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وزارة األوقاف: أمتنا فقدت عالما جليال

العالمة القرضاوي
فــي ذمـــة الـلــه

الدوحة- قنا- نعت وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية، أمس، الشيخ 

يوسف القرضاوي الرئيس 

المؤسس لالتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين.

وذكرت الوزارة في بيان لها »تنعى 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

في دولة قطر إلى جموع المسلمين 

فقيد األمة اإلسالمية العالمة الشيخ 

الدكتور يوسف القرضاوي الرئيس 

السابق لالتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين، والذي وافته المنية اليوم 

)أمس(«.

وأضاف البيان أن األمة العربية 

واإلسالمية فقدت عالمًا جلياًل من أبرز 

علمائها، لطالما دافع عن القضايا 

اإلسالمية، وكان له األثر الفاعل في 

نشر العلم الشرعي، والدعوة إلى 

الله بالحكمة والموعظة الحسنة، 

وعلى منهج الوسطية واالعتدال.

وتابع البيان »تتقدم وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية بخالص العزاء 

إلى أسرة الفقيد، وإلى األمة العربية 

واإلسالمية، وتتضرع إلى الله- عز 

وجل- أن يتغمد فقيد األمة بواسع 

رحمته، وأن يجعله مع الصديقين 

واألبرار، ويسكنه فسيح جناته، 

ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه 

وأمته، وأن يلهم أسرته واألمة العربية 

واإلسالمية الصبر والسلوان«.

نظام إلكتروني لسالمة الغذاء
منظومة 

محكمة 

للرقابة تستند 

إلى طرق 

عمل قياسية

دشنته وزيرة الصحة العامة 

الدوحة - قنا - دشنت سعادة الدكتورة حنان 

أمس،  العامة،  الصحة  وزيرة  الكواري  محمد 

النظام اإللكتروني لسالمة الغذاء »واثق«.

ويعتبر النظام اإللكتروني أحد المشاريع الوطنية 

المهمة ضمن استراتيجية قطر للصحة العامة، 

التي  المشاريع  من  حزمة  ضمن  يأتي  والذي 

وفق  الغذاء  سالمة  بمستوى  لالرتقاء  تهدف 

الممارسات  وأفضل  العالمية  المعايير  أعلى 

النظام  ويمثل  المجال.  بهذا  التطبيقية 

اإللكتروني منظومة محكمة لعملية الرقابة على 

الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع 

لضوابط االعتماد الدولي »ISO 17020«، من خالل 

ثالثة أنظمة مرتبطة إلكترونيا، تتمثل في نظام 

الغذاء المستورد والمصدر، ونظام  الرقابة على 

واإلدارة  المحلي،  السوق  في  الغذاء  على  الرقابة 

اإللكترونية لمختبرات تحليل األغذية.

الكواري  محمد  حنان  الدكتورة  سعادة  وأكدت 

أفضل  تبني  على  العامة  الصحة  وزارة  حرص 

األنظمة اإللكترونية وأكثرها فعالية وتكامال، وبما 

يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز 

صحة ورفاهية المجتمع.

االرتقــاء بمسـتـوى الســالمة 
وفق أعلى المعايير العالمية

د. الكـــواري: خــدمــات عـــالـيـة 
الجودة لتعزيز صحة المجتمع

أطلقها وزير العدل

بوابة للبحوث القانونية
»4« خبراء جدد 

يؤدون اليمين 
القانونية

تعّرف على المرافق والقاعات

وفد من »الناتو« يزور »الخدمة الوطنية«

وزراء العمل بدول مجلس التعاون: 

مونديال قطر فخر للمنطقة

»االسترليني«.. هبوط تاريخي

في  قطر  دولة  شاركت  قنا-  الرياض- 

المعالي  أصحاب  للجنة  الثامن  االجتماع 

والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون 

بالعاصمة  أمس،  العربية،  الخليج  لدول 

السعودية الرياض.

سعادة  االجتماع  في  قطر  دولة  وفد  ترأس 

الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل.

خالل  الوزراء  السعادة  أصحاب  وناقش 

بمجاالت  المتصلة  الموضوعات  االجتماع 

العمل في دول مجلس التعاون.

وأشادوا باستضافة دولة قطر لبطولة »كأس 

2022«، معتبرين أن إنجاز  FIFA قطر  العالم 

مستوى  على  األضخم  للبطولة  قطر  تنظيم 

العالم هو فخر لدول المنطقة.

الــجــنــيــه  تــــراجــــع   - ب  ف.  أ.   - لـــنـــدن 

 »1,0350« إلـى  االثنيـــن  أمس  االسترليني 

له  مـسـتـوى  أدنــى  وهــو  الدوالر  مـقــابل  فــي 

بمـعـاهــدة  العمل  انتـهـــاء  عند   »1971« منذ 

لتعويم  عالمي  نظــام  واعتمــاد  وودز  بريتـــون 

الصرف. سعر 

السفير األميركي:

قطر سوف تنظم 
موندياال نموذجيا

 أكد سعادة السيد تيمي ديفيس سفير 

الواليات المتحدة األميركية لدى الدوحة 

أن قطر ظلت شريكا لبالده في العديد 

من القضايا الرئيسية التي تواجهها في 

المنطقة وأهمها في السنوات األخيرة 

قيامها بنقل من هم بحاجة إلى المساعدة 

من أفغانستان، مؤكدا أن قطر قامت 

بدور قيادي ليس فقط في التأكيد على 

توفير مكان لهم بل أيضا في توفير ملجأ 

لهذه المجموعات من النساء واألطفال 

المعرضين لخطر االتجار بالبشر، ونعبر 

عن امتنان الواليات المتحدة لكل ما قدمته 

وتقدمه دولة قطر.

وقال خالل تصريحات صحفية إن 

العالقات القطرية - األميركية نمت في 

السنوات األخيرة بفضل قوة واستقرار 

دولة قطر ودورها الريادي في المنطقة، ولذا 

تم تصنيفها كحليف رئيسي للواليات 

المتحدة من خارج الناتو، وهي عالقات 

متطورة دائما.

وأكد السفير األميركي على حماسه 

الشديد قائال إن الواليات المتحدة بين 

منظمي البطولة المقبلة ونأمل أن نتعلم 

كافة الدروس .

ضـوابــط 
لـ »التقاضي عن بعد« 

قانونيون لـ $: 

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين:

فـقـدنـا عـالـمـا مـحـقـقـا
العالمي  االتحاد  نعى  قنا-  الدوحة- 

العالمة  أمس،  المسلمين،  لعلماء 

الرئيس  القرضاوي  يوسف  الشيخ 

لعلماء  العالمي  لالتحاد  المؤسس 

له:  االتحاد في بيان  وقال  المسلمين. 

اإلمام  سماحة  الله  رحمة  إلى  »انتقل 

يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس 

المسلمين،  لعلماء  العالمي  لالتحاد 

ألحكام  مبينا  حياته  وهب  الذي 

اإلسالم«.

اإلسالمية  »األمة  أن  االتحاد  وأضاف 

فقدت بوفاته عالما محققا من علمائها 

الله  سائال  األفاضل«،  المخلصين 

ويرحمه  له  يغفر  أن  القدير  العلي 

رحمة واسعة ويعفو عنه. 

وقد ولد الدكتور يوسف القرضاوي في 

التابعة لمحافظة  قرية »صفط تراب« 

العربية  مصر  بجمهورية  الغربية 

القرآن  حفظ  أتم  حيث   ،1926 عام  في 

الكريم وأتقن أحكام تجويده، وهو دون 

العاشرة من عمره.  ثم التحق بمعاهد 

األزهر الشريف، ثم بكلية أصول الدين 

على  حصل  ومنها  األزهر،  بجامعة 

العالمية سنة 52 - 1953م، ثم حصل 

من  التدريس  إجازة  مع  العالمية  على 

كلية اللغة العربية سنة 1954.

أفنى عمره في خدمة دينه وأمته
الشيخ محمد بن عبدالرحمن:

ــد بــن  ــم ــح نـــعـــى ســــعــــادة الـــشـــيـــخ م

رئيس  نائب  ثــانــي،  آل  عبدالرحمن 

مــجــلــس الــــــوزراء، وزيــــر الــخــارجــيــة، 

الــقــرضــاوي،  يــوســف  الشيخ  الــعــالمــة 

الرسمي  سعادته  حساب  عبر  وقــال 

على »تويتر«: رحم الله فضيلة الشيخ 

يــوســف الــقــرضــاوي الـــذي أفــنــى عمره 

وأمته، وأسكنه فسيح  في خدمة دينه 

ــه، خــالــص الـــتـــعـــازي ألســرتــه  ــات ــن ج

ومحبيه ولألمة اإلسالمية جمعاء.

رئيس مجلس الشورى

رمز الوسطية واالعتدال
قال سعادة السيد حسن بن عبدالله 

الــشــورى،  الــغــانــم،    رئــيــس مجلس 

الــعــالمــة  بــرحــيــل  فـــقـــدت  األمـــــة  إن 

من  رمــزا  الــقــرضــاوي  يــوســف  الشيخ 

من  وعلما  واالعــتــدال  الوسطية  رمــوز 

ــــة ســخــر حــيــاتــه لــخــدمــة  ــــالم األم أع

سعادته  ــه  ووج وأمــتــه،  دينه  قضايا 

»تويتر«  على  الرسمي  حسابه  عبر 

بهذا  الفقيد  ألســرة  التعازي  خالص 

الجلل. المصاب 
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شمالي سوريا

»قطر الخيرية« تفتتح مدرسة حق الشام

الباب  مدينة  في  الشام  حق  مدرسة  الخيرية  قطر  افتتحت 

من  كريم  تبرع  بفضل  تأتي  مبادرة  وهي  سوريا  شمال 

قطر  أطلقتها  التي  الشام  حق  حملة  ضمن  القطري  الشعب 

الخيرية بداية عام 2020. 

المنسق  الهاجري  مشعل  السيد  االفتتاح  حفل  حضر  وقد 

أوكان  والسيد  تركيا،  في  الخيرية  قطر  لمكتب  اإلقليمي 

عن  وممثلون  التركية،  أندا  لجمعية  العام  المدير  توسون 

كل من المجلس المحلي ومديرية التربية في مدينة الباب.

وتتألف المدرسة التي افتتحت من 18 غرفة صفية، باإلضافة 

لغرف إدارية ومختبرات علمّية، وهي مدرسة ثانوية للبنين، 

وطالب  النازحين  الطالب  من   1260 نحو  منها  يستفيد 

إلى  باإلضافة  المنطقة،  في  القاطنين  المضيف  المجتمع 

الكادر التعليمي واإلداري الذي يقدر بـ 60 موظًفا سيعملون في 

المدرسة.

في  التعليم  مشاريع  منسق  مسلم–  الله  عبد  السيد  وأشار 

مكتب قطر الخيرية في تركيا خالل كلمته في حفل االفتتاح 

أقف ومن  واآلن  العمل،  وبدأنا  الستار  أزحنا  »باألمس،  قائال: 

خيمة  المدرسة  هذه  ليست  مميز.  تعليمي  صرح  خلفي 

كرفانا  وليست  عام،  كل  نستبدلها  أن  نحتاج  تعليمية 

متكامل  بناء  هي  بل  أعوام،  خمسة  كل  نستبدله  تعليميا 

تعليم  في  هام  دور  لها  سيكون  الحديثة،  للمعايير  وفقًا 

وتثقيف أجيال من الشباب تمهيدا النتقالهم إلى الجامعات«.

 1 عمران  مدرستي  افتتاح  أيضا  النشاط  هذا  خالل  تم  كما 

في  عمران  مشاريع  سلسلة  ضمن  االبتدائيتين   2 وعمران 

مخيمات قباسين في ريف حلب، حيث تتألف كل مدرسة 

من غرفتين صفيتين وغرفة إدارية ودورات مياه باإلضافة إلى 

باحة واسعة يلعب ضمنها األطفال بأمان، بهدف زيادة وصول 

األطفال الالجئين في المخيمات إلى التعليم مع مراعاة تأمين 

بيئة تعليمية مالئمة وجاذبة للطفل. 

التربية  ومديرية  المحلي  المجلس  من  كل  توجه  وقد 

على  الخيرية  ولقطر  قطر  ألهل  بالشكر  الباب  منطقة  في 

تبرعاتهم وعطائهم الدائم في سبيل رفع المستوى التعليمي 

لطالب الشمال السوري، ودعمهم لكافة المشاريع الهادفة من 

تحسين الوضع اإلنساني االستثنائي هناك. 

تواصل  عن  الخيرية  قطر  فيه  أعلنت  وقت  في  ذلك  يأتي 

مشاريعها إلعادة تأهيل وترميم المدارس بالشمال السوري 

لزيادة قدرة وصول الطالب النازحين إلى التعليم الجيد للعام 

الثالث على التوالي بالتعاون مع شركائها.

قطر تدين اقتحام  
المسجد األقصى

بعد توقفه بسبب كورونا.. »القطرية للسرطان«:

استئناف برنامج
»زيارة المرضى«

إدانتها واستنكارها الشديدين  الدوحة- قنا- أعربت دولة قطر عن 

القتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي وعدد من المستوطنين للمسجد 

واستفزازا  الدولي  للقانون  انتهاكا  واعتبرته  المبارك،  األقصى 

لمشاعر ماليين المسلمين حول العالم.

المحاوالت  تؤدي  أن  من  أمس،  بيان  في  الخارجية،  وزارة  وحذرت 

والقانوني  التاريخي  الوضع  لتغيير  الممنهجة  اإلسرائيلية 

كما  العنف،  أعمال  وتجدد  األوضاع  تفجر  إلى  األقصى  للمسجد 

االعتداءات  لوقف  العاجل  التحرك  على  الدولي  المجتمع  حثت 

اإلسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

الثابت  قطر  دولة  موقف  على  التأكيد  الخارجية  وزارة  وجددت 

للشعب  المشروعة  والحقوق  الفلسطينية،  القضية  عدالة  من 

الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 

وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

تستأنف الجمعية القطرية للسرطان برنامج »زيارة المرضى« 

الذي دشنته بهدف تقديم الدعم النفسي والمجتمعي لمرضى 

وأبحاث  لعالج  الوطني  المركز  في  البالغين  من  السرطان 

الشركاء  من  بدعم  وذلك  للطب.  سدرة  في  واألطفال  السرطان 

البسمة  رسم  في  المجتمعية  بالمسؤولية  إيمانًا  والداعمين 

على وجوه هذه الفئة.

وفي إطار حملة التوعية بسرطانات األطفال ودعم المتعايشين 

لألطفال  الدورية  زيارتها  الجمعية  نظمت  الفئة،  هذه  من 

الجهات  من  عدد  مع  بالتعاون  للطب  سدرة  في  المرضى 

شركة  ممثل   - القاضي  محمد  السيد  أبرزهم  والشخصيات 

والسيدة  للحملة،  الفضي  والراعي  العقاري  للتطوير  مزايا 

من  وعدد  الدرويش،  مجوهرات  ممثل  الدرويش  عبدالله  عبير 

المؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي منهم السيد عبدالله 

دبدوب  شركة  قامت  كما  الصيفي،  حنين  والسيدة  الغافري، 

بتقديم الهدايا لألطفال.

العام  المدير  أشكناني–  منى  السيدة  أعربت  المناسبة  بهذه 

دعمهم  على  والداعمين  الشركاء  لكافة  شكرها  عن  للجمعية– 

التي تعنى بالمتعايشين  الجمعية السيما  المتواصل لبرامج 

ُأريُد،  قطر-  اتصاالت  لشركة  شكرها  وواصلت  السرطان،  مع 

بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  الخيرية،  قطر  القابضة،  سهيل 

جاسم الخيرية، قطر ألومنيوم.

وقالت أشكناني »إن برنامج زيارة المرضى يأتي استكمااًل لرحلة 

العطاء التي بدأتها الجمعية منذ إنشائها لتقديم الدعم المادي 

والمعنوي لفئة المتعايشين مع المرض«. 

دولة  شاركت  قنا-  الرياض- 

قطر في أعمال االجتماع الثامن 

الوزراء  السعادة  ألصحاب 

التنمية  بالشؤون/  المعنيين 

مجلس  بدول  االجتماعية 

التعاون لدول الخليج العربية، 

في  أمس  اختتمت  والتي 

العاصمة السعودية الرياض.

في  قطر  دولة  وفد  ترأس 

االجتماع السيد غانم بن مبارك 

المساعد  الوكيل  الكواري 

بوزارة  االجتماعية  للشؤون 

التنمية االجتماعية واألسرة.

مناقشة  االجتماع  خالل  جرى 

المدرجة  الموضوعات  من  عدد 

وفي  األعمال،  جدول  على 

األعلى  المجلس  قرار  مقدمتها 

واألربعين  الحادية  دورته  في 

االسترشادي  القانون  بشأن 

األشخاص  لتمكين  الموحد 

والقانون  اإلعاقة،  ذوي 

للعمل  الموحد  االسترشادي 

المقترح  والتصور  التطوعي، 

األسرة  بيوم  سنويا  لالحتفال 

إلى  باإلضافة  الخليجية، 

الخاص  التصور  مناقشة 

المشترك  الخليجي  بالعمل 

بدول  المرأة  شؤون  في 

المجلس.

للوزراء المعنيين بالشؤون االجتماعية بدول »التعاون«

قطر تشارك في اجتماع خليجي

لالتحاد الدولي لالتصاالت

.. وتشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين

أكد  للمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  خالل  ألقاها  كلمة  وفي 

الدولي  لالتحاد  العام  األمين  جاو،  هولين  السيد  سعادة 

لالتصاالت، على أهمية هذا الحدث، وذلك لرسم السياسات 

األعضاء  الدول  اتجاهات  وتحديد  الدولي،  لالتحاد  العامة 

يخدم  بما  وذلك  المقبلة،  للسنوات  الرقمي  التحول  نحو 

شعوب دول العالم.

لكي  فرصة  كونه  بالغة  بأهمية  يحظى  المؤتمر  إن  وقال 

حول  ومرئياتها  مقترحاتها  االتحاد  في  األعضاء  الدول  تقدم 

االتصاالت  قطاع  وهو  العالم،  في  حيوية  القطاعات  أهم 

وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

الستعراض  أيضا  فرصة  تشكل  الفعالية  أن  إلى  وأشار 

في  الرقمي  والتحول  االتصاالت  قطاع  في  المحرز  التقدم 

البلدان األعضاء، والتعرف على التجارب والمبادرات الرائدة 

المشتركة  الخبرات  من  لالستفادة  وذلك  المجال  هذا  في 

والبناء عليها إلحداث التغيير المطلوب.

العليا  الهيئة  المفوضين  المندوبين  مؤتمر  ويعتبر 

وهو  لالتصاالت،  الدولي  االتحاد  في  السياسات  لوضع 

قطاع  في  السياسات  لواضعي  دولي  عالمي  اجتماع  أكبر 

واحدة  مرة  ويجتمع  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا 

لالتحاد،  العامة  السياسات  لوضع  سنوات  أربع  كل 

األربع،  للسنوات  والمالية  االستراتيجية  الخطط  واعتماد 

في  األعضاء  والدول  للمنظمة،  العليا  اإلدارة  فريق  وانتخاب 

الراديو، ويعقد هذا المؤتمر  المجلس، وأعضاء لجنة لوائح 

السياسات  ووضع  لالتحاد،  االستراتيجي  التوجه  لتحديد 

المتطورة ألعضاء  إلى االحتياجات  التي تتطرق  والتوصيات 

االتحاد الدولي لالتصاالت.

بوخارست- قنا- شاركت دولة 
قطر، ممثلة بهيئة تنظيم 

االتصاالت، أمس في الجلسة 
االفتتاحية ألعمال مؤتمر 

المندوبين المفوضين 
لالتحاد الدولي لالتصاالت، 
الذي تستضيفه العاصمة 

الرومانية بوخارست من 26 
سبتمبر الجاري وحتى 14 

أكتوبر المقبل..وترأس وفد 
دولة قطر في افتتاح المؤتمر 

سعادة السيد أسامة بن 
يوسف القرضاوي سفير دولة 

قطر لدى جمهورية رومانيا.
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تعرف على أبرز ما تحتويه األكاديمية من مرافق

وفد من »الناتو« يزور »الخدمة الوطنية«

قطر تشارك في تصوير اصطدام
مسبار »دارت« بالكويكب »ديمورفوس«

الدوحة- قنا- تشارك دولة قطر المجتمع 

الدولي في الحملة العالمية التي تنظمها 

وتصوير  لرصد  األوروبية،  الفضاء  وكالة 

بالكويكب  »دارت«  مسبار  اصطدام 

الكويكب  حول  يدور  الذي  »ديمورفوس« 

األرض  عن  يبعدان  وهما  »ديدايموس«، 

مرة   40 يعادل  ما  أي  كم  مليون   15 حاليا 

والقمر،  األرض  بين  المسافة  قدر  تقريبا 

وحتى  »اإلثنين«،  أمس  مساء  من  وذلك 

فجر اليوم التالي. 

وذكر الدكتور بشير مرزوق »الخبير الفلكي 

الرصد  موقع  أن  القطري«  التقويم  بدار 

دولة  جنوب  »الخرارة«  منطقة  هو  سيكون 

بالتقاط  الرصد  فريق  يقوم  حيث  قطر، 

من  ابتداء  المتتابعة  الصور  عشرات 

الثالثاء»،  اليوم  صباح  من  الثانية  الساعة 

وأهمها خالل الـ 100 ثانية من بدء االصطدام 

عند الساعة 2:14 صباحا بتوقيت الدوحة 

المحلي، وستكون رؤية االصطدام بالعين 

المجردة صعبة جدا، لكن سيحاول أعضاء 

الفريق رصد المسبار باستخدام تلسكوب 

قطره 14 بوصة. 

تتمثل  القطرية  الرصد  جهات  أن  وأوضح 

بالتعاون  قطر  بجامعة  الفلك  نادي  في 

العربي  واالتحاد  القطري  التقويم  دار  مع 

التوعية  ومكتب  والفلك،  الفضاء  لعلوم 

الفلكية  والجمعية  قطر،  بدولة  الفلكية 

الرصد  في  وسيشارك  القطرية، 

في  الفلك  وهواة  المهتمين  من  العشرات 

دولة قطر.

المقرر أن عملية التصوير االحترافي  ومن 

سيقودها المصور الفلكي »أجيث إفرستر« 

من  سم«   30« المحوسب  تلسكوبه  عبر 

 ،»CCD« احترافيه  رقمية  كاميرا  خالل 

وهاني  مرزوق  بشير  الدكتور  والفلكيان 

الضليع عبر تلسكوب يبلغ قطره »35 سم« 

باإلضافة إلى كاميرا رقمية.

المسبار  بهذا  المنوطة  المهمة  وتعتبر 

»دارت« هي االصطدام بالقمر »ديمورفوس« 

كويكبه  حول  مساره  عن  قليال  ليحرفه 

»ديدايموس«، فإن فعل فإن مدار الكويكب 

سيتغير تبعا لذلك، وهذا يعني أن مسار 

الكويكب سيتغير، وبهذا سيتمكن العلماء 

من تحييد الكثير من تلك الكويكبات التي 

يكون مدارها قريبا من األرض.

الجدير بالذكر، أن إدارة الطيران والفضاء 

المسبار  أطلقت  »ناسا«  األميركية 

كويكب  مسار  لتغيير  »دارت«،  الفضائي 

تفاديا ألي اصطدام مدمر محتمل باألرض 

على متن الصاروخ الحامل »فالكون 9«، من 

بوالية  الفضائية  للقوة  »فاندنبرغ«  قاعدة 

»فلوريدا« األميركية العام الماضي.

تهدف لتمكين أدوات الكتابة اإلبداعية للطالب

بين المكتبة الوطنية ومركز الحضارة اإلسالمية بأوزبكستان

تكريم الفائزين في »فصيح الجامعة«

تعــاون لصــــون التــــراث الوثائــقي

والفنون  الثقافة  قسم  نظم 

بالتعاون  الطالبية  باألنشطة 

كلية  في  العربية  اللغة  قسم  مع 

المصرف  وبرعاية  والعلوم  اآلداب 

للفائزين  تكريم  حفل  اإلسالمي 

فصيح  الشعرية  المسابقة  في 

بحضور  وذلك؛   .2022 الجامعة 

كل من رئيس الجامعة الدكتور 

سعيد  والسيد  الدرهم،  حسن 

العام  المدير  مساعد  الخيارين 

لقطاع تمويل وخدمات الشركات 

وعدد  اإلسالمي،  قطر  مصرف  في 

وأعضاء  والمسؤولين  النواب  من 

بالجامعة  التدريس  هيئة 

باإلضافة إلى الطلبة، والمهتمين. 

تمكين  إلى  المسابقة  وهدفت 

للطالب  اإلبداعية  الكتابة  أدوات 

من خالل إثراء المشاعر في عملية 

الفصيح.  الشعري  التعبير 

العام  هذا  موضوعها  فاحتوى 

معنى  عن  تعبر  قصيدة  كتابة 

دوحة  في  بالجميع  »أهال  العبارة 

مع  تزامًنا  ذلك  ويأتي  الجميع«، 

الستضافة  الدولة  تحضيرات 

كأس العالم لكرة القدم 2022. 

كل  األولى  الثالثة  المراكز  احتل 

من الطالب سيد محمد صالح فاز 

بالمركز األول، وفي المركز الثاني 

فاز الطالب حمد موالنا حافظ نور 

الحق، أما الطالب محمد أفلج فقد 

وشارك  الثالث.  المركز  احتل 

مسابقة  في  التحكيم  لجنة  في 

اللغة  قسم  من  الجامعة  فصيح 

الرهاوي،  العربية د. محمد خالد 

محروس  د.  خليل،  لؤي  د. 

المحجري،  محمد  د.  محمد، 

ريسة  ا.  المحمود،  زينب  د. 

الدوسري. 

قطر  مكتبة  وقعت  قنا-  الدوحة- 

مركز  مع  تفاهم  مذكرة  الوطنية 

الحضارة اإلسالمية التابع لمجلس 

الوزراء بجمهورية أوزبكستان بهدف 

صون  جهود  في  التعاون  تعزيز 

والحفاظ  وحمايته  الوثائقي  التراث 

عليه، وتيسير الوصول إليه.

تان،  هوُسم  من  كل  االتفاقية  وقع   

قطر  لمكتبة  التنفيذي  المدير 

الوطنية، وشاعظيم منوروف، مدير 

مركز الحضارة اإلسالمية، بحضور 

أعاليوف  بهرمجان  السيد  سعادة 

)غير  أوزبكستان  جمهورية  سفير 

مقيم( لدى الدولة.

للمؤسستين  المذكرة  وتتيح   

تبادل  مجال  في  التعاون 

وقوائم  واإلصدارات،  المطبوعات 

كل  مجموعات  في  المخطوطات 

الرقمية  النسخ  وتبادل  منهما، 

ضمن  تندرج  التي  للمخطوطات 

الموضوعات  حول  العام  المشاع 

ذات االهتمام المشترك، كما تسهم 

والتعلم  المعرفة  نشر  تعزيز  في 

وإقامة  الثقافي،  التبادل  خالل  من 

ومبادرات  المشتركة،  الفعاليات 

التطوير المهني للمتخصصين في 

مجال التراث الوثائقي.

الوطنية،  قطر  مكتبة  وتسعى   

اإلقليمي  »اإلفال«  مركز  بصفتها 

والمحافظة  التراثية  المواد  لصون 

والدول  األوسط  الشرق  في  عليها 

التعاون  تعميق  إلى  العربية، 

الحضارة  مركز  مع  الثنائي 

اإلسالمية في أوزبكستان في مجال 

حفظ الكتب والمخطوطات العربية 

واإلسالمية وصونها.

المدير  تان،  هوُسم  وقالت   

الوطنية  قطر  لمكتبة  التنفيذي 

»يواجه  بالمناسبة:  كلمة  في 

واإلسالمي  العربي  الوثائقي  التراث 

واألخطار  التحديات  من  العديد 

الدول  جميع  تكاتف  تتطلب  التي 

المعنية لحماية هذا التراث الفريد 

وتبادله  رقمنته  عبر  وصونه، 

إليه«..  الوصول  وتيسير  وحفظه 

مذكرة  توقيع  أن  إلى  مشيرة 

الوطنية  قطر  مكتبة  بين  التفاهم 

في  اإلسالمية  الحضارة  ومركز 

مهمة  إضافة  يمثل  أوزباكستان 

للجهود الكبيرة التي تبذلها الجهتان 

التراث  على  الحفاظ  أجل  من 

الحضارة  إرث  وصون  اإلسالمي، 

مجاالت  مختلف  في  اإلسالمية 

المعرفة.

السيد  سعادة  قال  جانبه،  من   

جمهورية  سفير  أعاليوف  بهرمجان 

لدى  مقيم(  )غير  أوزباكستان 

أوزبكستان  »ترتبط  الدولة: 

تزداد  وطيدة،  بعالقات  قطر  ودولة 

السنين.  بمرور  ورسوخا  متانة 

هاتين  بين  االتفاق  هذا  وسيثمر 

زيادة  الكبيرتين  المؤسستين 

مختلف  في  الثنائي  التعاون  آفاق 

المجاالت، ومنها الدراسات واألبحاث 

المخطوطات  ورقمنة  اإلسالم  حول 

ضمن  أوزبكستان  في  الموجودة 

مبادرات ومقترحات أخرى عديدة«.

نظمت  المذكرة،  توقيع  وعقب   

علماء  إرث  حول  محاضرة  المكتبة 

قدمها  العصور،  عبر  أوزبكستان 

السيد شاعظيم منوروف، وسلطت 

الضوء على أشهر علماء أوزبكستان 

أصبحت  وكيف  التاريخ،  عبر 

ما  الحديثة على  الدولة  أوزبكستان 

هي عليه اآلن.

مدير  إيبيغ،  ستيفان  قدم  كما   

في  المميزة  المجموعات  شؤون 

من  نماذج  الوطنية،  قطر  مكتبة 

ضمن  أوزبكستان  علماء  أعمال 

بمكتبة  التراثية  المكتبة  مقتنيات 

قطر الوطنية، ومن أبرزهم: اإلمامان 

والخوازمي،  والترمذي،  البخاري 

وكذا  سينا،  وابن  والبيروني 

للمخطوطات  المفهرس  المعجم 

طشقند،  في  واإلسالمية  العربية 

الشهير  الضخم  والمصحف 

 14000    / هـ   800 القرآن«  »بيسنغور 

م.

الحضارة  مركز  أن  إلى  يشار   

يهدف  أوزبكستان  في  اإلسالمية 

والثقافي  العلمي  التراث  إلى دراسة 

الذين عاشوا  والتعليمي للدارسين 

الحديثة  أوزبكستان  أراضي  في 

لألجيال  التراث  على  للحفاظ 

القادمة، وتشجيع األفكار الحقيقية 

واإلنسانية  السالم  دين  لإلسالم، 

شاملة  دراسة  وإعداد  واإلبداع، 

وتوفير  األوزبكستاني،  للتراث 

ومنح  والبحثي  العلمي  العمل 

والدكتوراه  الماجستير  درجات 

الدراسات  في  الدولية  والدراسات 

اإلسالمية.

{ جانب من تكريم لجنة التحكيم

{ خالل توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين

الدوحة- قنا- زار وفد من حلف 

الناتو، أمس، أكاديمية الخدمة 

الوطنية وقام بجولة ميدانية 

ألقسامها والتعرف على أبرز 

ما تحتويه من مرافق وقاعات 

دراسية.

 وذكرت مديرية التوجيه 

المعنوي بوزارة الدفاع على 

موقعها الرسمي أن العميد 

الركن أحمد سعود الكواري 

نائب رئيس األكاديمية اجتمع 

مع وفد الحلف خالل الزيارة 

حيث ناقش الجانبان عددا 

من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك واستعرضا عالقات 

التعاون وسبل تعزيزها 

وتطويرها.

 وفي ختام الزيارة تبادل نائب 

رئيس أكاديمية الخدمة 

الوطنية الدروع التذكارية مع 

وفد حلف الناتو.

استعراض 
عالقات 
التعاون 
وسبل 

تعزيزها 
وتطويرها

$ الدوحة



تسهل على األطراف الحضور للجلسات 

وتخفف الضغط عن المحاكم

تطبيق االستماع عن بعد حاليا ألقوال 

المتهمين في جلسات تجديد الحبس

5متابعات السنة )28( - الثالثاء  1 من ربيع األول  1444هـ الموافق 27 سبتمبر 2022م العدد )9885(

أبرزها عدم اإلخالل باإلجراءات القضائية المتبعة.. قانونيون:

ضوابط لتطبيق »التقاضي عن بعد«

التقاضي  بتطبيق   $ لـ  تصريحات  خالل  وطالبوا 

حيث  والجنائية  المدنية  الدعاوى  مجال  في  ُبعد  عن 

الحبس  تجديد  جلسات  على  مقتصرة  حاليا  إنها 

االحتياطى مع ضرورة االلتزام بتطبيق جميع اإلجراءات 

عديدة  دوالاً  هناك  أن  إلى  مشيرين  الالزمة،  القانونية 

نظر  مجال  في  كبيرة  خطوات  خطت  العالم  حول 

الدعاوى عن ُبعد.

ُبعد  عن  التقاضي  أن  من  الرغم  على  أنه  وأوضحوا 

التجربة  هذه  مثل  في  البدء  أن  إال  ا،  ضرورياً ا  مطلباً بات 

شأنها  من  جديدة  آلية  لكونها  ا  تدريجياً يكون  أن  يجب 

وتشريعات  أسس  على  قائم  قضائي  نظام  تطبيق 

أي  في  خطأ  حدوث  على  يترتب  قد  قضائية  وإجراءات 

قبل  أنه  إلى  مشيرين  اإلجراءات،  بطالن  عناصرها  من 

ا  تدريباً مدربة  عناصر  إعداد  يجب  التنفيذ  في  البدء 

والقانونية  ا وعلى دراية تامة باإلجراءات القضائية  جيداً

مكاتب  مع  للتواصل  المندوبين  من  مجموعة  وتأهيل 

على  للتدريب  يمثلهم  من  أو  المعتمدين  المحامين 

لتجنب  المستحدث  اإللكتروني  النظام  عمل  طريقة 

جسيمة  أضرار  حدوثها  على  تترتب  قد  التي  األخطاء 

للمتقاضين.

في  التوسع  في  للقضاء  األعلى  المجلس  ويعتزم  هذا 

النطق  جلسات  في  وخاصة  ُبعد  عن  جلسات  عقد 

بداية  مع  ا  قريباً بتطبيقها  البدء  وسيتم  باألحكام 

عملية  ودعم  لتسهيل  وذلك  الجديد  القضائى  الموسم 

للجلسات،  الحضور  األطراف  على  والتيسير  التقاضي 

ُبعد  عن  الحضور  من  الدعوى  اطراف  سيتمكن  حيث 

المسجل  الجوال  الهاتف  على  يصلهم  رابط  خالل  من 

الوطني ويمكنهم حضور الجلسة عبر برنامج  بالعنوان 

المحاكم.  بنظام  والمرتبط   Teams
عمل  استمرارية  ضمان  من  التطبيق  سيدعم  كما 

خالل  حتى  المستعجلة  بالدوائر  خاصة  المحاكم 

يسهل  2022™بما  قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  إقامة 

بالمبنى. الحضور  عملية  واألطراف  المتقاضين  على 

فهي  حاليا  المتبعة  بعد  عن  التقاضي  آلية  وعن 

جلسات  خالل  المتهمين  ألقوال  باالستماع  مختصة 

تجديد الحبس االحتياطي بالتعاون مع وزارة الداخلية 

ضمن  وذلك  المباشر  التليفزيوني  النقل  تقنية  عبر 

مشيدا  التقاضي،  إجراءات  في  الرقمي  التحول  خطة 

للقضاء  األعلى  المجلس  بين  والناجح  البناء  بالتعاون 

ووزارة الداخلية في هذا الشأن.

اإللكترونية للمحاكم  التحول   

استطاعت  لقد  الخليفي  علي  المحامي  قال  البداية  في 

من  واالستفادة  القانونية  قدراتها  توظيف  قطر  دولة 

العدالة  مرفق  بتنظيم  الحديثة  التكنولوجيا  مخرجات 

واالستفادة من األفكار الحديثة بتغيير نشاط المحاكم 

خالل  من  اإللكترونية  المحاكم  إلى  التقليدية  من 

إلكترونيا  الدعوة  تسجيل  وهي  متقدمة  وسائل  إدخال 

اإللكتروني  التقني  إلى  الورقي  اليدوي  اإلطار  من  ونقله 

المتقدم.

العامة  والنيابة  للقضاء  األعلى  المجلس  أن  وأوضح 

في  العدالة،  تحقيق  إلى  دائمااً  يسعون  الداخلية  ووزارة 

التقاضي،  إجراءات  وتسهيل  اإلجراءات  تسريع  إطار 

ستسرع  بعد  عن  التقاضي  إجراءات  أن  إلى  الفتا 

عن  الضغط  تخفيف  بجانب  التقاضي  عملية  من 

بها. المراجعين  أعداد  وتقليل  المحاكم 

من  نستفيد  سوف  كمحامين  نحن  الخليفي:  وتابع   

اإلجراءات،  في  تسهيل  من  فيها  لما  التجربة،  هذه 

وسوف تثبت التجربة إلى أي مدى تساهم التكنولوجيا 

النجاح  لها  ونأمل  القضائية،  اإلجراءات  تحسين  في 

عن  التقاضي  عملية  أن  موضحا  مميزات،  من  لها  لما 

بحيث  المتبعة،  اإلجراءات  في  تعديل  إلى  تحتاج  بعد 

وهذه  الحديثة،  التقنيات  استخدام  إلى  اإلشارة  تتم 

إضافة  القانون،  وسيادة  العدالة  نظام  تعّزز  الخطوات 

إلى أنها توفر الوقت والجهد والنفقات وحماية المجتمع.

وأوضح أن محكمة االستثماروالتجارة تعد من المحاكم 

واختصار  اإلجراءات  تسريع  تستهدف  التي  اإللكترونية 

يعزز  ما  وهو  المعايير  أفضل  وفق  التقاضي  وقت 

المسؤولون  يبذلها  التي  بالجهود  مشيدا  قطر،  مكانة 

المطلوب  الدعم  لتوفير  للقضاء  األعلى  المجلس  في 

التقاضي  بإجراءات  الرقمي  التحّول  خطة  لتحقيق 

العدالة.  تحقيق  وسرعة 

تدريجي تطبيق 

عضو  السليطي  عيسى  المحامي  قال  جانبه  من 

التقاضي  إجراءات  إن  المحامين  جمعية  إدارة  مجلس 

التكنولوجي،  التقدم  ظل  في  ضرورة  أصبحت  ُبعد  عن 

جديدة  آلية  لكونها  ا  تدريجياً فيها  البدء  يجب  ولكن 

أسس  على  قائم  قضائي  نظام  تطبيق  شأنها  من 

وإجراءات قضائية جديدة قد يترتب- على  وتشريعات 

حدوث خطأ في أي من عناصرها- بطالن اإلجراءات.

إعداد  يتم  أن  تنفيذها  في  البدء  قبل  أوالاً  يجب  وأضاف: 

باإلجراءات  تامة  دراية  وعلى  ا  جيداً ا  تدريباً مدربة  عناصر 

القضائية والقانونية وتأهيل مجموعة من الموظفين من 

أجل التواصل مع مكاتب المحامين المعتمدين بالدولة أو 

اإللكتروني  النظام  من يمثلهم للتدريب على طريقة عمل 

على  تترتب  قد  التي  األخطاء،  لتجنب  المستحدث 

حدوثها أضرار جسيمة بالمتقاضين.

كافة  بتجهيز  للقضاء  األعلى  المجلس  قيام  إلى  وأشار 

قاعات التقاضي في المحاكم بالوسائل التقنية المتطورة 

المجال  العالمية في هذا  التي تتوافق مع أحدث األنظمة 

وأجهزة  الذاتية  الخدمة  أجهزة  تدشين  إلى  باإلضافة 

االستعالم ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، كما يتم نظر 

وأصبحت  ورقية  ملفات  وبدون  إلكترونيا  القضايا  جميع 

عبرالنظام،  إلكترونيا  تتم  واالعتمادات  المحكمة  قرارات 

وذلك على نحو يعكس جهود تطوير المنظومة القضائية، 

التي  التطورات  يواكب  بما  الناجزة  العدالة  وتحقيق 

تشهدها الدولة في كافة المجاالت.

حاليا  بعد  عن  التقاضي  جلسات  أن  السليطى  وأوضح 

حيث  االحتياطي  الحبس  تجديد  جلسات  في  متاحة 

القيام  مكتبه  في  وهو  للقاضي  تتيح  التجربة  تلك  تتيح 

مركز  في  وهو  المتهم  أقوال  إلى  يستمع  حيث  بمهامه، 

إجراءات  واستكمال  شخصيته  من  والتثبت  الشرطة 

الجلسة معه عبر االتصال المرئي ومن ثم إصدار القرار، 

كافة  بأن  منوها  السراح،  إطالق  أو  الحبس  بتجديد  إما 

الحقوق للموقوف مكفولة عبر هذا االتصال المرئي حيث 

يحق لمحاميه أن يكون إلى جانبه إذا طلب ذلك.

المجلس  وضعها  التي  اإلجراءات  كافة  تكون  أن  وتوقع 

وفق  وضعت  التقاضي  إجراءات  في  للبدء  للقضاء  األعلى 

ُخطة مدروسة هدفها األساسي حفظ حقوق المتقاضين.

الفصل  سرعة 

إن  محمود  آل  عبدالرحمن  المحامي  يقول  وبدوره 

اإلجراءات  كافة  تسهيل  شأنه  من  ُبعد  عن  التقاضي 

شأنه  من  بما  القضائية  الدعاوى  في  الفصل  وسرعة 

تواكب  التقاضي  مجال  في  نوعية  نقلة  تحقيق 

مختلف  في  البالد  تشهدها  التي  الكبيرة  التطورات 

والقضائي. التشريعي  المجال  فيها  بما  المجاالت 

لتعزيز  الضرورية  الخطوات  من  ا  عدداً هناك  أن  وأوضح   

تدابير  عمل  منها:  ُبعد  عن  القضائي  العمل  مساحة 

وعدم  والموظفين،  القضاة  عمل  استمرارية  تكفل 

على  مشددا  المتبعة،  القضائية  باإلجراءات  اإلخالل 

أنه عند تطبيق أي نظام للتقاضي عن ُبعد، فإنه يجب 

تفادي  خاللها  من  يمكن  تجريبية  فترة  هناك  تكون  أن 

العمل  استمرار  عبر  وذلك  تقع  أن  يمكن  التي  األخطاء 

اإللكتروني  النظام  مع  جنب  إلى  ا  جنباً الحالي  بالنظام 

بالنظام  العمل  ا  تدريجياً بعدها  يتم  معينة  لفترة 

وأساسية. طبيعية  بطريقة  اإللكتروني 

في  الفصل  في  ستساعد  اإلجراءات  هذه  وأضاف: 

كافة  توفير  ضرورة  مع  لألفراد  الحقوق  ورد  القضايا 

المتقاضين  وتمكين  والقضائية  اإلجرائية  الضمانات 

للمحكمة  والمستندات  والدفوع  الدفاع  أوجه  تقديم  من 

المجلس  بقيام  مشيدا  انتقاص،  دون  المختصة 

اإللكتروني،  »محاكم«  برنامج  بتحديث  للقضاء  األعلى 

وإتاحة  اإللكترونية  التقنيات  تفعيل  إلى  باإلضافة 

عبر  ا  إلكترونياً الدعوى  حالة  عن  االستعالم  خدمات 

في  الصادر  الحكم  على  الحصول  وكذلك  البوابة، 

ا. إلكترونياً الدعوى 

محمد أبوحجر كتب

{ عيسى السليطي { علي الخليفي { عبدالرحمن آل محمود

أكد عدد من المحامين أن التوسع في عقد جلسات التقاضي عن بعد سيسهل ويسرع 
من عملية التقاضي وييسر على األطراف الحضور للجلسات بجانب تخفيف الضغط عن 
المحاكم وتقليل أعداد المراجعين بها، مشيدين بقيام المجلس األعلى للقضاء بالعمل 

على تعزيز إجراءات التقاضي عن ُبعد وتهيئة المناخ المناسب لتنفيذها والتوسع في 
الخدمات القضائية اإللكترونية، معربين عن أملهم في اعتماد آلية الفصل في القضايا 

عبر برامج وتقنيات االتصال المرئي، بما يخفف.

التوسع في 
تطبيقها خالل 
جلسات النطق 

باألحكام.. 
قريًبا
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لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين

النيابة العامة تشارك
في اجتماع خليجي

االجتماع  في  العامة  النيابة  شاركت 

الثالث عشر ألصحاب السعادة مساعدي 

بدول  العامين  والمدعين  العموم  النواب 

العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

وذلك من خالل تقنية االتصال المرئي.

االجتماع،  في  العامة  النيابة  وفد  وترأس 

األستاذ إبراهيم عبدالله القبيسي، المحامي 

القضائي  التفتيش  إدارة  مدير  األول  العام 

وبمشاركة عدد من وكالء النائب العام.

المواضيع  من  عدد  االجتماع  وناقش 

واالدعاء  العامة  النيابات  بأعمال  المتعلقة 

أهمها:  من  التعاون  مجلس  بدول  العام 

تنظيم أجهزة النيابات العامة واالدعاء العام 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

- مشروع قواعد حماية الطفل خالل مرحلة 

الفوري  السداد  قواعد  مشروع   - التحقيق 

المالي  الطابع  ذات  الجرائم  لعائدات 

والعقوبات المالية، مشروع دليل الضوابط 

اإلجرائية لجرائم التقنيات الحديثة.

يأتي هذا االجتماع تحضيرا لجدول أعمال 

المعالي  ألصحاب  عشر  الرابع  االجتماع 

والمدعين  العموم  النواب  والسعادة 

العامين في شهر أكتوبر القادم.

تستهدف تسهيل استقبال ونشر ومتابعة األبحاث

وزير العدل يدشن بوابة البحوث القانونية

العامري،  محمد  بن  مسعود  السيد  سعادة  قام   

البحوث  نشر  بوابة  وإطالق  بتدشين  العدل،  وزير 

القانونية  المجلة  في  إلكترونيا  القانونية 

عملية  تسهيل  تستهدف  خطوة  في  والقضائية، 

القانونية،  األبحاث  ومتابعة  ومراجعة،  استقبال، 

في  النشر  عملية  إلى  وصوال  إلكترونيا  وتقييمها، 

المجلة القانونية والقضائية.

القانونية  البحوث  نشر  بوابة  إطالق  ويأتي 

في  والقضائية  القانونية  المجلة  في  إلكترونيا 

القانونية  الدراسات  مركز  إجراءات  تحديث  إطار 

الموجهة  القانونية  بخدماته  واالرتقاء  والقضائية، 

القانونيين  الباحثين  السيما  العلمي،  للجمهور 

والقضاة،  القانونيين،  التدريس  هيئة  وأعضاء 

البحث  عملهم  مواقع  تتطلب  ممن  والقانونيين 

العلمي القانوني.

جاسم  ندى  السيدة  أكدت  المناسبة،  وبهذه 

العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات 

نشر  بوابة  إطالق  أهمية  والقضائية،  القانونية 

القانونية  المجلة  في  إلكترونيا  القانونية  البحوث 

والقانونيين  الباحثين  على  للتسهيل  والقضائية 

البوابة  هذا  أن  كما  المجلة،  في  بالنشر  الراغبين 

ومحتوى  بمضمون  لالرتقاء  واعدة  آفاقا  تفتح 

النهضة  مع  تماشيا  والقضائية  القانونية  المجلة 

الدولة،  تشهدها  التي  والقانونية  التشريعية 

في  للنشر  واسعا  مجاال  الباحثين  أمام  يضع  مما 

والتراسل  البوابة  إلى  الدخول  خالل  من  المجلة 

إلكترونيا مع القسم المختص باستقبال البحوث 

هذه  أن  جاسم  ندى  السيدة  وأضافت  القانونية. 

بفضل  للمركز  جديدا  إنجازا  تشكل  الخطوة 

توجيهات سعادة الوزير والوحدات اإلدارية الداعمة 

العلمي  البحث  تنمية  بجهود  لالرتقاء  الوزارة  في 

القانوني وتعميقه في مختلف الميادين القانونية 

المجالت  وإصدار  المتدربين  لدى  والقضائية 

والدوريات القانونية.

وبدورها، أوضحت السيدة حصة السليطي، مدير 

الخطوة  هذه  أن  بالوزارة،  المعلومات  نظم  إدارة 

لوزارة  الرقمي  التحول  خطة  إطار  في  جاءت 

دون  للجمهور  القانونية  الخدمات  وتوفير  العدل، 

مراجعة  أو  التقليدية  التقديم  إلجراءات  الحاجة 

للنشر  المقدمة  القانونية  األبحاث  لتقديم  الوزارة 

أن  وأضافت  والقضائية.  القانونية  المجلة  في 

استالم  تسهيل  على  تعمل  الجديدة  النشر  بوابة 

أو  )الباحث  الطلب  مقدم  من  واألبحاث  الدراسات 

القانوني( تلقائيا من خالل النظام، الذي يوفر قالبا 

باسم )طلب نشر بحث في المجلة القانونية( لتبدأ 

بعد ذلك دورة المراجعة والتقييم وصوال التخاذ قرار 

القانوني،  البحث  على  الموافقة  حال  في  النشر 

آلية  تتضمن  وميسرة  سهلة  إجراءات  خالل  من 

للتواصل بين الموظف القانوني بمركز الدراسات 

القانونية والقضائي ومقدم الطلب.

الباحث  إنشاء  إمكانية  بتوفير  البوابة  وتتميز 

طلب  تقديم  خالله  من  يمكن  لحساب  القانوني 

القانونية  المجلة  في  قانوني  بحث  لنشر  أكثر  أو 

عمل  دورة  عبر  الطلب  بعدها  ليمر  والقضائية، 

الدراسات  مركز  عمل  وفرق  الباحث  بين  تفاعلية 

القانونية والقضائية الداخليين مثل فريق التدقيق 

والمراجعة وفرق التقييم الخارجية ومن ثم إرساله 

لفريق النشر والطباعة لتتم بعدها عملية الطباعة 

اإلشعارات  خاصية  وجود  مع  المقبول،  للبحث 

بعض  الستكمال  للباحث  الطلب  إرجاع  وإمكانية 

المتطلبات أو الستيفاء المالحظات المطلوبة.

وتعد البوابة بمثابة نظام مركزي لتخزين جميع 

المقدمة للنشر سواء تم اتخاذ  القانونية  البحوث 

قرار بنشرها أم ال، كما أن البحوث ستكون مربوطة 

بعدد المجلة المراد طباعتها ونشرها ليسهل بذلك 

عملية الفهرسة والمتابعة والبحث.

جاسم: تفتح 
آفاقا لالرتقاء 

بمضمون 
ومحتوى 

المجلة
$ الدوحة

للندب في قضايا

»4« خبراء جدد يؤدون اليمين القانونية

القانونية،  اليمين  جدد  خبراء  أربعة  أدى 

منتدبين  خبراء  بصفتهم  العدل،  بوزارة 

قضايا  في  القضائية  السلطات  أمام 

في  الواردة  للضوابط  وفقا  وذلك  معينة، 

بتنظيم   2017 لسنة   )16( رقم  القانون 

الخبراء  تسليم  وتم  الخبرة.  أعمال 

شهادات الندب لمباشرة مهامهم.

وهنأ السيد أحمد حسن الكواري - وكيل 

المكلف  الوزير  بمكتب  المساعد  الوزارة 

للشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل  بمهام 

القانونية، رئيس لجنة الخبراء، الخبراء 

اليمين  أدائهم  بمناسبة  المنتدبين 

هذه  بأن  ثقته  عن  وأعرب  القانونية، 

لزمالئهم  جديدة  إضافة  ستشكل  الدفعة 

وزارة  حرص  وأكد  القضاء،  أعوان  من 

القطريين  الخبراء  تشجيع  على  العدل 

يعزز  بما  المجاالت  مختلف  في  وتأهيلهم 

كفاءة المنظومة القانونية في الدولة.

الوطني  الكادر  لتعزيز  جهودها  وضمن 

حاليا  العدل  وزارة  تعمل  الخبراء،  من 

مجاالت  وتنويع  الخبراء  أعداد  زيادة  على 

خبراتهم، السيما الخبرات الفنية الدقيقة 

والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول 

الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات 

مع  التخصصات،  كافة  في  المختلفة 

الخبراء  قيد  كيفية  تنظم  قواعد  وضع 

بمزاولة  للخبراء  والتصريح  بالجداول 

وتأهيل  إعداد  ويجري  الخبرة.   أعمال 

خالل  من  المهنة  بمزاولة  للقيام  الخبراء 

برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون 

القانونية  اليمين  أداء  قبل  المهنة  لمزاولة 

الدراسات  بمركز  منتظمة  دورات  ضمن 

القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج 

أعمال  لمزاولة  المتقدمين  تعريف  إلى 

مهنة  بممارسة  الخاصة  بالقواعد  الخبرة 

الخبراء.

$ الدوحة

$ الدوحة

العلوم اإلنسانية تحتفل بيوم اللغات »2022«

تحتفل كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في 

للغات  األوروبي  باليوم  خليفة  بن  حمد  جامعة 

االحتفال  سيركز  حيث  سبتمبر،   29 بتاريخ 

لتعدد  المتعددة  االجتماعية  الفوائد  على 

الوثيق  التعاون  االحتفال  هذا  ويعكس  اللغات. 

الوطنية  األوروبي  االتحاد  معاهد  مجموعة  بين 

النمساوية  والسفارة  الدوحة،  في  للثقافة 

دراسات  معهد  في  اللغات  ومركز  بالدوحة، 

الترجمة بجامعة حمد بن خليفة.

وشخصيات  سفراء  الكلية  تستضيف  وسوف 

على  ُيقام  استقبال  حفل  في  وزوارا  مرموقة 

أمل  الدكتورة  وسُتلقي  االحتفال.  هامش 

الكلمة  للكلية،  سة  المؤسِّ العميدة  المالكي، 

المحاور  أهمية  على  ستؤكد  التي  االفتتاحية 

الواردة في االحتفال. 

نطاٍق  على  المجتمع  أفراد  الكلية  تدعو  كما 

أوسع الكتشاف المزيد من اللغات التي يطرحها 

التدريس  هيئة  أعضاء  وسيقدم  المركز. 

تعريفية  جلسات  الترجمة  دراسات  بمعهد 

مجانية باللغات العربية والبلغارية والهولندية 

واأللمانية  والفرنسية  والفنلندية  واإلنجليزية 

والمالطية  واإليطالية  والمجرية  واليونانية 

واإلسبانية  والرومانية  والبرتغالية  والبولندية 

والسويدية.

يصادف  الذي  للغات،  األوروبي  اليوم  ويتميز 

راسخ  سنوي  احتفال  بأنه  سبتمبر،   26 يوم 

يحتفي بالتنوع الغني للغات التي يتحدث بها 

األشخاص الذين يعيشون في أوروبا. وتحتفي 

بهذه  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية 

المناسبة كل عام لتسليط الضوء على التنوع 

اللغوي كأداة لتحقيق قدر أكبر من التفاهم بين 

الثقافات والتشجيع على تعلم اللغات.

$ الدوحة



7متابعات السنة )28( - الثالثاء  1 من ربيع األول  1444هـ الموافق 27 سبتمبر 2022م العدد )9885(

خالل اجتماع وزراء العمل بالرياض

إشادة خليجية بظروف العمال في قطر
إعادة تفعيل فريق العمالة المنزلية ومكاتب االستقدام لدول الخليجإطالق مبادرة الدوحة للحوار بين دول »التعاون« وغرب آسيا مع أفريقيا

سعادة  االجتماع  في  قطر  دولة  وفد  ترأس 

الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل.

خالل  الوزراء  السعادة  أصحاب  وناقش 

بمجاالت  المتصلة  الموضوعات  االجتماع 

العمل في دول مجلس التعاون، واستعرضوا 

الكفيلة  والسبل  المشترك،  التعاون  أوجه 

بدعمها وتطويرها خالل الفترة المقبلة.

تفعيل  إعادة  الوزراء  السعادة  أصحاب  وقرر 

االستقدام  ومكاتب  المنزلية،  العمالة  فريق 

برئاسة  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول 

عام  إطار  بوضع  الفريق  وتكليف  قطر،  دولة 

المرسلة  الدول  مع  المتعلقة  للموضوعات 

االستقدام،  وتكاليف  المنزلية  للعمالة 

وتنظيم آلية عمل مكاتب االستقدام.

وأشادوا باستضافة دولة قطر لبطولة كأس 

2022، معتبرين أن إنجاز  FIFA قطر  العالم 

مستوى  على  األضخم  للبطولة  قطر  تنظيم 

العالم هو فخر لدول المنطقة.

قطر  دولة  بذلتها  التي  الجهود  ثمنوا  كما 

ظروف  لتحسين  الماضية  السنوات  خالل 

بين  التوازن  وتحقيق  وحمايتهم،  العمال 

أطراف اإلنتاج.

ووافق أصحاب السعادة والمعالي على مقترح 

دولة قطر بإطالق مبادرة الدوحة للحوار بين 

دول الخليج ودول غرب آسيا مع دول إفريقيا.

بين  الحوار  آفاق  لفتح  الدوحة  مبادرة  وتأتي 

في  إفريقيا  دول  مع  آسيا  وغرب  الخليج  دول 

إطار تنويع مصادر استقدام العمالة الوافدة، 

استقرار  ضمان  بهدف  جديدة  أسواق  وفتح 

التعاون  مجلس  دول  في  العمل  سوق 

الخليجي.

وعلى هامش اجتماع لجنة وزراء العمل بدول 

العامة  الشركة  تكريم  تم  التعاون  مجلس 

قطارات«  إتش  كيه  »أر  وشركة  للتكافل، 

مجال  في  رائدتين  قطريتين  كشركتين 

إحالل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص.

عت مذكرة تفاهم مع محكمة االستثمار والتجارة وقَّ

جمعية المهندسين توسع شراكاتها

ــــعــــت مــحــكــمــة االســـتـــثـــمـــار  وقَّ

والـــتـــجـــارة مــذكــرتــي تــفــاهــم مع 

المهندسين  جــمــعــيــة  مـــن  كـــل 

المحاسبين  وجمعية  القطرية، 

على  كل  القطريين.  القانونيين 

أعمال  تطوير  إطار  في  وذلك  حدة 

والمحاسبية  الهندسية  الخبرة 

للمحكمة.

مريم  الــســيــدة  المذكرتين  ــع  وق

المدير  الــربــان  خليفة  ســلــطــان 

ــار  ــم ــث ــت االس لــمــحــكــمــة  اإلداري 

المحكمة،  جــانــب  مــن  والــتــجــارة 

والمهندس خالد النصر من جانب 

القطرية،  المهندسين  جمعية 

السيد من طرف  والدكتور هاشم 

القانونيين  المحاسبين  جمعية 

القطرية. 

ــة االســـتـــثـــمـــار  ــم ــك ــح ــــد م ــــؤك وت

على  الــتــوقــيــع  أن  والــــتــــجــــارة، 

إطــار  فــي  جــاء  التفاهم  مذكرتي 

االستعانة  آلية  لتطوير  سعيها 

في  القطرية  والطاقات  بالخبراء 

مجاالت الخبرة القضائية لتقديم 

التقارير الفنية والتخصصية في 

المجاالت الهندسية والمحاسبية 

بها  تختص  الــتــي  الـــدعـــاوى  ــي  ف

تحقيق  في  للمساهمة  المحكمة 

مأموريات  تنفيذ  وسرعة  العدالة 

الخبرة القضائية.

ـــال ســعــادة  وبـــهـــذا الــخــصــوص ق

العبيدلي  علي  بن  خالد  القاضي 

رئــــيــــس مــحــكــمــة االســـتـــثـــمـــار 

المذكرتين  توقيع  إن  والتجارة، 

ــــاون ودعـــــم  ــــع ــــت ــــــى ال يــــهــــدف إل

التقاضي  إجـــــراءات  ودقـــة  جـــودة 

عملية  سير  وضــمــان  بالمحكمة 

الوقت  ضمن  بــالــدعــاوي  الفصل 

القياسي المستهدف، مشيرًا إلى 

الحق  منحها  المحكمة  قانون  أن 

فــي االســتــعــانــة بــالــخــبــراء حتى 

وإن كانوا غير مقيدين في جدول 

الخبراء المنصوص عليه بقانون 

الخبرة بوزارة العدل. 

الدوحة          $

الرياض - قنا- شاركت دولة قطر في االجتماع الثامن 
للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، 
بالعاصمة السعودية الرياض.
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مستشفى سمو الشيخ حمد بغزة يطلق المرحلة الثانية من المشروع

زراعة القوقعة وتركيب األطراف الذكية

سمو  مستشفى  أعلن  قنا-  غزة- 

واألطراف  للتأهيل  حمد  الشيخ 

من  والممول  بغزة  الصناعية 

إطالق  عن  للتنمية  قطر  صندوق 

المرحلة الثانية من مشروع تركيب 

اإللكترونية  الصناعية  األطراف 

شباب  من   40 لـ  »الذكية«  العلوية 

 50 إجراء  جانب  إلى  غزة،  وأطفال 

من  بتمويل  قوقعة  زراعة  عملية 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

أحمد  بن  سلطان  السيد  وأكد 

العام  المدير  نائب  العسيري، 

لدى  التنموية  المشاريع  لقطاع 

صندوق قطر للتنمية، على تواصل 

المشاريع  من  كبير  لعدد  الدعم 

تحقق  التي  اإلنسانية  والتدخالت 

من  التخفيف  في  قطر  دولة  رؤية 

العالم،  حول  الشعوب  معاناة 

المستدامة  التنمية  وتحقيق 

الثابت  موقفها  جانب  إلى  للجميع، 

الفلسطيني  للشعب  والداعم 

وحقوقه.

تعزيز  أن  العسيري  وأضاف 

تشكل  الصحية  المساعدات 

أولوية لعمل الصندوق تجاه الفئات 

بهدف  وتهميشا  ضعفا  األكثر 

ضمان سهولة وصول المرضى وذوي 

للخدمات  الخاصة  االحتياجات 

الضرورية ليتمتعوا بحياة أفضل.

أن  العام  المدير  نائب  وذكر 

تشغيله  بدأ  الذي  المستشفى، 

سنوات،  ثالث  عن  يزيد  ما  منذ 

افتقر  لطالما  نوعية  خدمات  قدم 

وذوي  المرضى  من  اآلالف  إليها 

سكان  من  الخاصة  االحتياجات 

قطاع غزة بعد سنوات من المعاناة، 

المستشفى  بطواقم  مشيدا 

تعطي  والتي  المبذولة،  وجهودها 

وذوي  للمرضى  األمل  من  مزيدا 

ليصبحوا  الخاصة،  االحتياجات 

أشخاصا فاعلين في مجتمعاتهم.

بغزة،  حمد  مستشفى  وأطلق 

للتنمية،  قطر  صندوق  من  الممول 

المرحلة  الماضي  مارس  في 

األطراف  تركيب  مشروع  من  األولى 

العلوية الذكية، وتم خاللها تركيب 

لشباب  علويا  إلكترونيا  طرفا   21
الوفد  نجح  كما  غزة،  من  وأطفال 

في   2017 عام  منذ  القطري  الطبي 

إجراء 247 عملية زراعة قوقعة.

عبد  خالد  الدكتور  قال  جهته،  من 

ونائب  المنتدب  العضو  الهادي 

مستشفى  إدارة  مجلس  رئيس 

حمد: إن زيارة الوفد الطبي القطري 

في  ألهلنا  جديدة  بشريات  تحمل 

غزة، وترتكز على ثالثة محاور األول 

العاشر  للفوج  قوقعة  زراعة  هو 

 50 يشمل  والذي  األمل(،  )زراعة 

طفال يعانون من اإلعاقة السمعية، 

من  الثانية  المرحلة  إطالق  والثاني 

40 طرفا صناعيا إلكترونيا  تركيب 

ونساء  لشباب  متطورا  علويا 

وأطفال غزة دفعة واحدة.

المرحلة  أن  الهادي  عبد  د.  وذكر 

األطراف  تركيب  ورشة  من  الثانية 

لحاالت  بشموليتها  تتميز  الذكية 

المزدوج  كالبتر  تعقيدا،  أكثر  بتر 

إمكانيات  جانب  إلى  والقصير، 

سيتمكن  أعلى  وظيفي  أداء  ذات 

خاللها المستفيد من تفعيل تقنية 

يساعده  مما  المعصم،  استدارة 

حياته  أنشطة  ممارسة  على 

اليومية بشكل سلس ودون عناء.

االستخدام  لضمان  أنه  وأضاف 

المريض  سيخضع  للطرف  األمثل 

تركيب  بعد  ما  تدريب  لخطة 

كيفية  على  للتعرف  الطرف، 

التقنيات  ذات  األطراف  استخدام 

العالية.

وتابع عبد الهادي أن المحور الثالث 

تدريب  جانب  على  سيتركز 

وذلك  الكادر  خبرات  وصقل  وتطوير 

تحقيقا لرؤية اإلدارة المستمرة في 

والتطوير  التعليم  عملية  مواكبة 

المستشفى،  في  العلمي  والبحث 

قسم  طواقم  تدريب  سيتم  حيث 

األطراف الصناعية على البرمجيات 

لتقديم  تؤهلهم  والتي  الحديثة، 

الجودة  معايير  وفق  الخدمة 

العالمية.

صالح،  الدين  نور  أكد  جانبه،  من 

مدير عام المستشفى، أن الزيارات 

الطبية  الوفود  من  المتواصلة 

تساهم  غزة  قطاع  إلى  القطرية 

اإلعاقة،  من  الحد  في  كبير  بشكل 

ممن  المرضى  من  الكثير  وإنقاذ 

بسبب  العالج  سبل  بهم  تقطعت 

القطاع،  بها  يمر  التي  الظروف 

مشوار  مواصلة  على  وتساعدهم 

اإلعاقة  تحديات  وتخطي  الحياة 

والمرض.

ومنذ  حمد  مستشفى  أن  يذكر 

قدم   2019 عام  أبريل  في  تشغيله 

ألف   15 عن  يزيد  لما  خدماته 

اإلعاقة  وذوي  المرضى  من  شخص 

عبر أقسامه الرئيسية الثالثة قسم 

السمع  وقسم  الصناعية،  األطراف 

والتوازن، وقسم التأهيل الطبي.

لسالمة الغذاء

وزيرة الصحة تدشن نظام »واثق«
الدكتورة  سعادة  دشنت  قنا-  الدوحة- 

الصحة  وزيرة  الكواري  محمد  حنان 

لسالمة  اإللكتروني  النظام  أمس،  العامة، 

اإللكتروني  النظام  ويعتبر  »واثق«.  الغذاء 

ضمن  المهمة  الوطنية  المشاريع  أحد 

والذي  العامة،  للصحة  قطر  استراتيجية 

يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف 

أعلى  وفق  الغذاء  سالمة  بمستوى  لالرتقاء 

الممارسات  وأفضل  العالمية  المعايير 

التطبيقية بهذا المجال.

محكمة  منظومة  اإللكتروني  النظام  ويمثل 

على  تستند  الغذاء،  على  الرقابة  لعملية 

لضوابط  تخضع  قياسية  عمل  طرق 

خالل  من   ،»ISO 17020« الدولي  االعتماد 

تتمثل  إلكترونيا،  مرتبطة  أنظمة  ثالثة 

المستورد  الغذاء  على  الرقابة  نظام  في 

الغذاء  على  الرقابة  ونظام  والمصدر، 

اإللكترونية  واإلدارة  المحلي،  السوق  في 

لمختبرات تحليل األغذية.

محمد  حنان  الدكتورة  سعادة  وأكدت 

على  العامة  الصحة  وزارة  حرص  الكواري 

وأكثرها  اإللكترونية  األنظمة  أفضل  تبني 

تقديم  في  يساهم  وبما  وتكامال،  فعالية 

صحة  لتعزيز  الجودة  عالية  خدمات 

ورفاهية المجتمع.

اإللكتروني  النظام  أن  سعادتها  وأوضحت 

سالمة  إدارة  كفاءة  يعزز  الغذاء  لسالمة 

كامل  عبر  األغذية  تتبع  في  الغذاء 

خالل  من  وخصوصا  الغذائية،  السلسلة 

على  والتفتيش  الرقابة  وسرعة  دقة 

األسواق،  في  وتتبعها  الغذائية  المنتجات 

المخبرية،  النتائج  إصدار  زمن  وتقليل 

بالغذاء،  الصلة  ذات  المخاطر  من  والحد 

والتطبيق  الجودة  ضمان  في  يساهم  وبما 

المطلوبة  الصحية  لالشتراطات  الفعال 

فيما يتعلق بسالمة الغذاء وفقا للمتطلبات 

واللوائح المعمول بها في دولة قطر.

في  يساهم  النظام  أن  سعادتها  وأضافت 

على  تحتوي  مركزية  بيانات  قاعدة  إنشاء 

غذائي  صنف  كل  عن  دقيقة  معلومات 

تحسين  على  وتساعد  قطر،  في  متداول 

الغذائي  األمن  مجاالت  في  القرار  صنع 

والمخزون االستراتيجي والبحوث العلمية.

لسالمة  اإللكتروني  النظام  ربط  تم  كما 

الغذاء »واثق« مع نظام التخليص الجمركي 

تتضمن  مدمجة  منصة  ليمثل  »النديب«، 

البيانات الكاملة حول األغذية والمستوردين 

على  التفتيش  وكفاءة  سرعة  لضمان 

والمصدرة  المستوردة  الغذائية  المنتجات 

في جميع منافذ دولة قطر.

عبدالله  وسن  السيدة  قالت  جهتها،  ومن 

بوزارة  الغذاء  سالمة  إدارة  مدير  الباكر 

النظام  تدشين  إن  العامة:  الصحة 

إدارة  حصول  بعد  يأتي  اإللكتروني 

من  الدولي  االعتماد  على  الغذاء  سالمة 

في   »ANAB« األميركي  االعتماد  ديوان 

المستوردة  األغذية  على  التفتيش  مجال 

مختبرات  حصول  إلى  إضافة  والمحلية، 

االعتراف  تجديد  على  المركزية  األغذية 

نتائج  ومصداقية  ثقة  يعزز  ما  الدولي، 

التفتيش على المستوى العالمي.

لسالمة  اإللكتروني  النظام  أن  وأضافت 

نقلة  إحداث  على  يعمل  »واثق«  الغذاء 

نوعية من التفتيش الروتيني اليدوي، إلى 

أساس  على  المبني  اإللكتروني  التفتيش 

اإللكترونية  الخدمات  يوفر  والذي  علمي، 

كافة لجميع المعنيين.

ويخدم النظام اإللكتروني جميع المعنيين 

بسالمة الغذاء كالمستوردين والموردين، 

من  اإللكتروني  النظام  يمكنهم  حيث 

والحصول  الغذائية،  اإلرساليات  تتبع 

وعمليات  للمنتج  الكاملة  التفاصيل  على 

بسالمة  الخاصة  والتعاميم  التفتيش، 

اإللكتروني  النظام  يخدم  كما  الغذاء. 

الجهات الرقابية من خالل الربط اإللكتروني 

والمعلومات  التقارير  تبادل  وسرعة 

الكاملة  التفاصيل  على  واالطالع  والنتائج، 

والمنشآت  والمصدرين  المستوردين  عن 

االستيراد  عمليات  وتتبع  الغذائية، 

الخطورة  مستويات  وتحديد  والتصدير، 

العديد  إلى  إضافة  غذائي،  صنف  لكل 

الغذائية  للمنشآت  المهمة  الخدمات  من 

النظام  إطالق  ومنذ  والمستهلكين. 

آالف   3 تسجيل  تم  تجريبيا  اإللكتروني 

و330 منشأة غذائية، و546 ألفا و551 منتجا 

غذائيا، كما تم تقديم 9 آالف و908 خدمات 

إلكترونية، وتفتيش 138 ألفا و787 شحنة 

غذائية مستوردة من خالل النظام.

مرحلة  في  يتم  أن  المقرر  من  أنه  يذكر 

بسالمة  الخاص  التطبيق  إطالق  مقبلة 

بمواصفات  المحمولة  الهواتف  عبر  الغذاء 

وخدمات متنوعة.

»الداخلية« شاركت في الحملة الوطنية

تعزيز الوعي بوقاية الفم واألسنان
شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الخدمات الطبية 

والتي  واألسنان،  الفم  لصحة  الوطنية  الحملة  في 

الرابعة على  للمرة  تقام سنويا، خالل شهر سبتمبر، 

التوالي، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية االشتراطات 

الفم واألسنان من المخاطر  الصحية الخاصة بوقاية 

الصحية واإلصابات المختلفة.

في  الطبية  الخدمات  إدارة  شاركت  الحملة،  وخالل 

الذين  لألطفال  واألسنان  الفم  لصحة  الوطني  المسح 

نّظمته  والذي  سنوات  و8   4 بين  أعمارهم  تتراوح 

عدد  مع  بالتعاون  األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة 

الوطنية  اللجنة  الصلة وتحت مظلة  الجهات ذات  من 

لصحة الفم واألسنان.

التثقيفية  الرسائل  نشر  المشاركة  شملت  كما 

والتوعوية حول سالمة الفم واألسنان وطرق الوقاية من 

إصابات الفم واألسنان، والحث على اإلرشادات الالزمة 

ومنها ضرورة زيارة طبيب األسنان في حاالت اإلصابات 

والكسور.

وِضمن اإلرشادات التوعوية التي قدمتها إدارة الخدمات 

الطبية، تم التركيز على أهمية ارتداء وسائل الوقاية 

من اإلصابات أثناء ممارسة بعض األنشطة الرياضية 

الفم  منطقة  بأمان  الخاصة  االحتياطات  اتباع  وأهمية 

بشأن  والتأكيد  اإلصابات،  مختلف  من  واألسنان 

بالنصائح  والتقيد  واألسنان  بالفم  العناية  أهمية 

السالمة  وتعزز  الفم  وإصابات  أمراض  من  تقي  التي 

الصحية.

الجبار  العبد  جاسم  شيخة  دكتور:  الرائد  وقالت 

األسنان،  عيادات  ومسؤول  اسنان  تقويم  استشاري 

في  الداخلية  وزارة  وممثل  الطبية  الخدمات  بإدارة 

المشاركة  إن  واالسنان  الفم  لصحة  الوطنية  اللجنة 

السنوية،  الطبية  الخدمات  إدارة  خطة  ضمن  تأتي 

للمساهمة في األنشطة والفعاليات المجتمعية، وذلك 

صحة  وتحسين  الجمهور  لدى  الوعي  تعزيز  بهدف 

الخدمات  إدارة  مشاركة  أن  مؤكدة  واألسنان،  الفم 

النصائح  تقديم  على  ركزت  السنة  هذه  الطبية 

المراجعين  من  الوزارة  منتسبي  لكافة  التوعوية 

من  الوعي  وتعزيز  نشر  عن  فضال  األسنان،  لعيادة 

وصفحاتها  اإللكتروني  الداخلية  وزارة  موقع  خالل 

توفير  إلى  باإلضافة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 

المطبوعات التوعوية لمراجعي عيادة األسنان.

$ الدوحة
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في أول لقاء له مع الصحافة المحلية.. السفير األميركي:

»قطر« قوة خير للعالم

قال سعادة السيد تيمي 
ديفيس سفير الواليات 

المتحدة األميركية لدى 
الدوحة إن قطر ظلت شريكا 
لبالده في العديد من القضايا 

الرئيسية التي تواجهها في 
المنطقة وأهمها في السنوات 

األخيرة قيامها بنقل من هم 
بحاجة إلى المساعدة من 

أفغانستان، مؤكدا أن قطر 
قامت بدور قيادي ليس فقط 
في التأكيد على توفير مكان 
لهم بل أيضا في توفير ملجأ 

لهذه المجموعات من النساء 
واألطفال المعرضين لخطر 

االتجار بالبشر، ونعبر عن امتنان 
الواليات المتحدة لكل ما قدمته 

وتقدمه دولة قطر.

الصحافة  مع  له  لقاء  أول  في  تصريحات  خالل  وأضاف 

في  نمت  القطرية   - األميركية  العالقات  أن  المحلية 

ودورها  قطر  دولة  واستقرار  قوة  بفضل  األخيرة  السنوات 

الريادي في المنطقة، ولذا تم تصنيفها كحليف رئيسي 

الناتو.. فهي عالقات متطورة  للواليات المتحدة من خارج 

دائما. 

وقال إنه جاٍر العمل على حل كافة الصعوبات القنصلية 

الطالب  لسفر  الماضية  السنوات  في  الوباء  خلفها  التي 

التبادل  برامج  خالل  من  أميركا  في  للدراسة  القطريين 

الطالبي، مشيرا إلى وجود فروع لست جامعات أميركية 

المهم  المجال  هذا  في  العالقات  قيمة  تعكس  قطر  في 

للبلدين. 

أحد  كونها  قطر  دولة  على  األميركي  السفير  واثنى 

في  األمن  قطاع  في  المتحدة  للواليات  الشركاء  أفضل 

العالم وليس فقط بالمنطقة، الفتا إلى الدور الكبير الذي 

تلعبه القاعدة األميركية في تعزيز أمن المنطقة، مؤكدا 

المشتركة  وأهدافنا  صداقاتنا  على  واضحة  إشارة  أنها 

لالستقرار إقليميا ودوليا مع الحكومة القطرية.

كسفير  مهامه  بتولي  الشديدة  سعادته  عن  وأعرب 

الخارجية  وزير  إن  قائال  قطر  دولة  في  المتحدة  للواليات 

األميركي أنتوني بلينكن قال له عند إبالغه بقرار تعيينه 

»ليس لدينا عالقة أكثر أهمية من عالقتنا مع قطر ونريد 

أن نرسل شخصا نثق به ويفهم قيم وسياسة الخارجية 

األميركية وان يكون شريكا جيدا للقطريين«. 

 2022 مونديال  لتنظيم  قطر  الستعدادات  رؤيته  وعن 

حقا  مذهل  بعمل  تقوم  قطر  إن  األميركي  السفير  قال 

مسؤولية  فهي  العالم،  كأس  لبطولة  استعدادها  في 

يثير  ولوسيل،  الدوحة  في  أتجول  وحين  كبيرة، 

إعجابي قدرة قطر على تحقيق رؤيتها لكأس عالم فريد، 

أمني  تعاون  إلى  الفتا  حقا،  ورائع  لإلعجاب  مثير  أمر  فهو 

زار بعض  آمنة، حيث  البلدين لتنظيم بطولة  قوي بين 

لألحداث  تنظيمنا  لرؤية  أميركا  القطريين  المسؤولين 

ثروة  هناك  أن  كما  بول،  سوبر  مثل  الكبيرة  الرياضية 

القطرية  الحكومة  على  ونثني  والمعلومات  الخبرات  من 

وتنفيذها  السابقة  الخبرات  االستفادة من  لحرصها على 

اخضرارا  وأكثر  التقنية  عالي  عالم  كأس  لديها  ليكون 

الشهور  خالل  معا  والعمل  بالتواصل  سعداء  ونحن 

المقبلة. 

اقتراب  مع  الشديد  حماسه  عن  األميركي  السفير  وعبر 

إن  قائال  القدم  لكرة  العالم  كأس  لبطولة  قطر  تنظيم 

الواليات المتحدة بين منظمي البطولة المقبلة ونأمل ان 

نتعلم كافة الدروس من أجل كأس عالم ناجحة، معبرا 

يحتذى  نموذجا  تستضيف  سوف  قطر  أن  في  ثقته  عن 

ونحن  العام  هذا  نهاية  الكبرى  الرياضية  لالحداث  به 

التي  األميركية  الجماهير  لتعيش  جهدنا  قصارى  نبذل 

ستحضر المونديال تجربة ال تنسى. 

تعيش  ان  أتمنى  ديفيس:  تيمي  السفير  سعادة  وقال 

يذهبوا  بأن  القطرية  التجربة  األميركية  الجماهير 

البلد  هذا  تاريخ  عن  ويتعلموا  والمكتبة  للمتاحف 

على  ويتعرفوا  قطر  في  الترفيهية  االنشطة  ويمارسوا 

المسؤولين  بعض  حضور  مؤكدا  األخرى،  الجماهير 

العالم  كأس  وان  للمونديال،  األميركيين  الرسميين 

اإلرث  هذا  مع  الثقافي  التعاون  لتعزيز  جيدة  بداية 

الثقافي الضخم.

أوجه  إنني  قائال:  ديفيس  تيمي  السفير  سعادة  وأضاف 

في  قطر  دولة  أمير  السمو  صاحب  حديث  إلى  الناس 

قطر  بأن  واضحا  األمر  وجعله  بتأكيده  المتحدة  األمم 

إلى  القدوم  يمكنها  الجماهير  كافة  وان  بالعالم  ترحب 

ويشعرون  وفريدة  آمنة  قطرية  بتجربة  والتمتع  هنا 

والتمتع  المجيء  يمكنهم  انه  ويطمئنوا  باألمان  خاللها 

بكرة القدم وانها ستكون بيئة مرحبة، الفتا إلى تعليمات 

السفر على موقع الخارجية األميركية التي يتم تحديثها 

تم  حيث  بالدوحة  األميركية  بالسفارة  وأيضا  باستمرار 

وضع فيديوهات أسبوعية إلخبار المواطنين األميركيين 

من  الصادرة  بالمعلومات  ونحدثها  قطر  في  يحدث  بما 

الحكومة القطرية، فنحن في حوار متواصل حول كأس 

القطرية  التجربة  األميركيون  يعيش  أن  ونريد  العالم 

األميركيين  للمواطنين  ورسالتي  العالم،  كأس  وراء  ما 

الينا  االنضمام  وعليهم  هنا  بهم  الترحيب  سيتم  انه 

ليستمتعوا بكأس العالم. 

وزارة  من  نسمعه  وما  السمو  صاحب  قاله  لما  ووفقا 

المواطنين  نزود  فإننا  القطرية  والحكومة  الخارجية 

بكافة  ونزودهم  هنا  إلى  بأمان  للسفر  األميركيين 

اجنبية  دولة  يزورون  انهم  منتبهين  ليكونوا  المعلومات 

ويعيشوا  بها  ويستمتعوا  يحتفلوا  ان  عليهم  ولكن 

األميركيين  من  الكثير  حضور  ونتوقع  التجربة، 

لمونديال قطر وسنقدم لهم كل الدعم المطلوب.

األميركية  القطرية  العالقات  عمق  على  سعادته  وأكد 

الفتا  تأسيسها،  منذ  كاملة  عاما   50 إلى  تعود  التي 

رئيسي  كحليف  قطر  وتصنيف  األمنية  الروابط  إلى 

عالقاتنا  ان  قائال:  الناتو..  خارج  من  المتحدة  للواليات 

نرى  مثلما  التعليم  منها  ركائز  عدة  على  قائمة  قطر  مع 

من  المزيد  استقبال  في  ورغبتنا  التعليمية  المدينة  في 

عدد  مع  التجارة  وأيضا  أميركا  في  القطريين  الطالب 

كافة  في  قطر  في  المتنامية  األميركية  الشركات  من 

الطاقة  وليس  المعرفة  على  القائم  االقتصاد  قطاعات 

والسياحة  الرياضة  قطاعات  في  ريادتهم  ودعم  فقط 

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

والعالم  للمنطقة  نموذجا  تكون  ان  للعالقات  نأمل  وقال: 

واالغاثية  اإلنسانية  االعمال  في  رائدة  قطر  ان  ونرى 

لصالح  والعمل  النزيهة  وساطتها  عن  فضال  العالم  حول 

للفلسطينيين  االغاثي  دورها  مثل  المحتاجة  الشعوب 

في غزة فهو دور منقذ لألرواح وتثبت قطر به انها قوة خير 

للعالم.

قطر  برؤية  اعجابه  عن  األميركي  السفير  واعرب 

مرونتها  مع  تحققه  ان  تريد  لما  عمل  كاطار  للمستقبل 

خريطة  ووضع  العالمية  التغيرات  مع  التعامل  في 

النطاق  واسع  االستراتيجي  الحوار  إلى  مشيرا  طريق، 

والعمالة  اإلنسانية  والمساعدات  األمن  من  البلدين  بين 

بشفافية  سنويا  يعقد  انه  موضحا  اإلنسان،  وحقوق 

اليجاد فرص للتعاون لفائدة عالقات الدولتين والعالم.

وعبر عن اعجابه بالسرعة التي حققتها قطر في ريادتها 

ليس فقط في التجارة واالمن ولكن أيضا في التكنولوجيا 

الدبلوماسي  المستوى  على  قطر  أن  مؤكدا  واالبتكار، 

دولة تحب االنخراط وان هذا منبعه تراث الدولة، مشيرا 

طريقة  عن  يوم  كل  يبحثون  السفارة  فريق  مع  أنهم  إلى 

تقديم قطر للعالم والواليات المتحدة.

على  قطر  لدولة  الشكر  األبيض  البيت  تقديم  وعن 

التعاون  هذا  ومستقبل  أفغانستان  مع  سجناء  تبادل 

ترى  األميركية  الحكومة  ان  األميركي  السفير  قال 

في  خاصة  المنطقة  في  موثوقية  األكثر  الصديق  قطر 

السنوات األخيرة ومن الرائع ان يكون لدينا هذه العالقات 

فقط  األمنية  المسائل  في  مساعدتنا  في  ترغب  ال  وقطر 

بل لديها المقدرة على فعل ذلك الن لديها عالقات جيدة في 

المنطقة والعالم وحين ننخرط في شيء مثلما حدث في 

التبادل األخير، فانهم يعملون بأقصى جهد يمكن تخيله 

توعدنا  حين  انه  عالقاتنا  يميز  ما  أن  كما  األمر،  النجاز 

ويفعلون  الجد  محمل  على  يأخذونه  فانهم  بشيء  قطر 

في  كاملة  ثقة  ولدينا  النجازه  وضروري  ممكن  شيء  كل 

قطر، ونحن مطمئنون ان لدينا شريكا يعتمد عليه، كما 

أيد  والعالم في  المنطقة  ان استقرار  أن عالقاتنا تشعرنا 

أمينة بسبب طريقة تفكير قطر في مسؤوليتها.

وعن توسع قطر في حقل الشمال قال السفير األميركي: 

نرى فرصا للتعاون حيث ان بعض الشركات األميركية 

ستكون جزءا من هذه الجهود وبالنظر حولنا نجد أوروبا 

وقطر  المسال  الطبيعي  الغاز  من  المزيد  إلى  بحاجة 

ألمن  للغاية  مهم  التوسع  هذا  فان  لذا  حلوال  تقدم  دولة 

ان يكون  الحق في  لديها  األوروبية  والدول  العالمي  الطاقة 

عرضة  ليست  وموثوقة  مستقرة  للطاقة  مصادر  لديها 

جزء  وقطر  بهم  لإلضرار  سياسية  ألغراض  الستخدامها 

من هذا الحل ونحن إيجابيون للغاية تجاه هذا التوسع 

باستقرار  الهتمامها  قطر  لدولة  كحليف  ممتنون  ونحن 

خارج المنطقة وعبر العالم. 

فرصا  هناك  ان  ديفيس  تيمي  السفير  سعادة  وأكد 

المتحدة  الواليات  من  والية  كل  في  لالستثمار  عديدة 

الصغيرة  للشركات  خاصة  القطريين  أمام  الخمسين 

مشتركة  صناعات  تكوين  بها  يمكن  التي  والمتوسطة 

ناجحة تعزز عالقاتنا التجارية، مشيرا إلى إقامة الحوار 

االستراتيجي السنوي بين البلدين هذا العام في الدوحة 

بعد  خاصة  المقبل  العام  مطلع  الزيارات  تبادل  وإلى 

انتهاء أزمة الوباء.

{ السفير تيمي ديفيس

عالقاتنا 
تشعرنا أن 

استقرار 
المنطقة 

والعالم في 
أيد أمينة

ظلت شريكا ألميركا في العديد من القضايا الرئيسية

حكومتنا ترى قطر الصديق األكثر موثوقية بالمنطقة

العالقات القطرية األميركية تعود إلى»50« عاما كاملة

التوسع في حقل الشمال مهم للغاية ألمن الطاقة العالمي

$ الدوحة

قطر تقوم بعمل 
مذهل حقا في 

استعدادها لبطولة 
كأس العالم

نبذل الجهود 
لتعيش الجماهير 
األميركية تجربة ال 

تنسى بالمونديال

بدأ منذ »21« أغسطس الماضي

غلق التسجيل بالمدارس الحكومية.. الخميس

بضرورة  الدولة  مدارس  جميع  على  الوزارة  وأكدت 

إلكترونيًا  المقدمة  األمور  أولياء  طلبات  متابعة 

الوطني  النظام  خالل  من  النقل(  أو  )التسجيل 

على  بدقة،  منها  والتحقق   NSIS الطلبة  لمعلومات 

المقدم من ولي األمر  أو رفض الطلب  أن يتم اعتماد 

المطلوبة،  بالمستندات  للمدرسة  مراجعته  بعد 

خالل ثالثة أيام عمل من تقديم الطلب. 

أعلنت  الخاصة،  بالمدارس  للتسجيل  وبالنسبة 

عن  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

الخاصة  بالمدارس  التسجيل  عملية  استمرار 

الدراسية  المراحل  لجميع  والدولية  والجاليات 

طبقًا  وذلك   ،2023/  2022 الحالي  األكاديمي  للعام 

قطاع  وضعها  التي  المنظمة  واللوائح  لإلجراءات 

طرق  تحدد  والتي  بالوزارة،  الخاص  التعليم 

لكل  القبول  سن  وتحديد  والتسجيل  التقديم 

النقل  وعمليات  التسجيل  آليات  كذلك  مرحلة، 

القطريات  وأبناء  القطريين  للطلبة  بالنسبة 

من  القادمين  وللطلبة  الخليجي،  التعاون  ومجلس 

الخارج. 

أنه  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  وقالت 

األول  من  اعتبارًا  للطلبة  التسجيل  باب  فتح  تم 

الخميس  نهاية  حتى  وذلك  2022م،  مارس  من 

للطلبة  بالنسبة  أما  أكتوبر2022م،   13 الموافق 

القادمين من خارج الدولة فيتم تسجيلهم في موعد 

تحدد  أن  على  يناير2023م،  شهر  نهاية  يتجاوز  ال 

ويشترط  لها،  المناسبة  التسجيل  آلية  المدرسة 

أن يتم اإلعالن عنها مع مراعاة عدم مخالفتها للوائح 

لدى  المعتمدة  بالتسجيل  الخاصة  والقوانين 

جميع  في  القبول  سن  الوزارة  حددت  كما  الوزارة، 

الحد  تحدد  األعمار  هذه  أن  إلى  الفتة  المراحل؛ 

األعلى والحد األدنى للعمر الزمني لقبول الطلبة.

الوطني  النظام  التربية والتعليم بفتح  وقامت وزارة 

الطلبة  ونقل  لتسجيل   NSIS الطلبة  لمعلومات 

األولى بدأت من يوم األحد  المرحلة  على مرحلتين، 

الموافق 24 أبريل 2022م واستمرت حتى الخميس 

المرحلة  استمرت  كما  2022م،  يونيو   9 الموافق 

2022م ولغاية  21 أغسطس  الثانية خالل فترة من 

2022م، وذلك عن طريق بوابة خدمات  29 سبتمبر 
االنترنت،  شبكة  على  الوزارة  موقع  على  الجمهور 

كذلك عن طريق المدارس.

يستمر بـ »الخاصة 
والجاليات« حتى 

»13« أكتوبر المقبل

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الخميس 
المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، نظام التسجيل والنقل 

اإللكتروني لجميع الجنسيات بجميع المراحل الدراسية 
بالمدارس الحكومية، حيث بدأت عملية التسجيل منذ 21 

أغسطس الماضي.

محمد الجعبري كتب
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بين قطر وسنغافورةلالطالع على إمكاناته وجهوده

بحث تعزيز التعاون في األمن الغذائيوفد خليجي يزور مركز معالجة النفايات
التعاون  مجلس  دول  من  وفد  قام 

بزيارة  العامة  واألمانة  الخليجي 

معالجة  مركز  إلى  ميدانية 

والصلبة  المنزلية  النفايات 

على  بناًء  مسيعيد،  بمنطقة 

دعوة من دولة قطر خالل االجتماع 

التاسع والثالثين للجنة التنسيق 

العمل  مجال  في  والمتابعة 

 19 بتاريخ  ُعقدت  والتي  البلدي 

2022 م عبر تقنية االتصال  أبريل 

على  لالطالع  وذلك  المرئي، 

إمكانات وجهود المركز، بمناسبة 

التعاون  مجلس  بجائزة  فوزه 

الخليجي للعمل البلدي في دورتها 

مشروع  أفضل  فئة  عن  الرابعة 

إلى  وتحويلها  النفايات  لمعالجة 

مصدر للطاقة.

  وكان في استقبال الوفد كل من 

النعيمي  المهندس محمد حسن 

والسيد  الوكرة،  بلدية  مدير 

حسن نصر النصر مساعد مدير 

النفايات،  ومعالجة  تدوير  إدارة 

من  السليطي  جواهر  والمهندسة 

النفايات.  ومعالجة  تدوير  إدارة 

اجتماع  عقد  الزيارة  خالل  وتم 

الوفود  ممثلي  مع  تنسيقي 

تجربة  على  للتعرف  الخليجية 

ومعالجة  تدوير  بمجال  قطر  دولة 

للتعرف  تفقدية  وجولة  النفايات، 

على مراحل العمل بالمركز.

جارالله  مسعود  الدكتور  اجتمع 

الغذائي  األمن  إدارة  مدير  المري، 

السيدة  مع  )األحد(،  األول  أمس 

بقاوي،  عبدالحميد  سمية 

جمهورية  بسفارة  المستشارة 

سنغافورة، حيث تم مناقشة سبل 

قطر  دولة  بين  التعاون  أوجه  تعزيز 

وخصوًصا  سنغافورة،  وجمهورية 

في مجال األمن الغذائي.

السعي  إطار  في  االجتماع  يأتي 

دولة  بين  التعاون  جسور  بناء  إلى 

األمن  مجال  في  الرائدة  والدول  قطر 

الظروف  لتشابه  نظًرا  الغذائي، 

قطر  تواجه  التي  والتحديات 

وسنغافورة مثل محدودية المساحة 

وصعوبة الظروف البيئية، وأيضا في 

ظل تطلعات دولة قطر إلى بلوغ مرتبة 

لألمن  العالمي  المؤشر  في  متقدمة 

حاليا  فيه  تحتل  والذي  الغذائي، 

المرتبة 24، في حين تأتي سنغافورة 

االجتماع  خالل  15..وتم  المرتبة  في 

بين  التعاون  تعزيز  آليات  مناقشة 

ووزارة  السنغافورية  األغذية  وكالة 

على  والتعرف  قطر،  في  البلدية 

قطر  في  الغذائي  األمن  منظومة 

واالطالع  األزمات،  أثناء  عملها  وكيفية 

على التجارب الناجحة التي حققتها 

الغذائي  األمن  مجال  في  قطر  دولة 

خالل الفترة الماضية، وكذلك كيفية 

الغذائية  المنظومة  من  االستفادة 

الحديثة  والتقنيات  سنغافورة  في 

لديها والتي تساعد على التغلب على 

التحديات.

الشعبية  الصين  جمهورية  سفارة  نظمت 

بمناسبة  استقبال  حفل  الدوحة  لدى 

الصين  جمهورية  لتأسيس  الـ73  الذكرى 

السيد  سعادة  االحتفالية  حضر  الشعبية، 

االتصاالت  وزير  المناعي  علي  بن  محمد 

السيد  سعادة  المعلومات،  وتكنولوجيا 

الدولة  وزير  الكواري  عبدالعزيز  بن  حمد 

رئيس مكتبة قطر الوطنية، سعادة السفير 

قطر  لدى  إريتريا  سفير  أحمد  إبراهيم  علي 

وعميد السلك الدبلوماسي في قطر، سعادة 

لدى  سنغافورة  سفير  سوهان  جي  السفير 

قطر وعميد السلك الدبلوماسي اآلسيوي في 

مدير  فخرو  إبراهيم  السفير  سعادة  قطر، 

إدارة المراسم بوزارة الخارجية.

سعادة  قال  االحتفال  في  كلمته  وخالل 

الصين  جمهورية  سفير  جيان  تشو  السيد 

الشعبية لدى قطر إن العقد الماضي شاهد 

الصينية  للعالقات  السريع  التطور  على 

القطرية، والتي دخلت مرحلة ذهبية بفضل 

البلدين،  لزعيمي  االستراتيجية  القيادة 

بين  المتبادلة  السياسية  الثقة  وتعمقت 

شي  الرئيس  فخامة  التقى  حيث  البلدين، 

جينبينغ مع حضرة صاحب السمو الشيخ 

أربع  قطر  دولة  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

للعالقات  العليا  التصاميم  لوضع  مرات 

الجديد.  العصر  في  القطرية  الصينية 

الشراكة  عالقات  الجانبان  أقام  كما 

في  الثابت  الدعم  وتبادال  االستراتيجية، 

الجوهرية  بالمصالح  المتعلقة  القضايا 

والهموم الكبرى للجانب اآلخر. 

التعاون  حقق  الصيني:  السفير  وأضاف 

العملي بين البلدين ثمارا وافرة، حيث ازداد 

ليتجاوز  ضعفا  التجارية  المبادالت  حجم 

أكبر  الصين  وأصبحت  دوالر،  مليار   18
الواردات  مصدر  وأكبر  لقطر  تجاري  شريك 

الثقافي  العام  شهد  كما  الصادرات،  ومقصد 

مبهرة،  متنوعة  فعاليات  القطري  الصيني 

تأشيرات  من  اإلعفاء  على  التوقيع  وتم 

التواصل،  لتسهيل  البلدين  بين  الدخول 

الصداقة  جمعية  بين  التواصل  واستمر 

القطرية  القطرية ولجنة الصداقة  الصينية 

الصينية لتسجيل صفحات جديدة ألواصر 

صداقتنا.

العام  مطلع  في  جيان  تشو  السفير  وقال 

شي  الرئيس  فخامة  التقى  الجاري، 

الشيخ  السمو  صاحب  وحضرة  جينبينغ 

قطر  دولة  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

بالصين،  الشتوي  األولمبياد  افتتاح  في 

جديدة  طريق  خريطة  بذلك  راسمين 

أحرز  كما  القطرية.  الصينية  للعالقات 

تعاون البلدين اختراقات جديدة في مجاالت 

كما  والمقاولة،  والغاز  والنفط  االتصاالت 

يسرني أن أعلن أن زوجا من الباندا العمالق 

إلى  سيصالن  وثريا  سهيل  وهما  الصيني 

كهدية  جدا  القريب  المستقبل  في  الدوحة 

قطر،  لمونديال  الصيني  الشعب  من 

وبالتأكيد سيصبحان رمزا جديدا للصداقة 

القطرية. الصينية 

أهمية  يكتسب  الجاري  العام  أن  وأوضح 

إذ  الصيني،  التاريخ  في  الطريق  معلم 

للحزب  العشرون  الوطني  المؤتمر  سينعقد 

حيث  القادم،  الشهر  في  الصيني  الشيوعي 

للترتيبات  عامة  تطلعات  المؤتمر  سيقدم 

دولة  لبناء  المرحلتين  ذات  االستراتيجية 

اشتراكية حديثة قوية على نحو شامل، مع 

االستراتيجية  المهام  ترتيب  على  التركيز 

والتدابير الرئيسية خالل السنوات الخمس 

نمو  عن  عبارة  الصين  نمو  أن  كما  المقبلة. 

مزيدا  وسيجلب  العالم،  في  السلمية  القوة 

استثنائي  عام  انه  كما  للعالم.  الفرص  من 

حيث  القطرية.  الصينية  العالقات  لتاريخ 

شهر  بعد  قطر  مونديال  عن  الستار  يكشف 

ونيف في الدوحة، وتلك لحظة كان الشعب 

مدار  على  لها  ويستعد  ينتظرها  القطري 

بعد  ما  مرحلة  قطر  ستدخل  وبعدها  سنة، 

الوطنية.   2030 رؤية  لتنفيذ  العالم  كأس 

إلقامة  الـ35  السنوية  الذكرى  وسنستقبل 

في  الصين وقطر  الدبلوماسية بين  العالقات 

آفاق رحبة لالرتقاء  القادم، مقبلين على  العام 

من  كل  تقف  حيث  الثنائية.  بالعالقات 

القطرية  الصينية  والعالقات  وقطر  الصين 

على منطلق تاريخي جديد متجهة إلى عصر 

الفرصة  نغتنم  أن  ويتعين  جديد.  باهر 

ونعمل جاهدين على بناء المجتمع الصيني 

القطري للمستقبل المشترك.

في  كلمته:  خالل  الصيني  السفير  وقال 

العصر الجديد، سنبني مجتمع المستقبل 

والمواقف  المبادئ  على  القائم  المشترك 

على  التعامل  مبادئ  وسننتهج  المشتركة. 

المشترك،  والكسب  والتعاون  المساواة  قدم 

المتعلقة  القضايا  في  الدعم  ونتبادل 

الجانب اآلخر وفي  بالمصالح الجوهرية لدى 

التي  التنموية  الطرق  استكشاف  مسيرة 

تتناسب مع الظروف الوطنية الخاصة باإلرادة 

المستقلة، وننفذ تعددية األطراف الحقيقية، 

للدول  المشتركة  المصالح  على  يحافظ  بما 

المشتركة  الجهود  وسنحشد  النامية. 

إلنجاح أحداث الصداقة الثالثة، حيث سيبذل 

الجانب الصيني قصارى الجهد لدعم مونديال 

بالتنسيق  الصين  سفارة  وستقوم  قطر 

والتعاون الوثيقين مع الجانب القطري بخدمة 

المشجعين الصينيين في قطر. وسنساهم 

الصين  لقمة  األولى  الدورة  إلنجاح  بدورنا 

المجتمع  بناء  وتدعيم  العربية،  والدول 

المشترك،  للمستقبل  العربي  الصيني 

واالرتقاء بالتعاون الجماعي الصيني العربي 

بالذكرى  وسنحتفي  أعلى.  مستوى  إلى 

الدبلوماسية  العالقات  إلقامة  الـ35  السنوية 

فعاليات  إقامة  خالل  من  وقطر  الصين  بين 

الـ35  نفتح  بما  متنوعة،  ونقاشية  احتفالية 

الصينية  للعالقات  واألفضل  القادمة  سنة 

القطرية.

 73 مدى  على  أنه  جيان  تشو  السفير  وأكد 

وصبر  بدأب  الصيني  الشعب  عمل  سنة، 

وأحرز إنجازات مرموقة في العالم وتم استقبال 

طفرة عظيمة حيث وقفت على قدميها ثم أثرت 

العشر  السنوات  مدى  وعلى  تقوى.  وبدأت 

الشيوعي  للحزب  الـ18  الوطني  المؤتمر  منذ 

عملت  خاص،  بشكل  2012م  عام  الصيني 

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني 

توحيد  على  جينبينغ  شي  الرفيق  نواتها 

على  التغلب  في  الصيني  الشعب  وقيادة 

الصعوبات وشق الطريق الجديد على أساس 

بعد  جيال  الصيني  الشعب  كفاح  منجزات 

جيل، مما دفع قضية الحزب والدولة ليحقق 

إنجازات وتغيرات تاريخية.

القوة  تنامي  على  شاهد  الماضي  العقد  إن 

تطبيق  على  نعمل  كنا  الشاملة.  الوطنية 

المعادلة  وإقامة  للتنمية  الجديد  المفهوم 

المرحلة  ميزة  من  انطالقا  للتنمية  الجديدة 

سفينة  سير  لقيادة  للتنمية،  الجديدة 

الجديد  المسار  على  االقتصادية  الصين 

للتنمية عالية الجودة رغم األمواج المتالطمة. 

الصيني  االقتصاد  حجم  بلغ  لقد  وأضاف: 

اإلجمالي 114 تريليون يوان مما كان عليه من 

االقتصاد  حصة  بلوغ  مع  يوان،  تريليون   50
الصيني في االقتصاد العالمي 18 % مما كان 

نمو  معدل  متوسط  مسجال   ،%  11.3 عليه 

االقتصادات  يتصدر  ما   ،%  6.5 يبلغ  سنوي 

الماضي،  العقد  وفي  العالم.  في  الرئيسية 

أكثر  مجاالت  في  مرموقة  إنجازات  حققنا 

ذي  المستقل  االبتكار  طريق  ضوء  على 

االبتكار  اتخاذ  مع  الصينية  الخصائص 

تمت  فقد  التنمية.  لتحفيز  األول  كالمحرك 

صياغة عدد ال يعد وال يحصى من »العالمات 

المسبار  هبوط  من  ابتداء  الصينية« 

إلى  القمر  سطح  على   5 شانغي  الصيني 

»شيخه«  الصيني  االصطناعي  القمر  إقالع 

الغواصة  ولوج  إلى  الشمس،  الستكشاف 

المأهولة الصينية »التنين« في عمق البحر، 

المأهولة  الفضائية  المركبة  تجوال  إلى 

أسرع  إلى  الخارجي،  الفضاء  في  »شنتشو« 

وأكثر  الجسور  وأطول  الحديدية  السكك 

 5G الموانئ ازدحاما و60 % من محطات قاعدة

في العالم.

العام  مطلع  في  الصيني:  السفير  وقال 

بسيطة  دورة  تقديم  في  نجحنا  الجاري، 

للعالم  الشتوي  األولمبياد  من  ورائعة  وآمنة 

والمشقات  الصعوبات  على  التغلب  بعد 

حيث   ،19 كوفيد  جائحة  على  المترتبة 

العالم.  التضامن  لتعزيز  بدورنا  ساهمنا 

وبعد الكفاح الدؤوب على مدى 73 عاما، تمكنا 

من دفع وتوسيع طريق التحديث على النمط 

الصيني، وإثراء وسائل وصول الدول النامية 

جديدا  خيارا  وّفر  الذي  األمر  التحديث،  إلى 

التنمية  التي ترغب في تسريع  واألمم  للدول 

السواء،  على  استقالليتها  على  والحفاظ 

الماضي شاهد على تحسن  العقد  إن  حيث 

القضاء  حلم  حققنا  فقد  الشعب.  معيشة 

الصينية  األمة  به  حلمت  الذي  الفقر  على 

في  الدؤوبة  جهودنا  بعد  السنين  آالف  منذ 

جميع  انتشال  تم  حيث  الماضي،  العقد 

السكان الفقراء البالغ عددهم نحو 100 مليون 

للمعيار  وفقا  الفقر  من  الريفية  المناطق  في 

األمم  أجندة  هدف  حقق  مما  به،  المعمول 

المتحدة للتنمية المستدامة 2030 للحد من 

الفقر قبل موعدها بـ10 سنوات، وذلك يعني 

القضية  في  الصينية  المساهمة  نسبة  أن 

العالمية للحد من الفقر تجاوزت 70 %. 

ارتفع  سنوات،  عشر  مدى  على  وأضاف: 

المحلي  الناتج  إجمالي  من  الفرد  نصيب 

عليه  كان  مما  دوالر  ألف   12 إلى  الصيني 

العمر  متوسط  وبلغ  دوالر،  ألف   6.3 من 

 75.4 من  عليه  كان  مما  عام   77.9 المتوقع 

للتعليم  منظومة  أكبر  إنشاء  وأنجزنا  عام، 

العالم،  في  والصحة  االجتماعي  والتأمين 

بالكسب  الشعب  أبناء  شعور  يقوي  مما 

والسعادة واألمن. 

 في وجه جائحة كوفيد 19 المفاجئ، تمكنا 

وصحتهم  الشعب  أرواح  سالمة  حماية  من 

من  دولة  أدنى  وأصبحنا  األقصى،  الحد  إلى 

الدول الكبيرة الرئيسية في العالم من حيث 

وعدد   19 كوفيد  بفيروس  اإلصابة  نسبة 

التنمية  بين  التوفيق  في  وأنجحها  الوفيات، 

االقتصادية والوقاية من الجائحة.

العالقات الصينية ـــ القطرية دخلت مرحلة ذهبية
خالل حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ»73« لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.. السفير تشو جيان:

{ السفير الصيني يلقي كلمته { تصوير - أسامة الروسان

نتبادل الدعم في 
القضايا المتعلقة 

بالمصالح الجوهرية

الصين أصبحت
أكبر شريك

تجاري لقطر

التعاون العملي
بين البلدين

حقق ثمارا وافرة

زوجان من الباندا 
العمالقة هدية 

الصين لمونديال قطر

كرم الحليويكتب
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استدعاء »لكزس ان اكس« 2022
عبدالله  شركة  مع  بالتعاون  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 

عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل مركبات لكزس عن استدعاء 

وذلك   ،2022 الصنع  سنة  اكس  ان  طراز  لكزس  مركبات 

االنزالق،  في  التحكم  وحدة  برمجة  في  عيب  وجود  الحتمال 

المستمرة من  والمتابعة  التنسيق  إطار  اإلجراء في  ويأتي هذا 

وكالء  وتقيد  التزام  مدى  من  للتأكد  والصناعة  التجارة  وزارة 

لحماية  وتصحيحها  السيارات  عيوب  بمتابعة  السيارات 

حقوق المستهلكين.

 

في كلمته خالل االجتماع الوزاري للشراكة اآلسيوية للنمو األخضر

وزير الطاقة: الوقود الهيدروكربوني لن يختفي

وزير  الكعبي،  شريدة  بن  سعد  المهندس  سعادة  نبه   

التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  الطاقة،  لشؤون  الدولة 

واالقتصادية  الجيوسياسية  التقلبات  أن  إلى  للطاقة،  لقطر 

نأمل  كنا  تقدم  أي  تعيق  كورونا  فيروس  بعد  ما  حقبة  في 

على  وتجبرنا  بل  المناخ،  تغير  ضد  المعركة  في  بتحقيقه 

اتخاذ العديد من الخطوات التي تعيدنا إلى الوراء.

الوزاري للشراكة اآلسيوية للنمو  وفي كلمته خالل االجتماع 

طوكيو  من  المرئي  االتصال  تقنية  عبر  عقد  الذي  األخضر، 

بمشاركة عدد من وزراء الطاقة في آسيا، سّلط سعادة الوزير 

التي  الجيوسياسية  التحديات  آثار  على  الضوء  الكعبي 

بشكل  أسعارها  ورفعت  العالمية،  الطاقة  إمدادات  عطلت 

الوصول  وإمكانية  الطاقة  أمن  بشأن  مخاوف  وأثارت  كبير، 

إليها.

صناعة  على  تؤثر  التضخمية  الضغوط  أن  سعادته  وأوضح 

النفط والغاز من خالل ارتفاع تكاليف اإلنتاج، وتعطيل قرارات 

السياسات.  بشأن  اليقين  عدم  حالة  وتزايد  االستثمار، 

وأضاف: »تسببت هذه التطورات في انتكاسة للتحول الجاد 

لمواجهة  العالم  يحتاجه  الذي  الكربون  منخفضة  طاقة  إلى 

أيضا  هذا  تسبب  وقد  المناخ.  لتغير  المباشرة  التحديات 

في تآكل خطير في الدعم الشعبي لجهود خفض انبعاثات 

الكربون في العديد من البلدان التي وقفت في وقت سابق في 

مقدمة الجهود المبذولة نحو طاقة أنظف ومستقبل خاٍل من 

الكربون مما أدى إلى ضياع سنوات من اإلنجازات البيئية«.

ودعا سعادة الوزير الكعبي إلى انتقال جاد وواقعي إلى طاقة 

منخفضة الكربون وإلى المزيد من االستثمارات في الطاقات 

األنظف والمتجددة قائاًل: »علينا توعية الناس بأن المطالب 

واقعية  غير  ليست  الهيدروكربونات  إللغاء  العاطفية 

بأي  تضر  الماضية،  األشهر  أثبتت  كما  ولكنها،  فحسب، 

انتقال واقعي ومتسارع نحو طاقة منخفضة الكربون«. 

 وأضاف سعادته: »في حقيقة األمر، فإن الوقود الهيدروكربوني 

لن يختفي في أي وقت في المستقبل القريب. وتعد األشكال 

األنظف من الهيدروكربونات جزءا أساسيا من عملية انتقال 

هو  الطبيعي  الغاز  فإن  الصدد،  هذا  وفي  ومسؤولة.  موثوقة 

اقتصادي  حل  وهو  األحفورية،  المصادر  أنظف  بالتأكيد 

الطاقات  تقطع  مشاكل  إلدارة  إليه  الحاجة  تكثر  وموثوق 

تهب  ال  عندما  أو  مشرقة،  الشمس  تكون  ال  عندما  المتجددة 

الرياح«.

كلمته  الكعبي  شريدة  بن  سعد  الوزير  سعادة  واختتم 

التي  آسيا«  في  الطاقة  تحول  »لمبادرة  دعمه  عن  بالتعبير 

للطاقة  ومستدام  مسؤول  انتقال  أن  مؤكدا  اليابان،  تقودها 

وحياد  المستدام  االقتصادي  النمو  تحقيق  على  يساعد 

وكفاءة  المتجددة،  للطاقات  المالي  الدعم  مع  الكربون، 

الطاقة، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال.

األخضر  للنمو  اآلسيوية  للشراكة  الوزاري  االجتماع  وينعقد 

وكذلك  األخضر،  النمو  لتحقيق  اليابان  جهود  من  كجزء 

االقتصادات  في  الكربون  وحياد  االقتصادي  النمو  لتحقيق 

{ وزير الطاقة خالل مشاركته باالجتماع الوزاري عبر االتصال المرئي الناشئة مثل تلك الموجودة في آسيا.

$ الدوحة

الضغوط التضخمية تنعكس سلبا على صناعة النفط والغاز

ندعو إلى انتقال جاد وواقعي.. إلى طاقة منخفضة الكربون

الغاز أنظف المصادر األحفورية وحل اقتصادي وموثوق

يجب تقديم الدعم المالي للطاقات المتجددة ومشاريع الغاز

»التجاري« و»ويوروموني« ينظمان حلقة نقاشية.. العبد الله:

قطر ترسخ مكانتها استثماريا وسياحيا
 يقّدم البنك التجاري بالتعاون مع يوروموني يوم الخميس 

الموافق 29 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت 

الدوحة، حلقة نقاشية في بث مباشر عبر اإلنترنت بعنوان: 

 FIFA العالم  كأس  وبعد  قبل  والفرص  التوقعات  »قطر: 

قطر 2022«. وسينضم إلى الحلقة النقاشية متحدثون من 

ما  حول  نظرهم  وجهات  لمشاركة  وآخرون  التجاري  البنك 

وتخصيصها  وأعمالها  لقطر  بالنسبة  العالم  كأس  يعنيه 

لرأس المال في األسواق العالمية. 

ليوني  د.  من  كل  النقاشية  الحلقة  في  وسيشارك 

العمليات  قطاع  رئيس  تنفيذي،  عام  مدير  ليذبريدج، 

في  األصول  إدارة  مدير  خان،  أكبر  التجاري،  البنك  في 

المبيعات  إدارة  مدير  باخوس،  وباسل  لالستثمار،  الريان 

باالنضمام  وذلك  للتنمية،  المتحدة  الشركة  في  السكنية 

سبتمبر   29 بتاريخ  يوروموني  من  بانكس  ريتشارد  إلى 

الستكشاف ُفرص التمويل واالستثمار واألعمال التي توفرها 

هذه الدولة الخليجية لرأس المال الدولي. 

الفرصة  للجمهور  المباشرة  النقاشية  الحلقة  هذه  وتمنح 

التوقعات  مثل  هاّمة  مواضيع  حول  مناقشة  إلى  لالستماع 

االستثمار؛  التمويل،  السياحة،  الغاز،  محاالت  في  لقطر 

لقطر   2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  ستعني  ماذا 

 2022 العالم  كأس  إرث  واالستثمار؛  االقتصاد  ناحية  من 

الحدث؛  بعد  فيما  والُفرص  باالستراتيجية  يتعلق  فيما 

العالم  كأس  بطولة  فعالية  خالل  العمالء  وأمن  واالحتيال 

الحلقة  هذه  تنظيم  على  وتعليًقا    .2022 القدم  لكرة 

النقاشية الهاّمة، قال حسين العبدالله، مدير عام تنفيذي، 

المصرفية  الخدمات  ورئيس  التسويق  قطاع  رئيس 

المميزة في البنك التجاري: »لقد جاء تنظيم كأس العالم 

كوجهة  قطر  بدولة  العالمي  الوعي  ليرسخ  قطر  دولة  في 

الشاملة  الرؤية  مع  يتوافق  ما  وهو  وسياحية،  استثمارية 

من  العديد  في  ريادي  موقع  الحتالل  قطر  لها  تصبوا  التي 

والسياحة.  واالبتكار،  والتعليم،  كالرياضة،  المجاالت 

باإلضافة إلى ذلك فقد مّثل نجاح استضافة قطر للفعاليات 

قطر  التزام  على  قويًا  مؤشًرا  الدوحة  في  مؤخًرا  الرياضية 

المتين باستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وهو 

عنصر أساسي في التنمية المستدامة«. 

لمؤتمرات  التجارية  المديرة  بن،  فيكتوريا  وصرحت 

يوروموني قائلة: »يسر يوروموني أن تواصل عالقتها الطويلة 

والمتينة مع البنك التجاري في قطر، وأن تقدم هذه الحلقة 

النقاشية المباشرة التي تتمحور حول دولة قطر«.

في صناعة األزياء

»سكْيل 7« تستهدف قيادة 
المصممين القطريين للعالمية

والتصميم  لألزياء  أعمال  حاضنة  أول  سكْيل7،  استضافت 

قطر  بنك  قبل  من  تأسيسها  تم  والتي  قطر،  في  للمبدعين 

للتنمية بالشراكة مع مركز قطر لالبتكار وريادة األعمال في 

التصميم واألزياء والتكنولوجيا M7، بنجاح معسكر تصميم 

العبايات على مدى 4 أيام، والذي استهدف المصممين الذين 

يملكون أعماال تجارية في مراحلها األولى، حيث عقد في الفترة 

من 18 إلى 12 سبتمبر 2022.

15 مشاركًا، تسليط الضوء  الذي ضم  المعسكر،  وتم خالل 

باألعمال  االنطالق  مثل  المحاور  من  متنوعة  مجموعة  على 

وأساسيات  العبايات،  بصناعة  تعنى  التي  التجارية 

الخياطة،  وتقنيات  والمنسوجات  واألقمشة  التصميم، 

تهدف  والتي  والتسويق،  التجارية  العالمات  إلى  باإلضافة 

كما  الموهوبة.  الناشئة  الشركات  تمكين  إلى  جميعها 

الرئيسي  الحدث  هامش  على  للمشاركين  أعمال  لقاء  نظم 

الكتساب خبرة مباشرة من الخبراء من ذوي االختصاص.

مشروع  مديرة  الرميحي،  خليفة  عائشة  السيدة  وقالت 

انطالقها  منذ  سكْيل7  حاضنة  »عمدت  سكْيل7:  حاضنة 

على البحث عن نماذج جديدة تهدف إلى تمكين رواد األعمال 

القطريين الموهوبين وتتمحور حول النمو واالبتكار. وفي كل 

شغف  فإن  جديدة،  مبادرة  أو  جديد  برنامج  عن  نعلن  مرة 

التقليدية  األفكار  لتجاوز  يدفعنا  القطريين  المصممين 

وكان  آفاقهم.  توسيع  إلى  يهدف  تميزًا  أكثر  شيء  وتقديم 

المعسكر التدريبي المكثف للعبايات، إحدى هذه المبادرات 

التي ُقدمت لهؤالء المصممين لتزويدهم بالمهارات المطلوبة 

في عالم التجارة وتمكينهم في مجال تطوير أعمالهم والسير 

االستجابة  إلى  »بالنظر  وأضافت:  أوسع«.  آفاق  نحو  بها 

أدرجنا  فقد  المخيم،  انطالق  قبيل  تلقيناها  التي  المذهلة 

العديد من الفرص المذهلة على جدول أعمالنا في المستقبل 

القريب والتي لن تعمد إلى تمكين المواهب القطرية من بدء 

أعمالهم فحسب، بل ستدفعهم إلى وضع منتجاتهم المبتكرة 

على الخريطة العالمية لصناعة األزياء والتصميم«.

التي  الفعاليات  ضمن  العبايات  تصميم  معسكر  ويعد 

تقوم بها حاضنة سكْيل7 لتعزيز دور رواد األعمال المبدعين 

والمصممين القطريين الطموحين في إنشاء وإنتاج العالمات 

والتكنولوجيا  والتصميم  األزياء  القطرية في مجال  التجارية 

القادمة  المعسكر  نسخ  عن  اإلعالن  وسيتم  الصلة،  ذات 

االجتماعي  التواصل  وقنوات  االلكتروني  الموقع  خالل  من 

األولى  األعمال  حاضنة  سكْيل7  وتعد  للحاضنة.  التابعة 

المتخصصة في عالم التصميم واألزياء في دولة قطر، والتي 

األعمال  لرواد  محوري  ومركز  منصة  لتكون  تأسيسها  تم 

العالمات  وإنتاج  بإنشاء  الراغبين  والمبتكرين،  الواعدين 

التجارية القطرية الطامحة إلى العالمية. 
{ جانب من المعسكر
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لديها محفظة تضم »20« ألف برج موزع على أسواقها

Ooredoo تخطط لبيع أبراج اتصاالت

نموذج  نحو  للتحول  المتطورة  استراتيجيتها  مع  تماشيا 

بورصة  في  المدرجة   Ooredoo أعلنت  أصولها،  لتخفيف 

أبراجها  محفظة  من  محتمل  الستقطاع  تتحضر  أنها  قطر 

بنيتها  من  األفضل  العائد  على  للحصول  االتصاالت  من 

والمساهمين  للعمالء  مضافة  قيمة  لخلق  وذلك  التحتية 

موزعة  برج  ألف   20 حوالي  الشركة  أبراج  محفظة  وتضم 

األبراج  إلدارة  االستقطاع  هذا  وسيسمح  أسواقها.  على 

وجذب  المستهدفة،  لألسواق  مناسبه  صفقة  على  للعمل 

في  الفعالية  لتحقيق  وذلك  لألبراج  آخرين  مستأجرين 

 Ooredoo العملية، ستقوم  المجال. وكجزء من هذه  هذا 

شأنها  من  التي  االستراتيجية  الخيارات  باستكشاف 

استقطاب أفضل العوائد وزيادة القيمة للمساهمين.

أبراج  وتعتبر استراتيجية تخفيف األصول من خالل بيع 

االتصاالت  شركات  مستوى  على  منتشرة  االتصاالت 

الُعمانية  الشركة  باعت   ،2021 عام  ففي  الخليجية 

هيليوس  إلى  البالد  في  برجًا   2890 )عمانتل(  لإلتصاالت 

جمعت   ،2019 عام  وفي  دوالر،  مليون   575 مقابل  تاورز 

تحت  برج  ألف   15 من  أكثر  السعودية  االتصاالت  شركة 

كما  توال.  اسم  عليها  أطلقت  جديدة  تابعة  شركة  لواء 

باعت »زين« الكويتية 1620 برجًا لالتصاالت لشركة »آي.

اتش.إس« مقابل 130 مليون دوالر في عام 2020.

ونقلت شبكة بلومبرغ األميركية عن مصادر لم تسمها قولها 

إن الصفقة في المرحلة الثانية من تقديم العطاءات، ومن 

وقد  المستثمرين،  من  ملزمة  عطاءات  تعقبها  أن  المتوقع 

المستثمرين  لتقسيم  الصفقة  بتجزئة   Ooredoo تقوم 

واحد  مشتٍر  على  العثور  الصعب  من  يكون  قد  ألنه 

للمحفظة بأكملها.

وتباشر مجموعة Ooredoo تنفيذ استراتيجية لتخفيف 

األصول حيث قامت مؤخرا بإبرام اتفاقًا نهائيًا لبيع 100 % 

 Ooredoo Asian Investments شركة  في  أسهمها  من 

 %  100 تمتلك  التي  األم  الشركة  )سنغافورة(،   Pte Ltd
% من شركة  Ooredoo Myanmar Ltd و100  من شركة 

 Nine شركة  إلى   Ltd Ooredoo Myanmar Fintech
Communications Pte. Ltd مقابل قيمة إجمالية تعادل 
576 مليون دوالر أميركي )Enterprise Value( ومقابل مبلغ 
إجمالي قدره 162 مليون دوالر أميركي، وقد تمت الموافقة 

 Nineو  Ooredoo إدارة  مجلس  قبل  من  الصفقة  على 

لشروط  خاضعة  تزال  وال   Communications Pte. Ltd
في  التنظيمية  الموافقات  ذلك  في  بما  المعتادة،  اإلغالق 

ميانمار.

تابعة  شركة   Nine Communications Pte. Ltd وتعد 

 Link قبل  من  مملوكة  وهي  سنغافورة  في  تأسست 

 Link Family والسيد يو نيان وين. وتعتبر Family Office

تجارية  مصالح  لديها  رئيسية  شركات  مجموعة   Office
فتمتد  وين،  نيان  يو  السيد  أما  قارات،  ثالث  عبر  متنوعة 

خبرته ألكثر من 40 عامًا في قطاع االتصاالت.

2014 ومقرها الرئيسي  Ooredoo ميانمار عام  وتأسست 

االتصاالت  شركات  إحدى  وهي  يانغون،  مدينة  في 

الرائدة في ميانمار مع أصول عالية الجودة وقاعدة عمالء 

اتصاالت  خدمات  ميانمار   Ooredoo وتوفر  كبيرة. 

في  والشركات  األفراد  من  للعمالء  واإلنترنت  الجوال 

ميانمار. 

عملية  من  جزءا  ميانمار   Ooredoo صفقة  وتعتبر 

لمجموعة  الخارجية  االستثمارات  هيكلة  إعادة 

األميركية  بلومبرغ  شبكة  نقلت  حيث   Ooredoo
 Indosat شركة  ان  قولها  تسمها  لم  مصـــــادر  عن 

برج   1800 بيع  تدرس   Ooredoo Hutchison
تصل  قد  صفقة  في  أندونيسيا،  في  لالتصاالت 

ومن  دوالر،  مليون   250 إلى  اإلجمالية  قيمتها 

تعزيز  في  الصفقة  هذه  عوائد  استخدام  المقرر 

أعمال الشركة وتحسين شبكتها وإطالق حلول 

تبنيها  إطار  في  للعمالء،  جديدة  رقمية 

إلى  االنتقال  على  ترتكز  الستراتيجية 

أكثر  لتصبح  األصول  تخفيف  نموذج 

كفاءة ومرونة مع تحقيق أقصى استفادة 

من بنيتها التحتية.

»بلومبرغ«: عملية البيع بالمرحلة الثانية لتقديم العطاءات

تجزئة محتملة للصفقة بهدف تقسيم المستثمرين المحتملين

$ الدوحة

أبرز مطاعم فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة

»بوسطن« يطرح 
قائمة طعام جديدة

وتضم القائمة مجموعة من أشهى 

كاليكسيكو  مقدمتها  وفي  األطباق 

إلى  تناوله  يمكن  والذي  المميز 

جانب أطباق تشيلي كون كارني، 

وأجنحة  والروبيان،  الدجاج  وتاكو 

الدجاج المتّبلة والناتشوز. ويمكن 

لمحبي الطعام تجربة سندويش 

كمية  مع  العمالق  النج  كلوبر 

ولحم  الحبش  لحم  من  مضاعفة 

العجل المقدد، أو طبق شنيتسل 

بصوص  المغطى  ميالنيز  تشكن 

من  جانبي  طبق  مع  والثوم  الزبدة 

الكرفس  وبيوريه  البروكوليني 

المقرمشة.  تشوريزو  ونقانق 

إضافة  على  المطعم  وحرص 

الحميات  لمتّبعي  خاصة  أطباق 

سلطة  يقدم  حيث  النباتية، 

والكرنب  الكينوا  مع  الماعز  جبنة 

فيجان مونستر  وبرجر  الجديدة، 

مع  اللحوم  من  والخالي  الشهي 

ومربى  والعدس  الطازج  الخبز 

البصل األحمر.

قال  الموضوع،  هذا  على  وتعليقًا 

العام  المدير  كيندال،  مارتن 

لفندق سيتي سنتر روتانا الدوحة: 

الوجهة  بوسطن  مطعم  »يشكل 

المثالية لقضاء أجمل األمسيات. 

سيتي  فندق  في  دومًا  ونحرص 

سنتر روتانا على االرتقاء بتجارب 

المأكوالت  وعروض  الضيوف 

تهدف  حيث  لدينا،  والمشروبات 

إرضاء  إلى  الجديدة  القائمة  هذه 

مطعم  ويستمد  الجميع«.  أذواق 

مطعم  من  تصميمه  بوسطن 

ويوفر  الشهير،  األميركي  تشيرز 

مريحة  أجواًء  الطعام  لعشاق 

ومميزة. 

سنتر  سيتي  فندق  ويشغل 

استراتيجيًا  موقعًا  الدوحة  ورتانا 

الغربي،  الخليج  منطقة  في 

سنتر  سيتي  بمول  متصل  وهو 

فئة  من  الفندق  ويبعد  الدوحة. 

قليلة  خطوات  مسافة  نجوم   5 الـ 

للمعارض  الدوحة  مركز  عن 

الدوحة،  وكورنيش  والمؤتمرات 

والنشاط  األعمال  منطقة  ضمن 

دقيقة   30 مسافة  وعلى  التجاري. 

الدولي،  حمد  مطار  من  فقط 

واقف  سوق  من  فقط  دقيقة  و15 

البنوك،  ومنطقة  التاريخي، 

يبعد  كما  اإلسالمي.  والمتحف 

محطة  من  مشيًا  دقائق   7 مسافة 

للمعارض  الدوحة  مركز  مترو 

والمؤتمرات، وموقف باص الغانم، 

عديدة  خيارات  للضيوف  يوفر  ما 

ليجوبوا المدينة، ويجعل الفندق 

بمعالم  جيد  بشكل  متصاًل 

المدينة المختلفة.

فسيحة  غرفة   287 الفندق  ويضم 

مفروشة  فاخرة  شقة  و94  وجناح، 

بالكامل ومجهزة بمداخل خاصة، 

من  رائعًا  مزيجًا  لضيوفه  ويوفر 

مالمح  أرقى  مع  التصميمات، 

لتوفير  الدافئة  العربية  الضيافة 

األعمال  لرجال  مثالية  تجربة 

والسياح  كما يقدم قائمة متنوعة 

تناسب  التي  الطعام  خيارات  من 

جميع األذواق. 

{ مطعم بوسطن 

عبر إضافة »42« دولة جديدة إلى شبكة وجهاتها المشتركة

توسيع الشراكة بين »القطرية« 
والخطوط الجوية البريطانية

والخطوط  القطرية  الجوية  الخطوط  استكملت 

تعزيز  من  األخيرة  المرحلة  البريطانية  الجوية 

التي  األكبر  الشراكة  بذلك  لتصبح  شراكتهما 

لتوفر  الطيران،  قطاع  في  ناقلتين  بين  تجمع 

وجهات  شبكة  الناقلتين  متن  على  للمسافرين 

عالمية أكثر من أي شراكة أخرى. 

إلى  42 دولة جديدة  الناقلتين  وقد أضافت كل من 

شبكة وجهاتها المشتركة لرحالت الطيران، بما في 

وسنغافورة  والنرويج  المالديف  وجزر  إيطاليا  ذلك 

السفر  إمكانية  للمسافرين  يوفر  مما  والسويد، 

والشرق  أوروبا  في  الوجهات  عبر  وسالسة  بسهولة 

وسيستفيد  وأوقيانوسيا.  وآسيا  وإفريقيا  األوسط 

ضمن  مرونة  أكثر  سفر  خيارات  من  المسافرون 

خيارات  مع  تتناسب  زمنية  وجداول  أسعار 

مقر  عبر  الترانزيت  رحالت  أو  المباشرة  الرحالت 

جزءًا  كله  هذا  وُيعد  والدوحة.  لندن  في  عملياتهما 

والخطوط  القطرية  الجوية  الخطوط  خطة  من 

من  األمام«  إلى  معًا  »للمضي  البريطانية  الجوية 

بينهما،  المشتركة  الوجهات  شبكة  تعزيز  خالل 

تقدمها  التي  الخدمات  بأفضل  المسافرين  وتزويد 

الناقلتان.

الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  قال  جانبه  ومن 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

الخطوط  التعاون بين  القطرية: »تعكس مبادرات 

البريطانية  الجوية  والخطوط  القطرية  الجوية 

هدفنا المشترك الُمتمثل في تقديم شبكة وجهات 

ُتثري  فريدة  مزايا  مع  لمسافرينا  وفريدة  متعددة 

اآلن  للمسافرين  ُيمكن  كما  سفرهم.  تجربة 

االستمتاع بأفضل الخدمات والمزايا أثناء سفرهم 

التعاون  أن  كما  المشتركة.  وجهاتنا  شبكة  عبر 

مكانتيهما  من  ُيعزز  الناقلتين  بين  المشترك 

المرونة  من  قدر  أكبر  ويوفر  الطيران،  قطاع  في 

لمسافرينا«.

اإلدارة  مجلس  رئيس  دويل  شون  قال  جهته،  من 

الجوية  الخطوط  لشركة  التنفيذي  والرئيس 

فارقة  عالمة  الخطوة  هذه  »ُتعد  البريطانية: 

الخطوط  مع  األمد  طويلة  شراكتنا  مسيرة  في 

بخدمة  شغفنا  ُتشاركنا  والتي  القطرية،  الجوية 

العمالء بأفضل ما لدينا وتوفير المرونة والخيارات 

وجهات  من  »بدءًا  بالقول:  وأضاف  لهم«.  المتعددة 

العطالت المثالية مثل جزر المالديف وتايالند، إلى 

األسواق التجارية الكبرى مثل سنغافورة، يسعدنا 

أن نفتح أبواب العالم أمام المسافرين حيث يواصل 

قطاع الطيران التعافي بعد جائحة كورونا«.

كما سُتساهم هذه الخطوة في توفير رحالت سفر 

سلسة على التذاكر الفردية عبر مطار حمد الدولي 

وبذلك  ولندن،  العالم،  في  مطار  أفضل  الُمصنف 

يصل إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلتان 

إلى 185 وجهة في أكثر من 60 دولة. وتصل شبكات 

ال  التي  البلدان  عشرات  إلى  التكميلية  الرحالت 

وبذلك،  أخرى.  شراكة  أو  آخر  تحالف  أي  يوفرها 

المزيد من  إلى  السفر  إمكانية  الشراكة  تعزز هذه 

الوجهات حول العالم أكثر من السابق، كما تدعم 

والتواصل  واالستثمار  والسياحة  العالمية  التجارة 

الثقافي.

بحرية  المسافرون  سيتمتع  أخرى،  جهة  ومن 

الخاصة  الوالء  برامج  مع  االستفادة  في  أكبر 

أفيوس  نقاط  وإنفاق  وكسب  الطيران،  بشركتي 

الشركتين.  بين  المشتركة  العملة   ،Avios
نادي  في  حساباتهم  ربط  للمسافرين  وُيمكن 

الوالء  ونادي  القطرية  الجوية  للخطوط  االمتياز 

لنقل  سهولة  بكل  البريطانية  الجوية  للخطوط 

الستبدالها  األرصدة  ودمج   ،Avios أفيوس  نقاط 

يوفر  كما  برنامج.  كل  ُيقدمها  التي  بالمكافآت 

الصاالت  من  كل  إلى  الوصول  ميزة  التعاون  هذا 

الطيران بما  السفر الحصرية لشركتي  ودرجات 

واالحتياجات،  الميزانيات  مختلف  مع  يتماشى 

للخطوط  الجديد  النادي  جناح  ضمنها  من  والتي 

 Qsuite سويت  الكيو  ومقاعد  البريطانية  الجوية 

الخطوط  متن  على  األعمال  رجال  درجة  على 

الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز 

العالمية.

{ الخطوط الجوية القطرية 

للمسافرين أكبر  م��رون��ة  توفير  إل��ى  نسعى  الباكر: 

كورونا جائحة  آثار  من  يتعافى  الطيران  قطاع  دويل: 

$ الدوحة

كشف بوسطن، المطعم وركن المشروبات 
الشهير في فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة 

الرائد، عن توفيره قائمة طعام جديدة اعتبارًا 
من نهاية الشهر الجاري.

$ الدوحة

ooredoo }
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خالل مشاركتها 
»كيو إل إم« تستعرض حلولها التأمينيةفي مؤتمر طبي

الحياة  لتأمينات  إم  إل  كيو  شركة  أعلنت 

سدرة  مع  مشاركتها  عن  الصحي  والتأمين 

للبحوث  الرائد  السنوي  المؤتمر  في  للطب 

الوظيفي  والجينوم  الدقيق  »الطب  بعنوان 

الفترة  انعقد في  والذي   ،)PMFG 2022(  »2022
من 23 إلى 26 سبتمبر في الدوحة.

أيام وتمحور حول  أربعة  المؤتمر لمدة  وانعقد 

استخدام  كيفية  أواًل،  رئيسيين:  موضوعين 

والحيوانية  والعضوية  الخلوية  النماذج 

للمرض  األساسية  اآلليات  اكتشاف  لتسهيل 

والعالجات المحتملة. ثانيا، الوصول لعالجات 

المؤتمر  تضمن  كما  األمراض.  لعالج  متطورة 

التخصصات  ومتعدد  فريًدا  دولًيا  حضورًا 

الجزيئية  اآلليات  حول  جديدة  رؤى  لتقديم 

الكامنة وراء األمراض الوراثية واالستراتيجيات 

لهذه  متقدمة  عالجات  لتطوير  المستخدمة 

لدى  كان  ماسًيا،  راعًيا  وبصفتها  األمراض. 

جناحها  الحياة  لتأمينات  إم  إل  كيو  شركة 

الخاص التي وفرت من خالله الحلول التأمينية 

الصحي  التأمين  مجالي  في  تقدمها  التي 

التي  المتميزة  وخدماتها  الحياة  على  والتأمين 

صرح  المناسبة  وبهذه  عمالئها.  لقاعدة  تقدمها 

الرئيس  نائب  زبيب،  محمد  أحمد  السيد 

التنفيذي للشركة: »يعد هذا المؤتمر بمثابة 

مبادرة مهمة للمسؤولية المجتمعية للشركات 

ومعرفة  المجتمع  مع  للتفاعل  وفرصة   ،)CSR(

ما تم الوصول اليه في المجتمعات األخرى في 

في  إم  إل  كيو  مشاركة  وتأتي  المؤتمر.  سياق 

للعلوم  الشركة  مراعاة  على  تأكيدا  المؤتمر 

شركة  أن  يذكر  الطب«.  مجال  في  واألبحاث 

كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، 

شركة مدرجة في بورصة قطر متخصصة في 

الصحي  والتأمين  الحياة  على  التأمين  حلول 

وتهدف  المركزي  قطر  مصرف  لرقابة  وتخضع 

لعمالئها،  فئتها  في  خدمة  أفضل  تقديم  إلى 

مع عرض قيمة فريدة. وتتمثل رؤية الشركة 

متميزة  صحية  رعاية  تغطية  تقديم  في 

موثوًقا  شريًكا  تصبح  أن  خالل  من  باستمرار، 

{ جناح كيو إل إم به في مجال الرعاية الصحية.

$ الدوحة

زبيب: نحرص على تعزيز مبادرات المسؤولية االجتماعية

وفقا لتقديرات وكالة ستاندرد آند بورز العالمية

»12%« فائض موازنة قطر في »2022«
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز 

العالمية »S&P« تحقيق موازنة دولة 
قطر فائضا ماليا يوازي 12 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي خالل عام 2022 
وذلك في أعقاب النمو القياسي الذي 

حققته الفوائض المالية في قطر 
حيث تضاعف فائض موازنة قطر في 
النصف األول من العام الجاري نحو 12 
مرة ليصل إلى مستوى بلغ 47.3 مليار 

ريال مقارنة مع فائض بلغ مستوى 
4 مليارات ريال خالل الفترة ذاتها 

من العام الماضي نتيجـة للسـيطرة 
الملحوظة علـى النفقـات وارتفـاع 
اإليـرادات وانتعاش أسعار النفط.

المتحققة،  الفعلية  اإليرادات  إجمالي  وبلغ   

مستوى  الجاري،  العام  من  األول  النصف  خالل 

ريال  مليار   85.7 على  توزعت  ريال،  مليار   150.7
في الربع الثاني، و65 مليار ريال في الربع األول، 

بواقع  توزعت  نفطية،  غير  إيرادات   33.1 منها 

العام  من  الثاني  الربع  خالل  ريال  مليار   27.5
2022 و5.6 مليار ريال خالل الربع األول من العام 
والغاز  النفط  قطاع  إيرادات  وقفزت  الجاري. 

الجاري،  العام  من  األول  النصف  خالل  بالدولة، 

مليار   70.4 بـ  مقارنة  ريال،  مليار   117.6 إلى 

2021، ما يمثل زيادة  ريال في النصف األول من 

بنسبة 67 %. 

القروض  تشهد  أن  العالمية  الوكالة  ورجحت 

الجاري  العام  خالل  قياسيا  نموا  االستهالكية 

على  الطلب  وارتفاع   2022 مونديال  من  بدعم 

االئتمان  إجمالي  زيادة  مع  بالتزامن  االئتمان 

المقدم من البنوك القطرية إلى القطاع الخاص 

معدل  ان  إلى  مشيرة   2022 خالل   %  5 بنسبة 

االنكشاف الكبير للقطاع المصرفي القطري على 

الجهاز  أصول  ونوعية  جودة  يدعم  العام  القطاع 

قطر  بنكي  انكشاف  سيؤثر  فيما  المصرفي 

التركي  السوق  على  والتجاري   QNB الوطني 

حيث  أرباحهما  نمو  معدالت  على  كبير  بشكل 

متعلقة  محاسبية  لمتطلبات  البنكان  خضع 

وفقًا  الشدة  عالي  التضخم  ذات  باالقتصادات 

المالية؛  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير 

غير  محاسبي  تعديل  إدراج  تم  لذلك،  نتيجة 

وهو  القطريين  للبنكين  الدخل  بيان  في  نقدي 

ما خفض من ربحيتهما.

وقالت الوكالة إن موجة رفع الفائدة ستؤدي إلى 

 2022 عام  خالل  القطرية  البنوك  ربحية  تزايد 

بفضل ارتفاع صافي هامش الفائدة وقد تصدر 

أكثر  قائمة  المالية  والخدمات  البنوك  قطاع 

بالنصف  لألرباح  تحقيقا  البورصة  قطاعات 

ريال،  مليار   12.92 بواقع  الجاري  العام  من  األول 

الفترة  في  ريال  مليار   12.36 مستوى  مع  مقارنة 

ذاتها من العام الماضي.

المصرفي  القطاع  فإن  نفسه  الوقت  وفي 

التحوط  استراتيجية  تعزيز  في  نجح  القطري 

يتبنى  حيث  المخاطر  على  االنكشاف  من 

مصرف  لتعليمات  وفقا  حذرة  استراتيجية 

مخصصات  تجنيب  مواصال  المركزي  قطر 

المحتملة. المخاطر  لدرء  وتحوطية  احترازية 

على  يحمل  عبء  أي  المخصصات  وتعتبر 

نقص  أي  لمقابلة  المالية  الفترة  إيرادات 

نتيجة  األصول  من  أصل  أي  قيمة  في  محتمل 

التزامات  أي  أو  محتملة،  مخاطر  أي  حدوث 

مؤكدة أو محتملة الحدوث. 

للديون  مخصصات  على  المخصصات  وتتوزع 

في  المشكوك  للديون  وأخرى  المعدومة، 

إلزامية  مخصصات  جانب  إلى  تحصيلها، 

البنوك  تطبيق  عن  ناتجة  إضافية  وأخرى 

عن  فضال   ،9 رقم  المحاسبي  للمعيار  المحلية 

كورونا،  مخاطر  لدرء  االحترازية  المخصصات 

البنوك  تقوم  التي  المخصصات  هذه  أن  غير 

ضمن  وإدراجها  لتحريرها  قابلة  بتجنيبها 

األرباح، بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.

اختبارات  بإجراء  المركزي  قطر  مصرف  ويقوم 

لثالثة  وفقا  القطرية  البنوك  على  دورية  ضغط 

معتدل  )سيناريو  وهي:  رئيسية  سيناريوهات 

وذلك  شديد(  وسيناريو  متوسط  وسيناريو 

المخاطر؛  شتى  ومراقبة  ورصد  قياس  بهدف 

وكذلك  المصرفية  المؤسسات  قوة  لضمان 

قطر  لمصرف  ووفقا  ككل  المالي  النظام 

المركزي فإن هذه االختبارات تسعى إلى تقييم 

المالي  الموقف  على  استثنائية  أحداث  تأثير 

وتساهم  األخرى  المالية  والكيانات  للبنوك 

عملية  تعزيز  في:  الضغط  اختبارات  نتائج 

مكملة  أدوات  وتوفير  المخاطر  وضبط  تحديد 

القيمة  )مثل  األخرى  المخاطر  إدارة  ألدوات 

إلى  الوصول  بهدف  وذلك  للمخاطر(  المعرضة 

بنك  كل  وتمكين  للمخاطر  الشامل  التقييم 

عملياته  في  الضعف  نقاط  على  التعرف  من 

وسيولته  لرأسماله  البنك  إدارة  وتحسين 

المخاطر  مع  للتعامل  الطوارئ  خطط  وتطوير 

يتالءم  البنك  رأسمال  أن  من  والتأكد  المختلفة 

مع استراتيجية وهيكل مخاطره. 

اختبارات  بإجراء  القطرية  البنوك  وتقوم 

والودائع،  االئتمانية،  التسهيالت  على  الضغط 

خالل  من  والتعرض  االستثمارات،  وحسابات 

البنوك  بين  العمليات  من  كل  مع  التعامل 

والبنود المسجلة في خارج الميزانية العمومية 

كما انه يمكن للبنوك إجراء اختبارات الضغط 

بنفسها،  تضعها  التي  لالفتراضات  وفقًا 

تلك  متانة  مدى  إثبات  باستطاعتها  أنه  طالما 

االفتراضات.

{ وكالة ستاندرد آند بورز العالمية

سعيد حبيب تضاعف الفائض كتب
»12« مرة خالل 

النصف األول 

توقعات بارتفاع 
قياسي للقروض 

االستهالكية 

ارتفاع متوقع في ربحية البنوك نتيجة نمو صافي هامش الفائدة

االنكشاف على القطاع العام يعزز جودة ونوعية األصول المصرفية

مع نظرة مستقبلية مستقرة

»فيتش« تؤكد تصنيف »الدولي اإلسالمي«

وقالت فيتش إن الدولي اإلسالمي يستحوذ على 

المصرفي  القطاع  أصول  من   %  12 تبلغ  حصة 

اإلسالمي في قطر فيما تعتبر مقاييس الربحية 

منافسيه  من  أقوى  اإلسالمي  الدولي  البنك  لدى 

الجيدة  واإلدارة  العالية  الربح  هوامش  بسبب 

للتكلفة. فضال عن كونه يستفيد بشكل كبير 

عن  الناتجة  التشغيلية  البيئة  تحسن  من 

مونديال 2022 واآلفاق الواعدة لالقتصاد القطري.

وحقق الدولي اإلسالمي نموا في أرباحه الصافية 

مليون   571 إلى  سنوي  اساس  على   5% بنسبة 

سجلت  بينما   2022 من  األول  النصف  في  ريال 

النصف  بنهاية  بلغت  البنك  إيرادات  إجمالي 

1.22 مليار ريال، وبلغ إجمالي األصول 63.2  األول 

نهاية  في  ريال  مليار   62.5 مع  مقارنة  ريال  مليار 

قت  وحقَّ السابق.  العام  من  المقابلة  الفترة 

نمًوا  األول  النصف  بنهاية  العمالء  ودائع  أرصدة 

ريال مقارنة مع  مليار   39.3 % لتبلغ   1.1 بنسبة 

العام  من  المقابلة  الفترة  خالل  ريال  مليار   38.8
الملكية  حقوق  إجمالي  قفز  وكذلك  الماضي 

بنهاية النصف األول بنسبة 4.71 % ليصل إلى 

بنهاية  ريال  مليار   8.3 ب  مقارنة  ريال  مليار   8.7
كفاية  معدل  أما   ،2021 عام  من  األول  النصف 

رأس المال وفقا لمعايير بازل 3 فسجل مستوى 

ما  وهو  التنظيمي،  الحد  تفوق  والتي   ،%  16.24
بمواجهة  للبنك  المالي  المركز  قوة  إلى  يشير 

مخاطر السوق الُمحتملة. 

الجوائز  من  سجله  فإن  القوي  أدائه  على  وعالوة 

اإلسالمي  الدولي  حصد   2021 عام  فخالل  حافل 

جائزة البنك اإلسالمي األكثر ابتكارًا في خدمات 

الجوائز  من  وهي   ،2021 لعام  قطر  في  التجزئة 

إنترناشيونال  مجلة  تمنحها  التي  المرموقة 

فاينانس البريطانية سنويًا للبنوك الرائدة في 

مختلف مجاالت الخدمات المصرفية.

الجائزة  منح  حيثيات  في  المجلة  واستندت 

للدولي اإلسالمي إلى أدائه خالل الفترة الماضية 

القطاع  في  مسبوقة  غير  تحديات  شهدت  التي 

المصرفي العالمي، كما أن البنك يتمتع بمركز 

مالي مرموق، ولديه قاعدة عمالء عريضة تعتمد 

حيث  يقدمها  التي  الشاملة  الخدمات  على 

شملت هذه الخدمات نموًا استثنائيًا خالل عام 

استخدام  في  البنك  توسع  مع  سيما  ال   2020
من  العمالء  مكنت  التي  الرقمية  القنوات 

الحصول على الخدمات المصرفية بمستويات 

ومواكبة  والمرونة  السرعة  من  لإلعجاب  مثيرة 

مستجدات السوق والتالؤم معها.

وكذلك منحت لجنة جوائز الخدمات المصرفية 

اإلسالمية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا 

لها الدولي اإلسالمي جائزة أفضل منتج في مجال 

 2021 لعام  واألعمال  للشركات  ائتمان  بطاقات 

للفئة  قدمتها  التي  المضافة  القيمة  إلى  بالنظر 

المستهدفة من العمالء، فضال عن الدور الريادي 

للبنك في مختلف مجاالت الصيرفة اإلسالمية.

ضمن  الجائزة  بهذه  اإلسالمي  الدولي  فوز  وجاء 

سنويًا  تمنحها  التي  اإلسالمي  التمويل  جوائز 

اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  جوائز  لجنة 

الخدمات  مجاالت  مختلف  في  الرائدة  للبنوك 

والمنتجات في قطاع الصيرفة اإلسالمي. 

رقمي  بنك  أفضل  بجائزة  اإلسالمي  الدولي  وفاز 

في دولة قطر من اتحاد المصارف العربية خالل 

المالية  المؤسسات  ألفضل  التميز  جوائز  حفل 

العاصمة  في  أقيم  الذي   2021-2020 الرقمية 

اللبنانية بيروت بمشاركة عدد كبير من ممثلي 

القطاع المصرفي العربي والدولي. وتشكل هذه 

المميزة  باإلنجازات  متجددًا  اعترافًا  الجائزة 

التحول  ميدان  في  اإلسالمي  الدولي  حققها  التي 

الرقمي ال سيما خالل الفترة الماضية حيث عزز 

الرقمية،  المصرفية  بالقنوات  استثماراته  من 

الخدمات  من  واسع  طيف  توفير  شملت  والتي 

توفيرها  يتم  نوعية  خدمات  بعضها  للعمالء، 

للمرة األولى في القطاع المصرفي المحلي.

التميز  لجوائز  المنظمة  اللجنة  ومنحت 

اتحاد  في  الرقمية  المالية  المؤسسات  ألفضل 

الجائزة  اإلسالمي  الدولي  العربية  المصارف 

ملموس  تقدم  تحقيق  في  نجاحه  إلى  بالنظر 

في ميدان التقدم الرقمي، كما أنه نجح بجدارة 

بانتشار  المتعلقة  الطارئة  الظروف  مواجهة  في 

19«، حيث وفر البنك  جائحة كورونا »كوفيد - 

حلواًل رقمية لعمالئه مكنتهم من الحصول على 

الخدمات المصرفية بسهولة وأمان ودون الحاجة 

لزيارة فروع البنك. 

على  السادسة  للسنة  اإلسالمي  الدولي  وحصد 

التوالي أعلى شهادة في مجال األمن السيبراني 

PCI-( المصرفية  البطاقات  بيانات  وحماية 

للمؤسسات   SISA شركة  تمنحها  والتي   ،)DSS
المعايير  في  السبق  أحرزت  التي  والبنوك 

األمنية لحماية معلومات عمالئها.

هذه  على  اإلسالمي  الدولي  حصول  وتزامن 

خالل  البنك  حققه  هائل  تقدم  مع  الشهادة 

الرقمي، وهو  التحّول  الماضية في مجال  الفترة 

البنك  أن  إلى  بالنظر  إضافية  أهمية  يكسبها  ما 

زيادة  مع  بالتوازي  الرقمية  حلوله  في  يستثمر 

لجميع  والحماية  األمان  حلول  في  استثماره 

الجرائم  ومكافحة  عمالئه،  ومعلومات  عملياته 

واالحتيال  االختراق  ومحاوالت  اإللكترونية 

 World إيكونوميك  وورلد  مجلة  أما  اإللكتروني. 

الدولي  منحت  فقد  األميركية   Economic
في  رقمي  إسالمي  بنك  أفضل  جائزة  اإلسالمي 

البنك  بتفوق  اعترافًا  وذلك   2021 لعام  قطر  دولة 

الخدمات  التي حققها في مجال  الكبيرة  والقفزة 

الرقمية عبر مختلف قنواته البديلة.

{ الدولي اإلسالمي

أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف االئتماني تصنيف 
الدولي اإلسالمي عند درجة »-A« وتصنيف القدرة االستمرارية 

عند مستوى +bb مع نظرة مستقبلية مستقرة، األمر الذي 
يؤكد على قوة مؤشرات البنك ومتانة مركزه المالي.
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االحتالل يعتدي على الفلسطينيين في ساحات المسجد

إدانة واسعة القتحام »األقصى«

اثنان  أصيب  وكاالت-  قنا-  المحتلة-  القدس 

واعتقل  األقصى،  المسجد  في  المرابطين  من 

خمسة آخرون، أمس، خالل اقتحام قوات االحتالل 

ساحات  المستوطنين،  ومئات  اإلسرائيلي، 

المسجد األقصى.

مئات  بأن  القدس،  في  اإلسالمية  األوقاف  وأفادت   

جهة  األقصى من  اقتحموا ساحات  المستوطنين 

االحتالل  قوات  من  مشددة  بحماية  المغاربة  باب 

كل  تضم  مجموعات،  شكل  على  اإلسرائيلي، 

تلمودية  طقوسا  وأدوا  مستوطنا،   50 منها  واحدة 

المسجد،  ساحات  في  استفزازية  جوالت  ونفذوا 

كما قاموا بالنفخ في البوق عند باب القّطانين.

المسجد  حاصرت  قد  االحتالل  قوات  وكانت   

داخل  العسكري  انتشارها  من  وكثفت  األقصى 

يشبه  ما  إلى  القديمة  البلدة  وحولت  باحاته، 

الثكنة العسكرية.

اعتدت  االحتالل  قوات  بأن  محلية  مصادر  وأفادت   

أدى  ما  المسجد،  ساحات  في  المرابطين  على 

اعتقلت  كما  برضوض،  منهم  اثنين  إصابة  إلى 

خمسة آخرين، وأخرجت العشرات من األقصى.

قوات  اقتحام  الفلسطينية  الرئاسة  وأدانت 

المبارك،  األقصى  المسجد  اإلسرائيلي،  االحتالل 

واالعتداء على المرابطين فيه واعتقال عدد منهم.

باسم  الرسمي  الناطق  ردينة  أبو  نبيل  وقال   

الرئاسة إن اقتحام االحتالل ومستوطنيه للمسجد 

األقصى يأتي في إطار التصعيد اإلسرائيلي بحق 

محذرا  ومقدساته،  وأرضه  الفلسطيني  الشعب 

إلى  سيؤدي  الممارسات  هذه  استمرار  أن  من 

انفجار األوضاع ومزيد من التوتر والعنف.

والمنظمات  الدول  من  العديد  أدانت  كما 

لحرمة  والمتصاعدة  المتكررة  االنتهاكات 

المسجد األقصى 

بأنها  إياها  واصفة  االنتهاكات  مصر،  أدانت  فقد 

لوزارة  بيان  في  ذلك  جاء  خطير«..  »تصعيد 

الخارجية، 

»تدين  مصر  إن  الخارجية  قالت  البيان،  ووفق 

لحرمة  والمتصاعدة  المتكررة  االنتهاكات 

المسجد األقصى والتي تقوم بها عناصر متطرفة 

االحتالل  قوات  من  ومسمع  مرأى  على  يهودية 

اإلسرائيلي«.

واستنكرت »استمرار مثل تلك الخروقات، وفرض 

الفلسطينيين  المصلين  حركة  على  القيود 

المستمرة  والمحاوالت  الدينية،  للشعائر  وأدائهم 

القائم  والتاريخي  القانوني  الوضع  لتغيير 

بالقدس«.

على  االعتداءات  وتيرة  تصاعد  إن  األردن،  وقالت 

»اتجاها  تمثل  والمقدسات  األقصى  المسجد 

خطيرا« ينذر بالمزيد من التصعيد.

الخارجية  وزارة  لمتحدث  بيان  في  ذلك  جاء 

األردنية هيثم أبو الفول،. وأدان أبو الفول »اقتحام 

لهم  والسماح  األقصى،  للمسجد  المتطرفين 

بحمايٍة  حرمته  تنتهك  استفزازية  بممارسات 

مكثفٍة من الشرطة اإلسرائيلية«.

المتواصلة  واالعتداءات  »االنتهاكات  إن  وقال 

ينذر  خطيرًا،  اتجاهًا  تمثل  المقدسات  على 

بالمزيد من التصعيد الذي تنعكس تبعاته على 

الجميع«.

المسجد  خطيب  صبري  عكرمة  الشيخ  وندد 

االحتالل  قوات  باقتحام  المبارك  األقصى 

المرابطين  وقمع  االقصى  المسجد  اإلسرائيلي 

أجل  من  وكبيرة،  عنيفة  بصورة  فيه  والمصلين 

تسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين.

االحتالل  سلطات  أن  على  األقصى  خطيب  وشدد   

تريد فرض إرادتها وسيادتها على المسجد بشكل 

االقتحامات  وتيرة  زيادة  خالل  ومن  تدريجي، 

واستباحة حرمته.. واصًفا االقتحام باالستفزازي، 

وأنه يتعارض مع الحريات الدينية.

إن شرطة  القدس:  الهدمي وزير شؤون  وقال فادي 

األقصى  المسجد  حولت  اإلسرائيلي  االحتالل 

أجل  من  عسكرية  ثكنة  إلى  أمس،  المبارك، 

محاولة  في  اقتحامه،  من  متطرفين  تمكين 

لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني فيه.

شرطة  قمع  أن  إلى  بيان،  في  الهدمي،  ولفت   

االحتالل للمصلين بالضرب واالعتقال واإلبعاد عن 

المسجد، يمثل تصعيدا خطيرا.

كما حمل عدنان الحسيني، رئيس دائرة القدس 

في منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة الكيان 

اإلسرائيلي تداعيات التصعيد الخطير في مدينة 

القدس المحتلة.

القدس  في  األوضاع  تفجر  من  الحسيني  وحذر   

لقوات  المتواصلة  االقتحامات  جراء  المحتلة، 

للمسجد  والمستوطنين  اإلسرائيلي  االحتالل 

األقصى المبارك.

 ودعا في بيان، العالم العربي واالسالمي إلى وقفة 

في  الفلسطيني  الشعب  ألبناء  مساندة  جدية 

تصديهم لعدوان االحتالل اإلسرائيلي، مشيرا إلى 

أن الحكومة الفلسطينية تتابع عن كثب تطورات 

األوضاع في األقصى، وتجري اتصاالتها مع األطراف 

العربية كافة.

قوات  اقتحام  العربية،  الدول  جامعة  أدانت  كما 

المستوطنين  من  وعدد  اإلسرائيلي  االحتالل 

الحكومة  محملة  المبارك،  األقصى  للمسجد 

اإلسرائيلية المسؤولية عن إذكاء التوتر وإشعال 

الموقف بهذه األعمال التصعيدية.

باسم  المتحدث  رشدي  جمال  السفير  وقال   

األمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، إن 

لألقصى،  والمستوطنين  االحتالل  قوات  اقتحام 

في  المرابطين  الفلسطينيين  من  عدد  واعتقال 

ومكاني  زماني  تقسيم  فرض  إلى  يهدف  داخله، 

في المسجد، بما يعني تغيير الوضع التاريخي 

والقانوني القائم.

{ قوات االحتالل تعتدي على المرابطين باألقصى { الفلسطينيون يؤدون الصالة في باحات األقصى

بعد فوز اليمين في االنتخابات العامة

حزب »ميلوني« ُيغّير إيطاليا
روما- أ.ف.ب- اتخذت 
إيطاليا منعطفا حادا 

نحو اليمين أمس بفوز 
الحزب الشعبوي الذي 

تتزعمه جورجيا ميلوني 
في االنتخابات العامة، 

ما يفتح الباب للمرأة 
التي أبدت في الماضي 
إعجابها بموسوليني 

لتكون أول رئيسة 
للوزراء في تاريخ البالد.

ديتاليا«  »فراتيلي  ميلوني  حزب  فاز 

فاشية  جذور  له  الذي  إيطاليا(  )إخوة 

في  األصوات  من  بالمائة  بـ26  جديدة، 

انتخابات األحد وفق نتائج جزئية.

يفوز  أن  يتوقع  ائتالفا  ميلوني  وتقود 

حكومة  ويؤلف  البرلمان  مقاعد  بغالبية 

منذ  إيطاليا  في  يمينية  األكثر  هي 

الحرب العالمية الثانية.

إيطاليا  في  هائال  تغييرا  نجاحها  يمثل 

األوروبي  لالتحاد  المؤسس  العضو 

اليورو،  منطقة  في  اقتصاد  أكبر  وثالث 

اليمين  انتصار  من  فقط  أسابيع  بعد 

المتطرف في االنتخابات في السويد.

اليومية  »ريبوبليكا«  صحيفة  كتبت 

تظفر  »ميلوني  الرئيسي  عنوانها  في 

بإيطاليا«، بينما قال ستيفانو فولي في 

هذا  »تستيقظ  إيطاليا  إن  افتتاحيتها 

الصباح وقد تغيرت للغاية«.

وأضاف فولي »إنها المرة األولى منذ عقود 

التي يتغير فيها الوجه السياسي للبالد 

إذا  ما  اآلن  حتى  نعرف  ال  كامل.  بشكل 

أيضا،  تغير  قد  أوروبا  في  كان مصيرها 

لكن هذا السؤال هو األول من بين العديد 

من األسئلة« التي تواجه اإليطاليين اآلن.

ومن المتوقع أن تصبح ميلوني التي أجرت 

»الله  شعار  تحت  االنتخابية  حملتها 

رئاسة  تتولى  امرأة  أول  العائلة«،  الوطن 

الوزراء في إيطاليا رغم أن عملية تشكيل 

حكومة جديدة قد تستغرق أسابيع.

التي  الطاقة  وأزمة  التضخم  ارتفاع  مع 

أوكرانيا،  في  والحرب  األفق  في  تلوح 

سعت المرأة البالغة 45 عاما إلى طمأنة 

الخبرة  إلى  افتقارها  بشأن  القلقين 

وماضيها الراديكالي.

الناخبين  إن  ميلوني  جورجيا  وقالت 

بعثوا »برسالة واضحة« لدعم حزبها في 

قيادة االئتالف اليميني إلى السلطة.

للصحافيين  تصريحات  في  وأضافت 

فسوف  األمة  هذه  لحكم  دعينا  »إذا 

اإليطاليين.  جميع  أجل  من  ذلك  نفعل 

الناس  توحيد  بهدف  ذلك  سنفعل 

وتعزيز ما يوحدهم وليس ما يفرقهم«. 

حزب  االئتالف،  في  حليفاها  وحّل 

بقيادة  المتطرف  اليميني  »الرابطة« 

إيطاليا«  و»فورزا  سالفيني  ماتيو 

بزعامة رئيس الوزراء األسبق سيلفيو 

النتائج  وفق  حزبها  خلف  برلسكوني، 

الجزئية. 

في   44 بنحو  جميعا  يفوزوا  أن  وُيتوقع 

المائة من األصوات، وهو ما يكفي لتأمين 

غالبية في مجلسي البرلمان.

حتى  الكاملة  النتائج  إعالن  ينتظر  وال 

»الحزب  لكن  االثنين،  من  متأخر  وقت 

الوسط  يسار  من  الديموقراطي« 

اليميني  للتحالف  الرئيسي  المنافس 

اعترف بأن هذا يوم »حزين«.

أدنى  إلى  المشاركة  نسبة  وانخفضت 

مستوى تاريخي إلى حوالي 64 بالمائة، 

من  مئوية  نقاط  تسع  بنحو  أقل  أي 

االنتخابات السابقة عام 2018.

{ جورجيا ميلوني

»13« قتيال في إطالق نار

داخل مدرسة روسية
موسكو- قنا- ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطالق النار، 

الذي وقع بمدرسة في مدينة »إيجيفسك« الروسية أمس، 

إلى 13 قتيال بينهم سبعة طالب.

وجاء في تقرير لجنة التحقيق الروسية: »ارتفع عدد 

ضحايا حادث إطالق النار في مدرسة إيجيفسك إلى 13 

شخصا بينهم 7 طالب«، بعد أن كانت المعلومات األولية 

تشير إلى مصرع تسعة أشخاص فقط، بينهم حارسان 

للمؤسسة التعليمية، واثنان من المعلمين، وخمسة 

طالب، باإلضافة لعدد من الجرحى.

وأوضحت اللجنة أن المهاجم كان يرتدي قميصا أسود، 

ولم تكن بحوزته أي وثائق، ويتم التحقق من هويته بعد 

إقدامه على االنتحار.

وقال أليكسي كوزنيتسوف مساعد وزير الصحة 

الروسي: إن »المساعدة الطبية للضحايا يتم توفيرها من 

قبل 14 فريقا من فرق اإلسعاف«.

يشار إلى أنه في 11 من مايو العام الماضي، تعرضت 

أيضا إحدى مدارس مدينة »قازان« وسط روسيا إلى 

هجوم، فجر منفذه عبوة ناسفة من صنع يدوي لدى 

دخول المدرسة، وأطلق النار على الموجودين فيها.

غوتيريش يدعو إلى إنهاء 
»عصر االبتزاز النووي«

       نيويورك- األناضول - دعا األمين العام لألمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش، أمس، إلى إنهاء »عصر االبتزاز 

النووي«، محذرا من أن »أي استخدام لسالح نووي من 

شأنه أن يحرض على هرمجدون إنساني«، في إشارة إلى 

نهاية العالم.

جاء ذلك خالل كلمة له في جلسة للجمعية العامة 

للمنظمة الدولية، لالحتفال باليوم الدولي للقضاء التام 

على األسلحة النووية.

وقال غوتيريش: »نجتمع في هذا اليوم العالمي لرفض 

االدعاء بأن نزع السالح النووي هو حلم مستحيل«.

وتابع: »األسلحة النووية هي القوة األكثر تدميرا، وسيكون 

القضاء عليها أعظم هدية يمكن أن نمنحها لألجيال 

القادمة«.

وحذر من أنه »بعد عقود من سقوط جدار برلين ، يمكننا 

أن نسمع مرة أخرى قعقعة األسلحة النووية«.

وأكد أنه »يجب أن ينتهي عصر االبتزاز النووي.. فكرة أن 

أي دولة يمكن أن تقاتل وتنتصر في حرب نووية هي فكرة 

مشوشة.

الرئيس التركي أردوغان:

استفزازات اليونان خطرة

أنقرة- األناضول- حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

اليونان من مغبة استفزازاتها »التي تشكل لعبة خطرة عليها«.

اجتماعا  ترؤسه  عقب  أمس،  للشعب،  خطاب  في  ذلك  جاء 

للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال الرئيس أردوغان إن تركيا »تتابع بحيرة سياسات جارتها 

اليونان التي تفوح منها رائحة االستفزاز«.

وأضاف: »لن نتوانى إذا لزم األمر في الدفاع عن حقوق ومصالح 

بالدنا ضد اليونان بكافة الوسائل المتاحة«.

واالقتصادي  السياسي  الدعم  وال  العسكري  الحشد  »ال  وأردف: 

إلى  لجرها  يكفيان  لكنهما  مستوانا  إلى  اليونان  لرفع  كافيان 

مستنقع«.

خطرة  لعبة  اليونان  »استفزازات  أن  أردوغان  الرئيس  وذكر 

عليها، سياسيين ودولة وشعبا، وعلى من يستخدمهم مطية«.

االحتاللي  المظهر  ذات  األجنبية  العسكرية  »الحشود  وقال: 

تركيا  قبل  تزعج  أن  يجب  اليونان  أنحاء  كافة  في  المنتشرة 

الشعب اليوناني بالذات«.

أفاد الرئيس أردوغان أنه تم شحن أكثر  وفي سياق منفصل، 

من 5 ماليين طن من الحبوب من أوكرانيا حتى اليوم، بموجب 

اتفاق إسطنبول.

فتح  من  بداية  الُمحرز  الدبلوماسي  النجاح  »مواصلة  وأضاف: 

فخر  مدعاة  األسرى  تبادل  اتفاقية  إلى  وصوال  الحبوب  ممر 

لبالدنا«.

{ الرئيس التركي أردوغان

استقالة رئيس البرلمان العراقي
النواب  مجلس  رئيس  الحلبوسي  محمد  أعلن  قنا-  بغداد- 

من  وطلب  منصبه،  من  استقالته  أمس،  البرلمان،  العراقي 

المجلس التصويت عليها بجلسته المقررة غدا األربعاء.

وأفاد مجلس النواب العراقي، في بيان، أن جدول أعمال الجلسة 

من  النواب  مجلس  رئيس  استقالة  على  التصويت  يتضمن 

وهو  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  وانتخاب  منصبه، 

المنصب الذي شغر بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية.

خلفيات  فيه  يوضح  بيان  أي  الحلبوسي  عن  يصدر  ولم   

االستقالة المفاجئة ودوافعها.

األنبار،  محافظ  منصب  سابقا  شغل  الحلبوسي  أن  يذكر   

وأصبح نائبا في مجلس النواب العراقي في عام 2014، قبل أن 

يشغل منصب رئيس المجلس منذ عام 2018.

دون  حالت  العراق  يعيشها  سياسية  أزمة  ظل  في  هذا  ويأتي   

تشكيل حكومة منذ إجراء االنتخابات التشريعية األخيرة في 

10 أكتوبر 2021.
الديمقراطي  للحزب  البرلمانية  الكتلة  رئيسة  ونفت 

الكردستاني فيان صبري،، صحة أنباء عن التوصل إلى اتفاق 

مشترك  مرشح  بشأن  الكردستاني  الوطني  االتحاد  حزب  مع 

لمنصب رئاسة الجمهورية.

»لم  إنه  الهاتف،  عبر  لألناضول  تصريح  في  صبري،  وقالت 

الوطني  االتحاد  حزب  مع  اتفاق  إلى  اآلن  حتى  التوصل  يتم 

بمرشح  العراقي  النواب  لمجلس  الدخول  حول  الكردستاني 

رئاسة مشترك«.

بعد استفتاءات الضم بأوكرانيا

عقوبات بريطانية 
جديدة على موسكو

أمس  البريطانية  الحكومة  فرضت  ب-  ف.  أ.  لندن- 

عقوبات على 92 فردا وكيانا روسيا على خلفية إجراء نظام 

المناطق  في  ضّم  استفتاءات  بوتين  فالديمير  الرئيس 

االنفصالية في أوكرانيا وتصعيده التهديدات ضد الغرب.

بيان  في  كليفرلي  جيمس  الخارجية  وزير  وقال 

ال  البندقية  فوهة  تحت  تجري  التي  الزائفة  »االستفتاءات 

يمكن أن تكون حرة أو نزيهة ولن نعترف بنتائجها أبدا«.

هذه  وراء  يقف  من  ستستهدف  »العقوبات  أن  وأضاف 

االقتراعات الزائفة وكذلك األفراد الذين يواصلون دعم حرب 

النظام الروسي العدوانية«.

سيرغي  العقوبات  شملتهم  الذين  األشخاص  بين  ومن 

خيرسون  لمنطقة  حاكما  روسيا  عينته  الذي  يليسييف 

منذ  الروسية  البحرية  في  كبير  ضابط  وهو  األوكرانية، 

انشقاقه عن البحرية األوكرانية عام 2014.

وزابوريجيا  ولوغانسك  دونيتسك  قادة  شملت  كما 

إيه  إم  آي  شركة  وكذلك  روسيا،  من  المدعومين 

البريطانية اسم  الحكومة  التي أطلقت عليها  لالستشارات 

»وكالة العالقات العامة المفضلة لدى بوتين«.

قائمة  على  الروسية  غوزناك  شركة  أيضا  وأدرجت 

الدولة  وثائق  إنتاج  تحتكر  إنها  البيان  وقال  العقوبات، 

الروسية في األراضي المضمومة.

 1200 من  أكثر  على  عقوبات  اآلن  حتى  بريطانيا  وفرضت 

داعم  ثري   120 من  أكثر  بينهم  روسيا،  كيانا  و120  فرد 

للرئيس بوتين، منذ أن أمر األخير بغزو أوكرانيا في أواخر 

شباط/  فبراير.



ُيسعفك كثيرا، لُتدِرك مواضع الدجل 

في خطاب الرئيس المؤّقت لحكومة 

دولة االحتالل، يئير لبيد )59 عاما(، 

أمام األمم المتحدة الخميس الماضي، 

ثم في تصريحاته التالية، أن تعرف 

أّن هذا الرجل كان مالكما، وممثال 

تلفزيونية،  برامج  ومذيع  سينمائيا، 

وكاتب سيناريو، وصحافيا وكاتب 

11 كتابا، بعُضها  مقال رأي، وأّنه أصدر 

في الخواطر السياسية، وفي سيرته 

وسيرة والده الذي كان كاتبا وسياسيا 

)والدته أديبة، وزوجته كاتبة ومصّورة 

وصحفية(، ومن كتبه سردياٌت ورواياٌت 

المتصاعد  الدرامي  التشويق  تعتمد 

السفر،  يحّب  تليفزيونية!(.  )ذهنية 

مليونير، يقال إّنه ال يحمل شهادة 

الثانوية العامة.. مفيٌد أن تعرف هذا 

كله، لُتدرك انتقاالت كالمه وثرثراته في 

غير أمٍر وأمر بين الواقعي والمتخّيل، 

بين الراهن والمستقبل، بل أحيانا بين 

الفانتاستك والتجريد. من ذلك مثال قوله 

إّن معركة إسرائيل لحماية مواطنيها 

قد تصير عند الحدود اإليرانية. ومن 

االنتخابية  الحملة  أيضا تسميته  ذلك 

 1( الكنيست  التي يخوضها النتخابات 

المقبل( »حملة  الثاني  نوفمبر/  تشرين 

الورود«. حديقة 

أفرط يئير لبيد، في خطبته أمام األمم 

المتحدة، ثم في مقابالته اإلعالمية، 

في تقريظ »حّل الدولتين« )تسوية 

الدولتين في ترجمٍة أدّق ربما(، فيكاد 

حماُسه في هذا ُيشعرك بأّنه ال يزاول 

من أمور دنياه سوى العمل من أجل أخذ 

إلى هذا الحل، فيما  الفلسطينيين معه 

الناظر في أدائه ال يرى سوى حماسه 

ألّي تحالٍف وتفاهٍم مع أي يميٍن في دولة 

االستيطان، وبأّي منزلٍة من التطّرف 

والتعّصب، من أجل تسييج نجاٍح 

يشتهيه لمغادرته صفته رئيس حكومة 

مؤقتا ليصير منَتخبا يقود حكومًة من 

غالة النشطين في الحؤول دون استقالل 

وبناء  حّريتهم  ونيلهم  الفلسطينيين 

دولتهم. وهذا هو، يوما بعد خطبته 

وُينذرهم  الفلسطينيين  يتوّعد  تلك، 

بأّن إسرائيل لم تشُطب خيار األخذ 

بحملٍة تشبه »السور الواقي« التي جّند 

30 ألف جندي،  20 عاما  لها شارون قبل 

وأجهزت على ما أقيم من ِبنيات كينونٍة 

االحتالل.  تحت  ناشئٍة  فلسطينيٍة 

وبأوامر من صاحب رواية »غروب 

الشمس في موسكو« )واحدة من أعمال 

لبيد األدبية(، جرى، بدءا من يوم األحد، 

إخضاع مناطق الضفة الغربية وقطاع 

غزة، إلغالٍق شامل، فيما ُيجاز لغالة 

تلموديٍة«  »طقوٍس  تأدية  المستوطنين 

في احتفاالت رأس السنة العبرية في 

القدس األسبوع الجاري.

والظاهر، في األثناء، أّن وزير المالية 

الذي اقترح استثناء  اإلسرائيلي السابق 

العرب في الدولة العبرية من إعفاٍء 

رأى منَحه لإلسرائيليين   ،
ٍّ

ضريبي

اليهود لحّل أزمة السكن، ال تنصرف 

عنه صفته كاتب مقال رأي أسبوعي )19 

الدولتين،  عاما(، عندما »ينّظر« لتسوية 

ويراها »تحمي إسرائيل من التحّول 

إلى دولٍة ثنائية القومية، التي تعني 

نهاية الصهيونية«. الرجل في فزع، إذًا، 

من هذا المشروع الذي طرحته نخبة 

مختلفة،  وبصيغ  محدودة،  فلسطينية، 

ويجده خطرا كبيرا على اإلسرائيليين 

الذين عليهم، برأيه، أن يتفادوا أي كالٍم 

عن »إدارة الصراع«، ألّن ذلك سيقود إلى 

»دولٍة واحدة«، وهذا »كارثّي للصهاينة 

اليهودية«.. هل يتحّسس  وللهوية 

الرئيس المؤّقت حكومة دولة االحتالل، 

فعال وواقعيا، خطرا محّققا يقترب على 

اإلسرائيليين من أمٍر كهذا، أم أّن أجنحًة 

من خيال الروائي وكاتب السيناريو 

ساقته إلى أن يستشعر هذا الخطر، 

وهو الذي يأتي، في معرض كالمه هذا، 

على »وجود عالمات شكٍّ حول وجود 

والنهر«؟ البحر  أغلبية يهودية بين 

الحديث  القديم في  المالكم  استرسل 

عن خطٍر تمّثله إيران »التي تريد 

الخميس  العاَلم  أبلغ  ما  تدميرنا«، على 

الماضي، غير أّن خوفه الشديد من 

أيضا،  القومية« مثير  »دولة ثنائية 

وفي البال أّن عزمي بشارة كان األكثر 

وضوحا في بسط هذه األطروحة منذ 

30 عامًا، فهذه الفكرة، )نظام شبه  نحو 

فيدرالي بين كيانين قوميين، ذو 

بتماُسٍك  مشترك(  وبرلمان  برلمانين، 

مشّوشة  تجعلها  ال  محّددة  وبتفاصيل 

وعائمة كــمـا بدت لدى من قالوا بها 

قبله. وليس المقام هنا إثارة سجاٍل 

التي ال  الفكـرة  متجـّدٍد بشــأن هـذه 

الحالية  الظروف  معطيـات  تيّســر 

للنقاش فيها، بفعل  أرضيٍة  أي  القائمة 

الحاكــمـة  القــوى  عليه  تواظــب  ما 

والتمييز  واالستيطان  الطرد  في دولة 

اإلتيان  بهّمٍة ظاهرٍة، في  العنـصـري، 

 نحو بناء 
ٍّ

على كّل تطّلع فلسطيني

لبيد  ويئير  مستقل،  سياسي  كيان 

واحٌد من زعامات هذا النهج، وإْن يؤرِجح 

ودولة  الدولتين  نفَسه بين تسوية 

 يبدو فيه 
ٍّ

أداٍء كالمي ثنائية القومية، في 

تلفزيوني  يزاول تقديم برنامج  كأّنه 

أو يكتب سيناريو روايٍة يتخّيل وقائع 

والجاذبية  للتشويق  فيها،  مفزعًة 

السينمائية.
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أصيب اثنان من المرابطين 

في المسجد األقصى، واعتقل 

خمسة آخرون، أمس، خالل 

اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

ومئات المستوطنين، ساحات 

المسجد األقصى من جهة باب 

المغاربة، بحماية مشددة من 

قوات االحتالل اإلسرائيلي، على 

شكل مجموعات، تضم كل واحدة 

منها »50« مستوطنا، وأدوا طقوسا 

تلمودية ونفذوا جوالت استفزازية 

في ساحات المسجد، كما 

قاموا بالنفخ في البوق عند باب 

القّطانين.

قوات االحتالل استباحت حرمة 

األقصى، وحولته إلى ثكنة 

عسكرية، تحت أنظار العالم، 

وهي تستغل المناسبات 

المختلفة لتنفيذ إجراءاتها 

العدوانية بحق المسجد األقصى 

وضد المسلمين، وفرض إرادتها 

وسيادتها على المسجد بشكل 

تدريجي، ومن خالل زيادة وتيرة 

االقتحامات واستباحة حرمته.

إن تصاعد وتيرة االعتداءات على 

المسجد األقصى والمقدسات 

تمثل اتجاها خطيرا ينذر بالمزيد 

من التصعيد، الذي تنعكس 

تبعاته على الجميع، وهو خرق 

فاضح ومرفوض للقانون الدولي، 

وللوضع التاريخي والقانوني 

القائم في القدس ومقدساتها، 

يستدعي تدخل المجتمع الدولي 

لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم، 

والكف عن إصدار بيانات شجب ال 

معنى لها على اإلطالق، فما يحدث 

أمر خطير للغاية ينذر بتصعيد 

غير مسبوق البد من وقفه عبر 

تطبيق القرارات الدولية ومنع 

سلطات االحتالل من المضي في 

مخططاتها العدوانية.

اقتحام االحتالل ومستوطنيه 

للمسجد األقصى يأتي في إطار 

التصعيد اإلسرائيلي بحق 

الشعب الفلسطيني وأرضه 

ومقدساته، وهي ممارسات 

ستؤدي إلى انفجار األوضاع ومزيد 

من التوتر والعنف، يتعين منعه 

عبر تدخل جاد ومسؤول من 

المجتمع الدولي دون تأخير.

تصاعد 
االعتداءات

السالم العالمّي 
والحروب النووّية

كثيرة هي األحالم التي تركض وراءها 

البشرّية لنيلها والظفر بها، وأهّمها 

االكتفاء الغذائّي والمائّي والدوائّي واألمن 

والسالم واإلعمار والرفاهية، وأتصّور أّن 

من أكثرها تأثيرا هو السالم الذي بدأت 

منابعه تجّف شيئا فشيئا حول العالم.

ونالحظ حالّيا أّن العالم يغلي، وهنالك 

اليوم معارك ضارية بين روسيا 

وأوكرانيا، ومناوشات واضحة بين 

أرمينيا وأذربيجان، وبين قيرغيزستان 

وطاجيكستان، فضال عن التطاحن في 

ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن وغيرها.

وهذه المؤّشرات ُتربك السالم العالمّي، 

وفي منتصف آب/   أغسطس 2022 حّذرت 

دراسة لجامعة »روتجرز« األميركّية، ِمن 

موت أكثر ِمن خمسة مليارات شخص 

جوعا إن اندلعت أّي حرب نووّية واسعة 

النطاق بين روسيا وأمريكا، وأّن نقص 

الغذاء سيؤّدي لموت 75 في المائة من 

سّكان العالم جوعا خالل عامين! وال ندري 

كم سيموتون أصال من جراء تلك الحرب 

النووّية!

والُمخيف أّن الرئيس الروسّي فالديمير 

بوتين أعلن مؤخرا»التعبئة الجزئّية، 

ولّوح باستخدام أسلحة الدمار الشامل«، 

فيما أّكد وزير دفاعه سيرغي شويغو، 

بعده بدقائق، أّن »كّل أسلحة جيشنا 

بما فيها النووّية سُتستخدم بأوكرانيا«!

ونحن في العراق لسنا بعيدين عن هذه 

الحروب والتهديدات، ولكّننا في مرحلة 

الهدوء الذي َيْسبق العاصفة.

ومع االحتفال باليوم العالمّي للسالم 

في الحادي والعشرين من أيلول/   

سبتمبر َيحلم ماليين العراقّيين ومنذ 

ثمانينّيات القرن الماضي )الحرب 

العراقّية- اإليرانّية( وحّتى اليوم )مرحلة 

نتائج االحتالل األميركّي في العام 2003( 

بتحقيق سالم مستقّر وثابت على أسس 

وطنّية وإنسانّية وأمنّية راسخة، ولكن 

يبدو أّن حلمهم من المستحيالت على 

األقّل في المرحلة القريبة!

جاسم الشمري

كاتب عراقي

من قريب

} عربي 21

»يائير لبيد« وحل الدولتين

معن البياري
كاتب أردني

رئيس 
الحكومة 

د 
ّ
المؤقت يتوع
الفلسطينيين 
بحملٍة تشبه 

»السور الواقي«

 رأي $

} العربي الجديد

نجح الرئيس أبو مازن باقتدار في تأليب الرأي العام الدولي ضد 

إسرائيل، ولم يكن من السهل على  مندوب الكيان اإلسرائيلي 

أن يمكث في مقر الجمعية العامة لألمم المتحدة لمدة 10 

دقائق وهو يشاهد مع وفود   194 دولة أخرى صور ناصر أبو حميد 

وشيرين أبو عاقلة وأطفال غزة الذين اسشهدوا في  العدوان 

اإلسرائيلي على القطاع. وهو األمر الذي اضطره لالنسحاب 

من الجلسة قبل  أن ينهي الرئيس خطابه. بالمقابل، نالت 

كلمة الرئيس تصفيقًا وترحيبًا حارًا من قبل غالبية الوفود 

 الحكومية، انتهى بعبارة »فلسطين حرة«. كان لسان حالهم 

يقول: شكرا فخامة الرئيس، لقد قدمت  خطابًا سياسيًا 

وقانونيًا باقتدار كبير وثقة عالية في النفس. 

من جانب آخر، نجح الرئيس أبو مازن في تحويل مفهوم إدارة 

الصراع من مركزية الدور األميركي في  الحل النهائي إلى مركزية 

دور األمم المتحدة. ولم يكن تذكيره بالقرار 181 والقرار 194 

 الصادرين عن الجمعية العامة لألمم المتحدة اال تعبيرا صريحا 

عن أهمية الدور الذي يجب أن تقوم  به الجمعية العامة لألمم 

المتحدة في حل الصراع بناء على القرارات األممية الصادرة عنها، 

وخاصة  أن هذين القرارين كانا شرطين لقبول إسرائيل في 

عضوية المنظمة الدولية ولكنهما لم يطبقا حتى  اآلن! 

الفكرة األساسية التي انطلق منها الرئيس ترتكز على أن 

إسرائيل لم تعد شريكا ألي عملية سالم،  وأنها بالمقابل تقوم 

بالتغول وانتهاك حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية 

المحتلة، وفي ظل  غياب اإلرادة األميركية عن ممارسة أي ضغط 

على إسرائيل للدخول في العملية السلمية، وفي ظل  غياب 

اإلرادة الغربية عن مساءلة إسرائيل بوصفها دولة احتالل، فإن 

الدور الرئيسي لحل الصراع  يجب أن تقوم به الجمعية العامة 

ومنظومة العدالة الدولية، وهو دور يجب أن يرتكز على العناصر 

 التالية:  

  1 -  قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة. 

 2 -  الطلب من األمين العام لألمم المتحدة إعداد خطة عملياتية 

النسحاب االحتالل من دولة  فلسطين، تعرض على الجمعية 

العامة لألمم المتحدة ويتم التصويت عليها من خالل بند  االتحاد 

من أجل السالم.  

  3 -  فرض مساءلة دولية على إسرائيل باعتبارها دولة احتالل 

ارتكبت وترتكب العديد من  الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.  

 4 -  الطلب من الدول التي تورطت بإنشاء ودعم دولة االحتالل 

مثل الواليات المتحدة وبريطانيا  بضرورة االعتذار وتعويض 

الشعب الفلسطيني عن األضرار التي وقعت بحقه نتيحة لهذا 

 السلوك من قبل هذه الدول.  

 5 -  الطلب من الجميعة العامة توفير الحماية الدولية للشعب 

الفلسطيني ووقف جميع اإلجراءات  اإلسرائيلية الهادفة إلى 

تهويد المناطق وأسرلة المناهج ريثما يتحقق السالم في 

المنطقة.  

 6 -  اعتماد المبادرة العربية للسالم كأداة للحل النهائي 

للصراع. 

التحــول فـي إدارة الـصــراع

د. رمزي عودة
كاتب فلسطيني

} القدس الفلسطينية
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خالد المولوي:

أكثر من »90« فعالية 
تنتظر الجماهير

أكد خالد المولوي نائب المدير العام للتسويق 

واالتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث، أن هناك العديد من البرامج والفعاليات المميزة 

التي تنتظر الجماهير خالل كأس العالم 2022، حيث 

قال في تصريحات لقنوات الكاس »جمهور كرة القدم 

على موعد مع برنامج ترفيهي وثقافي حافل بأنشطة 

وفعاليات مميزة تستهدف كافة أفراد األسرة خالل 

كأس العالم قطر2022«.

وأضاف »رزنامة المونديال تحتوي على أكثر من 90 

فعالية متنوعة بين قصيرة وطويلة المدى أو يومية 

تضم وجهات سياحية كبيرة سيتم توزيعها على جميع 

أرجاء الدولية، وستكون هناك فعاليات في منطقة الخور 

ومنطقة شمال الدوحة وخاصة الفاعليات الكبيرة التي 

ستكون على كورنيش الدوحة، وكذلك حديقة البدع، 

ومنطقة لوسيل ومنطقة جنوب الدوحة وخاصة منطقة 

الوكرة«. وأضاف »الجماهير ستستمتع كذلك باألجواء 

البحرية، وتم توفير منطقتين كشواطئ داخل الدوحة 

منها منطقة رأس أبوعبود والشاطئ الدبلوماسي في 

المنطقة الدبلوماسية وستكون العديد كذلك من 

الفعاليات الثقافية والتعليمية التي ستكون جزءا من 

رزنامة كأس العالم«.

{ خالد المولوي

كتب        عادل النجار

طموحات تونس كبيرة.. المساكني:

 لمونديال قطر
ً
العالم لن يرى مثيال

التونسي  المنتخب  مهاجم  يطمح 

المساكني  يوسف  القدم  لكرة 

العالم  كأس  منافسات  في  للتألق 

منتخب  وقيادة   ،2022 قطر   FIFA
إلى  العالمية  البطولة  خالل  بالده 

تحقيق إنجاز معتبر.

نجم  التونسي،  الالعب  وقال 

يتطلع  إنه  العربي،  النادي 

المطلوب  بالشكل  للظهور 

بطولة  في  بالده  منتخب  مع 

قطر   FIFA العالم  كأس 

بأنها  وصفها  التي   ،2022
ولن  استثنائية  ستكون 

نسخة  العالم  يرى 

من  لها  مماثلة 

المونديال، كما يطمح 

عن  غيابه  لتعويض 

في   2018 العالم  كأس 

روسيا بسبب اإلصابة.

تصريحات  في  وأضاف، 

له، أن كل العب يحلم باللعب في نهائيات 

الوصول  في  أمله  عن  معربا  العالم،  كأس 

إلى البطولة، التي تقام ألول مرة في الشرق 

األوسط، من دون أي إصابة وبكامل جاهزيته 

في  يشارك  لم  أنه  إلى  مشيرا  البدنية، 

كأس العالم األخيرة 2018 في روسيا، لكنه 

المقبلة  النسخة  على  تركيزه  كامل  في 

التي تقام ألول مرة في دولة عربية.

كرة  ثقافة  تطّور  عن  المساكني  وتحدث 

القطري  الشعب  واصفا  قطر،  في  القدم 

القدم،  بكرة  فأكثر  أكثر  مغرما  بات  بأنه 

األعوام  في  الهائل  التطور  بعد  خصوصا 

والبنى  بالمالعب  يتعلق  ما  في  األخيرة 

المحترفين  الالعبين  أن  كما  التحتية، 

ما  القطري،  للدوري  جميلة  صورة  يعطون 

يعود بالنفع على الكرة القطرية والمنتخب 

محظوظ  أنه  معتبرا  القطري،  الوطني 

هذا  ستنظم  التي  قطر،  في  بالعيش 

أفضلية  يملك  وأنه  االستثنائي،  المونديال 

عن بقية الالعبين ألنه يعرف المالعب ذات 

معظمها،  في  ولعب  جيدا،  العالمي  الطراز 

خالفا لالعبي المنتخبات األخرى.

وفرصه  تونس  منتخب  مشاركة  وحول 

قال:   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  في 

من  النهائيات  ببلوغ  األول  الهدف  »حققنا 

خالل التصفيات، أما اآلن فهدفنا تخطي دور 

المجموعات«.

{ يوسف 

المساكني

من ضغوط رزنامة المباريات

اتـفــــاق لـحــمـــايــة الالعــبـيــن
المحترفين  لالعبين  الدولي  االتحاد  أعلن 

منتدى  مع  جديد  التفاق  التوصل  عن  )فيفبرو(، 

مناقشات  سيتضمن  والذي  العالمية،  الدوريات 

المعنية  األمور  من  مجموعة  حول  جماعية 

المحترفين،  والالعبات  الالعبين  بتوظيف 

رزنامة  وضغوط  أعباء  من  حمايتهم  إلى  داعيا 

المباريات. وقال )فيفبرو( في بيان له، إن حماية 

أن  يجب  الزائدة  العمل  أعباء  من  الالعبين 

خاصة  جديدة  أجندة  ألي  البداية  نقطة  تكون 

بالمباريات الدولية. ومن المتوقع البدء في توقيع 

في  للرجال،  القدم  كرة  لمباريات  جديدة  أجندة 

مطلع عام 2024.

انطالق  عن  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 

مرحلة المبيعات األخيرة لتذاكر مباريات كأس العالم 

صافرة  على  شهرين  من  أقل  قبل   ،™2022 قطر   FIFA
في  المونديال  من  األولى  النسخة  لمنافسات  البداية 

العالم العربي والشرق األوسط.

FIFA. وتتاح تذاكر مباريات المونديال عبر موقع الفيفا

tickets /com، اعتبارًا من اليوم عند الثانية عشرة ظهرًا 
بتوقيت الدوحة، وفق أسبقية الشراء، وسيتواصل بيع 

إذ يتوقع  البطولة، حسب توفرها،  التذاكر حتى نهاية 

سريعًا،  منها  المتوفر  ونفاد  التذاكر  على  الطلب  تزايد 

لذلك ينصح الفيفا جماهير كرة القدم بتصّفح موقعه 

اإللكتروني بانتظام، حيث سيطرح دفعات إضافية من 

التذاكر، كما تنطلق مرحلة إعادة بيع تذاكر المباريات 

فئات  في  الواحدة  المباراة  تذاكر  وستتوفر  قريبًا. 

األسعار األربع، علمًا بأن تذاكر الفئة الرابعة مخصصة 

حصريًا للمقيمين في قطر، ويستطيع المشجع شراء 

تذكرة   60 وإجمالي  مباراة،  لكل  األكثر  على  تذاكر   6
كحد أقصى.

من اليوم وحتى نهاية البطولة

بدء المرحلة األخيرة 
من مبيعات التذاكر

»أوليه« األرجنتينية تشيد بالتحضيرات:

األرقام القياسية ستتحطم في الدوحة

التي  القياسية  األرقام  هذه  ومن 

االستادات  بين  المسافات  ستتحطم 

استضافة  لها  سبق  التي  البلدان  في 

المسافات  قرب  إن  حيث  المونديال، 

بين المالعب في هذه البطولة وصفتها 

كل  بين  األقصر  بأنها  الصحيفة 

المونديال، حيث  النسخ السابقة من 

للمشجعين  فرصة  الميزة  هذه  تتيح 

اليوم،  في  مباراة  من  أكثر  لحضور 

النسخ  تشهده  لم  قياسي  معدل  وهو 

أن  إلى  الصحيفة  وأشارت  السابقة. 

الرقم المميز الذي سيشهد تحطيما في 

بالمشجعين،  يتعلق  قطر،  مونديال 

بين  المسافة  قرب  ميزة  تمنح  حيث 

المالعب  بين  مسافة  )أكبر  المالعب 

للمشجعين  فرصة  فقط(  كلم   75
لمشاهدة جميع مباريات كأس العالم 

ستقام  كونها  مباراة،   64 عددها  البالغ 

في أربعة أوقات مختلفة ويوجد ساعة 

بين نهاية المباراة وبداية األخرى.

بعض  أرقام  عن  للحديث  وتطرقت 

إن  حيث  تحطيمها،  المتوقع  النجوم 

هو  تتحطم  أن  يمكن  التي  األرقام  أبرز 

صاحب  ماتيوس  لوثار  األلماني  رقم 

المونديال  في  مشاركات  عدد  أكبر 

بـ25 مباراة خالل النسخ )1982، 1986، 

سيكون  حيث   ،)1998  ،1994  ،1990
الرقم  ميسي على موعد لتحطيم هذا 

ففي  حاليا،  مباراة   19 ليو  يمتلك  إذ 

األرجنتيني  المنتخب  خوض  حال 

)الوصول  المونديال  في  مباريات  لـ7 

األقل ثم لعب  النهائي على  إلى نصف 

للمركز  الترتيبية  أو  النهائية  المباراة 

سيصل  ميسي  أن  يعني  ما  الثالث(، 

ويتفوق  مباراة   26 إلى  الحالة  هذه  في 

بذلك على ماثيوس. 

{ قصاصة الصحيفة

وصفت صحيفة »أوليه« األرجنتينية كأس 
العالم قطر 2022 بـ»مونديال تحطيم األرقام 

القياسية«، وذلك في تقرير مطول نشرته 
الصحيفة تطرقت فيه ألبرز األرقام القياسية 

التي يمكن تحطيمها في هذه النسخة 
االستثنائية.

كتب         وحيد بوسيوف

المهندس خليفة المانع:

استاد الثمامة سيترك إرثا مستدامًا

{ المهندس 

{ استاد الثمامةخليفة المانع

Qatar2022.( وأضاف المانع، في حوار لموقع

تضم  باالستاد  المحيطة  المنطقة  إن   ،)qa
بينها  من  الرياضية،  المرافق  من  العديد 

وسط  الهوائية،  والدراجات  للجري  مسارات 

إلى  إضافة  شاسعة،  خضراء  مساحات 

األندية  لخدمة  التدريب  مالعب  من  عدد 

القطرية بعد إسدال الستار على منافسات 

المونديال. ويتميز استاد الثمامة بتصميمه 

القطري  المعماري  استوحاه  الذي  الفريد، 

إبراهيم الجيدة من القحفية البيضاء، وهي 

العالم  في  للرجال  التقليدي  الرأس  غطاء 

الخيوط  إبراز  على  عمل  حيث  العربي، 

ليبدع  القحفية،  تميز  التي  والفتحات 

تصميمًا يحاكي الثقافة العربية األصيلة.

كلم   12 مسافة  على  الفريد  االستاد  ويقع 

اإلعالن  وجرى  الدوحة،  مدينة  وسط  من 

خالل   2021 أكتوبر   22 في  جاهزيته  عن 

استضافته نهائي كأس األمير. 

وأوضح مدير إدارة استاد الثمامة أن المنطقة 

من  المزيد  ستضم  باالستاد  المحيطة 

مالعب  مثل  المتنوعة،  الرياضية  المرافق 

سباحة،  وحمامات  السلة  وكرة  اليد  لكرة 

وصالة  االستخدامات،  متعددة  وصاالت 

تدريب داخلية وغيرها.

ألفًا   20 تفكيك  المقرر  من  أنه  المانع  وتابع 

الذي  لالستاد،  العلوية  الطبقة  مقاعد  من 

يتسع لـ 40 ألف مشجع، والتبرع بها لصالح 

للبنية  تفتقر  دول  في  رياضية  مشاريع 

من  االستفادة  ثم  الرياضية،  التحتية 

المخّفضة،  االستيعابية  بطاقته  االستاد 

الستضافة منافسات كرة القدم وغيرها من 

األحداث الرياضية األخرى، إضافة إلى إنشاء 

رياضية،  وعيادة  التجزئة،  لبيع  متاجر 

من  العلوية  بالمنطقة  صغير  وفندق 

االستاد.  وحصل استاد الثمامة على شهادة 

المنظومة العالمية لتقييم االستدامة »جي 

الخليجية  المنظمة  تمنحها  التي  ساس« 

الخمس  فئة  من  »جورد«  والتطوير  للبحث 

المبتكر  التصميم  يراعي  حيث  نجوم، 

لالستاد كافة جوانب االستدامة.

أكد المهندس خليفة المانع، مدير إدارة 
استاد الثمامة، أحد االستادات الثمانية 

المستضيفة لمنافسات كأس العالم 
FIFA قطر 2022، أن الصرح المونديالي 

سيترك إرثًا مستدامًا ألفراد المجتمع، 
انطالقًا من موقعه وسط األحياء 

السكنية في منطقة الثمامة. وقال 
المانع إن اختيار موقع االستاد جاء 

بعد دراسة العديد من الخيارات، 
والتشاور مع سكان المناطق 

المحيطة، حول احتياجات أفراد 
المجتمع في تلك المناطق، وتبّين 

الحاجة إلى منشأة رياضية متكاملة، 
لخدمة الثمامة والمناطق المجاورة لها.

تفكيك »20« ألفًا من مقاعد الطبقة العلوية والتبرع بها بعد كأس العالم

»أراوخو« مهدد بالغياب عن المونديال

ونادي  أوروغواي  منتخب  مدافع  أراوخو  رونالد  مشاركة  أصبحت 

 2022 FIFA قطر  العالم  برشلونة اإلسباني في نهائيات بطولة كأس 

غير مؤكدة، وذلك بعد قرار األطباء بضرورة خضوعه لعملية جراحية 

في الفخذ.

وتعرض الالعب لتمزق في عضلة الفخذ بعد دقيقة واحدة على انطالق 

استعدادًا  رد  دون  بهدف  إيران  أمام  بالده  خسرتها  التي  الودية  المباراة 

للمونديال.



في لقاء ودي بالنمسا.. اليوم

العنابي يختبر قدراته أمام تشيلي

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم اليوم مواجهة مهمة 

الدولية  لأللعاب  بارك  أمام منتخب تشيلي على استاد فيوال 

االستعدادات  إطار  في  وذلك  فيينا  النمساوية  العاصمة  في 

والتحضيرات لخوض غمار نهائيات كأس العالم FIFA قطر 

من  الحالية  المرحلة  في  الودية  مبارياته  ختام  في   ..2022
اإلعداد.

ويسعى العنابي لظهور مختلف ومطمئن لقاعدته من خالل 

مواجهة اليوم، خاصة بعد أن قام المدرب اإلسباني سانشيز 

العنابي  خسر  حيث  الماضية،  الجولة  أخطاء  بمعالجة 

رد على ذات استاد فيوال  الكندي بثنائية دون  المنتخب  أمام 

بارك، في ثاني مواجهة خالل فترة التوقف الحالية المدرجة 

على أجندة االتحاد الدولي لشهر سبتمبر، بعدما استهل تلك 

على  الجاري  الشهر  من   20 يوم  رسمية  غير  بمواجهة  الفترة 

استاد وينر نويشتات في النمسا خسرها بثالثية دون رد.

للمنتخب  الثاني  هو  التشيلي،  المنتخب  أمام  الظهور  ويعد 

القطري بعد الظهور األول أمام كندا، خالل نافذة الفيفا منذ شهر 

مارس الماضي عندما فاز على نظيره البلغاري بهدفين لهدف 

استاد  على  أهداف  بدون  السلوفيني  المنتخب  مع  وتعادل 

المدينة التعليمية في الدوحة، بيد أن التجربة كانت مفيدة 

لالعبي المدرب اإلسباني فليكيس سانشيز من أجل اختبار 

سير التحضيرات الفنية والبدنية في تناقص الفاصل الزمني 

إلى أقل من شهرين على مواجهة المنتخب اإلكوادوري يوم 20 

نوفمبر المقبل في افتتاح المونديال لحساب المجموعة األولى 

التي تضم المنتخبين السنغالي والهولندي.

والمنتخبات  األوروبية  األندية  من  العديد  مع  لعب  العنابي 

تحضيرا  عال  مستوى  على  احتكاكه  معها  ضمن  التي 

البلجيكي  أنتويرب  مع  منتخبنا  وتعادل   ،2022 لمونديال 

بهدفين لمثلهما ومع ريال مايوركا اإلسباني سلبا، ثم واجه 

أندية إيطالية، ففاز على اودينيزي بهدفين لهدف وتعادل مع 

ديبورتيفو  كولتورال  على  وفاز  سلبيا،  وفيورنتينا  التسيو 

رباعية  دورة  وخاض  نظيفة،  بثالثية  اإلسباني  ليونيسا 

فاز فيها على غانا بهدفين لهدف وتعادل مع المغرب بهدفين 

يلعب  أن  قبل  لمثله،  بهدف  جامايكا  مع  وتعادل  لمثلهما، 

دومانيزا  بارتيزان  هما  سلوفاكيا  من  ناديين  مع  مجددا 

صفر   - و3  صفر   -  2 المباراتين  في  وانتصر  وسامورين 

وكندا  بثالثية  المحلي  كرواتيا  منتخب  من  وخسر  تواليا، 

بثنائية.

كتب          عوض الكباشي

بروفة  قبل لقاء اإلكوادور

أســلـوب لـعـب 
أميـركي جـنـوبـي

مكاسب مهمة

مواجهة تشيلي مهمة للعنابي خصوصا وأن المباراة 

تندرج تحت اختبار اللعب مع منافس أميركي 

جنوبي يشبه إلى حد بعيد األسلوب الذي يتبناه 

منتخب اإلكوادور منافس المنتخب القطري في 

مواجهة االفتتاح، بحثا عن ظهور مقنع ونتيجة 

إيجابية تشكل دافعا معنويا كبيرا لصاحب األرض 

من أجل المضي خلف آمال العبور التاريخي إلى 

الدور الثاني وتجنب تجربة منتخب جنوب إفريقيا 

عام 2010 والذي أصبح المضيف الوحيد الذي لم يقو 

على تجاوز الدور األول في نهائيات كأس العالم.

بمواجهة منتخب تشيلي الليلة سيكون منتخبنا 

الوطني خاض عددا كبيرا من المواجهات المهمة 

والقوية والتجارب الودية التي أكسبتهم الخبرة 

الالزمة لدخول المونديال بثقة كبيرة، ألن الالعبين 

تعودوا على مواجهة المنتخبات الكبيرة والنجوم، 

حتى إن قرار إراحة الالعبين من خوض مواجهات 

الدوري كان قرارا سليما وفي االتجاه الصحيح إلعطاء 

الالعبين متنفسا من الوقت نوعا ما بعد مجهودات 

كبيرة طيلة السنوات الماضية وكذلك لشحن 

رغباتهم أكثر لتحقيق مشاركة مشرفة بمونديال 

2022.. على الرغم من الظهور غير المرضي في الجولة 
الماضية أمام كندا، اال ان الجهاز الفني للعنابي 

استفاد كثيرا من المواجهة، خاصة وان هناك أخطاء 

واضحة يمكن ان يتم عالجها من خالل جولة اليوم وما 

تبقى من فترة االعداد المتواصلة بالدوحة.

»29« في التصنيف األخير تشيلي الـ

ســانـشــيــز يـرفـــع جـــاهــزيـة الجـمـيــع

العالم  كأس  نهائيات  إلى  تشيلي  منتخب  تأهل  عدم  رغم 

الجنوبية،  أميركا  تصفيات  في  متأخرا  مركزا  احتل  بعدما 

إال أن مواجهته ستكون ثرية بالنسبة للعنابي، على اعتبار أن 

المنافس يبقى من المنتخبات القوية.

تشيلي..  منتخب  على  العربية  المنتخبات  من  عدد  وتفوق 

حيث سبق أن واجه منتخب تشيلي منتخبات عربية من قبل 

تشيلي  على  التونسي  المنتخب  فوز  أبرزها  لعل  أمامها  وانهزم 

المنتخب  فاز  كما  اليابانية،  كين  دورة  في   )0-2( بنتيجة 

المباراة  في   )0-2( بنتيجة  تشيلي  على  اآلخر  هو  المغربي 

الماضي  الجمعة  يوم  الفريقين  بين  جمعت  التي  الودية 

بمدينة برشلونة اإلسبانية.

التصنيف  في  الـ29  المركز  في  التشيلي  المنتخب  ويتواجد 

أغسطس  لشهر  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  عن  الصادر  األخير 

تملك  والتي  الفريق  في  الكبيرة  األسماء  عن  ناهيك  الماضي، 

مارسيليا  العب  رأسها  على  والتجربة  الخبرة  من  الكثير 

وإنتر  يونايتد  ومانشستر  برشلونة  والعب  الحالي  الفرنسي 

ميالن السابق أليكسيس سانشيز إلى جانب أرتور فيدال العب 

{ منتخب تشيليفالمنغو البرازيلي الحالي وبرشلونة السابق.

يتوقع أن يشرك اإلسباني سانشيز مدرب منتخبنا الوطني 

وأهمية  لقوة  نظرا  الغد  مواجهة  في  األساسي  التشكيل 

اللقاء  أخطاء  معالجة  على  يعمل  وأنه  خاصة  المباراة، 

األخير أمام منتخب كندا، إلى جانب حاجة الفريق إلى 

العناصر األساسية إلى المشاركة فيها خاصة وأنها 

قد تكون التجربة الرسمية الودية األخيرة حسب 

روزنامة الفيفا قبل مونديال قطر 2022، المنتخب 

التشيلي من المتوقع أيضا ان يخوض المواجهة 

بتشكيلة األساسي الذي لعب به أمام المغرب 

المنتخب  خسره  الذي  األخير  اللقاء  في 

التشيلي.

المدرب كال من سعد الشيب ومحمد وعد  ويتوقع أن يشرك 

وبسام  خوخي،  وبوعالم  حسن  الكريم  وعبد  سلمان  وطارق 

الراوي والمعز علي وكريم بوضياف وهمام األمين عبدالعزيز 

اإلصابة،  بعد  للمشاركة  عاد  الذي  ميجيل  وبيدرو  حاتم... 

خضر  ومصعب  الهيدوس  وحسن  محمد  إسماعيل  بجانب 

وسالم الهاجري وبقية المجموعة.

وتعتبر مواجهة منتخبنا الوطني األول مع تشيلي واحدة من 

مع  قبل  من  العنابي  والتقى  قويا،  تحضيرا  المباريات،  أهم 

وكولومبيا  مرة(،  من  )أكثر  واألرجنتين  والبرازيل  باراغواي 

وأيضا اإلكوادور التي يواجهها رسميا في افتتاح مونديال 2022 

بعد أن فاز عليها وديا 4-3 بالدوحة أكتوبر 2018.

تجارب مختلفة في أكتوبر
إلى  القطري  المنتخب  سيعود 

عقب  اإلسبانية  ماربيا  مدينة 

المعسكر المحلي القصير، للدخول في 

اختبارات  خوض  يتخلله  جديد  معسكر 

ودية غير رسمية في ظل خلو أجندة االتحاد الدولي 

المقبل،  أكتوبر  شهر  خالل  توقف  فترة  من  )فيفا( 

خاضها  التي  التجارب  من  النوعية  ذات  تكرار  يعني  ما 

وأغسطس بمواجهة منتخبات  شهري يوليو  المنتخب خالل 

محلية وربما أندية أوروبية خالل الشهر المقبل، فيما ستكون 

شهر  للمونديال  مباشرة  تحضيرية  رسمية  اختبارات  هناك 

تفرغ  فترة  مع  الدوحة  إلى  العودة  قبل  إسبانيا  في  نوفمبر 

كأس  لنهائيات  الفيفا  قبل  من  المعلنة  الرسمية  الالعبين 

من  أيام  ستة  قبل  أي  المقبل  نوفمبر   14 تبدأ  والتي  العالم، 

انطالقة النهائيات. {  سانشيز 
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OOREDOO الريان يتعادل مع المرخية.. والغرافة مع الشمال بكأس

العربي يخسر أمام الدحيل
واصل فريق الدحيل تفوقه على العربي هذا الموسم، 

فبعد تفوقه عليه في بطولة الدوري، نجح في التفوق 

التقى  حيث   ،OOREDOO كأس  في  أيضا  عليه 

من  الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  أمس  الفريقان 

بثالثة  الفوز  تحقيق  في  الدحيل  ونجح  البطولة، 

أهداف مقابل إثنين.

وكان هداف الدحيل، مايكل أولونغا قد سجل هاتريك 

خالل المباراة، حيث نجح في تسجيل الهدف األول د2، 

للعربي  سجل  حين  في  د70،  والثالث   ،61 د  والثاني 

إبراهيم كال د52، وحامد اسماعيل د85، ولم يستغل 

العربي الفرص العديدة التي الحت أمامه.

لكل  بهدف  والريان  المرخية  تعادل  أمس  يوم  وشهد 

منهما، في المباراة التي جرت بينهما على استاد ثاني 

الجولة  مباريات  ضمن  الغرافة،  بنادي  جاسم  بن 

الثانية من بطولة كأس  المجموعة  الثانية لحساب 

Ooredoo للموسم 2022 - 2023.
وحصل كل فريق على النقطة األولى في المجموعة، 

للريان  سجل  وقد  األولى،  الجولة  في  خسارتهما  بعد 

العب المرخية هشام كمال بالخطأ في مرماه د 42 قبل 

عن  المرخية  تعادل  المقابل  في  األول،  الشوط  نهاية 

طريق الالعب عبدالهادي نعمان د61 من عمر المباراة.

والغرافة  الدحيل  من:  كال  الثانية  المجموعة  وتضم 

والعربي والشمال والريان والمرخية.

المرخية  وكان  المستوى  متوسطة  جاءت  المباراة 

األقرب إلى الشباك حتى قبل أن يسجل الريان هدفه 

األول.

حرمان  في  مهما  دورا  الريان  مرمى  حارس  ولعب 

مهاجمي المرخية من الوصول إلى الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن األداء إلى حد كبير خاصة 

في بدايته، حيث ضغط كل فريق وحصل على فرص 

جيدة لهز الشباك لكنها ضاعت.

اللعب  مجريات  على  سيطر  ان  بعد  المرخية  ونجح 

من الوصول إلى الشباك وانتزاع التعادل ليحصد أول 

نقطة في البطولة.

الغرافة  تعادل  أمس  جرت  التي  المباريات  ثالث  وفي 

والشمال دون أهداف، ولم يستفيد أي من الفريقين من 

الفرص التي الحت خالل المباراة.

عادل النجار كتب

في منافسات السباق المحلي الثاني

»كنوز« تسيطر على أغلى النواميس
السباق  منافسات  التوالي  على  الثالث  لليوم  تواصلت 

أمس  صباح  أقيمت  حيث  بالشحانية،  الثاني  المحلي 

أبناء  وشعارات  لهجن  العامة  اللقايا  أشواط  االثنين، 

شوطًا،   30 وتضمنت  مترات،  كيلو   4 مسافة  من  القبائل، 

و6  قطر،  دولة  إلنتاج  وشوطان  للعمانيات،  شوطان  منها 

أشواط لإلنتاج.

المري، سيطرتها  الزبدان  فهيد  وفرضت »كنوز« ملك سالم 

على أقوى نواميس االمس، ناموس الشوط األول الرئيسي 

التوقيتات،  وأقوى  النقاط  أقوى  للقايا بكار مفتوح، لتسجل 

بصدارته  انفردت  قوي  شوط  في  رائعًا  أداًء  قدمت  بعدما 

أقرب  عن  مريح  زمني  بفارق  المقدمة  في  وأنهته  مبكرًا 

منافسيها، وحققت »كنوز« توقيتًا قويًا قدره 6.05.21 دقيقة، 

على  تخطيه  في  المطايا  جميع  فشلت  الذي  التوقيت  وهو 

مدار الـ 30 شوطًا التي أقيمت.

نايفة  بن  تريحيب  حمد  مبارك  ملك  »خطاب«  أرسل  كما 

في  منافسيه  كل  إلى  اللهجة  شديد  خطابًا  الهاجري، 

الشوط الثاني الرئيسي للقايا قعدان مفتوح، بعدما اعتلى 

صدارة أقوى أشواط القعدان، وغرد منفردًا بالصدارة ليحقق 

الناموس بجدارة في توقيت زمني قدره 6.07.81 دقيقة.

جبران  بن  سالم  علي  عبدالعزيز  ملك  »حلوة«  فازت  فيما 

بكار  للقايا  المخصص  الرئيسي  الثالث  الشوط  بناموس 

وحسم  دقيقة،   6.10.45 قدره  زمني  توقيت  في  عمانيات 

»السردال« ملك سعيد عبدالهادي الشهواني، الفوز بالشوط 

زمني  توقيت  في  عمانيات  قعدان  للقايا  الرئيسي  الرابع 

قدره 6.12.23 دقيقة.

عوض الكباشي كتب

الجعيدي.. مدير فريق الدوحة يؤكد:

اتجاه لتكوين فريق 
للدراجات الجبلية

الدوحة  فريق  مدير  الجعيدي  سالم  محمد  أكد 

مختص  فريق  لتكوين  اتجاها  هناك  أن  للدراجات 

برياضة الدراجات الجبلية مطلع الموسم الرياضي 

فريق  لتكوين  خطة  »لدينا  وقال   ،2023 /2022
التي  أهدافنا  من  واحدة  وهي  الجبلية  للدراجات 

النوع  هذا  أن  السيما  فترة  منذ  لها  لإلعداد  نسعى 

كبير  حيز  أخذ  في  بدأ  الدراجات  سباقات  من 

سياق  في  ليس  الهوائية،  الدراجات  مجتمع  من 

التحديات  من  كنوع  أيضًا  لكنه  فقط  المسابقات 

التي ينظمها محبو هذه الرياضة«.

»الدراجات  قال  الجبلية،  الدراجات  رياضة  وعن 

الطرق  على  الدراجات  لركوب  رياضة  هي  الجبلية 

المصممة  الدراجة  باستخدام  وذلك  الوعرة، 

بين  تشابه  أوجه  توجد  كما  لذلك،  خصيًصا 

ولكن  الدراجات،  من  وغيرها  الجبلية  الدراجات 

واألداء  المتانة  لتعزيز  المصممة  الميزات  تتضمن 

الجبلية  الدراجات  وركوب  الوعرة،  المناطق  في 

هذه  متعددة  فئات  إلى  تقسيمها  يمكن  عموما 

الرياضة الفردية تتطلب القدرة على التحمل.

{ محمد سالم الجعيدي

صالة الغرافة 
تحتضن منافسات السلة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة »دوحة أفنيو« لكرة 

30 سبتمبر الجاري  السلة، التي تنطلق غدا حتى 

نوعها،  من  األولى  البطولة،  مباريات  برنامج  عن 

الرياضي  اللبنانية  السلة  كرة  قطبي  تجمع  التي 

السد،  نادي  قطر  بطل  إلى  باإلضافة  والحكمة، 

ونادي البشائر، أحد أعرق األندية العمانية.

وستلعب مباريات البطولة في صالة الغرافة، حيث 

البشائر  نظيره  اللبناني  الرياضي  فريق  سيواجه 

في المباراة االفتتاحية عصر غد، ثم يلعب الحكمة 

مع السد.

الهالل يواجه المايدة بالنهائي.. اليوم

ختام النسخة السابعة من بطولة الفرجان
تختتم اليوم منافسات بطولة الفرجان 

ينظمها  التي  القدم،  لكرة  السابعة 

االتحاد القطري للرياضة للجميع على 

»نعيجة  منطقة  في  الفرجان  مالعب 

النهائية  المباراة  تجمع  حيث  غرب«، 

بين فريقي الهالل والمايدة.

النهائي  نصف  الدور  مواجهات  وكانت 

أمس،  جرت  التي  المنافسات،  من 

الوكرة  على  الهالل  فوز  عن  أسفرت  قد 

نهاية  بعد   )3  -  5( الترجيح  بركالت 

الوقت األصلي للمباراة بالتعادل بأربعة 

فريق  حقق  فيما  فريق،  لكل  أهداف 

المواجهة  في  عريضا  فوزا  »المايدة« 

الثانية على نظيره فريق شرق بسبعة 

أهداف مقابل هدف واحد.

فريقا   16 مشاركة  البطولة  وشهدت 

حيث  مجموعات،  أربع  على  موزعة 

شرق،  فرق:  األولى  المجموعة  ضمت 

بينما  والعزيزية،  والغانم،  والوجبة، 

فرق:  الثانية  المجموعة  ضمت 

الغارية، وسميسمة، وحالول، والسد، 

فرق:  الثالثة  المجموعة  ضمت  فيما 

والغرافة،  خليفة،  ومدينة  خالد،  عين 

والهالل، أما المجموعة الرابعة فضمت 

صالل،  وأم  والوكرة،  لوسيل،  فرق: 

والمايدة.

لكرة  الفرجان  مالعب  بطولة  وتعد 

البطوالت  سلسلة  من  جزءا  القدم 

التي ينظمها االتحاد للشباب من عمر 

المجال  فتح  بهدف  فوق  فما  عاما   16
غير  القطري  الشباب  من  لالعبين 

االتحاد  كشوفات  في  المسجلين 

مواهبهم  إلظهار  القدم  لكرة  القطري 

بجانب  القدم،  كرة  في  وقدراتهم 

للجميع  الرياضة  اتحاد  مساعي 

المالعب،  هذه  على  الضوء  لتسليط 

المناطق  في  وجودها  من  واالستفادة 

السكنية.

الفعاليات  إحدى  البطولة  هذه  وتعتبر 

روزنامة  عليها  تعتمد  التي  واألنشطة 

استمرارية  في  للجميع،  الرياضة 

العام،  أوقات  معظم  الرياضي  النشاط 

حيث يعمد االتحاد إلى تنظيم بطولة 

الفرجان كل شهرين تقريبا، ويحرص 

إقامتها في مناطق مختلفة  كذلك على 

ألكبر  الفرصة  إتاحة  أجل  من  بالدولة 

لخوض  القطري  الشباب  من  عدد 

منافسات البطولة.

من  السادسة  النسخة  أن  إلى  يشار 

على  أقيمت  قد  كانت  الفرجان  بطولة 

الدحيل  منطقة  في  الفرجان  مالعب 

الشمالي، وأحرز لقبها فريق الهالل بعد 

فريق  على  النهائية  المباراة  في  فوزه 

الوجبة.

»ماستركارد« تحقق رقما 

قياسيا بحضور فيجو
حققت ماستركارد لقب غينيس لألرقام 

القياسية بإقامة مباراة لكرة القدم على أعلى 

ارتفاع جرى تسجيله حتى اآلن على متن رحلة 

طيران انعدمت الجاذبية في بعض مراحلها، 

وذلك بمشاركة أسطورة كرة القدم البرتغالي 

لويس فيجو وفريق ضم هواة كرة قدم من 

الشرق األوسط وأوروبا وأمريكا الالتينية.

أقيمت المباراة األولى من نوعها على ارتفاع 

20,230 قدما )6166.1 متر( في ظروف انعدام 
الجاذبية.

من ناحيتها، قالت بياتريس كورناكتشيا، 

النائب األول للرئيس، التسويق واالتصال 

في شرق أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا- 

ماستركارد: »تلتزم ماستركارد، بصفتها 

شريكًا طويل األمد لدوري أبطال أوروبا منذ عام 

1994، بدعم هذه اللعبة على جميع المستويات 
من خالل ربط الناس بما يحبون، ويسعدنا 

تحقيق لقب غينيس لألرقام القياسية«.

من جانبه، علق فيجو على هذه التجربة قائاًل: 

عايشت ذات التجربة على ارتفاع 20 ألف قدم 

فوق سطح األرض وكان أمر مميز.

من جهته، قال شادي جاد، مدير تسويق أول 

لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 

غينيس لألرقام القياسية: نأمل أن يسهم 

إعالننا بأن هذا اإلنجاز الجديد »مميز رسميًا« 

في التقريب بين المجتمعات من خالل شغفها 

المشترك بالرياضة، واستمتاعها برؤية أرقام 

قياسية جديدة.
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في دوري األمم األوروبية

البرتغال وإسبانيا.. صدام قوي

عام  نسخة  بطلة  البرتغال  تملك   - ب  ف.  أ.  لشبونة- 

2019 من دوري األمم األوروبية في كرة القدم أفضلية انتزاع 
الذهبي على حساب إسبانيا،  المربع  إلى  التأهل  بطاقة 

كونها تلعب على أرضها وتحتاج إلى التعادل فقط، عندما 

يلتقي الجاران األيبيريان وجها لوجه في براغا اليوم.

الجولة  في  الثانية  المجموعة  صدارة  إسبانيا  وفقدت 

1-2، وهي  الماضية بخسارتها على أرضها أمام سويسرا 

 22 من  سلسلة  بعد   2018 عام  منذ  أرضها  على  لها  األولى 

مباراة بال هزيمة، في حين تغلبت البرتغال على تشيكيا 

كريستيانو  النجم  كتيبة  لتتصدر  نظيفة  برباعية 

عن  نقطتين  بفارق  نقاط   10 برصيد  المجموعة  رونالدو 

اسبانيا. وأكد مدرب إسبانيا لويس إنريكي أنه ال بديل 

االتحاد  لموقع  الصدد  هذا  في  وقال  الفوز  سوى  لفريقه 

أرض  على  الفوز  الصعب  من  سيكون  )ويفا(:  األوروبي 

المنافس، لكن التعادل ال يفيدنا. سنحاول حصد النقاط 

إشراك  أنريكي  على  يتعين  الفوز،  ولتحقيق  الثالث. 

مهاجم صريح خالفا لما فعل ضد سويسرا، ومن المتوقع 

ومهاجم  موراتا  الفارو  مدريد  اتلتيكو  مهاجم  يشارك  أن 

برشلونة فيران توريس أساسيين.

ويعاني ال روخا من غياب هداف حقيقي على غرار دافيد فيا 

هداف كأس اوروبا عام 2008 ومونديال 2010 بالتساوي مع 

العبين آخرين، وعلى غرار فرناندو توريس أفضل هداف 

في كأس أوروبا 2012.

وبعدها حاول المدربون المتعاقبون على تدريب إسبانيا 

من  كوستا  دييجو  مع  فحاولوا  المنتظر،  الهداف  إيجاد 

من  فريقه  وخرج  نفسه  فرض  من  األخير  يتمكن  أن  دون 

الدور األول لمونديال البرازيل يجّر أذيال الهزيمة.

أنريكي مفاجئا عندما استبعد ياجو اسباس  وكان قرار 

 6 آخر  في  مرات  اربع  الدوري  في  اسباني  هداف  أفضل 

المقابل،  في  لكنه  فاتي.  انسو  يستدع  لم  كما  مواسم، 

إيجليسياس  بورخا  اشبيلية  بيتيس  مهاجم  استدعى 

المحلي  الدوري  في  مباريات   6 في  أهداف   6 سّجل  الذي 

هذا الموسم.

سنتم   189( قوية  جسدية  ببنية  ايجليسياس  ويتمتع 

إلى  األولى  للمرة  استدعائه  على  تعليقا  وقال  كلغ(  و86 

وكنت  امتحانات  خضت  ان  لي  سبق  إسبانيا:  صفوف 

أكثر توترا مقارنة بدعوتي إلى المنتخب. هنا استمتع، 

انها فرصة لي لكي اقدم ما لدي للمنتخب.

الطريق  المستقبل،  في  سيحصل  ماذا  سنرى  وأضاف: 

إلى المونديال ما زال طويال. سأقدم أفضل ما لدي لتعزيز 

حظوظي بالتواجد في قطر.

كما ان انريكي في صدد اراحة العبي برشلونة الشابين 

منذ  المباريات  من  الكثير  خاضا  ان  بعد  وجافي  بيدرو 

لرودري  الفرصة  يعطي  ان  على  الحالي،  الموسم  مطلع 

وكوكي من مانشستر سيتي واتلتيكو مدريد تواليا.

وانتقد انريكي فريقه بعد الخسارة أمام سويسرا بقوله: 

لم نكن سيئين فحسب، بل اسوأ من ذلك بكثير، مشيرا 

إلى ان المنتخب خاض اسوأ شوط اول خالل عهدي.

وكان المنتخب االسباني بلغ نهائي النسخة االخيرة من 

دوري االمم خريف العام الماضي قبل ان يخسر بصعوبة 

أمام نظيره الفرنسي، كما بلغ نصف نهائي كأس اوروبا 

صيف عام 2021 ايضا قبل ان يخسر أمام ايطاليا.

حيث  جارتها  مواجهة  في  جيدا  سجال  اسبانيا  وتملك 

39 مباراة جمعت بينهما مقابل  17 مرة في  تفوقت عليها 

6 انتصارات للبرتغال.
1-1 في اسبانيا،  انتهت بالتعادل  الذهاب  وكانت مباراة 

انتهت  المنتخبين  بين  مواجهات  خمس  آخر  بأن  علما 

بالتعادل.

{ منتخب إسبانيا { البرتغال

{ ميسي

تشواميني:ميسي:

سنقاتل بقوة 
في المونديال

انتظروا األفضل 
في قطر

تحدث ليونيل ميسي نجم باريس 

سان جيرمان ومنتخب األرجنتين، 

عن التحديات التي تنتظره هذا 

الموسم.

وقال ميسي في مقابلة مع شبكة 

TUDN Mexico »هدف باريس واضح 
وهو الفوز بدوري األبطال، خرجنا 

الموسم الماضي بسيناريو صادم 

بسبب تفاصيل صغيرة بعد أداء 

مباراتين رائعتين ضد ريال مدريد«.

وأضاف »إنه موسم استثنائي، ألن 

كأس العالم ستقام في الشتاء، 

لكن دوري األبطال مسابقة صعبة، 

األفضل ال يفوز دائما باللقب، 

التفاصيل مهمة وخطأ واحد قد يكلفك 

الخروج«.

وعن منتخب األرجنتين، علق ميسي 

»جاهزون لمواجهة أي منافس، الجهاز 

الفني يعمل بجدية لفرض أسلوبه 

مهما كان الخصم«.

ريال  وسط  العب  تشواميني،  أوريلين  أبدى 

فرنسا  منتخب  إمكانيات  في  ثقته  مدريد، 

وحظوظه في كأس العالم قطر 2022.

وقال تشواميني في تصريحات صحفية عقب 

أوروبا:  أمم  دوري  في  الدنمارك  أمام  الخسارة 

أفضل،  بعمل  للقيام  علينا  تقع  »المسؤولية 

كانت لدينا رغبة قوية، ولكن لم نقدم أداء جيدا، 

وال أعذار لهذا المستوى«. وأضاف: »سيعود كل 

والقرار  مشواره،  في  للتركيز  ناديه،  إلى  العب 

كأس  قائمة  الختيار  المنتخب  لمدرب  متروك 

العالم«. وشدد العب موناكو السابق: »ال أعتقد 

أن منتخب فرنسا يعاني من أزمة ثقة، قبل 24 

على  الفوز  بفضل  وردية  األجواء  كانت  ساعة 

العب  وواصل  مميز«.  جماعي  بأداء  النمسا 

بمستوى  نظهر  لم  »بالتأكيد  الشاب:  الوسط 

جيد الليلة أمام الدنمارك، ولكن أثق أن منتخب 

قطر  العالم  كأس  في  أفضل  سيكون  فرنسا 

2022«. وختم تشواميني تصريحاته: »مواجهة 
مختلفة  ستكون  العالم  كأس  في  الدنمارك 

أخرى  معايير  وهناك  تماما، 

في  أخذها  يجب 

االعتبار«.

{ تشواميني

سترلينج:

إقالة ساوثجيت مرفوضة
قــــال رحـــيـــم ســتــرلــيــنــج العــــب الــمــنــتــخــب 

مناسبا  ليس  الحالي  الوقت  إن  اإلنجليزي، 

للذعر، بعد الهبوط في دوري أمم أوروبا.

بــدت   ،2022 قــطــر  مــونــديــال  اقـــتـــراب  ومـــع 

التوقعات تتراجع بشأن ما سيقدمه 

مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا، الــــذي بلغ 

العالم  كــأس  نهائي  نصف 

 .2020 يــورو  ونهائي   ،2018
ـــع ســتــرلــيــنــج »لــقــد  ـــاب وت

تأهلنا إلى قبل النهائي في 

يــورو  ونهائي  الــمــونــديــال، 

إطـــالق  عــلــيــنــا   .2020
ـــل إيــجــابــيــة  ـــائ رس

تحفيز  أجــــل  مـــن 

الالعبين«. ونوه »بسبب األداء، 

أتفهم سبب عدم تفكيرنا بهذه 

الحالي«.  الوقت  في  الطريقة 

وقت  ليس  هذا  »لكن  وأضــاف 

الذعر. لقد استعرضنا 

فـــــــي الــــعــــامــــيــــن 

األخـــــــيـــــــريـــــــن 

ــــبــــه  مـــــــــــا جــــل

ســــاوثــــجــــيــــت 

هو  لــلــمــنــتــخــب. 

شــخــص يــثــق به 

جـــمـــيـــع الـــالعـــبـــيـــن 

ــة  ــل ــواص ونــــرغــــب فــــي م

السير في طريقه«. 
{ ستيرلينج

بانون وداري يجمعان 
على أهمية ودية باراجواي

وأشرف  بانون  بدر  الالعبان  أجمع 

على  المغرب،  دفاع  ثنائي  داري، 

أهمية ودية باراجواي المقبلة بمدينة 

إشبيلية. وقال بدر بانون في تصريح 

طويل  وقت  يمض  »لم  تليفزيوني: 

على قدوم المدرب وليد الركراكي ومع 

ذلك يمكن التأكيد على أننا استوعبنا 

ومنهجيته  فلسفته  وجيز  ظرف  وفي 

في العمل، وذلك بفضل أسلوبه المرن 

والسلس في تبليغ خطابه لنا، ونحن 

مردود  بعد  مرتفعة  بمعنويات  حاليا 

ونطمح  تشيلي  أمام  الموفق  الالعبين 

على  وإرضاء للفوز  باراجواي 

»نؤمن  وتابع:  جماهيرنا«. 

أهمية  ذات  الودية  هذه  أن 

أو  األخيرة  تكون  قد  كونها 

مونديال  قبل  األخيرة  قبل  ما 

ومترقبون  للمباراة  جاهزون  قطر، 

مجددا«.  ألنصارنا  قوي  لحضور 

نفس  على  داري  أشرف  سار  بدوره 

تليفزيوني:  تصريح  في  بقوله  النهج 

في  لنا  كبيرة  قيمة  ذات  أخرى  »ودية 

الجميع  يتابعها  كما  الظروف،  هذه 

انتقالية لفريقنا  ألنها تأتي في مرحلة 

الوطني بقدوم مدرب جديد«. وأكمل: 

تقديم  مع  باراجواي  أمام  »انتصارنا 

بالنفس  الثقة  سيزكي  قوي  أداء 

للذهاب  ويحفزنا  الجميع  لدى 

مرتفعة  بمعنويات  للمونديال 

التينيين  منتخبين  ألنهما 

)بجانب  للغاية  قويين 

وتحضيراتنا  تشيلي( 

لهذه  مثالية  كانت 

المباراة«.

{ بدر بانون

ساسي:

روح الجماعة سالحنا أمام البرازيل
الفريق  أن  تونس،  منتخب  العب  ساسي  فرجاني  أكد 

مساء  الودية،  البرازيل  لمواجهة  يجب  كما  جاهزا  سيكون 

اليوم بباريس، وسيحرص على خوضها بكل ندية.

وقال فرجاني ساسي في تصريح إذاعي: »صحيح أن منتخب 

لكن  مواجهته،  يتمنى  العب  وأي  بالنجوم  يعج  البرازيل 

سنثبت أمامه أن روح الجماعة التي تميز منتخبنا هي نقطة 

قوتنا«.

كما  للمونديال  اإلعدادي  االختبار  هذا  نستغل  أن  »علينا  وزاد: 

المستويات، ويكون  يجب، حتى يكون اختبارا مفيدا على جميع 

محطة تحضيرية هامة على درب اإلعداد للموعد العالمي«.

وعن نجوم البرازيل، علق: »ما يهمنا هو أن نكون جاهزين للمباراة، إن 

شاء الله سنحرص على أن نلعب على حقيقة إمكانياتنا، واألكيد أن أي 

العب سيكون على الميدان لن يدخر أي جهد لتقديم أفضل ما لديه، ويطبق 

مباراة  ونقدم  إيجابية  بنتيجة  نخرج  الله  شاء  وإن  الفني،  الجهاز  تعليمات 

كبيرة خصوصا وأننا نقوم بعمل كبير خالل التحضيرات«.
{ فرجاني ساسي
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باألمس عاتبتني إحدى الزميالت العزيزات على 

سقوط مسماها الوظيفي المرافق السمها سهوًا في 

تحقيق أجريته معها من قريب ومع زميالت أخريات 

فضليات، واتهمتني األخت الزميلة من حيث تدري 

أو ال تدري بالتجني عليها وإغفال مسماها الوظيفي 

عكس األخريات، فاعتذرت بأدب جم، وحاولت 

أن أبرر لها بالتي واللتية ولكن كانت غاضبة !! 

وأحسست من مفرداتها الساخنة الساحقة الماحقة 

كالرصاص متالحقة أنها تريد أن تفتك بي !! 

ولسان حالها يقول ال سقط سهوًا وال هم يحزنون !! 

بل سقط عمدًا متعمدًا مع سبق اإلصرار والترصد 

! حاولت التكلف في إيجاد المبررات المنطقية، 
حاولت التحذلق في المفردات الكالمية، حاولت 

اإلتيان بأساليب دبلوماسية متنوعة، حاولت أن 

أنسج بعض األقوال قيها قدر من اإلحساس حتى 

ينجلي غضبها واختيار تعابير لغوية تميل إلى 

المراوغة، لكن لم أستطع إيجاد لغة تعبيرية تقنعها 

بمبرراتي، كانت منفعلة ساخطة واالنفعال واضح 

في مفرداتها، وحين تسخط المرأة فعلى الدنيا 

السالم، تتداخل األفكار، وتتزلزل المواقف والمشاعر 

وطرائق التعبير، وبدون فلسفة زائدة المرأة حين 

تغضب تكون في غير طبيعتها، الثمين ال يمكن 

أن يسقط عمدًا أبدًا، ولكن يمكن أن يسقط سهوًا، 

ويمكن استدراكه الحقًا أو فورًا كما أفعل، السقوط 

وجع، السقوط استنزاف، التمست لألخت الكريمة 

حرقتها ومفرداتها الساخنة، ظنًا منها أني تجاهلتها 

عمدًا، أعرتها قلبي قبل سمعي، ألني أحترف 

وأحتمل حسن اإلنصات، وتحمل جل حاالت 

الصدام واالصطدام، حاولت أن أستلهم األعذار، وآتي 

بالمبررات واألخبار، ولكن يبدو أن أدوات الدفاع كانت 

شحيحة، ولم أجد إال بيتًا من الشعر ربما يسعفني 

فقلت: 

يا من يعز علينا أن نزعلهم  .. سامحونا كل شيء 

بعدكم عدم..

يا سادة يمكن أن نحل جل خالفاتنا بالحوار 

وممارسة ثقافة االعتذار ونختط سبيل الحوار 

والرشاد )وجادلهم بالتي هي أحسن( وبسياسة 

اسمع مني وال تسمع عني، كنت أستمع للمالحظات 

القاصفة وأنا أناظر زمالئي األعزاء )حمد( و)أحمد( 

و)عبدالله( و)جاسم( ولسان حالي يقول: أغيثوني 

فداكم أبي وأمي.. فقد أعيتني )أ. موزة بالمالم( 

االستشارية القديرة، والفاعلة األثيرة، وفي الصم 

والبكم خبيرة، وفي كرمها أميرة..

 بعد هذه السطور شعرت براحة ورضا واطمئنان يا 

سالاااام..

 وعلى الخير والمحبة نلتقي.

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية ورؤية 

أن  وتوقعت  البحر  عرض  في  متدنية  أفقية 

وغبار  عالق،  غبار  مع  حارا  اليوم  الطقس  يكون 

ويكون  البحر،  عرض  في  متفرقة  سحب  مع 

معدل الرؤية األفقية من 4 - 8 كم، ويكون اتجاه 

شمالية  شمالية  إلى  شرقية  شمالية  الرياح 

ما  الدوحة  في  الحرارة  درجة  وتتراوح  غربية، 

بين 31 و37 درجة مئوية.

لمسات تجميلية 
ببلدية الدوحة

قام قسم الحدائق التابع إلدارة شؤون الخدمات ببلدية الدوحة بإعادة 

تحتية  بنية  أعمال  شهدت  التي  المواقع  بعض  إلى  األخضر  اللون 

خالل الفترة الماضية، من خالل إعادة زراعتها وتزيينها إلضفاء لمسات 

جمالية لمختلف المناطق التابعة للبلدية.

»متاحف قطر« تنظم 
معرض »فالنتينو إلى األبد«

تكريما لمؤسس الدار

»قطر  مبادرة  إطار  في   

الثقافية  الحركة  ُتبدع«، 

العام،  مدار  على  الوطنية 

قطر  متاحف  تقدم 

معرض  فالنتينو  ودار 

الذي  األبد«،  إلى  »فالنتينو 

لمؤسس  تكريًما  يأتي 

جارافاني،  فالنتينو  الدار 

حول  شاملة  نظرة  مقدًما 

ال  الذي  وإرثه  إبداعاته 

مجال  في  يتكشف  يزال 

الراقية،  األزياء  تصميم 

 2022 أكتوبر   28 من  وذلك 

 ،M7 إلى 1 أبريل 2023، في

واالبتكار  التصميم  مركز 

قلب  مشيرب  في  المتواجد 

»فالنتينو  ويقدم  الدوحة. 

فريدة،  تجربة  األبد«،  إلى 

الزوار  فيها  يستكشف 

لألزياء  الدار  تصميم  أسرار 

الراقية، ويطوفون عبر روما، 

فالنتينو،  موطن  باعتبارها 

فيه  أسس  الذي  والمكان 

وحيث  اإلبداعية،  مسيرته 

تنتمي هويته. 

هو  األبد«  إلى  و»فالنتينو 

تاريخ  في  معرض  أكبر 

في  لها  معرض  وأول  الدار 

هذا  ويأتي  األوسط.  الشرق 

عيد  مع  تزامًنا  المعرض 

غارافاني  فالنتينو  ميالد 

الستار  وإزاحة  التسعين 

عن مجموعة أزياء فالنتينو 

في   2022 وشتاء  لخريف 

رؤية  ليقدم  روما،  قلب 

لتاريخ  واسعة  بانورامية 

سينوغرافيا  وسط  الدار، 

المدينة  تستحضر 

الخالدة، التي كانت موطن 

تأسيسها  منذ  فالنتينو  دار 

عام 1959. 

صوًرا  المعرض  وينقل 

لمدينة  الحلم  تشبه 

يصحب  حيث  روما، 

القصور،  لمشاهدة  الزوار 

العامة،  والساحات 

والفناءات، بينما يسمح لهم 

بالوصول  نفسه  الوقت  في 

األماكن  إلى  الحصري 

مثل  والخاصة  المنعزلة، 

الشهيرة،  فالنتينو  ورش 

للدار،  المصور  واألرشيف 

وقاعات قياس المالبس في 

ساحة  في  التاريخي  المقر 

مينانيلي. 

مدينة  المعرض  ويجسد 

عدة  من  دت 
ِّ

ُشي تلقائية 

ُتعرض  وتجارب  بيئات 

فالنتينو  إبداعات  فيها 

من  العديد  مع  حوار  عبر 

ألهمت  التي  اإللهام  مصادر 

المؤسس  من  كل  إبداع 

فالنتينو جارافاني وخليفته 

بييرباولو بتشولي. 

أكثر  المعرض  وسيضم 

األزياء  من  قطعة   200 من 

الجاهزة  والمالبس  الراقية 

فالنتينو،  دار  صممتها  التي 

اإلكسسوارات  إلى  إضافة 

وغيرها من عناصر األزياء .

الدوحة           $

تنظمها إدارة الدعوة

بطولة رياضية لطالب مراكز القرآن

السنوية  الرياضية  البطولة  فعاليات  تتواصل 

الكريم  القرآن  تعليم  مراكز  لطالب  القدم  لكرة 

على  الديني  واإلرشاد  الدعوة  إدارة  تنظمها  التي 

بمنطقة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  ملعب 

على  قرآنيًا  مركزًا   16 فيها  ويشارك  هامور،  أبو 

يوم  حتى  منافساتها  وتستمر  الدولة،  مستوى 

حيث  سبتمبر،   29 الموافق  القادم  الخميس 

المركزين  أحد  ليتوج  النهائية  المباراة  تقام 

المتنافسين بكأس البطولة.

المراكز  لجميع  األول  الدور  مباريات  أجريت  وقد 

الدور  تصفيات  وتقام  الماضي،  األسبوع  خالل 

الثاني بين ثمانية مراكز يومي االثنين والثالثاء 

قبل  الدور  مباريات  تقام  فما  سبتمبر،  و27   26
ليشهد  األربعاء،  يوم  مراكز  أربعة  بين  النهائي 

الشهر  من  والعشرين  التاسع  الخميس  يوم 

المركزين  بين  النهائية  المباراة  إقامة  الجاري 

المتأهلين.

القاسمي  يوسف  معاذ  السيد  أوضح  جهته  من 

إقامة  أن  وعلومه  الكريم  القرآن  قسم  رئيس 

تهدف  السنوية  الرياضية  والبطولة  الفعاليات 

بشكل رئيس إلى خلق نوع من األلفة بين طالب 

اإلسالمية  القيم  وتعزيز  الكريم،  القرآن  مراكز 

العمليتين  وربط  القرآن،  بأخالق  والتخلق 

للمساهمة  والتعليمية  التربوية  الترفيهية 

وآدابه  بأخالقه  متميز  قرآني  جيل  تخريج  في 

تمثل  أنها  كما  الله،  كتاب  تعاليم  من  المنبثقة 

اإلقبال  في  الطالب  ألبنائنا  وترغيب  جذب  عامل 

على مراكز القرآن الكريم ومدارسة وحفظ كتاب 

المنقطعين  الطالب  من  الكثير  وتحفز  الله، 

مراكزهم  في  االنضباط  إلى  والعودة  للمشاركة 

لكي يحظوا بالمشاركة في األنشطة والفعاليات 

الترفيهية والرياضية للمراكز.

وأضاف القاسمي أن االهتمام بالرياضية يأتي في 

والبرامج  األنشطة  إقامة  على  الدولة  حرص  إطار 

اللياقة  في  مهما  جانبا  تمثل  التي  الرياضية 

القسم  حرص  كما  الصحية،  والرعاية  البدنية 

البطولة  إلقامة  المناسب  الوقت  اختيار  على 

لنهاية  الدراسية  االختبارات  قبل  الرياضية 

مصلحة  على  حرصا  كاف،  بوقت  األول  الفصل 

الطالب وتفوقهم الدراسي.

وحدة  الرياضية  البطولة  فعاليات  على  ويشرف 

بقسم  التعليمية  بالشعبة  واألنشطة  البرامج 

تقديم  على  تعمل  حيث  وعلومه،  الكريم  القرآن 

مراكز  لطالب  المتنوعة  الترفيهية  األنشطة 

تعليم القرآن الكريم.

الدوحة           $

سينما المول )1(

3:30إيال بيال بينغو

5:15الهندية

7:45أفتار

10:45التاميلية

سينما المول )2(

3:15المالياالم

6:00نيبالي

8:10المالياالم

11:00المالياالم

سينما المول )3(

3:00الهندية

5:00إيال بيال بينغو

6:45تذكرة إلى الجنة

8:45نيبالي

11:00الهندية

سينما كتارا )1(

6:00تسليم أهالي

8:30تسليم أهالي

10:45جيبرز كريبرز، يولد من جديد

سينما كتارا )2(

5:30تذكرة إلى الجنة

7:45تذكرة إلى الجنة

10:15تذكرة إلى الجنة

سينما كتارا )3(

5:00اليتيمة، الجريمة األولى

7:00اليتيمة، الجريمة األولى

9:15أفتار

سينما كتارا )4(

6:30أفتار

9:45ال تقلق يا حبيبي

سينما رويال بالزا  )1(

3:10المالياالم

6:00تذكرة إلى الجنة

7:55المالياالم

10:45المالياالم

سينما رويال بالزا )2(

3:15الهندية

5:45نيبالي

8:00الهندية

10:30نيبالي

سينما رويال بالزا )3(

3:00إيال بيال بينغو

4:30التاميلية

7:30أفتار

3:10المالياالم
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لالستفسار : 40002222

صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٤10٤

�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

فقدان جواز �صفر
LR2640042: فقد جواز سفر رقم

باسم السيد/حسني يونس رزق، تأشرية رقم: 552022037525

عىل من يعثر عليه تسليمه للسفارة او القرب مركز للرشطه مشكورا.

اإعــــالن
يعلن السيد/بانيكا فيتيل كوتوبر امبيل ارشف ،   الجنسية هندي ، ويحمل جواز 

سفر رقم : 3806211، ويحمل الرقم الشخيص: 25835600883 ، عن رغبته 

ىف تغيري اسمه ليصبح بإسم: ارشف بالت كيالندات . فمن لديه معارضة ىف ذلك 

فليتقدم اىل االدارة العامة للجوازات خالل 15 يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.
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أن  منذ  مضت،  أيام  وبضعة  عاما  وتسعون  ستة 

أبصر النور في قرية »صفط تراب« بمحافظة الغربية 

1926، إلى أن  المصرية في التاسع من سبتمبر لعام 

الدوحة  القطرية  بالعاصمة  لألبد،  الجفن  أغمض 

 ،2022 لعام  ذاته  الشهر  من  والعشرين  السادس  في 

لكي نعرف أن لكل بداية نهاية، وأن الذاهبين بعيدًا، 

الذاهبين عميقًا يضعون الهالة ثم يرحلون.

القرضاوي،  يوسف  الدكتور  العالمة  الشيخ  وفقد 

من  هو  الخلود،  دار  إلى  الفناء  دنيا  أمس  غادر  الذي 

الرحيل  والزمان، برغم  المكان  ضمن من سبقوه فقد 

يحملها  كان  التي  الرسالة  وهج  ينطفئ  لن  المؤلم 

العربية  األمة  سماء  في  تتالصف  نائرة  تظل  فسوف 

نبراسًا  القرضاوي  العالمة  كان  فقد  واإلسالمية، 

تعبر  رسائل  إلى  فتتحول  المنابر  في  كلماته  تشع 

القامة  الرجل  هذا  وبرحيل  والمسلمين،  اإلسالم  عن 

تنطوي صفحة وضيئة ومشرقة من النضال في رفعة 

والتضحيات  والكفاح  بالبذل  عامرة  وحياة  اإلسالم، 

العظيمة في سبيل األمتين العربية واإلسالمية. 

فالعالمة  هذا  قرننا  في  مكان  لألساطير  كان  وإن 

وأمته،  لشعبه  قدمه  بما  القرضاوي  يوسف  الدكتور 

المنفتحة  ورؤاه  وببصيرته  ومجالدته  وبصبره 

وبكبريائه  وشجاعته  وبصموده  وبعزمه  وبحزمه 

أنموذجًا  يكون  أن  يستحق  تأكيد  بكل  وعلوه 

للناس  ألقول  تأكيد  بكل  هنا  لست  زمانه،  ألساطير 

فسيرته  القرضاوي،  يوسف  الدكتور  الشيخ  هو  من 

اإلسالمية  األمة  شعوب  ووجدان  أذهان  في  المبذولة 

في  الكتابة  يحاول  مداد  أي  من  وأبقى  وأجمل  أنصع 

سيرة رجل ال ُيكتب.

موسوعة كاملة 

الدعوية  المنابر  ردهات  في  القرضاوي  د.  جال 

الفكرية  للممارسة  جديدًا  بعدًا  وأضاف  واإلسالمية، 

والتنظير  الحوار  في  العالية  المقامات  حيث  من 

والنقاش، في غير غلو وال تشدد ولم يكن بالطعان وال 

اللعان وال الفاحش وال البذيء وإنما ظل مثااًل للداعية 

آخر  في  كشف  وقد  المستنير،  والمفكر  الملتزم 

السنوات  خالل  معه  أجريت  التي  اإلعالمية  اللقاءات 

الكاملة  الموسوعة  صياغة  على  يعكف  أنه  األخيرة، 

المجلدات  من  مجلدًا   »50« بلغت  التي  لمؤلفاته 

يسبقه،  والزمن  الزمن،  يسابق  كان  حيث  الكبيرة، 

مبكرًا،  مكتبه  إلى  يذهب  كان  لذلك  الُخطى،  بأسرع 

موسوعة  إلكمال  الليل،  منتصف  عند  منه  ويخرج 

1959م،  العام  منذ  تأليفها  بدأ  التي  الكاملة،  األعمال 

عمره  كان  وطباعته  بتأليفه  قام  كتاب  أول  بأن  علما 

يمارس  بدأ  وقد  الصديق«،  »يوسف  بعنوان:   »14«

القسم  في  طالبًا  كان  منذ  شبابه،  فجر  منذ  الدعوة 

حوالي  وعمره  الثانوي،  طنطا  معهد  من  االبتدائي، 

»16« سنة، مبتدئًا بقريته، ثم بما حولها، حتى شرق 

وغرب العالم كله.

كتب ومؤلفات 

خالل  كتابا   »170« نحو  القرضاوي  الدكتور  أّلف  ولقد 

الجوائز  من  العديد  على  وحصل  وحياته،  مسيرته 

العالمية، وكان ضمن قائمة أكثر عشرين شخصية 

أجرته  دولي  استطالع  في  العالم،  مستوى  على  تأثيرًا 

»وبروسبكت«  األميركية  بولسي«  »فورين  مجلتا 

البريطانية على التوالي، كما اختير في المرتبة الـ»38« 

 ،2009 عام  في  مؤثرة  مسلمة  شخصية   »50« ضمن 

وذلك بحسب كتاب أصدره المركز الملكي للدراسات 

في  رسمي  أبحاث  )مركز  اإلسالمية  االستراتيجية 

األردن(، حول أكثر »500« شخصية مسلمة مؤثرة، كما 

أن له بجوار كتبه العلمية كتبًا ذات طابع أدبي، مثل 

التي تمثل ثبات سعيد بن  مسرحية »عالم وطاغية« 

بعنوان  ديوان  وله  الحجاج.  طغيان  مواجهة  في  جبير 

قصائده  من  بقي  مما  عددًا  يضم  ولفحات«  »نفحات 

الجديدة  القصائد  بعض  إلى  باإلضافة  القديمة، 

وقصائده  أناشيده  انتشرت  وقد  الموجهة،  واألناشيد 

في العالم اإلسالمي وتغنى بها الشباب في المناسبات 

أخرى  كتب  جانب  إلى  هذا  الديوان،  طبع  قبل  حتى 

وللمعهد  قطر،  في  التربية  لوزارة  تأليفها  في  اشترك 

الديني خاصة، وقد زادت على العشرين كتابًا، أقرتها 

والحديث  التفسير  تتناول  وهي  مدارسها،  في  الوزارة 

والبحوث  اإلسالمي،  والمجتمع  والفقه  والتوحيد 

بخالف  هذا  وغيرها،  األخالق،  وفلسفة  اإلسالمية، 

البحوث والدراسات والمقاالت التي نشرت في الحوليات 

والمجالت العلمية: الفصلية والشهرية واألسبوعية.

مفكر ال يكرر نفسه 

ومن أهم ما برز فيه العالمة الدكتور يوسف القرضاوي، 

فهو عالم مؤلف محقق كما وصفه العالمة أبو الحسن 

ثقلها  لها  وكتبه  األعالم«،  »رسائل  كتابه  في  الندوي 

سماحة  وصفها  كما  اإلسالمي،  العالم  في  وتأثيرها 

الشيخ عبد العزيز بن باز، والناظر في كتبه وبحوثه 

يكرر  ال  أصيل  مفكر  كاتب  أنه  يستيقن  ومؤلفاته 

نفسه، وال يقلد غيره، وال يطرق من الموضوعات إال ما 

يعتقد أنه يضيف فيه جديدًا من تصحيح فهم، فمن 

مجال  في  جهوده  القرضاوي  للدكتور  البارزة  الجهود 

أو يشهد  الفقه والفتوى خاصة، فهو ال يلقي محاضرة، 

شتى  في  األسئلة  من  فيض  جاءه  إال  ندوة  أو  مؤتمرًا 

وأجوبته  وردوده  عليه،  ليرد  اإلسالمية  الموضوعات 

تحظى بقبول عام من جماهير المثقفين المسلمين، 

لما اتسمت به من النظرة العلمية، والنزعة الوسطية، 

المراجع  من  مرجعًا  أصبح  وقد  اإلقناعية،  والقدرة 

العالم  في  المسلمين  من  الكثيرين  لدى  المعتمدة 

القرضاوي  الدكتور  يقول  وكما  وخارجه،  اإلسالمي 

اإلسالم  بتجزئة  قاموا  الناس  بعض  أن  خصوصًا 

منها،  الحية  الروح  وضيعوا  شكلية،  العبادات  وجعلوا 

والمعامالت أيضًا أضاعوا القيمة الكبرى فيها، وينبغي 

أن يكون الدين معاملة، والنظرة الشاملة لإلسالم مهمة، 

من  واحدة  ككتلة  اإلسالم  يقدم  أن  يحاول  كان  لذلك 

خالل برامجه اإلذاعية والتليفزيونية.

رسائل واستفتاءات 

من  يشكو  أنه  منه  سمع  كثب  عن  الشيخ  عرف  ومن 

كثرة الرسائل واالستفتاءات التي تصل إليه، ويعجز 

عن الرد عليها، فهي تحتاج إلى جهاز كامل وال يقدر عليها 

العالمة  عمل  وقد  ومقدرته،  طاقته  تكن  مهما  فرد  جهد 

كثيرة،  أنشطة  ومارس  عدة،  مجاالت  في  القرضاوي 

والثقافي،  اإلداري  والعمل  األكاديمي  العمل  بين 

ذلك،  وغير  والشعر،  واألدب  والفتوى،  بالفقه  واشتغل 

الله  إلى  فالدعوة  دعوة،  رجل  األول  المقام  في  ولكنه 

محور  وهي  الشاغل،  شغله  وهي  وسداه،  لحمته 

به  يقوم  ما  إلى  هذا  وعمله،  وعلمه  واهتمامه  تفكيره 

من إجابات عن طريق المشافهة واللقاء المباشر، وفي 

الذي سهل  الهاتفي،  أحيان كثيرة عن طريق االتصال 

للكثيرين أن يسألوه هاتفيًا من أقطار بعيدة، باإلضافة 

إلى برامجه الثابتة في إذاعة قطر وتليفزيونها للرد على 

أسئلة المستمعين والمشاهدين، وباإلضافة إلى ذلك 

ال يكاد يعقد مؤتمر أو ملتقى أو ندوة أو حلقة حول الفكر 

الدكتور  إليها  يدعى  إال  اإلسالمية  الدعوة  أو  اإلسالمي 

بين  لمكانته  الداعية  الجهات  من  تقديرًا  القرضاوي، 

العلماء والدعاة والمفكرين، وهو يحضر منها ما أسعفه 

المتعددة  وارتباطاته  عمله  ظروف  وساعدته  وقته 

أو  المعدة،  بالبحوث  فيها  ويشارك  حضوره،  على 

بالمناقشات اإليجابية المخلصة أو بهما معا، والذين 

يشهدون هذه المجتمعات العلمية والدعوية يؤكدون 

أن حضور القرضاوي يزيدها فاعلية وإثراء.

مجاالت عدة

عدة،  مجاالت  في  عمل  القرضاوي  الدكتور  أن  ويذكر 

شبابه،  فجر  منذ  اإلسالم  إلى  بالدعوة  اشتغل  ولكنه 

عقيدة ونظام حياة، عن طريق الخطب والمحاضرات 

على  سريعة  نظرة  ولعل  واألحاديث،  والدروس 

تعطي  اإلسالمية  للمكتبة  قدمها  التي  الكتب  عناوين 

الهام  والقدر  اهتماماته،  شمولية  عن  واضحة  صورة 

الذي ساهم به في تشكيل العقل اإلسالمي المعاصر، 

الحياة،  مع  للتعامل  الضروري  الفقه  من  منحه  وما 

وتصويب المسار للعمل اإلسالمي، وترشيد الصحوة 

لتلتزم المنهج الصحيح، وتأمن منزلقات الطريق.

غادر دنيا الفناء إلى دار الخلود

»القرضاوي«..
لن ينطفئ وهج الرسالة

أنصع وأجمل وأبقى من أي مداد يحاول الكتابة في سيرته

كــــان نبراســًا تشــع كلماتــه في المنابـــر لتعبــر عــن اإلســالم والمســلمين

مرجع من المراجع المعتمدة لدى الكثيرين من المسلمين في العالمأضاف بعدًا جديدًا للممارسة الفكرية في الحوار والتنظير والنقاش

  كتب           أكرم الفرجابي
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القرضاوي  يوسف  العالمة  الشيخ  الله  رحم 

الذي وافته المنية يوم أمس عن عمر ناهز 96 

عاما قضاها في الدفاع عن األمة وقضاياها.

أن  بعد  الفلسطينية،  القضية  نصير  رحل 

ومشاعر  ذاكرة  في  حاضرة  القدس  جعل 

المسلمين جميعًا، فقد كانت هذه القضية 

وشجونه،  همومه  أكبر  من  لألمة  المركزية 

وفيها قضى الكثير من الوقت والجهد خطابة 

ولم  والعمل،  بالقول  دافع  وعنها  وكتابة، 

يتزعزع رغم كل العواصف والمتغيرات التي 

حلت بالمنطقة، فظل ثابتًا شامخًا صادقًا، 

لم يتلون أو يتبدل.

ورحل كذلك، رحمه الله، الذي كان يرى أن 

وحفظ  وأكرمها  المرأة  أنصف  الكريم  القرآن 

لها عفتها وكرامتها، فنهل من هذا الهدي وبنى 

عن  المعاصرة  قضاياها  حول  وفتاواه  آراءه 

كعنصر  ووجودها  وعملها  بعلمها  يتعلق  ما 

فاعل في المجتمع.

على  القرضاوي  العالمة  فتاوى  ركزت  لقد 

فقه  في  اآلراء  من  الكثير  ولديه  السنن،  فقه 

المقاصد وفقه األولويات، والكثير من التوازن 

بين ثوابت اإلسالم ومتغيرات العصر، ولديه 

والترحيب  النافع  بالقديم  تتمسك  آراء 

رمزا  سيبقى  لذلك  الصالح،  بالجديد 

للوسطية واالعتدال.

نقلة  أحدث  أنه  الراحل  للعالمة  ويحسب 

خالل  من  اإلسالمي  االقتصاد  في  نوعية 

والشركات  المصارف  عمل  تأسيس 

والتأمين، من خالل ضوابط  المالية واألسهم 

ويقدم  عصره  مع  متعايشًا  وكان  شرعية، 

على  مستندًا  الراهنة،  القضايا  حول  اآلراء 

الثوابت ومستنيرًا بالنصوص. 

ومن أبرز مؤلفاته الحالل والحرام في اإلسالم 

وفتاوى معاصرة والفقه اإلسالمي بين األصالة 

والتجديد ومن مؤلفاته فقه الزكاة الذي كان 

المدخل لتأسيس اقتصاد إسالمي حديث.

في  رأى  لطالما  الذي  الكبير  العالمة  رحل 

للمسلمين  ينير  دستورا  الكريم  القرآن 

واألخالق  اإليمان،  أصول  من  الطريق، 

المعاملة، وكانت خالصة  الفاضلة، وحسن 

الرجوع  ينبغي  التي  المعايير  من  أن  رؤيته 

بالرعاية  وأولى  أحق  هو  ما  بيان  في  إليها 

والتقديم على غيره أن ُنعَنى باألمر على قدر 

ما عني به القرآن الكريم.

العمل  في  رأى  لطالما  الذي  الرجل  رحل 

قدوة  وكان  الناس،  وفالح  األمة  خير  الصالح 

ومكارم  الفضائل  أصول  من  حمله  بما  فيه 

الصدق  من  الصفات  ومحاسن  األخالق، 

واألمانة. 

لن  وسيرة  ينضب،  لن  إرثا  لنا  وترك  رحل 

وثقافية  ودعوية  فكرية  وأعماال  تنطفئ، 

واجتماعية ومؤلفات كثيرة، ستبقى نبراسا 

لألجيال.

في نعيه للعالمة الراحل قال االتحاد العالمي 

لعلماء المسلمين إن »األمة اإلسالمية فقدت 

بوفاته عالما محققا من علمائها المخلصين 

يغفر  أن  القدير  العلي  الله  سائال  األفاضل«، 

له ويرحمه رحمة واسعة ويعفو عنه.

حياته  في  القرضاوي..  الشيخ  الله  رحم 

ومصاب  جلل  فقد  الكثير،  قيل  ووداعه 

الوسطية  ورائد  العصر  إمام  كان  عظيم.. 

كان  ومجتهدا،  مجددا  وفقيها  االعتدال  ورمز 

أمة في رجل.

والغزيز  المؤثر  عطاؤه  ذلك  على  ويشهد 

وخطابة  وفكرًا  علمًا  عاما  سبعين  مدار  على 

األمة  قضايا  في  مؤثرًا  وحضورًا  وكتابة 

وهمومها.

متحصنة  متفردة،  شخصية  له  كانت 

بضغط  يومًا  يتأثر  فلم  واإليمان،  بالصبر 

يداهن  ولم  إعالمي..  بهجوم  وال  سياسي 

الرؤساء والحكام ولم يسر على هوى العوام، 

ومواقف  واضحة  مبادئ  على  ومات  فعاش 

راسخة.

على  حرصه  القرضاوي  للشيخ  ويحسب 

العلماء  كلمة  لجمع  إسالمية  منظومة  بناء 

كل  في  المسلمين  عموم  على  والتسهيل 

طريقة  بأفضل  المعمورة..  أرجاء  من  مكان 

وأسهل صورة.

االتحاد  مثل  منظمات  تأسيس  في  فساهم 

والمجلس  المسلمين  لعلماء  العالمي 

العالمية  والهيئة  والبحوث  لإلفتاء  األوروبي 

وكذلك  اإلنترنت  خالل  من  اإلسالم  لخدمة 

الهيئة الخيرية العالمية وغيرها.

لواء  سيحملون  علم  طالب  يده  على  وتخرج 

وخطه  نهجه  على  المسيرة  ويواصلون  األمة 

الفتوى  في  للتيسير  كداعية،  وخطاه 

واالعتدال  والوسطية  الدعوة  في  والتبشير 

في المنهج.

فكان  المغرضين  من  القرضاوي  يسلم  لم 

على  وحارب  وحين،  حين  بين  هجوم  محل 

الدين  يكون  أن  رافضًا  الجبهات،  جميع 

بأيدي  السمحاء  وشريعته  اإلسالمي 

المغالين والتكفيريين والمميعين.

األمة  بأن  يؤمن  كان  نفسه  الوقت  في  ولكن 

المذهبية  مدارسها  في  التنوع  تستوعب 

وتقبل التعددية، لم يكن متعصبًا للمرحلة 

التي عاش فيها أو للمدارس التي تعلم منها، 

العلوم  بكل  االستزادة  باإلمكان  إنه  يرى  فهو 

حنيفة  أبي  كفقه  وضوابطها  الشرعية 

وأثرية ابن حنبل ورخص ابن عباس.

إلى  والمتشابهات  األصول،  إلى  الفروع  يرد 

في  الجزئية  النصوص  ويفهم  المحكمات، 

أن  على  يحرص  الكلية..  مقاصدها  ظل 

وال  يبني  الصالح..  بهدف  االختالف  يكون 

تعزيز  على  يعمل  يفرق..  وال  يجمع  يهدم.. 

الحضاري  والجانب  الدين  في  المشتركات 

واإلنساني. 

كان، رحمه الله، واسع الصبر، ويحترم من 

له  تبين  ما  متى  الحق  عند  وينزل  يخالفه، 

ذلك ويقبل االختالف والنصيحة، ويترفع عن 

صغائر األمور، كان متساميا متسامحا، مزج 

العلم بالعمل.. والدعوة بالحركة، ولم يكن 

قاربت  أنه  رغم  والمكتب،  المؤلفات  حبيس 

دراساته وأبحاثه على الـ 200 مؤلف، وكتبت 

عنه أكثر من 100 رسالة ماجستير..

وهموم  األمة  لقضايا  بمناصرته  عرف 

أشكاله،  بكافة  للظلم  منددا  كان  الشعوب، 

ال  الطغاة..  وجه  في  صارخًا  صادحًا  صوتًا 

يخشى في الحق لومة الئم.

مجتهد  وعالم  إنسان  هو  القرضاوي  الشيخ 

في  وعماًل  علمًا  كلها  حياته  قضى  مجدد، 

ودنياها..  دينها  في  ينفعها  بما  األمة  إثراء 

وهو ليس معصومًا من الخطأ، كأي إنسان 

آخر، وإني ال أستغرب من يحاول التصيد في 

والمثمرة  والمظفرة  الحافلة  المسيرة  هذه 

بحثًا عن رأي أو فتوى يثير بها الجدل ويجمع 

األمة  ذباب  من  شاكلته  على  هم  من  لها 

خالقه  يدي  بين  وهو  حتى  للشيخ  ليسيء 

وتعمى بصيرته عن مسيرة 70 عاما قضاها 

الكتب  بين  والبرامج..  المنابر  بين  العالمة 

ويشرح  اإلسالم«  »هدي  يقرأ  والمناهج.. 

»الشريعة والحياة«.

ومستقرا  مقرا  لتكون  الله  اختارها  قطر.. 

خيرة  من  الحمد  ولله  فهي  العالم..  لهذا 

منازلهم  تنزلهم  العلماء..  تقدير  في  األوطان 

وتساعدهم على نشر علمهم.

الكلمات  هذه  الراحل  الشيخ  قال  ذلك  وفي 

منبر  من  المعهوده  بمصداقيته  المشهودة 

الجمعة، ال يريد منها تزلفًا أو سمعة: 

مرفوع  القامة،  منتصب  قطر  في  عشت 

في  أداهن  ال  فأنا  الكرامة،  محفوظ  الهامة، 

بأني  يتهمني  أن  أحد  يستطيع  وال  ديني، 

أن  أحب  كنت  ولو  حياتي،  في  يومًا  نافقت 

أنافق أو أسير في ركاب السلطان لبقيت في 

موطني األصلي وبقليل من التنازالت لوصلت 

هو  من  إليها  وصل  التي  المناصب  أعلى  إلى 

بديني  أحتفظ  أن  آثرت  لكن  بكثير،  دوني 

للطغاة  وأقول  موقفي،  على  وأثبت  ومبدئي، 

ولكل ظالم متحديًا: 

ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي 

بالسوط، ضع عنقي على السكيِن،

لن تستطيع حصار فكري ساعة 

أو نزع إيماني ونور يقيني، 

فالنور في قلبي، وقلبي في يد ربي، 

وربي ناصرني ومعيني، 

سأعيش معتصمًا بحبل عقيدتي 

وأموت مبتسمًا ليحيا ديني

نذر نفسه لخدمة 

دينه وأمته

إمام الوسطية واالعتدال
استطاع أن يوازن بين ثوابت اإلسالم ومتغيرات العصرأبرز دعاة الوسطية اإلسالمية المعاصرين وأكثرهم إلهاما 

نـصيــر للـقـضــيـة الفـلـســـطينيـة .. جـعـل الـقـدس حــاضـرة فـي ذاكــرة ومـشـــاعـر المـســلـمين

ــة محكمة ـــط شــرعــي ـــن خــــال ضـــواب ـــي االقـــتـــصـــاد اإلســــامــــي م ــة ف ــوعــي أحـــــدث نــقــلــة ن

توقفت يوم أمس اإلثنين مسيرة تاريخية 
حافلة بالعطاء واإلثراء، وفقد العالم 

اإلسالمي منارة علم وضياء، ظلت لعقود 
تنير الطريق بقوة الحق ونور الدين على 

مدار سبعين عاما، ستبقى على الدوام 
إرثا مستداما، لالستفادة واالستزادة من 

علومها وكتبها ومؤلفاتها، حتى وإن غّيب 
الموت، خطيبها وإمامها ورمزها، فعلمه 

سيعيش لألجيال القادمة مرتعًا ومرجعًا.. 
منهاًل مهمًا وملهمًا. 

رحل إمام الوسطية واالعتدال، تاركًا دار 
الفناء إلى دار البقاء.. نذر نفسه لخدمة دينه 
وأمته، فكان أبرز دعاة الوسطية اإلسالمية 

المعاصرين وأكثرهم إلهاما للباحثين 
والعلماء، بعد أن صار ظاهرة لها ثقلها في 

العالم اإلسالمي بأسره.

إرث لن ينضب وأعمال فكرية 
ودعوية ستبقى نبراسا لألجيال

قدوة بما حمله من أصول الفضائل 
ومكارم األخاق ومحاسن الصفات



أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotnail.com

عن أبي جعفر األلباني صديق اإلماِم أحمد قال: 

 المأمون ُيريُد اإلمام ليقول بخلِق 
َّ

ا علمُت أن لمَّ

الُقرآن، عبْرُت الُفرات، فأدركُتُه قبل أن يأخذوه.

ي  فقاَل لي: يا أبا جعفر، أرادني الخليفُة ليمَتِحنِّ

في ديني!

فقلُت له: يا أحمد أنَت اليوم رأس، والناُس 

يقتدون بَك، فواللِه لئن أجبَت إلى خلِق الُقرآَن 

 
َّ

 خلٌق كثير، وإن أنَت لم ُتجْب ليمتنعن
َّ

لُيجيبن

 المأمون إن يقتلَك 
َّ

خلٌق كثير. ومع هذا فإن

فإنَك ال بدَّ ستموُت آخر األمر، فاتِق اللَه بنفسَك 

وبالناس!

 مقالتَك يا أبا 
َّ

فجعَل أحمُد يقوُل لي: َأِعْد علي

جعفر، فجعلُت ُأِعيُد عليه، وهو يبكي ويقول: 

اَك الله!
َّ

يتني عز
َّ

عز

لحظاُت الجبِر في مواقِف االنكساِر ال ُتنسى!

ولو استغنى أحٌد عن المواساِة الستغنى عنها 

م، ولكنه بأبي هو وأمي  ى الله عليه وسلَّ  صلَّ
ُّ

النبي

إنسان، ففي عاِم الحزِن ضاقْت عليه الُدنيا ال 

مكة فحسب، خديجة جبهته الداخلية وأشرس 

جنوده، حضنه وأمنه وأمانه اختارها الله إلى 

لقائه!

وأبو طالب جبهته الخارجية، وأحن أعمامه عليه، 

الذي كاَن يحوُطُه ويرعاه، ويحوُل بينه وبين 

ُقريش قد ماَت أيضًا!

ى الله   صلَّ
ِّ

ويا لها من لحظات، ويا لقلِب النبي

م وقتذاك، فاستدعاه ربه إلى السماِء  عليه وسلَّ

في حادثِة اإلسراِء والمعراج، فاألرض كلها أحيانًا 

ال تكفي لتكون عزاًء!

في حادثِة اإلفِك دخلْت امرأٌة من األنصاِر على 

ما واستها بأن  ْثها كلمة، وإنَّ عائشة، فلم ُتحدِّ

بكْت معها، فلم تنسها عائشة لها!

وعندما تاَب اللُه على كعب بن مالك بعدما 

َف عن غزوِة تبوك، ودخَل المسجد، قاَم إليه  تخلَّ

طلحة ُمهرِواًل يعتنقه، فلم ينساها كعٌب لطلحة!

ال تستهينوا بمواقِف الجبِر فإنها ُتحِدُث الكثيَر 

في القلوب!

كلمٌة تقوُلها قد ُتثّبُت بها عالمًا ُيراودونه عن 

دينه، وعناٌق قد تجبُر به خاطرًا، وتربيتٌة على 

كتٍف قد ُتداوي فيها جرحًا، وزيارٌة لمريٍض ال 

يتفقده أحد قد ُتحلُق بروحه إلى السماِء من 

فرِط السعادة، ونحن أرواٌح وقلوٌب لسنا أجسادًا 

قوا! فقط، فترفَّ

يتني !
َّ
عز

sa
lm

an
al

m
al

ik
1@

ho
tm

ai
l.c

om

سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

السنة )28( - الثالثاء  1 من ربيع األول  1444هـ الموافق 27 سبتمبر 2022م العدد )9885(

أفالم كرتون فلسطينية
الخليل  مدينة  من  الكركي،  فايز  الفلسطيني  استطاع 

أفالم  بإنتاج  طفولته  حلم  تحقيق  الغربية،  الضفة  جنوبي 

رسوم متحركة، طامحا بالوصول إلى العالمية.

 ،2009 عام  الدراسة  لترك  اضطر  عاما(،   25( الكركي  الشاب 

المتحركة،  األفالم  صناعة  على  اهتمامه  جل  صب  أنه  غير 

حيث يعد أول صانع أفالح متحركة في فلسطين.

وبدأ الكركي مشروعه في غرفة صغيرة ببيت عائلته، حتى 

بات اليوم يملك شركة متخصصة بإنتاج األفالم المتحركة، 

.»Fab Lab Pal Motion« إلى جانب تخصصات أخرى، اسمها

وقال الكركي في حديث لألناضول: »منذ صغري لدي هواية 

الرسم، طورتها باستخدام هندسة الرسومات وتحويلها إلى 

مجسمات من كرتون وملتينة )معجون سلس(«.

وأردف: »بعد أن وصلت مرحلة امتلكت خاللها كاميرا وبدأت 

تلك  أن  ظهر  الزوايا  مختلف  من  لمجسمات  صور  التقاط 

ما  وهو  فيديو،  لقطة  تصبح  تحركيها  يتم  عندما  الصور 

يعرف بتقنية )stop emotion/  فن التصوير المتعاقب(«.

وتابع: »بدأت الشركة من رسمة صغيرة وصلت لمجموعة 

األشغال  اليدوية،  الحرف  الرسم،  هندسة  منها  تخصصات 

الفنية والميكانيك«.

المنصات  عبر  ينشرها  أفالم  إنتاج  على  يعمل  بأنه  وأفاد 

أفالم  إنتاج  جانب  إلى  »يوتيوب«،  ومنصة  االجتماعية 

للشركات والمؤسسات، منها محلية وأخرى عالمية.

وأشار إلى تلقيه تدريبا لمدة 6 أشهر في جامعة »بوليتكنيك« 

إلى  األفكار  تحويل  حول  الخليل،  مدينة  في  فلسطين 

مشاريع.

»فورتشن بينك«.. للبيع
أعلنت دار كريستيز االثنين أن ماسة وردية عمالقة، 

وهي حجر نادر للغاية، سُتعرض في مزاد بجنيف 

في تشرين الثاني/  نوفمبر، وقد تصل قيمتها إلى 35 

مليون دوالر.

هذه الجوهرة التي يزيد وزنها عن 18 قيراًطا هي أكبر 

ماسة وردية على شكل إجاصة من هذه الجودة ُتطرح 

للبيع في المزاد على اإلطالق، بحسب دار كريستيز.

وُقدرت قيمة الماسة التي ستباع بالمزاد ألول مرة في 

8 تشرين الثاني/  نوفمبر، بسعر يراوح بين 25 و35 
مليون دوالر.

وُوضعت الماسة على خاتم، ويحيط بها من الجانبين 

ماسة بيضاء كبيرة. وتزن هذه الماسة 18,18 قيراط 

بالضبط، وهو رقم يحمل دالالت إيجابية بحسب 

كريستيز.

وقالت الخبيرة في دار كريستيز أنجيال بيردين 

لوكالة فرانس برس إن »وزنها المالئم البالغ 18,18 

قيراط )...( يجلب في الواقع حظا سعيدا للمالك 

الجديد«.

وأضافت »إنه حجر جميل، من النادر جدًا العثور على 

ماسة وردية، ماسة وردية فاتحة، بهذا الحجم، وال 

أعرف أين يمكن إيجاد ماسة أخرى مشابهة«.

وُتعد »فورتشن بينك« أكبر ماسة وردية المعة على 

شكل إجاصة ُتطرح للبيع في المزاد حتى اآلن، ولكن 

بيعت ماسات أخرى أكبر حجمًا على شكل وسادة.

مان
ُ
عجائب ع

فهي  ُعمان،  عجائب  إحدى  شعت  جبال  تعد 

متر  ألف  نحو  ارتفاع  من  ينحدر  صخري  جرف 

ليطل على بحر العرب.

في  خاصة  الكثيفة  األشجار  الجبال  وتكسو 

فصل الخريف، ما يجعل منها أحد أبرز المعالم 

الطبيعة  محبي  تستقطب  التي  السياحية 

الخالبة ومياه البحر الزرقاء.

تقع منطقة شعت في والية رخيوت القريبة من 

طويلة  جبلية  سلسلة  ضمن  اليمنية،  الحدود 

تسمى »جبال القمر« وتتمتع بطبيعة جغرافية 

استثنائية.

النهدي  سالم  بن  طارق  الباحث  اإلعالمي  وقال 

خالل  الواسعة  شهرتها  أخذت  شعت  منطقه  إن 

سهولة  بسبب  الماضية  القليلة  السنوات 

الوصول إليها مقارنة بالماضي.

بإطاللة  يتميز  المكان  أن  لألناضول  وأضاف 

شاهقة تتيح للزائر معانقة السحب كما لو كان 

انقشاعها  أن  كما  الغيوم،  تخترق  طائرة  داخل 

يكشف عن مشهد أكثر إبهارًا يتيح النظر لبحر 

العرب من علّو شاهق.

وأوضح النهدي أن المزيج الفريد للمنطقة أصبح 

الجوي،  والتصوير  المرتفعات  لهواة  مقصدا 

السكان  حياة  نمط  على  التعرف  فرصة  بجانب 

المحليين خالل طرقاتها التي تستضيف القرى 

وانشغالهم  أهلها  ببساطة  المعروفة  الريفية 

بالزراعة والرعي.

أفالم الصدارة
إيرادات  دارلينغ«  ووري  »دونت  التشويق  فيلم  تصدر 

األسبوع،  هذا  مطلع  خالل  الشمالية  بأميركا  السينما 

من  والفيلم  دوالر،  مليون   19.2 بلغت  إيرادات  محققا 

وكريس  بيو  فلورنس  وبطولة  وايلد،  أوليفيا  إخراج 

باين وهاري ستايلز.

من  كينغ«  وومان  »ذا  التاريخي  الدراما  فيلم  وتراجع 

 11.1 بلغت  بإيرادات  الثاني،  المركز  إلى  األول  المركز 

مليون دوالر، الفيلم بطولة فيوال ديفيس وثوسو مبيدو 

والشانا لينش وجون بويجا، ومن إخراج جينا برنس 

- بيثوود.

العلمي  الخيال  فيلم  فجاء  الثالث  المركز  في  أما 

10 ماليين  إيرادات بلغت  »آفاتار«، مسجال  والمغامرات 

وبطولة  كاميرون،  جيمس  إخراج  من  الفيلم  دوالر، 

وميشيل  النغ  وستيفن  سالدانا  وزوي  ورذينغتن  سام 

رودريغيز.

من  »باربريان«  والتشويق  الرعب  فيلم  أيضا  وتراجع 

المركز الثاني الذي احتله األسبوع الماضي إلى المركز 

بطولة  من  الفيلم  دوالر،  مليون   4.8 مسجال  الرابع، 

زاك  إخراج  ومن  سكارسغارد،  وبيل  كامبل  جورجينا 

كريغر.

الرعب »بيرل« متراجعا  الخامس فيلم  المركز  واحتل 

الماضي،  األسبوع  احتله  الذي  الثالث  المركز  عن 

ميا  بطولة  والفيلم  دوالر،  مليون   1.9 بلغت  بإيرادات 

جوث وديفيد كورينسويت ومن إخراج تي وست.


