين.

وحضرها من الجانب األلماني سعادة السيد هيبسريت 

الحكومة  باسم  الرسمي  والناطق  الدولة  وزير  ستيفن 

الفيدرالية، وسعادة الدكتور كوكيز جورق وزير الدولة، 

وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

لقاء  المستشار  ودولة  المفدى  األمير  سمو  عقد  كما 

القضايا  النظر حول عدد من  ثنائيا تبادال خالله وجهات 

اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك، وفي مقدمتها 

والسالم في  األمن  أوكرانيا وتداعياتها على  أزمة  تطورات 

العالم.

مراسم  األلماني  المستشار  لدولة  أقيمت  قد  وكانت 

استقبال رسمية لدى وصوله الديوان األميري.

مستشار  شولتس  أوالف  السيد  دولة  وصل  قد  وكان 

جمهورية ألمانيا االتحادية، أمس، إلى الدوحة في زيارة 

رسمية للبالد.

وكان في استقبال دولته، والوفد المرافق له لدى وصولهم 

مطار الدوحة الدولي، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن 

قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ 

قطر  دولة  سفير  ثاني  آل  سعود  بن  محمد  بن  عبدالله 

أكبر  السيد  وسعادة  االتحادية،  ألمانيا  جمهورية  لدى 

القطرية،  الجوية  للخطوط  التنفيذي  الرئيس  الباكر 

جمهورية  سفير  فيشباخ  كالوديوس  الدكتور  وسعادة 

ألمانيا االتحادية لدى الدولة.

الزعيمان يتبادالن وجهات النظر حول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية

بحث تطورات أزمة أوكرانيا وتداعياتها على األمن والسالم في العالم
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خالل تصريحات صحفية مشتركة مع المستشار األلماني.. صاحب السمو:

قطر تبحث عن الفرص االستثمارية في ألمانيا

صاحب  حضرة  أكد  قنا-   -$ الدوحة- 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

معا  تطمحان  وألمانيا  قطر  دولة  أن  المفدى، 

لتعزيز عالقتهما الثنائية المتميزة في مختلف 

والثقافية  االقتصادية  سيما  ال  المجاالت، 

أن  سموه  أكد  كما  والرياضة،  العالي  والتعليم 

قطر للطاقة وشركات الطاقة األلمانية تناقشان 

أن  سموه  مبينا  بينهما،  االستثمارية  الفرص 

حقل  لتوسعة  سنوات  منذ  تخطط  قطر  دولة 

المتزايد  العالمي  للطلب  تلبية  الشمال،  غاز 

على الغاز الذي صار يحظى بمستقبل وأهمية 

مشتركة  صحفية  تصريحات  وخالل  كبيرة. 

الديوان  في  أمس  مساء  المفدى  األمير  لسمو 

األميري مع دولة السيد أوالف شولتس مستشار 

أكد  الصديقة،  االتحادية  ألمانيا  جمهورية 

في  المستثمرين  أكبر  من  قطر  دولة  أن  سموه 

ألمانيا، موضحا أن جهاز قطر لالستثمار يواصل 

البحث عن فرص استثمارية في ألمانيا؛ وذلك 

كما  األلماني،  االقتصاد  في  الكبيرة  قطر  لثقة 

بتزايد  سعادته  عن  المفدى  األمير  سمو  عبر 

الحضور  لتذاكر  ألمانيا  في  األصدقاء  طلب 

2022، متمنيا  FIFA قطر  العالم  لبطولة كأس 

به  ومرحبا  التوفيق  األلماني  للمنتخب  سموه 

وبالجماهير األلمانية في قطر.

والدولية، بين  اإلقليمية  وفيما يتعلق بالقضايا 

سمو األمير أن المباحثات في هذا المجال كانت 

على  شددا  الجانبين  أن  إلى  مشيرا  صريحة، 

ضرورة حل جميع الخالفات عبر الحوار والطرق 

حل  يوجد  ال  أنه  سموه  ومؤكدا  الدبلوماسية، 

الجلوس على طاولة  المطاف من دون  في نهاية 

القطري  النهج  على  معا  أكدا  كما  المفاوضات، 

بأي  القوة  استخدام  ضد  المشترك  األلماني 

شكل من األشكال، ال سيما في تطورات األوضاع 

على  األطراف  جميع  حثا  حيث  أوكرانيا،  في 

واالنخراط  وقت،  أسرع  في  النار  إطالق  وقف 

عبر  الخالفات  وحل  النزاع  إلنهاء  بناء  حوار  في 

النووي  بالملف  يتصل  وفيما  السلمية.  الطرق 

مع  اتفق  أنه  المفدى  األمير  سمو  أكد  اإليراني 

دولة المستشار األلماني على أهمية دعم الجهود 

برنامجها  حول  إيران  مع  اتفاق  إلى  للتوصل 

النووي، مشيرا سموه إلى أن االتفاق سيسهم في 

دعم األمن واالستقرار في المنطقة، ومتطلعا ألن 

من  المنطقة  دول  بين  حوار  فتح  إلى  ذلك  يؤدي 

أجل تحقيق األمن اإلقليمي.

وفيما يتعلق بتطورات األوضاع في ليبيا، أوضح 

سموه أن قطر وألمانيا تشددان على دعم الجهود 

الدولية الستكمال العملية السياسية في ليبيا، 

لالنتخابات،  الدستورية  القاعدة  على  واالتفاق 

وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

أفغانستان،  في  السالم  عملية  يخص  وفيما 

بين  المصالحة  أهمية  على  الجانبان  أكد 

احترام  وضرورة  األفغاني،  الشعب  فئات  كافة 

وحق  المرأة  حقوق  ذلك  في  بما  اإلنسان  حقوق 

الفتيات في التعليم، مبينا سمو األمير المفدى 

دوليا  نهجا  يتطلب  أفغانستان  في  الوضع  أن 

مشتركا لوضع خريطة طريق، ومؤكدا أن هناك 

خطرا في عزل أفغانستان قد تترب عليه نتائج 

عكسية.

حسابه  عبر  تغريدة  في  السمو  صاحب  وقال 

الرسمي على موقع التواصل اإلجتماعي »تويتر«: 

مستشار  مع  الدوحة  في  )أمس(  اليوم  بحثت 

جمهورية ألمانيا االتحادية أوجه تعزيز عالقاتنا 

االستراتيجية في شتى المجاالت، كما ناقشنا 

أبرز المستجدات اإلقليمية والدولية وسبل دعم 

األمن والسالم وإنهاء النزاعات بين الدول بالحوار 

والطرق الدبلوماسية.

بأنها  الزيارة  شولتس  أوالف  وصف  جانبه،  من 

سمو  مع  للحديث  ومتجددة  مهمة  فرصة  تعد 

وألمانيا،  قطر  بين  الثنائي  التعاون  حول  األمير 

مشيرا إلى الزيارة األخيرة لسموه إلى برلين في 

الحوار  خاللها  تبادال  والتي  الماضي،  مايو  شهر 

حول عدة مسائل مهمة ومشتركة.

دعم  األلماني  المستشار  دولة  واستذكر 

سيما  ال  الماضي،  العام  في  أللمانيا  قطر  دولة 

إجالء  في  ودورها   »19  - »كوفيد  جائحة  خالل 

إلى  وإعادتهم  العالم  عبر  األلمان  المواطنين 

األلمان  المواطنين  إجالء  إلى  باإلضافة  ألمانيا، 

الشكر  الصدد  هذا  في  وجدد  أفغانستان.  من 

لسمو األمير على تلك الجهود.

الواضح  الموقف  إلى  األلماني  المستشار  وأشار 

في  الحرب  ضد  قطر  دولة  اتخذته  الذي 

وألمانيا تتفقان على  أن قطر  أوكرانيا، موضحا 

نفس الموقف المبني على قواعد النظام الدولي 

دولي،  كمجتمع  التعايش  أساس  على  القائم 

بسيادة  المساس  تقبل  ال  ألمانيا  أن  ومؤكدا 

وسالمة أوكرانيا.

أنه  تصريحاته  في  المستشار  دولة  وأوضح 

المسال،  الغاز  واردات  األمير  سمو  مع  ناقش 

اإلطار،  هذا  في  أكثر  تقدم  إلحداث  متطلعا 

التعاون  مواصلة  إلى  نفسه  الوقت  في  مشيرا 

الكهرباء،  وإنتاج  الهيدروجين  مع قطر في مجال 

اقتصادية  مجاالت  في  التعاون  تعميق  ومؤمال 

والتكنولوجيا  الجوية  المالحة  مثل  أخرى 

الحديثة والمعدات الثقيلة.

العالقات  تناولت  المباحثات  أن  دولته  وبين 

تم  وما   ،2021 العال  بإعالن  مشيدا  اإلقليمية، 

دول  بين  العالقات  تعمق  خطوات  من  اتخاذه 

تناول  تم  كما  بينها،  الثقة  وتبني  الخليج 

هذا  وفي  أفغانستان.  في  األوضاع  تطورات 

في  السالم  دعم  في  قطر  دولة  بدور  نوه  اإلطار 

أفغانستان ومختلف مناطق النزاع في المنطقة 

بعميق التقدير.

المحادثات  أن  إلى  األلماني  المستشار  وأشار 

والجهود  اإلقليمي  إيران  دور  كذلك  استعرضت 

تصريحاته  مختتما  النووي،  إيران  اتفاق  إلعادة 

استعدادات  كذلك  تناولت  المحادثات  بأن 

كأس  العمالق  الحدث  الستضافة  قطر  دولة 

كل  يجمع  والذي   ،2022 قطر   FIFA العالم 

هذه  أن  ومبينا  العالم،  في  القدم  كرة  محبي 

في  تساهم  والفعاليات  البطوالت  من  النوعية 

الوقت  في  مشيدا  وتقاربهم،  الشعوب  تفاهم 

نظام  في  قطر  أحدثتها  التي  بالتطورات  نفسه 

وضع  وتحسين  الكفالة،  ونظام  العمال،  حقوق 

في  لقطر  التوفيق  متمنيا  رائع،  بشكل  العمال 

والقطري  األلماني  وللمنتخبين  االستضافة 

النجاح في البطولة.

نتمنى للمنتخب األلماني التوفيق ونرحب به وبالجماهير األلمانية في قطر

التشديد على ضرورة حل الخالفات عبر الحوار والدبلوماسية

المستشار األلماني:

الزيارة فرصة مهمة للحديث مع صاحب السمو حول التعاون الثنائي 

نشكر سموه على جهود قطر إلجالء األلمان من أفغانستان وخالل الجائحة

قطر اتخذت موقفا واضحا ضد الحرب في أوكرانيا وألمانيا تتفق معها

ناقشنا واردات الغاز المسال ونتطلع إلحداث تقدم أكثر في هذا اإلطار

بعد زيارة رسمية للبالد

المستشار األلماني يغادر الدوحة

أوالف  السيد  دولة  غادر  قنا-  الدوحة- 

ألمانيا  جمهورية  مستشار  شولتس 

زيارة  بعد  أمس،  مساء  الدوحة  االتحادية، 

رسمية للبالد.

لدى  له  المرافق  والوفد  دولته،  وداع  في  وكان 

سعادة  الدولي،  الدوحة  مطار  مغادرتهم 

ثاني،  آل  قاسم  بن  حمد  بن  محمد  الشيخ 

الشيخ  وسعادة  والصناعة،  التجارة  وزير 

عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير 

االتحادية،  ألمانيا  جمهورية  لدى  قطر  دولة 

وسعادة الدكتور كالوديوس فيشباخ، سفير 

جمهورية ألمانيا االتحادية لدى الدولة.

للتعريف بتاريخ كرة القدم في قطر والمنطقة

»جورجتاون« تدشن كتابا جديدا
واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز  دعا 

الشريكة  الجامعة  قطر،  في  بجورجتاون 

للتعرف  القطري  الجمهور  قطر،  لمؤسسة 

قطر  في  القدم  لكرة  المثير  التاريخ  على 

يعد  كتاب  تدشين  حفل  في  والمنطقة 

»كرة  بعنوان،  المركز  إصدارات  أحدث 

والمجتمع  الدولة  األوسط:  الشرق  في  القدم 

أكسفورد  جامعة  )مطابع  الجميلة«  واللعبة 

 1-2-3 2022( الذي عقد في قاعة  /   هيرست، 
بمتحف قطر األولمبي والرياضي، وهو إحدى 

الحدث  هذا  قطر،  متاحف  هيئة  مؤسسات 

هو جزء من مبادرة بحثية متعددة السنوات 

تركز  واإلقليمية  الدولية  الدراسات  لمركز 

في  قطر  واستثمارات  العالم  كأس  على 

األحداث الرياضية العالمية باعتبارها ركيزة 

استراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

المؤلفين  من  أربعة  الندوة  ضمت 

قدموا  الذين  عشر  االثني  المساهمين 

لجلسات  تراكمية  محصلة  هو  رائًدا  تحلياًل 

الدولية  الدراسات  بمركز  العمل  مجموعة 

تمت  التي  المواضيع  وشملت  واإلقليمية. 

كرة  لفريق  اإلعالمي  التشويه  تغطيتها 

سبورت«  إن  »بي  قناة  وتأثير  القطري،  القدم 

المشاريع  بناء  بين  والعالقة   ،BeIn Sports
واستبعاد  العمل،  وإصالح  الضخمة 

مجتمعات الالجئين من األنشطة الرياضية.  

ترأس حلقة النقاش أستاذ التاريخ المشارك 

في جامعة جورجتاون في قطر ومحرر الكتاب 

الذي قال: »ُتظهر  العريان،  الله  الدكتور عبد 

كرة  أن  الكتاب  هذا  في  المساهمات  جميع 

قوة  إنها  بل  لعبة،  مجرد  من  أكثر  هي  القدم 

على  القدرة  تحفز  وعالمية،  قوية  ثقافية 

في  الناس  معنويات  ورفع  الخيال  تنشيط 

واستكشف  المنطقة.  هذه  أنحاء  جميع 

جريفين  توماس  قطر  بجامعة  األستاذ 

تنعكس  التي  للمواطنة  المتغيرة  المفاهيم 

في  بما  الرياضة،  من  األعلى  المستوى  على 

وقال  القدم.  لكرة  الوطني  قطر  منتخب  ذلك 

مع وجود غالبية الالعبين سواء من القطريين 

متنوعة،  خلفيات  من  قطر  في  المولودين  أو 

الذي  للمجتمع  مرآة  الفريق  هذا  أصبح  لقد 

تعيشه قطر اليوم.

المساعدة  المديرة  بابار،  زهرة  وأشارت 

الدولية  الدراسات  بمركز  لألبحاث 

قطر  فوز  من  عقدين  قبل  أنه  إلى  واإلقليمية، 

لكرة  العالم  كأس  منافسات  باستضافة 

القدم، كانت دول مجلس التعاون الخليجي 

عالمي  مركز  أكبر  كثالث  بالفعل  تبرز 

للهجرة وجذب االهتمام العلمي. وبينما تظل 

كان  متواصلة،  إصالحات  إلى  حاجة  هناك 

يتضح  وهذا  بالفعل،  كبير  تأثير  للبطولة 

والعمل  الهجرة  إدارة  نظام  يبدو  حيث  جليا 

عليه  كان  عما  تماما  مختلًفا  اليوم  قطر  في 

في عام 2010.

صاحب السمو يشارك 
في الجنازة الرسمية 

لرئيس الوزراء الياباني السابق
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  غادر  قنا-  الدوحة- 

مساء  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

إلى  ورعايته  الله  بحفظ  متوجهًا  الوطن،  أرض  أمس، 

مراسم  في  للمشاركة  طوكيو  اليابانية  العاصمة 

الجنازة الرسمية التي ستقام لتشييع جثمان رئيس 

الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

سعداء بتزايد طلب األصدقاء في ألمانيا على تذاكر حضور كأس العالمالبلدان يطمحان لتعزيز عالقتهما الثنائية المتميزة في مختلف المجاالت



وزارة  أطلقت  قنا-  الدوحة- 

بملتقى  ممثلة  الثقافة، 

والموزعين  الناشرين 

مبادرة  أمس،  القطريين، 

»لنقرأ معا« بالتعاون مع نادي 

بمبنى  وذلك  وارتق«،  »اقرأ 

وزارة الثقافة.

عقب  المبادرة  هذه  وتأتي 

بين  تعاون  اتفاقية  توقيع 

والموزعين  الناشرين  ملتقى 

»اقرأ  ونادي  القطريين، 

تشجيع  تقتضي  وارتق«، 

مناقشة إصدارات دور النشر 

أندية  إنشاء  ودعم  القطرية 

للقراءة في الجامعات.

وتهدف مبادرة »لنقرأ معا« إلى 

تفعيل الشراكة المجتمعية 

الثقافي  الحراك  لتنشيط 

وتوطيد  المجتمع،  داخل 

مختلف  بين  العالقة 

الثقافية،  والمراكز  الجهات 

القراءة،  على  والتشجيع 

خالل  من  بالكتاب  والتعريف 

البرامج واألنشطة.

في  الثقافة  وزارة  وأوضحت 

المبادرة  أن  عنها  صادر  بيان 

من  مجموعة  ستتضمن 

البرامج والفعاليات المتنوعة، 

كل  في  »مكتبة  برنامج  منها 

فكرته  تتمحور  الذي  مقهى«، 

في  القراء  مساهمة  حول 

المختلفة  المقاهي  تزويد 

الكتب،  من  بعدد  بالدولة 

هنالك  تصبح  وبالتالي 

مشاركة مجتمعية في نشر 

ثقافة القراءة، على أن يساهم 

والموزعين  الناشرين  ملتقى 

إصدارات  بنشر  القطريين 

دور النشر القطرية، باإلضافة 

إلى برنامج يسهم في تعزيز 

القراءة لدى طالب الجامعات، 

جلسات  عقد  خالل  من 

من  مختارة  إلصدارات  قراءة 

مختلف دور النشر القطرية.
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صدق اهلل العظيم 

تتقدم

بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى

في وفاة المغفور لها بإذن اهلل

الرمزانيمحمد موزه عويضة / السيدة

دةسائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقي
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

نائبة الرئيس الفلبيني تجتمع مع سفيرنا

سارا  السيدة  سعادة  اجتمعت  قنا-  مانيال- 

ووزيرة  الجمهورية  رئيس  نائبة  دوتيرتي 

التعليم في الفلبين، مع سعادة الدكتور علي 

لدى  قطر  دولة  سفير  المالكي  إبراهيم  بن 

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى،  الفلبين. 

عالقات التعاون الثنائي بين البلدين.

عبر مذكرة تفاهم بين »كارنيجي« و»جويك«

تعزيز التعاون البحثي والتدريبي

وقعت مؤخرا كل من جامعة 

قطر،  في  ميلون  كارنيجي 

الشريكة  الجامعات  إحدى 

و»منظمة  قطر  لمؤسسة 

لالستشارات  الخليج 

على  )جويك(،  الصناعية« 

مجال  في  تفاهم  مذكرة 

العلمي  والبحث  التعليم 

وتنمية المجتمع.

وقع المذكرة كل من سعادة 

محمد،  آل  محمد  بن  أحمد 

لمنظمة  التنفيذي  الرئيس 

لالستشارات  الخليج 

الصناعية )جويك(، والدكتور 

جامعة  عميد  تريك،  مايكل 

كارنيجي ميلون في قطر.

تهدف المذكرة إلى تحسين 

مجال  في  المعرفة  وتعزيز 

العلمية،  والبحوث  التعليم، 

وتنمية  التنفيذي،  والتدريب 

الخبرات  وتبادل  المجتمع، 

في  والباحثين  المهنية، 

وعلوم  األعمال،  إدارة  مجال 

المعلومات  ونظم  الحاسوب 

والسياسات العامة. 

الدوحة          $

تكريم نخبة من الكفاءات والقيادات القطرية

»الخدمة المدنية« يشارك في اجتماع خليجي

األحد،  أمس  قطر  دولة  شاركت 

لوزراء  عشر  الثامن  االجتماع  في 

المدنية  الخدمة  أجهزة  ورؤساء 

التعاون  بمجلس  اإلدارية  والتنمية 

ُعقد  والذي  العربية،  الخليج  لدول 

العربية  بالمملكة  الرياض  في 

العالقات  تعزيز  بهدف  السعودية، 

مجاالت  في  الشقيقة  الدول  مع 

اإلدارية،  والتنمية  المدنية  الخدمة 

وزراء  المعالي  أصحاب  بحضور 

المدنية  الخدمة  أجهزة  ورؤساء 

مجلس  بدول  اإلدارية  والتنمية 

التعاون لدول الخليج العربية.

وفد  االجتماع  خالل  قطر  دولة  مّثل 

السيد  سعادة  يترأسه  رسمي 

مبارك  بن  ناصر  بن  العزيز  عبد 

الخدمة  ديوان  رئيس  خليفة  آل 

المدنية والتطوير الحكومي.

على  التأكيد  تم  االجتماع،  وخالل 

والعمل  المشترك  العمل  تعزيز 

ودعم  الرؤى  وتوحيد  الجماعي 

يحقق  بما  والتعاون،  التنسيق 

التكامل والترابط بين دول مجلس 

يدعم  والذي  الخليجي  التعاون 

عليها  قام  التي  السامية  األهداف 

المجلس.

وزراء  السعادة  أصحاب  وبحث 

المدنية  الخدمة  أجهزة  ورؤساء 

التعاون  بمجلس  اإلدارية  والتنمية 

كافة  العربية  الخليج  لدول 

والتنموية،  االجتماعية  الجوانب 

والخطط  والمشاريع  والموضوعات 

المدنية  بالخدمة  المتعلقة 

والتنمية اإلدارية.

على  السعادة  أصحاب  واطلع 

جدول  في  مدرجة  موضوعات  عدة 

العامة  األمانة  مذكرة  منها:  األعمال 

وإعالن  الختامي  البيان  بشأن 

للمجلس   )42( للدورة  الرياض 

والمدنية  الخدمة  مجال  في  األعلى 

منهجية  وعلى  البشرية،  والموارد 

المرحلة  مبادرات  أهداف  تنفيذ 

باإلضافة   ،)2023  -  2022( األولى 

قدمتها  مبادرات  عدة  اعتماد  إلى 

الدول األعضاء ومن ضمنها، اعتماد 

مبادرة »برامج وورش عمل تدريبية 

مجلس  دول  بين  مشتركة 

التعاون« والتي قدمتها دولة قطر.

األمانة  مذكرة  مناقشة  وتمت 

توحيد  موضوع  بشأن  العامة 

أنظمة  تراخيص  شراء  أسعار 

مجلس  بدول  البشرية  الموارد 

جاءت  التي  والتوصيات  التعاون، 

الخدمة  أجهزة  وكالء  اجتماع  في 

االجتماع  سبق  الذي  المدنية 

الوزاري. 

أثناء  عقد  خاص  حفل  وخالل 

تكريم  تم  عشر،  الثامن  االجتماع 

بمختلف  الكفاءات  من  نخبة 

والتنمية  المدنية  الخدمة  قطاعات 

التعاون لعام  اإلدارية بدول مجلس 

2022، وذلك تقديرًا لدورهم الكبير، 
تعزيز  سبيل  في  الالفتة  وجهودهم 

وتنمية رأس المال البشري.

قطر  دولة  كفاءات  تكريم  وتم 

الله  عبد  إبراهيم  السيد  وهم: 

تنظيم  هيئة  عام  مدير  الدهيمي 

أحمد  والسيد  الخيرية،  األعمال 

وكيل  السادة  اللطيف  عبد  محمد 

الخدمات  لشؤون  المساعد  الوزارة 

البلدية،  بوزارة  بالتكليف  المالية 

الحميدي  سعيد  جابر  والسيد 

بوزارة  البشرية  الموارد  إدارة  مدير 

نجاة  والسيدة  والشباب،  الرياضة 

شؤون  إدارة  مدير  الله  العبد  دهام 

االجتماعية  التنمية  بوزارة  األسرة 

واألسرة، والسيد عبد العزيز سعد 

عام  مدير  المجلي  سعد  مجلي 

معهد اإلدارة العامة بديوان الخدمة 

المدنية والتطوير الحكومي.

العزيز  عبد  السيد  سعادة  وأعرب 

خليفة  آل  مبارك  بن  ناصر  بن 

المدنية  الخدمة  ديوان  رئيس 

بالغ  عن  الحكومي  والتطوير 

من  للمكرمين  والتبريكات  التهاني 

التعاون،  مجلس  ودول  قطر  دولة 

حيث أشاد بما يتمتع به المكرمون 

متميزة  إدارية  وخبرة  كفاءات  من 

أمله  عن  معربًا  المواقع،  كافة  في 

لتقديم  حافزًا  التكريم  يكون  أن  في 

ودافعًا  والتميز،  العطاء  من  مزيد 

والقيادات  الكفاءات  من  لزمالئهم 

اإلدارية نحو التفوق والنجاح.

الدوحة           $

بملتقى الناشرين والموزعين القطريين

وزارة الثقافة تطلق مبادرة »لنقرأ معا«
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�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

ا�س��م امل�ؤ�س�س��ة          :

ســبب اإلغالق           :

: املنطقة  

: رقم القرار  

: مدة الإغالق  

: تاريخ التنفيذ  

: البلدية  

هانجري بوي برغر

مخالفة قانون تنظيم مراقبة األغذية االدمية

)53(

2022 /51

3 اأيام

2022/09/22

الريان

وعليه قامت البلدية باتخاذ الجراءات القان�نية وفقًا لأحكام القان�ن امل�سار اإليه اأعاله

184www.mme.gov.qaalbaladiya

اأنه وفقًا لأحكام القان�ن رقم )20( ل�سنة 2017 بتعديل بع�ض 

اأحكام القان�ن رقم )٨( ل�سنة 1٩٩0 ب�ساأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

فقد اأ�سدرت البلدية املخت�سة قرار الإغالق التايل:

عبر معرض ينظمه متحف الفن اإلسالمي و»الخارجية«

 سيقدم متحف الفن اإلسالمي، بالشراكة مع وزارة الخارجية، معرض 
»َسفر«، وهو معرض مؤقت يسلط الضوء على تجارب الالجئين األفغان 

في قطر بعد إجالئهم في عام 2021. ُيقام المعرض في حديقة متحف 
الفن اإلسالمي، ويفتح أبوابه للجمهور من6 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2022.

تسليط الضوء على
تجارب الالجئين األفغان في قطر

تجارب  على  الضوء  »َسفر«  يسلط 

خالل  من  األفغان  الالجئين  وقصص 

المصورة  القصص  من  مجموعة 

الفيديو  ومقاطع  الفوتوغرافية  والصور 

أفغانستان  تاريخ  على  نظرة  من  بدءًا 

مفترق  على  الجغرافي  موقعها  وأهمية 

ومواردها  وثروتها  القديمة  التجارة  طرق 

من  جزءًا  كونها  عن  فضاًل  الطبيعية، 

وأساس  اإلمبراطوريات،  وأكبر  أهم 

الحضارات منذ العصر البرونزي.

بنت  المياسة  الشيخة  سعادة  قالت 

حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس 

الشعب  »قصة  قطر:  متاحف  إدارة 

مواجهة  في  صمود  قصة  هي  األفغاني 

أثناء  بها  مروا  التي  الشديدة  التحديات 

أن نتشارك مع  إنه لشرف كبير  اإلجالء. 

على  الضوء  لتسليط  الخارجية  وزارة 

مع  والملهمة،  المؤثرة  القصص  هذه 

االحتفال بالثقافة الغنية والتاريخ الغني 

الضوء  المعرض  يسلط  ألفغانستان«.. 

للنقاش  كمركز  أفغانستان  أهمية  على 

السنين،  آلالف  الفني  والتميز  الفكري 

الثنائية  وعالقاتها  قطر  دعم  ويتناول 

عامًا  الثالثين  مدار  على  أفغانستان  مع 

في  اإلجالء  عملية  خالل  ودورها  الماضية 

لولوة  السيدة  سعادة  2021..وقالت  عام 

الخاطر، مساعد وزير الخارجية: »يضيء 

القوي، من خالل القصص  المعرض  هذا 

الحية، على ما يمكن لالجئين فعله فيما 

لو أتيحت لهم الفرصة واألدوات المناسبة 

تسهيل  في  بدورها  قطر  وتفخر  لذلك. 

من  شخص  ألف   80 من  أكثر  إجالء 

أفغان أو جنسيات أخرى من أفغانستان، 

في  األفغاني  الشعب  دعم  وستواصل 

مساعيه نحو االستقرار واالزدهار«.

الشيخة المياسة: 
قصة الشعب األفغاني 

صمود في مواجهة 
التحديات الشديدة

قطر تدين 
بشدة تفجيرا 

بالصومال
الدوحة- قنا- أعربت دولة 

قطر عن إدانتها واستنكارها 

الشديدين للتفجير الذي 

استهدف قاعدة عسكرية 

غربي العاصمة الصومالية 

»مقديشو«، وأدى إلى 

سقوط قتيل، وعدد من 

الجرحى.

وجددت وزارة الخارجية، 

في بيان أمس، موقف 

دولة قطر الثابت الرافض 

للعنف واإلرهاب مهما كانت 

الدوافع واألسباب.

وعبرت الوزارة، عن تعازي 

دولة قطر لذوي الضحية 

ولحكومة وشعب الصومال، 

وتمنياتها للجرحى 

بالشفاء العاجل.

إلقامة نظام عالمي عادل ومنصف ومستند إلى القواعد

قطر: حركة عدم االنحياز دورها فاعل
نيويورك- قنا- جددت دولة 

قطر تأكيد التزامها بالتعاون 
والتنسيق الثنائي والمتعدد 
األطراف مع دول حركة عدم 

االنحياز في إطار التضامن والنهج 
الجماعي، مؤكدة على الدور الفاعل 

للحركة في السعي إلقامة نظام 
عالمي عادل ومنصف ومستند 
إلى القواعد، مشيدة بإسهامات 
الحركة القيمة في دفع العمل 
الدولي إزاء العديد من المسائل 
بوصفها منصة فعالة للعمل 

المشترك وتعزيز تعددية األطراف.
 

جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة 

إدارة  مدير  المنصوري،  خلفان  علي  السيد 

الخارجية،  وزارة  في  باإلنابة  الدولية  المنظمات 

عدم  لحركة  السنوي  الوزاري  االجتماع  في 

االنحياز على هامش المناقشة العامة للدورة )77( 

للجمعية العامة لألمم المتحدة.

عقود  ستة  مرور  »بمناسبة  إنه  سعادته،  وقال   

الصغيرة  الدول  تبدو  الحركة،  تأسيس  على 

والمتوسطة ومن معظم دول حركة عدم االنحياز 

- هي األكثر حاجة لقواعد ثابتة تنظم العالقات 

الدولية«.

 وأشار في هذا السياق إلى خطاب حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

العامة  العامة للجمعية  المناقشة  أمام  المفدى، 

أن  يصح  »ال  أنه  على  أكد  حيث  المتحدة،  لألمم 

في  سببا  العظمى  الدول  على  االتكالية  تكون 

لكل  إن  بيننا.  التواصل  تحقيق  عن  التقاعس 

منا دور يقوم به. وما يبدو اليوم مستحيال سيكون 

واقعا إذا توفرت الرؤية واإلرادة والنوايا الحسنة«.

القضية  إزاء  الحركة  بموقف  سعادته  ونوه   

الفلسطينية، حيث تشدد على التسوية العادلة 

الدولي  القانون  أساس  على  والشاملة  والدائمة 

والشرعية الدولية والدفاع المستمر عن الحقوق 

غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. 

األراضي  في  المتكرر  التصعيد  أن  وأوضح 

استمرار  ضرورة  يبرز  المحتلة  الفلسطينية 

السعي الحثيث من قبل الحركة ودولها لتأكيد 

السالم  إلحالل  والسعي  المبدئي،  الموقف  هذا 

العادل والدائم والشامل في الشرق األوسط.

 وجدد المنصوري تضامن دولة قطر مع الشعب 

قطر  دولة  إدانة  مجددا  الشقيق،  الفلسطيني 

القضية  حل  على  والتأكيد  عليه،  لالعتداءات 

الفلسطينية الذي أجمع عليه المجتمع الدولي، 

الدولة  إقامة  يتطلب  مما  الدولتين،  حل  وهو  أال 

الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.

 كما أعرب عن تأييد دولة قطر للدور البارز الذي 

تلعبه حركة عدم االنحياز في مجموعة واسعة 

من المسائل مثل إصالح األمم المتحدة وتعزيز 

دورها على الساحة الدولية. 

بشكل  للتصدي  الجاد  الدولي  بالتحرك  وأشاد 

كورونا  فيروس  لجائحة  ومنصف  متكامل 

»من  إنه  وقال  والشعوب،  الدول  على  وآثارها 

دور  موضوع  على  اجتماعنا  يركز  أن  المالئم 

الحركة في التعافي العالمي من الجائحة«.

المنازعات  تسوية  أهمية  على  سعادته  وشدد   

العالم  يشهده  ما  ظل  في  السلمية  بالسبل 

الدولية،  األمنية  البيئة  في  تدهور  من  اليوم، 

مؤكدا أن من أولويات السياسة الخارجية لدولة 

السلمية  بالوسائل  المنازعات  تسوية  قطر، 

والمساعي  الوساطة  خالل  من  حققت  التي 

الحميدة العديد من اإلنجازات. 

التي  المحادثات  إلى  أشار  اإلطار  هذا  وفي 

الماضي،  أغسطس  في  قطر  دولة  استضافتها 

الدوحة  اتفاق  على  التوقيع  عنها  تمخض  التي 

للسالم في تشاد، معربا عن تطلع دولة قطر إلى 

البناء على ذلك لوضع األسس للسالم المستدام.

العالمي  االستقرار  تراجع  أن  المنصوري  ورأى   

تشكله  الذي  التهديد  استمرار  مجددا  يبرز 

قطر  دولة  أسف  عن  وأعرب  النووية.  األسلحة 

العاشر  االستعراض  مؤتمر  توصل  عدم  من 

مخرج  إلى  النووي  االنتشار  منع  لمعاهدة 

ضرورة  على  قطر  دولة  تأكيد  وجدد  توافقي. 

النووي  السالح  من  كافة  العالم  مناطق  إخالء 

الدمار الشامل األخرى، وتحديدا إخالء  وأسلحة 

وجميع  النووية  األسلحة  من  األوسط  الشرق 

إلى  مشيرا  األخرى،  الشامل  الدمار  أسلحة 

حول   1995 عام  االستعراض  مؤتمر  قرار  أهمية 

الشرق األوسط بوصفه جزءا جوهريا من صفقة 

التمديد الالنهائي للمعاهدة.

تواجهها  التي  الصعوبات  إلى  سعادته  ولفت   

عن  أعرب  السياق،  هذا  وفي  نموا،  األقل  البلدان 

الثاني  الجزء  باستضافتها  قطر  دولة  اعتزاز 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم  لمؤتمر 

وأعرب   .2023 مارس   9  -  5 من  نموا  البلدان 

الدول  رؤساء  الستقبال  قطر  دولة  تطلع  عن 

الدعوة  وجدد  كافة،  والمشاركين  والحكومات 

في  ممكن  مستوى  أعلى  على  للمشاركة 

الدولي  العمل  أهمية  إظهار  ومواصلة  المؤتمر، 

نحو  نموا  البلدان  أقل  لصالح  األطراف  المتعدد 

خالل  التنمية  تحقيق  على  قدرتها  وتعزيز  بناء 

السنوات العشر القادمة.

وزارة  في  الدولية  المنظمات  إدارة  مدير  وأشار   

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  إلى  الخارجية 

وقال  القادم،  نوفمبر  في  ستفتتح  التي   ،2022
للترويج  وسيلة  الرياضة  في  ترى  قطر  دولة  »إن 

وتمكين  التعايش  وروح  والتنمية  السالم  لقيم 

البطولة  تلك  تكون  أن  إلى  وستسعى  الشباب، 

األولى  للمرة  تعقد  وأنها  خاصة  ينسى،  ال  حدثا 

في بلد في الشرق األوسط«.

 وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى الترحيب بعشاق 

سيشهدون  حيث  أراضيها،  في  الرياضة  هذه 

على  وقدرة  حضارية  نهضة  من  حققته  ما 

العالمي  الحدث  لهذا  الناجحة  االستضافة 

هذا  يتيح  أن  على  والقدرة  استثنائي،  بنجاح 

بين  البناء  وللتفاعل  للتنوع  مجاال  الحدث 

شعوب العالم.

الدولة جددت
التزامها بالتعاون 

والتنسيق
مع الدول األعضاء
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للفصل الدراسي ربيع »2023«.. جامعة قطر:

التقديم على المنح الدراسية.. األحد

للطالب  القبول  منح  أن  الجامعة  وأوضحت 

الدوليين ومنح القبول للموهوبين لن تكون متاحة 

العام  خالل  عليها  التقديم  وسيتم  المقبل  الفصل 

الدراسى المقبل في فصل الخريف 2023.

المنح  من  عدد  هيكلة  بإعادة  قطر  جامعة  وقامت 

الدراسية التنافسية المقدمة والتي يتم الحصول 

عليها على أساس تنافسي من خالل إعادة تسمية 

طبيعتها  عن  تعبيًرا  أكثر  لتكون  المنح  بعض 

المنح  من  عدٍد  توزيع  وإعادة  لها،  الموجهة  والفئة 

لكل صنف بما يتفق مع التوجهات االستراتيجية 

للجامعة، واستحداث منح جديدة بهدف توجيهها 

إضافة  للجامعة،  االستراتيجية  األهداف  لخدمة 

المنح  على  التقديم  شروط  بعض  تعديل  إلى 

وشروط استمراريتها.

هي  الجامعة  توفرها  التي  المنح  أنواع  أبرز  وتعد 

الموهوبين  القطريين  الطالب  رعاية  برنامج 

ويهدف إلى استقطاب الطالب من أصحاب المواهب 

العلمي  البحث  مثل:  متعددة،  مجاالت  في 

والفن،  االدب  ومجال  واالبتكار،  والتكنولوجيا 

لهذا  المتقدمين  اختيار  ويتم  والرياضة.  واإلعالم، 

البرنامج على أساس تنافسي. وتشمل مزايا هذا 

وحاسب  قطري  ريال   3000 شهري  راتب  البرنامج 

ويضمن  الكتب.  رسوم  من  وإعفاء  محمول  آلي 

البرنامج  في  قبول  على  الحصول  الطالب 

الحد  تحقيق  عند  به  يرغب  الذي 

القبول  لمتطلبات  األدنى 

)عدا  البرنامج  في 

برنامجي الطب وطب األسنان(.

إلى  فيهدف   )STEM( العلوم  رعاية  برنامج  أما 

القطريين  أبناء  أو  القطريين  الطالب  استقطاب 

القطريين،  زوجات  أو  القطرية  الوثيقة  حملة  أو 

مجاالت  في  البكالوريوس  بتخصصات  لاللتحاق 

والرياضيات.  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

ويتم اختيار المتقدمين لهذا البرنامج على أساس 

تنافسي. 

للشراكات  منًحا  قطر  جامعة  استحدثت  كما   

الدول  من  المتميزين  للطلبة  وتمنح  الدولية 

شراكة  باتفاقيات  قطر  جامعة  مع  ترتبط  التي 

من  المنح  لهذه  المتقدمين  ترشيح  ويتم  دولية، 

لديها  التي  الجامعات  أو  الهيئات  أو  السفارات  قبل 

المنح  هذه  وتنقسم  قطر.  جامعة  مع  اتفاقيات 

لدرجة  للمتقدمين  الدولية  الشراكات  منح  إلى 

البكالوريوس ومنح الشراكات الدولية للمتقدمين 

للدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه(.

 6 فتضم  التنافسية  الدراسية  للمنح  وبالنسبة   

فيها  الطالب  قبول  يتم  دراسية  المنح  من  أصناف 

منح  وهي:  المتقدمين  بين  تنافسي  أساس  على 

القبول للتفوق، منح القبول للطالب الدوليين، منح 

المتميز،  األداء  منح  العلمي،  للتفوق  األمير  سمو 

للسفارات،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  منح 

ومنحة القبول للموهوبين في مجاالت البحث 

العلمي والتكنولوجيا 

ر  بتكا ال ا و

األدب  ومجال 

لفن  ا و

واإلعالم والرياضة.

شروط المنحة 
ووضعت جامعة قطر عددا من الشروط الستمرارية 

المنح وهي: يسمح للطالب المرشحين االستفادة 

األمير  سمو  منحة  )باستثناء  الدراسية  المنح  من 

في  الطالب  منها  يستفيد  التي  العلمي  للتفوق 

الفصل  من  بدءا  أكاديمي(  عام  كل  من  خريف 

الدراسي خريف أو ربيع من نفس العام األكاديمي 

األكاديمي  العام  إلى  المنح  بترحيل  يسمح  وال 

منح  على  الحاصلين  الطالب  جميع  وعلى  التالي، 

وهي  للدراسة،  القصوى  بالمدة  االلتزام  دراسية 

يطرح  الذي  العلمي  القسم  من  المقترحة  المدة 

للطالب  التخرج  متطلبات  لتحقيق  البرنامج 

البرنامج  مدة  إلى  باإلضافة  الكامل  الدوام  ذوي 

التأسيسي )سنة واحدة( وال تشمل المدة القصوى 

الفصول الصيفية أو فصل الشتاء، وكذلك يجب 

الدراسية  الفصول  جميع  في  الطالب  يسجل  أن 

إيقاف  تم  وإذا  متتابعة،  بصفة  وربيع(  )خريف 

منها  يستفيد  أن  يجوز  فال  الطالب،  عن  المنحة 

بعد  وضعه  تعديل  من  تمكن  لو  حتى  ذلك؛  بعد 

جديد،  من  المنحة  لشروط  محققًا  وأصبح  ذلك 

ويتحمل الطالب كافة الغرامات المالية المترتبة 

على حذف المقررات الدراسية، وبالنسبة لمنحة 

اللتزامات  األولوية  ُتعطى  للموهوبين،  القبول 

في  الموهبة  مجال  في  قطر  جامعة  تجاه  الطالب 

حال وجود تعارض بينها والتزاماته تجاه أي ناد أو 

هيئة أخرى.

أعلنت جامعة قطر عن بدء التقديم للمنح الدراسية للفصل الدراسي 
ربيع 2023 وذلك يوم األحد المقبل الموافق 2 اكتوبر، حيث سيكون 
بداية التقديم اإللكتروني على المنحة، وتحميل المستندات الخاصة 

بمنحة أبناء العاملين في جامعة قطر وللطلبة المتقدمين الجدد 
لمرحلة البكالوريوس في جامعة قطر وطالب البكالوريوس الحاليين 

من خالل طلب القبول اإللكتروني وتستمر لغاية 18 اكتوبر المقبل، 
وسوف يتم اإلعالن عن قرارات المنح الدراسية للطلبة المتقدمين 
للقبول والطلبة المقيدين في الجامعة 5 فبراير من العام المقبل.

محمد أبوحجر كتب

المقدمة 
للطالب 

الدوليين أو 
الموهوبين لن 

تكون متاحة 
الفصل المقبل

االطالع على تجربتهم في السيطرة 
على الكائنات الغازية والغريبة

وفد من البيئة 
يزور سلطنة عمان

مسقط- قنا- قام وفد من وزارة البيئة 

قطاع  في  ممثلة  المناخي،  والتغير 

الطبيعية،  والمحميات  الحماية 

بسلطة  البيئة  لهيئة  رسمية  بزيارة 

عمان الشقيقة.

الدكتور  ترأسه  الذي  الوفد،  والتقى 

المسلماني  عبداللطيف  إبراهيم 

الحماية  لشؤون  المساعد  الوكيل 

مع  بالوزارة،  الطبيعية  والمحميات 

علي  بن  عبدالله  الدكتور  سعادة 

وعدد  البيئة،  هيئة  رئيس  العمري 

من مسؤولي الجانب العماني.

واطلع الوفد القطري على تجربة هيئة 

واإلستراتيجيات  العمانية،  البيئة 

بالبيئة  المتعلقة  العمل  وخطة 

القوانين  مثل  والمحميات 

المتعلقة  واألنظمة  والتشريعات 

والممارسات  والرعي  بالصيد 

المسموح بها بالمحميات الطبيعية، 

المحميات  في  الرقابة  وإجراءات 

أحدث  على  والتعرف  الطبيعية، 

الوسائل المستخدمة إلجراء عمليات 

الفطرية،  للكائنات  والحصر  المسح 

تجربتهم  على  االطالع  إلى  باإلضافة 

الكائنات  على  والسيطرة  التحكم  في 

المينا  طائر  مثل  والغريبة،  الغازية 

وأشجار الغويف، وغيرها. وتأتي هذه 

بين  الوثيق  التعاون  إطار  في  الزيارة 

مجاالت  في  عمان  وسلطنة  قطر  دولة 

الحماية والمحميات الطبيعية.

في مجال أمن المعلومات

»التنمية االجتماعية« تحصل على »اآليزو«
الدوحة- قنا- حصلت وزارة التنمية 

شهادة  على  واألسرة،  االجتماعية 

تمنحها  التي   ،»ISO27001 »اآليزو 

 ،ISO للمعايير  الدولية  المنظمة 

وذلك عقب تطبيقها أحدث المعايير 

وأمن  اإلدارة  مجال  في  الدولية 

المعلومات وتقييم المخاطر.

عبدالله،  خليل  أحمد  السيد  وقال 

رئيس لجنة شؤون نظم المعلومات 

أمن  لمعيار  االمتثال  إن  بالوزارة، 

قد   »ISO27001 »اآليزو  المعلومات 

للتوثيق  آليات  وضع  في  ساهم 

االلتزام  ضمان  أجل  من  والتدقيق 

محليا  المتبعة  والقوانين  باللوائح 

وعالميا، وتطبيق أفضل الممارسات 

ذلك  أن  مؤكدا  المجال،  هذا  في 

الوطنية  الرؤية  تحقيق  في  يساهم 

نسعى  التي  السيبراني  لألمن 

لاللتزام بتحقيقها من خالل الوزارة.

المعيار  لهذا  االمتثال  أن  وأوضح 

خلق  لسياسة  الوزارة  اتباع  يضمن 

الوعي والدراية األمنية الشاملة حول 

البيانات  وحماية  المعلومات،  أمن 

بالمنتفعين  الخاصة  الشخصية 

من الخدمات التي تقدمها.

العمل بمعيار  أفاد عبدالله بأن  كما 

دليال  يعد   »ISO27001 »اآليزو 

متبعة  مستمرة  آليات  وجود  على 

األمني  الوضع  لتقييم  الوزارة  في 

الحد  في  ينعكس  مما  المعلوماتي، 

محتملة،  أمنية  مخاطر  أية  أثر  من 

ويضمن استمرارية جودة األداء.

»اآليزو  شهادة  اعتماد  أن  يذكر 

المعترف  المعيار  هو   »ISO27001
المعلومات،  أمن  إلدارة  دوليا  به 

لتطوير  متبعا  عالميا  نموذجا  ويعد 

أمن  نظام  وتحسين  وتعزيز 

المعلومات.
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االطالع على التجهيزات وإجراءات تسهيل وصول جماهير المونديال

رئيس الوزراء يتفقد مطاري حمد والدوحة الدوليين
بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  قام  قنا-  الدوحة- 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز 

بجولة تفقدية في كل من مطار حمد الدولي ومطار الدوحة 

والتطوير  التوسعة  عمليتي  على  لالطالع  وذلك  الدولي، 

كأس  بطولة  جماهير  الستقبال  وجاهزيتهما  بالمطارين، 

العالم FIFA قطر 2022.

الدولي، حيث تفقد  الجولة بمطار حمد  وقد استهل معاليه 

صاالت المطار الجديدة، وما تتوفر فيها من مرافق وتجهيزات 

استقبال  عملية  إجراءات  لتسهيل  األنظمة  أحدث  وفق 

جماهير بطولة كأس العالم، وضيوف البالد وزوارها.

العمل في الصاالت  آلية  إلى شرح حول  كما استمع معاليه 

الحديثة  األنظمة  إلى  باإلضافة  االستيعابية،  وطاقتها 

والخدمات المستخدمة فيها.

بعد ذلك، قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

على  خاللها  اطلع  الدولي،  الدوحة  مطار  في  تفقدية  بجولة 

وصول  لتسهيل  المتخذة  واإلجراءات  المطار  تجهيزات 

الجماهير المشاركة في بطولة كأس العالم.

الوزراء ووزير الداخلية، عدد من  رافق معالي رئيس مجلس 

أصحاب السعادة كبار المسؤولين.

االستماع إلى شرح حول آلية العمل في الصاالت وطاقتها االستيعابية 



تجميل  على  اإلشراف  لجنة  قامت 

بالدولة  العامة  واألماكن  الطرق 

بتوقيع  البحر  شاطئ  ومجموعة 

بهدف  مشترك،  تعاون  اتفاقية 

البحر  شاطئ  مجموعة  تقديم 

مبادرة  إطار  في  المالي  الدعم 

وتجميلية  فنية  أعمال  لدعم  ِزينة 

التي  المبادرة  ضمن  متنوعة 

على  اإلشراف  لجنة  أطلقتها 

العامة  واألماكن  الطرق  تجميل 

بالدولة، بالتعاون مع وزارات وجهات 

حكومية أخرى. باإلضافة لمشاريع 

ورعاية  البيئية  االستدامة  تدعم 

بعض الفعاليات.

والتي  االتفاقية  بنود  تضمنت 

تاريخ  من  عامين  لمدة  تستمر 

شاطئ  مجموعة  تقديم  توقيعها 

للمبادرات  المالي  الدعم  البحر 

مشاريع  ضمن  متنوعة  وفعاليات 

لجنة اإلشراف على تجميل الطرق 

وأعمال  بالدولة  العامة  واألماكن 

تنفيذها  يتم  وتجميلية  فنية 

القطريين  الفنانين  مع  بالتعاون 

باإلضافة  الدولة،  في  والمقيمين 

البيئية  االستدامة  تدعم  لمبادرات 

التي  الفعاليات  بعض  ورعاية 

هذه  وتعمل  بها،  اللجنة  تشارك 

مسؤوليات  تنظيم  على  االتفاقية 

جميع  في  الطرفين  كال  وحقوق 

الجداريات  مثل  التعاون  مجاالت 

واألبواب  الساحلي،  الخور  خط  في 

وجدارية  اقرأ،  ساحة  في  القديمة 

خليفة  شارع  في  المياه  خزان 

أفنيو، وعدد من األعمال الفنية على 

الشواطئ.

التعاون  اتفاقية  توقيع  شهد 

الدكتور  سعادة  المشترك 

المهندس سعد بن أحمد المهندي 

العامة  األشغال  هيئة  رئيس 

سعيد  سالم  والسيد  »أشغال« 

التنفيذي  الرئيس  المهندي 

قام  فيما  البحر،  شاطئ  لمجموعة 

المهندس  االتفاقية  على  بالتوقيع 

رئيس  الخالدي  عرقوب  محمد 

لجنة اإلشراف على تجميل الطرق 

والسيد  بالدولة  العامة  واألماكن 

صقر سعيد المهندي نائب رئيس 

شاطئ  مجموعة  إدارة  مجلس 

البحر.

سعادة  صّرح  المناسبة  وبهذه 

الدكتور المهندس سعد بن أحمد 

األشغال  هيئة  رئيس  المهندي 

العامة »أشغال« استطاعت اللجنة 

من  العديد  تحقيق  تأسيسها  منذ 

بشكل  تساهم  التي  اإلنجازات 

استراتيجية  تنفيذ  في  فعال 

الدولة  جهود  تدعم  التي  »أشغال« 

البيئية  االستدامة  تنمية  في 

قطر  رؤية  ركائز  إحدى  تعد  والتي 

ساهمت  حيث   ،2030 الوطنية 

تلك األعمال التطويرية في تحقيق 

للمؤسسات  االقتصادي  النجاح 

نطاق  ضمن  الواقعة  والشركات 

دعم  في  يساهم  مما  األعمال، 

ومسيرة  المحليين  المصنعين 

التنمية التي تشهدها الدولة.

فعالة  لمشاركة  نتطلع  وأضاف: 

والخاص  العام  القطاعين  قبل  من 

بمبادرة  والمقيمين  والمواطنين 

»ِزينة« حيث إن مثل هذه المبادرات 

في  تسهم  التجميلي  الطابع  ذات 

تحويل دولة قطر إلى مركز حيوي 

للفنون والثقافة في المنطقة.

سعيد  سالم  السيد  قال  بدوره 

التنفيذي  الرئيس  المهندي 

نعتز  البحر:  شاطئ  لمجموعة 

مشترك  تعاون  اتفاقية  بتوقيع 

تجميل  على  اإلشراف  لجنة  مع 

بالدولة،  العامة  واألماكن  الطرق 

تنفيذ  على  تحرص  والتي 

والمسارات  التجميل  أعمال 

واألعمال  للبيئة  الصديقة 

واألسوار  والمجسمات  الفنية 

دورًا  تلعب  والتي  التجميلية 

الطرق  في  التنقل  جعل  في  فعااًل 

وذلك  ممتعة،  رحلة  والساحات 

البحر  شاطئ  مجموعة  من  إيمانًا 

وبأهمية  االجتماعية  بالمسؤولية 

الدولة  في  الفني  المشهد  دعم 

على  الضوء  تسليط  في  واإلسهام 

المبادرات  في  الفنانين  مساهمة 

المجتمعية.

االتفاقية  هذه  تمثل  وأضاف: 

مع  التعاون  سبل  لتعزيز  فرصة 

بعض  تمويل  خالل  من  اللجنة 

األعمال الفنية التي يقدمها عدد من 

في  يسهم  مما  المبدعين  الفنانين 

في  والثقافية  الفنية  الحركة  إثراء 

قطر، وذلك تحت إطار مبادرة زينة 

المدن  تجميل  إلى  تهدف  والتي 

كافة  في  االحتفال  معالم  وإظهار 

مشاريع  إلى  باإلضافة  األرجاء. 

تأثير  ذات  أو  فني  طابع  ذات  أخرى 

ونقدم  االستدامة،  مجال  في 

الشكر للجنة التي أتاحت لنا هذه 

الفرصة، خاصة أن دولة قطر باتت 

في  العربية  والثقافة  للفن  مركزًا 

المنطقة.
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وضع الخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني »2023 – 2027«

»الصحة« تنظم ورشة 
عمل مع المنظمة العالمية

نظمت وزارة الصحة 
العامة مؤخرًا بالتعاون مع 

منظمة الصحة العالمية 
ورشة عمل بهدف وضع 
الخطة الوطنية للتغذية 

والنشاط البدني 2023 – 
.2027

الصحة  وزارة  جهود  ضمن  الورشة  جاءت 

الوعي  مستوى  لرفع  المستمرة  العامة 

المجتمع  فئات  مختلف  بين  الصحي 

أنماط  تبني  أهمية  حول  قطر  دولة  في 

قطر2030  رؤية  مع  وتماشيًا  صحية  حياة 

الوطنية  االستراتيجية  ألهداف  وتحقيقًا 

واستراتيجية   2022-2018 للصحة 

واستكمااًل   2022-2017 العامة  الصحة 

للتغذية  الوطنية  العمل  خطة  لنجاح 

والنشاط البدني 2017-2022 والتي هدفت 

إلى تحسين الحالة التغذوية لألم والطفل 

عن  الناجمة  المبكرة  الوفيات  من  والحد 

األمراض غير االنتقالية من خالل اتباع نظام 

غذائي صحي وممارسة النشاط البدني.

وأكد الدكتور صالح اليافعي، مدير تعزيز 

باإلنابة  االنتقالية  غير  واألمراض  الصحة 

الكلمة  في  العامة،  الصحة  وزارة  في 

نحو  العمل  أهمية  للورشة  االفتتاحية 

تنسيق السياسات عبر جميع القطاعات 

والذي يعتبر أحد األهداف الرئيسية لخطة 

العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني، 

وضرورة ترسيخ التعاون في وضع الخطة 

الوصول  بهدف   2027-2023 المستقبلية 

القطاعات  متعددة  شاملة  خطة  إلى 

واإلقليمية  العالمية  الغايات  لتحقيق 

اإلصابة  معدالت  من  للحد  والوطنية 

باألمراض  المتعلقة  والوفيات  باألمراض 

المزمنة من خالل التغذية الصحية وزيادة 

قطر.  دولة  في  للمجتمع  البدني  النشاط 

العامة  الصحة  وزارة  ممثلو  واستعرض 

المتوسط  لشرق  اإلقليمي  المكتب  وفريق 

الورشة  خالل  العالمية  الصحة  بمنظمة 

البدني  والنشاط  التغذية  استراتيجيات 

المحلية  والمبادرات  واإلقليمية  العالمية 

التي تهدف إلى الحد من مستوى السمنة 

دولة  في  البدني  النشاط  معدل  وزيادة 

المتعلقة  األولوية  ذات  والتدخالت  قطر 

بالتغذية والنشاط البدني.

عمل  فريق  ممثلو  الورشة  في  شارك 

بالمقر  البدني  والنشاط  التغذية 

العالمية  الصحة  لمنظمة  الرئيسي 

لشرق  اإلقليمي  المكتب  ومستشاري 

المتوسط للمنظمة، وعدد من قادة أولويات 

وممثلين  للصحة  الوطنية  االستراتيجية 

والتربية  العامة،  الصحة  وزارات  عن 

والبلدية،  العالي،  والتعليم  والتعليم 

حمد  ومؤسستي  والشباب،  والرياضة 

وسدرة  األولية،  الصحية  والرعاية  الطبية 

للمشاريع  العليا  واللجنة  وسبيتار  للطب 

واإلرث وقطر للطاقة وجامعة قطر وجامعة 

للسكري  القطرية  والجمعية  نورثوسترن 

وفريق  للسرطان  القطرية  والجمعية 

األولمبي  قطر  ومتحف  المبهر  الجيل 

اللجنة  أعضاء  إلى  باإلضافة  والرياضي، 

الوطنية للتغذية والنشاط البدني والذين 

العمل  خطة  تنفيذ  في  رئيسي  دور  لهم 

الوطنية خالل السنوات الماضية.

الخطة  تطوير  استكمال  سيتم  أنه  يذكر 

والنشاط  للتغذية  الجديدة  الوطنية 

مناقشات  على  بناء   2027 –  2023 البدني 

األهداف  تحقيق  بهدف  الورشة  وتوصيات 

الخاصة  والمحلية  واإلقليمية  الدولية 

معدالت  وزيادة  الصحية  التغذية  بتعزيز 

النشاط البدني.

{ د.صالح اليافعي

الدوحة           $

عبر اتفاقية بين لجنة اإلشراف على تجميل الطرق »وشاطئ البحر«

دعـم مـبــادرة زيــنـة

{ المسؤولون في الجانبين 

د. م المهندي: نتطلع لمشاركة فعالة من القطاعين والمواطنين والمقيمين

الدوحة           $

»الرعاية األولية«:

إضافة خدمة التذكير بصرف األدوية
الصحية  الرعاية  مؤسسة  أعلنت 

الرسائل  خدمة  إطــالق  عن  األولــيــة 

الـــنـــصـــيـــة لـــتـــذكـــيـــر الـــمـــرضـــى 

الخاصة  ـــة  األدوي على  بالحصول 

التابعة  بهم عن طريق الصيدليات 

والــتــي سبق  الــصــحــيــة  لــلــمــراكــز 

صرفها  جــدد  ان  المعالج  للطبيب 

أســبـوع  قبل  ــك  وذل تلقــائيا  لهــم 

األدويــــة  هــذه  صــرف  مـوعــد  مــن 

الــرســائــل  ــة  ــدم تـــعـــاود خ أن  عــلــى 

قبل  مــجــددا  للتذكـيـر  النصــية 

الــــصــــرف فــي  أيــــــام مــــن مـــوعـــد   3
باسـتالم  الــمــريــض  يــقــم  ــم  ل حـــال 

ــه ســـواء عــن طــريــق الــذهــاب  ــت أدوي

خالل  مــن  أو  الصحي  المركز  إلــى 

االســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــة تــوصــيــل 

األدوية إلى المنازل.

طرزي  ألكسندرا  السيدة  وأضافت 

نظم  إلدارة  الــتــنــفــيــذي  الـــمـــديـــر 

خــدمــة  أن  الــصــحــيــة  الــمــعــلــومــات 

ــادة  إع بمواعيد  الــمــرضــى  تذكير 

صـــرف أدويــتــهــم تــم تــطــويــرهــا من 

إدارات  بــيــن  مــشــتــرك  عــمــل  خـــالل 

الصيدلة  الطبية،  المعلومات  نظم 

وستكون  المعلومات  وتكنولوجيا 

هـــذه الــخــدمــة مــتــاحــًة الحــقــًا على 

الخاص  »نرعاكم«  الهاتف  تطبيق 

ـــة الــصــحــيــة  ـــاي ـــرع بــمــؤســســة ال

توصيل  خدمة  إلى  إضافة  األولية، 

للحساب  الدخول  خالل  من  األدوية 

الــشــخــصــي الــــخــــاص بــــك عــلــى 

»نرعاكم«. تطبيق 

منال  الدكتورة  أكدت  جانبها  ومن 

في  الصيدلة  إدارة  مديرة  الزيدان 

تطبيق  استمرار  على  المؤسسة 

لألدوية  المنزلي  التوصيل  خدمة 

من  وذلــك  قطر،  بريد  مع  بالتعاون 

ـــام هــواتــف  خــالل الــتــواصــل مــع أرق

تطبيق  عــبــر  الــصــحــيــة  ــز  ــراك ــم ال

تخصيصها  تــم  والــتــي  »واتــســاب« 

لكل مركز صحي.

تـوصـــيل  خــدمــة  أن  وأوضـــحـت 

إلى الحد من  األدوية للمنازل تهدف 

الصحية  للمراكز  المرضى  زيــارة 

ـــــدى أفـــــراد  ـــد الــــحــــرص ل ـــي ـــأك وت

المنازل  في  البقاء  على  المجتمع 

كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد 

.»19 »كوفيد - 

األدويــة  توصيل  خدمة  طلب  ويتم 

ـــ 4  ــن خـــالل قــيــام الــمــراجــعــيــن ب م

كالتالي: خطوات 

الواتساب  أرقام  على  التواصل  أوال: 

لــكــل مــركــز صــحــي مــن يــوم األحــد 

8 صــبــاحــا  ــــن  )م ــس  ــي ــم ــخ ال ــــى  إل

وحتى  عصرا   4 ومن  ظهرا   2 وحتى 

تــتــوقــف  حــيــن  فـــي  مــــســــاء(،   10
األسبوع  نهاية  عطلة  خالل  الخدمة 

والسبت(. )الجمعة 

ــا: إرســـــال رســـالـــة واتــســاب  ــي ــان ث

ــزك  ــرك بــكــلــمــة »مـــرحـــبـــا« لـــرقـــم م

عليه. المسجل  الصحي 

الصيــدلي/   سـيــقـــــوم  ثــالـثــــا: 

الصحي  مركزك  من  الصيدالنية 

ــــرب فــرصــة  بـــاالتـــصـــال بـــك فـــي أق

. ممكنة

ـــا: ســيــتــم تــوصــيــل األدويــــة  ـــع راب

قــطــر  بريــد  طريـــق  عن  لمنزلك 

رسوم  مقـــابل  عمــل  يوَمــي  خالل 

20 ريـــاال قــطــريــا تــدفــع إلــى  قــدرهــا 

تسـليــم  عند  قطــر  بريد  موظفي 

لرسوم  بالنسبة  أمــا  لكم،  األدويـــة 

من  معفية  الغير  للفئات  ـــة  األدوي

ــع ســيــتــم دفــعــهــا أونــاليــن عن  ــدف ال

خالل  من  البنكية  البطاقة  طريق 

استالم رسالة نصية. 

ــدان  ــزي ــورة مــنــال ال ــت ــدك ــت ال ــال وق

مؤسسة  في  الصيدلة  إدارة  مدير 

ــة األولــــيــــة أن  ــي ــح ــص ـــة ال ـــاي ـــرع ال

للجميع  ــة  ــاح ــت م الـــخـــدمـــة  هــــذه 

على  مؤكدة  ومقيمين،  مواطنين 

الــرعــايــة  مــؤســســة  أن صــيــدلــيــات 

كافة  فيها  تتوافر  األولية  الصحية 

كافية  وبكميات  المطلوبة  األدويــة 

إمــكــانــيــة  مـــن  مـــخـــاوف  تـــوجـــد  وال 

من  نـــوع  أي  ــي  ف نــقــص  أي  ـــدوث  ح

األدوية.

ــة  ــاي ــرع ال ــة  ــس ــؤس م أن  وأضـــافـــت 

ـــــيـــــة وفــــــي إطــــار  الـــصـــحـــيـــة األول

ــة والــتــدابــيــر  ــي ــائ ــوق اإلجـــــــراءات ال

الــدولــة  تتخذها  الــتــي  االحــتــرازيــة 

كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد 

على  منها  وحرصًا   ،»19  - »كوفيد 

تواصل  مراجعينا  جميع  ســالمــة 

المنزلي  التوصيل  خــدمــة  توفير 

ـــة مـــن الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة  ـــألدوي ل

أصــحــاب  ـــص  األخ وعــلــى  للجميع 

للتقليل  وذلــك  المزمنة  ـــراض  األم

صرف  خالل  واالختالط  التجمع  من 

الصيدلية. الدواء من 

{ د. منال الزيدان

طرزي: ستكون متاحة الحقا على تطبيق »نرعاكم«

د.الزيدان: 

متوفرة 

في »28« 

مركزا صحيا

الدوحة           $
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يعتبر التقدم االقتصادي القائم على 

التقدم العلمي والتقني أحد السمات 

البارزة لعصر التكنولوجيا، هذا الذي 

تتغير فيه حياة الناس بوتيرة سريعة، 

تبعا لسرعة التغير الذي يحدثه العلم 

الحديث، وهذه السرعة في التغير 

وتنوع النماذج االقتصادية توشك أال 

تدع مجاال لـ »رأس المال الجبان« كي 

يقف حجر عثرة في سبيل النهوض 

والتطور الذي يشمل كل شيء، بما في 

ذلك التجارة والصناعة واألفكار واألدوات 

واآلالت واألجهزة التي تحيط بنا وتعج بها 

بيوتنا ومكاتبنا ومصانعنا ومتاجرنا، 

وتفسح في المقابل المجال واسعا أمام 

رأس المال المغامر أو الجريء، كي 

تمكنه من أداء دور مناسب في التنمية 

المستدامة، فهو من الضرورة بمكان 

للدول التي تشجع على ريادة األعمال 

وإقامة المشاريع في مجاالت جديدة 

غير تقليدية، رغبة في اللحاق بركب 

التحول الرقمي، وخلق اقتصاد يالئم 

ظواهر هذا العصر في الدول المتقدمة.

ربما لم يقف عامة الناس حتى اآلن 

على مفهوم مصطلح رأس المال المغامر 

أو الجريء بقدر ما وقفوا على مفهوم 

المصطلح المقابل أعني رأس المال 

الجبان، ولم يعد من المناسب غياب 

هذا المصطلح عن التداول، بينما الدول 

قاطبة أخذت توليه أهمية بالغة وإن 

كانت بنسب متفاوتة.

وللتوضيح فإن رأس المال المغامر 

أو الجريء هو المال الذي يقدمه 

مستثمرون مغامرون ومجازفون 

للمساعدة في بناء الشركات الناشئة 

والصغيرة التي غالبًا ما يكون لديها 

إمكانات نمو واعدة، ولكن في نفس 

الوقت تحوطها مخاطر كبيرة، جراء 

منافسة الشركات الكبرى لها، وهذا 

التمويل يختلف عن التمويل بواسطة 

القروض، إذ أن الُمقِرض له أن يسترد 

قيمة القرض مع فوائده في تاريخ معلوم 

سلفا، أما المستثمر المغامر فإن عوائده 

عبارة عن حصة في الشركة، له أن 

يبقي عليها أو يبيعها وقتما شاء عندما 

تنهض وتحقق أرباحا ترضي طموحاته، 

ولنضرب على ذلك مثال في عام 2007 

قدمت شركة يونيون سكوير فينتشرز 

التي أسسها المغامر الشهير الفريد 

ويلسون تمويال للشركة الناشئة تويتر 

بقيمة خمسة ماليين دوالر، ومع تحول 

الشركة لالكتتاب العام سنة 2013 

جنت أرباحا قيمتها مليار دوالر.

ومن المهم توضيح أن رأس المال الجريء 

يتم ضخه في الشركات الناشئة من 

قبل شركات كبرى أو صناديق ومحافظ 

مالية ال من قبل أفراد، فرأس المال 

ى رأس المال  الذي يضخه األفراد يسمَّ

أو االستثمار المالئكي، والمستثمر هنا 

رجل ثري – وليس مؤسسة - يقدم 

تمويال للشركة الناشئة، واْصُطِلح 

على تسميته بالمستثمر المالك، وقد 

تكون هذه المصطلحات غريبة على 

مسامع القراء لكنها بالفعل مصطلحات 

اقتصادية علمية راسخة ومعروفة في 

دنيا المال واألعمال.

نتطلع أن ينمو رأس المال الجريء 

والمغامر عندنا في قطر، فمناخ 

االستثمار المحلي في أفضل حاالته 

حاليا، والشواهد تؤكد عدم وجود 

المخاطر، وتجذب المستثمر المغامر، 

وتوفر له فرص النجاح، طالما كان 

جادا، فضال عن وجود عقول نيرة وشباب 

لديهم أفكار خالقة، وطموحات ال سقف 

لها وعزيمة ال تلين، وقد لمع كثير 

منهم خالل البرامج التي تلقي الضوء 

على المخترعين والنوابغ مثل نجوم 

العلوم، أو من خالل ورش النادي العلمي، 

ففي دول الغرب يبحث المستثمرون 

المغامرون عن الطالب المجدين الذين 

لديهم أفكار جديدة ومشاريع غير 

لتمويلها. تقليدية 

ومما ال شك فيه أن بطولة كأس العالم 

الطامحين  أمام  آفاقا رحبة  2022 تفتح 
في التجارة والصناعة، وتشجع رأس 

المال الجريء على النمو، فزخم البطولة 

ووهجها لن يخبو بمجرد إسدال الستار 

على المنافسات، ولكن سيظل األلق 

قائما على األقل أربع سنوات حتى موعد 

التالية.  البطولة 

 وبما أن لغة األرقام تعد مؤشر قياس 

دقيق فها هي تؤكد أن قطر تحتل مرتبة 

متقدمة في هذا المجال، فخالل الفترة 

من 2016 إلى 2021 بلغ رأس المال 

المغامر المستثمر في البالد 335 مليون 

ريال تم ضخها في 111 شركة ناشئة 

بموجب 132 صفقة موفرة ما يقارب 

األرقام يؤكد  250 فرصة عمل، وتصاعد 
أن رأس المال المغامر في قطر يحقق 

أرباحا كبيرة، ففي سنة 2021 وحدها 

بلغت قيمة رأس المال المغامر 2،8 

مليون ريال مقارنة بسنة 2020 إذ كانت 

القيمة 1،1 مليون ريال.

ونواصل الحديث بلغة األرقام ولكن خارج 

النطاق المحلي، وإنما على مستوى 

منطقتنا الخليجية والعربية، إذ بلغ 

رأس المال المغامر العام الماضي 2،6 

مليار دوالر، وفي الربع األول وحده من 

العام الحالي بلغ 870 مليون دوالر، 

وحصلت الشركات الناشئة في 

السعودية على 304 ماليين دوالر، وفي 

اإلمارات على 251 مليون دوالر تلتها مصر 

بـ 150 مليون دوالر، وتوزع المتبقي على 

شركات ناشئة مختلفة في المنطقة.

أهال برأس المال المغامر فالحياة فرص 

ومغامرات ومن ال يحب صعود الجبال 

يعش أبد الدهر بين الحفر.

رأس المال المغامر أو الجريء
البنية التحتية التكنولوجية 

المتطورة لدينا جاذبة
بطولة كأس العالم تفتح آفاقا 

رحبة أمام رأس المال الجريء

 بقلم: د. بثينة حسن األنصاري
خبيرة تطوير التخطيط 

االستراتيجي والموارد البشرية 

Mrsbalansari @gmail.com

من القلب إلى القلب

قطر تمنح تسهيالت تضمن استثمارا آمنا من المخاطرحجر الزاوية النتعاش اقتصاد العصر الرقمي

الشركات الناشئة في بالدنا تحقق نموا واعداقطـر أصبحت أرضا خصبة لنمو رأس المال

لخدمات مترولينك

»كروه« تدشن »90« حافلة كهربائية

عن  )كروه(  مواصالت  شركة  أعلنت 

إلى  جديدة  كهربائية  حافلة   90 إضافة 

أسطول مترولينك لتلبية متطلبات النقل 

اإلعالن  هذا  وجاء  السكنية.  بالمناطق 

أمس خالل مراسم التدشين التي أقيمت 

السيد  بحضور  السد،  مترو  محطة  في 

الرئيس  المفتاح،  الرحمن  عبد  أحمد 

شركة  في  اإلداريه  للشؤون  التنفيذي 

حسن  أحمد  والسيد  )كروه(،  مواصالت 

للعمليات  التنفيذي  الرئيس  العبيدلي، 

والمهندس  )كروه(،  مواصالت  شركة  في 

الله سيف السليطي، رئيس شؤون  عبد 

الحديد  سكك  شركة  في  العمليات 

القطرية )الّريل(. 

مواصالت  شركة  قيم  تحقيق  إطار  وفي 

)كروه(، وسعي دولة قطر العتماد منظومة 

تعمل  للبيئة،  صديقة  طرقي  نقل 

بانبعاثات  الجديدة  الكهربائية  الحافالت 

وُمصممة  ضوضاء،  أي  وبدون  صفرية، 

بالكامل لتتناسب مع طبيعة الطقس في 

 60 الدوحة. ويتكون األسطول الجديد من 

حافلة صغيرة و30 حافلة متوسطة بسعة 

و211  كيلوواط/  ساعة   163 تبلغ  بطارية 

ولتعزيز  التوالي.  على  ساعة  كيلوواط/  

تجهيز  تم  والركاب،  السائقين  سالمة 

وأجهزة  درجة   360 بكاميرات  الحافالت 

السائقين  تزويد  لضمان  استشعار 

وتتميز  المركبة.  لمحيط  كاملة  برؤية 

استخدام  في  عالية  بكفاءة  الحافالت 

الطاقة من خالل نظام تحكم ذكي يساعد 

مع  أطول،  لفترات  البطاريات  عمل  مد  في 

)ليد(  إضاءة  بنظام  الداخل  من  تصميمها 

موفر للطاقة. وجميع هذه الحافالت مجهزة 

االحتياجات  ذوي  من  الركاب  الستخدام 

الخاصة. 

بنظام  الجديد  األسطول  تزويد  تم  كما 

تجاوز  عند  للسائق  تحذيرًا  يطلق  تنبيه 

السرعة المقررة، أو عند عبور أحد المشاة 

أمام الحافلة، أو في حال االنحراف عن حارة 

بأحجام  الحافالت  هذه  وتأتي  الطريق. 

في  الدوران  على  وقدرة  نسبيًا  صغيرة 

مناسبة  يجعلها  مما  صغيرة،  مساحات 

للمناطق السكنية. 

الجديد  األسطول  هذا  تشغيل  سيبدأ 

المكون من 90 حافلة كهربائية من حافالت 

ولضمان  القادم.  أكتوبر   2 في  مترولينك 

ومنضبطة  مريحة  نقل  تجربة  توفير 

)كروه(  مواصالت  شركة  بدأت  للركاب، 

للحافالت  التجريبي  التشغيل  في  أمس 

أيام   10 لمدة  يستمر  أن  المقرر  من  والذي 

التشغيل  هذا  خالل  ومن  مسارا.   19 على 

من  الشركة  ستتحقق  التجريبي 

الطاقة  استهالك  ومعدل  المسارات  كفاءة 

لألسطول.

أحمد  السيد  صرح  المناسبة،  وبهذه 

التنفيذي  الرئيس  العبيدلي،  حسن 

للعمليات في شركة مواصالت )كروه(: 

»نحن في شركة مواصالت )كروه(، نعطي 

ومقترحات  لآلراء  والتقدير  األهمية  بالغ 

السابقة،  السنوات  مدار  وعلى  العمالء، 

وشركة  المواصالت  وزارة  مع  بالتعاون 

احتياجات  إلى  بعناية  استمعنا  الريل، 

ويسرنا  تلبيتها،  على  وحرصنا  عمالئنا، 

تقديم أحدث إسهاماتنا في هذا الصدد من 

90 حافلة كهربائية جديدة، تتوافق  خالل 

جميعها مع أعلى معايير الجودة العالمية. 

وبالنظر إلى أحجامها وقدراتها على الحركة 

فهي  صغيرة،  مساحات  في  والدوران 

مناسبة تمامًا لالستخدام ضمن المناطق 

السكنية. وتعد حافالت مترولينك هي أحد 

النقل،  منظومة  في  الرئيسية  المكونات 

المسافات  في  التنقل  خدمة  توفر  حيث 

لهم  وتيسر  المترو  ركاب  لجميع  األخيرة 

الوصول للمحطات، وسيوفر هذا األسطول 

للركاب  الكهربائية  الحافالت  من  الجديد 

إلى تأكيد  تجربة تنقل مميزة، باإلضافة 

التزامنا بالجودة والسالمة مع الحفاظ على 

للجميع  دعوة  وهذه  انبعاثات.  معدل  أقل 

الحديث،  العام  النقل  نظام  لتجربة 

واستخدامه كأحد وسائل النقل اليومية«.

سيف  الله  عبد  المهندس  قال  جانبه  من 

في  العمليات  شؤون  رئيس  السليطي، 

)الّريل(:  القطرية  الحديد  سكك  شركة 

الخاص.  النقل  لوسائل  كبديل  »المترو 

إلى  الكهربائية  الحافالت  إدخال  ويعد 

في  أساسية  خطوة  مترولينك  أسطول 

 2030 الوطنية  قطر  رؤية  تحقيق  اتجاه 

مستدامة  نقل  وسيلة  توفير  خالل  من 

وصديقة للبيئة.

عن  ألعبر  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  وأود 

شكري وتقديري لوزارة المواصالت وشركة 

المتواصل،  مواصالت )كروه( على دعمهما 

وأتطلع إلى التنفيذ الناجح لدمج الحافالت 

مترولينك  حافالت  أسطول  في  الكهربائية 

وزيادة توسعة الشبكة«.

الدوحة          $

العبيدلي: نعطي بالغ األهمية 

والتقدير لآلراء ومقترحات العمالء

بحضور طالبي كبير

جامعة قطر تنظم 
مهرجان الكيمياء

نظمت جامعة قطر أمس مهرجان الكيمياء بنسخته الثالثة 

الذي تنظمه جمعية الكيمياء بحضور عدد من المدارس 

الثانوية، وذلك لتعريف طالب وطالبات المدارس بعلم 

الكيمياء وأهميته خارج نطاق المدرسة، كما تم إجراء 

تجارب كيميائية للطالب وتم إشراكهم في التجارب، كما تم 

تنظيم مسابقة أفضل عرض علمي لمواضيع عن االستدامة 

البيئية لطالب وطالبات الثانوية تحت تحكيم بعض 

أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة قطر، وأقيمت 

مسابقات أخرى لطالب المدارس اإلعدادية وتم تقديم 

الجوائز للفائزين، حققت الفعالية هدفها بنجاح وقد تلقينا 

ردودا إيجابية من الطالب والمدرسين.

ويتم تنظيم هذه الفعالية سنويًا تحت إشراف قسم 

األنشطة الطالبية في جامعة قطر، حيث قدمت إدارة 

األنشطة الطالبية الدعم اإلداري واللوجستي للجمعية، كما 

يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

وقالت األستاذة الدكتورة سهام القرضاوي )أستاذة الكيمياء 

العضوية والمشرفة على الفرع الطالبي للجمعية(: »يعد 

)مهرجان الكيمياء( في نسخته الثالثة واحًدا من أكثر 

المهرجانات التعليمية تفاعاًل وإثراء للمعرفة في مجال العلوم 

وخاصة الكيمياء، وقد استهدف طالب وطالبات المراحل 

اإلعدادية والثانوية. وقد تم تصميم المهرجان ليكون فعالية 

ملهمة تحفز الطالب وتشجعهم على استكشاف اإلمكانات 

الواسعة لعلم الكيمياء خارج نطاق الفصول الدراسية، 

ويعلمهم مهارات جديدة تختلف عن المهارات التي تعلموها 

في مدارسهم. حيث تضمن المهرجان العديد من التجارب 

الممتعة والمسابقات والجوائز باإلضافة إلى عروض الطالب 

المميزة في موضوع االستدامة البيئية والتي خلقت بيئة 

تنافسية إيجابية بين الطلبة، مما يسهم في دفع المسيرة 

التعليمية للطالب وتنويع خبراتهم وتعزيز معارفهم. وقد 

شاركت 9 مدارس إعدادية وثانوية من مدارس البنين 

وكذلك 9 مدارس بنات، وتجاوز عدد الطالب )بنين وبنات( 

أكثر من 120 طالبا وطالبة، وال يسعنا سوى أن نشكر 

الزمالء والزميالت في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 

على دعمهم المستمر لهذا المهرجان على أمل اللقاء بهم في 

المهرجان الرابع في شهر فبراير 2023«.



في  بالنجاح  حافل  سجلنا  قائال:  سعادته  وأوضح 

قبرص  في  باإلنتاج  والمشاركة  والتنقيب  االستكشاف 

إلى جانب استحواذنا على حصص في مناطق استكشاف 

قطر  وقعت  كما  إفريقيا  جنوب  شواطئ  قبالة  بحرّية 

العالمية تصبح بموجبها  اتفاقية مع شركة »شل«  للطاقة 

باإلنتاج  والمشاركة  االستكشاف  أعمال  امتياز  في  شريكة 

ناميبيا. جمهورية  سواحل  قبالة  بحريتين  منطقتين  في 

الفرنسية  انرجيز  توتال  مع  أخرى  اتفاقية  عن  فضال   

امتياز  من  حصة  على  بموجبها  للطاقة  قطر  استحوذت 

منطقتين  في  باإلنتاج  والمشاركة  االستكشاف  أعمال 

غرب  جنوب  في  ناميبيا  دولة  سواحل  قبالة  بحريتين 

مع  عقًدا  وشركاؤها  للطاقة  قطر  وقعت  وكذلك  أفريقيا، 

حقل  في  اإلضافي  باإلنتاج  للمشاركة  البرازيلية  الحكومة 

وتم  البرازيل،  في  العالمي  المستوى  ذي  النفطي  سيبيا 

في  عقد  خاص  احتفال  في  باإلنتاج  المشاركة  عقد  توقيع 

مقر وزارة المعادن والطاقة البرازيلية في العاصمة برازيليا. 

بينما   ،21 حصة  للطاقة  قطر  تمتلك  االتفاق،  وبموجب 

)المشغل(  البرازيلية  الوطنية  بتروبراس  شركة  تمتلك 

.21 28، وشركة بتروناس  30، وشركة توتال إنرجيز 
 وقال سعادة الوزير إن استراتيجية قطر للطاقة التوسعية 

سواء  حد  على  وللشركة  للدولة  كبرى  إيرادات  ستحقق 

من  قطر  خارج  مصدره  سيكون  اإلنتاج  من  كبير  فجزء 

العالم  حول  والتنقيب  والحفر  االستكشاف  أنشطة  خالل 

الزرقاء بطاقة  األمونيا  7 إلنتاج  األمونيا-  إلى جانب مشروع 

الزرقاء،  األمونيا  من  سنوًيا  طن  مليون   1.2 تبلغ  إنتاجية 

ومن  العالم.  في  نوعها  من  منشأة  أكبر  يجعلها  ما  وهو 

في  بناُؤه  سيتم  الذي  المصنع  إنتاج  يبدأ  أن  الُمخطط 

لألسمدة  قطر  شركة  وتديره  الصناعية  مسيعيد  مدينة 

الربع  في  الُمتكاملة  مرافقها  من  كجزء  »قافكو«  الكيماوية 

بتطوير  نقوم  فإننا  ذلك  إلى  وباالضافة   2026 عام  من  ل 
َّ
األو

الطاقة الشمسية في قطر. منشآت إلنتاج 

أزمة  حل  في  المساهمة  يمكنها  ال  للطاقة«  »قطر  أن  وأضاف 

الطاقة في أوروبا بشكل فوري وانما تستطيع أن تفعل ذلك 

مشروع  إنتاج  بدء  مع  سنوات  و7   5 بين  تتراوح  فترة  خالل 

جولدن باس للغاز الطبيعي في والية تكساس األميركية، 

 ،  2024 عام  من  اعتبارا  أغلبية  حصة  فيه  تمتلك  والتي 

لألسواق  مخصص  باس  جولدن  إنتاج  معظم  إن  حيث 

أسواق  إلى  اإلنتاج  توجيه  يمكن  أنه  صحيح  األوروبية.. 

األسواق  تزويد  على  سيكون  األكبر  التركيز  لكن  أخرى 

مشروع  أن  كما  المسال..  الطبيعي  بالغاز  األوروبية 

وبالتالي  اإلنتاج  في  بدأ  قد  سيكون  الشمال  حقل  توسعة 

يمكن زيادة صادرات قطر من الغاز إلى األسواق األوروبية.

الطبيعي  الغاز  توريد  اتفاقيات  أن  إلى  الكعبي  ولفت   

من  كل  لدى  قبوال  األكثر  هي  األجل  طويلة  المسال 

وانما  بالمدة  فقط  تتعلق  ال  إنها  والبائع..  المشتري 

معظم  لكن  االمدادات..  استقرار  وبضمان  أيضا..  بالسعر 

بذلك  تقوم  وإنما  مباشر  بشكل  الغاز  تشتري  ال  أوروبا  دول 

يبرز  وهنا  الخاص..  للقطاع  تابعة  شركات  خالل  من 

هذا  في  بنفسها  األوروبية  الدول  ستتدخل  هل  التساؤل: 

األمر كبديل للقطاع الخاص في استيراد الغاز؟

وأضاف أن التحكم في سوق الغاز الطبيعي من خالل وضع 

سقف لألسعار يربك السوق.. ليس ألن قطر تريد أسعارا 

بشأن  المستثمرين  قلق  سيثير  األمر  هذا  لكن  أعلى.. 

تدشين  إمكانية  أن  إلى  الفتا  المستقبلية  االستثمارات 

بأنشطة  مرهونة  الشمال  حقل  لتوسعة  ثالثة  مرحلة 

إضافية  زيادة  بتقييم  للطاقة«  »قطر  تقوم  حيث  التقييم 

 126 يتجاوز  بما  المسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج  طاقة  في 

مليون طن في العام. 

االنشاء  قيد  للغاز  مشروع  أكبر  وهو  الشمال  حقل  ويتكون 

زيادة  تستهدف  األولى  اآلن«  »حتى  مرحلتين  من  العالم  في 

 77 من  المسال  الطبيعي  الغاز  من  اإلنتاجية  قطر  دولة 

عام  بحلول  سنويا  طن  ماليين   110 إلى  سنويا  طن  مليون 

المكثفات،  من  كبيرة  كميات  المشروع  سينتج  كما   2026
والهيليوم  والكبريت،  واإليثان،  المسال،  البترول  وغاز 

مكافئ  نفط  برميل  مليون   1.4 اإلنتاج  إجمالي  ليصل 

من  الغاز  إنتاج  زيادة  فتشمل  الثانية  المرحلة  أما  يوميا. 

الطاقة  ترفع  سوف  والتي  الشمال  لحقل  الجنوبي  القطاع 

 110 من  قطر  دولة  في  المسال  الطبيعي  للغاز  اإلنتاجية 

126 مليون طن سنويا. ويتوقع بدء  إلى  ماليين طن سنويا 

في  الثانية(  )المرحلة  الجنوبي  القطاع  مشروع  من  اإلنتاج 

إنتاج  خطي  بناء  المشروع  سيتضمن  حيث   ،2027 عام 

لكل  سنويا  طن  ماليين   8 )بسعة  إضافيين  عمالقين 

المرتبطة  والبرية  البحرية  المرافق  إلى  باإلضافة  منهما(، 

بهما.

السنة )28( - اإلثنين  30 من صفر  1444هـ الموافق 26 سبتمبر 2022م العدد )9884(

األكبر على مستوى العالم.. وزير الطاقة:

خطة إلطالق مصنع للبولي إيثلين بأميركا

توسعاتنا الجارية ستحقق 
إيرادات كبرى للدولة 

معظم إنتاج »جولدن باس« 
مخصص لألسواق األوروبية 

 إمكانية القيام بتوسعة ثالثة لحقل 
الشمال مرهونة بأنشطة التقييم

»قطر األول« يغير اسمه التجاري إلى »بنك لشا«
الالزمة  الموافقات  على  حصل  انه  األول  قطر  بنك  أعلن 

وشعاره،  التجاري  اسمه  لتغيير  الرقابية  الجهات  من 

وعليه فقد تم تعديل السجل التجاري وعقد التأسيس 

يتم  وسوف  لشا«،  »بنك  للبنك  الجديد  االسم  ليعكس 

للبنك وشعاره بشكل رسمي في  التجاري  تغيير االسم 

السوق خالل األيام القليلة القادمة.

األول من نوعه في منطقة الخليج

شراكة الفتتاح مكتب تمثيلي للرابطة األلمانية 
 للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر

آل  قاسم  بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  التقى 

ماركوس  السيد  والصناعة،  التجارة  وزير  ثاني، 

األلمانية  الرابطة  إدارة  مجلس  رئيس  يرغر، 

الذي  والمتوسطة،  الصغيرة  للشركات  االتحادية 

استعراض  االجتماع  خالل  وجرى  حاليًا،  البالد  يزور 

واالقتصادي  التجاري  التعاون  وتطوير  تعزيز  أوجه 

االتحادية،  ألمانيا  وجمهورية  قطر  دولة  بين 

قطر  دولة  تبنتها  التي  االقتصادية  والسياسات 

الوطني. االقتصاد  لتنويع 

استراتيجية  شراكة  اتفاقية  الوزارة  وقعت  وقد  هذا 

الصغيرة  للشركات  االتحادية  األلمانية  الرابطة  مع 

والمتوسطة، وذلك الفتتاح مكتب تمثيلي للرابطة في 

الخليج،  منطقة  في  نوعه  من  األول  ليكون  قطر  دولة 

وّقع االتفاقية كٌل من سعادة السيد سلطان بن راشد 

والسيد  والصناعة،  والتجارة  وزارة  وكيل  الخاطر 

ماركوس يرغر رئيس مجلس إدارة الرابطة األلمانية 

والمتوسطة. الصغيرة  للشركات  االتحادية 

وبهذه المناسبة أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة 

شأنها  من  التي  االستراتيجية  الشراكة  هذه  بأهمية 

المشتركة  الجهود  تدعم  قوّية  ركيزة  تمّثل  أن 

قطاعي  بين  التعاون  وتطوير  تشجيع  سبيل  في 

األعمال من الجانبين، كما أنها ستفسح المجال أمام 

للتعرف  والمتوسطة  الصغيرة  األلمانية  الشركات 

المتوفرة  واالستفادة من الفرص االستثمارية والمزايا 

نحو  التوسع  إمكانية  إتاحة  عن  فضاًل  قطر،  دولة  في 

المنطقة. أسواق  مختلف 

التوقيع  »يأتي  يرغر:  ماركوس  السيد  قال  جهته،  من 

ذكره  ما  أعقاب  في  االستراتيجية  الشراكة  هذه  على 

ألمانيا  إلى  زيارته  خالل  السمو  صاحب  حضرة 

االقتصادي  التعاون  توسيع  حول  و2022   2018 عامّي 

والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  ما بين  واالستثماري 

أحد  حالًيا  قطر  دولة  وُتعد  واأللمانية،  القطرية 

بحجم  ألمانيا  في  األجانب  المستثمرين  أكبر 

أعلنت  كما  يورو.  مليار   25 بنحو  تقدر  استثمارات 

تبلغ  ألمانيا  في  إضافية  استثمارات  عن  مؤخًرا  قطر 

الشركات  قطاع  في  سيما  ال  يورو،  مليارات   10 قيمتها 

التمثيلي  مكتبنا  افتتاح  ومع  والمتوسطة،  الصغيرة 

نقطة  سنوجد  فإننا  الدوحة،  في  الخليج  لمنطقة 

الصغيرة  والقطرية  األلمانية  للشركات  اتصال 

المتوفرة  والمزايا  الفرص  من  لالستفادة  والمتوسطة 

في كلتا الدولتين، فضاًل عن فرصة التوسع في أسواق 

في  مهًما  مركًزا  تعتبر  الدوحة  إن  حيث  المنطقة، 

أتمنى  لكي  الفرصة؛  أنتهز  أن  أود  وختاًما،  المنطقة. 

لمنتخبينا الوطنيين حًظا سعيًدا خالل بطولة كأس 

العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها دولة قطر«.

التجارة  وزارة  ستستضيف  االتفاقية،  بنود  وبموجب 

للشركات  االتحادية  األلمانية  والرابطة  والصناعة 

لترويج  الفعاليات  من  العديد  والمتوسطة  الصغيرة 

لوفود  زيارات  تنظيم  سيتم  كما  واالستثمار،  األعمال 

تسويقية  حمالت  وإطالق  الدولتين،  بين  ما  األعمال 

الضوء  لتسليط  المختلفة  اإلعالمية  القنوات  عبر 

قطر  دولة  توفرها  التي  االستثمارية  الفرص  على 

والمتوسطة. الصغيرة  األلمانية  للشركات 

تجدر اإلشارة إلى أن توقيع هذه الشراكة مبنية على 

بين  ما   2021 نوفمبر  في  ُأبرمت  التي  التفاهم  مذكرة 

األلمانية  والرابطة  قطر  في  االستثمار  ترويج  وكالة 

والتي  والمتوسطة،  الصغيرة  للشركات  االتحادية 

ما  والتجاري  االقتصادي  التعاون  تعزيز  إلى  سعت 

قطاع  في  جديدة  فرص  وتحديد  الدولتين،  بين 

والمتوسطة. الصغيرة  الشركات 

{  وزير التجارة مع ماركوس يرغر 

{ خالل توقيع االتفاقية

الدوحة          $

»قطر للطاقة« تضخ »910« ماليين ريال 
اللتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون

تعزيز االستثمارات بالطاقة الشمسية

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير 

الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي لـ »قطر للطاقة« إن قطر استثمرت أكثر من 

250 مليون دوالر )910 ماليين ريال قطري( في التوسع 
في استخدام تكنولوجيا التقاط وتخزين ثاني 

أكسيد الكربون بهدف تقليص االنبعاثات في إطار 

استراتيجيتها لالستدامة.

عت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع شركة  ومؤخرا وقَّ

جنرال إلكتريك لتطوير خريطة طريق الحتجاز 

الكربون من قطاع الطاقة في دولة قطر. وتهدف 

المذكرة إلى دراسة جدوى تطوير منشأة مركزية 

بمقاييس عالمية الحتجاز وحقن غاز ثاني أكسيد 

الكربون في مدينة راس لفان الصناعية والتي تضم 

اليوم أكثر من 80 توربينًا يعمل بالغاز من صناعة 

جنرال إلكتريك. 

ومؤخرا أطلقت مؤخرًا استراتيجيتها المحّدثة 

لالستدامة والتي حددت مبادرات رائدة متعددة 

للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري مثل 

تقنية التقاط واحتجاز الكربون الحتجاز أكثر من 

11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في 
دولة قطر بحلول عام 2035. وستعمل هذه المبادرات 

على خفض المزيد من كميات الكربون الناتجة من 

منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 

تصل إلى 35 %، وفي منشآت التنقيب واإلنتاج 

بنسبة تصل إلى 25 % )مقارنة باألهداف السابقة 

المحددة بنسبة 25 % و15 % على التوالي(، وهو ما 

يعزز التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف وعلى 

نطاق واسع لتسهيل االنتقال إلى طاقة منخفضة 

الكربون.

نوه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير 

الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي لـ »قطر للطاقة« بتعزيز استثمارات 

دولة قطر في الطاقة المتجددة، حيث أعلنت 

قطر للطاقة مؤخرا عن إرساء عقد أعمال الهندسة 

والتوريد واإلنشاء لمشروع الطاقة الشمسية في 

مدنها الصناعية. ويتضمن هذا المشروع محطتين 

ضخمتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية سيتم 

بناؤهما في مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة راس 

لفان الصناعية. وذلك في إطار استراتيجية قطر 

للطاقة لزيادة االعتماد على الطاقة المتجددة عالية 

الكفاءة. 

وُيعد هذا المشروع ثاني مشروع للطاقة الشمسية 

في قطر. وباإلضافة إلى محطة الخرسعة للطاقة 

الشمسية التي يجرى إنشاؤها حاليًا، وسيسهم 

مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن 

الصناعية في زيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة 

في قطر إلى 1.675 غيغاواط بحلول عام 2024. 

وسيستخدم المشروع ألواحًا ثنائية الوجه، 

باإلضافة إلى روبوتات التنظيف، التي ستعمل يوميًا 

من أجل الحد من خسائر التوليد بسبب التلوث.

ة الُمتخصصة بمعلومات الطاقة عن   نقلت مؤسسُة »إنرجي إنتليجنس« العالميَّ
سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو 

المنتدب والرئيس التنفيذي لـ »قطر للطاقة« قوله إن قطر للطاقة تعتزم إنشاء 
أكبر مصنع للبولي ايثلين في العالم بالواليات المتحدة األميركية، الفتا 

إلى أنها نجحت في التحول من كونها شركة وطنية محلية إلى شركة 
عالمية، وذلك نتيجة نشاطها الدولي وحضورها العالمي في قطاع 

االستكشاف والتنقيب في حزمة من األسواق العالمية حيث تمتلك 
أكثر من 30 موقعا وامتيازا بقطاع الطاقة حول العالم، وقد حققت 

قطر للطاقة نجاحا كبيرا في قطاع االستكشاف والتنقيب دوليا 
بالتزامن مع تطوير قطاع الطاقة في قطر.

قطر للطاقة تحولت من شركة محلية إلى »دولية« 

اتفاقيات توريد الغاز طويلة األجل.. األكثر قبوال

كتب         سعيد حبيب 

{ سعد بن شريدة الكعبي
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سالسة حركة الطيران
في مطار الدوحة

المير  محمد  بدر  المهندس  قال 

للعمليات بمطار  التنفيذي  الرئيس 

شركة   13 هناك  إن  الدولي  حمد 

التشغيلية  عملياتها  باشرت  طيران 

من  اعتبارًا  الدولي  الدوحة  مطار  من 

في  وستستمر   2022 سبتمبر   15
ديسمبر   30 حتى  رحالتها  تسيير 

تدفقات  زيادة  الستيعاب   2022
إلى  2022، الفتا  الزوار خالل مونديال 

مطار  في  الطيران  حركة  سالسة 

الدوحة.

كال   13 الـ  الشركات  قائمة  وتضم 

أير  وطيران  للطيران،  العربية  من: 

والخطوط  للطيران،  وبدر  كايرو، 

للطيران  واالتحاد  اإلثيوبية،  الجوية 

وفالي دبي، وطيران هيمااليا أيرالينز، 

وطيران الجزيرة، والخطوط الجوية 

الجوية  والخطوط  النيبالية، 

وطيران  الدولية،  الباكستانية 

السالم،  وطيران  بيجاسوس، 

وتاركو للطيران.

وتتوفر مواقف السيارات في كل من 

مبنى القادمين ومبنى المغادرين في 

المطار  ويضم  الدولي  الدوحة  مطار 

خدمة  به  وتتوفر  للصالة  غرفًا  أيضًا 

السرعة  عالية  فاي  واي  اإلنترنت 

وفودافون   Ooredoo وأكشاك 

وخدمات  اآللي  الصراف  وأجهزة 

عن  فضاًل  األجنبية،  العمالت  صرف 

من  بالمسافرين  الخاصة  الخدمات 

ذوي االحتياجات الخاصة. 

  ويقع مبنى المغادرين بمطار الدوحة 

القديم  المطار  منطقة  في  الدولي 

الطريق  تقاطع  لدى  الدوحة  بمدينة 

الدائري الرابع وشارع المطار. ويمكن 

 2,000 استيعاب  المغادرين  لمبنى 

المبنى  ويضم  الساعة.  في  مسافر 

إلى  الوصول  لتسجيل  مكتبًا   83
و22  للمغادرة  مكتبًا  و52  المطار 

ويقتصر  للمغادرة  صعود  بوابة 

على  المغادرين  مبنى  إلى  الدخول 

فقط  التذاكر  حاملي  المسافرين 

بمدينة  المغادرين  مبنى  ويرتبط 

المطار  مترو  محطة  عبر  الدوحة 

بعد  )على  األحمر  الخط   – القديم 

600 متر فقط(، وكذلك عبر مسارات 
متعددة للحافالت.

الدوحة  مطار  في  القادمين  مبنى  أما   

الدولي فيقع في منطقة راس أبو عبود، 

بمدينة  الثالث  الدائري  الطريق  على 

في  القادمين  لمبنى  ويمكن  الدوحة 

مطار الدوحة الدولي استيعاب 2,000 

مكتبًا   52 ويضم  الساعة  في  مسافر 

لتسجيل الوصول  إلى جانب مرافق 

استقبال المسافرين.  

افتتاح »نادي شاطئ ب-12 « في الدوحة خالل أكتوبر

إنجاز المرحلة األولى لتوسعة مطار حمد

{ مصافحة عقب توقيع الشراكة 

الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  كشف 

والرئيس  للسياحة  قطر  رئيس 

الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

قطر  شراكة  عن  القطرية  الجوية 

للتطوير،  أيال  واحة  مع  للسياحة 

والمقرر  ب-12  شاطئ  نادي  لتقديم 

افتتاحه في الدوحة في شهر أكتوبر 

األنشطة  من  مجموعة  ليقدم 

طعام  وخيارات  والرياضية  المائية 

استثنائية وخدمات متميزة ووسائل 

ترفيه.

مؤتمر  هامش  على  سعادته  وأوضح 

أهم  »أحد  أمس:  عقد  صحفي 

هي  للسياحة  قطر  في  أولوياتنا 

وطننا  اكتشاف  على  الزوار  مساعدة 

آيال  مع  الشراكة  لنا  وتسمح  قطر. 

نطاق  وتوسيع  العمل  هذا  بمواصلة 

نادي  ويعزز  قطر،  في  السياحة 

شاطئ ب-12 من العروض السياحة 

التي تقدمها الدوحة لزوارها«.

بدر  المهندس  كشف  جانبه  من   

التنفيذي  الرئيس  المير  محمد 

عن  الدولي  حمد  بمطار  للعمليات 

مطار  لتوسعة  األولى  المرحلة  إنجاز 

الجاري  الشهر  خالل  الدولي  حمد 

على أن يتم تدشين التوسعة بشكل 

أكتوبر  منتصف  من  اعتبارا  رسمي 

المقبل.

للتوسعة  األولى  المرحلة  وستزيد 

حمد  لمطار  االستيعابية  الطاقة 

استقبال  على  قادرًا  ليصبح  الدولي 

سنويًا  مسافر  مليون   58 من  أكثر 

2022، فيما سيتم  قبل بدء مونديال 

من  الثانية  المرحلة  إنجاز  في  البدء 

عامين  ستستغرق  التي  التوسعة 

عام  مطلع  من  اعتبارا  العام  ونصف 

لزيادة  المرحلة  هذه  وتهدف   2023

إلى  الطاقة االستيعابية لمطار حمد 

أكثر من 70 مليون مسافر سنويا.

حديقة  التوسعة  مشروع  ويتضمن 

الجمال  رائعة  داخلية  استوائية 

مربع  متر   10.000 مساحتها  تبلغ 

الضخمة،  المركزية  المنطقة  في 

باإلضافة إلى مسطح مائي مساحته 

معًا  يمثالن  وهما  مربعًا،  مترًا   268
محور مشروع التوسعة.

الحديقة  نباتات  جلب  وسيتم 

غابات  من  الداخلية  االستوائية 

العالم،  أنحاء  شتى  من  مستدامة 

مختصون  مصممون  قام  حيث 

تبلغ  أعمدة  بال  سقف  بتطوير 

من  بشبكة  مزودًا  مترًا   85 مساحته 

لتنقية  الوظائف  متعدد  الزجاج 

بما  مقداره  في  والتحكم  الضوء 

يساعد أشجار الحديقة على التأقلم 

المبنى  في  الداخلية  األجواء  مع 

والنمو بشكل دائم داخل المطار.

المهمة  األخرى  السمات  وتشمل 

جديدة  منطقة  التوسعة  لعملية 

إلى  تهدف  وهي  الرحالت،  لتحويل 

المسافرين،  وصول  أوقات  تقليل 

داخل  التنقل  تجربة  وتحسين 

المنطقة  إلى  باإلضافة  المطار، 

تستوعب  سوف  التي  المركزية 

للطائرات  إضافية  مواقف  تسعة 

عريضة الجسم.

أيضًا  الثانية  المرحلة  وستشهد 

جديدة  شحن  محطة  إنشاء 

االستيعابية  القدرة  من  ستزيد 

طن  مليون   3.2 بنحو  يقدر  ما  إلى 

الحديثة  المحطة  وستكون  سنويًا، 

بناء  بمساحة  المستويات  متعددة 

ثالثة  من  مربع  متر   85000 تبلغ 

ثالثة  إلى  باإلضافة  مستويات، 

الميزانين توفر  مستويات من طابق 

حوالي 323.000 متر مربع كمساحة 

أرضية إجمالية.

أيضًا  التوسعة  خطة  وتشمل 

 11720 تبلغ  أخرى  مساحة 

مخصصة  وهي  مربعًا،  مترًا 

األطعمة  ومنافذ  التجزئة  لمتاجر 

العروض  سيعزز  مما  والمشروبات، 

المطار  يقدمها  التي  المتعددة 

الخمس  تصنيف  على  الحائز 

مجموعات  بين  الجمع  عبر  نجوم 

المستوى  عالمية  الفنية  األعمال 

إلى  الخضراء،  المساحات  وبين 

بالتجزئة  البيع  منافذ  جانب 

الجذب  ومعالم  العصرية  واألطعمة 

ضمن  جميعها  والمرافق  السياحي، 

مبنى واحد شامل.

وسيتضمن مطار حمد الدولي أيضًا 

المرجان  لصالة  مربع  متر   9000
فوق  الواقعة  المستوى،  عالمية 

وتتميز  بالتجزئة،  البيع  منافذ 

الحديقة  على  الرائعة  بإطاللتها 

الصالة  تضم  وسوف  االستوائية، 

وصالة  إضافية  صحية  نوادي 

ومراكز  ومطاعم  رياضية  تمارين 

خاصة  مرافق  إلى  باإلضافة  أعمال 

بالمسافرين.

التوسعة  تصميم  في  ُروعي  وقد 

المبنى  مع  تام  بشكل  تتكامل  أن 

السلس  بالتدفق  وتسمح  الحالي، 

التجربة  يعزز  بما  للمسافرين، 

المسافات  تقليل  عبر  للسفر  الكلية 

وضمان  المطار  داخل  المقطوعة 

داخل  والتجوال  الوصول  سهولة 

المساحات  تسمح  وسوف  المطار. 

والمسطح  الجديدة  الخضراء 

باالستفادة  لمسافرينا  المائي 

توفرها  التي  االسترخاء  أجواء  من 

راحتهم  ضمان  وبالتالي  الطبيعة، 

والهدف  المطار،  عبر  سفرهم  أثناء 

حمد  مطار  يصبح  أن  هو  النهائي 

الدولي وجهة في حد ذاته، وأكثر من 

بوابة عبور.

عوض التوم كتب

{  تصوير- محمود حفناوي { الباكر والمير خالل عقد الشراكة 

الباكر: تعزيز العروض السياحية المقدمة إلى الزوار

{ »نادي شاطئ ب - 12«

المير: التدشين الرسمي للتوسعة 
اعتبارا من أكتوبر

{ بدر المير

وجهة سياحية أردنية 
في قلب الدوحة

من المقرر أن يقدم نادي شاطئ 

ب-12 الدوحة، المقرر افتتاحه في 

شهر أكتوبر، تجربة متميزة لزائري 

كأس العالم في قطر من خالل 

األجواء الشاطئية المفعمة بالحيوية 

والديكورات الداخلية، التي تتميز 

بفن الجرافيتي لفنانين قطريين 

وعناصر ترفيهية متنوعة .

وسيوفر النادي الشاطئي، المطل 

على 40 ألف متر من شاطئ البحر 

المتميز، ضيافة وخدمة استثنائية، 

مع توّفر المطاعم طيلة اليوم على 

الشاطئ مع خيارات مطابخ متنوعة، 

ومطعم داخلي ذات قائمة طعام 

متنوعة، وأنشطة ترفيهية على المياه 

والشاطئ.

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة 

أيلة للتطوير، المهندس سهل دودين: 

إن شراكتنا اإلستراتيجية مع قطر 

للسياحة إلطالق شاطئ ب-12 الدوحة 

في الوقت المناسب لكأس العالم 

FIFA قطر 2022 تمنح الضيوف 
الفرصة لتجربة إحدى الوجهات 

السياحية الرائدة في األردن في قلب 

الدوحة. وأضاف قائال: »يلتزم شاطئ 

ب-12 الدوحة باالرتقاء بتجربة 

الضيف من خالل تقديم خدمات 

مخصصة وعروض فريدة للمجتمع 

المحلي والسائحين والزائرين«.

ويدل افتتاح شاطئ ب-12 الجديد 

قبل انطالق بطولة كأس العالم 

FIFA التي طال انتظارها، على 
استعداد قطر الستضافة أكبر 

بطولة كرة قدم في العالم. 

أعلن بنك الدوحة عن اعادة هيكلة عملياته في 
الهند، حيث وافق مجلس اإلدارة على إغالق فرعه 

في مدينة تشناي في الهند ونقل عملياته إلى 
فرعي البنك بمدينة مومباي ومدينة كوتشي 
بالهند، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية 

والتشريعية ذات الصلة. 
وحقق بنك الدوحة خالل النصف األول من عام 

2022 أرباحا صافية بلغت 665 مليون ريال قطري 
بالمقارنة مع 614 مليون ريال قطري عن نفس 

الفترة من عام 2021، أي بنسبة نمو تعادل %8.2 
وبلغ إجمالي الموجودات 99 مليار ريال قطري كما 

في 30 يونيو 2022 فيما سجل صافي القروض 
والسلف قد بلغ 60.7 مليار ريال قطري وبلغ أن 

إجمالي ودائع العمالء 53.7 مليار ريال قطري كما 
في 30 يونيو 2022.

 2022 يونيو   30 في  كما  المساهمين  حقوق  إجمالي  وسجل 

تعزيز  في  البنك  استمر  كما  قطري،  ريال  13.9مليار  بلغ  قد 

أهم مقاييس الرسملة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 

19.23 % كما في 30 يونيو 2022، وبالنظر إلى حجم عمليات 
الموجودات  البنك نسبة عائد على متوسط  البنك فقد حقق 

تعادل 1.33 % كما في 30 يونيو 2022.

ويعتبر بنك الدوحة أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر.

ويقدم بنك الدوحة، الذي تأسس في عام 1979، خدمات مصرفية 

المحلي  الصعيدين  على  والمؤسسات  والشركات  لألفراد 

والدولي من خالل أربعة من مجموعات األعمال وهي: مجموعة 

الخدمات المصرفية التجارية، ومجموعة الخدمات المصرفية 

ومجموعة  الدولية،  المصرفية  الخدمات  ومجموعة  لألفراد، 

في  خارجية  فروًعا  الدوحة  بنك  واالستثمار..ويمتلك  الخزينة 

المتحدة  العربية  واإلمارات  الكويت(،  )مدينة  الكويت  من  كل 

)دبي وأبوظبي(، والهند، باإلضافة إلى مكاتب تمثيلية في كل من 

إفريقيا،  والصين، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وجنوب  اليابان، 

المتحدة،  والمملكة  وتركيا،  وأستراليا،  الجنوبية،  وكوريا 

وكندا، وألمانيا، وبنغالديش، وسريالنكا، ونيبال.

وقد حصل بنك الدوحة خالل عام 2022 على العديد من الجوائز 

من  البنك  يعزز  كما  األصعدة،  كافة  على  إلنجازاته  تقديرًا 

مبادرات الفّعالة في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات. 

$ الدوحة

إعادة هيكلة عمليات بنك الدوحة في الهند أغلق فرعه في مدينة تشناي
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تعزيزًا لمكانتها المتميزة كجهة عمل مفضلة في قطر

Ooredoo تحديث استراتيجية الموارد البشرية لـ

أعلنت Ooredoo عن مجموعة من سياسات الموارد البشرية 

عمل  كجهة  المتميزة  لمكانتها  تعزيزًا  والمحدثة  الجديدة 

مفضلة في قطر خالل فعالية أقيمت مؤخرًا وحضرها موظفو 

حديثًا  إنجازها  تم  رئيسية  مبادرة  إطار  ضمن  الشركة 

لتحديث سياسات الموارد البشرية. 

وقد أقيمت الفعالية في برج Ooredoo وتم بثها على اإلنترنت 

كبار  من  عدد  بحضور  وذلك   ،Workplace منصة  عبر 

محمد  الشيخ  سعادة  مقدمتهم  وفي  الشركة،  مسؤولي 

للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب  ثاني،  آل  عبدالله  بن 

مسؤولي  جانب  إلى  قطر،   Ooredoo لـ  التنفيذي  والرئيس 

الخاطر،  مبارك  إيمان  بقيادة  الشركة  في  البشرية  الموارد 

بن  محمد  الشيخ  سعادة  وافتتح  البشرية.  الموارد  رئيس 

بعدها  قّدمت  ترحيبية،  بكلمة  الفعالية  ثاني  آل  عبدالله 

عرضًا  الشركة  في  البشرية  الموارد  وفريق  الخاطر  إيمان 

السياسات  لجميع  الكاملة  التفاصيل  يتضمن  تقديميًا 

الجديدة والمحدثة. 

عبدالله  بن  محمد  الشيخ  سعادة  قال  المناسبة،  وبهذه 

والرئيس  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب  ثاني،  آل 

تغيير  مبادرة  إتمام  »يسعدنا  قطر:   Ooredoo لـ  التنفيذي 

موظفينا  وإطالع   Ooredoo في  البشرية  الموارد  سياسات 

التزام  لدينا   Ooredoo في  فنحن  المبادرة.  هذه  نتائج  على 

استراتيجي باالستثمار في موظفينا، وهذه المبادرة تبرهن 

بوضوح على التزامنا هذا وسعينا المستمر لضمان أن نكون 

وجهة العمل المفضلة بالنسبة ألبرز الكفاءات في قطر«. 

غير  مالي  تأثير  والمحدثة  الجديدة  للسياسات  وسيكون 

مباشر على الموظفين وهي تتعلق بأربعة مجاالت رئيسية 

هي: شراء األجهزة الذكية، وقروض الموظفين، والمساهمات 

للحاالت اإلنسانية واإلجازات. 

التغييرات والتحديثات ذات األهمية الخاصة زيادة  وتشمل 

عدد أيام إجازة األمومة وإضافة إجازة األبوة، وتمديد عدد من 

اإلجازات  ذلك  في  بما  فيها،  المرونة  وزيادة  األخرى  اإلجازات 

وإجازة  المرضى  مرافقة  وإجازة  المواساة  وإجازة  المرضية 

لدعم األقارب من ذوي االحتياجات الخاصة؛ وسياسات أكثر 

مرونة لقروض الموظفين مع إضافة برنامج األقساط الشهرية 

التي يتم خصمها من الراتب لشراء األجهزة الذكية- وإضافة 

إجازة للقطريين الذين يتقدمون لالمتحانات.

الموارد  رئيس  الخاطر،  مبارك  إيمان  قالت  جهتها،  من 

التمرين  هذا  أجرينا  »لقد  قطر:   Ooredoo في  البشرية 

بهدف  لدينا  البشرية  الموارد  سياسات  لتحديث  الطموح 

والتفكير  واالهتمام  بالمرونة  تتميز  بيئة  في  العمل  ضمان 

كجهة  المتميزة  مكانتنا  على  للحفاظ  وسعيًا  المستقبلي، 

عمل مفضلة للعمل في قطر«. 

تفاصيل  عن  باإلعالن  »سعدنا  قائلة:  الخاطر  وأضافت 

للموارد   Ooredoo سياسات  على  أجريناها  التي  التغييرات 

التغييرات  لهذه  سيكون  وبالطبع  الفعالية.  خالل  البشرية 

أثر إيجابي على الموظفين وعلى عائالتهم وبيئتهم المحيطة 

بوجه عام. وبال شك فإن تحديث سياسات الشركة للموارد 

البشرية وإدخال سياسات جديدة يجعلنا أكثر مرونة وتقباًل 

في  السوق  التجاهات  استجابة  الممارسات  أفضل  العتماد 

عالم متطور ومتغير. كما أنه يدل على سعينا لجعل حياة 

بيئة  في  العمل  لضمان  سعادة،  أكثر  وعائالتهم  موظفينا 

تستحق الشهادة التي حصلنا عليها عام 2021 كأحد أفضل 

أماكن العمل في قطر«.

تهدف  الشركة،  موظفي  على  اإليجابي  أثرها  إلى  وباإلضافة 

القيمة  تعزيز  إلى  البشرية  الموارد  سياسات  تغيير  مبادرة 

الشركة  بأعمال  االرتقاء  وبالتالي  الموظفون،  يقدمها  التي 

المبادرة  هذه  تنفيذ  تم  وقد  التجارية.  عالمتها  وصورة 

التجارية   Ooredoo لعالمة  األخير  التحديث  مع  بالتزامن 

الشركة  التزام  يعكس  الذي  عالمك«،  »طّور  شعار  وإطالق 

بضمان تجربة متطورة لموظفيها وعمالئها. 

خدمات  توفر  رائدة  قطرية  اتصاالت  شركة   Ooredoo وتعد 

وإنترنت  الثابت  الخط  واتصاالت  الجوالة  االتصاالت 

تلك  صممت  وقد  للشركات.  الُمدارة  والخدمات  البرودباند 

والشركات.  األفراد  من  العمالء  احتياجات  لتلبية  الخدمات 

التي  للمجتمعات  كبيرة  أهمية  تولي  شركة  وباعتبارها 

تقدم فيها خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة 

من  البشرية  التنمية  تحفيز  على  بقدرتها  وإيمانها  عمالئها، 

خالل االتصاالت، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق 

أقصى تطلعاتهم.

{ صورة جماعية على هامش الفعالية 

$ الشيخ محمد بن الدوحة
عبدالله: ملتزمون 

باالستثمار في كوادرنا

إيمان الخاطر: 
تطوير بيئة العمل 
لتصبح أكثر مرونة

في مشاريع مساكن مسيمير والسيلية وقرية بروة

»وصيف« تنظم حملة للتبرع بالدم
وتسويق  إدارة  مجال  في  الرائدة  وصيف  شركة  نظمت 

حملة  الطبية  حمد  مؤسسة  مع  بالتعاون  العقارات، 

ومساكن  مسيمير  مساكن  مشاريع  في  بالدم  للتبرع 

السيلية وقرية بروة التي تديرها الشركة.

أيام  ثالثة  مدار  على  استمرت  التي  الحملة  واستهدفت 

التبرع  بأهمية  المشاريع  هذه  في  الساكنين  توعية 

حيث  الخطى،  تلك  مثل  دعم  على  وتشجيعهم  بالدم 

من  كبير  عدد  بها  وشارك  واسعة،  باستجابة  حظيت 

السكان، بإشراف فريق طبي من مؤسسة حمد الطبية 

بأحدث  والمجهزة  المتنقلة  بالدم  التبرع  وحدة  داخل 

المعدات.

كافة  بتقديم  الحملة  خالل  وصيف  شركة  وقامت 

التسهيالت الالزمة لطاقم مؤسسة حمد الطبية، ووزعت 

جانب  إلى  المتبرعين  على  والتعليمات  اإلرشادات 

األطعمة المخصصة لحاالت التبرع بالدم، وتولى الفريق 

الطبي تسجيل المتبرعين واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

وتأتي هذه الحملة انطالقا من التزام »وصيف« في خدمة 

وأهمية  بقيمة  المجتمعي  الوعي  وتنمية  المجتمع 

التبرع بالدم، والمساهمة في إثراء مخزون بنك الدم في 

عند  الدم  وحدات  توفر  لضمان  الطبية  حمد  مؤسسة 

الحاجة إليها.

وبهذه المناسبة تؤكد »وصيف« إيمانها بأهمية اإلسهام 

ليكون  االجتماعية  المسؤولية  ملف  في  اإليجابي 

مصاحبًا مع نشاط وتمّيز عمل الشركة في إدارة األصول 

العقارية، مشددة على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم 

للمجتمع القطري لالرتقاء به نحو األفضل.

التبرع  مركز  إلى  بالشكر  وصيف  شركة  وتقدمت 

الرئيسية  لمساهمته  الطبية  حمد  مؤسسة  في  بالدم 

التزام  من  جزءا  يعد  والذي  الحدث،  هذا  إنجاح  في 

كوادرها  أوساط  بين  المسؤولية  روح  بتحفيز  الشركة 

والمستفيدين من مشاريعها، باإلضافة إلى تشجيعهم 

إلحداث  اإلنسانية  األعمال  في  الفّعالة  المشاركة  على 

تغيير إيجابي في المجتمع.

{ جانب من المشاركين في الحملة

$ الدوحة

بالتعاون مع »البلدية« وكلية العلوم الصحية والحيوية بجامعة حمد بن خليفة

»الميرة« تطلق حملة لتنظيف شاطئ رأس النوف
ممارسات  تعزيز  إلى  الهادفة  جهودها  من  انطالًقا   

النظافة العامة والحفاظ على الموارد البيئية لألجيال 

االستهالكية  للمواد  الميرة  شركة  نظمت  القادمة، 

الصحية  العلوم  وكلية  البلدية  وزارة  مع  بالتعاون 

حملة  بإطالق  خليفة،  بن  حمد  بجامعة  والحيوية 

 22 يوم  الخور  بمنطقة  النوف  رأس  شاطئ  لتنظيف 

للنظافة  العالمي  باليوم  احتفالها  ضمن  سبتمبر، 

 .2022
الميرة  موظفي  من  كبير  عدد  شارك  الحملة،  وخالل 

من  متطوعين  جانب  إلى  البلدية  وزارة  ومسؤولي 

شاملة  تنظيف  عملية  في  خليفة  بن  حمد  جامعة 

النفايات  من  كميات  وإزالة  النوف،  رأس  لشاطئ 

الموجودة  المخلفات  من  ذلك  وغير  البالستيكية 

بالمنطقة.

و قالت الميرة في بيان صحفي: »تظل حماية بيئتنا 

حيث  الجميع،  بين  مشتركة  مسؤولية  المحيطة 

وآمن،  نظيف  مجتمع  في  العيش  بذلك  نضمن 

ونساهم بشكل فّعال في الحفاظ على النظام البيئي 

نخبة  بمشاركة  للغاية  سعدنا  القادمة.  لألجيال 

وزارة  شركائنا؛  من  والمتطوعين  المسؤولين  من 

الحملة.  هذه  في  خليفة،  بن  حمد  وجامعة  البلدية 

لهو  الفعالية  هذه  في  شهدناه  الذي  الكبير  اإلقبال  إن 

خير دليل على اتحاد رؤانا والتزامنا المشترك بتعزيز 

االستدامة..نسعى من خالل هذه المبادرة إلى توعية 

النظافة  ممارسات  تبني  بأهمية  المجتمع  أفراد 

ضرورة  على  والتأكيد  اليومية  حياتهم  في  العامة 

إيماننا  ترسيخها على نطاق أوسع، وذلك من منطلق 

االيجابية.،،  النتائج  تحقيق  في  الجوهري  بدورهم 

بين  أيضًا  بل  فحسب،  األفراد  مستوى  على  ليس 

المواطنين  من  بدًءا  المجتمع  وفئات  شرائح  كافة 

وحتى المؤسسات التجارية والحكومية«.

البيئة  على  الحفاظ  أن  البلدية  وزارة  أكدت  وبدورها 

يأتي على رأس أولوياتها وضمن أهم مسؤولياتها، لذا 

تسعى جاهدة لرفع مستوى الوعي بضرورة التعاون 

المجتمعي لحماية الموارد الطبيعية.

زمام  توليها  على  الميرة  »نشكر  بيان:  في  وأضافت 

المبادرة في تنظيم حملة تنظيف شاطئ رأس النوف 

الكبير  اإلقبال  هذا  حقًا  صدورنا  أثلج  فلقد  الخور،  في 

والمتطوعين  البيئة  عشاق  من  الحملة  شهدته  الذي 

من المؤسسات األكاديمية لتنظيف شاطئنا. يبقى 

مع  جنٍب  إلى  جنًبا  العمل  سنواصل  أننا  نؤكد  أن 

والخاصة  الحكومية  المؤسسات  من  وغيرها  الميرة 

إلطالق المزيد من الحمالت والمبادرات«.

ومن جهتها، قالت جامعة حمد بن خليفة: »كجامعة 

نولي  االستدامة،  على  خاص  بشكل  تركز  وطنية 

والتلوث  العبث  أشكال  جميع  من  البيئة  حماية 

الوثيق  التعاون  إلى  دائًما  نتطلع  كما  قصوى،  أولوية 

المبادرات  مختلف  في  المؤسسية  الكيانات  مع 

على  مباشرة  إيجابية  تأثيرات  ُتحدث  التي 

وعًيا  أكثر  يكونوا  أن  على  طالبنا  ونشجع  المجتمع، 

الحفاظ  لدعم  السبل  وأفضل  البيئة  بمسؤولياتهم 

بمشاركتنا  للغاية  سعداء  الطبيعية.  مواردنا  على 

في مبادرة الميرة لتنظيف شاطئ رأس النوف احتفااًل 

بهذه المناسبة العالمية«.

ومن ناحية أخرى، تواصل الميرة تعاونها مع المدارس 

فيها  تتشّكل  حاضنة  بيئات  باعتبارها  والجامعات 

اآلراء والسلوكيات والقيم من أجل إبراز أهمية الحفاظ 

أسس  وإرساء  وصحي،  وآمن  نظيف  مجتمع  على 

االستدامة.

{ جانب من الحملة

{ صورة جماعية للمشاركين في حملة تنظيف الشاطئ

$ الدوحة
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دعوات لالحتشاد في »األقصى« ومسيرات لنصرة أولى القبلتين

االحتالل يغلق الضفة وغزة

أن  الفلسطينية  الخارجية  وزارة  أكدت  قنا-  الله-  رام 

األعياد  مناسبة  تحويل  على  اعتاد  اإلسرائيلي  االحتالل 

االستعمارية  أطماعه  لتحقيق  فرص،  إلى  اليهودية 

العنصرية. التوسعية 

القتحام  إدانتها  عن  أمس،  صحفي  بيان  في  وأعربت   

المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم للمسجد األقصى 

لرقصات  وتأديتهم  االحتالل،  شرطة  بحماية  المبارك 

داخل  توراتية  وأغاني  شعارات  وإطالقهم  استفزازية 

باحات المسجد األقصى، وقيامهم بإضاءة أسوار القدس 

أطلقتها  التي  الدعوات  أدانت  كما  توراتية..  برسوم 

واسعة  اقتحامات  لتنفيذ  االستيطانية  المنظمات 

ودعوتهم  اليهودية،  األعياد  مع  بالتزامن  األقصى  لباحات 

طقوس  وأداء  كهنوتية  مالبس  وارتداء  البوق  لنفخ 

تلمودية.

يفضح  األقصى  المسجد  له  يتعرض  ما  أن  واعتبرت   

اإلسرائيلية  السيادة  لفرض  الرامية  االحتالل  نوايا 

طريق  على  زمانيا  تقسيمه  وتعميق  المسجد  على 

تهويد  عمليات  من  يتجزأ  ال  كجزء  مكانيا،  تقسيمه 

تماما  وفصلها  االحتالل  لدولة  ضمها  وتكريس  القدس 

عن محيطها الفلسطيني، واستهدافها المتواصل لهويتها 

الحضارية ومقدساتها المسيحية واإلسالمية عبر فرض 

التاريخي  الواقع  لتغيير  استعمارية  وتدابير  إجراءات 

والقانوني والديموغرافي فيها.

يتمكن  لن  االحتالل  أن  على  الخارجية  وزارة  وشددت   

الهوية  طمس  في  ينجح  ولن  أهدافه  تحقيق  من 

صمود  بفعل  ومقدساتها  للقدس  الفلسطينية  العربية 

المقدسيين.

بيان  في  الفلسطينية  الخارجية  وزارة  أدانت  كما 

االحتالل  قوات  ارتكبتها  التي  البشعة  الجريمة  مماثل، 

وأدت  أمس،  فجر  نابلس،  مدينة  في  اإلسرائيلي 

وإصابة  الكوني  عزت  عدنان  سائد  الشاب  الستشهاد 

ثالثة آخرين.

من جهة أخرى دخل جيش االحتالل اإلسرائيلي وأجهزته 

بالتزامن  قصوى  أمني  تأهب  حالة  في  المختلفة  األمنية 

العبرية، حيث  السنة  ورأس  اليهودية  األعياد  مع موسم 

وقطاع  المحتلة  الغربية  الضفة  على  كامال  إغالقا  فرض 

غزة المحاصر.

وذكر موقع »i24« اإلسرائيلي، أن الجيش اإلسرائيلي في 

ظل تزايد العمليات في اآلونة األخيرة، عزز نظامه األمني 

اليهودية  األعياد  عطلة  بسبب  حد،  أقصى  إلى  المتوتر 

التي بدأ االحتفال بها منذ أمس.

اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  نشرت  السياق،  ذات  وفي 

اإلسرائيلية  والشرطة  الحدود  حرس  قوات  من  المئات 

في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى تعزيزات األمس 

االحتكاك  ومناطق  المدينة  وشرقي  القديمة  البلدة  حول 

في القدس المحتلة.

المتطرفة  اليهودية  والجماعات  المنظمات  وكثفت 

األقصى  للمسجد  اقتحام  أكبر  تنفيذ  أجل  من  دعواتها 

األعياد  موسم  مع  بالتزامن  األسبوع،  مطلع  المبارك 

واقتحم  الهيكل،  خراب  يسمى  ما  وذكرى  اليهودية، 

عشرات المستوطنين أمس، المسجد األقصى المبارك 

بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.. وأفادت دائرة األوقاف 

من  متتالية  مجموعات  بأن  القدس،  في  اإلسالمية 

باب  جهة  من  األقصى  المسجد  اقتحمت  المستوطنين 

المغاربة، ونظمت جوالت استفزازية في باحاته.

 وكان مئات المستوطنين أدوا الليلة قبل الماضية، طقوسا 

تلمودية ورقصات استفزازية في منطقة حائط البراق.

واسعة  اقتحامات  إلى  مؤخرا  متطرفة  جماعات  ودعت   

بهدف  وذلك  القادمين  اليومين  خالل  األقصى  للمسجد 

االحتفال برأس السنة العبرية.

من جهتها دعت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، أمس، 

الفلسطينيين إلى االحتشاد في المسجد األقصى بمدينة 

عدوان  وأوسع  لمواجهة«أخطر  المحتلة  الشرقية  القدس 

منذ احتالله».

القانوع،  اللطيف  عبد  الحركة  باسم  المتحدث  وقال 

المقاومة  إن  منه،  نسخة  األناضول  وصلت  بيان  في 

الفلسطينية لن تتخلى عن مسؤولياتها إزاء ما يحدث في 

المسجد األقصى.

ودعا القانوع الفلسطينيين إلى شّد الرحال إلى المسجد 

األقصى والتواجد فيه لحمايته من االقتحامات.

غزة،  قطاع  في  الفلسطينيين  من  العشرات  وشارك 

في  األقصى  للمسجد  نصرة  مسيرة،  في  أمس، 

المستوطنين  من  متكررة  القتحامات  تعرّضه  ظل 

اإلسرائيليين.

ومنّظمات  مؤسسات  نّظمتها  التي  المسيرة،  وجابت 

فلسطين  علماء  رابطة  بينها  من  القدس،  ألجل  تعمل 

غزة،  بمدينة  التشريعي  بالمجلس  القدس  ولجنة 

غربي  الدينية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  مقر  أمام  وتوّقفت 

القطاع.

ورفع المشاركون في المسيرة الفتات ُكتب على بعضها 

تسقط  لن  األقصى  وراية  وعقيدتها،  األمة  شرف  األقصى 

ولو بترت منا السواعد.

الخارجية الفلسطينية: الكيان اإلسرائيلي يوظف األعياد 
اليهودية لتحقيق المزيد من أطماعه االستعمارية

»7« قتلى على األقل في هجوم 
قرب معسكر للجيش في مقديشو
مقديشو- أ. ف. ب- ُقتل سبعة أشخاص على األقل وُجرح 

تسعة آخرون في مقديشو في هجوم انتحاري تبّنته حركة 

الشباب اإلسالمية استهدف معسكرا للجيش، وفق ما أفاد 

ضابط عسكري وشهود وكالة فرانس برس.

وقال الضابط في الجيش عبدالله عدن إن »إرهابيا يائسا 

فّجر نفسه صباح أمس األحد قرب مجموعة من المجندين 

لدى تسجيلهم في معسكر نكنك« الواقع في جنوب 

العاصمة مقديشو.

وأعلن المتحدث »مقتل سبعة أشخاص وجرح تسعة 

آخرين«.

وتبّنت الهجوم حركة الشباب اإلسالمية والمرتبطة بتنظيم 

القاعدة والتي تخوض تمّردا ضد الحكومة منذ 15 عاما.

وقال شاهد عيان يدعى أحمد غوبي »كنت قريبا من موقع 

االنفجار، كان انفجارا هائال ورأيت قتلى وجرحى«.

وقال شاهد آخر يدعى آشا عمر »رأيت عشرة أشخاص على 

األقل يتم نقلهم في سيارات إسعاف«. 

في مطلع سبتمبر قتل مسلحون من حركة الشباب 19 

مدنيا على األقل في هجوم في وسط الصومال.

وكانت الحركة قد شنت قبل أسبوعين هجوما على فندق 

في العاصمة مقديشو استمر 30 ساعة وأدى إلى مقتل 21 

شخصا وجرح 117 آخرين.

قبل أسبوع من االنتخابات

لوال داسيلفا األقرب لرئاسة البرازيل
من  أسبوع  قبل  ب-  ف.  أ.  جانيرو-  دي  ريو 

الحملة  تدخل  البرازيلية،  الرئاسية  االنتخابات 

االنتخابية الشديدة االستقطاب آخر مراحلها وسط 

المنتهية  الرئيس  بين  ينحصر  محتدم  صراع 

لويس  األسبق  والرئيس  بولسونارو  جايير  واليته 

الدورة  من  فوزه  يبدو  الذي  سيلفا  دا  لوال  إيناسيو 

األولى ممكنا.

11 مرشحا، لكن االهتمام ينصب  ويخوض السباق 

أحدث  تبّين  إذ  الرجلين  بين  المنافسة  على 

أن  »داتافوليا«  لمركز  التصويت  نوايا  استطالعات 

فيما  األصوات،  من  بالمائة   47 سينال  اليساري  لوال 

33 بالمائة. سينال بولسونارو اليميني المتطرف 

إلى  ثابت  بشكل  االستطالعات  تشير  أشهر  ومنذ 

رئاسية  بوالية  سيفوز  العمال(  حزب  )زعيم  لوال  أن 

الالتينية،  أميركا  ثالثة في أكبر قوة اقتصادية في 

بعدما تولى رئاسة البالد لوالية أولى في العام 2003 

وثانية في 2010.

التأييد  نسبة  كانت  السلطة  من  خروجه  ولدى 

 87 تبلغ  التعدين،  قطاع  في  السابق  العامل  للوال، 

 2018 العامين  بين  السجن  أدخل  لكّنه  بالمائة، 

الترّشح  من  حينها  ومنع  فساد  قضية  في  و2019 

البالغ  العمالي  الزعيم  انتخاب  للرئاسة. ومن شأن 

76 عاما رئيسا أن يتّوج عودته بقوة إلى السلطة.
وقالت فرناندا مانيوتا المحّللة في »مؤسسة أرماندو 

ألفاريس بنتيدو« ومقرها ساو باولو إن »استطالعات 

الرأي تشير إلى إمكانية حقيقية لفوز لوال من الدورة 

األولى« في الثاني من تشرين األول/  أكتوبر.

تكتيكي«  »تصويت  من  لوال  يستفيد  أن  ويمكن 

أقل  مرشحين  ناخبي  أصوات  إليه  »تحّولت  إذا 

إلى  تنافسية على غرار سيرو غوميش«، في إشارة 

االستطالعات  تضعه  الذي  اليسار  وسط  مرشح 

األصوات  من  بالمائة  سبعة  مع  الثالثة  المرتبة  في 

متقّدما على مرّشحة اليمين الوسط سيمون تابت 

)5 بالمائة(.

لحملة  األكبر  العنوان  التكتيكي«  »التصويت  وبات 

لوال االنتخابية.

بعد استدعاء متقاعدين للقتال في أوكرانيا

طهران تستدعي سفيري 
بريطانيا والنرويج

روسيا تتعهد بإصالح األخطاء
موسكو- أ.ف.ب- تعهدت السلطات الروسية بإصالح 

»األخطاء« التي ارُتكبت في إطار إعالن الرئيس 

فالديمير بوتين التعبئة، بعد استدعاء أشخاص 

للقتال يفترض أنهم معفيون، ما أثار جداًل. 

مع إعالن بوتين »تعبئة جزئية« لعناصر االحتياط 

األربعاء للتوّجه إلى أوكرانيا، أوضح أنه سيتم 

استدعاء األشخاص الذين يتمتعون بخبرة 

عسكرية أو مهارات »ذات صلة« دون سواهم.

لكن أثار استدعاء أشخاص تجاوزوا سن القتال أو 

مرضى أو معفيين ألسباب أخرى، ردود فعل غاضبة 

على مواقع التواصل االجتماعي ما أحرج السلطات. 

في منطقة »فولغوغراد« )جنوب غرب(، استدعي 

عسكري في سن التقاعد يبلغ 63 عامًا ويعاني من 

السكري ومن مشاكل في رأسه إلى مركز للتدريب 

قبل أن ُيسمح له بالمغادرة.

وفي المنطقة نفسها استدعي الكسندر فالتين البالغ 

58 عامًا وهو مدير مدرسة ريفية صغيرة علمًا أنه لم 
يخدم في الجيش من قبل. وبعد أن نشرت ابنته 

مقطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي تم 

تداوله على نطاق واسع، تمكن من العودة إلى منزله.

طهران- أ. ف. ب- أعلنت وزارة الخارجية 

اإليرانية أمس أنها استدعت سفير بريطانيا 

لالحتجاج على ما وصفته بأنه »تحريض على 

أعمال شغب« تنتهجه شبكات تلفزة معارضة 

للنظام اإليراني تبث من لندن باللغة الفارسية.

كذلك استدعت الخارجية اإليرانية سفير 

النرويج لسؤاله بشأن »تصريحات غير بناءة 

شّكلت تدخال في شؤون إيران الداخلية« أدلى 

بها رئيس البرلمان النرويجي على خلفية 

التظاهرات التي تشهدها الجمهورية اإلسالمية.

وأعلنت الخارجية اإليرانية في بيان أنها 

استدعت السفير البريطاني إلبالغه »احتجاج 

طهران الشديد على دولة بريطانيا والتي 

تستضيف وسائل إعالم وضعت على جدول 

برامجها الرئيسية التحريض على أعمال 

الشغب وتوسيع نطاق االضطرابات في البالد« 

وفق ما أوردت وكالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء 

»إرنا«.

اإلعصار »نورو«
يضرب الفلبين

مانيال- أ. ف. ب- ضرب اإلعصار نورو الشديد القوة 

أمس جزيرة لوزون الفلبينية ذات الكثافة السكانية 

مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة ما أجبر آالفا من 

السكان على إخالء منازلهم.

واإلعصار »نورو« محّمل برياح عاتية تصل سرعتها 

إلى 195 كيلومترا في الساعة، و»ازدادت شّدته بشكل 

كبير« وغير مسبوق، وفق مرصد األحوال الجوية 

الحكومي.. و»نورو« أقوى عاصفة تضرب الفلبين هذا 

العام، وقد ضرب بلدة بورديوس في جزر بوليو الواقعة 

ضمن نطاق منطقة كويزون.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل 

االجتماعي وتحققت منها فرانس برس األشجار 

تتمايل بقوة بسبب الرياح الشديدة التي تعصف 

بالجزيرة.

وجاء في بيان للقائد العام للشرطة الوطنية الفلبينية 

رودولفو أزورين »نطلب من السكان المقيمين في مناطق 

خطرة التقّيد بأوامر اإلخالء حينما تقتضي الضرورة«.
{ مناشدات للسكان إلجالء منازلهم



الذي  الليبي  المحاسبة  ديوان  تقرير  تضمن 

جدا  كثيرة  استدراكات  2021م  العام  يغطي 

القطاعات  وأداء  العام  المال  بإدارة  تتعلق 

مواقع  تفاعلت  ولقد  الدولة،  في  المختلفة 

مضامين  مع  بحيوية  االجتماعي  التواصل 

إن  حتى  الفضائية،  القنوات  وكذا  التقرير، 

بخصوص  الوطنية  الوحدة  حكومة  اجتماع 

في  طريفا  كان  التقرير  في  ورد  ما  على  الرد 

مداوالته متأثرا بردود الفعل على تقرير ديوان 

التي امتزج فيها السخط  المحاسبة والحالة 

يحاكي  بشكل  الليبيين  بين  والسخرية 

الكوميديا السوداء.

والتجاوزات  الخروقات  على  نقف  أن  ويتعذر 

السانحة  هذه  في  التقرير  تضمنها  التي 

الموقف  على  هنا  سنركز  لذا  القصيرة، 

اإليرادات  شقيها  في  العامة  الميزانية  من 

إلى  التطرق  دون  حكمهما،  في  وما  والنفقات، 

ثمانية  في  التقرير  تناولها  التي  القطاعات 

عشر فصال وما يقرب من ألف صفحة.

تجاوزت  العامة  اإليرادات  أن  أكد  التقرير 

الرقم المتداول في بيانات المصرف المركزي 

والحكومة وهو 105 مليارات دينار ليبي )الدينار 

الرقم  بالفعل  هو  والذي  دوالر(،   4.9 يعادل 

األكبر في تاريخ المالية العامة منذ استقالل 

مليار  الـ122  يتجاوز  إجماليها  إن  بل  البالد، 

دينار ليبي، بعد أن أظهر التقرير أن ما قيمته 

16 مليار دينار من النفط الخام تم استخالفها 
الوطنية،  المؤسسة  من  بقرار  بمحروقات 

دون  ومسؤولياتها،  صالحياتها  نطاق  خارج 

أن تدرج ضمن اإليرادات، وال في بند النفقات 

دينار  مليار  الـ100  على  يزيد  ما  بلغت  التي 

بيانات  أظهرتها  كما  مليارا   86 وليس  ليبي 

وزارة المالية والمصرف المركزي.

التقرير ذكر أن مؤسسة النفط، وبالمخالفة 

االحتفاط  للدولة، تورطت في  المالي  للقانون 

حساب  إلى  تحيلها  ولم  دوالر  مليار   2.5 بنحو 

كما  المركزي  المصرف  في  المالية  وزارة 

الـ10  على  يزيد  ما  تحصيل  في  تقاعست 

مليارات دينار ليبي وهي أتاوات وضرائب على 

الشركات العاملة في قطاع النفط.

اإليرادات غير المسبوقة في قيمتها تضخمت 

الليبي  المركزي  المصرف  قرار  بسبب 

يناير  في  الليبي  الدينار  قيمة  تخفيض 

إلى  للدوالر  دينار   1.34 من  الدوالر  أمام  2021م 
4.45، وتعاطيا مع أثر التغيير في سعر صرف 
أصول  في  الزيادة  بلغت  فقد  الليبي،  الدينار 

وفقا  تقييمها  إعادة  بعد  المركزي  المصرف 

الـ241  على  يزيد  ما  الجديد  الصرف  لسعر 

دوالر  مليار  الـ50  يعادل  ما  أي  دينار،  مليار 

أميركي وزيادة، وهو ما ال يمكن توقعه في ظل 

معطيات المالية العامة للعام 2021م، وبالقطع 

يؤكد  التقرير  أن  خاصة  خلت،  التي  األعوام 

 50 أن االحتياطي النقدي استنزف بما مقداره 

مليار دينار ليبي حتى نهاية العام 2021م.

األبواب الخمسة للميزانية العامة في جانب 

النفقات تعكس االختالل الكبير الذي يعانية 

 33 المرتبات  بلغت  فقد  الليبي،  االقتصاد 

على  يزيد  لما  تصرف  ليبي  دينار  مليار 

في  الحكومي  الجهاز  في  يعملون  المليونين 

التي  تونس  في  ألف   700 من  أقل  مقابل 

تعداد  ضعف  قرابة  سكانها  تعداد  يبلغ 

التي  المغرب  في  مليون  من  وأقل  الليبيين 

ليبيا،  سكان  أضعاف  أربعة  سكانها  يتجاوز 

ومخصصات المرتبات مرشحة للزيادة العام 

2022م واألعوام التي تليه.
باب الدعم سجل رقما غير مسبوق أيضا بلغ 

بحسب تقرير الديوان قرابة الـ37 مليار دينار 

ليبي وليس 21 مليارا كما يظهر في حسابات 

هو  والفارق  المركزي،  والمصرف  الحكومة 

بند  )أهم  بالمحروقات  النفط  استبدال  قيمة 

في باب الدعم( والتي بلغت 16 مليار دينار.

 17 الـ  تخطى  إنفاقا  سجل  التنمية  باب 

وقع  إنفاق  إنه  التقرير  قال  ليبي  دينار  مليار 

للعام   13 رقم  التخطيط  لقانون  بالمخالفة 

خطة  تضع  بأن  الحكومة  يلزم  والذي  2000م 
تنموية تتضمن مشروعات توضع وفق أولوية 

ودراسات جدوى، حيث إن أيا من ذلك لم يقع، 

بمخصصات  مقارنته  تمت  إذا  كبير  والرقم 

التنمية للسنوات الماضية والتي بلغت على 

دينار  مليار   1.8 2020م،  العام  المثال  سبيل 

ليبي فقط.

السنوات  خالل  استحدث  الذي  الطوارئ  باب 

القليلة الماضية بلغ إجمالي نفقاته 6.5 مليار 

بالمقارنة  2021م،  للعام  تقريبا  ليبي  دينار 

الحاالت  وألن  2020م،  العام  دينار  مليار   3.5 بـ 

المستجدة  هي  الليبي  القانون  وفق  الطارئة 

معالجتها  في  التأخير  تحتمل  ال  التي 

على  منه  الصرف  يقتصر  أن  فالمفترض 

كورونا  جائحة  مثل  االستثنائية  الظروف 

نفقات  تفاصيل  إلى  وبالنظر  حكمها،  في  وما 

القطاعات  جل  أو  كل  شملت  فقد  الطوارئ 

الذي  الطارئ  هو  فما  ضابط،  أو  مسوغ  دون 

يدفع إلى إنفاق ديوان رئاسة الوزراء قرابة 600 

تخصيص  مبرر  هو  وما  ليبي،  دينار  مليون 

مليون  و50  الرئاسي  للمجلس  مليونا   130
باب  من  للدولة  األعلى  للمجلس  دينار 

والداخلية  الدفاع  ذلك  على  وقس  الطوارئ، 

دينار  مليار   1.8 نحو  لهما  خصص  اللذين 

إلى  التنبيه  مع  مواجهات،  وال  حرب  ال  حيث 

من  مخصصاتها  على  تحصلت  جميعها  أنها 

الميزانية العامة كاملة.

تعقيبات  بين  األبرز  كان  الذي  السؤال 

االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الليبيين 

هو: ماذا بعد التقرير؟

يقع  لن  شيئا  أن  األعم  األغلب  في  اإلجابات 

وهو  العام،  المال  في  الكبير  الهدر  هذا  لوقف 

يقرأون عن مليارات تنفق وال أثر ملموسا لها. 

يكون  أن  المفترض  من  الذي  الديوان  تقرير 

على  ليحاسب  النواب  مجلس  عمل  مادة 

هذا  في  جدوى  ذا  يكون  لن  الحكومة  أساسه 

وال  بالديوان  يعترف  ال  فالبرلمان  المسار، 

التنفيذي  اإلجراء  فإن  وبالتالي  الحكومة، 

للتقصي  العام  النائب  تحرك  هو  الوحيد 

تقصيا  أو  متابعة  أن  أعتقد  وال  والتحقيق، 

وعليه  وحازمة،  واسعة  ستكون  النائب  من 

العام  الرأي  تفاعل  على  تقتصر  الفائدة  فإن 

فعل  ردة  في  مباشر  بشكل  ظهر  الذي  وأثره 

الحكومة في اجتماعها بالخصوص.

أظهر الرئيس الروسي فالديمير بوتين جّدية كاملة منذ 

األخيرة  األسابيع  في  قواته  لكن  أوكرانيا،  غزوه  بداية 

األخير  التراجع  الفت.  بشكل  الميدان  في  تراجعت 

أدخله بوتين تحت عناوين التكتيك، وقد فعل ذلك مرارا 

عن  هجومه  حّول  فقد  للحرب،  المبّكرة  البدايات  منذ 

بالدونباس  المحيطة  المناطق  إلى  كييف  العاصمة 

لضرب  الحقا  تركيَزه  لينقل  األسود،  البحر  وسواحل 

أن  قبل  الحبوب،  صوامع  واستهداف  التحتية  البنية 

الشرقية،  المناطق  في  ومؤّثر  كبير  بشكل  يتراجع 

في  يلمح  أن  إلى  استدعاه  ما  الجنوب،  في  أقل  وبشكل 

تفوق  تدمير  وسائل  روسيا  لدى  أن  إلى  األخير  خطابه، 

ال  »أنا  هي  الالفتة  جملته  وكانت  الناتو،  حلف  لدى  ما 

أخادع«.

 أراد بوتين أن يوصل رسالة قوية من خالل وضع خياره 

أن  يرضى  ال  أنه  أخرى  بعبارة  أو  الطاولة،  فوق  النووي 

السالح  الستخدام  اضطّر  وإن  الحرب،  هذه  يخسر 

التي  خاركيف  معركة  ُتحسم  أن  يمكن  ال  النووي! 

عن  والتحّدث  الحرب،  األوكراني  الجيش  فيها  انتصر 

يجب  بوتين  تهديدات  ولكن  مبّكرا،  زال  ما   
ٍّ

نهائي نصٍر 

أن ُتؤخذ جّديا، وخصوصا بعد أن أعلن عن استفتاءاٍت 

في مناطق الدونباس وما يحيط بها تمهيدا لضّمها، بما 

يعني أن تعّرضها للهجمات هو تعّرض لألرض الروسية.

منذ بدء التدخل الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي، 

تعامل الغرب بشيٍء من الهدوء مع الحدث، فلم يتدخل 

لبحث  أوكرانيا،  لطلبات  يستجب  ولم  مباشر  بشكل 

جوي،  حظر  مناطق  وفرض  األمن  مجلس  في  الموضوع 

لم  وسطاء  عبر  أوكرانيا  إلى  المرسلة  األسلحة  وحتى 

إلى  العلن. وتهدف هذه اإلجراءات  االعتراف بها على  يتم 

النووية،  ترسانته  لتحريك  ذريعًة  بوتين  إعطاء  عدم 

والتدهور  خاركيف  مناطق  في  السريع  التراجع  ولكن 

الروسية،  للقوات  االنهيار  حد  إلى  وصل  الذي  العسكري 

هّدد  الذي  وبوتين  حاّدة،  انعطاف  نقطة  يشّكالن  قد 

قراٌر  وهو  جزئية،  تعبئة  عن  أعلن  حاسم  بردٍّ  بالفعل 

الذي  النووي  السالح  إلى  اللجوء  نيات  مع  يتناقض  قد 

يدمر الخصم، وقد يدمر الصديق إن كان على مقربة من 

ميدان القتال. برغم تراجع قواته، ال يعتبر بوتين نفسه 

قد خسر بعد، وَطلُبه المدد من التعبئة الجزئية يهدف 

عندما  قريبا،  عنه  سنسمع  جديد  تقليدي  حشد  إلى 

التلويح  أما  المعركة،  أرض  في  وزّجه  تجهيزه  يكتمل 

النووي فهو عامٌل مكمٌل لقرار طلب التعبئة.
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بحث حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني، أمير البالد المفدى، مع 

دولة السيد أوالف شولتس، 

مستشار جمهورية ألمانيا 

االتحادية الصديقة، العالقات 

الثنائية بين البلدين، وسبل 

دعمها وتعزيزها في مختلف 

المجاالت، إضافة إلى مناقشة 

أبرز المستجدات اإلقليمية 

والدولية محل االهتمام 

المشترك.

وعكست تصريحات صاحب 

السمو والمستشار األلماني، 

متانة العالقات المتميزة بين 

دولة قطر وجمهورية ألمانيا، 

وحرص قيادتي الدولتين على 

تطوير ودفع التعاون الثنائي، 

والشراكة بين البلدين إلى 

آفاق جديدة في مختلف 

المجاالت، خدمة لمصالح 

البلدين الصديقين. وكما 

أكد سموه فإن دولة قطر 

من أكبر المستثمرين في 

ألمانيا، موضحا أن جهاز قطر 

لالستثمار يواصل البحث 

عن فرص استثمارية في 

ألمانيا؛ وذلك لثقة قطر الكبيرة 

في االقتصاد األلماني، كما 

عبر سمو األمير المفدى عن 

سعادته بتزايد طلب األصدقاء 

في ألمانيا لتذاكر الحضور 

 FIFA لبطولة كأس العالم

قطر 2022، متمنيا سموه 

للمنتخب األلماني التوفيق، 

ومرحبا به وبالجماهير 

األلمانية في قطر.

كما بين سمو األمير أن 

المباحثات كانت صريحة، 

مشيرا إلى أن الجانبين 

شددا على ضرورة حل جميع 

الخالفات عبر الحوار والطرق 

الدبلوماسية، وهو ما أشار 

إليه المستشار األلماني الذي 

أكد أن قطر وألمانيا تتفقان 

على نفس الموقف المبني 

على قواعد النظام الدولي، 

القائم على أساس التعايش 

كمجتمع دولي، كما ثمن 

تحسن وضع العمال بشكل 

رائع، متمنيا التوفيق لقطر 

في االستضافة، وللمنتخبين 

األلماني والقطري النجاح في 

البطولة.

عالقات قوية

بوتين.. وخياره النووي

فاطمة ياسين
كاتبة سورية

أهم ثوابت 
النضال الفلسطيني

 مدينة القدس هي مدينة عربية كانت 

وستبقي عبر التاريخ وكل وقائع التزوير 

اإلسرائيلي ال تمت للواقع بصلة وعلى 

األمة اإلسالمية والعربية الحفاظ على 

المسجد األقصى المبارك بكل جزء فيه 

وبكل ذرة من ترابه، والتاريخ لم ولن يرحم 

من قتلوا الشعب الفلسطيني واغتصبوا 

حقوقه المشروعة في العيش بحرية 

وأمن وسالم وعدالة، فالحقيقة اليوم باتت 

واضحة وال يجوز االستمرار في الصمت 

على الجرائم اإلسرائيلية المنظمة كون 

مدينته المقدسة هي من أهم ثوابت 

النضال الفلسطيني والعربي وأن ابناء 

الشعب الفلسطيني الذين اعتادوا على 

الذود عن مقدساتهم لن يدخروا جهدا في 

تعزيز وحدتهم ورص صفوفهم وحماية 

مقدساتهم االسالمية والمسيحية وصد 

ودحر االحتالل وإقامة دولتهم المستقلة 

بعاصمتها األبدية القدس الشريف.

 وفي ظل التصعيد اإلسرائيلي الخطير 

ال بد من كافة دول العالم والمحافل 

الدولية التدخل السريع ووقف جميع 

اإلجراءات التي اتخذتها حكومة االحتالل 

بعد احتالل مدينة القدس عام 1967 

بحق المسجد األقصى المبارك وما تقوم 

به حاليا من انتهاك لحرمة المسجد 

وضرورة الحفاظ على الوصايا االردنية 

الهاشمية كأساس لحماية المقدسات 

اإلسالمية والمسيحية في القدس وأن 

ما تقوم به حكومة االحتالل من إجراءات 

لتهويد القدس وتغيير معالمها ومصادرة 

مزيد من األراضي في عموم انحاء الضفة 

الغربية وهدم المنشآت الفلسطينية 

والعمل على إقامة الحواجز االحتاللية 

التي أدت إلى عزل المدينة عن محيطها 

الفلسطيني بهدف بسط السيطرة عليها 

وتهويدها.

 جماهير الشعب الفلسطيني مدعوة 

إلى الزحف نحو األقصى لحمايته 

وتعزيز المقاومة الشعبية والعمل بكل 

الطاقات واإلمكانيات للتصدي لمخططات 

االحتالل.

 سري القدوة

كاتب فلسطيني

من قريب

alsbahps@yahoo.com

ماذا بعد تقرير ديوان المحاسبة الليبي؟

السنوسي بسيكري
كاتب ليبي

أبواب الميزانية 
في جانب 

النفقات 
تعكس 

االختالل 
الذي يعانيه 

االقتصاد 

 رأي $
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زيادة اإلنفاق العسكري الروسي

حــــــرب طـــــويــــلة

أن  بعد  باستمرار  المالية  المخططات  وتتغير 

على  األولى  األولوية  العسكري  لإلنفاق  أصبح 

البيئة.  حماية  مثل  أخرى  مجاالت  حساب 

بنحو  الوطني«،  »الدفاع  على  اإلنفاق  وأصبح 

 %  3.3 أو  دوالر(،  مليار   84( روبل  تريليونات   5
المرتبة  في  اآلن  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من 

الثانية بعد البرامج االجتماعية الحكومية.

ألبحاث  الدولي  ستوكهولم  معهد  يقّدر  فيما 

الوطني«  »الدفاع  بند  أن   SIPRI السالم 

المخصص لتكاليف العمليات وشراء األسلحة 

أرباع  ثالثة  نحو  يمثل  روسيا  ميزانية  في 

المقابل،  وفي  العسكرية.  نفقاتها  إجمالي 

فاألموال المخصصة للتعليم والثقافة لم تشهد 

 ،2023 عام  ميزانية  في  جدًا  محدودة  زيادة  غير 

اإلنفاق  المالية. وسيتراجع  وفقًا لوثيقة الخطة 

% من   0.2 على البيئة إلى الربع تقريبًا بنسبة 

مقررًا  كان  الذي  عن  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

األولى  الميزانية  وكانت  األولى.  الميزانية  في 

المقبل  العام  الدفاعي  اإلنفاق  لخفض  تخطط 

إلى %2.4 من الناتج االقتصادي، عما يقدر بنحو 

3.2 % عام 2022 و2.6 % عام 2021. 
ويعكس هذا التغيير مدى اإلصرار على خوض 

هائلة  واألموال  األرواح  من  تكلفتها  كانت  حرب 

خطة  وتقدر  بالفعل.  وروسيا  أوكرانيا  على 

الميزانية تكلفة تعبئة الجيش بنحو 16 مليار 

عامي  سنويًا  روبل  مليار  و16.5   2023 عام  روبل 

األخرى  التفاصيل  معظم  تزال  وال   .2025-2024
عن  إال  ُيعلن  ولم  سرية  العسكري  اإلنفاق  عن 

األرقام اإلجمالية.

 22 الخميس  وافقت  الحكومة  أن  يذكر 

وُينتظر  الميزانية  خطة  على  سبتمبر/ أيلول 

وأن  البرلمان  مجلسي  بموافقة  تحظى  أن  اآلن 

تزال  ال  وهي  قانونًا.  لتصبح  الرئيس  يوقعها 

تخضع  أن  ُيستبعد  ولكن  للتعديل  عرضة 

معظم المخططات لتعديالت كبيرة.

قرار  إزاء  تتوالى  الغربية  الفعل  ردود  تزال  وال 

الرئيس الروسي فالديمير بوتين تنفيذ تعبئة 

جزئية لجنود االحتياط للقتال في أوكرانيا، وقد 

باستخدام  تلويحها  الخميس  موسكو  كررت 

أسلحة نووية وال سيما مع بدء إدارات انفصالية 

إلى  لالنضمام  استفتاءات  إجراء  أوكرانيا  في 

روسيا.

ديمتري  السابق  الروسي  الرئيس  وقال 

نائب  منصب  حاليا  يشغل  الذي  ميدفيديف- 

رئيس مجلس األمن القومي- إن بالده مستعدة 

األسلحة  فيها  بما  الوسائل  كل  الستخدام 

النووية اإلستراتيجية للدفاع عن األراضي التي 

ستنضم إليها.

افي  االستفتاءات  أن  على  ميدفيديف  وشدد 

سوف  وجنوبها-  أوكرانيا  شرق  واسعة  مناطق 

»ال رجعة« عنها.

المنظومة  »على  أن  الروسي  المسؤول  وأضاف 

شمال  حلف  دول  مواطني  وكل  الغربية 

قد  روسيا  أن  يفهموا  أن  عموما  )ناتو(  األطلسي 

اختارت طريقها الخاص«.

عبر  نزوح  حدوث  عن  أنباء  على  الكرملين  وعلق 

بعد  البرية  الحدود  ومعابر  الروسية  المطارات 

إعالن التعبئة، قائال إنها تقارير »مبالغ فيها«.

التي خرجت عقب  وفيما يتعلق باالحتجاجات 

المتظاهرين  اعتقال  أن  الكرملين  أكد  القرار، 

الرافضين للتعبئة ال يتعارض مع القانون.

في غضون ذلك، اتفقت دول االتحاد األوروبي على 

تستهدف  موسكو  ضد  جديدة  عقوبات  إعداد 

أفرادا وهيئات.

باالتحاد  الخارجية  السياسة  مسؤول  وقال 

جوزيب بوريل -في مؤتمر صحفي- إن االتحاد 

بأي  يعترف  ولن  إضافية  عقوبات  سيفرض 

مناطق تضمها روسيا.

اختارت  روسيا  أن  األوروبي  المسؤول  هذا  ورأى 

»زيادة ثمن الحرب بإعالنها التعبئة الجزئية«.

اجتماع  ختام  -في  أعلن  قد  بوريل  وكان 

خارجية  وزراء  عقده  رسمي  غير  استثنائي 

الجمعية  هامش  على  األربعاء،  مساء  االتحاد، 

الوزراء  أن  نيويورك-  في  المتحدة  لألمم  العامة 

الروسي  التصعيد  بشدة  »يدين  بيانا  اعتمدوا 

األخير«.

العقوبات على  أنه لم يكن ممكنا فرض  وأوضح 

رسميا،  يكن  لم  ألنه  األربعاء  باجتماع  روسيا 

الصدد يفترض  بهذا  نهائيا  قرارا  أن  إلى  مشيرا 

للتكتل، كما أكد  أن يصدر في اجتماع رسمي 

مساعداتها  زيادة  ستواصل  االتحاد  دول  أن 

العسكرية ألوكرانيا.

وفي سياق اإلجراءات الغربية أيضا، أفاد مراسل 

تسهيل  اتفاقية  علقت  النرويج  بأن  الجزيرة 

التأشيرات مع روسيا مؤقتا.

الوزراء  رئيسة  تعهدت  أخرى،  جهة  من 

أمام  خطابها  في  تراس،  ليز  البريطانية 

بمواصلة  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 

حين  إلى  ألوكرانيا  العسكري  الدعم  تقديم 

انتصارها على روسيا.

رئيسة  المحافظين  حزب  زعيمة  وقالت 

النزاع،  اللحظة الحرجة من  الحكومة »في هذه 

العسكري  أو نزيد، دعمنا  بأننا سنواصل،  أعد 

ألوكرانيا«.

القادة  من  العديد  حذو  تراس  حذت  وبذلك 

الجمعية  منبر  على  من  شّنوا  الذين  الغربيين 

الروسي بعد  الرئيس  العامة هجوما حادا على 

ساعات قليلة من إعالنه أول تعبئة للقوات وقت 

القتال، منذ الحرب العالمية الثانية.

استدعاء  بوتين  قرار  إن  لتقول  تراس  وعادت 

»الفشل  يعكس  الجيش  احتياطي  من  جزء 

غزو  محاولتها  في  قواته  به  منيت  الذي  الذريع« 

أوكرانيا، ويعزز تصميم الحلفاء الغربيين على 

دعم كييف. وأضافت »بينما أنا أتحدث، هناك 

أسلحة بريطانية جديدة تصل إلى أوكرانيا«.

الوزراء  رئاسة  تولت  -التي  تراس  وأكدت 

%3 من إجمالي  أن بالدها تتعهد بإنفاق  أخيرا- 

ناتجها المحلي على موازنة الدفاع بحلول 2030، 

البالغ  األدنى  الحد  من  بكثير  أعلى  نسبة  وهي 

الناتو  حلف  أعضاء  بالدول  والمفترض   2%
إنفاقه على األغراض الدفاعية.

احتجاجات
باندالع  غربية  صحفية  تقارير  أفادت  وقد 

رفضا  عديدة  روسية  مدن  في  احتجاجات 

لقرار التعبئة الجزئية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة 

رصدت  أنها  الحكومية  غير  دي-إنفو«  في  »أو 

في  شخصا   1332 الروسية  السلطات  اعتقال 

مظاهرات خرجت األربعاء في 38 مدينة، عقب 

إعالن بوتين قرار التعبئة في خطاب متلفز إلى 

األمة. ووصفت الوكالة الفرنسية هذه األحداث 

أعقبت  التي  تلك  منذ  احتجاجات  أكبر  بأنها 

في  عسكرية  عملية  شن  قراره  بوتين  إعالن 

أوكرانيا يوم 24 فبراير/  شباط الماضي.

إن عناصر من الشرطة، مزودين  وقالت أيضا 

شخصا   50 أوقفوا  الشغب،  مكافحة  بعتاد 

وسط  رئيسي  تسوق  شارع  في  األقل  على 

العاصمة موسكو.

سان  في  الشرطة  من  عناصر  أن  وأضافت 

من  صغيرة  بمجموعة  أحاطوا  بطرسبورغ 

اآلخر،  تلو  الواحد  واعتقلوهم  المتظاهرين، 

وكانوا يهتفون »ال للحرب، ال للتعبئة«.

تفاصيل التعبئة
بوتين،  وقعه  الذي  التعبئة  مرسوم  وبمقتضى 

االحتياط  قوات  من  لجزء  فوري  استدعاء  يجري 

خبرة  ولديهم  بالجيش  سابقا  خدموا  ممن 

ولن  متخصصة،  عسكرية  مهارات  أو  قتالية 

الذين  المجندين  أو  الطالب  القرار  يشمل 

يخدمون لفترات إلزامية مدتها 12 شهرا بالقوات 

المسلحة.

شويغو  سيرغي  الدفاع  وزير  به  صرح  لما  ووفقا 

الجيش  فإن  األربعاء،  الرسمي  للتلفزيون 

على  جندي  ألف   300 البدء  في  سيستدعي 

مراحل، بدال من استدعاء كامل يعتمد على قوة 

احتياطية هائلة قوامها 25 مليونا كما قال الوزير.

لجنود  الرئيسة  المهمة  أن  شويغو  وأوضح 

في  الجبهة  خط  تعزيز  ستكون  االحتياط 

ألف  حاليا  طوله  يتجاوز  الذي  أوكرانيا، 

كيلومتر.

نشرت  الدفاع،  وزير  تصريحات  عن  وفضال 

موقع  على  التعبئة  لخطة  أخرى  تفاصيل 

الكرملين- على اإلنترنت- الذي قال إن جزءا من 

المرسوم لم ينشر عن عمد.

من  شغلوا  جنود  إلى  الروسية  القوات  وتتطلع 

قبل مواقع محددة ومتخصصة بالجيش، مثل 

والقناصة،  المفرقعات  وخبراء  الدبابات  سائقي 

التي يطلبها  للتخصصات  الدقيقة  القائمة  لكن 

المجاالت  عن  ستكشف  ألنها  سرية  الجيش 

التي ينقصها أفراد.

مالية،  حوافز  على  االحتياط  جنود  وسيحصل 

أجور  مع  سيتساوى  أجورهم  مستوى  أن  كما 

القوات  في  دائمة  بصفة  العاملين  العسكريين 

بكثير  أكبر  رواتب  يتقاضون  الذين  المسلحة 

من متوسط األجور في البالد.

وال يمكن الخروج من الجيش أو من قوة االحتياط 

إال ألسباب تتعلق بالسن أو الصحة، وهو ما تبّت 

أو لمن صدر بحقهم  فيه لجنة طبية عسكرية، 

حكم قضائي بالسجن.

البريطانية،  الدفاع  وزارة  قالت  أخرى،  جهة  من 

في منشورها االستخباري اليومي عبر تويتر، إن 

من المرجح أن تواجه روسيا تحديات لوجستية 

أن  واستبعدت  فرد،  ألف   300 تعبئة  في  وإدارية 

أشهر  بعد  إال  للقتال  جاهزة  القوات  هذه  تكون 

عدة.

التعبئة  هذه  أن  إلى  البريطانية  الدفاع  وأشارت 

واسع  بتأييد  األرجح  على  تحظى  لن  الجزئية 

فإن  وبذلك  الروسي،  الشعب  من  قطاعات  لدى 

على  كبيرة  سياسية  مخاطر  يتحمل  بوتين 

وفقا  إليها،  الحاجة  أمل توليد قوة قتالية تشتد 

للمنشور.

بأن  اعتراف  الواقع  في  الخطوة  هذه  أن  وأضافت 

المتطوعين  من  مخزونها  استنفدت  قد  روسيا 

الراغبين بالقتال في أوكرانيا.

الصين تدعو لمخرج سياسي

صراع حياة أو موت

التحرير  رئيس  شيجين  هو  أن  التقرير  وأوضح 

يشرف  -التي  تايمز«  »غلوبال  لصحيفة  السابق 

كتب  الصين-  في  الحاكم  الشيوعي  الحزب  عليها 

والغرب مصممان  المتحدة  الواليات  أن  مقاال أكد فيه 

على هزيمة روسيا، أما بوتين فال يرى خيارا أمامه غير 

النصر.

صراع وجودي لبوتين
وجودي  الصراع  هذا  »إن  أخرى  بعبارة  شيجين  وكتب 

بالنسبة لبوتين، صراع حياة أو موت«.

إرباك  أو  ترهيب  »عدم  إلى  والناتو  روسيا  شيجين  ودعا 

يصل  أن  جدا  المرجح  من  أنه  مضيفا  اآلخر«،  الطرف 

صدام اإلرادات إلى نقطة محددة، وعند هذه النقطة من 

النتصار  المتاحة  الوسائل  جميع  استخدام  الممكن 

كقوة  روسيا  موقف  إن  قائال  يستخدمها،  الذي  الجانب 

نووية يجب أن يؤخذ في االعتبار في أي قرارات يتخذها 

الغرب.

موت  أو  حياة  صراع  إلى  الحرب  تتحول  »عندما  وقال 

وكان الغرب يريد الفوز بالنصر النهائي فإنه يحتاج إلى 

التغلب على الثقة والقوة التي منحتها األسلحة النووية 

لروسيا«.

ال  الناجح ألوكرانيا  المضاد  الهجوم  أن  وأضاف شيجين 

يعني أنها يمكنها إعادة تشكيل نتيجة الحرب.

ودعا إلى وقف إطالق النار والمفاوضات بدال من المواجهة 

يحاول  من  كل  واصفا  والناتو،  روسيا  بين  المتزايدة 

التغلب على الطرف اآلخر بأنه »مجنون«.

مستشار  أن  فيه  ذكرت  آخر  تقريرا  المجلة  ونشرت 

بوتين السابق سيرغي ماركوف ظهر في برنامج »توداي« 

على قناة »بي بي سي« وهو يهدد بحرب نووية، وذلك في 

أول 20 ثانية من المقابلة.

الثالثاء  يوم  خطابه  في  أشار  بوتين  إن  ماركوف  وقال 

النووية  األسلحة  الستخدام  مستعدا  سيكون  أنه  إلى 

ضد  النووية  األسلحة  ذلك  في  بما  الدول،  بعض  ضد 

بريطانيا العظمى.

وتدخل جاستن ويب مضيف البرنامج ليسأل ماركوف 

»تهديدا  تضمن  بوتين  خطاب  أن  يعتقد  كان  إذا  عما 

تقتل  أن  شأنها  من  عامة  نووية  حرب  بـ»بدء  واضحا« 

لكنها  الجميع«،  »ليس  ماركوف  فأجاب  الجميع«، 

»ستقتل الكثير من الناس في الدول الغربية«.

أسلحة  الستخدام  سبب  لديها  ليس  روسيا  إن  وقال 

نووية ضد األوكرانيين، »األوكرانيون إخواننا«، مضيفا 

إن  قائال  الغربية«،  الدول  قبل  من  »محتلة  أوكرانيا  أن 

تلك الدول أنشأت »جيشا بالوكالة« وتستخدم الجنود 

األوكرانيين »عبيدا لها«.

وأضاف ماركوف أن هذه الحرب النووية ستكون نتيجة 

بايدن  جو  المتحدة  الواليات  رئيس  »المجنون  لسلوك 

جونسون  بوريس  العظمى  بريطانيا  وزراء  ورئيسي 

وليز تراس«.

ذكر تقرير لـ»نيوزويك« األميركية أن الصين حذرت من أن غزو أوكرانيا 
أصبح مسألة »حياة أو موت« للرئيس الروسي فالديمير بوتين، وأن 

االنسحاب من الحرب ليس أحد خياراته.
وأورد تقرير آخر للمجلة أن مستشارا سابقا لبوتين هدد باستخدام 

موسكو األسلحة النووية في أول 20 ثانية من مقابلة مع هيئة اإلذاعة 
البريطانية »بي بي سي« )BBC( يوم األربعاء.

قرر الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين زيادة اإلنفاق 

العسكري خالل العامين 
المقبلين بنسبة أكبر بكثير 

من التي كان مخططًا لها 
في السابق لتلبية احتياجات 
حرب أطول وأعلى تكلفة في 

أوكرانيا. 
إذ كشفت وكالة بلومبرغ 

األميركية أن اإلنفاق 
العسكري سيتجاوز 

المخططات األولى لميزانية 
العام المقبل بنسبة 43 %، 

فيما سترتفع ميزانية بند 
األمن القومي وإنفاذ القانون 
بنسبة تزيد على 40 %، وفقًا 

لخطة مالية مدتها ثالث 
سنوات اطلعت عليها وكالة 

بلومبرغ.
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عن موعد  القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  أعلن 

إقامة حفل إجراء قرعة بطولة »خليجي 25« 

الثاني  و19 يناير كانون   6 التي سُتقام بين 

2023، والتي سُتشارك فيها المنتخبات  عام 

وعلى  العربي  الخليج  منطقة  في  الفضلى 

بيان  وكشف  قطر..  منتخب  رأسها 

األحد  أمس  العراقي،  االتحاد  نشره  رسمي 

بطولة  قرعة  إلقامة  الرسمي  الموعد  عن 

 25 في  البصرة،  مدينة  في   ،»25 »خليجي 

أكتوبر عام 2022.

وكان وفد خليجي برئاسة جاسم الرميحي 

العربي،  الخليج  كأس  اتحاد  عام  أمين 

اللمسات  لوضع  السبت  البصرة  إلى  وصل 

التي   25 خليجي  بطولة  اقامة  على  االخيرة 

تستضيفها المحافظة مطلع العام المقبل.

الخليج  كأس  بطولة  منافسات  أّن  ُيذكر 

في  بدأت  وقد  عامين،  كل  مرة  ُتقام 

استضافت  حين  في   ،1970 عام  البحرين 

في  البطولة  من  األخيرة  النسخة  قطر 

منتخب  تتويج  شهدت  وقد   ،2019 عام 

في  تاريخه،  في  لقب  بأول  البحرين 

الرقم  الكويت  منتخب  يحمل  المقابل 

باللقب  التتويج  مرات  بعدد  القياسي 

تاريخيًا برصيد )10 مرات( مقابل 3 ألقاب 

وقطر  السعودية  منتخبات  من  لكل 

والعراق، ولقبين لمنتخبي اإلمارات وسلطنة 

التي سُتشارك في  المنتخبات  عمان، وهي 

نسخة عام 2023.

وضم الوفد سبعة اشخاص يرافقهم أمين 

محمد  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  عام 

فرحان. وسيقوم عصر اليوم بزيارة ملعب 

المراحل  على  لالطالع  الدولي  الميناء 

الملعب،  في  الجارية  لألعمال  األخيرة 

الفنادق  إلى  زيارة  ستكون  بعدها 

الخاصة بإقامة الوفود المشاركة ثم 

زيارة المدينة الرياضية.

لمتابعة  العراقي  االتحاد  ويعمل 

التحضيرات من أجل استضافة 

 »25 »خليجي  لبطولة  ُمميزة 

مستوى  أعلى  إلى  والوصول 

الموعد  قبل  الجاهزية  من 

الُمحدد النطالق البطولة.

الجولة  ضمن  مباريات  ثالث  أمس  أقيمت 

الثانية من كأس ooredoo، حيث فاز األهلي 

اثنين،  مقابل  أهداف  بثالثة  السيلية  على 

الجزائري  من  كل  األهلي  أهداف  سجل 

مدافع  محمد  ومصطفى  د18،  هني  سفيان 

السيلية بالخطأ في مرمى فريقه د51، وعلي 

قادري د82، فيما سجل هدفي السيلية فارس 

ستراندبير  كارلوس  والسويدي  د21،  خالد 

في  لألهلي  األول  هو  الفوز  هذا  ويعد  د29. 

األولى  الجولة  في  خسارته  بعد  البطولة 

بهدف مقابل هدفين، أمام أم صالل، ليضع أول 

ثالث نقاط في رصيده.

وفي ثاني المباريات التي جرت أمس، فاز 

السد على الوكرة بثالثية نظيفة، وفاز أم 

صالل على نادي قطر بثالثة أهداف مقابل 

هدف.

اليوم ثالث مباريات في  المقرر أن تقام  ومن 

يلتقي  حيث  البطولة،  من  نفسها  الجولة 

بن  ثاني  استاد  على  الريان  مع  المرخية 

جاسم في تمام الساعة 5:50 مساء، ويلتقي 

على  مساء  الثامنة  في  الغرافة  مع  الشمال 

يلتقي  التوقيت  نفس  وفي  نفسه،  الملعب 

بن  سعود  استاد  على  العربي  مع  الدحيل 

عبدالرحمن.

ساوثغيت متمسك بقيادة إنجلترا
في  ثقته  القدم،  لكرة  إنجلترا  منتخب  مدرب  ساوثغيت  غاريث  أكد 

كأس  ببطولة  مبارياته  في  مميز  بشكل  الظهور  على  فريقه  قدرة 

بالده  منتخب  بقيادة  متمسك  إنه  وقال   ،2022 قطر   FIFA العالم 

في  انتصار  ألي  المنتخب  تحقيق  دون  حالت  التي  األخطاء  ويعالج 

خالل  قطر  في  مميزا  المنتخب  يكون  بأن  ووعد  األوروبية،  األمم  دوري 

المونديال.

إنفانتينو على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة:

مونديال قطر سيكون األفضل في التاريخ

تليفزيونية  تصريحات  في  إنفانتينو،  وقال 

الـ77  الدورة  أعمال  هامش  على  نيويورك  من 

للجمعية العامة لألمم المتحدة، إن بطولة 

كأس العالم في قطر ستكون األفضل في 

القطرية  التحضيرات  واقع  من  التاريخ 

المنطقة  في  إقامتها  وفكرة  للحدث، 

قطر  جاهزية  واكتمال  العربية، 

أنه  إلى  مشيرا  العالم،  الستقبال 

في  القدم  كرة  أسرة  من  كواحد 

جماهير  بكل  يرحب  العالم، 

المنتخبات.

لفيفا،  رئيسا  بصفتي  وتابع: 

أفـــــوض نــفــســي لــلــتــرحــيــب 

األرضية،  الكرة  شعوب  بكل 

الـــذيـــن ســيــحــضــرون إلــى 

الذي  بالعالم  أرحــب  قطر، 

سيكون متحدا خالل شهر 

كأس العالم، فالقطريون 

من  فريد  لحدث  يعدون 

ـــي اســتــضــافــة  نـــوعـــه ف

ــي  ــون ــي ــل أكــــثــــر مـــــن م

ريـــاضـــي ســيــتــابــعــون 

ــة  ــول ــط ــب مــــبــــاريــــات ال

مــن داخــــل الــمــالعــب، 

ـــيـــارات  وخـــمـــســـة مـــل

الحدث  سيشاهدون 

مــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 

العالم وسيكون األمر مذهال.

موحدا  سيكون  العالم  أن  فيفا  رئيس  وأكد 

وسيحتفل  قطر،  في  البطولة  خالل  ومتحدا 

الجميع بكرة القدم.

»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رحب  قد  وكان 

لألمم  العامة  الجمعية  بقرار  سابق  وقت  في 

باستضافة  بالتوافق  اعتمدته  الذي  المتحدة 

دولة قطر لكأس العالم 2022 ألول مرة في الشرق 

األوسط.

 2022 في حين تبرز التوقعات بأن مونديال قطر 

مسبوق  غير  نجاحًا  وسيحقق  مذهاًل،  سيكون 

نسخة  تعد  حيث  المستويات،  جميع  على 

تاريخ  في  المسافات  في  تقارًبا  األكثر  قطر 

المونديالية  االستادات  العالم، حيث تقع  كأس 

على  البطولة  مباريات  تحتضن  التي  الثمانية 

مدينة  وسط  من  بالسيارة  واحدة  ساعة  ُبعد 

من  والالعبين  المشجعين  ُيمّكن  ما  الدوحة، 

ذلك  على  عالوة  واحد،  مكان  في  دائًما  التواجد 

ستحظى جماهير كرة القدم بفرصة ال مثيل لها 

دور  خالل  واحد  يوم  في  مباراة  من  أكثر  لحضور 

المجموعات.

المسافات  متقاربة  الطبيعة  ستنعكس  كما 

من  المشاركين  تجربة  على  ا 
ًّ

إيجابي قطر  في 

النقل  خيارات  توفر  مع  والمشجعين،  الالعبين 

تشمل  والتي  للجماهير،  المتاحة  المتطورة 

السريعة،  والطرق  الحديثة،  المترو  شبكة 

والحافالت الكهربائية.

رحب جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« بجماهير كرة القدم 
من مختلف دول العالم، في قطر، لحضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 

التي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

تصدر كأس أفريقيا للتراياثلون

الهجن وكأس العالم

الكواري يحقق إنجازًا جديدًا

أعلن عبدالله الكواري رئيس االتحاد العربي لسباقات 

الهجن أن االتحاد سيقيم فعالية رياضية تراثية 

تخص هذه الرياضة العربية األصيلة تزامنا مع كأس 

العالم FIFA قطر 2022، وقال في تصريح صحفي عقب 

ختام اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لالتحاد 

الذي أقيم بالكويت إن الفعالية التي ستجرى خالل 

الفترة من 15 وحتى 17 ديسمبر المقبل ستكون تحت 

عنوان )الهجن وكأس العالم(، وتهدف لتعريف جماهير 

العالم بهذه الرياضة التي مارسها اآلباء واألجداد في 

منطقتنا العربية.

نجح بطلنا تميم بن جمال الكواري في تحقيق 

المركز األول في سباق كأس أفريقيا للتراياثلون 

بمدينة أغادير المغربية، وقام الحساب الرسمي 

للجنة األولمبية القطرية بتقديم التهنئة لبطل 

األدعم، في إشادة بالمستوى الذي قدمه خالل 

المنافسات، حيث يمتلك خبرات كبيرة وسبق وأن 

حقق العديد من اإلنجازات المشرفة لقطر، وصنع 

العديد من األرقام القياسية غير المسبوقة، وجاءت 

منافسات كأس أفريقيا للتراياثلون بمدينة أغادير 

المغربية لتؤكد تفوقه من خالل حصد المركز األول 

ومعانقة الذهب.

فوز األهلي والسد وأم صالل أمس

ثالث مباريات اليوم 
»ooredoo« بكأس

{ من لقاء 

السد والوكرة

تجرى في مدينة البصرة العراقية

سحب قرعة كأس الخليج »25« أكتوبر
كتب      عوض الكباشي

بكأس المواهب على حلبة موتيجي اليابانية

السحوتي ثالث »اآلسيوية«
القطري  الدراج  حصد 

المركز  السحوتي  حمد 

الرابعة  الجولة  في  الثالث 

المواهب  كأس  بطولة  من 

النارية،  للدراجات  اآلسيوية 

حلبة  على  أقيمت  التي 

ليواصل  اليابانية  موتيجي 

البطولة  في  المميزة  نتائجه 

أفضل  من  نخبة  على  متفوقا 

الدراجين في آسيا.

الثالث  المركز  السحوتي  وأحرز 

الذي  السباق  مسافة  قطع  بعدما 

 72.015 ولمسافة  لفة   15 من  تكون 

 31.10.567 قدره  زمن  في  متر،  كيلو 

دقيقة، وبفارق 138.5 ثانية عن الياباني 

بعدما  باللقب  توج  الذي  إيزاوا  شينيا 

 31.10.239 قدره  األول بزمن  المركز  احتل 

بزمن  الثاني  المركز  في  دانيش  حكيم  الماليزي  الدراج  جاء  فيما  دقيقة، 

31.10.300 دقيقة.
اللطيف  عبد  بن  عبدالرحمن  التقى  أخرى،  جهة  من 

والدراجات  للسيارات  القطري  االتحاد  رئيس  المناعي 

االتحاد  رئيس  سوزوكي  تيتسو  السيد  مع  النارية، 

األمين  أوكي،  ناوهيرو  والسيد  النارية  للدراجات  الياباني 

العام لالتحاد الياباني، لمناقشة سبل التعاون خالل جولة 

كأس مواهب آسيا كما حرص المناعي على إهداء صورة 

المدينة  واستاد  البيت  استاد  مجسم  تحمل  تذكارية 

التعليمية مع اقتراب استضافة قطر لبطولة كأس العالم 

FIFA قطر2022.

فاعلية تقام على هامش المونديال
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إتاحة الفرصة ألكبر 
عدد من الالعبين

على  األمثل  الوجه  على  المباراة  سانشيز  استغل 

الكثير  فأجرى  الفرصة،  الالعبين  منح  مستوى 

حتى  أو  األسماء  مستوى  على  سواء  التغييرات  من 

األسلوب، في ظل بحثه عن تجهيز كل الالعبين فنيا 

مضمـــونة  تبقــى  الفــائـدة  فــإن  وبالتـالـي  للمونديــال، 

عاشها  التي  مثل  وضعيات  مع  التعامل  أجل  من 

المبكر  التأخر  خلط  بعدما  كندا،  مباراة  في  المنتخب 

الكثير من األوراق، ما حرم المنتخب القطري من الظهور 

الكبيرة  التجارب  في  يقدمها  أن  اعتاد  التي  بالصورة 

السابقة.

إيجابية،  نتائج  وتحقيق  قوي  بظهور  مطالبا  األول  الوطني  منتخبنا  سيكون 

خصوصا بعدما تلقى خسارتين متتاليتين في فترة التوقف الحالية، حيث 

20 الشهر  كان قد خسر أمام منتخب كرواتيا للمحليين بثالثية دون رد يوم 

عالج  على  للتركيز  سانشيز  فيليكس  اإلسباني  المدرب  سيعمد  الجاري. 

خسرها  والتي  أمس  الكندي  المنتخب  مواجهة  خالل  ظهرت  التي  األخطاء 

العنابي بهدفين دون رد، بعدما دفع ثمن البداية المتواضعة ليجد نفسه 

متأخرا بهدفين دون رد في غضون أقل من ربع ساعة، حيث افتقد الالعبون 

التأخر،  كلفتهم  دفاعية  أخطاء  وارتكبوا  الدقائق  تلك  خالل  التركيز  إلى 

على  القدرة  عدم  رغم  المباراة  من  تبقى  فيما  طيبا  مستوى  قدموا  لكنهم 

التسجيل.

هذا  خسارة  رغم  تشيلي  منتخب  أمام  سهلة  العنابي  مهمة  تكون  ولن   

األخير أمام منتخب المغرب بثنائية دون رد أمس، على اعتبار ان منتخب 

تشيلي يبقي فريقا قويا ويملك العبين مميزين؛ ما ساعده على البقاء في 

مركز متقدم في التصنيف حيث يحتل المركز 29 في تصنيف الفيفا 

األخير الصادر يوم 25 أغسطس.

البعثة تعود بعد المباراة
تشيلي،  ُمباراة  عقب  الدوحة  إلى  العنابي  بعثة  تعود 

أيام،  لثالثة  قصيرة  راحة  لفترة  الالعبون  يخلد  حيث 

التدريبات بُمعسكر داخلي قصير لمدة  قبل استئناف 

5 أيام، يخوض خالله الُمنتخب عدة حصص تدريبية 
أكتوبر  شهر  من  الثاني  يوم  مفتوحة  حصة  بينها  من 

للجماهير  رسمًيا  االتحاد  وجهها  دعوة  وفق  الُمقبل، 

مع  ُمباشر  تواصل  إطار  في  تأتي  للحضور  واإلعالم 

الجماهير ضمن الحملة الترويجية لدعم المنتخب 

في المونديال.

اإلسبانية  ماربيا  مدينة  إلى  العنابي  وسيعود 

في  للدخول  القصير،  المحلي  الُمعسكر  عقب 

اختبارات  خوض  سيتخلله  جديد  ُمعسكر 

االتحاد  أجندة  خلو  ظل  في  رسمية  غير  ودية 

الدولي لفترة توقف شهر أكتوبر الُمقبل.

العنابي مطالب بالظهور اإليجابي

سيعمل المنتخب العنابي على االستفادة من  أخطاء الجوالت الماضية، حيث بدا واضًحا أن 

المنتخب القطري دفع ثمن اإلرباك الذي استهل به المباراة أمام المنتخب الكندي القوي، 

13 دقيقة فقط بعد خطأين دفاعيين، ما  ليجد نفسه متأخًرا بهدفين في غضون 

منح المنافس الكثير من الدوافع المعنوية فيما تبقى من عمر المباراة، وهو ما 

جعل المنتخب القطري يعود ويظهر ردة فعل جيدة في أوقات متقدمة 

خصوًصا في الشوط الثاني الذي بحث فيه عن العودة لكن 

التي  الفرص  بعض  استثمار  في  طائل  دون 

سنحت لالعبين.

االستفادة من األخطاء

في اختبار ودي جديد بالعاصمة النمساوية غدًا

العنابي جاهز لمواجهة تشيلي

منتخب  لمواجهة  الوطني  منتخبنا  تحضيرات  تتواصل   

تشيلي ودًيا غدا الثالثاء على استاد فيوال بارك لأللعاب الدولية 

االستعدادات  إطار  في  وذلك  فيينا،  النمساوية  العاصمة  في 

وجاءت   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  نهائيات  غمار  لخوض 

التي  التدريبات  اقتصرت  أن  بعد  متنوعة،  التدريبات 

على  كندا،  مواجهة  بعد  القطري  المنتخب  خاضها 

حصة صباحية استشفائية، ليعود باألمس لخوض 

الثالثة  للمواجهة  اإلعداد  أجل  من  القوية  التدريبات 

في المعسكر الحالي في النمسا.

وركز  المواجهة،  من  لالستفادة  العنابي  ويسعى 

المدرب اإلسباني على اختيار عناصر التشكيل 

مع  القوية  التجربة  في  للمنتخب  األساسي 

مع  مباراته  العنابي  وبدأ  تشيلي، 

من  مكون  بتشكيل  كندا 

لحراسة  الشيب  سعد 

وبسام  وبيدرو  المرمى، 

سلمان  وطارق  الراوي 

حسن  الكريم  وعبد 

األمين،  وهمام 

بوضياف  وكريم 

حاتم  وعبدالعزيز 

وأكرم  وعد،  ومحمد 

علي،  والمعز  عفيف 

بعدد  سانشيز  ودفع 

األساسية  األسماء  من 

في  الثاني،  الشوط  في 

الهيدوس  حسن  مقدمتهم 

محمد  وإسماعيل  أسد  وعلي  خوخي  وبوعالم  العنابي،  قائد 

من  كبير  لعدد  الفرصة  اتاحة  إطار  في  مونتاري،  ومحمد 

العبيه وتجهيزهم بصورة مثالية.

وقوية  جيدة  عام  بشكل  الماضية  التجربة  وتعتبر 

وإعادة  الفريق  تهيئة  إعادة  في  ونجحت  ومفيدة، 

وضح  حيث  صفوفه،  إلى  والتفاهم  االنسجام 

خاصة  االنسجام  غياب  األولى،  الدقائق  في 

نجاح  إلى  أدى  ما  وهو  والدفاع،  الوسط  بين 

هدفين  تسجيل  في  الكندي  المنتخب 

للعنابي  مفيد  درس  وهو  دقيقة،   13 في 

ولالعبين جميعا بالحذر دائما في بداية 

أيضا  الجميع  يكون  وأن  المباريات، 

األولى،  الدقائق  في  التركيز  قمة  في 

فقد  الدقائق  هذه  عن  النظر  وبغض 

والعودة  التماسك  العنابي  استطاع 

الشوط  نهاية  مع  المباراة  أجواء  إلى 

مرمى  تهديد  أيضا  واستطاع  الثاني، 

من  قريبا  وكان  الكندي  المنتخب 

التي  التغييرات  ومع  التقليص... 

أداء  تحسن  زاد  سانشيز  أجراها 

ما  وهو  الهجوم،  في  خاصة  العنابي 

دفاعيًا  التماسك  على  الفريق  ساعد 

والحد من خطورة الهجوم الكندي.

أمام  خسر  قد  القطري  المنتخب  وكان 

ذات  على  رد  دون  بثنائية  الكندي  المنتخب 

فترة  خالل  مواجهة  ثاني  في  بارك،  فيوال  استاد 

االتحاد  أجندة  على  المدرجة  الحالية  التوقف 

الفترة  تلك  استهل  بعدما  سبتمبر،  لشهر  الدولي 

على  الجاري  الشهر  من   20 يوم  رسمية  غير  بمواجهة 

استاد وينر نويشتات في النمسا خسرها بثالثية دون رد.

{ سانشيز 

مدرب العنابي

       سانشيز
  يتـطلــع لـنهـــايــة

  إيجــابيـة للمعسـكـر
  وتدريـب أخـيــــر

لمنتخبنا اليوم

كتب        عوض الكباشي

{  من تدريبات منتخبنا خالل معسكر النمسا
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في ثاني أيام السباق المحلي للهجن العربية األصيلة

»ترفل« و»مرسال« يتألقان

تواصلت، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، منافسات السباق 

الجديد  للموسم  األصيلة  العربية  للهجن  الثاني  المحلي 

2022 - 2023، الذي تنظمه لجنة سباق الهجن بالشحانية، 
ويختتم  متتالية،  أيام   10 ويستمر  الصباحية  الفترة  خالل 

من  كبيرة  مشاركة  وسط  المقبل،  أكتوبر  من  الثالث  في 

اليوم منافسات السباق  التراثية، وتقام  الرياضة  عشاق هذه 

في ثالث أيامه بإقامة أشواط اللقايا )أشواط عامة( لمسافة 4 

كيلومترات.

إقامة األشواط  وجاءت منافسات أمس قوية ومثيرة، وشهدت 

شوطا،   25 مدار  على  عامة(  )أشواط  للحقايق  الختامية 

خصصت 15 منها للبكار و10 للقعدان، جرت جميعها لمسافة 

الـ 3 كيلومترات.

الشوط  الغفران بلقب  »ترفل« ملك ناصر عبدالهادي  وتوجت 

الصدارة  في  حلت  أن  بعد  بكار،  للحقايق  الرئيسي  األول 

4 دقائق و31  مسجلة التوقيت األسرع في السباق بزمن قدره 

وجزأين  ثوان   4 بفارق  متقدمة  الثانية،  من  جزءا  و83  ثانية 

والتي  البعلص،  حمد  حفيظ  ملك  »الفايزة«  على  الثانية  من 

سجلت توقيتا قدره 4 دقائق و35 ثانية و85 جزءا من الثانية، 

سالم  بندر  ملك  ريف،  نصيب  من  الثالث  المركز  كان  فيما 

و37  دقائق   4 في  السباق  مسافة  قطعت  التي  النابت،  مبارك 

ثانية و25 جزءا من الثانية.

في المقابل، حصد »مرسال« ملك فيصل راشد المنصوري، 

مسجال  القعدان،  للحقايق  الرئيسي  األول  الشوط  لقب 

توقيتا قدره 4 دقائق و35 ثانية و15 جزءا من الثانية، متقدما 

بـ14 ثانية على فجاج ملك حمد مبارك النابت، الذي حل في 

المركز الثاني، فيما جاء ذاهب، ملك حسن عبيد السناري، 

في المركز الثالث بزمن قدره 4 دقائق و38 ثانية و9 أجزاء من 

منافسات  الماضي  السبت  يوم  انطلقت  قد  وكانت  الثانية. 

وجاءت  األصيلة  العربية  للهجن  الثاني  المحلي  السباق 

إقامة  وشهدت  ومثيرة،  قوية  للسباق  األول  اليوم  منافسات 

مفتوحة(،  )أشواط  شوطا   15 بواقع  الحقايق  لسن  شوطا   30
مفتوحة  أشواط   9 منها  للقعدان،  و7  للبكار  أشواط   8 بمعدل 

منها   9 خصصت  عامة(،  )أشواط  شوًطا  و15  لإلنتاج،  و6 

للحقايق بكار إنتاج، و6 للحقايق قعدان إنتاج، لمسافة ثالثة 

السلم،  سيح  هجن  ملك  »مشعلة«  وحققت  مترات  كيلو 

أن  بعد  مفتوح،  بكار  للحقايق  الرئيسي  األول  الشوط  لقب 

زمني  توقيت  في  السباق  رحلة  وقطعت  الصدارة،  في  حلت 

منافسات  خالل  األفضل  التوقيت  وهو  دقيقة،   4.27.91 قدره 

)األشواط المفتوحة(، تاركة مركز الوصافة لـ »الوسمية« ملك 

وحلت  دقيقة،   4.28.21 قدره  توقيًتا  مسجلة  المرقاب،  هجن 

مسجلة  الثالث  بالمركز  الشحانية  هجن  ملك  »شقراء« 

توقيتا قدره 4.31.49 دقيقة.

أشواط  إقامة  أيامه  ثالث  في  السباق  منافسات  اليوم  وتشهد 

توقعات  وسط  كيلومترات،   4 لمسافة  عامة(  )أشواط  اللقايا 

بمنافسة قوية للغاية في ظل الجهود المبذولة من أجل هذا 

السباق التراثي المميز.

اليوم تقام منافسات اللقايا »أشواط 
عامة« لمسافة »4« كيلومترات

بمشاركة فئتي مواليد »2013 و2014«

ختام منافسات مهرجان كرة الطاولة
الــبــراعــم  مــهــرجــان  مــنــافــســات  اختتمت 

الرياضي  للموسم  الــطــاولــة  لــكــرة  األول 

االتــحــاد  نــظــمــه  والـــــذي   2023  2022-

اإلعداد  مركز  صالة  على  للعبة،  القطري 

بمشاركة  أبوعبود  رأس  في  والتدريب 

ويهدف  و2014(.    2013( مــوالــيــد  فئتي 

تقام  الــتــي  الــمــهــرجــانــات  هـــذه  تنظيم 

الـــمـــواهـــب،  الكـــتـــشـــاف  دوري  بــشــكــل 

األندية،  كافة  من  منها،  األفضل  واختيار 

الوطنية  المنتخبات  لصفوف  لالنضمام 

الخليجية  المختلفة  االستحقاقات  في 

مواليد  فئة  ففي  والــدولــيــة.   والــعــربــيــة 

2013، فاز اياد محسن محمد العب األهلي 
بالمركز األول، ونال المركز الثاني العب 

العربي جاسم جعفر الصراف، وحل في 

المركز الثالث حمد العبدالله العب نادي 

الخور، فيما نال حسين المحسن العب 

العربي المركز الثالث مكرر.

 وفي فئة مواليد 2014، فاز ربيعة الكواري 

العب نادي قطر بالمركز األول، بينما حل 

في  السليطي  إبراهيم  الفريق  في  زميله 

المنصوري  مبارك  وحل  الثاني،  المركز 

العب نادي قطر أيضا في المركز الثالث، 

وجــــاء زمــيــلــه فـــي الــفــريــق خــالــد 

المركز  فــي  العنسي 

ــرر.   ــك الـــثـــالـــث م

الفرنسي  قــام  المهرجان،  هامش  وعلى 

الفئات  منتخبات  مدرب  جوليان  جيرارد 

العبا   18 بتقييم  الطاولة  لكرة  السنية 

إجــراء  وتــم  و2016   2015 مواليد  فئة  من 

حيث  لهم  االساسية  المهارات  اختبارات 

من  مميزين  العبين   5 على  المدرب  ركز 

المهرجان،  منافسات  ختام  وفــي  هــؤالء. 

مجلس  عضو  الــســادة  بــدر  عبدالله  قــام 

الــطــاولــة  لــكــرة  الــقــطــري  االتـــحـــاد  إدارة 

األولى  الثالث  بالمراكز  الفائزين  بتتويج 

في الفئتين.

وأعـــــرب الـــســـادة عـــن ســعــادتــه بــعــودة 

مهرجان البراعم لكرة الطاولة بعد انقطاع 

3 سنوات بسبب جائحة كورونا.  لمدة 

وقال السادة في تصريح صحفي: »هذه 

صفوف  لعزيز  ستفيدنا  المهرجانات 

موهوبين  بالعبين  الوطنية  المنتخبات 

الموسم  االتحاد هذا  ومميزين، وسيقيم 

لزيادة  ونتطلع  للبراعم  مهرجانت  ثالث 

إلى  مشيرا  المستقبل«..  فــي  عــددهــا 

الــحــالــي  لــلــمــوســم  األول  الــمــهــرجــان  أن 

فاق  المشاركين  من  كبيرا  إقباال  شهد 

هذا  يتزايد  أن  متمنيا  التوقعات..  كل 

اإلقبال خالل المهرجانات المقبلة 

ـــق االتـــــحـــــاد  ـــق ـــح ـــي ل

أهدافه.

عبدالله أمان الخاطر:

طموحاتنـــا كبيـــرة
العام  السر  أمين  الخاطر  أمان  عبدالله  أعرب 

سعادته  عن  والهوكي  للرجبي  للرياضة  للجنة 

ُمتمنًيا  الجديد،  الرياضي  الموسم  بتدشين 

التوفيق للجميع في هذه النسخة الجديدة.

المنتخبات  تحقق  أن  نأمل  الخاطر:  وقال   

في  المشاركة  والسيدات  للرجال  القطرية 

جيدة  نتائج  الدولية  واالستحقاقات  البطوالت 

وتواصل تواجدها في منصات التتويج. 

العام  السر  أمين  الخاطر  الله  عبد  وأوضح 

الرياضية  اللجنة  نجح  الماضي  الموسم  أّن 

البطوالت  من  العديد  تنظيم  في  للرجبي 

على  والمعروفة  التنظيمية  قدراتنا  من  تعزز 

فرصة  وهي  والعالمي،  القاري  المستوَيين 

ثقته  مؤكًدا  القدرات،  هذه  إلظهار  لنا  بالنسبة 

في  األمر  ذات  مواصلة  في  اللجنة  نجاح  في 

قطر   
َّ

أن السيما  الموسم،  من  الحالية  النسخة 

البطوالت.  لكافة  المميز  بالتنظيم  معروفة 

للحفاظ  سنسعى  العام:  السر  أمين  وأضاف 

على تميزنا في المشاركات الخارجية، وكما أن 

كبيًرا  أداًء  قدموا  والسيدات  للرجال  منتخباتنا 

 هدفنا تحقيق المزيد 
َّ

في البطوالت السابقة فإن

من النجاحات، وهو ما يرفع سقف طموحاتنا مع 

شعبية  لها  تكون  ألن  نسعى  التي  الرياضة  هذه 

وقاعدة كبيرة من الالعبين في المستقبل، وهو 

تنظيم  ونحاول  المقبلة،  المرحلة  في  هدفنا 

الجماهير  تجذب  التي  الفعاليات  من  العديد 

والصغار للتعّرف على رياضة الرجبي التي تعد 

حديثه  ختام  وفي  قطر.  في  الرياضات  أعرق  من 

إن  العام  السر  أمين  الخاطر  أمان  عبدالله  قال 

الجديد  للموسم  التحضيرات  أكمل  الجميع 

واإلثارة..  المنافسة  من  الكثير  سيشهد  والذي 

متمنيا أن يكون موسما نموذجيا مميزا.

كشف رزنامة الموسم الجديد خالل احتفالية كبيرة

الرجبي يقيم فعاليات على هامش المونديال
الرجبي  لرياضات  القطرية  اللجنة  كشفت 

الرياضي  الموسم  انطالق  عن  والهوكي، 

الجديد للرجبي 2022 - 2023.

اللجنة، بحضور  أقامته  جاء ذلك خالل حفل 

يوسف جهام الكواري رئيس اللجنة وعبدالله 

أمان الخاطر أمين السر العام وأعضاء اللجنة 

باإلضافة إلى العبي المنتخب القطري للرجال 

والسيدات.

من  العديد  على  الموسم  رزنامة  وتشتمل 

القارية  والمشاركات  المحلية  البطوالت 

القطري  المنتخب  بمشاركة  تبدأ  واإلقليمية 

في  بإيران،  آسيا  غرب  بطولة  في  للرجال 

أكتوبر   4 إلى  الجاري  سبتمبر   29 من  الفترة 

المقبل  الثالثاء  المنتخب  وسيسافر  المقبل 

فيما  البطولة،  منافسات  لخوض  إيران  إلى 

دبي  بطولة  في  السيدات  منتخب  سيشارك 

أكتوبر  و22   21 يومي  للرجبي  المفتوحة 

المقبل بدبي.

الرياضي للرجبي مشاركة  الموسم  ويتخلل 

النسخة  منافسات  في  القطري  المنتخب 

للرجبي،  الممتاز  الخليجي  للدوري  األولى 

 10 من  الفترة  في  الكويت  تستضيفها  والتي 

 6 مدى  على  وستقام  مارس،   10 إلى  فبراير 

والكويت  قطر  منتخبات  بمشاركة  جوالت 

البحرين والسعودية.. على أن يسدل الستار 

البطولة  بإقامة  الموسم  منافسات  على 

الرمضانية في 29 مارس المقبل إلى 19 أبريل 

والتي ستشتمل على 4 جوالت تنافسية.

اللجنة  رئيس  الكواري  جهام  يوسف  وأكد 

القطرية لرياضات الرجبي والهوكي، جاهزية 

الجديد  الموسم  منافسات  النطالق  اللجنة 

لرياضة الرجبي 2022 - 2023.

أردنا  الحفل  هذا  »خالل  الكواري:  وقال 

الموسم  منافسات  انطالق  عن  نعلن  أن 

بطوالت  ستتضمن  والتي  للرجبي  الجديد 

السنية  وللفئات  والسيدات  للرجال  محلية 

القطري  للمنتخب  خارجية  ومشاركات 

الدوري  أن  مبينا  والسيدات«،  الرجال  لفئتي 

وبطولة  والـ15  الـ7  بطولة  يتضمن  المحلي 

إلى  ونوه  السيدات.  ودوري  سنة   15 تحت 

في  للرجبي  القطري  المنتخب  نجاحات 

غرب  بطولة  لقب  بإحراز  السابقة  المواسم 

منتخب  حقق  فيما  مرات،  عدة  للرجال  آسيا 

آخر  وفي  مرتين،  البطولة  لقب  السيدات 

الميدالية  المنتخب  حصد   2021 بطولة 

البرونزية  والميدالية  للسيدات  الفضية 

للرجال، مشيرا إلى أن الموسم الحالي حافل 

الخارجية  مشاركاتهم  خالل  بالتحديات 

المقبلة.

ستقدم  الرجبي  لجنة  أن  الكواري  وكشف 

العالم  كأس  بطولة  خالل  خاصة  فعاليات 

نوفمبر   20 من  الفترة  في   ،2022 قطر   FIFA
من  »نحن  وقال:  المقبلين  ديسمبر   18 إلى 

القدم،  لكرة  القطري  للمنتخب  الداعمين 

كأس  في  سيشاركون  متطوعون  ولدينا 

واستثنائي  كبير  حدث  أنه  خاصة  العالم.. 

ونعمل جميعا من أجل إنجاح البطولة«.

عوض الكباشي كتب

لجولة لونجين العالمية بنيويورك

»ديسر« يفوز بلقب الجائزة الكبرى
بلقب  ديسر  دانيال  األلماني  الفارس  فاز 

الجائزة الكبرى لجولة نيويورك )الرابعة 

العالمية  لونجين  جوالت  ضمن  عشرة( 

فريق  حقق  فيما  الحواجز،  قفز  ألبطال 

لدوري  الكبرى  الجائزة  لقب  ليونز  براغ 

نفسها،  الجولة  خالل  للفرق  األبطال 

مدينة  في  جفرنرز  بجزيرة  أقيمت  التي 

نيويورك األميركية.

الجواد  على  ديسر  دانيال  وشارك 

قدره  زمنا  وحقق  توباجو«،  »سكوديريا 

جولة  في  أخطاء  بدون  ثانية   41.07
 100 قدرها  مالية  بجائزة  ليفوز  التمايز، 

براغ  فريق  حقق  المقابل،  في  يورو.  ألف 

ليونز لقب الجائزة الكبرى لدوري األبطال 

دوري  ستوكهولم  فريق  ويتصدر  للفرق، 

األبطال للفرق بعد 14 جولة برصيد 275 

برلين  فريق  الترتيب  في  يليه  نقطة، 

إيجلز برصيد 274 نقطة.
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في اختبار قوي للمنتخبين قبل كأس العالم »قطر 2022«

ألمانيا وإنجلترا.. قمة مثيرة

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نارية من العيار الثقيل، 

بمثابة  لتكون  ألمانيا  منتخب  نظيره  وبين  بينه  ستجمع 

بطولة  منافسات  ضمن  وذلك  المنتخبين،  بين  قوية  قمة 

فعاليات  الستكمال  عادت  التي  األوروبية،  األمم  دوري 

لعدة  توقف  فترة  بعد  والسادسة  الخامسة  الجولتين 

أشهر.

منتخب  نظيره  مع  نارًيا  موعًدا  انجلترا  منتخب  ويضرب 

دور  من  السادسة  الجولة  منافسات  ضمن  وذلك  ألمانيا، 

األمم  دوري  مسابقة  من  الثالثة  للمجموعة  المجموعات 

األوروبية.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إال ربعا مساء بتوقيت 

مكة المكرمة، ويستضيف استاد ويمبلي أحداث المباراة.

الثالثة والتي تضم المجر،  ويقع المنتخبان في المجموعة 

وايطاليا، والمانيا، وانجلترا.

المجموعة  في  الثالث  المركز  المانيا  منتخب  ويحتل 

لقاء  في  فاز  حيث  لقاءات،   5 من  جمعها  نقاط   6 برصيد 

وتعادل في 3 وخسر مباراة وحيدة.

المجموعة  ترتيب  انجلترا  منتخب  يتذيل  المقابل  في 

أي  في  يفز  لم  لقاءات،   5 من  جمعهما  نقطتين  برصيد 

مباراة، وتعادل في اثنتين وخسر في 3.

األحد،  أمس  تدريباته  القدم  لكرة  األلماني  المنتخب  وأنهى 

قبل  وذلك  المتاحين،  الـ21  الالعبين  جميع  بمشاركة 

ملعب  في  اإلنجليزي  المنتخب  لمواجهة  لندن  إلى  السفر 

ويمبلي.

حيث  اآلن،  بعد  البطولة  في  طموح  أي  المنتخبان  يملك  وال 

أي  يحقق  لم  الذي  اإلنجليزي،  المنتخب  هبوط  تأكد 

األلماني،  المنتخب  ابتعد  فيما  الثاني،  للمستوى  انتصار، 

صدارة  على  المنافسة  عن  الثالث،  المركز  صاحب 

المجموعة، ولن يتمكن من المشاركة في نهائيات البطولة 

التي تقام العام المقبل.

وتأكد خروج المنتخب األلماني، من المنافسة على التأهل 

للنهائيات، بعد الخسارة أمام ضيفه المجري بهدف نظيف 

نفسه  الوقت  في  اليبزيج،  بمدينة  أقيمت  التي  المباراة  في 

خسر المنتخب اإلنجليزي بهدف نظيف أمام إيطاليا.

البطولة  انهاء  األقل  على  األلماني  المنتخب  يريد  ولكن 

اختيار  قبل  للفريق  مباراة  آخر  ستكون  ألنها  جيد،  بشكل 

القائمة التي ستشارك في بطولة كأس العالم قطر 2022.

استعادة  »نريد  المنتخب:  مدير  بيرهوف  أوليفر  وقال 

مستوانا وبالطبع استعادة الثقة«.

وتم تقليص عدد الفريق إلى 21 العبا بسبب إيقاف أنطونيو 

في  نميتشا  لوكاس  وإصابة  مدريد،  ريال  العب  روديجر، 

الركبة، حيث ترك الالعبان الفريق.

المنتخب  جماهير  من  لهجوم  ساوثجيت  وتعرض 

بسبب  ايطاليا،  أمام  فريقه  مباراة  نهاية  عقب  االنجليزي، 

المجموعة  قاع  احتاللهم  بعد  البطولة،  المنتخب  توديع 

الثالثة من المستوى األول بنقطتين فقط من 5 مباريات.

قطر  العالم  كأس  لبطولة  االنجليزي  المنتخب  وتأهل   

2022، وأوقعته القرعة بالمجموعة الثانية، رفقة منتخبات 
إيران والواليات المتحدة األميركية، وويلز.

وكان هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، قد وجه رسالة 

لجماهير المنتخب اإلنجليزي، عقب مباراة إيطاليا.

المنتخب  بقميص  مباراة   74 في  كين  هاري  وشارك 

عام  من  مارس  في  األولى  للمرة  انضمامه  منذ  اإلنجليزي 

14 لزمالئه في الفريق. 50 هدًفا وصنع  2015، وسجل 
العالم، كانت  6 مباريات ببطولة كأس  ويملك هاري كين 

وتوج  أهداف،   6 وسجل  الماضية،  النسخة  في  جميعها 

بجائزة هداف البطولة في هذه النسخة، واحتل المنتخب 

تحديد  مباراة  في  الخسارة  بعد  الرابع  المركز  اإلنجليزي 

بهدفين  بلجيكا  منتخب  ضد  والرابع  الثالث  المركزين 

دون رد.

{ منتخب إنجلترا { منتخب ألمانيا

أو الغياب عن المونديالبلهندة:

أراوخو حائر بين طريق »فاتي«سنخوض ودية باراجواي بجدية
للتعافي من  الذي سيسير فيه  الطريق  أراوخو، مدافع برشلونة، حائرا بشأن  رونالد  األوروجواياني  ال يزال 

اإلصابة التي تعرض لها مؤخرا.

عضلة  في  إصابة  من  أراوخو  معاناة  أعلن  برشلونة،  كان 

بالفخذ األيمن، والتي يمكن التعافي منها بتدخل جراحي أو 

عالج محافظ دون جراحة.

فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفقا 

لذا  الخيارين،  بين  حائرا  يزال  ال  أراوخو 

برشلونة،  أطباء  مع  اجتماعا  سيعقد 

اليوم اإلثنين، التخاذ القرار النهائي..

فترة  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 

إلى   6 من  ستكون  أراوخو  غياب 

أجرى  وإذا  األقل،  على  أسابيع   8
عن  بالغياب  مهدد  فإنه  جراحة 

كأس العالم »قطر 2022«.

وسيكون العالج المحافظ أسرع 

نظريا في توقيت عودة الالعب للمباريات، لكنه ليس موثوقا مثل الجراحة.

على  المحافظ  العالج  فضل  برشلونة،  نجم  فاتي،  أنسو  أن  وأوضحت 

الجراحة، لكن عودته ألفضل حالة في المباريات لم تأت سريعا.

أستراليا تجدد فوزها على نيوزيلندا
جارتها  على  فوزها  أستراليا  جددت 

نيوزيلندا عندما تغلبت عليها -2صفر 

ألف   35 وأمام  أوكالند  في  األحد  أمس 

كرة  في  ودية  دولية  مباراة  في  متفرج 

األولى  استعدادات  إطار  في  القدم 

لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وسجل ميتشل دوك )54( وجايسون 

جزاء(  ركلة  من   80( كامينغز 

الهدفين..وكانت أستراليا حسمت 

أيام في  األولى قبل ثالثة  المواجهة 

صالحها في بريزبين بهدف وحيد 

سجله أوير مابيل )35(.

أن  المغرب،  منتخب  العب  بلهندة،  يونس  أكد 

أمام  الودية  مباراتهم  سيخوضون  األسود  العبي 

باراجواي غدا الثالثاء في مدينة إشبيلية اإلسبانية، 

بكل جدية وثقة وحماس.

»الفوز  تليفزيونية:  تصريحات  في  بلهندة  وأضاف 

الثقة،  من  كثيرة  جرعات  منحنا  قد  تشيلي  على 

على  سلبي  انعكاس  له  يكون  أن  دون  لكن 

ذهننا أو يسقطنا في فخ الغرور«. 

المغربي  المنتخب  أن  بلهندة  واعترف   

تشيلي  على  المهم  الفوز  لتكريس  سيسعى 

أمام  إيجابية  نتيجة  بتحقيق   ،)0-2(

باراجواي.

{ بلهندة

{ أرواخو

بعد سقوط األسود الثالثة للدرجة الثانية

كين يقدم وعدا للجماهير
منتخب  قائد  كين،  هاري  قدم 

األسود  لجماهير  وعدا  إنجلترا، 

الثالثة عقب تراجع نتائج المنتخب 

في دوري األمم األوروبية.

الثالثة  األسود  منتخب  وهبط 

دوري  في  الثانية  الدرجة  إلى 

األمم، بعد الفشل في تحقيق 

مباريات   5 أول  خالل  فوز  أي 

المجموعات. بمرحلة 

أمام  إنجلترا  منتخب  وخسر 

ذلك  ومع   ،)1  -  0( اإليطالي  مضيفه 

أن منتخب بالده يمكن  يعتقد كين 

ألمانيا  يواجه  عندما  يتعافى  أن 

اليوم.

على  حسابه  عبر  كين،  وكتب 

لم  النتائج  أن  »نعلم  »إنستجرام«: 

نحن  كمجموعة  أردنا،  كما  تكن 

نعرف ما نحن بصدده«.

تعرض إلصابة بالوجه

رونالدو يحمس جمهور البرتغال
وجه كريستيانو رونالدو، 

يونايتد،  مانشستر  نجم 

منتخب  جمهور  إلى  رسالة 

على  الفوز  عقب  البرتغال، 

ضمن   ،)0  -  4( التشيك 

منافسات دوري األمم األوروبية..

حسابه  على  رونالدو،  ونشر 

االجتماعي  التواصل  بموقع 

»تويتر« صورة له من االحتفال بأحد 

أهداف المباراة، وكتب عليها: »مباراة 

رائعة.. انتصار مهم للفريق، ما زلنا 

للجمهور  شكرا  هدفنا..  على  نركز 

البرتغالي على الدعم الرائع«.

في  قوية  إلصابة  رونالدو  وتعرض 

سقط  بعدما  المباراة،  خالل  الوجه 

عقب  أنفه  من  تنهال  والدماء  أرضا، 

فاسليش  توماس  مع  قوي  التحام 

حارس التشيك.

{ رونالدو

فاران عن اتهام بوجبا بالسحر:

نـــشــــــعر بـــالـــقــلـــــق!
علق رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد اإلنجليزي 

على االتهامات الجديدة الموجهة لزميله في المنتخب 

ضد  السحر  ألعمال  األخير  لجوء  بشأن  بوجبا،  بول 

زمالئه.

األمر  مع  نتعامل  »ال  صحفي  مؤتمر  في  فاران  وقال 

ونحاول  معينة،  بطريقة  بالقلق  نشعر  بل  ببالدة، 

التركيز في أرض الملعب، وهذه أولوية كل العب في 

الفريق«.

نتعامــــل  »ال  السابق  مدريــــد  ريال  العب  وكـــرر 

ونركز  جدا،  جيد  بشكل  نتعايش  ببالدة، 

درجات  بأقصى  نتحلى  أن  ونحاول  أهدافنا  على 

االحترافية«.

وتحدث رافائيل فاران عن نفسه، مؤكدا أنه جاهز فنيا 

وبدنيا بعد االنتظام في فترة إعداد مانشستر يونايتد، 

العمل  ومواصلة  وشاق،  طويل  موسم  »ينتظرنا  مردفا 

بجدية تعد أمرا مهما«.

{ فاران
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اليوم اإلثنين هو المتمم لصفر.. دار التقويم:

مناقشة أوجه التعاون التربوي والتعليمي

وكيل »التعليم« يجتمع
مع برلماني استرالي 

التي  الدقيقة  الفلكية  للحسابات  طبقا 

بدار  المختصون  أجراها 

يوم  فإن  القطري  التقويم 

من   )27( الموافق  الثالثاء 

شهر سبتمبر 2022م هو غرة 

1444هـ  شهر ربيع األول لعام 

وأن  تعالى،  الله  بمشيئة 

 )26( الموافق  اإلثنين  اليوم 

2022م  سبتمبر  شهر  من 

لهذا  صفر  لشهر  المتمم  هو 

العام. 

فيصل  المهندس  وذكر 

التنفيذي  )المدير  األنصاري 

عبدالله  الشيخ  لمجمع 

األنصاري( أن هالل شهر ربيع 

يولد  سوف  1444هـ  لعام  األول 

شهر  من   )26( الموافق  اإلثنين  اليوم  صباح 

سبتمبر 2022م )اليوم التالي ليوم التحري(، 

بتوقيت  صباًحا   12:55 الساعة  عند  وذلك 

األحد  يوم  مساء   9:55( المحلي  الدوحة 

بتوقيت جرينتش(.

رؤية  المستحيل  من  أنه  األنصاري  وأضاف 

األول  ربيع  شهر  هالل 

يوم  مساء  1444هـ  لعام 

األحد  )أمس  التحري 

2022م(  سبتمبر  من   25
قطر  دولة  سماء  في 

العربية  الدول  وكل 

لم  الهالل  ألن  واإلسالمية؛ 

غروب  عند  ولد  قد  يكن 

شمس ذلك اليوم.

أن  الفلكية  الثوابت  ومن 

مداره  في  القمر  حركة 

د  الُمحدِّ هي  األرض  حول 

األشهر  ونهايات  لبدايات 

تعتبر  بينما  الهجرية، 

مدارها  في  األرض  حركة 

بدايات  تحدد  التي  هي  الشمس  حول 

ونهايات األشهر الميالدية.

الدكتور  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

وزارة  وكيل  النعيمي  صالح  بن  إبراهيم 

أمس،  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

مع سعادة السيد جهاد دب العضو البرلماني 

»نيو  بوالية  االسترالي  العمال  حزب  عن 

ساوث ويلز«، الذي يزور البالد حاليا.

التعاون  أوجه  االجتماع، مناقشة  جرى، خالل 

رحلة  واستعراض  والتعليمي،  التربوي 

وتحوله،  ونشأته  قطر  في  التعليم  تطوير 

ومؤسسات  سياسات  في  النهضة  السيما 

بدعمها  الكفيلة  والسبل  العالي،  التعليم 

وتعزيزها.

بجامعة قطر للمرحلتين االبتدائية واإلعدادية

افتتاح برنامج التفكير اإلبداعي

فلكيًا.. الثالثاء غرة ربيع األول

الشباب  للعلماء  قطر  جامعة  مركز  أعلن 

أمس عن بدء الدورة الثالثة لمسار التفكير 

االبتدائية  للمرحلة  واإلبداع  التصميمي 

المدارس  من  ست  بمشاركة  واإلعدادية، 

وتم  واإلعدادية.  االبتدائية  المرحلة  من 

على  التصميمي  التفكير  مسار  إعداد 

الستراتيجية  وفقا  علمية  ومفاهيم  أسس 

قدرات  بناء  أجل  من  المعملي؛  التجريب 

بشكل  المشكالت  حل  على  الطلبة 

التفكير  منهجية  اتباع  ويتم  إبداعي. 

خطوات  خمس  من  المكونة  التصميمي 

تحديد  بالمشكلة،  اإلحساس  وهي 

النموذج،  بناء  األفكار،  توليد  المشكلة، 

هذا  يهدف  كما  النموذج،  اختبار  ثم  ومن 

المسار إلى تمكين الطلبة وتوسع مداركهم 

حلول  ابتكار  على  قادرين  يصبحوا  حتى 

المشكالت  لمختلف  وفعالة  مفيدة  ونماذج 

التفكير  لكفاية  تحقيقا  وذلك  المعاصرة، 

البحث  وكفاية  الناقد  والتفكير  اإلبداعي 

واالستقصاء.

ورشة  التصميمي  التفكير  مسار  وقدم   

أدى  حيث  االبتدائية  للمرحلة  مخصصة 

التجارب  من  عددا  المشاركون  الطلبة 

المواد  خصائص  على  للتعرف  العلمية 

المختلفة المستخدمة في تغليف األغذية، 

اتباع  ثم  ومن  لها،  المبتكرة  والتصاميم 

تصميم  في  التصميمي  التفكير  منهجية 

كما  الطعام،  حفظ  أجل  من  مبتكر  غالف 

مخصصة  أخرى  ورشة  المسار  تضمن 

للمرحلة اإلعدادية حيث استكشف الطلبة 

وتوصيل  عزل  على  المختلفة  المواد  قدرة 

التفكير  خطوات  تطبيق  ثم  ومن  الحرارة، 

لحل  المكتسبة  والمعرفة  التصميمي 

مشكلة الفقد الحراري التي تواجه شركات 

ستتنافس  حيث  األطعمة.  وتوصيل  نقل 

نموذج  لتصميم  المشاركة  المجموعات 

بشكل  الحرارة  لحفظ  لصندوق  نهائي 

قبل  من  مخرجاتهم  تقييم  وسيتم  فعال. 

محكمين مختصين من جامعة قطر. 

نورة  الدكتورة  األستاذة  بدورها  وأشارت 

للعلماء  قطر  جامعة  مركز  مدير  ثاني  آل 

وأنه  التصميمي  التفكير  الى  الشباب 

تدعو  التي  االستراتيجيات  من  يعتبر 

وربط  المنطقي  التفكير  استخدام  إلى 

اليومية  بالحياة  العلمية  المفاهيم 

كالتفكير  الضرورية،  المهارات  واكتساب 

إليجاد  المشكالت  حل  ومهارات  النقدي 

معايير  واستيفاء  إبداعي،  بشكل  الحلول 

البيئية،  الناحية  من  واالستدامة  التكلفة 

قائم  مجتمع  بناء  في  يسهم  سوف  والذي 

على االبتكار.

معنية بحقوق اإلنسان.. الجمالي:

قطر طرف في »7« اتفاقيات أساسية

منوهًا إلى أن دولة قطر أصبحت طرفًا في سبع 

اتفاقيات،  تسع  أصل  من  أساسية  اتفاقيات 

االتفاقيات  من  للعديد  انضمامها  عن  فضاًل 

أقرتها  التي  اإلنسان  بحقوق  المعنية  الدولية 

األمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة. 

حلقة  فعالية  أعمال  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 

العمل التعريفية التي نظمتها اللجنة العمانية 

اإلنسان  اتفاقيات حقوق  اإلنسان بشأن  لحقوق 

عمان،  سلطنة  عليها  صادقت  التي  الدولية 

وأشار الجّمالي إلى أن اللجنة الوطنية في حوار 

وذلك  الدولة،  في  المعنية  الجهات  مع  مستمر 

الصكوك  إلى  االنضمام  أو  المصادقة  الستكمال 

أفردت  اللجنة  أّن  إلى  الفتًا  األخرى،  الدولية 

بشأن  خاصة  جزئية  السنوية  تقاريرها  في 

المواثيق  على  بالمصادقة  المتعلقة  التوصيات 

الدولية ومواءمة التشريعات الوطنية. 

لحقوق  الوطنية  اللجنة   
َّ

إن الجّمالي:  وقال 

في  متراكمة،  وتجارب  خبرات  رت 
َّ

طو اإلنسان 

حقوق  اتفاقيات  على  بالمصادقة  يتعلق  ما  كل 

وأضاف:  أحكامها.  تنفيذ  ومتابعة  اإلنسان 

تجربتنا  خالصة  أهم  الخص  أن  أستطيع 

الفنية  القدرات  بناء  وهي:  نقاط  ثالث  في 

مع  التعامل  يخص  فيما  للجنة  والتنظيمية 

عملنا  كما  اإلنسان.  لحقوق  الدولية  المنظومة 

الجهات  إلى  والخبرات  القدرات  هذه  نقل  على 

من  وذلك  الحكومية؛  وغير  والوطنية  الحكومية 

النقاشية  والحلقات  والمنتديات  الدورات  خالل 

وإعداد  اإلنسان،  حقوق  باتفاقيات  المعنية 

توصياتها،  تنفيذ  ومتابعة  لهيئاتها  التقارير 

التشريعات،  مواءمة  عمليات  تطوير  عن  فضال 

السلطة  من  االتفاقيات  أحكام  وتطبيق 

واألنشطة  البرامج  هذه  كانت  وقد  القضائية. 

كما  للجنة،  االستراتيجية  الخطط  محور 

الجهات  مع  تواصل  ديمومة  على  اللجنة  عملت 

الوطنية  التشريعات  مراجعة  بشأن  الحكومية 

وتعديلها بما يتوافق مع المواثيق الدولية. وأشار 

في  جزئية  خصصت  اللجنة  أن  إلى  الجمالي 

على  التطورات  عنوان  تحت  السنوية  تقاريرها 

الدولية،  واالتفاقيات  الوطني  التشريع  صعيد 

بقوانين  والمراسيم  القوانين  بالتحليل  تتناول 

بشأن  المرئيات  وإبداء  الوزارية،  والقرارات 

اإلنسان،  لحقوق  الدولية  المعايير  مع  اتساقها 

إلى  الموازية  للتقارير  اللجنة  تقديم  على  عالوة 

خريطة  ووضع  الدولية،  اإلنسان  حقوق  هيئات 

لكافة  ونشرها  توصياتها  تنفيذ  بشأن  طريق 

توعوية  برامج  وصياغة  المصلحة،  أصحاب 

وتثقيفية وتدريبية حولها.

الحقوقية  باإلنجازات  الجمالي  وأشاد   

وقيادتها  عمان  سلطنة  حققتها  التي  التراكمية 

اإلنسان، فضاًل  في مجال تعزيز وحماية حقوق 

الدولية  المنظومة  في  اإليجابي  انخراطها  عن 

على  المصادقة  آخرها  وكان  اإلنسان،  لحقوق 

موضوع  الدولية؛  اإلنسان  حقوق  اتفاقيات 

إلى  بالشكر  وتوجه  الفعالية.  هذه  انشغال 

الحوسني  شوين  بن  عبدالله  الشيخ  المكرم 

على  اإلنسان  لحقوق  العمانية  اللجنة  رئيس 

فعالية  أعمال  في  للمشاركة  الكريمة  دعوته 

الجمالي  توجه  كما  التعريفية،  العمل  حلقة 

السامية  المتحدة  األمم  لمفوضية  بالشكر 

لحقوق اإلنسان، على األدوار المهمة التي تقوم بها 

من أجل بناء قدرات المؤسسات الوطنية، ودعم 

تفاعلها مع النظام الدولي لحقوق اإلنسان.

للدراسة في فصل الربيع »2023«

فتح القبول بـ »علوم الطيران«.. »2« أكتوبر

أعلنت أكاديمية قطر لعلوم الطيران عن فتح 

باب القبول لفصل الربيع 2023، خالل الفترة 

2022 لجميع البرامج  27 أكتوبر  2 وحتى  من 

مبنى  األكاديمية  بمقر  وذلك  األكاديمية، 

صباحًا   7.30 الساعة  من  والتسجيل  القبول 

إلى الساعة الواحدة ظهرًا.

وأكدت األكاديمية على أن من شروط القبول 

معدل  على  العامة  الثانوية  طالب  حصول 

المتقدمين  على  ويجب   ،%  70 عن  يقل  ال 

األوراق  من  التسجيل  متطلبات  إحضار 

الشخصية  البطاقة  من  صورة  التالية: 

أو  األمر  ولي  بطاقة  من  صورة  السفر،  وجواز 

»خلفية  شخصية  صور   4 عدد  سفره،  جواز 

زرقاء«، دفع 300 ريال قطري رسوم التسجيل 

والمقابلة »غير قابلة لالسترجاع«، صورة من 

وزارة  من  مصدقة  العامة  الثانوية  الشهادة 

التربية والتعليم والتعليم العالي.

طالب  على  يجب  أنه  األكاديمية  وأكدت 

معادلة  خطاب  إحضار  الخاصة،  المدارس 

التربية  وزارة  من  مصدقة  الثانوية  الشهادة 

العالي،  والتعليم  والتعليم 

الفحص  شهادة  وكذلك 

خالل  من  وذلك  الطبي، 

الطبي  القومسيون 

للمهندسين الفرقة األولى، 

للفرقة  الجوية  والمراقبة 

الثالثة.

دراسة  شروط  وعن 

أكدت  الجوية،  المراقبة 

لعلوم  قطر  أكاديمية 

على  يجب  أنه  الطيران، 

قطري  يكون  أن  الطالب 

يكون  وأن  الجنسية، 

الشهادة  على  حاصال 

الثانوية العامة بمعدل 

 ،%  70 عن  يقل  ال  عام 

الطالب  عمر  يزيد  وأال 

عن 24 سنة، وأن يكون 

واللغة  الرياضيات  مادتي  في  متفوقا  الطالب 

اإلنجليزية، وكذلك اجتياز امتحان اآليلتس 

كما    .)5.5( عن  يقل  ال  عام  بمعدل   )IELTS(

برنامجا  صممت  أنها  على  األكاديمية  أكدت 

معايير  تتناسب  ال  الذين  للطالب  تأسيسيا 

تقديراتهم  مع  باألكاديمية  الدراسي  القبول 

الطلبة  كفاءة  مستوى  رفع  بهدف  الدراسية، 

المطلوبة،  القبول  معايير  لديهم  لتتحقق 

حيث تصل مدة دراسة مسارات البرنامج إلى 

11 أسبوعًا، وتشمل هذه المجاالت الفيزياء، 
التقارير  وكتابة  المعلومات،  وتكنولوجيا 

العام  المستوى  »من  والرياضيات  التقنية، 

وحتى التقني«. 

باختبارات  يبدأ  البرنامج  أن  إلى  وأشارت 

بدراسة  يقوم  ثم  ومن  المستوى،  تحديد 

تقييم  يتم  ذلك  وبعد  مكثفة،  كورسات 

ويركز   ،IELTS الختبار  وفقًا  الطالب 

اللغة  مجال  على  أيضًا  التأسيسي  البرنامج 

الدولي  االعتماد  على  حصل  وقد  اإلنجليزية، 

عبر  اإلنجليزية  اللغة  مستوى  لفحص 

القسم،  يعقدها  التي  اآليلتس  اختبارات 

إلى  اإلنجليزية  اللغة  برنامج  قسم  وقد 

اللغة  على  األول  يركز  دراسيين،  منهجين 

وينقسم  العامة،  اإلنجليزية 

لمساقات دراسية مصنفة في عدة مستويات 

المستوى  وحتى  االبتدائي  المستوى  من 

المتوسط.

حسب  باألكاديمية  الدراسة  مدة  وتكون 

فقسم  الطالب،  به  يدرس  الذي  القسم 

الطيران التجاري يدرس الطالب مدة عامين، 

العام  ونصف  عامين  الطالب  يدرس  كما 

تكون  كما  الطائرات،  صيانة  هندسة  بقسم 

إلكترونيات  هندسة  بقسم  الدراسة  مدة 

عشرة  الطالب  يدرس  كما  عامين،  طيران 

وبالنسبة  الهندسة،  فني  بقسم  أشهر 

سنة  الدراسة  مدة  تكون  الجوية  للمراقبة 

الجوية  األرصاد  لقسم  وبالنسبة  ونصف، 

كما  ونصف،  سنتين  الدراسة  مدة  تكون 

يدرس الطالب مدة عامين بقسم إدارة طيران 

متقدم.

بها  يوجد  الطيران  لعلوم  قطر  وأكاديمية 

يدرس  التي  والمسارات  األقسام  من  العديد 

والذي  الجوية  األرصاد  أولها قسم  الطالب،  بها 

لألرصاد  الدولية  المنظمة  باعتراف  يحظى 

إقليمي،  تدريب  كمركز   »WMO« الجوية 

ويعرض القسم مجموعة متنوعة من الدورات 

على  القائمة  الدراسية  والبرامج  التدريبية 

وتشمل  المنظمة،  في  التدريسية  المناهج 

منها  كل  مدة  قصيرة  دورات  الدورات  هذه 

وتغطي  أسبوعان، 

حول  موضوعات 

بالطقس،  التنبؤ 

البيانات  وتحليل 

واألرصاد  المناخية، 

البحرية  الجوية 

وغيرها.

إدارة  برنامج  كذلك 

والذي  الجوية  المراقبة 

يختص بتأهيل الكوادر 

في  للعمل  البشرية 

الجوية  الحركة  مراقبة 

بمعارف  تزويدهم  عبر 

في  متخصصة  علمية 

الحركة  مراقبة  جوانب 

الجوية.

{ فيصل األنصاري

الدوحة          $

الدوحة          $

 كتب          محمد الجعبري 

أكد سعادة السّيد سلطان بن حسن الجّمالي األمين العام 
للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان على حرص اللجنة بتقديم 
التوصيات لتشجيع الدولة على المصادقة أو االنضمام إلى 

المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ومواءمة التشريعات الوطنية 
مع أحكامها. 

{ سلطان الجمالي يلقي كلمته

حوار مستمر 
مع الجهات 

المعنية 
الستكمال 
االنضمام 
للصكوك 

الدولية األخرى

مسقط           $
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حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية ورؤية 

المناطق  بعض  على  متوقعة  متدنية  أفقية 

بعض  مع  نهارا  حارا  الطقس  وسيكون  أحيانا، 

على  مثار  غبار  إلى  خفيف  غبار  مع  السحب 

بعض المناطق أحيانا، وستكون حركة الرياح 

تصل  هبات  مع  عقدة   20  -  10 غربية  شمالية 

أحيانا،  المناطق  بعض  على  عقدة   28 إلى 

وسوف تتراوح درجة الحرارة في الدوحة ما بين 

31 إلى 39 درجة مئوية.

طالبات »التربية« يزرن »وفاق«
بهدف االطالع على دوره المجتمعي

استقبل مركز االستشارات العائلية »وفاق« في مقره بمدينة 

لوسيل مجموعة من طالبات كلية التربية بجامعة قطر 

تخصص )تربية فنية(، في زيارة ميدانية لمقر المركز 

بهدف االطالع على دور المركز في المجتمع وطبيعة عمله في 

مجال األسرة.

تم خالل الزيارة تقديم عرض تعريفي للطالبات للتعرف 

على المركز ورسالته وأهدافه االستراتيجية، ومجاالت 

العمل والخدمات التي يقدمها للفئة المستهدفة، إضافة إلى 

االطالع على طبيعة العمل في إدارات وأقسام المركز التي 

تقدم خدمات استشارية وإرشادية متخصصة، كما تم بعد 

ذلك مناقشة بعض النماذج والتطبيقات العملية للرسم 

كأداة للتعبير والتقييم والعالج واإلرشاد النفسي. وقد شارك 

في تقديم العرض والنقاش من جانب المركز كل من د. 

أشرف العريان االختصاصي النفسي ود. أمجاد يحيى 

االختصاصية النفسية. وفي ختام الزيارة تم أخذ الطالبات 

في جولة تعريفية في إدارات وأقسام المركز المختلفة.

ِحفاًظا على تقوية الروابط الزوجية واأُلسرية لكافة شرائح 

المجتمع في دولة قطر، تم تأسيس مركز االستشارات 

العائلية »ِوفاْق« في العام 2002، بهدف المساهمة في تقوية 

الزواج والروابط األسرية والحد من التفكك األسري، وذلك من 

خالل تقديم الِخدمات الوقائية والعالجية المتخصصة، 

ويعتبر المركز األول من نوعه بالدولة، حيث يؤدي رسالته 

االجتماعية عبر استشاريين ومرشدين متخصصين 

ومؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة. ويعمل المركز منذ عام 

2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي، 
التي تتبع بدورها وزارة التنمية االجتماعية واألسرة.

حمد حسن التميمي

رأي

Instagram: @hamadaltamimiii

هل الخوف وهم؟
الخوف ليس طفرة في عالم البشرية، وال سمة ذميمة، بل 

هو شعور أو رد فعل عاطفي ينتاب اإلنسان عندما يتعرض 

إلى موقف أو حدث يتهدد وجوده أو أحالمه. 

في بدايات البشرية كان الناس يخشون أهوال الطبيعة 

من براكين وزالزل وصواعق وفيضانات، إلى أن صار اإلنسان 

يخشى من أخيه اإلنسان الذي ال يستطيع أن يتنبأ بما 

يخفيه، ويدرك دومًا ما يخبئه في جعبته، كون دخائل 

النفوس مخفية عن الجميع، فال أحد مطلع على سريرة أي 

شخص في العالم.

ومع مرور العقود وتعاقب العصور أخذ الخوف يتخذ أشكاال 

عديدة ال حصر لها، وصواًل إلى خوف المرء من الفشل، 

واختراع سيناريوهات سوداوية للمستقبل ونحن نحيا في 

قلب الحاضر، فمن أبرز قدرات العقل البشري هي قدرته على 

التخيل، ونسج القصص غير الواقعية، ومن ثم تصديقها 

كأنها أمر واقع. 

كثير من الناس يقضون حياتهم خائفين من الفشل، 

فيقعد واحدهم عن العمل، ويستسلم متى واجه مشروعه 

الجديد عقبة صغيرة، أو حتى إنه ال يبدأ مشروعًا لمجرد 

الخوف من احتمالية اإلخفاق؛ فيحرم نفسه من إمكانية 

إنجاز شيء مهم في حياته، بل واألغلب أنه يفشل في معظم 

جوانب حياته وال يصل إلى حيث يصبو، بسبب هذا الخوف 

الذي يستبد بكيانه فيملي عليه ما يفعل وما ال يفعل.

ال شك أن الخوف أمر فطري يمكن أن يكون مفيدًا وصحيًا 

في بعض المواقف، لكونه أشبه بناقوس الخطر الذي يدق 

لتنبيه اإلنسان بأن هناك موقفًا حساسًا ينبغي تجنبه أو 

االستعداد له، لكن الخوف في الوقت ذاته يمكن أن يتحول 

إلى سور يحول بيننا وبين أحالمنا، إن هو أصبح حالة تالزم 

المرء كل يوم فتعيقه عن التقدم.

يعد الخوف من الفشل من أكثر المعوقات التي تمنع 

اإلنسان من تحقيق أهدافه، لكن هناك أيضًا الخوف من 

النجاح، والذي يعتبر فوبيا شائعة بين أوساط الناس في 

شتى أنحاء العالم، تجعل الشخص يتجنب أداء مهامه 

وواجباته، ويلجأ إلى المماطلة والتسويف، ويهرب من إنجاز 

أي عمل يمكن أن يسلط الضوء على مهاراته وقدراته.

أما الخبر الجميل، فهو أن الخوف ليس حالة مستعصية 

على الحل، بل هناك العديد من االستراتيجيات المناسبة 

للتغلب عليه. حيث إن مواجهة الخوف على سبيل المثال ال 

الحصر تعد من أهم الطرائق لخفض الشعور بالتردد. فكلما 

شعرت بخوف شديد من اإلقدام على أمر، ادفع نفسك لفعله 

رغم إحساسك ذاك، مع تحكيم العقل طبعًا.

على سبيل المثال، ربما أنت من األشخاص الذين يخافون 

التحدث أمام الجماهير، لكنك في الوقت ذاته تعمل مؤخرًا 

في مجال إداري يتطلب منك االجتماع بالموظفين وإلقاء 

كلمة أمامهم جميعًا. بداًل من تجنب الموقف مرارًا وتكرارًا، 

ابدأ بعمل اجتماعات مصغرة تضم عددا محدودًا من 

الموظفين، ثم تدرج بنفس األسلوب إلى أن تصبح قادرًا على 

التحدث أمام عدد أكبر من الموظفين وتكسر حاجز الخوف 

ذاك.

أما بخصوص المخاوف المستقبلية، فيجب أن ندرك 

جيدًا أن أعظم مخاوفنا ال تحدث أبدًا، وإنما هي مجرد أوهام 

يخترعها عقلنا الباطن، ولهذا يجب أن تمارس فن العيش 

في اللحظة الراهنة ألنه كفيل بتخليصك من هواجس 

األيام القادمة. المستقبل مجرد حدث لم يأِت بعد، فلماذا 

تعيشه قبل أن يحدث؟ وغالبًا لن يحدث كما تعتقد. إذن 

عليك التركيز على الحاضر فقط، واالستعداد للغد قدر 

استطاعتك، ثم ترك عجلة الحياة تدور وأنت مستبشر 

خيرًا. 

إذن، فالحل يكمن في مجابهة الخوف بداًل من الهرب، وعش 

اللحظة الراهنة بانغماس تام، وتعلم كيفية محاكمة األمور 

محاكمة عقلية منطقية، مع التفريق بين الوهم والحقيقة، 

ورفض االستسالم مهما كانت التحديات، إلى جانب التفاؤل 

واستبشار الخير دومًا. افعل ذلك، وستشهد تحواًل كبيرًا 

في حياتك الشخصية والمهنية، وستضع قدمك على طريق 

النجاح. 

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

الدوحة           $

يقدمها مخترعو »نجوم العلوم«

ابتكارات تخدم البيئة

سبعة  أفضل  العلوم  نجوم  منصة  إلى  صعد 

للبرنامج  عشر  الرابع  الموسم  في  مبتكرين 

جدوى  إلثبات  وذلك  قطر،  لمؤسسة  التابع 

ٌملحة  تحديات  تعالج  التي  اختراعاتهم  مشاريع 

في  سيما  العالم،  أنحاء  جميع  في  للمجتمعات 

مجاالت االستدامة البيئية.

الذي   – العلوم  نجوم  برنامج  عزز  بدايته،  منذ 

والتكنولوجيا–  للعلوم  قطر  واحة  تستضيفه 

التواصل بين الشباب المبدع وكبار خبراء البيئة 

في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، مما ساعدهم 

حلول  إلى  أفكارهم  وتحويل  أحالمهم  تحقيق  على 

موثوقة قادرة على معالجة أكثر التحديات البيئية 

استدامة  تتطلب  والتي  العالم،  يواجهها  التي 

نجوم  برنامج  لمشتركي  يمكن  حيث  عاجلة 

خالل  من  وتسويقها  مشاريعهم  تطوير  العلوم 

خدمات الدعم في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، 

بما في ذلك برامج اإلرشاد واالحتضان والتمويل.

سليمان  سعيد  سمية  المبتكرة  سعت  وقد 

التلوث  لمكافحة  عمان،  سلطنة  من  السيابية، 

العالم  محيطات  منه  تعاني  الذي  البالستيكي 

باستخدام اختراعها »معالجة المواد البالستيكية 

الدقيقة«،  أما يوسف فرمي، الحائز على الدكتوراه 

في مجال اإللكترونيات الدقيقة، فيهدف إلى تقديم 

العقارب  من  السم  الستخالص  جديدة  طريقة 

دون تعريض صحتهم للخطر، خاصة أن الجزائر 

العقارب  أنواع  أكثر  من  لبعض  موطًنا  تعتبر 

المجتمع  اهتمام  تثير  والتي  العالم،  في  خطورة 

من  واحد  غرام  استخراج  تكلفة  تصل  إذ  الطبي، 

أحد  يعد  بذلك  وهو  دوالر،   7500 إلى  العقرب  سّم 

الصناعات  مجال  في  طلًبا  وأكثرها  المواد  أغلى 

الدوائية في العالم.

من جانبه، قال الدكتور خالد محمود، مدير أبحاث 

التابع  والطاقة،  البيئة  لبحوث  قطر  معهد  في 

قطر:  مؤسسة  عضو  خليفة،  بن  حمد  لجامعة 

»الشك أن العالم العربي يعتبر موطًنا لنظام بيئي 

متنوع يحتضن النباتات والحيوانات الفريدة التي 

تشكل جزًءا من جمال المنطقة وتاريخها، ويمثل 

هؤالء المبتكرون موجة من الشباب العربي الذين 

العلمية  مواهبهم  من  االستفادة  إلى  يتطلعون 

وتقليل  البيئي  النظام  هذا  لحماية  والهندسية 

تأثير مجتمعنا على الموائل الطبيعية«.

نجوم  برنامج  خريجة  عايش،  ميمونة  وعملت 

نباتي  »فلتر  على  السابع،  الموسم  من  العلوم 

الكعبي،  سالم  طرح  حين  في  المياه«،  لتنقية 

وهو  »لوبانيوم«،  ابتكاره  العاشر،  الموسم  خريج 

من  بكفاءة  يعمل  للبيئة  صديق  عضوي  ورنيش 

دون اآلثار الجانبية الضارة للمنتج التقليدي.

الدوحة           $
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لالستفسار : 40002222

صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٤103

�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  السيد/الرباء  يعلن 
الرقم  ويحمل   ،00200326 رقم:  سفر  جواز  ويحمل  فلسطيني، 
ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن   ،30999900092 الشخيص: 
اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن   . اوغلو  يوسف  الرباء  بإسم:  
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل  للجوازات  العامة  االدارة 

اإعالن
الجنسية   ، القريناوى  محمد  يوسف  نبيل  السيد/محمد  يعلن 
الرقم  ويحمل   ،00200328 رقم:  سفر  جواز  ويحمل  فلسطيني، 
ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن   ،30699900253 الشخيص: 
اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن   . اوغلو  يوسف  محمد  بإسم:  
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل  للجوازات  العامة  االدارة 
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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إتــالف مالييـــن اللقاحــــات

الصحة  وزارة  أعلنت 

السبت  السويسرية 

مليون   10,3 ستتلف  أنها 

موديرنا  لقاح  من  جرعة 

انتهاء  بعد  لكوفيد  المضاد 

األسبوع. هذا  صالحيتها 

أمامها  ليس  إنه  الوزارة  وقالت 

الجرعات  إتالف  سوى  خيار 

األربعاء  صالحيتها  انتهاء  بعد 

»كيستون-  وكالة  وفق  الماضي، 

إيه تي إس« لألنباء. 

 2,5 أن  الوزارة  عن  الوكالة  ونقلت 

لوجستية  قاعدة  في  مخزنة  جرعة  مليون 

في  مليون  و7,8  السويسري  للجيش 

مستودع تخزين خارجي في بلجيكا.

األخبار  لموقع  تقريرا  الوزارة  وأكدت 

قيمة  قدر  »بيوباشتر«  السويسري 

مليون   280 بنحو  ستتلف  التي  الجرعات 

فرنك سويسري )285 مليون دوالر(.

من  كثيرة  جرعات  سويسرا  طلبت  وقد 

وثبات  المصنعة،  الشركات  مختلف 

فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا جعل فائضها 

الجرعات كبيرا. من 

في  اإلخباري  انفو«  »سويس  موقع  وقدر 

فائضا  سويسرا  لدى  أن  حزيران/  يونيو 

كوفيد  لقاحات  من  جرعة  مليون   38 بنحو 

نهاية  قبل  صالحيتها  تنتهي  المختلفة 

العام.

جرعة  مليون   3,5 نحو  إن  الوزارة  وقالت 

ستكون  والمعّدل  الجديد  موديرنا  لقاح  من 

التعزيز  حملة  سويسرا  تبدأ  عندما  متاحة 

المقبل. الشهر  التالية 

 13556 سجلت  التي  سويسرا  ولقحت 

في   70 نحو  الوباء،  بداية  منذ  بكوفيد  وفاة 

مليون   8,7 عددهم  البالغ  سكانها  من  المائة 

نسمة.

اإلفطار الصحي 

تغطية األرض باإلنترنت

ثلوج في تركيا

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء 

األميركية سبيس إكس، 52 قمرا صناعيا من طراز 

ستارلينك إلى الفضاء.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن صاروخ فالكون 9 

أطلق من مطار كيب كانافيرال الفضائي بوالية 

فلوريدا األميركية، مضيفة أن الصاروخ حمل األقمار 

الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، بعد حوالي 15 

دقيقة من إقالعه.

وقد هبط الجزء األول من الصاروخ متعدد االستخدام 

بنجاح بعد تسع دقائق تقريبا من إطالقه، في 

منصة عائمة في المحيط األطلسي.

يذكر أن مجموعة ستارلينك تخصص لتغطية 

الكرة األرضية كلها بشبكة اإلنترنت السريع.

تساقطت، السبت، أولى زخات الثلج للشتاء القادم 

على عدد من المرتفعات في والية »ريزة« شمال 

شرقي تركيا.

وقال مراسل األناضول إن مناطق مرتفعة في »ريزة« 

شهدت تساقط ثلوج بعد تدني درجات الحرارة في 

الوالية.

وأوضح أن الثلوج غطت مساحات من جبل »أوفيت« 

وهضبتي »تشاغران قايا« و»صاميستال« في »ريزة«.

واحتفل بعض المواطنين بالثلوج في المناطق 

المذكورة عبر ارتداء مالبس تقليدية ورقصات 

شعبية.

حذر خبراء التغذية بمجلة »فرويندين« األلمانية من 

أن الجسم يبدأ في فقدان الكتلة العضلية مع التقدم 

في العمر.

ولكن من األمور الجيدة هو إمكانية الحيلولة دون ذلك 

من خالل االعتماد على النظام الغذائي المناسب.

وأشار الخبراء األلمان إلى أن أهمية النظام الغذائي 

الجيد تكمن في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية 

والفيتامينات الالزمة لعمل الوظائف الحيوية، وهنا 

يؤكد الخبراء أن وجبة اإلفطار يجب أن يحتوي على 

كمية كبيرة من البروتين عالي الجودة.

وأوصى خبراء المجلة األلمانية بأن تحتوي الوجبة 

األولى في اليوم على حوالي 25 إلى 30 غراما من 

البروتين، حيث يتيح ذلك للجسم بتكوين 

األحماض األمينية التي يحتاجها للحفاظ على كتلة 

العضالت.

ومن اآلثار الجانبية اإليجابية األخرى للبروتين 

الشعور بالشبع لفترة طويلة بعد اإلفطار، ولمن 

يرغب في تناول طعام حلو في الصباح، يمكنه تناول 

دقيق الشوفان مع نصف موزة.

ترميم الفتة هوليوودعالج جديد للسرطان
جديدا  عالجا  إن  بريطانيا  في  علماء  قال 

شائعا  فيروسا  يستخدم  للسرطان، 

يبدو  وتدميرها،  الضارة  الخاليا  إلصابة 

واعدا في تجارب بشرية مبكرة.

المرضى،  أحد  لدى  السرطان  واختفى 

أورامهم تتقلص. بينما رأى آخرون 

فيروس  من  ضعيف  شكل  هو  والدواء 

تعديله  تم   - الهربس   - البرد  قرحة 

األورام. بحيث يقتل 

ومازالت هناك حاجة إلجراء دراسات أكبر 

وأطول، لكن الخبراء يقولون إن الحقن قد 

من  لمزيد  حياة  شريان  النهاية  في  يوفر 

متقدمة  حاالت  يعانون  الذين  األشخاص 

السرطان. من 

يقوم  الورم،  في  مباشرة  الحقن،  ومع 

بأسلوبين  السرطان  بمهاجمة  الفيروس 

السرطانية  الخاليا  غزو  طريق  عن   -

وجعلها تنفجر، وعن طريق تنشيط جهاز 

المناعة.

المطلة  الشهيرة  هوليوود  الفتة  ستخضع 

ألعمال  أنجلوس  لوس  مدينة  على 

لوضعها،  المئوية  الذكرى  قبيل  تجديد 

المقبل. العام  التي تحل 

ومن المقرر أن ُيغطى كل حرف من حروف 

آخر  وكان  جديد.  بطالء  الضخمة  الكلمة 

لي  جبل  قمة  فوق  الموضوعة  لالفتة  طالء 

قبل  تم  قد  التينية  حروف   9 من  والمكونة 

10 سنوات. وتحتاج الكلمة إلى إعادة طالء 
كل عقد تقريبا.

المكونة  الحروف  من  الحالية  والمجموعة 

الالفتة الموضوعة أعلى جبل لي هي  منها 

السنين. مر  على  الثالثة 

كلمة  من  المكونة  األولى  الالفتة  وُوضعت 

 1923 هوليوودالند )أرض هوليوود( في عام 

التي  هوليوود  تجارة  غرفة  تقول  كما 

مدينة  جانب  إلى  الموقع  إدارة  في  تسهم 

لوس أنجلوس وصندوق الفتة هوليوود.

      حفر
نيزكية في المريخ

في عام 2018، سجلت مركبة »إنسايت« المريخية، التابعة لوكالة ناسا، 

موجات زلزالية أكثر من 1300 هزة أرضية.

وأصبحت األلواح الشمسية لمركبة الهبوط الروبوتية بحجم السيارة 

مغطاة بغبار المريخ، ويتوقع علماء ناسا أن يتم إيقاف تشغيلها بالكامل 

بحلول نهاية عام 2022.

لكن االهتزازات الداخلية للكوكب األحمر ليست هي األشياء الوحيدة 

التي تكتشفها أجهزة قياس الزالزل في »إنسايت«، فهي تلتقط أيضا 

ارتطام الصخور الفضائية التي تصطدم بتربة المريخ.

في بحث جديد ُنشر في »نيتشر جيوساينس«، اسُتخدمت 

بيانات من »إنسايت« الكتشاف وتحديد 4 تصادمات نيزكية 

عالية السرعة، ثم تعقبوا الفوهات الناتجة في صور األقمار 

الصناعية من مركبة »مارس ريكونيسانس أوربيتر«، 

التابعة لناسا.

والنظام الشمسي مليء بصخور صغيرة نسبيا 

تسمى النيازك، ومن الشائع أن تصطدم 

بالكواكب، وعندما يصادف نيزك كوكبا 

به غالف جوي، فإنه يسخن بسبب 

االحتكاك، وقد يحترق تماما قبل 

أن يصل إلى األرض.


