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صاحب السمو يحضر 
مراسم جنازة شينزو آبي

المترو جاهز للمونديال

سموه قدم واجب العزاء لرئيس وزراء اليابان

مدير االتصال في »الريل«: 

إطالق مبادرة صناعة السوق
جهاز قطر لالستثمار 

وداع مهيب للقرضاوي
إمام الوسطية واالعتدال يوارى الثرى

المشهد األخير لوداع القرضاوي أثبت للجميع مكانته في قلوب محبيه

أجواء من الحزن اختلطت 
فيها الدموع بالتكبيرات 

توافد أعداد كبيرة لوداع 
فقيد األمة اإلسالمية

صاحب السمو يهنئ رئيس تركمانستان بمناسبة ذكرى استقالل بالده

رئيس الوزراء: 
مسيرة 

حافلة في 
ميادين العلم 

والدعوة 
والجهاد

حضرة  قدم   - قنا   - طوكيو 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

لدولة  العزاء  واجب  أمس،  مساء 

رئيس  كيشيدا  فوميو  السيد 

المسؤولين  وكبار  اليابان،  وزراء 

الوزراء  رئيس  الراحل  أسرة  وأفراد 

آبي،  شينزو  السابق  الياباني 

وذلك بقصر أكاساكا في العاصمة 

طوكيو.

ظهر  حضر  السمو  صاحب  وكان 

الرسمية  الجنازة  مراسم  أمس، 

لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي 

اليابانية،  الحكومة  أقامتها  والتي 

في  بودوكان  نيبون  بقاعة  وذلك 

العاصمة طوكيو.

الميزان  فائض  قفز  قنا-  الدوحة- 

يمثل  الذي  للدولة،  السلعي  التجاري 

الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، 

بنسبة  الماضي  أغسطس  شهر  خالل 

مرتفعا  سنوي،  أساس  على   »%  89«

إلى  ليصل  ريال،  مليار   »17.1« بواقع 

ذاته  بالشهر  قياسا  ريال،  مليار   »36.2«

بنسبة  ارتفع  كما   ،»2021« العام  من 

»4.2 %« بالمائة، أي بمقدار »1.5« مليار 

ريال، مقارنة مع شهر يوليو »2022«.

التخطيط  جهاز  بيانات  وأظهرت 

إجمالي  قيمة  أن  أمس،  واإلحصاء، 

تشمل  )التي  القطرية  الصادرات 

وإعادة  المحلي  المنشأ  ذات  الصادرات 

أغسطس  شهر  خالل  التصدير( 

ريال  مليار   »46.8« بلغت  الماضي 

 »%  71.6« نسبته  بارتفاع  أي  تقريبا، 

العام  من  الفترة  بذات  مقارنة  بالمائة، 

 »%  5.5« نسبته  وبارتفاع  الماضي، 

بالمائة، مقارنة بشهر يوليو الماضي.

فائض الميزان التجاري 
يقفز »89 %« 

»36.2« مليار ريال خالل أغسطس

»37« محطة تزينت 
»Ooredoo« تتوقع نمو إيراداتها في »2022« مع ترشيد إنفاقهابملصقات كأس العالم 

الدوحةـ قناـ وقعت دولة قطر 

والواليات المتحدة األميركية 

أمس، على اإلعالن المشترك 

بشأن تبادل المعلومات 

المتعلقة ببطولة »كأس 

العالم FIFA قطر 2022«.

وقع عن الجانب القطري 

العميد إبراهيم خليل 

المهندي رئيس وحدة 

الشؤون القانونية واالتصال 

بلجنة عمليات أمن وسالمة 

 FIFA بطولة »كأس العالم

قطر 2022«، وعن الجانب 

األميركي السيد كينيث 

غرين بلت الممثل األميركي 

لشؤون كأس العالم في قطر.

قطر  جهاز  أطلق  قنا-  الدوحة- 

السوق  صناعة  مبادرة  لالستثمار 

لتعزيز السيولة في بورصة قطر، 

بدعم  الجهاز  التزام  سياق  في 

سيولة  ودعم  القطري  االقتصاد 

األسهم المدرجة في بورصة قطر.

المبادرة، سيتمكن  وبموجب هذه 

من  المرخصون  السوق  صانعو 

حيازات  من  جزء  إلى  الوصول 

قطر  لجهاز  المملوكة  األسهم 

من  الحوافز،  وبرامج  لالستثمار 

أجل دعم سيولة األسهم المدرجة 

في بورصة قطر.

منصور  السيد  سعادة  وأعرب 

الرئيس  محمود  آل  إبراهيم  بن 

لالستثمار  قطر  لجهاز  التنفيذي 

عن ترحيبه بإطالق مبادرة صناعة 

بأنها  الخطوة  هذه  واصفا  السوق، 

قطر  جهاز  التزام  سياق  في  تأتي 

رأس  سوق  بتعميق  لالستثمار 

المال بما يساهم في جذب مديري 

في  لالستثمار  األجنبية  األصول 

مشاركة  وتحفيز  جهة،  من  قطر 

تنويع  في  ستساعد  التي  األفراد 

وتوسيع السوق من جهة أخرى.

»أن إطالق مبادرة صناعة  وأضاف: 

أولى  خطوة  إال  هي  ما  السوق 

المرجو  الهدف  إلى  للوصول 

األسواق  تطوير  على  والمساعدة 

قطر  وأن  خاصة  القطرية  المالية 

لها  تسمح  فريدة  بمكانة  تتمتع 

بفتح أسواق رأس المال أمام جهات 

اإلصدار األجنبية«.

قطر وأميركا 
تبادل المعلومات 
المتعلقة بالمونديال

تعـزيـز السـيـولـة فـي بورصـة قطــر



نبض الوطن السنة )28( - األربعاء 2 من ربيع األول  1444هـ الموافق 28 سبتمبر 2022م العدد )9886(2

سموه حضر مراسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

صاحب السمو يقدم واجب العزاء لرئيس وزراء اليابان

نائب األمير 
يهنئ رئيس تركمانستان

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

محمدوف،  بيردي  سردار  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  األمير، 

رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء 
يهنئ رئيس تركمانستان

الدوحة - قنا - بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سردار 

بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ رئيس تركمانستان
صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف، 

ذكرى  بمناسبة  تركمانستان،  رئيس 

استقالل بالده.

التعازي عدد من أصحاب  كما قدم 

الرسمي  الوفد  أعضاء  السعادة 

المرافق لسمو األمير.

وكان قد حضر صاحب السمو أمير 

مراسم  أمس،  ظهر  المفدى،  البالد 

الوزراء  لرئيس  الرسمية  الجنازة 

أقامتها  والتي  آبي  شينزو  السابق 

بقاعة  وذلك  اليابانية،  الحكومة 

العاصمة  في  بودوكان  نيبون 

طوكيو.

شارك في مراسم الجنازة سمو ولي 

العهد االمبراطوري األمير اكيشينو، 

كيشيدا  فوميو  السيد  ودولة 

من  وعدد  الياباني،  الوزراء  رئيس 

والسمو  والفخامة  الجاللة  أصحاب 

الدول  وزعماء  قادة  والسعادة 

أصحاب  من  وعدد  والحكومات، 

الرسمي  الوفد  أعضاء  السعادة 

المرافق لسمو األمير.

طوكيو- قنا- قدم حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، مساء 
أمس، واجب العزاء لدولة السيد فوميو كيشيدا 

رئيس وزراء اليابان، وكبار المسؤولين وأفراد أسرة 
الراحل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، 

وذلك بقصر أكاساكا في العاصمة طوكيو.

الدوحة- قنا- اجتمع 

سعادة الدكتور محمد 

بن عبدالعزيز بن صالح 

الخليفي مساعد وزير 

الخارجية للشؤون اإلقليمية، 

أمس، مع سعادة السيد 

تيمي ديفيس سفير الواليات 

المتحدة األميركية لدى 

الدولة.

 جرى خالل االجتماع، 

استعراض عالقات التعاون 

الثنائي بين البلدين وسبل 

تعزيزها وتطويرها، باإلضافة 

إلى مناقشة عدد من القضايا 

اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام المشترك.

استعراض سبل تعزيز العالقات بين البلدين

د. الخليفي يجتمع مع سفير الواليات المتحدة
بروكسل- قنا- شاركت دولة قطر، 

لكبار  اإلنساني  االجتماع  في  أمس، 

الذي  أوكرانيا  بشأن  المسؤولين 

في  األوروبية  المفوضية  بمقر  عقد 

بروكسل.

االجتماع،  في  قطر  دولة  مثل 

بن  عبدالعزيز  السيد  سعادة 

قطر  دولة  سفير  المالكي،  أحمد 

شمال  وحلف  األوروبي  االتحاد  لدى 

األطلسي »الناتو«.

خالل  كلمة  في  المالكي  وقال 

إلى  تدعو  قطر  دولة  إن  االجتماع، 

السعي  ومباشرة  النار  إطالق  وقف 

من  انطالقا  للنزاع،  سلمي  حل  إلى 

المتحدة  األمم  ميثاق  على  حرصها 

الراسخة،  الدولي  القانون  ومبادئ 

في  عليها  المنصوص  والتزاماتها 

الدولية  النزاعات  لتسوية  الميثاق 

والتزامها  السلمية،  بالوسائل 

وسالمة  واستقاللها  الدول  بسيادة 

أراضيها.

هذه  تسببه  بما  سعادته  وذكر 

وآثار  إنسانية  خسائر  من  الحرب 

وخيمة على العالم كله، مشيرا إلى 

بتقييم  سيسمح  االجتماع  هذا  أن 

أوكرانيا  في  اإلنساني  الوضع 

واألولويات واالحتياجات الفورية.

دولة  تخصيص  إلى  سعادته  ونوه   

قطر مبلغ 5 ماليين دوالر كمساعدات 

إنسانية لدعم الالجئين والنازحين 

األوكرانيين، من خالل صندوق قطر 

اإلنساني  الوضع  ظل  في  للتنمية، 

ماليين  يواجهه  الذي  الصعب 

الفتًا  األزمة،  هذه  جراء  الالجئين 

والتوتر  التصعيد  استمرار  أن  إلى 

الدولي  المجتمع  تضامن  يتطلب 

لالستجابة  طوارئ  خطط  لوضع 

الحتياجاتهم الضرورية.

بشأن أوكرانيا

قطر تشارك في االجتماع اإلنساني لكبار المسؤولين
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رئيس الوزراء يعزي األمتين العربية واإلسالمية في وفاة القرضاوي
آل ثاني، رئيس  قدم معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، العزاء لألمتين العربية واإلسالمية في 

وفاة العالمة الدكتور يوسف القرضاوي

وقال معاليه عبر تغريدة في حسابه الرسمي على »تويتر« »صادق 

فضيلة  وفاة  في  واإلسالمية  العربية  لألمتين  والمواساة  العزاء 

العلم  ميادين  في  حافلة  مسيرة  بعد  القرضاوي  يوسف  د.  الشيخ 

والدعوة واالجتهاد.. أسأل الله ألسرته ومحبيه الصبر والسلوان وله 

الرحمة وجنة الرضوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون«.

د. المري يجتمع مع مدير المشاريع بجامعة فاخنن الهولندية

أمام أعضاء االتحاد الدولي لالتصاالت

مناقشة تحديات
اإلنتاج الزراعي

قطر تستعرض سياساتها 
في التحول الرقمي

جارالله  مسعود  الدكتور  اجتمع 

المري، مدير إدارة األمن الغذائي بوزارة 

كامبن،  جوك  الدكتور  مع  البلدية، 

بجامعة  الدولية  المشاريع  مدير 

االجتماع  خالل  تم  الهولندية،  فاخنن 

التعاون  مذكرة  تفعيل  آلية  مناقشة 

والجامعة  البلدية  وزارة  المشترك بين 

يونيو   14 بتاريخ  توقيعها  تم  والتي 

.2022
وتم خالل االجتماع مناقشة التحديات 

دولة  في  الزراعي  اإلنتاج  تواجه  التي 

درجة  ارتفاع  في  والمتمثلة  قطر، 

وملوحة  المياه  وشح  والرطوبة  الحرارة 

الوزارة  تزويد  على  االتفاق  وتم  التربة، 

جامعة  نفذتها  التي  األبحاث  بآخر 

مجال  في  المجاورة  الدول  في  فاخنن 

الطاقة  وتوفير  المحمية  البيوت 

عمل  على  االتفاق  تم  كما  والمياه، 

تجارب في المحطات البحثية التابعة 

لوزارة البلدية بشأن تقليل الرطوبة في 

التبريد  كفاءة  ورفع  المحمية  البيوت 

لتعزيز اإلنتاج خالل فترة الصيف.

ابتعاث  إمكانية  االجتماع  بحث  كما 

طلبة للدراسة في جامعة فاخنن، وتم 

طلب التعرف على متطلبات القبول في 

المتعلقة  المجاالت  في  الجامعة  هذه 

بالزراعة واألمن الغذائي.

بوخارست- قنا- استعرضت دولة قطر، 

ممثلة بهيئة تنظيم االتصاالت، سياستها 

الرقمي  التحول  مجال  في  العامة 

وذلك  المعلومات،  بتكنولوجيا  والنهوض 

المفوضين  المندوبين  مؤتمر  خالل 

لالتحاد الدولي لالتصاالت، الذي تتواصل 

بوخارست  الرومانية  بالعاصمة  أعماله 

حتى 14 أكتوبر المقبل.

مدير  صالت  حسين  السيد  وأكد 

العالقات العامة بهيئة تنظيم االتصاالت، 

في جلسة خصصت لعرض التقدم الذي 

أحرزته الدول األعضاء في االتحاد الدولي 

ما  الرقمي،  التحول  مجال  في  لالتصاالت 

يحظى به مجال التحول الرقمي في دولة 

من أهمية بالغة ضمن رؤية قطر الوطنية 

مشددا  متقدم،  مجتمع  لبناء   2030
االستراتيجية  لألهداف  قطر  دعم  على 

الدولي  االتحاد  اقترحها  التي  والمقاصد 

لالتصاالت للفترة 2024 - 2027.

من  الكثير  حققت  قطر  دولة  أن  وبين 

الرقمي  التحول  صعيد  على  اإلنجازات 

المعلومات،  تكنولوجيا  واستخدام 

في  النطاق  شاملة  تغطية  السيما 

منزل  لكل  الخدمة  وصلت  حيث  البالد، 

الجيل  تكنولوجيا  تغطية  جانب  إلى 

الخامس، مثلما اقتربت نسبة استخدام 

أنه  إلى  %100، الفتا  إلى  األفراد لإلنترنت 

في  الرقمي  التحول  تسريع  إطار  في 

االتصاالت  وزارة  تعاونت  فقد  قطر،  دولة 

مزود  مع  مؤخرا  المعلومات  وتكنولوجيا 

خالل  من  معلومات،  تكنولوجيا  خدمات 

ألف   50 حوالي  لتدريب  برنامج  إطالق 

شخص بحلول عام 2025 بمهارات رقمية 

البرنامج  هذا  يحفز  أن  وينتظر  متقدمة، 

القدرة  تعزيز  في  ويساهم  االبتكار 

التنافسية للدولة. 

$ الدوحة السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  مونتريال-   

وزير  السليطي  سيف  بن  جاسم 

آي.  السيد  سعادة  مع  المواصالت، 

مجلس  رئيس  نائب  كوبر  تشيستر 

واالستثمار  السياحة  ووزير  الوزراء 

السيدة  وسعادة  البهاما،  بجزر  والطيران 

والطيران  النقل  وزيرة  عثمان  فردوسة 

الفيدرالية،  الصومال  بجمهورية  المدني 

باتشيكو  هوبي  غييرمو  السيد  وسعادة 

منظمة  في  كوستاريكا  جمهورية  ممثل 

)إيكاو(، كل على  الدولي  المدني  الطيران 

دولة  مشاركة  هامش  على  وذلك  حدة، 

العمومية  الجمعية  اجتماعات  في  قطر 

الدولي  المدني  الطيران  لمنظمة   41 الـ 

)إيكاو(.

الثالثة  االجتماعات  خالل  وجرى 

وسبل  التعاون  عالقات  استعراض 

مجاالت  في  وتطويرها  تعزيزها 

والطيران  الجوي،  والنقل  المواصالت، 

جزر  من  وكل  قطر  دولة  بين  المدني 

الفيدرالية  الصومال  وجمهورية  البهاما 

وجمهورية كوستاريكا.

مع  المواصالت،  وزير  سعادة  اجتمع  كما 

النقل  وزير  الغبرا  عمر  السيد  سعادة 

مشاركة  هامش  على  وذلك  الكندي، 

الـ41  العمومية  الجمعية  في  قطر  دولة 

لمنظمة الطيران المدني الدولي )إيكاو(.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 

وخدمات  المواصالت  مجاالت  في  التعاون 

البلدين،  بين  المدني  والطيران  النقل 

وسبل تعزيزها وتطويرها.

السيد  سعادة  مع  سعادته،  اجتمع  كما 

الطيران  وزير  سينديا  جيوتيراديتيا 

المدني بجمهورية الهند.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 

التعاون في مجاالت خدمات النقل الجوي 

وسبل  البلدين،  بين  المدني  والطيران 

تعزيزها وتطويرها.

على هامش مشاركة قطر في الجمعية العمومية لـ »إيكاو«

وزير المواصالت يجتمع مع عدد من المسؤولين

استعراض 
عالقات 
التعاون
وسبل 

تعزيزها 
وتطويرها

قطر تطالب »الطاقة الذرية« بدور أكثر فاعلية
اتجاه إسرائيل لتنفيذ القرارات الدولية

فيينا- قنا- أكدت دولة قطر أن انضمام إسرائيل 

الضمانات  وتطبيق  االنتشار  عدم  لمعاهدة 

األرضية  يهيئ  النووية  منشآتها  على  الشاملة 

ليس إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية 

في  ودائم  عادل  سالم  إلقامة  وأيضا  بل  فحسب، 

الشرق األوسط.

 جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور 

لوزارة  العام  األمين  الحمادي  حسن  بن  أحمد 

الخارجية أمام الدورة )66( للمؤتمر العام للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا حاليا.

 وقال سعادته إن شعوب منطقة الشرق األوسط 

األسلحة  بمخاطر  غيرها  من  أكثر  تشعر 

نزع  هدف  نحو  للتقدم  وبالحاجة  النووية، 

السالح النووي، وترى أن إنشاء منطقة خالية من 

األسلحة النووية في الشرق األوسط يمثل خطوة 

أن  ويؤسفنا  الهدف،  هذا  تحقيق  نحو  أساسية 

تقدم  إحراز  من  يتمكن  لم  للوكالة  العام  المدير 

في الوالية المسندة إليه بشأن تطبيق ضمانات 

النووية  األنشطة  جميع  على  الشاملة  الوكالة 

في منطقة الشرق األوسط.

 ودعا سعادته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى 

القيام بدور أكثر فاعلية باتجاه تنفيذ إسرائيل 

إلى  تنضم  وأن  الصلة،  ذات  الدولية  للقرارات 

معاهدة عدم االنتشار، وتخضع جميع منشآتها 

النووية لنظام ضمانات الوكالة.

به  تضطلع  الذي  المتميز  الدور  على  وأثنى   

تعزيز  في  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

وضمان  النووية،  للطاقة  السلمي  االستخدام 

الوكالة  إن  وقال  النووية.  األسلحة  انتشار  منع 

الدولية هي أصدق مثال على ما يمكن أن يفعله 

العمل الدولي متعدد األطراف لخدمة اإلنسانية، 

ودعا الدول األعضاء إلى تقديم المزيد من الدعم 

واإلسناد للوكالة.

 وتابع: »إن العالم ينتظر الكثير من الوكالة في 

مجال االبتكار وتقنيات التطبيقات النووية وبناء 

عن  المناسبة  بهذه  ونعبر  الوطنية،  القدرات 

مختبراتها  تطوير  في  الوكالة  لجهود  التقدير 

النووية في »زايبرسدورف«، وجعلها  للتطبيقات 

على  الدول  كوادر  تدريب  في  فاعلية  أكثر 

الذرية«،  المختلفة للطاقة  السلمية  التطبيقات 

أن دولة قطر قدمت مساهمات لتطوير  إلى  الفتا 

هذه المختبرات.

دولة  بها  تقوم  التي  الجهود  سعادته  وتناول   

واألمان  األمن  في  استراتيجيتها  لتعزيز  قطر 

الدولية،  اللتزاماتها  تنفيذا  واإلشعاعي،  النووي 

على  وحفاظا  مواطنيها،  وسالمة  أمن  ولضمان 

إلى  تتطلع  قطر  دولة  إن  وقال:  إقليمها،  بيئة 

األمان  التفاقية  التاسع  االستعراضي  المؤتمر 

أجل  من   2023 مارس  في  سيعقد  الذي  النووي، 

تعزيز  نحو  االتفاقية  أطراف  بقية  مع  العمل 

معايير وإرشادات األمان النووي، وال سيما تعزيز 

واستدامة تنفيذ الفقرة الثانية من المادة 16 من 

االتفاقية، التي تكفل تزويد السلطات المختصة 

للمنشأة  مجاورة  مناطق  في  الواقعة  الدول  في 

التخطيط  عن  مناسبة  بمعلومات  النووية 

المتعلق بالتصدي لحاالت الطوارئ بقدر ترجيح 

احتمال تأثرهم بأي طارئ إشعاعي.

تنفذ برنامجا  قطر  دولة  أن  إلى  سعادته  وأشار   

التنمية  بمعدالت  لالرتقاء  األمد  طويل  شامال 

والتقنية  االقتصادية  االرتكازية  البنى  وتطوير 

واالجتماعية والبيئية.

 كما نوه بأن دولة قطر وقعت في شهر أبريل من 

هذا العام إطارا جديدا للتعاون التقني مع الوكالة 

تنفيذ  مواصلة  يتضمن  الذرية،  للطاقة  الدولية 

مشاريع  ثالثة  واعتماد  السابقة،  المشاريع 

وطنية جديدة للدورة المقبلة 2024 - 2025.
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بين معهد بحوث البيئة ومركز إكسون موبيل

شراكة إلعادة استخدام المياه المعالجة

الدوحة- قنا- أبرم معهد قطر 
لبحوث البيئة والطاقة، التابع 

لجامعة حمد بن خليفة، اتفاقية 
شراكة مع مركز »إكسون موبيل 
لألبحاث« في قطر بهدف تقييم 

إعادة االستخدام المفيد للمياه 
المعالجة الناتجة من حقول 

الغاز.

تعاونية  مشاريع  إلجراء  الطريق  االتفاقية  وتمهد 

المياه  هذه  استخدام  إعادة  سبل  لتحديد 

والبستنة  التشجير  أنشطة  في  المعالجة 

المختلفة واألغراض الزراعية والبلدية.

للتعاون  رئيسية  مجاالت  ثالثة  االتفاقية  وتحدد 

وهي: تحليل تكنولوجيا معالجة المياه الناتجة، 

وتقييم معايير جودة المياه، وإزالة الملوثات األولية 

من المياه المعالجة. كما يتعاون المعهد والمركز 

الملوثات  إلزالة  ومواد  تكنولوجيا  تطوير  في 

المياه  من  الثقيلة  والمعادن  السامة  العضوية 

المعالجة واستكشاف إمكانية تسويقها.

وأعرب الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي 

مركز  مع  المعهد  بتعاون  سعادته  عن  للمعهد 

هذا  لتنفيذ  قطر  في  لألبحاث  موبيل  إكسون 

تمتد  التي  المركز  خبرات  وتعزيز  المشروع. 

الجمع  »سيؤدي  القول  مضيفا  الزمن،  من  لعقود 

طويل  شوط  قطع  إلى  ومواردنا  خبراتنا  بين 

لضمان تحقيق أهداف استدامة المياه في قطر«.

وأضاف أن معالجة المياه المستدامة وتعزيز إعادة 

استخدام مياه الصرف الصحي تعد من األولويات 

مركز  عمليات  صميم  في  أيضا  وتدخل  الوطنية 

البيئة  لبحوث  قطر  لمعهد  التابع  المياه  أبحاث 

والطاقة، مشيرا إلى أنه من خالل العمل مع مركز 

التكنولوجيا  سنختبر  لألبحاث،  موبيل  إكسون 

ونبني  المعهد  في  داخليا  نطورها  التي  المبتكرة 

بهدف  الملحة  المشكلة  هذه  لمعالجة  عليها 

المياه  استدامة  لتحديات  تتصدى  حلول  صياغة 

في قطر وعلى الصعيد العالمي.

طويلة  مشكلة  حل  إمكانية  جانب  إلى  أنه  وتابع 

خالل  من  الهيدروكربونات،  صناعة  تواجه  األمد 

لممارسات  واالقتصادية  البيئية  القيود  معالجة 

من  عنها،  الناتجة  المياه  من  التقليدية  التخلص 

المنتظر أن تساعد نتائج االتفاقية دولة قطر على 

النهاية  في  ما سيمكنها  وهو  المياه،  تنويع مصادر 

إنتاج  في  لالستثمار  المرتفعة  التكلفة  تقليل  من 

المياه العذبة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جيني لولر، مدير 

أبحاث أول في مركز أبحاث المياه التابع للمعهد، 

أن الموارد المائية غير التقليدية مثل تلك الناتجة 

عن األنشطة الصناعية في قطر ضرورية لتعزيز 

األمن المائي للمناطق القاحلة، معبرة عن سعادتها 

في  لألبحاث  موبيل  إكسون  مركز  مع  بالتعاون 

قطر في هذه المبادرة الرائعة.

بمركز  األبحاث  مدير  البالزا،  آنا  سلطت  بدورها، 

على  الضوء  قطر،  في  لألبحاث  موبيل  إكسون 

البيئة  لبحوث  قطر  معهد  مع  الشراكة  أهمية 

المعالجة  المياه  دمج  جدوى  لدراسة  والطاقة 

الناتجة من حقول الغاز إلعادة استخدامها بشكل 

مفيد.

األبحاث  مجال  في  العمل  مواصلة  إلى  وتطلعت 

المشروع  هذا  خالل  من  باالستدامة  المتعلقة 

وتشكل  مفيدة،  نتائج  له  ستكون  الذي  المهم، 

المياه الناتجة من حقول الغاز أكبر كمية من مياه 

الصرف الصحي المتعلقة بإنتاج النفط والغاز.

تطوير تكنولوجيا 
ومواد إلزالة الملوثات 

العضوية السامة 
والمعادن الثقيلة

ضمن برنامج »سفراء لدعم«

ورش حول فن المناظرات

مركز  أهداف  ضمن  البرنامج  هذا  يأتي 

الفاعلة، محليًا وعالميًا بهدف  مناظرات قطر 

األطر  في  الشبابية  القدرات  بناء  تعزيز 

معرفية  بحقيبة  وتزويدهم  للتناظر  العامة 

المعلومات  على  الحصول  وسائل  حول 

والزمان  المكان  في  استخدامها  وكيفية 

»سفراء  برنامج  تضّمن  حيث  المناسبين، 

من  وشابة  شابًا   28 فيه  شارك  الذي  لدعم« 

القطريين، ورش عمل فردية وجماعية.

على  قطر  مناظرات  مركز  حرص  كما 

عمل  ومنهجية  بأسلوب  الورش  تصميم 

بناء  في  المشاركين  كفاءة  لرفع  تطبيقية 

التي  والدولية  المحلية  القضايا  من  موقفهم 

عرض  على  والتركيز  المجتمعات  تهم 

الموقف والدفاع عنه، حيث أشار المشاركون 

وزارة  تقدمها  التي  البرامج  هذه  أهمية  إلى 

بجهات  باالستعانة  والشباب  الرياضة 

االختصاص والخبرة. 

على  »يقع  المري:  عائشة  قالت  البداية  في 

المجتمعية  المسؤولية  من  جزء  عاتقنا 

اتجاه الدولة والمجتمع وأبرزها تمثيل الدولة 

أن  نجد  هنا  ومن  الدولية  المؤتمرات  في 

برنامج »سفراء لدعم« وما شمله من تدريبات 

الوعي  شّكل  والمحاججة  التناظر  فن  منها 

االدعاءات  على  الرد  أسس  وصياغة  لفهم 

إلى  مشيرة  الدولة،  لها  تتعرض  قد  التي 

أهمية هذه الورش في توسعة دائرة العالقات 

على  االستفادة  كذلك  لها،  االجتماعية 

المستويين الشخصي والمهني.

تشكل  نقاشها  تم  التي  القضايا  وأضافت: 

الرؤى  وتدعم  الدولة  اتجاه  للعالم  حجة 

الرياضة  لوزارة  الشكر  وكل  واقعية،  بأمثلة 

المبادرة  هذه  على  قطر  ومناظرات  والشباب 

وما ضمنته من تنوع وشمولية. 

أهم  إلى  الزيارة  ناصر  أشار  جانبه  من 

مع  العالقات  السيما  البرنامج  مكتسبات 

والتناظر  المشاركين  األشخاص  أطياف 

معهم في القضايا العامة واالطالع على وجهات 

المهارات  تطوير  جانب  إلى  األخرى،  النظر 

مجال  في  خبراء  مع  العمل  بعد  الذاتية 

مما  وغيرها  والمناظرات  واإلعالم  البروتوكول 

سيساهم في نقلها للمرحلة األعلى، ناصحًا 

للمبادرات  باالنضمام  القطري  الشباب 

الحكومية  الجهات  تنظمها  التي  والبرامج 

والشباب  الرياضة  وزارة  خطى  على  والسير 

لصقل  الالزمة  والمعرفة  الخبرة  يوفر  مما 

المواهب.

لدعم  سفراء  برنامج  ضمن  المناظرات  فكرة 

الصعيد  على  السيما  وهادفة  عميقة  فكرة 

الشخصي واالجتماعي.

قدم مركز مناظرات قطر- 
عضو مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع- 

ورشا تدريبية مكثفة حول 
فن المناظرات وبناء الحجج 

ومناقشة قضايا مختلفة تهم 
المجتمع والعالم، وذلك ضمن 

برنامج »سفراء لدعم« الذي 
نظمته وزارة الرياضة والشباب، 

بمشاركة واسعة من أطياف 
اجتماعية مختلفة وممثلين 

عن دورالثقافة واإلعالم وكوادر 
إدارية ودبلوماسية.

على هامش المؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية

بالتعاون مع وزارة التربية

»البيئة« تشارك في 
اجتماع دول عرب آسيا

»قطر الخيرية« تطلق »أنا واعي«

وزارة  شاركت   -  $ فيينا- 

ممثلة  المناخي،  والتغير  البيئة 

والمواد  اإلشعاع  من  الوقاية  بإدارة 

دول  اجتماعات  في  الكيميائية 

المؤتمر  هامش  على  آسيا  عرب 

في   66 الذرية  الطاقة  لوكالة  العام 

العاصمة النمساوية فيينا.

مشاريع  في  قطر  دولة  وتشارك 

باالستخدامات  خاصة  متنوعة 

الزراعة  في  النووية  للطاقة  السلمية 

االمراض  ومكافحة  والبحوث  والطب 

حيث  وغيرها،  المناخي  والتغير 

الكوادر  من  العديد  تدريب  تم 

مع  بالتعاون  قطر  دولة  في  البشرية 

الدولة  في  المعنية  الجهات  مختلف 

المختبر  بمعدات  قطر  دولة  وتزويد 

دوليين  وخبراء  المركزي  االشعاعي 

في  القطرية  للكوادر  الخبرات  لنقل 

والتحليل  والكشف  الرصد  مجال 

وقد  القطرية.  للبيئة  االشعاعي 

النائب  حضور  االجتماع  تضمن 

لشؤون  الذرية  الطاقة  لوكالة  العام 

آسيا  ملف  ومسؤولة  التقني  التعاون 

عرب  دول  وممثلي  االوسط،  والشرق 

آسيا. 

خبراتها  قطر  دولة  استعرضت  كما 

المشاريع  تنسيق  في  ونجاحها 

الوكالة  وأشادت  والوطنية  االقليمية 

التعاون  مشاريع  في  قطر  دولة  بدور 

التقني والتقدم المحرز في السنوات 

االستخدامات  مجاالت  في  األخيرة 

السلمية للطاقة النووية.

»أنا  حملة  الخيرية  قطر  أطلقت 

التربية  وزارة  مع  بالتعاون  واعي« 

وهي  العالي،  والتعليم  والتعليم 

المدارس  لطلبة  توعوية  حملة 

إلى رفع  واالعدادية، تهدف  االبتدائية 

لحماية  الطلبة  لدى  الوعي  مستوى 

أنفسهم من التحرش.

انطلقت  التي  الحملة،  وتشمل 

وتستمر  الماضي  أغسطس  في 

ورش  تقديم   ،2023 فبراير  حتى 

بالمدارس  توعوية  ومحاضرات 

بالتعاون مع مختصين من المدربين 

من  الطالب  لحماية  والمدربات، 

من  احتياجاتهم  وتلبية  التحرش 

من  والتربوية  النفسية  النواحي 

خالل التوجيه واإلرشاد وطرح الحلول 

للمشكالت المتعلقة بهم. 

حتى  واعي«  »أنا  حملة  واستهدفت 

1000 طالبة في عدد من مدارس  اآلن 

تقديم  تم  حيث  االبتدائية،  البنات 

بأسلوب  قدمت  توعوية  ورش  ثالث 

أعمارهن،  يناسب  جاذب  تربوي 

عددا  لتشمل  الحملة  وستتواصل 

الفترة  خالل  البنين  مدارس  من 

القادمة.

المحاور  من  عددا  الورش  وتناولت 

التحرش،  من  الوقاية  طرق  منها، 

عمرية  بمراحل  الطالبات  وتعريف 

األمر،  مواجهة  يتم  كيف  مختلفة 

على  الحفاظ  طرق  إلى  إضافة 

لنا  وضعها  التي  بالحدود  أجسامهن 

ديننا الحنيف. 

خشان  زينب  األستاذة  وقالت 

على  وأسرية،  تربوية  مستشارة 

بعنوان  قدمتها  التي  الورشة  هامش 

االنفتاح  ِخضم  في  »إنه  أنا«:  »هذه 

العالم  حول  الثقافات  كل  على 

التعليمية  المؤسسات  من  يتطلب 

والمؤسسات المجتمعية المشاركة 

في نشر مثل هذه الثقافة بين طالبنا 

وتوضيح  الجنسين  من  وطالباتنا 

التي  االستغالل  وطرق  المخاطر 

الطفل  لها  يتعرض  أن  الممكن  من 

وطرق مواجهة األمر، مع الوضع بعين 

في  المعلومة  توصيل  طرق  االعتبار 

مع  تتناسب  وعلمي  شرعي  إطار 

ثقافة  مع  وتتوافق  العمرية  المرحلة 

مجتمعاتنا«. 



5متابعات السنة )28( - األربعاء 2 من ربيع األول  1444هـ الموافق 28 سبتمبر 2022م العدد )9886(

بمستشفى خليفة العام باليمن

»الهالل« يدشن
مركز طوارئ الوالدة

الرعاية  خدمات  مشروع  أنشطة  ضمن 

اليمن  في  للضعفاء  الشاملة  الصحية 

للتنمية  قطر  صندوق  من  والممول 

أعلن  للسكان،  المتحدة  األمم  وصندوق 

مركز  افتتاح  القطري  األحمر  الهالل 

طوارئ الوالدة في مستشفى خليفة العام 

تعز،  لمحافظة  التابعة  التربة  بمدينة 

الصحة  مكتب  عام  مدير  بحضور  وذلك 

وممثل  بالمحافظة،  والسكان  العامة 

عام  ومدير  القطري،  األحمر  الهالل  مكتب 

المستشفى وجمع من العاملين فيه.

راجح  د.  قال  االفتتاح،  مراسم  خالل 

العامة  الصحة  مكتب  عام  مدير  المليكي 

طوارئ  مركز  تدشين  »يأتي  والسكان: 

الوالدة في مستشفى خليفة العام بهدف 

على  النوعية  الخدمات  دائرة  توسيع 

مستوى مديرية الشمايتين والمديريات 

المجاورة في محافظتي تعز ولحج«.

الشكر  »جزيل  المليكي:  د.  وأضاف 

األمم  وصندوق  للتنمية  قطر  لصندوق 

السخي  العطاء  على  للسكان  المتحدة 

يظل  الناس.  معاناة  من  يخفف  الذي 

أساسيًا،  شريكًا  القطري  األحمر  الهالل 

معنا  ومستمرة  سابقة  إسهامات  وله 

للمراكز  سواًء  الخدمات،  تقديم  في 

في  أم  تعز  مديريات  عموم  في  الصحية 

المستشفيات العامة«.

عبد  الدكتور  تحدث  ذاته،  السياق  وفي 

المستشفى  عام  مدير  صالح  الرحمن 

فقال: »إن تدشين العمل في هذا المركز 

لطموحنا  تحقيقًا  يعد  الهام  الحيوي 

أن  بعد  المستشفى،  في  كمسؤولين 

من  ُبذلت  جهود  هناك  متعثرًا.  أماًل  كان 

والمحليين،  الدوليين  الشركاء  قبل 

تجهيز  في  كبير  دور  لهم  كان  الذين 

من  ليستفيد  المستشفى  وتأهيل 

نسمة.  مليون   1.2 من  أكثر  خدماته 

الجديد،  للمركز  إيجابيًا  مردودًا  نتوقع 

من  أكثر  هناك  اإلحصائيات  فبحسب 

القيصرية  العمليات  من  رقود  حالة   15
يوميًا،  المحافظات  مراكز  إلى  ُتحال 

وبهذا اإلنجاز سنخفف من معاناة الناس 

ونحد من عناء ومخاطر السفر«.

أخصائية  صالح  الرحمن  أمة  د.  وقالت 

جراحة نساء ووالدة في مستشفى خليفه 

ضعف  من  الحوامل  »تعاني  العام: 

المستشفى،  من  المقدمة  الخدمة 

أو  الحرجة  الحاالت  تتحمل  حين  في 

المدن،  مراكز  إلى  السفر  عناء  المتأخرة 

هذا  الطريق.  في  حياتهن  يفقدن  وقد 

لجميع  نوعية  خدمات  سيقدم  المركز 

من  ويحد  المستشفى،  على  المترددات 

مضاعفات الحمل والوالدة«.

منسق  هزاع  حذيفة  د.  قال  جانبه،  من 

مركز  وتشغيل  تأهيل  »يأتي  المشروع: 

استجابًة  المستشفى  في  الوالدة  طوارئ 

مع  وسنستمر  السكان،  ومعاناة  لنداء 

الصحية  المرافق  دعم  في  شركائنا 

الدعم  تقديم  خالل  من  المستهدفة، 

تشغيل  وضمان  العاملين،  لكوادر 

المختبر والصيدلية، وتوفير االحتياجات 

من المستلزمات والتجهيزات الطبية«.

حمد  مؤسسة  دعت  الشتاء  موسم  اقتراب  مع 

لقاح  على  للحصول  المجتمع  أفراد  الطبية 

األنفلونزا الموسمية المجاني.

المدير  المسلماني،  منى  الدكتورة  وأكدت 

بمؤسسة  االنتقالية  األمراض  لمركز  الطبي 

األفضل  تعتبر  الحالية  الفترة  أن  الطبية  حمد 

لألشخاص  الموسمية  األنفلونزا  لقاح  لتلقي 

أشهر   6 عن  أعمارهم  تزيد  الذين  واألطفال 

العام،  هذا  األنفلونزا  ضد  أنفسهم  لحماية 

يصيب  معد  مرض  هي  »األنفلونزا  وقالت: 

األنفلونزا  فيروس  ويسببه  التنفسي  الجهاز 

في  والرئتين  والحنجرة  األنف  على  ويؤثر 

بعض األحيان. يمكن أن تكون أعراض المرض 

الوفاة  إلى  تؤدي  وقد  شديدة  إلى  متوسطة 

أحيانًا«. 

أن  يمكن  االنفلونزا  إن  منى  الدكتورة  وتقول 

مجموعات  هناك  أن  إال  شخص،  أي  تصيب 

من  لإلصابة  عرضة  أكثر  تعتبر  المجتمع  في 

اآلخرين وهم: 

-األشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا. 

في  المزمنة  باألمراض  المصابون  -األشخاص 

أي عمر. 

سنوات.   5 حتى  أشهر   6 عمر  من  -األطفال 

الرعاية  في  الحوامل.-العاملون  -السيدات 

والتعليم.  الصحية 

لإلصابة  عرضة  جميعا  »نحن  وأضافت: 

أو  السن  وكبار  األطفال  ويعتبر  باالنفلونزا، 

عرضة  أكثر  المزمنة  باألمراض  المصابون 

واالنفلونزا  المرض  بمضاعفات  لإلصابة 

على  الجميع  حصول  يعتبر  وبينما  الشديدة. 

بالنسبة  ضروريًا  يعد  أنه  إال  هاما،  أمرًا  اللقاح 

باألمراض  والمصابين  السن  وكبار  لألطفال 

في  للعاملين  بالنسبة  الحال  وكذلك  المزمنة 

لتعاملهم  نتيجة  والمعلمين  الصحية  الرعاية 

للمخاطر  عرضة  األكثر  المرضى  مع  المباشر 

المسلماني  منى  الدكتورة  واألطفال«..وقالت 

هي  االنفلونزا  من  للحد  األفضل  الطريقة  إن 

وأضافت:  مبكر،  وقت  وفي  سنويا  اللقاح  بتلقي 

من  الحد  في  السنوي  االنفلونزا  لقاح  »يسهم 

اإلصابة  وخطر  لالنفلونزا  المصاحبة  األمراض 

والتي  لالنفلونزا  الخطرة  بالمضاعفات 

الدخول  إلى  الحاجة  عنها  ينجم  أن  يمكن 

إجراءات  إن  الوفاة.  حدوث  أو  المستشفى  إلى 

عن  االبتعاد  مثل  يوميًا  تمارس  التي  الوقاية 

السعال  أثناء  واألنف  الفم  وتغطية  المصابين 

أو العطس والغسل المتكرر لليدين يساعد في 

األمراض  تسبب  التي  الجراثيم  انتشار  إبطاء 

والحنجرة  األنف  تصيب  التي  التنفسية 

والرئتين مثل االنفلونزا«. 

مجانًا  الموسمية  االنفلونزا  لقاحات  وتتوفر 

األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  كافة  في 

حمد  لمؤسسة  التابعة  الخارجية  والعيادات 

الطبية وفي أكثر من 45 من العيادات والمراكز 

والمستشفيات الخاصة في أنحاء قطر.

دعت للحصول عليه مع اقتراب الشتاء.. »حمد الطبية«:

لقاح األنفلونزا.. ضرورة

د.المسلماني:
أعراض المرض 

متوسطة
إلى شديدة

وقد تؤدي إلى الوفاة 

{ د.منى المسلماني

$ الدوحة

ضمن فعاليات قمة ويش القادمة

استضافة خبراء بالقطاع الصحي ونجوم رياضة

الطويلة  المسافات  عدائي  أنجح  أحد  فرح  مو  وُيعتبر 

عشر  على  حصل  حيث  العصور،  كل  في  الذكور 

ميداليات في بطوالت عالمية، بما في ذلك أربع ميداليات 

موضوع  كلمته  وستتناول  األولمبياد،  في  ذهبية 

يواجهها  التي  والضغوط  النفسية  الصحة  بين  العالقة 

الكبرى، بناء على تجربته  المسابقات  الرياضيون خالل 

الثالث  اليوم  في  كلمته  فرح  مو  وسيلقي  الشخصية. 

الصحة  حول  النقاشية  الجلسة  انعقاد  قبل  القمة  من 

النفسية والرياضة.

جلسة  وخالل   ،»2022 »ويش  قمة  من  الثاني  اليوم  في 

في  والمتمثل  للقمة  الرئيسية  المواضيع  بأحد  متصلة 

الدكتور  من  كل  سيناقش   »19  - كوفيد  بعد  ما  »إرث 

مؤسسي  توريتشي،  أوزليم  والدكتورة  شاهين  أوغور 

التي  الجهود  »بيونتيك«،  الناشئة  األلمانية  الشركة 

المضاد  »بيونتيك«  »فايزر«  لقاح  اكتشاف  في  بذلت 

لفيروس كوفيد - 19 وأهمية االستفادة من الزخم الناتج 

لتطوير  بهم  الخاص  المرسال«  »الرنا  لقاح  تطوير  عن 

العلوم الطبية. 

لـ  المشارك  المؤسس  أفيان،  نوبار  الدكتور  وينضم 

والتكنولوجيا  لألدوية  األميركية  الشركة  »مودرنا«، 

الحيوية التي طورت أيًضا لقاًحا مضاًدا لفيروس كوفيد 

كرجل  المرموقين،  المتحدثين  مجموعة  إلى   ،19  -

رئيسية  كلمة  أفيان  الدكتور  سيلقي  متمّرس،  أعمال 

على  الضوء  فيها  ُيسلط   »2022 »ويش  قمة  افتتاح  يوم 

الرعاية  تعزيز  في  واالبتكار  األعمال  لريادة  الهام  الدور 

التغّلب  أجل  من  المخاطرة  أهمية  عن  فضاًل  الصحية، 

على التحديات الكبرى التي تواجه البشرية.

بعد مشاركته كمتحّدث رئيسي في قّمة »ويش 2020«، 

يعود مورغان فريمان، الممثل والمخرج األميركي الحائز 

خالل  من   »2022 »ويش  قّمة  إلى  األوسكار  جائزة  على 

تعليقه الصوتي في الفيلم االفتتاحي للقمة.

وستشهد قمة »ويش 2022« انضمام العديد من صانعي 

السياسات وقادة الرعاية الصحية العالميين المرموقين 

الرعاية  تحديات  بعض  حول  القائمة  المحادثات  إلى 

الحلول  ومناقشة  إلحاًحا  األكثر  العالمية  الصحية 

المبتكرة للتغلب عليها.

وإلى جانب توحيد جهود المفكرين األكثر نفوذًا والعقول 

قضايا  حول  العالمي  النقاش  لتعزيز  العالم  في  الالمعة 

رواد  »ويش«  سيمنح  إلحاًحا،  األكثر  الصحية  الرعاية 

منصة  دولة   13 من  الصحية  الرعاية  مجال  في  أعمال 

العالم،  قادة  مع  والتواصل  ابتكاراتهم،  لعرض  عالمية 

وتوسيع شركاتهم الناشئة.

 أعلن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية 
الصحية )ويش( أمس أن السير محمد مختار جامع 

فرح، العداء األولمبي البريطاني للمسافات الطويلة 

- المعروف باسم مو فرح - سيلقي كلمة رئيسية 
في قمته العالمية القادمة التي تنطلق يوم 4 أكتوبر 

وتستمر حتى يوم 6 أكتوبر.

$ الدوحة

{ محمد مختار فرح { دأوزليم توريتشي{ د.نوبار أفيان
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نظمتها بلدية الدوحة

اجـتـمــاعــات تنـســــيـقـيـة مــع الجــالـيــات
الجاليات  الجتماعات  كبير  إقبال  وسط 

التي  التوعوية  الحملة  فعاليات  ضمن 

أطلقتها بلدية الدوحة مؤخرًا تحت شعار 

»كن شريكا وال تكن سببا«، بهدف توعية 

بلدية  عقدت  البلدية.  بقوانين  الجمهور 

مع  تنسيقيًا   
ً

اجتماعا  مؤخرا  الدوحة 

الثقافي  بالمركز  الهندية  الجالية  أبناء 

الهندي، بحضور السيد/ منصور عجران 

البوعينين مدير بلدية الدوحة، وعدد من 

وسط  الهندي،  الثقافي  المركز  مسؤولي 

الهندية  الجالية  أبناء  من  كبير  إقبال 

على مدى يومين متتاليين، حيث وصل 

حوالي  الجالية  أبناء  من  الحضور  عدد 

500 شخص للتعرف على أبرز مخالفات 
والميادين  الطرق  واشغاالت  النظافة 

العامة. كما تم عقد اجتماع بمقر بلدية 

الدوحة مع أبناء الجالية النيبالية، بهدف 

الجاليات  وممثلي  مسؤولي  تعريف 

إشغال  تحظر  التي  البلدية  بالقوانين 

واألرصفة  والشوارع  والطرق  الميادين 

المهملة  بالمركبات  العامة  والميادين 

والمباني المؤقتة بدون ترخيص، وحظر 

غير  في  والمركبات  الشاحنات  وقوف 

لها وبخاصة داخل  المخصصة  األماكن 

للتعريف  باإلضافة  السكنية،  األحياء 

سيارات  لوقوف  المخصصة  بالمواقع 

تم  كما  واآلليات،  والشاحنات  النقل 

التطرق إلى بعض المخالفات مثل رمي 

وتشويه  عشوائي  بشكل  المخلفات 

والشرفات  والواجهات  المباني  أسطح 

تجمعات  وسكن  السكنية،  باألحياء 

العمال داخل مناطق سكن العائالت.

وتأتي هذه االجتماعات في ضوء التوعية 

ونظافة  جمال  على  الحفاظ  بأهمية 

رقم  القانون  والتعريف بأحكام  المدينة، 

العامة،  النظافة  بشأن   2017 لسنة   18
السلوكيات  تحسين  في  يسهم  بما 

العامة وتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى 

فئات المجتمع. { اجتماع مع الجالية النيبالية

الدوحة           $

مدير بلدية الريان:

تنظيم اللوحات اإلعالنية 
للمحــالت التجــاريـة

الجابر  حسن  جابر  السيد/    وقال 

تشكيل  تم  بأنه  الريان  بلدية  مدير 

المختصين  من  عمل  فريق 

بالبلدية، قام بعملية حصر المباني 

التجارية بمختلف المناطق التابعة 

معاينة  تم  حيث  الريان،  لبلدية 

 )389( )638( مبنى وتم إخطار  حوالي 

أعمال  إجراء  بضرورة  تجاريا  مبنى 

مع  والتنسيق  بالتعاون  الصيانة 

أعمال  بدأت  وقد  العقارات،  مالك 

عقارا   )90( لعدد  بالفعل  الصيانة 

العقارات  باقي  على  العمل  ويجري 

التي تم إخطارها.

تنظيم  إعادة  حالًيا  يجري  كما 

محل   )515( لعدد  اإلعالنية  اللوحات 

تم  محل   )1100( بين  من  تجاري 

حصرها في المباني بكل من شوارع 

والصناعية  والفروسية  سلوى 

يجري  بينما  التجاري،  والعزيزية 

المباني  في  المحالت  حصر  حاليا 

بن  عثمان  شارع  من  بكل  التجارية 

عفان وآل شافي ومعيذر التجاري وأم 

الدوم والرويضات والتوبة والكناري.

مبادرة  في  البلديات  دور  إن  وأوضح 

دور  هو  المحالت  لوحات  تنظيم 

في  اإليجابي  لإلسهام  تنظيمي 

بالمدينة  الحياة  جودة  تحسين 

وازدهار المناطق العمرانية التجارية، 

مع  بالتنسيق  البلديات  تقوم  كما 

والجهات  بالوزارة  المعنية  الجهات 

األخرى،  بالوزارات  العالقة  ذات 

لتصحيح  الرقابي  دورها  عن  فضال 

السلبية  البصرية  التأثيرات 

المقومات  ذات  المناطق  وخاصة 

وتقليل  الجودة  عالية  البصرية 

للمباني،  الجمالية  غير  الواجهات 

طرق  إحدى  هي  الالفتات  بأن  منوها 

للمحالت  الخارجية  الدعاية  عرض 

في  كبرى  أهمية  ولها  التجارية، 

فهي  للجمهور  المعلومات  إيصال 

التعريف  في  الشركات  تساعد 

والخدمات  المعروضة  بالسلع 

األنشطة  عن  والترويج  المقدمة 

الممارسة بها.

التنظيمية  العملية  بأن  وأضاف 

دعم  في  تساهم  اإلعالنية  للوحات 

مع  تتناغم  مميزة  قطرية  هوية 

بالخطة  المعتمد  العمراني  الطابع 

قطر،  لدولة  الشاملة  العمرانية 

السلبية  الظواهر  تعالج  إنها  كما 

االرتقاء  في  تساهم  كما  الموجودة، 

يحقق  بما  وتحسينها  بالخدمات 

قطاع  وتشجيع  الوطنية،  قطر  رؤية 

يعمل  بما  للتعاون  واإلعالن  الدعاية 

البصري  المشهد  تجميل  على 

التنسيق  في  ومساهمته  للمدينة 

مستوى  على  والحفاظ  لها،  الجمالي 

مقبول من الصورة البصرية ومقومات 

السالمة للمنطقة.

بأن  الجابر  جابر  السيد/    وأضاف 

يساهم  اإلعالنية،  اللوحات  تنظيم 

لبعض  السلبية  اآلثار  من  الحد  في 

العام  المنظر  تشوه  التي  اإلعالنات 

الالفتات  بعض  تجاوز  بينها:  ومن 

على  السلبي  وتأثيرها  لالرتفاعات 

التصميم المعماري، وتهالك اللوحات 

وتشوه  أجزائها،  بعض  تلف  أو 

بعض األجزاء أو المكونات الرئيسية 

إغالق  بعد  المهملة  اإلعالنية  للوحات 

بعض المنشآت التجارية.

{ جابر الجابر

حصر »1738 « مبنى ومحال تجاريا 
لصيانتها وتنظيم إعالناتها

في إطار حرص وزارة البلدية 
ممثلة بالبلديات على 

االرتقاء بالصورة الجمالية 
والحضارية للمدن في 

مختلف أنحاء الدولة، تقوم 
بلدية الريان بالتنسيق 

مع مالك العقارات إلجراء 
أعمال الصيانة الالزمة لها 

بما يتوافق مع الخطة 
العمرانية الشاملة لدولة 

قطر.

الدوحة           $

توصية من المجلس البلدي لـ »البلدية«

توحيد عقود المقاوالت واالستشارات

عــقــد الــمــجــلــس الــبــلــدي الــمــركــزي، 

أمــس،  والــثــالثــيــن  الــثــامــن  اجتماعه 

صاحب  بقاعة  السادسة،  الــدورة  في 

بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمير  السمو 

ســعــادة  بــرئــاســة  ــي،  ــان ث آل  خليفة 

آل  شــافــي  حــمــود  بــن  محمد  السيد 

شافي رئيس المجلس.

وتقرير  توصيات  المجلس  وناقش 

لجنة  ــن  ــي ب الــمــشــتــركــة  الــلــجــنــة 

واللجنة  العامة  والمرافق  الخدمات 

القانونية بشــأن )إضافة بند الضمان 

بناًء  المقاولين(  عقود  فــي  العشري 

العضو  ــن  الــمــقــدم م الــمــقــتــرح  عــلــى 

ممثل  الخيارين،  صالح  بــن  محمد 

الدائرة )16(.

البلدية  وزارة  المجلس  اوصى  حيث   

بــالــنــظــر فـــي تــوحــيــد نـــمـــاذج عــقــود 

)فيما يخص  المقاوالت واالستشارات 

الملزمة(  الرئيسية  والشروط  البنود 

بند  واضافة  البناء  رخص  مجمع  في 

العقود  الــعــشــري فــي هــذه  الــضــمــان 

على أن يتضمن أعمال المواد العازلة 

نصوص  طباعة  في  والنظر  للمبنى، 

بالضمان  الخاصة  المدني  القانون 

إتمام  شهادة  خلف  أو  أسفل  العشري 

أصحاب  إلعالم  األحــوال  حسب  البناء 

الــشــأن بــحــقــوقــهــم، والــتــنــســيــق مع 

توعية  بــضــرورة  للتنمية  قطر  بنك 

العامة  الــشــروط  بكافة  المواطنين 

وارشادات  المقاوالت  بعقود  المتعلقة 

البناء قبل توثيق هذه العقود. 

بالنظر  للتنمية  قطر  بنك  وأوصـــى 

مساكن  بناء  عقود  نماذج  إعــداد  في 

الضمان  شــرط  تتضمن  المواطنين 

العشري.

ــس الــبــلــدي،  ــل ــج ــم كــمــا نـــاقـــش ال

الــخــدمــات  لجنة  وتــقــريــر  تــوصــيــات 

والــمــرافــق الــعــامــة بــشــــــــأن، اقــتــراح 

أرقـــام:  الــدوائــر  فــي  حــدائــق  )تسمية 

9-13-16-20( بناًء على اقتراح لجنة 
والشوارع  واالحياء  المناطق  تسمية 

والميادين.

لجنة  وتقرير  توصيات  ناقش  كما 

بشــأن  الــعــامــة  والــمــرافــق  الــخــدمــات 

المنطقتين  فـــي  شـــــوارع  )تــســمــيــة 

لجنة  اقـــتـــراح  عــلــى  بـــنـــاًء   )71-51
والشوارع  واالحياء  المناطق  تسمية 

والميادين.

السيد  والتقارير  التوصيات  وعــرض 

علي بن فهد الشهواني، نائب رئيس 

لجنة الخدمات والمرافق العامة.

المجلس  نــاقــش  آخـــر  جــانــب  ومـــن 

لجنة  ــــــادة  اف الـــمـــركـــزي،  الـــبـــلـــدي 

الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد 

بخصوص  المجلس  توصية  على 

)تــجــمــيــل الــطــرق والــمــبــانــي إلظــهــار 

ضيوف  ــام  أم الحضاري  الــدولــة  وجــه 

ـــادرة بــنــاء على  ـــص ــال(، وال ــدي ــون ــم ال

السيد  ســعــادة  مــن  المقدم  المقترح 

شافي،  آل  شــافــي  حــمــود  بــن  محمد 

رئيس المجلس البلدي المركزي. 

وكذلك مناقشة افادة لجنة الخدمات 

ــق الــعــامــة بــشــأن الـــرد على  ــراف ــم وال

ــوص  ــص ــخ تـــوصـــيـــة الـــمـــجـــلـــس ب

الدفلة(، والصادرة  )القضاء على نبتة 

المقدم من العضو  المقترح  بناء على 

مـمـثـل  الـــــشــهــوانــي  فــهــد  بـــــن  عــلـــــي 

الدائرة )2(.

فهد  بــن  علي  السيد  ـــادة  االف وعـــرض 

لجنة  رئـــيـــس  نـــائـــب  الـــشـــهـــوانـــي، 

الخدمات والمرافق العامة.

وتـــم الــتــصــديــق عــلــى كــافــة الــبــنــود 

الــــــواردة بــاالجــتــمــاع بــالــمــوافــقــة من 

السادة األعضاء.

العامة  األمــانــة  مــن  االجتماع  وحضر 

السيد جابر حمد اللخن األمين العام 

السيد  المركزي،  البلدي  للمجلس 

األمين  الله،  محمد عبدالحميد نصر 

البلدي  للمجلس  الــمــســاعــد  الــعــام 

االجتماعات  إدارة  ومدير  المركزي، 

وشؤون األعضاء.

المطالبة الدوحة           $
بتوعية 

المواطنين 
بالشروط 

وإرشادات البناء

الحث على 
تجميل الطرق 

والمباني 
قبل انطالق 

المونديال

لموظفي بلدية الريان

دورة فــي لــغـــة اإلشــــارة
نظمت الجمعية القطرية لتأهيل 

ذوي االحتياجات الخاصة دورة 

متخصصة في لغة اإلشارة لموظفي 

بلدية الريان، للتدريب على مهارات 

التواصل مع األشخاص الصم 

في المواقف المهنية واالجتماعية 

المختلفة، تحقيقًا ألهداف بلدية 

الريان في إمكانية الوصول لجميع 

فئات األشخاص ذوي اإلعاقة ومنهم 

األشخاص ذوو اإلعاقة السمعية.

 وقدم الدورة ناجي زكارنة، 

مستشار اإلعاقة السمعية في 

الجمعية القطرية لتأهيل ذوي 

االحتياجات الخاصة، والمدرب 

الرئيسي بالدورة، وصرح أن الدورة 

تساهم في إمكانية التواصل 

بين األشخاص الصم وموظفي 

بلدية الريان مع األشخاص الصم 

المترددين على البلدية للحصول 

على الخدمات المختلفة، والدورة 

الحالية تعتمد على أساسيات لغة 

االشارة، ومبادئها، والتدريب على 

المصطلحات الخاصة بالخدمات 

المقدمة في أقسام البلدية 

المختلفة، والتي تتم ترجمتها إلى 

لغة اإلشارة.

 وأضاف طالب عفيفة، عضو 

مجلس إدارة الجمعية القطرية 

لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، 

ان الدورة التدريبية تأتي في إطار 

التعاون والتنسيق مع مؤسسات 

الدولة المختلفة ومنها بلدية الريان 

لتدريب العاملين على مهارات وسبل 

التواصل الجيد مع األشخاص ذوي 

اإلعاقة، وتكوين قطاع من العاملين 

لديهم إمكانات التواصل مع كافة 

فئات االعاقة، تحقيقًا لما جاء في 

االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة، وتوجهات مجلس إدارة 

الجمعية، والخبراء والمستشارين 

بالجمعية، وقد شارك في الدورة 

التدريبية )20( متدربًا ومتدربة من 

العاملين في إدارات وأقسام مختلفة 

في بلدية الريان.

الدوحة           $



7متابعات السنة )28( - األربعاء 2 من ربيع األول  1444هـ الموافق 28 سبتمبر 2022م العدد )9886(

واألسى،  الحزن  من  أجواء  وسط 

بالتكبيرات،  الدموع  فيها  اختلطت 

والمقيمين  المواطنين  آالف  شيع 

العالمة  الشيخ  جثمان  قطر،  بدولة 

إلى  القرضاوي،  يوسف  الدكتور 

»مسيمير«،  بمقبرة  األخير  مثواه 

الحاضرين  وجوه  عّبرت  حيث 

لمراسم التشييع المهيب عن حزنها 

وافته  الذي  الفقيد  إرث  متذكرة 

المنية عن عمر يناهز »96« عامًا.

العالمة  على  الصالة  وحضر 

الذين  المشيعين  آالف  القرضاوي 

اإلمام  مسجد  جنبات  بهم  ضاقت 

أن  قبل  عبدالوهاب،  بن  محمد 

األخير  مثواه  إلى  الجثمان  ينقل 

بمقبرة »مسيمير«، وسط حالة من 

الشديد، ظلت تسيطر على  الحزن 

صوب  يتقاطرون  الذين  المشيعين 

وتعزية  الجنازة  لحضور  المقابر، 

األمة  فقيد  في  البعض،  بعضهم 

كان  حيث  والعربية،  اإلسالمية 

شعبي  استفتاء  بمثابة  التشييع 

لمعرفة مكانة العالمة القرضاوي في 

قلوب محبيه ومريديه. 

األثر  القرضاوي  للعالمة  وكان 

الشرعي،  العلم  نشر  في  الفاعل 

والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 

الوسطية  منهج  وعلى  الحسنة، 

مثاال  حياته  كانت  فقد  واالعتدال، 

المجاهد،  والفقيه  العامل،  للعالم 

الرائد  والمفكر  الراسخ،  واألصولي 

أن  قبل  وغادرها  الدنيا  ترك  الذي 

التي  الكاملة  أعماله  موسوعة  يرى 

مائة  من  أكثر  في  قريبا  ستصدر 

مجلد.

شيعت  التي  الجموع  وتشهد 

على  أمس،  القرضاوي  العالمة 

متحصنة  متفردة،  شخصية  أنه 

يتأثر  فلم  واإليمان،  بالصبر 

بهجوم  وال  سياسي  بضغط  يومًا 

الرؤساء  يداهن  ولم  إعالمي.. 

العوام،  هوى  على  يسر  ولم  والحكام 

واضحة  مبادئ  على  ومات  فعاش 

له  ويحسب  راسخة،  ومواقف 

إسالمية  منظومة  بناء  على  حرصه 

لجمع كلمة العلماء والتسهيل على 

من  مكان  كل  في  المسلمين  عموم 

طريقة  بأفضل  المعمورة..  أرجاء 

وأسهل صورة، فساهم في تأسيس 

العالمي  االتحاد  مثل  منظمات 

والمجلس  المسلمين  لعلماء 

والهيئة  والبحوث  لإلفتاء  األوروبي 

خالل  من  اإلسالم  لخدمة  العالمية 

الخيرية  الهيئة  وكذلك  اإلنترنت 

يده  على  وتخرج  وغيرها،  العالمية 

األمة  لواء  سيحملون  علم  طالب 

نهجه  على  المسيرة  ويواصلون 

للتيسير  كداعية،  وخطاه  وخطه 

الدعوة  في  والتبشير  الفتوى  في 

والوسطية واالعتدال في المنهج.

وحول قطر التي عاش فيها ودفن بها، 

يقول العالمة القرضاوي: »عشت في 

الهامة،  مرفوع  القامة،  منتصب  قطر 

في  أداهن  ال  فأنا  الكرامة،  محفوظ 

يتهمني  أن  أحد  يستطيع  وال  ديني، 

ولو  حياتي،  في  يومًا  نافقت  بأني 

في  أسير  أو  أنافق  أن  أحب  كنت 

موطني  في  لبقيت  السلطان  ركاب 

األصلي وبقليل من التنازالت لوصلت 

إليها  وصل  التي  المناصب  أعلى  إلى 

أن  آثرت  لكني  بكثير،  دوني  هو  من 

أحتفظ بديني ومبدئي، وأثبت على 

ظالم  ولكل  للطغاة  وأقول  موقفي، 

ألهب  القيد،  يدي  في  ضع  متحديًا: 

على  عنقي  ضع  بالسوط،  أضلعي 

السكيِن، لن تستطيع حصار فكري 

يقيني،  ونور  إيماني  نزع  أو  ساعة، 

ربي،  يد  في  وقلبي  قلبي،  في  فالنور 

سأعيش  ومعيني،  ناصرني  وربي 

وأموت  عقيدتي  بحبل  معتصمًا 

مبتسمًا ليحيا ديني«.

اآلالف يشيعون العالمة القرضاوي
أجـواء من الحـزن واألسـى اختلطت فيهـا الدمـوع بالتكبيرات أثنـاء الجـنازة

عّبرت وجـوه الحاضرين للتشــييع المهـيب عن حزنهـا متذكرة إرث الفقيد

المشهد األخير لوداع القرضاوي أثبت للجميع مكانته في قلوب محبيه ومريديه

} تصوير – أسامة الروسان

كتب          أكرم الفرجابي

بمقبرة »مسيمير«
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مسابقة ينظمها النادي العلمي بالتعاون مع المكتبة الوطنية

تحـدي صـنــاع الحـلــول
النادي  في  الصناع  واحة  قسم  بين  بالتعاون 

قطر  مكتبة  في  اليافعين  وقسم  القطري  العلمي 

الحلول  صناع  تحدي  مسابقة  انطلقت  الوطنية 

الثانوية  المرحلتين  طالب  تستهدف  التي 

الفرصة  الشباب  منح  بغرض  وذلك  واإلعدادية، 

يتم  ما  لمشكلة  مبتكرة  حلول  إلى  للتوصل 

اصطحابهم  خالل  من  وذلك  مسبقًا  تحديدها 

والتصميم  العلمي  التفكير  عالم  إلى  رحلة  في 

استكشاف  عليهم  سيتعين  حيث  الهندسي، 

وتنفيذ مراحل هذا النوع من التحدي.

إبداعية  أفكار  المشاركون بتوليد  الطالب  ويقوم 

لحل مشكلة ما حيث سيتم تزويدهم بالمهارات 

لتطوير  إليها  يحتاجون  التي  والموارد  واألدوات 

التحدي  في  المشاركون  خضع  وقد  حلولهم، 

ماهية  على  للتعرف  تمهيدية  جلسات  عدة  إلى 

التفكير  مرحلة  جاءت  ثم  التصميمي  التفكير 

تم  محددة  علمية  منهجية  خالل  من  والتخطيط 

األولي  النموذج  الدخول في مرحلة تنفيذ  بعدها 

واالختبار  البناء  مرحلة  بعده  من  تأتي  حيث 

وتستمر  النماذج،  هذه  تقييم  مرحلة  إلى  وصواًل 

حيث  سبتمبر  شهر  فترة  طيلة  المراحل  هذه 

نهاية  في  المقدمة  المشاريع  تقييم  سيتم 

التحدي وفق معايير واضحة ومحددة.

ويشارك في المسابقة تسعة عشر طالبًا وعشر 

متخصصة  علمية  مدارس  خمس  من  طالبات 

والتكنولوجيا  للعلوم  قطر  مدرسة  هي  ودولية 

قطر-  وأكاديمية  بالدوحة  األميركية  والمدرسة 

للعلوم  قطر  وأكاديمية  الدوحة  وكلية  الدوحة 

والتكنولوجيا.

وفي هذا الشأن قال المهندس سلمان السليطي 

تأتي  المسابقة  هذه  بأن  الصناع  واحة  رئيس 

مكتبة  بين  المستمر  التعاون  إطار  ضمن 

فيه  لما  القطري  العلمي  والنادي  الوطنية  قطر 

تعاملهم  سوية  من  يرفع  وبما  الطالب  صالح 

بطريقة  وحلها  تواجههم  التي  المشكالت  مع 

من  عدد  اتباع  خالل  من  وعلمية  ممنهجة 

النهاية  في  تؤدي  التي  المتسلسلة  الخطوات 

إن  وحيث  للمشكلة،  مقترح  حل  تقديم  إلى 

حل  من  أكثر  لها  يكون  قد  الواحدة  المشكلة 

خالل  من  الحلول  هذه  بين  التفاضل  فيجب 

والتكلفة  الحل  تطبيق  سهولة  منها  معايير  عدة 

األمن  بمعايير  وااللتزام  للمشروع  االقتصادية 

لهذه  قدمنا  الصناع  واحة  في  ونحن  والسالمة، 

الالزمين  الفنية  والمعرفة  الدعم  المسابقة 

بمختلف  المجهزة  التدريب  قاعات  توفير  مع 

مثل  أولي  نموذج  أي  لتنفيذ  الالزمة  األجهزة 

بالليزر  القطع  وأجهزة  األبعاد  ثالثية  الطابعات 

اإللكترونية. القياس  وأجهزة 

الهاجري  مانع  الطالب  عبر  جانبه  ومن 

للعلوم  قطر  أكاديمية  فريق  أعضاء  أحد 

التي  التجربة  بهذه  سروره  عن  والتكنولوجيا 

ساعدته في كيفية التعاون مع مجموعة كبيرة 

استخدام  تعلمت  لقد  قاله:  وفيما  فريق،  ضمن 

اسمها  أعرف  أكن  لم  التي  واألدوات  المعدات 

أتوقع  لم  كما  بها،  تقوم  التي  الوظيفة  أو  سابقًا 

المتميز  الشكل  بهذا  العلمي  النادي  يكون  أن 

بأحدث  المجهزة  واألقسام  المرافق  هذه  وبه 

أفكارنا  تنفيذ  في  ساعدتنا  التي  التجهيزات 

احترافية. وبكل  عالية  بجودة 

أما المشارك جاسم العذبة ضمن نفس الفريق 

من  تعلمت  لقد  فيقول: 

فقد  الكثير  هذه  تجربتي 

حيث  لي  مفيدة  كانت 

مختلفة  تجربة  إنها 

التي  التجارب  كل  عن 

المدرسة  في  خضناها 

التعامل  أسلوب  حيث  من 

التجهيزات  حيث  ومن 

في  والمتوفرة  المتطورة 

القطري  العلمي  النادي 

بأننا  شعرنا  بحيث 

لمرحلة  وصلنا  بالفعل 

ينفذون  الذين  المهندسين 

وهذا  حقيقية،  مشاريع 

ثقة  أعطانا  بالطبع 

كانت  لقد  أكبر،  بالنفس 

لن  رائعة  تجربة  بالفعل 

أبدًا. ننساها 

سهى  المتطوعتان  وقالت 

سالمي  وإكرام  الحامي 

سعادتهما  أبدتا  اللتان 

أتيحت  التي  الفرصة  بهذه 

تجربة  كانت  لقد  لهما: 

التعامل  حيث  من  عظيمة 

واألدوات  التجهيزات  مع 

النادي  في  المتطورة 

كما  القطري،  العلمي 

على  جديدة  تجربة  أنها 

ضرورة  حيث  من  الطالب 

الصندوق  خارج  التفكير 

مناسب  حل  إلى  والوصول 

يواجهونها  التي  للمشكلة 

التصميم  مرحلة  ثم 

والتجريب  والبناء 

إلى  للوصول  والتعديل 

األمثل. الحل 

الدوحة           $

اطلع على طبيعة الدراسة التخصصية بها

عضو البرلمان األسترالي يزور 
مدرسة العلوم والتكنولوجيا

العضو  ديب  جهاد  السيد  سعادة  قام 

ويلز  ساوث  نيو  بوالية  البرلماني 

لخدمات  الظل  ووزير  األسترالية، 

والتغير  للطاقة  الظل  ووزير  الطوارئ 

المناخي، الذي يزور البالد حاليًا، بزيارة 

والتكنولوجيا  للعلوم  قطر  لمدرسة 

الثانوية بنين، حيث كان في استقباله 

العمادي  مندني  علي  محمد  السيد 

مدير المدرسة. 

اطلع سعادته خالل الزيارة على طبيعة 

بالمدرسة،  التخصصية  الدراسة 

التعليمية  واألساليب   STEM ومنهجية 

المدرسة  ودور  المدرسة،  في  المتبعة 

القرن  مهارات  من  الطلبة  تمكين  في 

لاللتحاق  وتأهيلهم  والعشرين  الواحد 

والعالمية،  المحلية  الجامعات  بأرقى 

شرح  إلى  الزائر  الوزير  واستمع 

تفصيلي حول التجهيزات التكنولوجية 

بالمختبرات  التعليمية  والوسائل 

الحديثة  التقنيات  وتوظيف  والمعامل 

والمشاريع  العلمية  األبحاث  في 

الطالبية.

البرلماني  العضو  سعادة  اطلع  كما 

المدرسة  إنجازات  على  األسترالي 

الدولية  المسابقات  في  والطالب 

مجاالت  في  وخصوًصا  والمحلية 

البحث العلمي والمشاريع، وقام بجولة 

المعامل  وتفقد  المدرسة،  في  ميدانية 

الطاقة،  مختبر  مثل  والمختبرات 

التصنيع،  مختبر  العلوم،  مختبرات 

الطب  مختبر  الروبوت،  مختبر 

االفتراضية،  الحيوي، مختبر الحقيقة 

ومختبر الواقع المعزز. الجدير بالذكر 

أن الزيارة جاءت في إطار تبادل الخبرات 

التعليمية والتربوية بين وزارة التربية 

قطر  بدولة  العالي  والتعليم  والتعليم 

وغيرها من دول العالم.

الدوحة           $

أطلقه جهاز التخطيط واإلحصاء

مسح لدراسة المحددات االجتماعية للخصوبة
التخطيط  جهاز  أطلق  الدوحة-قنا- 

الدولي  الدوحة  ومعهد  واإلحصاء 

لألسرة، التابع لمؤسسة قطر للتربية 

مسحا  المجتمع،  وتنمية  والعلوم 

ميدانيا لدراسة المحددات االجتماعية 

للخصوبة في دولة قطر.

إن  أمس،  بيان  في  الجهاز،  وقال 

منهجية  بتطوير  قامتا  الجهتين 

تمثيلية  عينة  إلى  للوصول  الدراسة 

على  للحصول  القطري  المجتمع  من 

تشكيل  في  تساهم  دقيقة  نتائج 

تطوير  في  ستسهم  التي  األدلة 

لدولة  الخمسية  السكانية  السياسة 

يأتي  المسح  أن هذا  إلى  قطر، مشيرا 

كافة  لدراسة  المعهد  خطة  ضمن 

معدالت  بتراجع  المتعلقة  األبعاد 

ومبرزا  قطــر،  دولة  في  الخصوبة 

االستراتيجي  المشروع  هذا  أهمية 

السياسات  تطوير  في  وإسهامه 

السكانية في قطر.

»أصدقاء البيئة« 
يقدم ورشة 

توعوية زراعية

انطالقا من حرص 

البيئة  أصدقاء  مركز 

والتثقيف  التوعية  على 

البيئي في مدارس الدولة 

أهمية  على  وتأكيدا 

األشجار في حياتنا، قدم 

المركز ورشة توعوية 

لطالب  تثقيفية  زراعية 

االبتدائية  المرحلتين 

لمدارس  واإلعدادية 

وذلك  العالمية  الحياة 

بأهمية  تعريفهم  بهدف 

األشجار التي تمثل أحد 

الطبيعية  الموارد  أهم 

في  والمساعدة  المتجددة 

التنوع  على  المحافظة 

والبيئي. الحيوي 

حيث شارك الطالب 

المدرسة  في تزيين 

النباتات  بأحواض 

منظر  إلضفاء  الداخلية 

وتعزيز  للمدرسة  جمالي 

دور األشجار في التنوع 

البيئي.

المهندس فرهود  وقال 

المدير  الهاجري  هادي 

أصدقاء  لمركز  التنفيذي 

المركز يواصل  إن  البيئة 

البيئي  التوعوي  برنامجه 

للمدارس من  الموجه 

أجل رفع مستوى الوعي 

الطالب بأهمية  لدى 

الزراعة، ونعمل على 

ممكن  عدد  بأكبر  تنفيذه 

من المدارس في الدولة.

الدوحة           $
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نظمتها جامعة قطر بالتعاون مع السفارة الكورية

ورشة حول تغير المناخ

بجامعة قطر.. د. الغانم:

تنفيذ دراسات تخدم البحث العلمي

في  المتقدمة  المواد  مركز  نّظم 

تحت  عمل  ورشة  قطر  جامعة 

والتنمية  المناخ  »تغّير  عنوان 

المستدامة«، بالتعاون مع سفارة 

قطر.  في  الكورية  الجمهورية 

المهتّمين  من  عدٌد  بها  وشارك 

والتنمية  المناخ  بمجال 

المستدامة.

من  عدد  الورشة  تخّلل 

تقديمها  تّم  التي  المحاضرات 

وخبراء  باحثين  قبل  من 

المناخ  مجال  في  متخّصصين 

وتضّمن  المستدامة.  والتنمية 

مواضيع،  عّدة  الورشة  برنامج 

منها: نهج استخدام ثاني أكسيد 

الكربون في بيئة قطر، ومستقبل 

دولة  في  للمياه  التحتية  البنية 

بعنوان  نقاشية  وحلقة  قطر، 

»االستجابة لتغّير المناخ«.

األستاذة  قالت  كلمتها،  وفي 

المعاضيد،  مريم  الدكتورة 

للبحث  الجامعة  رئيس  نائب 

تغّير  »إّن  العليا:  والدراسات 

المستدامة  والتنمية  المناخ 

التي  الموضوعات  أهّم  أحد  هو 

رأس  على  قطر  دولة  وضعتها 

قطر  رؤية  حّددت  فقد  أولوياتها، 

والتنمية  البيئة   2030 الوطنية 

البحثية  ركائزها  كإحدى 

على  البارزة  األمثلة  ومن  األربعة. 

القدم  لكرة  العالم  كأس  ذلك 

2022، الذي يتّم تنظيمه كحدث 
ستكون  حيث  للبيئة،  صديق 

عالم  كأس  بطولة  أول  هذه 

انبعاثات  من  خالية  القدم  لكرة 

الكربون. كما تضع جامعة قطر 

مقدمة  في  البيئية  الدراسات 

أولوياتها البحثية«.

السيد  سعادة  قال  جانبه،  من 

جمهورية  سفير  لي،  هو  جون 

كوريا لدى قطر: »إّن تغّير المناخ 

فنحن  حالًيا،  نعيشه  واقع  هو 

الحر  وموجات  الفيضانات  نرى 

بصورة  الفترة  هذه  في  والجفاف 

العديد  حّذر  ولقد  مسبوقة،  غير 

الظروف  هذه  أّن  من  الخبراء  من 

ستتزايد  القاسية  المناخية 

بحاجة  فنحن  المستقبل،  في 

الدولي  التعاون  من  مزيد  إلى 

والتكنولوجيا الخضراء المتقّدمة 

للتغّلب على هذه األزمة«.

لي:  السيد  سعادة  وأضاف 

في  وكوريا  قطر  دولة  »تشترك 

وجهات نظر مشتركة حول تغّير 

العمل  خطة  فتعتبر  المناخ، 

 2030 المناخ  لتغّير  الوطنية 

الخطط  أكثر  إحدى  قطر  لدولة 

كما  المنطقة.  في  المدروسة 

تعهّدت كوريا بخفض انبعاثات 

 40% بنسبة  الوطنية  الكربون 

حتى   2018 عام  في  من مستواها 

2030 والوصول إلى حياد الكربون 
بحلول عام 2050«.

إلى  جون  السيد  سعادة  وأشار 

الرئيسية  المجاالت  أهّم  أّن 

الورشة  هذه  عليها  ترّكز  التي 

الخضراء  التكنولوجيا  هي 

المفاتيح  أحد  تعتبر  التي 

المناخ  تغّير  لمواجهة  الرئيسية 

في  المستدامة  التنمية  وضمان 

الخبراء  فتبادل  المستقبل. 

بين  المشتركة  واألبحاث 

قطر  في  والمؤسسات  الجامعات 

كبير  بشكل  سيساهم  وكوريا 

أكثر  تكنولوجيا  تطوير  في 

كفاءة وصديقة للبيئة. 

أكدت األستاذة الدكتورة كلثم الغانم 

والدراسات  البحوث  معهد  مديرة 

المسحية  واالقتصادية  االجتماعية 

)SESRI( أن المعهد نفذ مؤخرا دراسات 

في  العلمي  البحث  أولويات  تخدم 

الجامعة وتلبي احتياجات المجتمع؛ 

الحكومة  خدمات  تقييم  مسح  مثل 

النفسية  الصحة  ومسح  االلكترونية 

ودراسة  الزراعي  والتعداد  الوطني 

ومسح  الزراعية  واإلنتاجية  التكلفة 

التماسك  مؤشرات  ومسح  التعليم 

األسري وأخيرًا مسح الهوية الوطنية.

حول  صحفي  تصريح  في  وقالت 

نفذ  المعهد  إن  المعهد  مستجدات 

ودورية  مستمرة  بصورة  دراسات 

العمال  رفاه  ومسح  الشامل  كالمسح 

ومسح  السنوي،  نصف  والمسح 

لتنفيذ  حاليا  ويحضر  التعليم، 

جودة  ودراسة  االستهالك  مسح  دراسة 

الحياة الحضرية. 

تعاونًا  الدراسات  هذه  تنفيذ  ويأتي   

المختلفة  الدولة  مؤسسات  مع 

تحقيقًا  القضايا  بهذه  االهتمام  ذات 

لفلسفة الجامعة في خدمة المجتمع 

بالخبرات  رفده  خالل  من  ومؤسساته 

قطر  جامعة  في  المتاحة  والموارد 

دولة  رؤية  يدعم  خبرة  بيت  بوصفها 

قطر واستراتيجيتها التنموية.

أهمية  حول  سؤال  على  ردها  وفي   

قالت  الوطنية  الهوية  دراسة  واهداف 

»تتمثل  الغانم:  كلثم  الدكتورة 

مكونات  تحديد  في  الدراسة  أهمية 

الهوية الوطنية في قطر والتعرف على 

صناع  دعم  شأنه  من  والذي  محدداتها 

القرار في تصميم السياسات الوطنية 

بيانات  خالل  من  بالهوية  المرتبطة 

مبنية على حقائق. تجدر اإلشارة إلى 

في  التشريعات  تحليل  خالل  من  أنه 

قد  القطري  المشرع  أن  يتضح  الدولة 

وأكد  الهوية  سمات  بعض  إلى  تطرق 

وتعزيز  مقوماتها  على  المحافظة  على 

االنتماء للهوية الوطنية«.

بهدف  الدراسة  هذه  تنفيذ  يأتي 

لدى  الوطنية  الهوية  مفهوم  تحديد 

بحيث  محددة  فترة  خالل  المواطنين 

يمكن قياس أية تغيرات قد تطرأ على 

والعوامل  مستقبال  الوطنية  الهوية 

المؤثرة فيها. 

المدربين  الباحثين  من  فريق  ويقوم 

عينة  مع  شخصية  مقابالت  بعمل 

أسئلة  وطرح  المواطنين  من  مختارة 

متعلقة بتوجهاتهم وآرائهم نحو مفهوم 

الهوية.

البحوث  معهد  مديرة  وقالت 

واالقتصادية  االجتماعية  والدراسات 

البحث  إن  قطر  بجامعة  المسحية 

في  أساسية  ركيزة  يعتبر  العلمي 

رؤية الجامعة بحيث تسعى ألن تكون 

البحث  مجال  في  اقليميًا  متميزة 

للباحثين  المفضل  الخيار  وتكون 

في  الريادة  لها  يكون  بحيث  والطالب، 

إنتاج أبحاث عالية الجودة.

خريطة  تعتمد  الجامعة  إن  وقالت 

مع  تتوافق  طموحة  بحثية  طريق 

ورؤية  للدولة  الوطنية  االستراتيجية 

تحقيق  إلى  وتهدف   ،2030 قطر 

والتحولّية  الرئيسية  األولويات 

األربعة:  البحث  مجاالت  في 

واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا 

والعلوم  الصحة  والبيئة،  الطاقة 

اإلنسانية  العلوم  الحيوية،  الطبية 

البحثية  والدراسات  واالجتماعية، 

المسحية والتي تتضمن استطالعات 

وهي  بالعينة.  والمسوح  العام  الراي 

عبارة عن جمع معلومات وبيانات عن 

ظاهرة للتعرف عليها من خالل إجابات 

هذا  المجتمع.  في  االفراد  من  عينة 

باستخدام  يسمح  البحث  من  النوع 

وطرق  األدوات  من  متنوعة  أساليب 

المقابالت  تتضمن  البيانات  جمع 

الشخصية والهاتف واالنترنت.

متوفرة عبر »حكومي«

»2216« خدمة إلكترونية حكومية
علمت »$« أن عدد 

الخدمات اإللكترونية 
المتوفرة عبر بوابة 

الحكومة اإللكترونية 
لدولة قطر »حكومي« 

وصلت إلى ما يقرب من 
2216 خدمة إلكترونية 

متنوعة بين خدمات 
الصحة والبيئة والدعاوى 

القضائية واإلسكان 
والمواصالت والمال 
واألعمال واالستثمار 

والتعليم والتدريب 
والتوظيف، بجانب 

خدمات السياحة والرياضة 
وكذلك توفر معلومات 

لزوار البوابة حول أهم 
الفعاليات التي تنظمها 
الدولة وأهم التطبيقات 

اإللكترونية الحكومية.

وتعد الخدمات األكثر طلبا عبر البوابة 

الصحية  البطاقة  بتجديد  الخاصة 

خدمة  ثم  اإللكتروني،  التوثيق  ثم 

للقومسيون  اإللكتروني  التسجيل 

الجنائية  الدعاوى  وطلبات  الطبي، 

وأسرة،  مدني  دعوى  صحيفة  وافتتاح 

وخدمات  العمل،  تصاريح  وخدمات 

المناقصات. دفع رسوم 

بسهولة  »حكومي«  بوابة  وتتميُز 

وتتيح  والفاعلية  االستخدام 

األعمال  ورجال  والمقيمين  للمواطنين 

الخدمات  على  الحصول  والزوار 

الحكومية بسهولة ويسر. والمعلومات 

وتدعم البوابة الجديدة تقنيات الذكاء 

المفتوحة،  والبيانات  االصطناعي 

وتعمل على كافة أجهزة الحاسب اآللي 

الذكية،  والهواتف  اللوحية  واألجهزة 

األمان  من  عاليٍة  بمستوياٍت  وتتميز 

والخصوصية وقابليتها للتوسع، حيث 

من الممكن إضافة المزيد من الخدمات 

مع  للبوابة  والخصائص  والمعلومات 

مرور الوقت.

موحًدا  مركًزا  حكومى  بوابة  وتمثُل 

اإللكترونية  الخدمات  على  للحصول 

باإلضافة  كافة،  الحالية  الحكومية 

مثل  الجديدة  الخدمات  بعض  إلى 

لألفراد  التجاري  السجل  خدمات 

من  مطورة  وخدمات  والشركات 

كما  أخرى.  حكومية  مواقع  ِقبل 

عن  دقيقة  معلومات  البوابة  تتضمُن 

بما  الحكومية  المؤسسات  معظم 

والمجالس  والهيئات  الوزارات  فيها 

لمختلفة ا

بتقريب  محورًيا  دوًرا  البوابة  وتؤدي 

الخدمات الحكومية إلى الجمهور، كما 

بتبني  قطر  دولة  حكومة  التزام  تحقق 

استجابة  وتطوير  الحديثة  التقنيات 

الحكومية  والمؤسسات  الوزارات 

المجتمع. أفراد  لخدمة 

وتساهم بوابة حكومي - الجيل القادم 

2030 بخصوص  في تحقيق رؤية قطر 

ودعم  المؤسسي  والتطوير  التحديث 

التنميــة  اســتراتيجية  تركيــز  محور 

الخاص   2022-2018 الوطنيــة 

القيــم  وترســيخ  القــدرات  بتضمـيـن 

بمستوى  لالرتقاء  المؤسسية 

والشركات  لألفراد  المقدمة  الخدمات 

اإلدارية  العمليات  كفاءة  ورفع 

تكنولوجيا  وتوظيف  الحكومية 

تقديم  في  فّعال  بشكل  المعلومات 

العامة. الخدمات 

من  الجديدة  للنسخة  وأضيفت   

التي  المتعامل  رحلة  حكومي،  بوابة 

اإلجراءات وتسهيل  إلى تبسيط  تهدف 

والبيانات  المعلومات  إلى  الوصول 

واستخراج  المعامالت  إلنجاز  الالزمة 

تصنيف  تم  حيث  الرسمية،  الوثائق 

الحياة  لمراحل  طبًقا  الخدمات 

للجهات  وفًقا  فقط  وليس  المعروفة 

واإلجراءات الخاصة بها.

األخرى  الخصائص  بين  ومن 

وخاصية  االصطناعي  الذكاء  للبوابة 

بيانات  تستعرض  التي  »بياناتي« 

التنبيه  في  وتساعد  بيسر  المتعامل 

إتمامها  الواجب  والمعامالت  بالخدمات 

المتكاملة  الحكومية  والخدمات 

للمحتوى  الالمركزي  والتطوير 

والتنبيهات  البيانات  قاعدة  ومركزية 

النظام. ورسائل 

السنوات  في  حكومي  شهدت  وقد 

حجم  في  هائاًل  نموا  األخيرة 

تقدمها  التي  والخدمات  االستخدام 

حكومي  تقدم  وحالًيا  لمستخدميها، 

والمواطنين  للشركات  يمكن  خدمات 

بشكل  إنجازها  والزوار  والمقيمين 

تلك  تتضمن  الشبكة.  على  كامل 

المرورية  المخالفات  سداد  الخدمات 

وتجديد  المرافق  استخدام  وفواتير 

أخرى. وخدمات  الصحية  البطاقات 

دولة  في  الرقمية  الحكومة  وتهدف  هذا 

إلى توفير حياة أفضل للمجتمع؛  قطر 

التكنولوجيا  استخدام  إن  حيث 

إلى  يسعى  العالم  مستوى  على 

وتقدم  وأسرع.  أبسط  حلول  تقديم 

فرًصا  الحكومية  للجهات  التكنولوجيا 

وعالم  الجمهور  مع  للتواصل  جديدة 

عن  فضاًل  احتياجاتهم،  لتلبية  األعمال 

موظفو  يحتاجها  التي  األدوات  توفير 

ذات  متميزة  خدمة  لتقديم  الحكومة 

بالفعالية  تتسم  عالمي  مستوى 

واالبتكار.

النسخة  تدشين  تم  بالذكر  جدير 

قطر  حكومة  بوابة  من  األولى 

ثم   ،2008 عام  »حكومي«  اإللكترونية 

والثالثة   ،2010 عام  الثانية  النسخة 

.2022 2017 والرابعة عام  عام 

كتب          محمد أبوحجر

تجديد البطاقة الصحية وطلبات 
الدعاوى بين األكثر معاملة

{  جون هو لي{ د. مريم المعاضيد

الدوحة              $
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ضمن سلسلة األبحاث والرسائل العلمية

»األوقاف« تصدر كتابين جديدين
البحوث  إدارة  أصدرت  قنا-  الدوحة- 

األوقاف  بوزارة  اإلسالمية  والدراسات 

كتابين  اإلسالمية،  والشؤون 

األرحام  ذوي  »ميراث  األول  جديدين، 

القطري  والقانون  اإلسالمي  الفقه  في 

- دراسة مقارنة« للدكتور محمد بن 

الثاني  اإلصدار  أما  الكواري،  عمران 

الحلل  »رقم  لكتاب  تحقيق  فهو 

ابن  الدين  للسان  الدول«  نظم  في 

بن  محمد  الشيخ  به  قام  الخطيب، 

المحمود. محمود 

هذين  أن  األوقاف،  وزارة  وذكرت 

سلسلة  إطار  في  يأتيان  اإلصدارين 

العلمية(،  والرسائل  )األبحاث 

للمكتبة  نوعية  إضافة  ويمثالن 

السلسلة  أن  موضحة  اإلسالمية، 

الرسائل  طباعة  تتبنى  التي 

للباحثين  المهمة  العلمية  واألبحاث 

بشكل  وللقطريين  عام  بشكل 

الشرعية  العلوم  مجال  في  خاص 

القضايا  تخدم  اإلسالمية  والدراسات 

لألمة  والثقافية  والفكرية  العلمية 

بالجدية  وتتسم  والمجتمع، 

اهتماما  وتولي  والمعاصرة،  واألصالة 

للباحثين  العلمي  باإلنتاج  خاصا 

القطريين على وجه الخصوص دعما 

نشر  على  لهم  وتحفيزا  وتشجيعا 

المكتبة  وتزويد  المعرفي،  نتاجهم 

القطرية واإلسالمية بنفائس وجديد 

التي  العلمية  واألبحاث  الدراسات 

تشخيص  في  فعال  بشكل  تسهم 

المشكالت  ومعالجة  الحاجات، 

بأسلوب ناجع ومتزن.

األرحام  ذوي  »ميراث  كتاب  ويتناول 

القطري  والقانون  اإلسالمي  الفقه  في 

- دراسة مقارنة« معنى ذوي األرحام، 

الفقه  في  المصطلح  هذا  وماهية 

بتركة  المتعلقة  والحقوق  اإلسالمي، 

والقانون،  الفقه  في  األرحام  ذوي 

ذوي  وأصناف  توريثهم،  وكيفية 

والقانون  اإلسالمي  الفقه  في  األرحام 

الرسالة  هذه  بينت  حيث  القطري، 

اإلسالمية  الشريعة  عناية  مدى 

بالغ  اهتمام  من  أولته  وما  بالحقوق، 

لها.

الحلل  »رقم  المحقق  الكتاب  أما 

لدرة  تحقيق  فهو  الدول«  نظم  في 

منظومة  هي:  أندلسية  تاريخية 

بالد  حكموا  الذين  الخلفاء  تاريخ  في 

وهو  الناظم،  عهد  وقت  إلى  اإلسالم 

لسان الدين ابن الخطيب، أحد أعالم 

والوزارة  الرياسة  في  الكبار  غرناطة 

الباحث  حقق  وقد  واألدب،  والتاريخ 

قدم  حيث  علميا  تحقيقا  الكتاب 

مؤلفاته،  وذكر  لمؤلفه،  وترجم  له، 

وأحوال عصره، ثم علق عليه.

يذكر أن سلسلة )األبحاث والرسائل 

المصرف  من  بدعم  تصدر  العلمية( 

والثقافية  العلمية  للتنمية  الوقفي 

صدر  وقد  لألوقاف،  العامة  باإلدارة 

المؤلفات  من  عدد  سابقا  عنها 

القيمة.

من معجم مفردات الحياة اليومية

»كتارا« تنجز »7« مجلدات
الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  أعلنت  الدوحة-قنا- 

»كتارا« عن إنجاز 7 مجلدات من معجم »مفردات الحياة 

»األماكن«،  معجم  من  األول  المجلد  وإعداد  اليومية« 

»ثنائية  الثقافية  قطر  موسوعة  مشروع  ضمن  وذلك 

معجم  منها  معاجم،  عدة  على  يشتمل  والذي  اللغة«، 

الشعبية  والتعابير  واألماكن،  اليومية  الحياة  مفردات 

واألمثال الشعبية.

عام  مدير  السليطي  إبراهيم  بن  خالد  الدكتور  وقال 

مشروع  إن  »كتارا«،  الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة 

لكونه  خاصة  أهمية  يشكل  الثقافية  قطر  موسوعة 

السياحية  ومعالمها  بقطر  التعريف  على  يعمل 

 7 طباعة  سيتم  أنه  إلى  مشيرا  والتراثية،  والثقافية 

اليومية، في يناير  الحياة  مجلدات من معجم مفردات 

2023، حيث يشتمل هذا المعجم على نحو 20 مجلدا، 
ما  إلى  األماكن  معجم  مجلدات  عدد  يصل  أن  متوقعا 

بين 3 و4 مجلدات.

المشرف  السيد،  عبدالرحيم  خالد  أكد  جانبه،  من 

األول  المجلد  أن  الثقافية،  قطر  موسوعة  مشروع  على 

موسوعة  في  أساسية  ركيزة  يعد  األماكن  معجم  من 

قطر الثقافية لربط األماكن في الدولة بتاريخها العربي 

المعاجم  األماكن من  األصيل من خالل تأصيل أسماء 

اللغوية وغيرها وربطها بالشواهد الشعرية.

الثقافية من أساتذة  ويتكون فريق عمل موسوعة قطر 

جامعة  في  واألدب  واللسانيات  اللغة  في  مختصين 

الجامعة  بين  العلمي  التعاون  إطار  في  وذلك  قطر، 

ومؤسسة »كتارا«.

وفي ذات السياق، بينت الدكتورة مريم النعيمي مدير 

لجنة إنجاز مشروع موسوعة قطر الثقافية، أن األجزاء 

الحياة  مفردات  معجم  من  تجهيزها  تم  التي  السبعة 

اليومية تشتمل على الحروف األبجدية من الهمزة إلى 

الخاء، ويتم العمل على استكمال بقية الحروف.

لعرض اإلنتاج الفكري القطري

»الثقافة« تشارك بمعرض الرياض للكتاب
الثقافة وعدد من  تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة 

الدولي  الرياض  معرض  في  القطرية  النشر  دور 

سبتمبر   29 من  الفترة  خالل  يقام  الذي  للكتاب 

المقبل. 8 اكتوبر  الجاري ويستمر حتى 

عالقات  بناء  إلى  الثقافة  وزارة  مشاركة  وتهدف 

النشر،  وصناعة  الثقافة  مجال  في  العاملين  مع 

إصدارات  من  القطري  الفكري  اإلنتاج  وعرض 

الدوحة.  الوزارة ومجلة 

عدد  خالل  من  الثقافة  وزارة  مشاركة  وتأتي 

للكتب  الوتد  دار  وهي  القطرية،  النشر  دور  من 

خليفة  بن  حمد  جامعة  ودار  والمطبوعات، 

للنشر،  روزا  ودار  للنشر،  كتارا  ودار  للنشر، 

للتجارة. وسمرقند 

البوعينين  جاسم  السيد  قال  السياق  هذا  وفي 

دور  تشارك  الثقافة:  بوزارة  المكتبات  إدارة  مدير 

اصداراتها  من  كبيرة  بمجموعة  القطرية  النشر 

تقدم  ان  المزمع  من  حيث  والمثرية،  المتنوعة 

وأخرى  ثقافية  كتب  منها  عنوانا،   164 الوتد  دار 

في القانون، وكتب تعليمية ولألطفال، إذ تعتبر 

الرياض  األولى للدار في معرض  هذه المشاركة 

للكتاب.  الدولي 

بشكل  للكتاب  الدولي  الرياض  معرض  ويقام 

منصة  ُيعد  حيث  الرياض،  مدينة  في  سنوي 

العاملين  واألفراد  والمؤسسات  للشركات 

والترجمة،  والنشر  األدب  بقطاعات  والمهتمين 

دوره  إلى  إضافًة  وخدماتهم،  مؤلفاتهم  لعرض 

في  القراءة  شغف  وتنمية  تعزيز  في  األساسي 

والثقافي  المعرفي  الوعي  وزيادة  المجتمع، 

واألدبي والفني، وذلك من خالل تحفيز األفراد على 

المصنفات  واقتناء  لالطالع  الكتاب  معرض  زيارة 

وحضور  والتعليمية،  واألدبية  الثقافية 

والمحاضرات  والندوات  العمل  وورش  المؤتمرات 

المصاحبة  والمبادرات  والفنية  واألدبية  الثقافية 

للمعرض.

بمهرجان قطر الدولي للفنون

إبـــداعـــات متنــوعـــة

الذي  للفنون  الدولي  قطر  مهرجان  فعاليات  أمس  تواصلت 

تحتضنه المؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« بالتعاون 

مع شركة مابس العالمية، بروح فنية متجددة وحلة إبداعية 

وفنانة  فنان   300 من  متميزة  مشاركة  وسط  وذلك  متألقة، 

إبداعاتهم  تتنوع  العالم،  دول  مختلف  من  دولة   65 يمثلون 

600 لوحة تشكيلية،  بين الرسم وأعمال النحت، تعبر عنها 

التجارب  التي تمثل مختلف  الفنية  المدارس  والتي تجسد 

واألساليب اإلبداعية. 

 ومنذ الصباح الباكر، بدأ الفنانون التشكيليون المتواجدون 

لوحاتهم  بإنجاز  15و18و19  للمبنى  المقابلة  الساحة  في 

أكثر  وكانوا  التعبيرية،  وأنماطهم  أساليبهم  وفق  الفنية، 

واقعيا؛  وترجمتها  التشكيلية  الفنون  تطويع  في  تمرسا 

الفن  دمج  إلى  يسعى  الذي  المهرجان  موضوع  مع  ليتماشى 

التشكيلي بكرة القدم والرياضة، عبر أعمال فنية تتنوع بين 

التقليدي والعصري أو برؤية حداثية مبتكرة وجديدة. 

رمضان  مجد  التشكيلية  الفنانة  وصفت  السياق،  هذا  وفي 

للفنون  الدولي  قطر  بمهرجان  اللبنانيين  الفنانين  مشاركة 

به  يتميز  بما  سعادتها  عن  معربة  ومتنوعة،  غنية  بأنها 

عالمي  بصري  إبداعي  مشهد  من  الدولي  الفني  الحدث  هذا 

تعكسه المشاركات الفنية لنخبة من الفنانين التشكيليين 

من مختلف دول العالم. 

الرابعة  النسخة  انطالق  يتزامن  بأن  سرورها  عن  وعبرت 

قطر  دولة  تشهدها  التي  المكثفة  االستعدادات  مع  للمهرجان 

أن  إلى  مشيرة   ،2022 العالم  كأس  مونديال  باستضافة 

والعرب  عموما  للفنانين  يتيح  للفنون  الدولي  قطر  مهرجان 

خاصة االطالع على تجارب مختلفة من دول عديدة كاليابان 

وروسيا، واالطالع على فنونهم التي تعكس حضارات الشعوب. 

عصمت  الدكتورة  التشكيلية  الفنانة  عبرت  جهتها،  من 

الدولي  قطر  مهرجان  في  األولى  للمرة  سعادتها  عن  حريري 

التشكيلية،  الفنية  الثقافات  مختلف  يجمع  الذي  للفنون 

اإلبداع  نوافذ  الفنان  أمام  يفتح  المهرجان  أن  إلى  مشيرة 

بلوحات  تشارك  أنها  مبينة  التشكيلي،  مخزونه  لينشر 

تشتهر  التي  الخالبة  الطبيعة  عناصر  الفتة  بروحانية  تمزج 

قيمة  فرصة  من  المعرض  يوفره  بما  مشيدة  لبنان،  بها 

ثقافات  تعكس  التي  اآلخرين  الفنانين  تجارب  على  لالطالع 

مؤكدة  المعاصر،  التشكيل  في  متنوعة  وأساليب  فنية 

تغني  بصريا  ثراء  الفنان  تمنح  ذاتها  بحد  المشاركة  أن 

حصيلته التشكيلية وتسمو بذائقته الجمالية. 

وبدورها، قالت الفنانة التشكيلية زينب دندش إنها تشارك في 

المهرجان للمرة األولى بعدة لوحات تشكيلية تجسد إحداها 

الطابع الحميمي ومفهوم التآلف والترابط األسري ضمن نطاق 

إلى  العصر،  هذا  في  نفتقده  بات  ما  وهو  الواحدة،  العائلة 

جانب لوحات أخرى بعنوان »السيدة البعلبكية« مستخدمة 

بتقنية الكوالج تجسد الحضارة اللبنانية في منطقة بعلبك 

مشيدة  الحضارات،  ذاكرة  الشرقي  موروثها  في  تخزن  التي 

بفكرة المهرجان الذي يسعى إلى تشكيل بوتقة تتآلف فيها 

وتنصهر مختلف الثقافات والرؤى التشكيلية في العالم. 

تشارك  أنها  هاشم  إيفا  التشكيلية  الفنانة  قالت  جانبها،  من 

بلوحة تشكيلية بعنوان »بيروت« استخدمت فيها اللون االزرق 

لداللته الرمزية التي تجسد الصفاء الروحي والنقاء الفكري، 

فكرتها  بلبنان  مرت  التي  العاصفة  األحداث  من  مستلهمة 

الثالثة  للمرة  بالمشاركة  سعادتها  عن  معربة  األساسية، 

خالل  من  وزخمه  وألقه  جمالياته  يمتلك  الذي  المهرجان  في 

الجديدة  واألساليب  الثرية  والتجارب  المتميزة  المشاركات 

بقاع  شتى  العالميين من  الفنانين  التي يحملها كوكبة من 

العالم. 

على  للفنون  الدولي  قطر  مهرجان  يشتمل  أخرى،  جهة  من   

الرسم  »معرض  منها:  والفعاليات  األنشطة  من  متنوعة  باقة 

من  مستوحاة  أزياء  عروض  الحي،  الرسم  ندوة  والنحت، 

المشاركة، ورش عمل فنية، حلقة نقاشية،  الفنية  االعمال 

العالمي  الحدث  ويتوج  موسيقية«،  عروض  ثقافية،  أمسية 

وتتميز  الجاري،  سبتمبر   30 يوم  الجوائز  توزيع  بحفل 

قطر  من  عالميا  جاليري   12 بمشاركة  الرابعة  النسخة 

والمملكة المتحدة واسبانيا والهند وايران واالمارات وكولومبيا 

وكازاخستان وروسيا والصين.

 يواصل فعالياته بـ »كتارا« 

وسط مشاركة »300« فنان 

من »65« دولة 

يفتح نوافذ جديدة على 

أساليب ومدارس متنوعة 

في التشكيل العالمي

الدوحة          $
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»624« مليونا حجم التبادل التجاري القطري - األردني
آل ثاني رئيس  قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد 

قطر  بين  التجاري  التبادل  حجم  إن  قطر  غرفة  إدارة  مجلس 

واألردن بلغ نحو 624 مليون ريال قطري في العام 2021 وهو ما يزال 

أقل من معدالت ما قبل جائحة كورونا، وبالتالي ال بد من تنشيط 

هذه التبادالت.

جاء ذلك على هامش مشاركة الغرفة في افتتاح منتدى التواصل 

فندق  في  انطلق  والذي  الثالث  األردني  الخليجي  االقتصادي 

»آفاق  عنوان  تحت  عمان  األردنية  العاصمة  في  ريجيس  سانت 

جديدة للتعاون االقتصادي واالستثماري«.

األسهم القطرية تشهد أكبر تدفقات استثمارية أجنبية في تاريخها

»صناعة السوق« »جهاز قطر« يدعم البورصة بـ
مبادرة  لالستثمار  قطر  جهاز  أطلق 

في  السيولة  لتعزيز  السوق  صناعة 

التزام  من  كجزء  قطر  بورصة  سوق 

وتطوير  بدعم  لالستثمار  قطر  جهاز 

البورصة واالقتصاد المحلي لدولة قطر.

سيتمكن  المبادرة،  هذه  وبموجب 

صانعو السوق المرخصون من الوصول 

المملوكة  األسهم  حيازات  من  جزء  إلى 

الحوافز  وبرامج  لالستثمار  قطر  لجهاز 

المدرجة  األسهم  سيولة  دعم  أجل  من 

في بورصة قطر.

بن  منصور  السيد  سعادة  وأعرب 

التنفيذي  الرئيس  محمود  آل  إبراهيم 

ترحيبه  عن  لالستثمار  قطر  لجهاز 

واصفا  السوق  صناعة  مبادرة  بإطالق 

سياق  في  تأتي  بأنها  الخطوة  هذه 

بتعميق  لالستثمار  قطر  جهاز  التزام 

المال بما يساهم في جذب  سوق رأس 

األجنبية لالستثمار في  مديري األصول 

األفراد  قطر من جهة، وتحفيز مشاركة 

وتوسيع  تنويع  في  ستساعد  التي 

 : قائال  وأضاف  أخرى.  جهة  من  السوق 

إن إطالق مبادرة صناعة السوق ما هي إال 

خطوة أولى للوصول إلى الهدف المرجو 

والمساعدة على تطوير األسواق المالية 

القطرية خاصة وأن قطر تتمتع بمكانة 

رأس  أسواق  بفتح  لها  تسمح  فريدة 

المال أمام جهات اإلصدار األجنبية.

تعمل  استراتيجيتها،  سياق  وفي 

المبادرات  من  عدد  على  قطر  بورصة 

وثيق  بشكل  وتتعاون  السيولة  لتعزيز 

وشركة  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  مع 

المالية  لألوراق  المركزي  لإليداع  قطر 

على تحقيق هذا الهدف الهام.

من  العديد  قطر  بورصة  وتشجع 

أسهم  زيادة  على  المصلحة  أصحاب 

في  للتداول  المتاحة  الحر  التعويم 

من  األخيرة  اإلعالنات  وتعد  السوق. 

يتعلق  فيما  الكبرى  الشركات  قبل 

فيها  األجنبية  الملكية  حدود  بزيادة 

وصول  لتعزيز  شاملة  خطة  من  جزءا 

دعم  يعد  كما  األجانب،  المستثمرين 

من  جزًءا  األصول  إدارة  قطاع  وتطوير 

استراتيجية بورصة قطر.

العمادي  عبدالعزيز  السيد  ورحب 

لبورصة  بالوكالة  التنفيذي  الرئيس 

لالستثمار  قطر  جهاز  بمبادرة  قطر 

إنها  وقال  السوق.  في  السيولة  لتعزيز 

وجذب  السيولة  دعم  في  ستساهم 

خصوصا  السوق  إلى  المستثمرين 

تحسين  من  عليها  سيترتب  ما  مع 

ثقة  وتعزيز  األسعار  اكتشاف  آليات 

الشركات  أسهم  في  المستثمرين 

المدرجة في بورصة قطر.

قطر  بورصة  »أن  العمادي:  وأضاف 

تدفقات  أكبر  العام  هذا  شهدت 

نظًرا  تاريخها  في  أجنبية  استثمارية 

الفتا  السيولة،  على  تركيزها  لتجديد 

السوق  صناعة  مبادرة  إطالق  أن  إلى 

سيدعم استمرار هذا التوجه«.

جذب  على  أيًضا  قطر  بورصة  وتعمل 

المزيد  وإدخال  اإلدراجات،  من  المزيد 

المتداولة  المؤشرات  صناديق  من 

المستثمرين  لمساعدة  والمشتقات 

االستثمارية  محافظهم  تنويع  على 

بشكل  االستثمارية  مخاطرهم  وإدارة 

أفضل.

الخطوة  هذه  مع  البورصة  تفاعلت  وقد 

من خالل تحقيق مكاسب سوقية بلغت 

3.93 مليار ريال في جلسة أمس بارتفاع 
رسملتها إلى مستوى 683.72 مليار ريال 

ريال  مليار   679.79 مستوى  مع  مقارنة 

المؤشر  وسجل  أمس  أول  جلسة  في 

ارتفاعا  أمس  قطر،  لبورصة  العام 

بقيمة 63.53 نقطة، أي ما نسبته 0.52 

بالمائة، ليصل إلى 12351.31 نقطة.

 200 تداول  أمس،  جلسة  خالل  وتم، 

بقيمة  سهما،  و696  ألفا  و491  مليون 

ريال،  و717.389  ألفا  و988  مليونا   568

جميع  في  صفقة   18589 تنفيذ  نتيجة 

القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، 

شركات   9 أسعار  انخفضت  بينما 

أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على 

سعر إغالقها السابق. 

من  بحزمة  قطر  بورصة  وتحظى 

أسعار  ارتفاع  أبرزها  النمو  محفزات 

ملكية  سقف  رفع  عن  فضال  النفط 

األجانب لدى قطاع واسع من الشركات 

المدرجة من 49 بالمائة إلى 100 بالمائة 

وهي خطوة من شأنها أن تزيد من حجم 

لألسهم  الواردة  األجنبية  االستثمارات 

القطرية عالوة على مونديال 2022 الذي 

االقتصاد  من  لكل  قوية  دفعة  يمثل 

بورصة  وتسعى  القطرية.  والبورصة 

المالية  األدوات  من  حزمة  لطرح  قطر 

الجديدة أبرزها: إطالق سوق للمشتقات 

المالية إلى جانب رفع تصنيف السوق 

إلى  ناشئة  من  )البورصة(  القطرية 

العالمية  المؤشرات  سوق متقدمة على 

الخدمات  وتحسين  المنتجات  وتنويع 

قطر  بورصة  تعتبر  حيث  االستثمارية 

األوسط  الشرق  في  ناشئة  سوق  أكبر 

من  المنطقة  في  سوق  أكبر  وثاني 

حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أن 

بورصة قطر مدرجة في مؤشري مورغان 

الناشئة  لألسواق  كابيتال  ستانلي 

لألسواق  فوتسي  ومؤشر   MSCI
الناشئة.

{ عبد العزيز العمادي{ بورصة قطر { منصور بن إبراهيم آل محمود 

العمادي: المبادرة ستساهم في تعزيز منسوب السيولةآل محمود: نستهدف تطوير األسواق المالية القطرية

$ الدوحة
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لقادة السوق لعام »2022«

»المصرف« يتصدر »4« فئات في تصنيفات »يوروموني«

في  فئات  أربع  »المصرف«  اإلسالمي  قطر  مصرف  تصدر 

مكانته  على  يؤكد  مما  السوق،  لقادة  يوروموني  تصنيفات 

يوروموني  صنفت  وقد  قطر.  في  المالي  القطاع  في  الرائدة 

والخدمات  الرقمية  الحلول  في  رائد  أنه  على  المصرف 

المصرفية للشركات والتمويل اإلسالمي، كما حظي بتقدير 

قادة  تصنيف  في  للشركات  االجتماعية  بالمسؤولية  كبير 

السوق لعام 2022.

عالميًا  تقييمًا  السوق  لرواد  يوروموني  تصنيف  ويعتبر 

عدد  في  سوق  كل  في  المالية  الخدمات  لرواد  مستقاًل 

مصادر  على  التصنيفات  وتعتمد  الرئيسية.  الفئات  من 

البنوك،  والكمية، سواء من  النوعية  البيانات  للحصول على 

أو من البيانات المقدمة من العمالء لتكوين صورة موضوعية 

عن قادة القطاع المالي.

نجاح  على  شهادة  بمثابة  الرقمية  الحلول  تصنيف  ويعد 

تقديرًا  يمثل  كما  للمصرف،  الرقمي  التحول  استراتيجية 

مبتكرة  رقمية  منتجات  تقديم  في  المتواصلة  لجهوده 

على  يعتمدون  الذين  للعمالء  المتغيرة  االحتياجات  لتلبية 

التكنولوجيا في نمط حياتهم، واتجاههم إلى القنوات الرقمية 

يتعلق  فيما  أما  اليومية،  المصرفية  احتياجاتهم  لتلبية 

بالخدمات المصرفية للشركات، فيواصل المصرف احتالل 

ورائدة  مبتكرة  مصرفية  حلواًل  يقدم  حيث  الصدارة،  موقع 

والمتوسطة،  الصغيرة  والمؤسسات  الشركات  لعمالئه من 

لتلبية  باستمرار  الرقمية  منصته  بتحديث  يقوم  كما 

خدماته  بتحسين  المصرف  قام  وقد  المالية.  احتياجاتهم 

للشركات عبر اإلنترنت بشكل كبير وقدم تطبيق الشركات 

الجديد كليًا، وذلك للوصول إلى عدد أكبر من العمالء بشكل 

مستمر باالعتماد على حلول الدفع المتطورة ونظام الرواتب.

كما نجح المصرف في الحفاظ على مكانته كأكبر مصرف 

إسالمي في قطر، وحقق أفضل نسبة كفاءة في التكلفة إلى 

الدخل في قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام 

2021. ويعد تصنيف المسؤولية االجتماعية للشركات دلياًل 

آخر على جهود المصرف في تقديم الدعم المستمر للمجتمع، 

الرياضية،  واألنشطة  والتعليم  الصحة  دعم  في  واإلسهام 

إلى  باإلضافة  االجتماعية.  للمسؤولية  برامجه  إطار  في 

انطالقًا  باالستدامة،  التزامه  تأكيد  المصرف  يواصل  ذلك، 

من إيمانه بأن التكنولوجيا يمكنها أن تسهم في حل بعض 

يواصل  لذا،  المصرفي.  القطاع  يواجهها  التي  التحديات 

واالجتماعية  البيئية  واالعتبارات  االستدامة  دمج  المصرف 

والحوكمة في عملياته الرئيسية.

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  جمال،  باسل  السيد  وقال 

التقدير من يوروموني،  أن نحظى بهذا  المصرف: »يسعدنا 

المنتجات  أفضل  تقديم  في  الحافل  بسجلنا  يشيد  والذي 

الجديدة  التصنيفات  هذه  وستكون  لعمالئنا.  والخدمات 

جميع  عبر  قدراتنا  تعزيز  لمواصلة  لنا  قوي  دافع  بمثابة 

وموثوقة.  فعالة  تجربة  لعمالئنا  لنوفر  وخدماتنا  منتجاتنا 

للمصرف،  االستراتيجية  الرؤية  ثمرة  هو  اإلنجاز  هذا  إن 

ودعم مجلس اإلدارة وتفاني فريق العمل، إلى جانب التنفيذ 

{ مصرف قطر اإلسالميالناجح الستراتيجية أعمالنا«. 
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خالل مونديال »2022«

خابي الم سفيرا لعالمة »QNB« التجارية

الشرق  في  مالية  مؤسسة  أكبر   ،QNB أعلن 

التيك  نجم  مع  الشراكة  عن  وأفريقيا،  األوسط 

خاللها  من  يصبح  الم«،  »خابي  الشهير  توك 

 QNB لمجموعة  التجارية  للعالمة  سفيرا 

البنك   QNB يعتبر  حيث  المونديال،  خالل 

الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. 

مجموعة  دور  إلى  الشراكة  هذه  وستستند 

QNB كداعم رسمي للبطولة في الشرق األوسط 
وأفريقيا والبنك القطري الرسمي لها.

وهو  »الم«،  يطلق  سوف  الدور،  هذا  وبموجب 

تطبيق  عبر  عالميًا  متابعة  األكثر  الشخص 

إعالن  أول  متابع،  مليون   150 بـ  توك  تيك 

 ،QNB مجموعة  مع  اإلطالق  على  له  تليفزيوني 

والذي يدور حول فكرة »الحلم الكبير«، وهي فكرة 

تدعم فلسفة مجموعة QNB خالل بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022 المرتقبة. 

األولى  للمرة  التليفزيوني  اإلعالن  عرض  تم  وقد 

خالل حفل توقيع رسمي أقيم اليوم 27 سبتمبر 

.2022
السيدة هبة علي  الشراكة، قالت  وتعليًقا على 

مجموعة  في  االتصاالت  عام  مدير  التميمي، 

كسفير  الم  خابي  اختيار  »يعكس   :QNB
الالمحدود  قطر  طموح  التجارية،  للعالمة 

بطولة  العالم،  في  األكبر  البطولة  باستضافة 

خابي  يشترك   .2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

وقطر في نجاحهما في تحقيق أحالمهما وتحقيق 

تحقيق  يصبح  بعالم  معًا  نحتفل  أهدافهما، 

المستحيل فيه ممكنًا، تستعد قطر الستقبال 

من  أقل  خالل  القدم  كرة  عشاق  من  الماليين 

لما  بالفخر  يشعرنا  ما  وهو  اآلن،  من  شهرين 

حققناه كبنك داعم للبطولة العالمية«. 

أن  »يسعدني  قائاًل:  الم،  خابي  صّرح  حين  في 

 FIFA العالم  كأس  خالل   QNB سفير  أكون 

قطر 2022 . أعتقد أننا متشابهان إلى حد كبير، 

المستحيل،  حقق  وكالنا  أحالمه  حدد  كالنا 

 QNB خالل  من  البطولة  استكشاف  إلى  أتطلع 

وصنع ذكريات ال ُتنسى«.

يذكر أن مجموعة QNB قد تم تصنيفها العالمة 

منطقة  في  قيمة  األعلى  المصرفية  التجارية 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وبصفتها الداعم 

قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة  الرئيسي 

™ في المنطقة، سوف تحصل المجموعة   2022
المنطقة،  أنحاء  جميع  في  مختلفة  علىحقوق 

باإلضافة إلى عرض عالمتها التجارية في المدن 

المستضيفة. وتمتلك المجموعة شبكة واسعة 

من أجهزة الصراف اآللي والفروع، وستكون المزود 

عبر  المتنقلة  اآللي  الصراف  ألجهزة  الوحيد 

لبطولة  استضافتها  المقرر  الثمانية  المالعب 

كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. 

فروعها  خالل  من   QNB مجموعة  وتتواجد 

والشركات التابعة والزميلة في أكثر من 30 دولة 

شاملة  مجموعة  تقدم  حيث  قارات،  ثالث  عبر 

المصرفية  والخدمات  المنتجات  من  ومتطورة 

 27 من  أكثر  المجموعة  لدى  ويعمل  لعمالئها. 

من  المجموعة  خدمات  يقدمون  موظف  ألف 

تضم  آلي  صراف  شبكة  مع  موقع،   1000 خالل 

4700 جهاز. QNB تصوير- محمود حفناوي{ خابي الم وإيماءة يديه الشهيرة خالل اإلعالن عن الشراكة مع مسؤولي {

كتب        عوض التوم

فندق فاخر تابع لـ »كتارا للضيافة« ويقع في طنجة وبإدارة »أكور«

افتتاح »فيرمونت قصر التازي« بالربع األخير
بازين: إضافة لمحفظة »أكور« الفندقية بالمغربالكواري: نباشر تنفيذ استراتيجية للتوسع دوليا

أعلنت كتارا للضيافة، الشركة العالمية المالكة والمطورة 

والمشغلة للفنادق والتي تتخذ من قطر مقًرا لها، عن تعزيز 

في  تنوًعا  األكثر  الضيافة  مجموعة  أكور،  مع  شراكتها 

العالم والتي تضم أكثر من 420 فندًقا في جميع أنحاء الهند 

فيرمونت  فندق  بافتتاح  وتركيا،  وافريقيا  األوسط  والشرق 

من  الشمالية  المنطقة  في  الجديد  طنجة  التازي،  قصر 

المغرب.

الربع  في  افتتاحه  المقرر  الجديد  الفاخر  الفندق  وسيعمل 

األمد بين  2022 على تعزيز الشراكة طويلة  األخير من عام 

المجموعتين، حيث تمتلك كتارا للضيافة بالفعل العديد 

قصر  وسيضم  أكور،  تديرها  التي  التاريخية  الفنادق  من 

133 غرفة وجناًحا فاخًرا ومنتجع فيرمونت الصحي  التازي 

ومآدب  مؤتمرات  قاعات  عن  فضاًل  المطاعم،  من  والعديد 

حديثة.

ومن جهته قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، رئيس 

مجلس إدارة كتارا للضيافة: »إن استثمارنا في ترميم قصر 

التازي بطنجة يتماشى مع الخطط االستراتيجية لشركة 

كتارا للضيافة الهادفة إلى التوسع الدولي، كونه مشروعنا 

الثاني في شمال أفريقيا«.

خالل  من  األساسي  هدفنا  »يتمثل  سعادته:  وأضاف 

االلتزام بهذه االتفاقية في دعم تنمية المجتمع المحلي، مع 

إقامة  واالستثمار في  مشاركة خبراتنا في مجال الضيافة، 

شراكة قوية وإيجاد قيمة دائمة، وإنه لمن دواعي سرورنا أن 

نشارك فندقنا األبرز في المغرب مع أكور«.

التنفيذي  الرئيس  همفريز،  أندرو  السيد  علق  جانبه  ومن 

من  ثقة  على  »نحن  قائاًل:  للضيافة  كتارا  لشركة  باإلنابة 

ألنه  استراتيجًيا  مالئمة  التجارية  فيرمونت  عالمة  روح  أن 

هذا  تراث  ويحترم  يتفهم  ل  ُمَشغِّ لدينا  يكون  أن  المهم  من 

في  الالئقة  لمكانته  احتالله  يضمن  مما  الرائع،  الفندق 

األسواق المحلية والعالمية عند افتتاحه في وقت الحق من 

هذا العام«.

تاريخه  »بفضل  قائاًل:  حديثه  همفريز  السيد  واختتم 

سيصبح  المعاصرة،  المغربية  بالعمارة  الممزوج  العريق 

به  ُيعتز  إرًثا  يمثل  للضيافة  حقيقًيا  رمًزا  التازي  قصر 

حضري  مالذ  بمثابة  المنتجع  وسيكون  ملهًما،  ومستقباًل 

المغربيين  والتاريخ  بالثقافة  حقيقًيا  احتفااًل  يمثل  مريح 

الثريين«.

ويتمتع  المغرب،  شمال  طنجة  مدينة  في  الفندق  ويقع 

بموقع مثالي في قلب منطقة بوبانة السكنية الراقية، حيث 

 10 بالمدينة:  الرئيسية  المعالم  يجعل نزالءه قريبين من 

دقائق من وسط المدينة والكورنيش، و20 دقيقة من المطار.

اإلدارة  مجلس  رئيس  بازين،  سيباستيان  قال  وبدوره 

التازي  قصر  »فيرمونت  أكور:  لشركة  التنفيذي  والرئيس 

في طنجة إضافة رائعة إلى محفظتنا االستثمارية الفاخرة 

وسعداء  فخورون  ونحن  ككل.  والمنطقة  المغرب  في 

رائع  مشروع  في  للضيافة  كتارا  مع  أخرى  مرة  بشراكتنا 

أفضل  تجارية  عالمة  في  التفكير  بوسعنا  يكن  لم  آخر. 

ال  بتجربة  وَنِعُد  بالقصر،  ضيوفنا  لتعريف  فيرمونت  من 

ُتنسى في هذا المكان االستثنائي«.

أحد  وفي  المدينة  قلب  في  التازي  قصر  فيرمونت  ويقع 

مليء  تل  على  مثالي  بموقع  ويمتاز  تميًزا،  مواقعها  أكثر 

طنجة،  مدينة  في  لها  مثيل  ال  إطالالت  يمنح  باألشجار 

وسيحظى الضيوف الزائرون بتجربة غامرة في بيئة غنية 

المكان  ويتميز  ومميزة.  جذابة  بخدمة  ويتمتعون  بالتاريخ 

تجمع  التي  الفخمة  األندلسية  العربية  بالعمارة  الفاخر 

التقاليد  على  الحفاظ  مع  والحديث  القديم  التصميم  بين 

المغربية.

وبهذه المناسبة قال فابيان جاستينيل، المدير العام لفندق 

فيرمونت قصر التازي في طنجة: »إنني أتطلع بشدة لجلب 

طنجة،  إلى  عالمًيا  المشهورة  التجارية  فيرمونت  عالمة 

وستكون األشهر القليلة القادمة مثيرة للغاية، حيث أستعد 

أنا وفريق العمل للترحيب بالضيوف في هذا الفندق الرائع، 

وتقديم تجارب ال ُتنسى حًقا وخدمات تفاعلية وشخصية«.

الضيوف  احتياجات  سيلبي  الفندق،  افتتاح  وبمجرد 

أولئك الذين  أو العمل، وكذلك  المسافرين بغرض الترفيه 

والعائلة في طنجة،  إقامة مذهلة مع األصدقاء  يبحثون عن 

كونها واحدة من أقرب المدن المغربية للقلب.

يذكر أن أكور تدير حالًيا 41 عقاًرا )6,215 غرفة( في المغرب 

مع مجموعة من 4 عقارات )768 غرفة( قيد التطوير.

{ فخامة ورفاهية { فندق فيرمونت قصر التازي في طنجة 
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لالرتقاء بتجارب سفر األعضاء

نادي امتياز »القطرية« يعزز تعاونه مع »أكور«

الوالء  وبرنامج  القطرية  الجوية  للخطوط  التابع  االمتياز  نادي  أعلن 

وتقديم  االستراتيجية  شراكتهما  تعزيز  عن  حدود«  بال  حياة  »أكور 

طرق جديدة تتيح لألعضاء جمع المزيد من نقاط األفيوس و»أكور حياة 

ألول  وترسيًخا  بسرعة.  حساباتهم  حالة  تتبع  امكانية  مع  حدود«  بال 

ألعضاء  يمكن  وأفريقيا،  األوسط  الشرق  منطقة  في  نوعه  من  مشروع 

أفيوس  نقاط  جمع  بميزة  االستمتاع  اآلن  برنامج  أي  من  الوالء  برنامج 

ونقاط »أكور حياة بال حدود« عند أول رحلة طيران على متن الخطوط 

الجوية القطرية أو إقامة Accor من خالل ربط ملفات عضويتهم.

واحدة  و»أكور حياة بال حدود« نقطة  االمتياز  نادي  وسيكتسب أعضاء 

مقابل كل يورو واحد يتم إنفاقه على اإلقامات المؤهلة في فنادق أكور 

المشاركة، باإلضافة إلى نقاط ALL Reward المعتادة.  

وقال السّيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط 

الجوية القطرية: نسعى في نادي االمتياز باستمرار لتحقيق التميز من 

النموذجية؛  معاييرنا  مع  يتناسب  والء  ببرنامج  أعضائنا  تزويد  خالل 

وتوسيع  أكور  مجموعة  مع  االستراتيجية  شراكتنا  بتعزيز  نقوم  لذا 

المزايا الممنوحة ألعضاء نادي االمتياز وأعضاء »أكور حياة بال حدود« 

أعضائنا  تمكين  إلى  ونتطلع  كذلك.  السريع  للمسار  الفرص  ومنح 

التجارية  العالمات  الشراكة في بعض  التمتع بفوائد تعزيز هذه  من 

الفندقية األكثر شهرة في العالم باإلضافة إلى تعريف جميع األعضاء 

بخدماتنا الحائزة على جوائز.

الوالء  لبرنامج  التنفيذي  الرئيس  حميسي،  مهدي  قال  جانبه  ومن 

وشؤون الشراكات لدى مجموعة أكور: قائاًل: يسعدنا تعزيز شراكتنا 

إضافية  مزايا  تقديم  خالل  من  القطرية  الجوية  الخطوط  مع  الحالية 

سلسة  عمالء  رحلة  تقديم  شأنها  من  التي  المشتركين.  ألعضائنا 

و»أكور  اإلمتياز  نادي  ألعضاء  يمكن  حيث  التطبيق،  أو  الويب  عبر 

حياة بال حدود« التسجيل بسهولة والحصول على مكافآت مقابل كل 

الشراكة  هذه  عن  اإلعالن  أيًضا  ويسعدنا  فندق،  وحجز  طيران  رحلة 

أحد  الرياضة  لكون  نظرًا  قطر  في  يقام  الذي  القادم  العالم  كأس  قبل 

اهتمامات أعضائنا.
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بنسبة نمو »89%« في أغسطس

»36.2« مليار ريال فائض 
الميزان التجاري في أغسطس

التجاري  الميزان  فائض  قفز 

السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق 

بين إجمالي الصادرات والواردات، 

الماضي  أغسطس  شهر  خالل 

أساس  على  بالمائة   89 بنسبة 

مليار   17.1 بواقع  مرتفعا  سنوي، 

ريال  مليار   36.2 إلى  ليصل  ريال، 

العام  من  ذاته  بالشهر  قياسا 

 4.2 بنسبة  ارتفع  كما   ،2021
ريال،  1.5 مليار  أي بمقدار  بالمائة 

.2022 مقارنة مع شهر يوليو 

التخطيط  جهاز  بيانات  وأظهرت 

إجمالي  قيمة  أن  واإلحصاء، 

تشمل  )التي  القطرية  الصادرات 

المحلي  المنشأ  ذات  الصادرات 

شهر  خالل  التصدير(  وإعادة 

 46.8 بلغت  الماضي  أغسطس 

بارتفاع  أي  تقريبا،  ريال  مليار 

71.6 بالمائة مقارنة بذات  نسبته 

الفترة من العام الماضي، وبارتفاع 

بشهر  مقارنة  بالمائة   5.5 نسبته 

الماضي. يوليو 

قيمة  ارتفعت  آخر،  جانب  ومن 

إلى  لتصل  السلعية  الواردات 

بزيادة  ريال،  مليار   10.6 نحو 

بالمائة،   30.5 نسبتها  بلغت 

 ،2021 أغسطس  بشهر  مقارنة 

بشهر  مقارنة  بالمائة   10.2 وبنحو 

الماضي. يوليو 

في  الصادرات  لقيمة  وبالنسبة 

بالشهر  قياسا  الماضي  أغسطس 

فقد   ،2021 العام  من  المماثل 

»غازات  صادرات  قيمة  ارتفعت 

الغازية  والهيدروكربونات  النفط 

)الغاز  تمثل  والتي  األخرى« 

والمكثفات  المسال  الطبيعي 

إلخ..(  والبيوتان،  والبروبان 

مليار   33.5 نحو  إلى  لتصل 

 100.6 بلغت  زيادة  بنسبة  ريال، 

قيمة  ارتفعت  كما  بالمائة، 

معدنية  مواد  وزيوت  نفط  »زيوت 

يقارب  ما  إلى  لتصل  خام«  قارية 

زيادة  بنسبة  ريال  مليار   5.2
زادت  بينما  بالمائة،   29.5 قدرها 

وزيوت  نفط  »زيوت  صادرات  قيمة 

معدنية  مواد  من  عليها  متحصل 

نحو  إلى  لتصل  خام«  غير  قارية 

 15.4 نمو  بنسبة  ريال  مليار   2.9
بالمائة.

دول  صدارة  الصين  واحتلت 

لصادرات  بالنسبة  المقصد 

أغسطس  شهر  خالل  قطر  دولة 

ريال  مليار   5.4 بقيمة  الماضي 

تقريبا، أي ما نسبته 11.5 بالمائة 

الصادرات  قيمة  إجمالي  من 

 5.2 بقيمة  اليابان  تليها  القطرية، 

نسبته  ما  أي  تقريبا،  ريال  مليار 

قيمة  إجمالي  من  بالمائة   11
المتحدة  المملكة  ثم  الصادرات، 

تقريبا  ريال  مليارات   5 بقيمة 

بالمائة.  10.8 وبنسبة 

على مستوى قطاع البنوك اإلسالمية محليا.. »فيتش«:

»الدولي اإلسالمي« »12%« الحصة السوقية لـ

وكالة  أن  اإلسالمي  الدولي  أعلن 

ثبتت  االئتماني  للتصنيف  فيتش 

اإلصدار  جهة  عن  البنك  تصنيف 

مع   »-A« درجة  عند  األجل  طويل 

مستندة  مستقرة،  مستقبلة  نظرة 

اإليجابية  المؤشرات  من  جملة  إلى 

المالي  المركز  بها  يتمتع  التي 

للبنك.

الذي  تقريرها  في  الوكالة  وأكدت 

لتصنيف  تثبيتها  حول  نشرته 

تصنيف  »إن  اإلسالمي:  الدولي 

نظرة  مع   »A-« درجة  عند  البنك 

إلى  يستند  مستقرة  مستقبلية 

بالبنك  المتعلقة  األسباب  من  جملة 

يعمل  التي  بالبيئة  أو  ومؤشراته، 

فيها، وفي مقدمتها االحتمالية القوية 

الحاجة،  عند  الحكومي  للدعم 

مالءة  لديها  قطر  دولة  وأن  خصوصًا 

مرتفع  سيادي  تصنيف  مع  عالية 

عن  فضاًل   ،)AA-( درجة  عند 

الكبيرة،ما  المالية  االحتياطيات 

أشكال  مختلف  تقديم  قادرة  يجعلها 

الدعم عن اللزوم.

البنك  أن  إلى  فيتش  وأشارت 

تشغيل  بيئة  من  أيضا  يستفيد 

معززة تتمثل في ارتفاع أسعار المواد 

بطولة  أن  كما  الهيدروكربونية، 

2022 ترفع الطلب على  كأس العالم 

عالوة  الخاص،  القطاع  في  األعمال 

هذا  تدعم  األعمال  معنويات  أن  على 

االتجاه.

الدولي  إن  إلى  فيتش:  ونوهت 

األصول  بجودة  يتميز  اإلسالمي 

الكافي  األساسي  المال  ورأس 

المستقرة،  والسيولة  والتمويل 

اإلسالمية  الودائع  امتياز  يدعم  كما 

والذي  التمويلي،  البنك  ملف  القوي 

ودائع  من  كبير  حد  إلى  يتكون 

اعتماد  نسبة  مع  المحلية  التجزئة 

على  بالسوق  مقارنة  جدا  منخفض 

يستحوذ  فيما  الخارجي،  التمويل 

نحو  تبلغ  سوقية  حصة  على  البنك 

اإلسالمية  البنوك  أصول  من   %  12
المحلية.

مقاييس  بأن«  فيتش  وأوضحت 

أقوى  اإلسالمي  الدولي  لدى  الربحية 

بسبب  المباشرين  نظرائه  من 

والمزايا  العالية  الربح  هوامش 

البنك  مركز  يقوي  كما  الجيدة، 

التحسن  مع  التكلفة  إدارة  تعزيز 

 ،2021 عام  منذ  التشغيل  بيئة  في 

عاليه  بنسب  البنك  يحتفظ  كما 

من   %  130 تبلغ  المخصصات  من 

التمويالت غير المنتظمة.

التصنيف  على  فيتش  تقرير  وأضاء 

الدولي  عليه  حصل  التي  الجيد 

الحوكمة  مجال  في  اإلسالمي 

والمؤسسية  واالجتماعية  البيئية 

يدل  ما  وهو   »3« درجة  عند   »ESG«

بتطبيقات  المتربطة  األمور  على 

واالجتماعية  البيئة  الحوكمة 

ائتماني  تأثير  لها  والمؤسسية 

البنك  أعمال  على  ضئيل  أو  محايد 

من  إدارتها  طريقة  أو  لطبيعتها  وذلك 

قبل البنك.

أحمد  الباسط  عبد  د.  وصرح 

للبنك  التنفيذي  الرئيس  الشيبي 

فيتش  وكالة  تصنيف  على  تعليقا 

يؤكد  المتميز  التصنيف  هذا  قائاًل: 

اإلسالمي  الدولي  مواصلة  حقيقة 

ونتائجه  أدائه  في  التقدم  تحقيق 

مؤشراته، وفي الواقع فإن تصنيفاتنا 

انعكاس  هي  المرتفعة  االئتمانية 

لقوة لقطاع المصرفي المحلي، الذي 

يعتبر من أقوى القطاعات المصرفية 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

تقرير  أوردها  التي  النقاط  أن  وأضاف 

الدولي  تصنيف  حول  فيتش  وكالة 

عوامل  من  الكثير  فيها  اإلسالمي 

ونعمل  إليها،  نستند  التي  القوة 

خططنا  خالل  من  ترسيخها  على 

المرحلية واالستراتيجية، وبما يعزز 

تطلعات  ويلبي  للمساهمين  العوائد 

العمالء على اختالف شرائحهم.

للدولي  التنفيذي  الرئيس  وأكد 

ركزنا  التي  النقاط  أهم  أن  اإلسالمي 

تعزيز  هو  عملنا  في  مؤخرًا  عليها 

الكفاءة التشغيلية عن طريق تعزيز 

على  واالعتماد  التكنولوجيا  دور 

تحّول  إطار  في  الرقمية  الخدمات 

وقت  في  تنفيذه  في  نجحنا  شامل 

على  العمل  نتابع  ونحن  قياسي، 

تعزيز النجاح في هذا الجانب وغيره 

المعايير  أفضل  وفق  الجوانب،  من 

القطاع  في  المعتمدة  العالمية 

المصرفي.

للدولي  التنفيذي  الرئيس  وأعرب 

البنك  بأن  ثقته  عن  أخيرًا  اإلسالمي 

الصعود  مسيرة  في  سيستمر 

المؤشرات،  لمختلف  بالنسبة 

مستفيدًا من كل العوامل اإليجابية 

صارمة  معايير  ومتبعًا  األسواق،  في 

مع  السوق،  مخاطر  تقييم  مجال  في 

تشجيع المبادرات الرائدة في مجال 

على  يحافظ  بما  والتطوير  االبتكار 

ريادة الدولي اإلسالمي.
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د.الشيبي: تعزيز دور التكنولوجيا واالعتماد على الخدمات الرقمية

الوكالة 
العالمية 

تؤكد تصنيف 
البنك 

مع نظرة 
مستقبلية 

مستقرة

لتكريم أفضل المشاريع للشباب

»Ooredoo« ترعى جوائز »مبادرة 2022«
أعلنت Ooredoo أنها كانت الراعي الذهبي 

لجوائز »مبادرة 2022« التي نظمتها مؤسسة 

»إنجاز قطر« لتكريم أفضل المشاريع للشباب.

وُتعد تلك الجوائز تتويجًا لبرنامج استمر طيلة 

خمسة أشهر، تمكن خالله الطالب من وضع 

تصور لشركة حقيقية وتأسيسها وإدارتها، 

تحت إشراف وتوجيه من ُمختصين من ُكبرى 

الشركات الرائدة في الدولة.

وكانت »مبادرة« قد انطلقت ألول مرة عام 2008، 

وتنافست فيها هذا العام فرق من طلبة المدارس 

والجامعات للفوز بخمس جوائز في مجال ريادة 

األعمال. وكانت Ooredoo قد قدمت الرعاية 

لجائزة »أفضل شركة ذات تأثير اجتماعي«، 

وفازت فيها شركُة »Almoallem« من جامعة 

قطر وشركة »Rufq« من أكاديمية المها.

وأقيم حفل توزيع الجوائز يوم الخميس 

22 سبتمبر في مركز »ملتقى« بالمدينة 
التعليمية، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن 

 Ooredooعبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ

قطر، والذي سلم جائزة Ooredoo للفائزين.

كما شاركت موزة خالد المهندي، مديرة إدارة 

المسؤولية االجتماعية والرعايات واإلعالم 

االستراتيجي في Ooredoo ضمن لجنة الحكام 

الختيار الفائزين، والتي أقيمت يوم 21 سبتمبر 

 .2022
وقالت موزة خالد المهندي، مديرة إدارة 

المسؤولية االجتماعية والرعايات واإلعالم 

االستراتيجي في Ooredoo: »نعتز بهذا التعاون 

مع مؤسسة إنجاز قطر لتكريم طموحات 

الشباب وابتكاراتهم في مجال االقتصاد وريادة 

األعمال والشؤون المالية. كما سررنا جدًا 

برؤية نتاج أفكارهم وتطلعاتهم، واإللهام الذي 

قدموه لجميع نظرائهم، نشكر إنجاز قطر على 

الثقة التي منحونا إياها لنكون جزءًا من هذه 

الفعاليات التي من شأنها تعزيز قدرات أبنائنا 

وبناتنا، ورسم مستقبل مشرق لدولتنا«. 

سة غير ربحية  يذكر أن إنجاز قطر تعد مؤسَّ

وعضوًا بمؤسسة جونيور اتشيفمنت 

العالمية، أكبر منظمة عالمية تعنى بتثقيف 

الطالب وتعريفهم بمفهوم الجاهزية للعمل 

وريادة األعمال والثقافة المالية من خالل برامج 

تجريبية تعليمية.

الدوحة           $
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استعرضت مستجدات استراتيجيتها

»Ooredoo« تتوقع 
نمو إيراداتها في »2022«

بمشاركة   Ooredoo استعرضت 

مستجدات  التنفيذية،  إدارتها  فريق 

حول  تمحورت  والتي  استراتيجيتها 

محفظتك  طّور   - عالمك  »طّور  شعار 

االستثمارية«، وذلك خالل فعالية »يوم 

أسواق المال« السنوية التي أقيمت أول 

أمس. 

من  عدد  االفتراضية  الفعالية  وحضر 

المحللين الماليين ومديري الصناديق 

من  وغيرهم  األفراد  من  والمستثمرين 

حول  النقاشات  وركزت  الصلة،  ذوي 

وبياناتها   Ooredoo استراتيجية 

والمزايا  األسواق  في  ووضعها  المالية 

للمستثمرين  الشركة  توفرها  التي 

االستراتيجية،  ركائزها  إلى  استنادًا 

وهي: توفير محفظة استثمارية تركز 

األعمال  وتطوير  وتعزيز  القيمة،  على 

إلى  والتحول  للشركة،  األساسية 

في  والتميز  ذكية«،  اتصاالت  »شركة 

تجربة العمالء والعامل البشري. 

توصيات  إلى  الحضور  استمع  كما 

للشركة  التنفيذية  اإلدارة  فريق  قدمها 

وتم  للمساهمين،  القيمة  توفير  حول 

العمليات  أهم  على  الضوء  تسليط 

قطر  في  للشركة  الرئيسية 

موجز  خالل  من  والعراق،  وإندونيسيا 

محمد  الشيخ  سعادة  من  كل  قدمه 

الرئيس  نائب  ثاني،  آل  عبدالله  بن 

والرئيس  للمجموعة  التنفيذي 

قطر،   Ooredoo لشركة  التنفيذي 

المدير  سينها،  فيكرام  والسيد 

 Indosatلـ التنفيذي  والرئيس 

عامر  والسيد   ،Ooredoo Hutchison
لشركة  التنفيذي  الرئيس  الصناع، 

آسياسيل.

فخرو،  العثمان  عزيز  السيد  وقال 

التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو 

»سعدنا   :Ooredoo لمجموعة 

مساهمينا  من  الكبير  باالهتمام 

ونشكرهم  المال  أسواق  يوم  بفعالية 

الفعالية  هذه  أن  إذ  حضورهم.  على 

أهدافنا  لمشاركة  فرصة  تعد 

آراء  إلى  واالستماع  االستراتيجية 

ومالحظات المستثمرين وذوي الصلة. 

للغاية  إيجابية  فعل  ردود  تلقينا  لقد 

خالل  العامة  إفصاحاتنا  زيادة  حول 

الفعالية، وكذلك خالل مكالماتنا الربع 

تقديم  سنواصل  لذا  األخيرة،  سنوية 

للمجتمع  المهمة  المعلومات  هذه 

القرارات  اتخاذ  من  يمكنهم  ما  المالي، 

محافظهم  »بترقية  الصحيحة 

أسهم  من  بالمزيد  االستثمارية« 

.»Ooredoo
من جهته، قال السيد عبدالله الزمان، 

لمجموعة  المالية  الشؤون  رئيس 

من  بأنه  اإلعالن  »يسرني   :Ooredoo
إيرادات  المجموعة  تحقق  أن  المتوقع 

مـن  األعلــى  للحد  تصـل   2022 لعــام 

تصل  بزيادة  أي  السنوية،  التوقعات 

أن  المتـوقــع  من  حين  في   ،%  2 إلـى 

الحدود  الرأسمالي ضمن  اإلنفاق  يظل 

الدنيــا مـن التوقعـات األوليــة بأقـل من 

3 مليارات ريال«.
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{ جانب من التكريم 

{  الدولي اإلسالمي

{ عبد الباسط الشيبي
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 )Le Point( بهذه الفقرة، صدرت مجلة لوبوان 

الفرنسية تقريرا بقلم جيرالدين فوسنر قالت 

محطة  موقع  قرب  وقع  الذي  االنفجار  إن  فيه 

عشية  بيفدينوكراينسك،  الكهرباء  توليد 

بدا  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  انعقاد 

تأثير  له  يكن  لم  وإن  تحذيرية،  طلقة  وكأنه 

على سالمة المفاعالت الثالثة التي تنتج 15 % 

من الكهرباء في أوكرانيا.

لكن الخوف الذي أصبح سالحا في حد ذاته في 

الحرب األوكرانية، اندلع مرة أخرى - كما تقول 

الصحيفة - في وقت تركز فيه مناقشات األمم 

زاباروجيا  طاقة  محطة  تأمين  على  المتحدة 

من  كل  تحاول  لقصف  هدفا  كانت  التي 

أوكرانيا وروسيا التملص من المسؤولية عنه، 

علما بأن األخيرة تبذل ما في وسعها الستهداف 

البنية التحتية المدنية وتلوح بالتهديد النووي 

إلجبار الغربيين على وقف دعمهم لكييف التي 

تبذل ما لديها إلقناع أوروبا بدعمها أكثر لتجنب 

»كارثة عالمية«.

* ال لن تكون هناك تشرنوبل جديدة..

إلى استحالة وقوع كارثة  وأشارت الصحيفة 

على نطاق مماثل لتلك التي شهدتها تشرنوبل، 

الختالف طبيعة المفاعالت اليوم وطرق تأمينها، 

ولكنها لم تستبعد احتمال فقدان إمدادات المياه 

والكهرباء لمحطات الطاقة، مما قد يتسبب في 

سيناريو من نوع فوكوشيما في اليابان، عندما 

مزقت موجة تسونامي خطوط الجهد العالي 

منع  إلى  أدى  مما  اإلنقاذ،  منشآت  وأغرقت 

التبريد وبالتالي ذوبان جزئي لنواة المفاعل..

ومع أن سيناريو من نوع »فوكوشيما« ضعيف 

رغم  اإلمكان،  حدود  في  يبقى  فإنه  االحتمال 

جميع  أخضعت  النووية  السالمة  هيئة  أن 

»الختبارات  األوكرانية  الطاقة  محطات 

مدير  نائب  دوبوي،  فيليب  ويقول  اإلجهاد«. 

السالمة  بهيئة  النووية  الطاقة  محطات  إدارة 

خطير  حادث  وقوع  حالة  في  »حتى  النووية 

الحاوي،  المبنى  فقدان  دون  اللب  انصهار  مع 

يمكن إجالء السكان الذين يعيشون في دائرة 

نصف قطرها 5 كيلومترات حول المصنع«..

وقد أكدت فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

أن موقع زاباروجيا يمكن أن يستمر 10 أيام في 

أما بعد  الكهربائي،  التيار  انقطاع  العمل عند 

ذلك فسيكون بحاجة للوقود لتشغيل مولدات 

الطوارئ، ومن هنا قلق الخبراء الذين يخشون 

القصف على طرق اإلمداد.

* ما التأثيرات المتوقعة في حالة 
قصف المفاعل بقنبلة؟

لضربة  نووي  مفاعل  تعرض  حال  في  أما 

مباشرة بقنبلة، فمن الصعب التنبؤ بالنتائج 

اختبارات  ألن   - الصحيفة  حسب   - بدقة 

األسلحة  استخدام  إلى  تتطرق  لم  السالمة 

المساعدة  العامة  المديرة  تقول  التقليدية. 

للمعهد الفرنسي للحماية من اإلشعاع النووي 

كارين هيرفيو »مباني المفاعل ليست مقاومة 

لكل شيء، لكن لديها متانة معينة، وبالتالي 

)جافة(  المخزنة  النفايات  سوى  يتأثر  ال  قد 

وستكون العواقب )موضعية للغاية( ال تتجاوز 

األمتار«،  من  مئات  بضع  قطرها  نصف  دائرة 

كما يحدد دوبوي فـ »حتى لو لم تكن محطات 

فهي  الحرب،  أعمال  لمقاومة  مصممة  الطاقة 

والمتانة  المقاومة  من  مستوى  أعلى  تقدم 

ضد هذا النوع من الهجمات؛ ألنها تأخذ الزالزل 

وتحطم الطائرات واألعاصير، وحتى االنفجارات 

األسلحة  أن  االعتبار«..ومع  في  المحتملة 

فإن  خرقا،  تفتح  أن  يمكن  عمدا  المستخدمة 

عواقبه الوخيمة ستبقى على أوكرانيا والقوات 

على  أقل  وبدرجة  هناك،  المتمركزة  الروسية 

المراقبين  جميع  أن  مع  المجاورة،  البلدان 

يستبعدون سيناريو الهجوم المتعمد، وبالتالي 

أوكرانيا  في  نووي  حادث  وقوع  مخاطر  تبقى 

محدودة، كما ختمت لوبوان.

الحرب في أوكرانيا

ما احتماالت
وقوع حادث نـــووي؟

لم يحدث أبدا، منذ بدء الطاقة النووية المدنية عام 1954، أن بلدا 
يستضيف محطات للطاقة النووية كان مسرحا لنزاع مسلح، 

ولذلك يتم استغالل الرعب، الذي يثيره احتمال وقوع كارثة 
نووية في الخيال الجماعي على نطاق واسع من طرفي النزاع، 

وإن كان المتخصصون ال يتوقعون أكثر من انصهار في قلب 
مفاعل أو خرق في المبنى الذي يحتويه.

صواريخ »ناسامز« إلى أوكرانيا

حارسة البيت األبيض

الذخيرة  من  المزيد  إلى  إضافة 

رادارات  وكذلك  األوكرانية،  للمدفعية 

كييف  جهود  لدعم  للبطاريات  مضادة 

أمام الهجوم الروسي في دونباس.

التي  المنظومة  هي  و»ناسامز« 

لحماية  المتحدة  الواليات  تستخدمها 

األبيض  البيت  حول  الجوي  المجال 

ومبنى الكابيتول في واشنطن.

بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس  ووافق 

هذا الشهر على تقديم 700 مليون دوالر 

ألوكرانيا  العسكرية  المساعدات  من 

متطورة  صواريخ  أنظمة  بينها  من 

المدى  بعيدة  أهداف  إصابة  يمكنها 

األمن  مجلس  منسق  ووفق  بدقة، 

االستراتيجية،  لالتصاالت  القومي 

ترفع  الحزمة  هذه  فإن  كيربي،  جون 

منذ  العسكرية  المساعدات  إجمالي 

بدء الحرب لـ6.1 مليار دوالر.

حماية العاصمة

المحلل  قال  ذلك،  على  وتعقيبا 

منظومة  إن  بويفيلد،  أندرو  األميركي، 

الدفاع  مشاريع  أكثر  أحد  هي  ناسامز 

أن  حتى  والعالم،  النرويج  في  نجاحا 

تشكل  ناسامز  صواريخ  بطاريات 

الوحيدة  الثابتة  الصاروخية  الدفاعات 

في الواليات المتحدة لحماية العاصمة 

واشنطن.

نيوز  لـ»سكاي  بويفيلد،  وأضاف 

لم  أنه  من  الرغم  »على  أنه  عربية«، 

بدء  عند  كبيرة  تطلعات  هناك  تكن 

النرويج بشراكة  فإن  مشروع ناسامز، 

أميركية نجحتا في تصميم واحد من 

المعيارية  الجوي  الدفاع  أنظمة  أكثر 

مرونة«.

وأشار إلى أن المنظومة موجودة في 12 

وهولندا،  وإسبانيا  فنلندا  بينها  دولة 

أنظمة  علي  دولة   ١٥ حصلت  فيما 

تحكم تتوافق مع متطلباتهم.

أن  توقع  نشرها،  أماكن  وحول 

العاصمة  في  أوكرانيا  تستخدمها 

الجنوب  أو  الشرق  وليس  كييف 

عالية  المواقع  لحماية  مصممة  فهي 

الكبيرة  السكانية  والمراكز  القيمة 

واستهداف  الجوية،  التهديدات  من 

أحد  كان  مؤخرا  سكنية  مجمعات 

الواليات  لموافقة  الرئيسية  العوامل 

المتحدة على دعم كييف بها.

قدرات خارقة

النرويجية  »ناسامز«  منظومة  دخلت 

جوي  دفاع  نظام  وهو   1998 في  الخدمة 

متوسط المدى يرتكز على الشبكة تم 

مشترك  بشكل  وتطويره  تصميمه 

األميركية  رايثيون  شركتي  ِقبل  من 

لصناعة  النرويجية  وكونغسبيرغ 

أساسي  بشكل  والطيران،  الدفاع 

للقوات الجوية الملكية النرويجية.

للكشف  النظام  هذا  نشر  ويمكن 

الطائرات  وتدمير  واالشتباك  وتتبع 

وصواريخ  والمروحيات  الجناح  ثابتة 

طيار،  بدون  الجوية  والمركبات  كروز 

شركتا  أبرمت   ،2015 يونيو  وفي 

مدتها  اتفاقية  وكونغسبيرغ  رايثيون 

في  شراكتهما  لتوسيع  سنوات   10
المتقدمة  النرويجية  ناسامز  صواريخ 

حتى عام 2025.

معمارية  بهندسة  المنظومة  وتتميز 

توفر  الشبكة  على  ومرتكزة  مفتوحة 

التدابير  ضد  متزايدة  بقاء  إمكانية 

لنظام  يمكن  اإللكترونية،  المضادة 

 72 مع  االشتباك  هذا  الجوي  الدفاع 

هدفا في وقت واحد في األوضاع الفعالة 

والسلبية.

آي  إيه  هو  للنظام  األساسي  الصاروخ 

عندما  الصاروخ  )مدى  أمرام  إم120- 

 25  15- بين  يتراوح  األرض  من  يطلق 

وتتكون  النسخة(،  نوع  حسب  كم 

المنظومة من رادار المراقبة واالستطالع 

إم بي كيو64- إف 1 سنتينل من إنتاج 

الدقة  عالي  رادار  وهو  رايثيون  شركة 

عن  للكشف  األبعاد  ثالثي  إشعاع  وذو 

األهداف الجوية وتتبعها.

أيًضا  الصواريخ  نظام  تجهيز  تم 

بمنصات إطالق صواريخ إيه آي إم120- 

إلكتروبصري  استشعار  وجهاز  أمرام 

وجهاز استشعار يعمل باألشعة تحت 

الوقت  في  اتصاالت  وشبكة  الحمراء 

مدمجة  مهمة  تخطيط  وأداة  الحقيقي 

لمنظومة  ويمكن  بذاتها،  وقائمة 

المتقدمة  النرويجية  ناسامز  صواريخ 

إطالق صواريخ أخرى غير إيه آي إم120- 

و  AIM-9X Sidewinder مثل  أمرام: 

.Evolved Sea Sparrow Missile ESSM
المتقدمة  المنظومة  تجهيز  وجرى 

المهام،  متعددة  إطالق  منصات  بثالث 

ستة  إلى  يصل  ما  منها  كل  يحمل 

داخل  من  لإلطالق  جاهزة  صواريخ 

بقدرة  النظام  ويتميز  واقية،  حاويات 

360 درجة وهو مناسب  دفاعية بزاوية 

للعمليات لياًل ونهاًرا في جميع األحوال 

الجوية.

توزيع  بمركز  تزويدها  تم  كما 

للقيادة  وحدة  مع   )FDC( النيران 

إدارة  بوظائف  للقيام  والسيطرة 

وأجهزة  واالتصاالت  والتحكم  المعركة 

 ،)BMC4I( واالستخبارات  الكمبيوتر 

ارتباط  إلدارة  تستخدم  أنها  كما 

واالرتباط  المسار  وتحديد  البيانات، 

األسلحة  وتوزيع  التهديد،  وتقييم 

النتائج. وتقييم 

بعد قصف روسي استهدف مناطق سكنية في العاصمة 
كييف، كشف مسؤولون باإلدارة األميركية اعتزام الواليات 
المتحدة تزويد أوكرانيا بنظام صواريخ »أرض- جو« متقدم، 

فيما قال محللون إنه »سيستخدم في حماية المناطق 
الدبلوماسية والسيادية في كييف«. ونقلت وكالة 

»أسوشيتد برس« عن مصدر، لم تسمه، أن الواليات 
للطائرات،  المضادة  »ناسامز«  المتحدة ستشتري منظومة 
النرويج، لتوفير قدرة دفاعية متوسطة إلى  والتي طورتها 

المدى. بعيدة 



للقراءة مفعول السحر على العقل والوجدان، 

فهي بمنزلة الخلَوة الروحانية والعقلية، وهي 

تمنح اإلنسان رحلة سرمدية في غياهب 

العقل األول، منبع الحقيقة والمعرفة والحكمة 

الالمتناهي، والُمْمتد عبر قصة الَخْلق والوجود.

جميعنا يقرأ ألسباب مختلفة، فالطالب يقرأ 

لكي ينجح، والعاِلم يقرأ لَيستزيد علمًا، 

والفضولي يقرأ لُيْشبع حيرته وفضوله، 

والَملول يقرأ ليتسلى، وهكذا يستمر ِفعل 

القراءة من دون انقطاع.

لم تؤّثر التكنولوجيا، كما ُيرّوج البعض، في 

شغف القراءة لمن يملكه، بل بالعكس فقد 

يّسَرت التكنولوجيا على القارئ ُسُبل الحصول 

على الكتب بطرق مختلفة، وإن كان القراء 

التقليديون يّتهمونها - أي التكنولوجيا - بأنها 

قد شّوَهت صورة الكتاب وهيئته الحميمة 

التي توّفرها تلك العالقة الحّسية بين القارئ 

وكتابه.

في كتاب للكاتب األرجنتيني األصل والكندي 

الجنسية »ألبرتو مانغويل« َيدُخل القارئ فيه 

عبر رحلة ثرية من التاريخ واألدب والفلسفة 

والشعر. الكتاب كما وصفه أحدهم يرد االعتبار 

إلى الكُتب ويدفع القارئ إلى أن يلجأ إلى مكتبته 

للّتحّقق من جواهر قد يكون أغفلها في زحمة 

األشياء وحركة الحياة.

يتحدث »مانغويل« عن القراءة بصوت عال، 

والقراءة بصمت، القراءة في الفراش أو تحت 

الشجر، يتحّدث عن تاريخ المكتبات ونشأة 

تصنيف الكتب، وعن تدّرج الكتابة من 

الصلصال، إلى البردي وإلى الرق. يتناول تاريخ 

أشهر المكتبات، وأشهر الشعراء والمفكرين 

ورواة القصة في مرحلة ممتدة منذ أكثر من 

ألفي عام قبل الميالد، وإلى مرحلتنا الراهنة.

الكتاب يقع في 384 صفحة، به من التشّعب 

واالنسجام في الوقت نفسه ما قد ُيلهم القارئ 

في ما بعد للبحث في ما وَرَد فيه من أحداث 

وقصص وروايات تمتد طوياًل في تاريخ 

البشرية، لكن وصفه للعالقة بين الكاتب 

والقارئ يتفّوق على كل ما ُطِرح في السابق 

بشأن تلك العالقة، فهو يعود بهذه العالقة 

إلى بداية ِفْعل الكتابة، حيث كان الهدف من 

وضع الرموز على الصلصال هو حفظ المعلومة 

وعدم االعتماد على ذاكرة إنسان معين، أو 

استدعاء لصاحب هذه الذاكرة عند الرغبة في 

االطالع على هذه المعلومة. وَكِفعل السحر، 

استطاعت تلك األشياء المعنوية المدّونة على 

الصلصال، سواء كانت أعدادًا أو أفكارًا، أن 

تنتقل عبر الزمان والمكان من دون حاجة إلى 

مراسل، ومن دون َعَقبات جغرافية.

ويسترسل »مانغويل« في شرح هذه العالقة، 

حيث يقول إن أمرًا آخر قد تم اكتشافه بفضل 

ِفعل الكتابة، التي وإن كان هدفها المحافظة 

على نص من الضياع، فإنه قد أدى كذلك إلى 

عملية َخْلق القارئ، فالكاتب الذي كان ُيِعد 

الرسائل وَيخلق العالقات، اتضح أنه بحاجة 

إلى ُمَتلّق أو شخص آخر يستطيع قراءتها 

وإعطاء الرسائل صوتًا ُتنَطق به، بمعنى آخر، 

إن الكتابة كانت بحاجة ماّسة إلى القارئ.

يسترسل الكاتب في شرح تلك العالقة 

التفاعلية بين الكاتب والقارئ، ليؤّكد أن 

االكتشاف غير العادي للكلمة المكتوبة مع كل 

فهارسها ورسائلها وقوانينها وآدابها قد اعتَمَد 

على مهارة الكاتب في استرجاع النص من أجل 

قراءته. وهنا َيستعير وصف أحد الشعراء 

للكارثة التي َتحل بالحضارة عندما تفقد 

ُقّراءها، فالقارئ كما يراه العديد من المفكرين 

والمبدعين والُكّتاب شريك في عملية الَخْلق 

هنا، فالقارئ يكتب النص بالكلمات األصلية 

نفسها، لكن بأفكار أخرى، خالقًا إياه من جديد 

وذلك بالتقاطه من صفحات الكتاب وَبعث 

الحياة فيه.

قديمًا، وقبل أن يخترع يوهان غوتنبرغ فكرة 

الطباعة، كانت القراءة ُمكِلفة، وكان فن القراءة 

والكتابة مقصورًا على الطبقة االرستقراطية 

والثرية، بل إنها في بالد الرافدين كانت ُتماَرس 

من ِقَبل الرجال فقط وبالتحديد أصحاب 

السلطة، لذلك فإن الفرق بين إمكانات القارئ 

آنذاك واليوم لربما ُيقاس بسنوات ضوئية، 

وإذا ما كان ِفْعل القراءة تراَجَع في مجتمعاتنا 

ألسباب َتَتعّلق بتأّخرنا الثقافي والتعليمي 

والفكري واألدبي، فإن القراءة تبقى هي مفتاح 

المعرفة، وطريق الحكمة.

وإذا كان الكاتب يوّفر طاقة لفكرة أو رؤية أو أدب 

لطة التنفيذية  أو شعر، فإن القارئ هو السُّ

ِلِفْعل الكتابة هذا.

أيها السائرون والسالكون والراجون والمتأملون 

برّبكم العظيم أن يكون لكم حظ في السماء 

عنده، وأن يكون لكم مستقبل مشرق عنده، وأن 

يكون لكم مقعد صدق، وأن تكون لكم السعادة 

الكاملة في الحياة السرمدية كاملة السعادة، 

اعلموا أنه لن يكون لكم كّل هذا إال من خاللي، 

أنا بّوابة السماء لنبّيكم فقد أذن الله له أن 

يعرج إلى السماوات العلى ولم يكن ذلك إال أن 

يمّر بي وينطلق من رحابي، لذلك إياكم أن 

تأملوا بحياتكم السماوية إال أن تعطوا المسجد 

األقصى حّقه وترفعوا من شأنه وأن تنزلوه 

في قلوبكم وفي دائرة اهتماماتكم وعلى جدول 

أعمالكم التي تليق بي، واعلموا رحمكم الله أن 

منزلتكم عند ربكم ستكون على قدر المنزلة 

التي تحظى بها قدسكم في حياتكم.

واعلموا -رحمنا الله وإياكم- أنه ما كان 

لشرذمة من شّذاذ اآلفاق أن تقتحم المسجد 

األقصى نهاًرا جهاًرا ، لقد آن األوان أن يتحّرك 

كّل مؤمن بي وما أمّثله في دينه ووجدانه، أن 

يعطيني حّقي وأن يلبي ندائي وأن يستجيب 

لصرختي، ال تَدعوا هذه الشراذم تدّنس 

قدسيتي وأنتم تتفرجون، لسُت فرجًة للناس 

وإنما مفاعل نووي للمؤمنين بي والعارفين 

بوزني عند رّبي وعند المسلمين واألحرار على 

مّر التاريخ القديم والحديث.

تستعد قوى شبابية وتيارات احتجاجية وسياسية مدنية 

عراقية كثيرة، وعلى األغلب باالشتراك مع التيار الصدري، 

للنزول إلى ساحات العراق وشوارعه في األول من الشهر المقبل 

)أكتوبر/  تشرين األول( إحياًء للذكرى الثالثة الحتجاجات 

تشرين، والتي كانت، قبل ثالث سنوات، منعطفًا هامًا، ولحظة 

غير مسبوقة لالحتجاج على النظام السياسي العراقي، ما أّدى 

إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي، وإقرار قانون انتخابات 

جديد، وإجراء انتخابات مبّكرة..ما زال التحّول الذي أحدثته 

احتجاجات تشرين يلقي بظالله على العملية السياسية 

في العراق، وما زال البلد في دوامة تداعيات نتائج االنتخابات 

المبّكرة، وهو ما قاد إلى انسداد سياسي ترك البلد بدون حكومة 

كاملة الصالحيات منذ سنة تقريبًا.

األمر األكثر أهمية أن احتجاجات األول من تشرين/  أكتوبر 

2019 كان يمكن أن تمضي على منوال الموجات السابقة من 
االحتجاجات التي اعتاد عليها الشارع العراقي منذ 2011، فتأخذ 

زمنًا معّينًا، يطول أو يقصر، وتنتهي من دون مشكالت كثيرة، 

لكن العنف الذي واجهت به أجهزة النظام األمنية جموع الشباب 

المحتّجين، وسقوط قتلى، جعال الشباب يعودون بغضب أكبر 

في 25 من تشرين األول /  أكتوبر مع أضعاف مضاعفة من الذين 

كانوا مترّددين، ولكنهم صاروا بعدها جزءًا من الثورة الشبابية.

سبب آخر مهم ال يرّجح عودة االحتجاجات إلى قوتها السابقة؛ 

أن النظام السياسي أثخن الجسد االحتجاجي بالجراح، 

واستمّر بمالحقة المحتّجين وتصفيتهم وتغييبهم حتى بعد 

انتهاء االحتجاجات، بحيث وصل العدد إلى أكثر من 700 

قتيل و22 ألف جريح ومعاق..المتغّير األهم في االحتجاجات 

المتوقعة دخول التيار الصدري بشكل واضح، وهذا ما يعطي 

نوعًا من الحماية للمحتّجين الشباب، ولكن وجود الصدريين 

يشُطر الحراك االحتجاجي إلى نصفين، ويجعل »تشرينيين« 

كثيرين يمتنعون عن النزول إلى الشارع، فهؤالء يرون الصدريين 

جزءا من النظام الذي خرجوا لالحتجاج عليه، كما أن التجارب 

االحتجاجية المشتركة السابقة مع الصدريين من 2016 وما 

بعدها تثبت صعوبة التنسيق بين الطرفين، فهؤالء يميلون إلى 

قيادة التظاهرات، وتجييرها لصالحهم..هناك نقطتان مهمتان 

تتعلقان باالحتجاجات المقبلة: األولى: أن األسباب التي خرجت 

من أجلها احتجاجات 2019 ما زالت قائمة؛ فاالنسداد السياسي 

والفساد سّيدا المشهد، والتعّطل في النظام السياسي والفشل 

في مواجهة تالل المشكالت التي يواجهها المجتمع العراقي يفرض 

نفسه منذ ثالث سنوات، لذا، أي احتجاجات جديدة لن تعدم 

األسباب لقيامها.

الثانية: من الصعب فصل االحتجاجات المقبلة عن األزمة 

السياسية المستحكمة حاليًا، وتحديدًا ما بين »اإلطار 

التنسيقي« المقّرب من إيران والتيار الصدري الذي استقال نوابه 

من البرلمان.
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ودعت قطر والعالم اإلسالمي 

فقيد األمة العالمة الشيخ يوسف 

القرضاوي، الذي ُووري الثرى 

أمس، بعد أن أقيمت صالة 

الجنازة على جثمانه في جامع 

اإلمام محمد بن عبدالوهاب، 

بحضور واسع.

وقد تقدم معالي الشيخ خالد 

بن خليفة بن عبدالعزيز آل 

ثاني رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، بصادق العزاء 

والمواساة لألمتين العربية 

واإلسالمية في وفاة فضيلة الشيخ 

الدكتور يوسف القرضاوي، 

مشيدا بمسيرة الراحل في 

ميادين العلم والدعوة والجهاد، 

سائال المولى عز وجل ألسرته 

ومحبيه الصبر والسلوان، وله 

الرحمة وجنة الرضوان.

التشييع المهيب للفقيد، 

والحضور الجماهيري الواسع، 

عكس مكانة فقيد األمة اإلسالمية 

وأحد دعاتها البررة المخلصين، 

حيث ألقى الدكتور علي 

محيي الدين القره داغي األمين 

العام لالتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين كلمة بعد صالة 

الجنازة، عّدد فيها مناقب الداعية 

الراحل، وجهوده الدعوية، 

وإسهاماته في مجال الفكر، إلى 

جانب مواقفه الثابتة من القضية 

الفلسطينية، كما تحدث السيد 

إسماعيل هنية، رئيس المكتب 

السياسي لحركة المقاومة 

اإلسالمية )حماس(، مؤكدا أن 

فلسطين تبكي الفقيد كما كل 

األمة. 

وذكر أّن اإلمام الراحل قد رّكز 

طوال حياته على التمّسك 

بفلسطين وعدم التنازل عن أي 

شبر منها، وأّن الجهاد والمقاومة 

هما الطريق لتحريرها، وأن 

قضية فلسطين هي قضية 

األمة، وقد تعلم الجميع 

منه الصبر والثبات والجهاد 

المستنير.

رحل إمام الوسطية، لكن إرثه 

الكبير سيبقى نبراسا يضيء 

الطريق لألجيال، بما عرف عنه 

من اعتدال وتسامح واجتهاد.

فقيد األمة 
اإلسالمية

على أعتاب »تشرين« العراقي

أحمد سعداوي
كاتب عراقي

غصن 
الزيتون

 لم يعلن الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس صراحة في كلمته من على منبر 

األمم المتحدة أول أمس إسقاط غصن 

الزيتون الذي ورثه عن الزعيم الفلسطيني 

الراحل ياسر عرفات من على نفس المنبر، 

ولكن كل اإلشارات والرسائل توحي بأن 

المرحلة لم تعد مرحلة غصن الزيتون 

المعطر بالسالم الذي تالشت رسائله 

وتبخرت رائحته على مدى عقود طويلة 

من سياسات االحتالل وانتهاكاته على 

األرض في حق الشعب الفلسطيني.. وقد 

ال نبالغ اذا اعتبرنا ان محمود عباس برغم 

محاوالته الظهور بمظهر المتماسك وهو 

يلقي كلمته كان يبدو منهكا وكأنه بصدد 

إلقاء رسالة الوداع أمام المجتمع الدولي 

والضمير االنساني الذي تخلى عن الشعب 

الفلسطيني في معركته المشروعة.. 

ورسالة الوداع ليست مرتبطة بالضرورة 

بالوفاة ال سمح الله فهذه مسائل ال يعلمها إال 

الله ولكنها قد تكون مرتبطة بمرحلة جديدة 

في المشهد الفلسطيني.

لسنا في وضع التكهن بما يمكن ان يؤول 

إليه الوضع الفلسطيني في غياب اآلفاق 

والبدائل واآلمال بامكانية استعادة الحقوق 

المسلوبة ولكن خطاب عباس وبرغم 

اصراره على التحلي بالهدوء والدبلوماسية 

يعكس إحساسا بالخيبة وبانعدام رفاهية 

الخيار أمام مشهد يزداد تعقيدا وقتامة أمام 

الفلسطينيين.

طبعا لم يكن بإمكان محمود عباس أن يعلن 

صراحة سقوط غصن الزيتون وأن يتحمل 

تداعيات مثل هذا الخيار الذي كان يمكن ان 

يرتبط بمنعه من العودة إلى رام الله ولكن 

كلمة محمود عباس في الدورة الـ 77 الشغال 

الجمعية العامة لالمم المتحدة كانت 

على درجة من االحباط الذي لم يكن بإمكان 

الرئيس الفلسطيني إخفاءه وهو يلوح بصور 

أطفال غزة الذين تعرضوا للقصف خالل 

العدوان االسرائيلي وال ايضا وهو يستعرض 

المعاناة اليومية لالسرى وللجرائم اليومية 

الجماعية والمحارق التي تقترفها القوات 

االسرائيلية في حق األهالي ممن يجبرهم 

نظام الميز العنصري المدعوم من القوى 

الكبرى على هدم بيوتهم بأيديهم.

آسيا العتروس
كاتبة تونسية

من قريب

رأي اليوم

تــاريــــــخ القــــــراءة

»األقصى«.. »مفاعل ثوري نووي« لألمة

سعاد فهد المعجل
كاتبة كويتية

 رأي $

صحيفة فلسطين

العربي الجديد

وليد الهودلي
كاتب فلسطيني
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ي أنابيب »نورد ستريم« من خطَّ

قلق دولي بعد تسّرب الغاز الروسي
السلطات  أعلنت   - وكاالت  عواصم-  موسكو- 

رصد  الثالثاء،  أمس  والسويدية،  الدنماركية 

خط  من  موقَعين  في  للغاز  مفّسر  غير  تسّرب 

روسيا  يربط  الذي   ،»1 ستريم  »نورد  أنابيب 

بألمانيا في بحر البلطيق، غداة إعالن تسّرب غاز 

أثار شكوكًا حول أعمال  2«، ما  في »نورد ستريم 

الخدمة  عن  الخارجين  الخّطين  في  تخريبية 

بسبب تداعيات حرب أوكرانيا.

»نورد  أنابيب  خّط  في  التسّرب  إعالن  وبعد 

2«، تأّثر خط أنابيب الغاز »نورد ستريم  ستريم 

بتسريَبي  بدوره  بألمانيا  روسيا  يربط  الذي   »1
حسبما  البلطيق،  بحر  في  جدًا  نادرين  غاز 

االسكندينافيتين،  الدولتين  سلطات  أشارت 

يشرف  اللذان  األنابيب  وخّطا   , الثالثاء  أمس 

عليهما الكونسورسيوم المرتبط بشركة غازبورم 

الروسية العمالقة، لم يكونا في الخدمة في الوقت 

الراهن، بسبب تداعيات حرب أوكرانيا، إال أنهما 

يحويان كمية من الغاز.

ال  بأنه  الدنماركية،،  الوزراء  رئيسة  وصرحت 

يمكنها استبعاد حدوث »عمليات تخريبية« عقب 

أنابيب  خطوط  في  تسريبات  ثالثة  اكتشاف 

غاز طبيعي روسية تمر أسفل بحر البلطيق إلى 

جديد  أنابيب  خط  افتتاح  خالل  وقالت،  أوروبا، 

الجديد  المشروع  إن  نرويجي،  غاز  فيه  سيضخ 

يهدف إلى وقف اعتماد بولندا وأوروبا على إمدادات 

الروسية. وتحاول السلطات تحديد سبب  الغاز 

الضغط  وانخفاض  الغامضة،  التسريبات 

من  الممتد  الطبيعي  الغاز  أنابيب  خطوط  في 

فيما  البلطيق.  بحر  أسفل  ألمانيا  إلى  روسيا 

أي تهديد  التسريبات ال تشكل  إن  قال مسؤولون 

إلمدادات الطاقة.

وأعلن الكرملين،، أنه »قلق للغاية« بسبب تسرب 

ونورد   1 ستريم  نورد  أنابيب  خطي  في  الغاز 

2، من دون أن يستبعد أن يكون السبب  ستريم 

»عماًل تخريبيًا«.

دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وقال 

للغاية  قلقون  »إننا  للصحفيين:  بيسكوف، 

حيال هذه األنباء«، واصفًا المعلومات الواردة بأنها 

»مقلقة جدًا«، { محاوالت لتحديد سبب التسريبات الغامضة 

البرلمان العراقي يصوت 
على استقالة رئيسه اليوم

ليبيا.. اتفاق لوقف 
»الزاوية« إطالق النار بـ

العراق- األناضول- قال »تيار الحكمة« أحد قوى 

»اإلطار التنسيقي« في العراق، أمس إن األخير 

سيصوت ضد استقالة رئيس البرلمان محمد 

الحلبوسي في جلسة مجلس النواب المقررة اليوم 

األربعاء.

وقال فادي الشمري، عضو المكتب السياسي للتيار 

الذي يتزعمه عمار الحكيم والمفاوض عنه، في 

تصريحات لألناضول، إن »قوى اإلطار التنسيقي 

وقياداته تحترم خيارات شركائها السياسيين في 

تحالف ائتالف إدارة الدولة«.

وأضاف الشمري: »قرارنا في تيار الحكمة الوطني هو 

نفسه قرار الشركاء في ائتالف إدارة الدولة برفض 

استقالة الحلبوسي«.

ويدور حديث عن قرب اإلعالن رسميا عن ائتالف 

جديد يحمل اسم »ائتالف الدولة« يضم قوى 

»اإلطار التنسيقي« وتحالفي و»العزم« و»السيادة«، 

إضافة إلى الحزبين الكرديين »االتحاد الوطني 

الكردستاني« و»الديمقراطي« وحركة »بابليون«.

وأشار الشمري إلى أن »اإلطار التنسيقي والكتل 

النيابية التي ستشارك في جلسة التصويت على 

استقالة الحلبوسي سيصوتون أغلبهم ضدها، أي 

أن التصويت سيكون بمثابة تجديد ثقة األعضاء 

برئيسهم«.

واإلثنين، قدم رئيس مجلس النواب محمد 

الحلبوسي استقالته من منصبه، فيما حدد 

البرلمان اليوم موعًدا للتصويت عليها.

يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية يعيشها العراق 

حالت دون تشكيل حكومة منذ إجراء االنتخابات 

التشريعية األخيرة في 10 أكتوبر/   تشرين األول 

.2021

ليبيا )معتز ونيس(- األناضول- أعلن الجيش 

الليبي، التوصل إلى »اتفاق نهائي لوقف إطالق النار« 

بين المجموعات المسلحة المتصارعة في مدينة 

الزاوية غربي العاصمة طرابلس عقب اشتباكات 

أودت بحياة مدنيين.

واألحد، اندلعت اشتباكات في الزاوية استمرت 

حتى صباح اإلثنين بين كتيبة »السلعة« بإمرة 

عثمان اللهب ومناصرة كتائب أخرى ضد مجموعة 

»محمد السيفاو«، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين، 

بينهم طفالن، بحسب ما صرح مسؤول طبي 

لألناضول. وقالت رئاسة األركان العامة للجيش 

التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن 

»رئيس أركان الجيش الفريق محمد الحداد 

التقي أمس وفدا من أعيان وحكماء الزاوية، وأوصى 

باالستمرار في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة 

بين أبناء المدينة«.

الجلسة تعقد غدا

دعوة البرلمان 
النتخاب رئيس لـ»لبنان«

بيروت- األناضول- دعا رئيس مجلس النواب 

اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة للبرلمان 

غدا بحيث ُتخصص النتخاب رئيس جديد 

للجمهورية. وقال بيان صادر عن مكتب بري 

اإلعالمي، إن رئيس البرلمان »دعا النواب لعقد 

جلسة الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم 

الخميس 29 أيلول )سبتمبر( 2022 وذلك النتخاب 

رئيس للجمهورية«. في األول من سبتمبر بدأت 

المهلة الدستورية النتخاب رئيس جديد للجمهورية 

من جانب أعضاء مجلس النواب وتنتهي في 31 

أكتوبر/    تشرين األول. وعليه، يتحضر لبنان إلجراء 

االستحقاق الدستوري الذي يجب أن ُيجرى قبل 

انتهاء والية الرئيس ميشال عون، التي أكملت 6 

سنوات منذ العام 2016، كانت حافلة بأزمات. ووفق 

المّتبع في لبنان، تدوم فترة والية الرئيس 6 سنوات 

غير قابلة للتجديد، وال يجوز إعادة انتخابه إال بعد 

مرور 6 سنوات على انتهاء واليته األولى.

وبحسب الدستور، ُينتخب الرئيس باالقتراع 

السّري بغالبية ثلَثي أعضاء مجلس النواب 

في الدورة األولى، بينما تكفي الغالبية المطلقة 

)النصف1+( النتخابه في دورات االقتراع التي تلي 

ذلك، وال يلزم الدستور الراغبين بخوض معركة 

الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة.

األمير محمد بن سلمان رئيسا للمجلس

إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي

جدة- قنا- أصدر خادم الحرمين الشريفين 

سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 

ملكيا  أمرا  السعودية  العربية  المملكة  ملك 

سلمان  بن  محمد  األمير  سمو  بتكليف 

بتولي  العهد  ولي  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 

حكم  من  استثناء  الوزراء  مجلس  رئاسة 

النظام  من  والخمسين  السادسة  المادة 

الصلة  ذوات  األحكام  ومن  للحكم،  األساسي 

على  الوزراء،  مجلس  نظام  في  الواردة 

التي  الوزراء  مجلس  جلسات  تكون  أن 

يحضرها الملك سلمان برئاسته.

الشريفين  الحرمين  خادم  أصدر  كما   

الوزراء  مجلس  تشكيل  بإعادة  ملكيا  أمرا 

السعودي.

أن  السعودية  األنباء  وكالة  وذكرت 

جاء  الوزراء  لمجلس  الجديد  التشكيل 

بن  محمد  األمير  سمو  التالي:  النحو  على 

العهد  ولي  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 

الدكتور  واألمير  الوزراء،  لمجلس  رئيسا 

منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود 

وزير دولة، واألمير عبدالعزيز بن سلمان بن 

واألمير  للطاقة،  وزيرًا  سعود  آل  عبدالعزيز 

عبدالعزيز  بن  فهد  بن  محمد  بن  تركي 

بن  عبدالعزيز  واألمير  دولة،  وزير  سعود  آل 

سعود  آل  عبدالعزيز  بن  فيصل  بن  تركي 

بن  عبدالعزيز  واألمير  للرياضة،  وزيرًا 

سعود  آل  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  سعود 

وزيرًا للداخلية، واألمير عبدالله بن بندر بن 

عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للحرس الوطني، 

عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  خالد  واألمير 

بن  فيصل  واألمير  للدفاع،  وزيرًا  سعود  آل 

فرحان  بن  فيصل  بن  عبدالله  بن  فرحان 

بن  بدر  واألمير  للخارجية،  وزيرًا  سعود  آل 

سعود  آل  فرحان  بن  محمد  بن  عبدالله 

وزيرًا للثقافة، والشيخ صالح بن عبدالعزيز 

بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة، 

عبدالعزيز  بن  عبداللطيف  والدكتور 

للشؤون  وزيرًا  الشيخ  آل  عبدالرحمن  بن 

والدكتور  واإلرشاد،  والدعوة  اإلسالمية 

للعدل،  وزيرًا  الصمعاني  محمد  بن  وليد 

وزير  النفيسة  عبدالله  بن  مطلب  والدكتور 

العيبان  محمد  بن  مساعد  والدكتور  دولة، 

وزير دولة، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز 

توفيق  والدكتور  دولة،  وزير  العساف 

للحج  وزيرًا  الربيعة  محمد  بن  فوزان  بن 

والعمرة.

الوزراء  لمجلس  الجديد  التشكيل  وضم   

سعد  بن  عصام  الدكتور  السعودي، 

مجلس  لشؤون  دولة  وزير  سعيد  بن 

القصبي وزيرًا  الشورى، وماجد بن عبدالله 

بن  ومحمد  لإلعالم،  مكلفًا  ووزيرًا  للتجارة 

والمهندس  دولة،  وزير  الشيخ  آل  عبدالملك 

الفضلي  عبدالمحسن  بن  عبدالرحمن 

بن  وخالد  والزراعة،  والمياه  للبيئة  وزيرًا 

وزير دولة، وعادل بن  العيسى  عبدالرحمن 

أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، 

وزيرًا  الحقيل  حمد  بن  عبدالله  بن  وماجد 

للشؤون البلدية والقروية واإلسكان، ومحمد 

الجدعان  عبدالعزيز  بن  عبدالله  بن 

بن  عبدالله  والمهندس  للمالية،  وزيرًا 

وتقنية  لالتصاالت  وزيرًا  السواحة  عامر 

سليمان  بن  أحمد  والمهندس  المعلومات، 

للموارد  وزيرًا  الراجحي  عبدالعزيز  بن 

والدكتور  االجتماعية،  والتنمية  البشرية 

وزير  الشيخ  آل  حمد  بن  محمد  بن  حمد 

عبدالله  بن  ابراهيم  بن  وبندر  دولة، 

المعدنية،  والثروة  للصناعة  وزيرًا  الخريف 

العلي  بن  ناصر  بن  صالح  والمهندس 

الجاسر وزيرًا للنقل والخدمات اللوجستية، 

وأحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة، 

والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا 

محسن  بن  فاضل  بن  وفيصل  لالستثمار، 

وفهد  والتخطيط،  لالقتصاد  وزيرًا  االبراهيم 

وزيرًا  الجالجل  داحس  بن  عبدالرحمن  بن 

محمد  بن  عبدالله  بن  ويوسف  للصحة، 

البنيان وزيرًا للتعليم.

{ األمير محمد بن سلمان { الملك سلمان بن عبدالعزيز

اختتام 
المناقشات العامة 

لألمم المتحدة
نيويورك- قنا- اختتمت أمس، 

المناقشات العامة للدورة 

السابعة والسبعين للجمعية 

العامة لألمم المتحدة في 

نيويورك. وقال تشابا كوروشي 

رئيس الجمعية العام لألمم 

المتحدة في جلسة اختتام 

المناقشات العامة للدورة 

السابعة والسبعين، التي 

استمرت أسبوعا كامال وشهدت 

مشاركة 190 متحدثا، بمن 

فيهم 76 رئيس دولة و50 رئيس 

حكومة و4 نواب رئيس و5 نواب 

رئيس وزراء و48 وزيرا و7 رؤساء 

وفود، إن التحول األول الذي 

لمسه تمثل في الوعي المتزايد 

بأن اإلنسانية قد دخلت 

حقبة جديدة، في مواجهة 

تحديات معقدة وأزمات متعددة 

الطبقات.. منبها بالقول: 

»وصلنا إلى زمن يتسم بنقلة 

نوعية، فالحركات والتعديالت 

التي نراها من حولنا ال يمكن أن 

يطلق عليها مجرد تعديالت بعد 

اآلن: بل هي تحوالت مهمة في 

طور التكوين«.

وأوضح كوروشي أنه كان من 

بين المتحدثين 23 امرأة، وهو 

رقم يمثل حوالي 10 في المائة 

من القادة الذين شاركوا هذا 

العام.. مضيفا أنه على الرغم 

من قلة أعدادهن، إال أن مشاركة 

القيادات النسائية كان لها 

»تأثير قوي«.

تحذيرات من مواجهة شاملة بعد تزايد اقتحامات المستوطنين لـ »األقصى«

األوضاع تتفجر في القدس

بيان  في  الفلسطينية  الخارجية  وأشارت   

المزيد  أداء  في  التصعيد  إلى  أمس،  لها 

داخل  »التلمودية«  والطقوس  الصلوات  من 

المضمون  لتكريس  محاولة  في  األقصى، 

طريق  على  زمانيا،  لتقسيمه  التهويدي 

»شرعنة« تقسيمه المكاني.

أن  الفلسطينية  الخارجية  وأكدت   

األقصى  المسجد  ومحيط  القدس  تحويل 

ما  أشبه  عسكرية،  ثكنة  إلى  المبارك 

المقدسة،  المدينة  احتالل  بإعادة  يكون 

فرض  أن  كما  بالقوة،  القديمة  وبلدتها 

والقيود على حركة  التضييقات  المزيد من 

الفئات التي  الفلسطينيين، وتحديد أعمار 

والصالة  المسجد،  إلى  بالدخول  لها  يسمح 

ماليين  مشاعر  على  صارخ  اعتداء  هو  فيه، 

تتعرض  ما  أن  على  وشددت  المسلمين.  

في  واإلسالمية  المسيحية  المقدسات  له 

القدس هو جزء ال يتجزأ من عمليات تهويد 

القدس، ومحاوالت تغيير هويتها الحضارية 

وحسم  الفلسطيني،  محيطها  عن  وفصلها 

بما  االحتالل،  بقوة  السياسي  مستقبلها 

يخدم مصالح االحتالل االستعمارية، إضافة 

جهود  ألي  اإلسرائيلي  الكيان  معاداة  إلى 

حل  مبدأ  وتطبيق  السالم،  عملية  إلحياء 

الدولتين.  وحملت الخارجية الفلسطينية، 

الكاملة  المسؤولية  اإلسرائيلي  الكيان 

المتواصلة  اقتحاماته  والمباشرة عن نتائج 

على  وتداعياته  المبارك  األقصى  للمسجد 

التصعيد  أن  واعتبرت  الصراع،  ساحة 

بغياب  يستظل  االقتحامات  في  الحاصل 

الشرعية  قرارات  لتطبيق  الدولية  اإلرادة 

تخاذل  عن  وتعبيرا  الصلة،  ذات  الدولية 

القانون  عن  الدفاع  في  الدولي  المجتمع 

الدولي وميثاق األمم المتحدة.

اقتحموا  قد  المستوطنين،  عشرات  وكان 

بحماية  أمس  المبارك  األقصى  المسجد 

في  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  من  مشددة 

اليوم الثاني من موجة االقتحامات الواسعة 

بمناسبة ما يسمى »رأس السنة العبرية«، 

وأفاد شهود عيان بأن مجموعات متتالية من 

من  المسجد  باقتحام  بدأت  المستوطنين 

بهتافات  المرابطون  رد  فيما  المغاربة،  باب 

وتكبيرات تصديا لالقتحام.

أطلقت  االحتالل  شرطة  أن  الشهود  وأوضح   

لمتابعة  المسجد  سماء  في  مسيرة  طائرة 

حركة المرابطين داخله، واعتقلت شابا من 

ساحات األقصى، كما حولت مدينة القدس 

المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت اآلالف 

من عناصرها وقواتها في شوارعها وطرقاتها، 

ومحيط  القديمة  البلدة  في  وتحديدا 

الحواجز  ونصبت  األقصى،  المسجد 

أمس،  وتوالت  والمتاريس.  العسكرية 

والدينية  الوطنية  المرجعيات  فعل  ردود 

المستوطنين  اقتحامات  على  المقدسية 

المستمرة للمسجد األقصى، محذرة من أن 

التصعيد في هذه االقتحامات وفي ممارسات 

مواجهة  إلى  ستقود  االحتالل  شرطة 

لـ»العربي  حديث  وفي  شاملة.  وانتفاضة 

الكسواني  عمر  الشيخ  دعا  الجديد«، 

العدوان  وقف  إلى  األقصى  المسجد  مدير 

سواء  المسجد،  على  المستمر  اإلسرائيلي 

بالقيام  للمستوطنين  السماح  خالل  من 

ممارسات  من  يتخللها  وما  باالقتحامات 

شرطة  ممارسات  خالل  من  أو  استفزازية 

على  واعتدائها  المرابطين  بحق  االحتالل 

المصلين والمرابطين من نساء ومسنين.

السابق  في  حذرنا  »لقد  الكسواني:  وقال   

هذه  خطورة  من  مجددًا  اليوم  ونحذر 

االحتالل  التعديات، وعلى  الممارسات وهذه 

هذا  حيال  مسؤولياته  كامل  يتحمل  أن 

عبد  حاتم  وصف  جهته،  من  التصعيد«. 

المسيحية  اإلسالمية  الهيئة  رئيس  القادر 

به  يقوم  ما  الجديد«  لـ»العربي  حديث  في 

»عدوان  بأنه  االحتالل  وقوات  المستوطنون 

خطير تجاوزوا خالله كل الخطوط الحمر«. 

وأضاف: »لقد شاهدنا اليوم واألمس وحشية 

المسنين  على  االعتداء  في  االحتالل  جنود 

اقتحامات  وتسهيلهم  المرابطات  وعلى 

والمرفوضة  االستفزازية  المستوطنين 

والمدانة«.

وحث عبد القادر في حديثه المملكة األردنية 

على  الوالية  صاحبة  بصفتها  الهاشمية 

دورها  بكامل  االطالع  على  األقصى  المسجد 

على  العدوان  من  الجديدة  الموجة  صد  في 

وإسالمي  عربي  موقف  إلى  داعيًا  األقصى، 

عبد  وقال  االقتحامات.  هذه  من  حازم 

عن  سندافع  كفلسطينيين  »نحن  القادر: 

ولن  التضحيات،  كانت  مهما  مسجدنا 

أحالمهم  بتحقيق  المتطرفين  لهؤالء  نسمح 

وأوهامهم«.

القدس- وكاالت- حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
من المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها المسجد األقصى المبارك، 

والوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم، نتيجة عمليات 
التهويد التدريجية المتواصلة للمسجد وباحاته.
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جاسم الرميحي: البصرة جاهزة لخليجي »25«
العربي  الخليج  كأس  التحاد  العام  األمين  الرميحي  جاسم  أشاد 

ظل  في  العراقية  البصرة  مدينة  تشهده  الذي  بالتطور  القدم  لكرِة 

التحضيرات الستضافة النسخة القادمة كأس الخليج، حيث قال 

مستوى  على  العراقية  البصرة  مدينة  تشهده  كبير  تطور  »هناك 

الفنادق والمالعب والمدينة أصبحت جاهزة الستضافة خليجي 25 

بداية العام المقبل«.

مشعل برشم:

الهيدوس:

للهجن العربية األصيلة

واجهنا منتخبا قويا

ننتظر دعم الجماهير

»الشحانية« تستحوذ 
على السباق المحلي

مرمى  حارس  برشم،  مشعل  أكد 

مباراة  خاضوا  أنهم  الوطني  منتخبنا 

صعبة أمام المنتخب التشيلي.

لقنوات  له  تصريحات  في  برشم  وقال 

أمام  لعبنا  المواجهة:  بعد  الكأس 

أفضل  من  يعتبر  قوي  منتخب 

فقد  الالتينية،  أميركا  في  المنتخبات 

سنواجه  أننا  خاصة  لنا  مفيدة  كانت 

أميركا  من  منافسا  العالم  كأس  في 

الجنوبية وهو اإلكوادور.

األول  الشوط  في  هدفا  تلقينا  وأضاف: 

لله  والحمد  ارتكبناه،  خطأ  خالل  من 

الثاني  عودتنا كانت قوية في الشوط 

التعادل  هدف  تسجيل  خالل  من 

وهدف الفوز بعده.

أخطائنا  تصحيح  سنحاول  وتابع: 

استعداداتنا  خالل  فيها  وقعنا  التي 

المقبلة.

الوطني  منتخبنا  العب  ووجه 

حيث  لمؤازرتهم  لجماهيرنا  رسالة 

الدوحة  في  تدريبات  سيخوضون 

األحد المقبل.

وقائده  الوطني  المنتخب  نجم  دعا 

الجماهير  الهيدوس،  حسن 

العنابي  مساندة  أجل  من  للحضور 

األحد  يوم  سيقام  الذي  التدريب  في 

على  أكتوبر،  شهر  من  الثاني  المقبل 

السد،  بنادي  حمد  بن  جاسم  استاد 

الرابعة  في  البوابات  ستفتح  حيث 

الدعم  سلسلة  ضمن  وذلك  عصرًا، 

خالل  الوطني  للمنتخب  الجماهيري 

يحفزهم  وهذا   ،2022 العالم  كأس 

األفضل. لتقديم 

أمام  التعادل  بعد  الهيدوس  وقال 

تشيلي أمس: ظهرنا بمستوى أفضل 

مستوى  على  الماضية  المباراة  من 

في  هدف  لدينا  وكان  الشوطين، 

وكانت  هدف،  أي  تلقي  عدم  هو  اللقاء 

خطوة  وهذه  كثيرة،  فرص  لدينا 

جيدة لنا في استعداداتنا للمونديال.

نفرض  أن  منا  طلب  المدرب  وأضاف: 

منطقنا في المباراة بالتقدم هجوميا، 

واللعب في منطقة المنافس، وهذا ما 

الثاني. ساعدنا في الشوط 

اللقايا  سن  منافسات  أمس  اختتمت 

الثاني  المحلي  السباق  ضمن منافسات 

للهجن العربية األصيلة للموسم الجديد 

الذي تنظمه لجنة سباق   ،2023  -  2022
الهجن بالشحانية.

الختامية  األشواط  إقامة  وشهدت 

مسافة  من  مفتوحة(  )أشواط  للقايا 

شوطا،   22 وتضمنت  كيلومترات،   4
خصصت 14 منها للبكار و8 للقعدان.

واستحوذت هجن الشحانية على لقبي 

المخصصين  الرئيسيين  الشوطين 

»كرارة«  حققت  حيث  والقعدان،  للبكار 

ملك هجن الشيحانية لقب الشوط األول 

الرئيسي للقايا بكار مفتوح، في المقابل، 

بلقب  الشحانية  هجن  ملك  »مهلي«  توج 

قعدان  للقايا  الرئيسي  األول  الشوط 

منافسات  اليوم  وتتواصل  مفتوح.. 

أشواط  بإقامة  أيامه  خامس  في  السباق 

 4 لمسافة  عامة(  )أشواط  الجذاع 

كيلومترات على مدى يومين.

العنابي تعادل مع تشيلي في ختام معسكر النمسا

نهاية قوية للمرحلة األوروبية

لكرة  الوطني  منتخبنا  تعادل 

بهدفين  تشيلي  منتخب  مع  القدم 

التي  المباراة  خالل  منهما،  لكل 

فيوال  ملعب  على  أمس  أقيمت 

فيينا،  النمساوية  بالعاصمة  بارك 

لخوض  العنابي  استعدادات  ضمن 

نهائيات كأس العالم 2022.

الوطني  منتخبنا  هدفي  سجل 

 59 الدقيقة  في  عفيف  أكرم  من  كل 

 ،67 الدقيقة  في  الهيدوس  وحسن 

التشيلي كل من  فيما سجل هدفي 

أولمبيك  العب  سانشيز  أليكسيس 

وارتورو   ،37 الدقيقة  في  مارسيليا 

فيدال في الدقيقة 78.

خالل  جيد  بمستوى  العنابي  وظهر 

هذه المواجهة، التي كان فيها األفضل 

حيث  الثاني،  الشوط  في  خاصة 

مباراته  عكس  الالعبين  أداء  تحسن 

أمام كندا في الودية الماضية، حيث 

الذي  المستوى  منتخبنا  استعاد 

عودنا عليه.

سريعة  كانت  المباراة  بداية 

في  منهما  كل  لرغبة  للمنتخبين، 

المواجهة  هذه  في  الفوز  تحقيق 

تلقاها  التي  الهزيمة  بعد  الودية، 

المباراة  في  الوطني  منتخبنا 

 ،0 /2 بنتيجة  كندا  أمام  الماضية 

المنتخب  انهزم  النتيجة  وبنفس 

مباراته  في  المغرب  أمام  التشيلي 

الودية.

أول  خالل  التشيلي  المنتخب  وحاول 

الكرة  على  االستحواذ  دقائق  عشر 

كان  فيما  منها،  العنابي  وحرمان 

التشيلي  هجوم  أمام  حذرا  منتخبنا 

القوي بقيادة أليكسيس سانشيز.

السانحة للتسجيل  الفرص  وغابت 

عشرين  أول  خالل  الجانبين  عن 

دقيقة.

في  خطيرة  فرصة  أول  وجاءت 

الدقيقة  في  العنابي  لصالح  اللقاء 

محمد،  اسماعيل  بواسطة   25
حسن  من  رائعة  كرة  تلقى  الذي 

منطقة  في  توغله  بعد  الهيدوس 

عمليات المنتخب التشيلي، أضاعها 

إسماعيل بعد أن ارتطمت تسديدته 

بمدافع المنافس.

فيها  تمكن  التي   37 الدقيقة  لتأتي 

باب  افتتاح  من  التشيلي  المنتخب 

اليكسيس  بواسطة  التسجيل 

أن  بعد  مارسيليا،  العب  سانشيز 

سوازو،  جابريال  من  تمريرة  تلقى 

دفاع  من  المراقبة  في  خطأ  بعد 

منتخبنا الوطني.

من  بقي  فيما  النتيجة  تتغير  ولم 

عمر الشوط األول، الذي انتهى بتقدم 

سجله  نظيف  بهدف  التشيلي 

أليكسيس سانشيز.

الثاني  الشوط  في  منتخبنا  وضغط 

حيث  التعادل،  هدف  عن  بحثا 

الشوط،  هذا  خالل  األفضل  كان 

العنابي  فرضه  الذي  الضغط  وتكلل 

بواسطة  التعادل  هدف  بتسجيل 

أكرم عفيف في الدقيقة 59.

اللقاء  في  منطقه  العنابي  وفرض 

رائع  أداء  خالل  من  الشوط  هذا  خالل 

قدمه في هذا اللقاء، وهذا ما مكنه من 

 67 الدقيقة  في  الثاني  الهدف  إضافة 

الهيدوس بتسديدة  بواسطة حسن 

رائعة لم يتمكن فيها جابريال ارياس 

صدها  من  التشيلي  مرمى  حارس 

بعد أن سكنت الزاوية التسعين.

إدراك  التشيلي من  المنتخب  وتمكن 

هدف التعادل في الدقيقة 78 بواسطة 

ارتورو فيدال العب فالمينجو.

جزاء  ركلة  المباراة  حكم  واحتسب 

 85 الدقيقة  في  التشيلي  للمنتخب 

نفذها اليكسيس سانشبز، تصدى 

لينتهي  بنجاح  برشم  مشعل  لها 

في   2 /2 اإليجابي  بالتعادل  اللقاء 

في  أقيمت  التي  اإلعداد  فترة  ختام 

النمسا.

{ من لقاء العنابي وتشيلي

  كتب        وحيد بوسيوف

»االنضباط« 
تعاقب مارتينيز

عاقبت لجنة االنضباط باالتحاد 

القطري لكرة القدم اإلسباني 

خافيير مارتينيز العب نادي 

قطر، بسبب سلوك مشين تجاه 

المنافس، وذلك عقب نهاية 

الجولة الثانية لبطولة كأس 

ooredoo لكرة القدم للموسم 
.2023 2022-

وقررت اللجنة إيقاف الالعب 

لمباراتين استنادا للمادة 

رقم )4/  1/  47( من الئحة 

االنضباط، وتغريمه 10000 

ريال بسبب السلوك المشين 

تجاه المنافس، والذي تسبب 

بحصوله على البطاقة الحمراء 

خالل مباراة فريقه أمام أم صالل 

لحساب منافسات المجموعة 

األولى والتي انتهت لصالح األخير 

بثالثة أهداف مقابل هدف، حيث 

أكمل نادي قطر المباراة بعشرة 

العبين بعد طرد مدافعه خافيير 

مارتينيز عند الدقيقة )45(.

{ مارتينيز

وضعتها قطر للمشجعين من ذوي اإلعاقة

معاييــر موندياليــة جــديــدة
السويدي،  محمد  خالد  السيد  أكد 

باللجنة  الشركاء  عالقات  أول  مدير 

أن  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

مالءمة  األكثر  النسخة  هي   2022
في  اإلعاقة  ذوي  من  للمشجعين 

أن  إلى  مشيرًا  المونديال،  تاريخ 

بالمعايير  االرتقاء  في  نجحت  قطر 

والحركة  الوصول  إلتاحة  العالمية 

األحداث  الستضافة  اإلعداد  خالل 

خالل  من  الكبرى،  الرياضية 

المشجعين  متطلبات  تضمين 

جوانب  كافة  في  اإلعاقة  ذوي  من 

التشغيلية  والعمليات  التخطيط 

للبطولة.

الهائلة  الجهود  إن  السويدي  وقال 

النسخة  لتنظيم  قطر  بذلتها  التي 

األكثر إتاحة في تاريخ كأس العالم 

تنظيم  على  القائمين  ستضع 

أمام  المونديال  من  التالية  النسخ 

هذا  إلى  للوصول  كبير،  تحدٍّ 

المستوى من إتاحة مرافق وخدمات 

ذوي  من  للمشجعين  البطولة 

قطر  أصبحت  إنجاز  وهو  اإلعاقة، 

على بعد خطوة واحدة من تحقيقه 

تنطلق  الذي  المرتقب  الحدث  خالل 

أقل من شهرين. منافساته بعد 

استضافة  أن  السويدي  وأضاف 

هامًا  دورًا  لعبت  العالم  لكأس  قطر 

الوصول  بسهولة  قطر  تميز  في 

جميع  في  اإلعاقة  لذوي  والحركة 

التزام  إلى  مشيرًا  البالد،  أنحاء 

الدولة منذ البداية بتنظيم النسخة 

األكثر شمواًل وإتاحة في تاريخ كأس 

مجتمع  إشراك  خالل  من  العالم، 

استادات  تصميم  في  اإلعاقة  ذوي 

أفضل  توظيف  مع  البطولة،  ومرافق 

أهمية  على  تؤكد  التي  الممارسات 

التصاميم  وضع  في  إسهاماتهم 

المخصصة  والمساحات  للخدمات 

للمشجعين من ذوي اإلعاقة.

النسخة  تنظيم  إلى  نهدف  وتابع: 

المونديال،  تاريخ  في  إتاحة  األكثر 

المعنيين  كافة  مع  نعمل  لذلك؛ 

رحلة  على  الجميع  حصول  لضمان 

من  وخالية  الوصول،  بسهولة  تمتاز 

العوائق في جميع محطاتها.

جميع  إشراك  على  نحرص  فنحن   

فعالياتنا،  كل  في  المجتمع  أطياف 

نريد أن يشارك ويتفاعل الجميع في 

األولى  العالم  كأس  بطولة  مع  قطر 

في المنطقة.
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للموقع  الخاصة  تصريحاته  في  ساينسبري  وقال 

من  تبدأ  االعتبارات  هذه  الوكرة:  بنادي  الرسمي 

أمنياتي بأن يتمكن منتخب بالدي من تحقيق أفضل 

البطولة  في  ممكنة  نقطة  أبعد  إلى  والوصول  النتائج 

وإسعاد جماهيرنا التي تحملنا مسؤوليات كبيرة في 

هذا التحدي الصعب.

وأضاف: أمنيتي الخاصة بالطبع تتركز حول رغبتي 

فعاالاً  أكون  وأن  المطلوبة  المستويات  أقدم  أن  في 

االنتصارات  تحقيق  زمالئي  مع  وأساهم  الفريق  مع 

إظهار  من  نتمكن  حتى  الشباك  نظافة  على  والحفاظ 

ونثبت   - الكرويين   – لـ»سوكروز«  الحقيقية  القدرات 

نملك  وأننا  فراغ  من  يأت  لم  اللقب  هذا  أن  للجميع 

التحديات  هذه  مثل  في  ا  عالياً التحليق  على  القدرة 

الكروية الكبرى.

قدرة  في  لها  حدود  ال  ثقتي   : قائالاً حديثه  وواصل 

هذه  خالل  استثنائية  نجاحات  تحقيق  على  قطر 

العديد  قرب  عن  تابعت  ألنني  المونديالية  النسخة 

والحقيقة  الحدث  هذا  الستضافة  التحضيرات  من 

أنني حرصت على نقل هذه الصورة النموذجية لكل 

أصدقائي وأسرتي في أستراليا وزمالئي في المنتخب 

لتنظيم  قطر  جاهزية  مدى  عن  سألوني  الذي 

المونديال ونجحت في نقل حماسي الشديد لجميع 

زمالئي والذين باتوا متحمسين بدورهم لخوض هذه 

التجربة االستثنائية.

وتابع: كل شيء في قطر يدعو لإلعجاب واالنبهار بداية 

باالحترافية  ا  ومروراً النموذجية  التحتية  البنى  من 

ووصوالاً  التنظيمية  الجوانب  كافة  في  الشديدة 

مباريات  ستستضيف  التي  الرائعة  المالعب  إلى 

كأس العالم، لذلك فإنني أثق تمام الثقة في أن قطر 

بطوالت  كل  في  ممكنة  نجاح  نسبة  أكبر  ستحقق 

بدوره  سيشكل  المالعب  قرب  أن  كما  العالم،  كأس 

وحتى  والجماهير  المنظمين  أمام  استثنائية  تجربة 

السفر  عناء  تتكبد  لن  والتي  المشاركة  المنتخبات 

من مكان آلخر خالل منافسات البطولة.

استعداداتي  خالل  استثنائية  بميزة  أشعر  وأضاف: 

بأنني  الخاصة  وهي  الحدث  هذا  في  للمشاركة 

أخوض  التي  البلد  نفس  في  التحدي  هذا  سأخوض 

الوكرة،  نادي  مع  الحالية  االحترافية  تجربتي  فيها 

وليس ذلك فقط بل أن مباريات منتخب بالدي الثالث 

نفس  ملعب  على  سأخوضها  المجموعات  مرحلة  في 

المدينة التي أمثل فريقها في دوري النجوم وهو ملعب 

الجنوب، الذي يتواجد في قلب مدينة الوكرة، وبالتالي 

ا لخوض هذه المباريات. فإنني متحمس جداً

أنه  إلى  فباإلضافة  ا  جيداً الجنوب  ملعب  أعرف  وتابع: 

من  ا  جداً قريب 

فقد  الوكرة،  نادي 

عليه  خمسة لعبت  منذ  وبالتحديد  قبل  من 

قطر  نادي  أمام  الوكرة  فريق  لعب  عندما  أسابيع 

أهداف  بثالثة  الفوز  في  المباراة  هذه  خالل  ونجحنا 

نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم 

ا بهذا الملعب،  QNB، وبالتالي أصبحت أتفاءل كثيراً
مالعب  نصف  في  اللعب  بشرف  حظيت  أنني  كما 

التعليمية  المدينة  ملعب  في  وبالتحديد  المونديال 

الجنوب.. إلى  باإلضافة  والثمامة،  علي  بن  وأحمد 

: أدرك مدى صعوبة المنافسة في  وواصل حديثه قائالاً

المنتخب  جانب  إلى  تضم  التي  الرابعة  المجموعة 

وتونس،  والدانمارك  فرنسا  منتخبات  األسترالي 

التأهل  في  ا  جميعاً رغبتنا  على  ا  كثيراً أعول  ولكني 

ا على  ا أيضاً عن هذه المجموعة، كما أنني أعول كثيراً

والجمهور  القطري بشكل عام  الجمهور  دعم ومساندة 

سنخوض  أننا  وبما  خاص،  بشكل  الوكراوي 

مبارياتنا بالمجموعة الرابعة في ملعب مدينة الوكرة 

الرائعة  المدينة  هذه  جمهور  من  الكثير  أنتظر  فإنني 

في دعمي بشكل خاص ودعم منتخب بالدي بشكل 

مباراتنا   : قائالاً حديثه  ساينسبري  .واختتم  عام. 

العالم  بكأس  الرابعة  المجموعة  في  االفتتاحية 

الجنوب  استاد  على  تقام  والتي  فرنسا  منتخب  أمام 

ا بالنسبة لنا، وسنسعى جاهدين للخروج  مهمة جداً

على  تساعدنا  إيجابية  بنتيجة  المواجهة  هذه  من 

إكمال المشوار بالصورة المطلوبة، وأؤكد للجميع أن 

اللقب  أمام حامل  ا سهالاً  منتخب بالدي لن يكون صيداً

في هذه المواجهة.

األسترالي ترنت ساينسبري العب الوكرة:

كأس العالم في قطر سيكون مبهرًا

عبد الله المولوي مدير االتصال والعالقات العامة في »الريل«:

أسطول القطارات جاهز للمونديال

االتصال  إدارة  مدير  المولوي  عبدالله  أعرب 

الحديد  سكك  شركة  في  العامة  والعالقات 

الدوحة  مترو  جاهزية  تمام  عن  )الريل(  القطرية 

لنقل  المتميزة  الخدمات  كافة  وتقديم  الستقبال 

ضيوف دولة قطر من الجماهير الوافدة طوال فترة 

استضافة كأس العالم 2022.

 وقال المولوي في تصريحات خاصة لموقع قنوات 

الستقبال  )الريل(  شركة  »استعدادات  الكاس: 

بدأت  المونديال  خالل  قطر  وضيوف  الجماهير 

منذ سنوات عديدة وتحديدا منذ البدء في اختيار 

التي  المالعب  معظم  من  وقربها  المحطات  موقع 

 8 »لدينا  وأوضح:  المنافسات«..  عليها  ستقام 

تصل  سوف  مالعب   5 منها  البطولة،  في  مالعب 

المحطات  من  األقدام  على  سيرا  الجماهير  إليها 

مباشرة، في حين أن هناك 3 محطات أخرى سيتم 

فيها استخدام وسائل نقل مختلفة هي )الباصات( 

لنقل الجماهير من محطات المترو إلى المالعب«.

متكاملة  خطة  هناك  »بالتأكيد  المولوي:  وأضاف 

على  للتيسير  العالمي  الكروي  العرس  لهذا 

أسطول  استخدام  سيتم  حيث  الجماهير 

وسيكون  قطارات،   110 وعدده  بالكامل  القطارات 

مكونا  للمترو  األحمر  الخط  قطارات  عربات  عدد 

6 عربات الستيعاب أقصى سعة بما يتجاوز  من 

فئات   3 قطار  كل  يضم  أن  على  شخص،   1100
سرعة  وتتراوح  والعادية،  والعائلية  الذهبية  هي 

وبدون  الساعة  في  كم   100 إلى   80 من  القطار 

بين  الفاصلة  الزمنية  الفترة  تقدر  بينما  سائق، 

وسيكون  ونصف،  بدقيقتين  له  والتالي  القطار 

التنقل كله مجانا لحاملي بطاقة )هيا(« 

العامة  والعالقات  االتصال  إدارة  مدير  وكشف   

العليا  اللجنة  مع  بالتعاون  )الريل(  شركة  أن  عن 

 37 الـ  المحطات  جميع  جهزت  واإلرث  للمشاريع 

بملصقات كأس العالم قطر 2022 الترويجية، من 

أجل إضفاء جو من البهجة، وبث روح الحماس لدى 

الجماهير خالل تواجدهم في هذه البطولة، منوها 

إلى أن تصميم المحطات نفسه يحمل قدرا كبيرا 

الفضاء  مفهوم  على  باالعتماد  والجمال  اإلبداع  من 

اإلسالمي  المعماري  الفن  يدمج  والذي  المقوس 

التقليدي والتراث المحلي في نفس الوقت.

في  فاي  الواي  خدمة  توفير  »تم  قائال:  واستطرد 

بإمكان  وسيكون  والمحطات،  القطارات  داخل 

واالستمتاع  المحطات  من  أي  زيارة  الجماهير 

أكثر  فهناك  التجارية  المحالت  داخل  بالتسوق 

والكافيهات  المطاعم  تشمل  محل   200 من 

والصيدليات البنوك وشركات االتصاالت ومحالت 

بيع الهدايا«.

القلبية  بتمنياته  تصريحاته  المولوي  واختتم 

متميزة  نقل  بتجربة  االستمتاع  قطر  لضيوف 

إقامتهم  فترة  طوال  الدوحة  بمترو  واستثنائية 

في قطر، وأن تكون هذه التجربة جزءا من متعة 

المونديال. منافسات  ومشاهدة  حضور 

{ عبد الله المولوي

»37« محطـــــة تزينــــت بملصقـــات كــــأس العالـــم ووفرنـــا خدمــة »الــــواي فـــــاي«

ثقتي ال حدود لها
في خروج البطولة
بشكل استثنائي 

أكد ترنت ساينسبري العب الفريق األول لكرة القدم بنادي الوكرة 
وقائد خط دفاع المنتخب األسترالي الذي يستعد للمشاركة في 

مونديال قطر 2022، أنه متشوق النطالقة هذا الحدث الكروي األضخم 
واألشهر على مستوى العالم للعديد من االعتبارات التي تجعله موندياالاً 

ا بكل المقاييس. استثنائياً

}

ترنت 

ساينسبري

}
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سعادة عيسى المهندي رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية:

جماهير كأس العالم ستحضر السباقات

أكد سعادة عيسى بن محمد المهندي 

السباق  نادي  إدارة  مجلس  رئيس 

إلقامة  النادي  جاهزية  والفروسية 

الفعاليات التي تهم شريحة كبيرة من 

الدوحة  إلى  ستحضر  التي  الجماهير 

خالل  بالدهم  منتخبات  لتشجيع 

مونديال قطر 2022، مشيرا إلى طبيعة 

سباقات الخيل والتي تهم قطاعا كبيرا 

منها،  األوروبية  السيما  الجماهير،  من 

على  تعمل  النادي  إدارة  أن  ومؤكدًا 

تكفل  التي  السبل  أفضل  إلى  الوصول 

أهمية  مع  تتناسب  فعاليات  تقديم 

الحدث المونديالي الكبير.

»موقع  لـ  تصريحات  في  المهندي  وقال 

من  أقل  بعد  على  نحن  الكاس«:  قناة 

قطر  العالم  كأس  انطالق  من  شهرين 

كبيرة  بسعادة  نشعر  فإننا   2022
المباراة  التي تنطلق فيه  ونحلم باليوم 

منتخبي  بين  للبطولة  االفتتاحية 

إلى  رسالة  وإيصال  واإلكوادور  قطر 

وإدارة  وفعل(،  )قول  قطر  بأن  العالم 

حجم  تدرك  والفروسية  السباق  نادي 

مع  فإننا  ولهذا  المونديال،  وطبيعة 

السفارات  بعض  من  طلبات  تلقي  بدء 

بالدهم  منتخبات  جماهير  لحضور 

التعامل  في  بدأنا  السباقات  من  عددا 

دراسة  خالل  ذلك  ومراعاة  األمر،  مع 

لسباقات  الجديد  الموسم  برنامج 

الخيل والذي سيصدر قريبا بما يتالءم 

وأضاف  المونديال.  توقيت  طبيعة  مع 

لدينا  تصور  من  أكثر  هناك  المهندي: 

المثالي  الشكل  على  االستقرار  وسيتم 

تتاح  أن  الحال  بطبيعة  ويهمنا  قريبا، 

في  للخيل  سباقات  إلقامة  الظروف  لنا 

كأس  في  مباريات  تشهد  ال  التي  األيام 

بالجهود  كبيرة  دراية  على  ألننا  العالم 

الدولة، من  المبذولة من كافة قطاعات 

وهناك  البطولة،  تنظيم  إنجاح  أجل 

للمشاريع  العليا  اللجنة  مع  تنسيق 

االجتماعات  من  عدد  خالل  من  واإلرث 

األمثل  االختيار  لضمان  المشتركة 

في  أسبوعيًا  السباقات  إقامة  ظل  في 

ومن  والخميس،  األربعاء  يومي  النادي 

ثم يحتاج األمر إلى االتفاق على الشكل 

فترة  خالل  السباقات  لبرنامج  النهائي 

حرصنا  نتيجة  وهذا  المونديال  إقامة 

على االستفادة من التاريخ الكبير لقطر 

في عالم سباقات الخيل التي تقام على 

مضمار الريان بالنادي، إلى جانب ريادة 

العربية  الخيل  جمال  عالم  في  قطر 

األصيلة، وكذلك رعاية أكثر من سباق 

قوس  قطر  جائزة  سباق  ومنها  خارجي 

النصر الذي سينطلق خالل أيام قليلة، 

المناسبة  هذه  الستغالل  الترتيب  وتم 

قليل  قبل  تقام  وأنها  خاصة  العام  هذا 

وسيتم  قطر،  مونديال  انطالق  من 

كأس  عن  الكتيبات  من  عدد  توزيع 

استفسار  أي  على  للرد  القادمة  العالم 

بخصوص المونديال السيما وان سباق 

جائزة قطر قوس النصر من أكبر وأغلى 

السباقات حول العالم ويحضره سنويًا 

سباقات  عشاق  من  اآلالف  عشرات 

أبواب  قائال:  المهندي  واختتم  الخيل. 

ستكون  والفروسية  السباق  نادي 

أمام  المونديال  فترة  خالل  مفتوحة 

الجماهير من مختلف الجنسيات خالل 

مونديال قطر، سواء لحضور السباقات 

مباريات  فيها  تقام  ال  التي  األيام  في 

تكون  أخرى  فعاليات  أي  إلقامة  وكذلك 

خطة  وضمن  الجماهير  لهذه  مناسبة 

الفعاليات المقامة خالل البطولة، وكل 

النادي  إلى  ستحضر  التي  الجماهير 

الخيل  سباقات  وأصالة  عراقة  سترى 

في قطر واالهتمام الكبير برياضة اآلباء 

واألجداد والجذور الثقافية لهذه الرياضة 

والتي تمثل موروثا كبيرا بالنسبة لنا.

{ سعادة عيسى بن محمد المهندي

إقامة العديد 
من الفعاليات 

خالل المونديال 
وبدأنا تلقي 

طلبات 
السفارات 

اليوم في بطولة »دوحة أفنيو« لكرة السلة

السد يواجه الحكمة اللبناني

يخوض نادي السد اليوم مواجهة 

اللبناني  الحكمة  أمام  قوية 

لكرة  أفنيو«  »دوحة  بطولة  في 

اللجنة  كانت  حيث  السد، 

المنظمة قد أعلنت عن تفاصيل 

البطولة التي تبدأ اليوم وتستمر 

الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 

نوعها،  من  األولى  البطولة  وهي 

السلة  كرة  قطبي  تجمع  التي 

الحكمة،  و/   الرياضي  اللبنانية 

نادي  قطر  بطل  إلى  باإلضافة 

السد، ونادي البشائر، أحد أعرق 

وأوضحت  العمانية.  األندية 

مباريات  أن  المنظمة  اللجنة 

االتحاد  ينظمها  التي  البطولة، 

القطري لكرة السلة، ستلعب في 

سيواجه  حيث  الغرافة،  صالة 

نظيره  اللبناني  الرياضي  فريق 

االفتتاحية  المباراة  في  البشائر 

عصر اليوم ثم يلعب الحكمة مع 

المباريات  غدا  وتستكمل  السد، 

ضد  الحكمة  يلعب  حيث 

البشائر، والرياضي ضد السد.

بعد  عصر  البطولة  وتختتم 

البطولة،  مباريات  الجمعة  غد 

البشائر،  مع  السد  يلتقي  حيث 

والرياضي مع الحكمة، في مباراة 

الجالية  لها  وتحشد  مرتقبة، 

عدة  منذ  قطر  في  اللبنانية 

أسابيع.

أول قطري وخليجي يدخل قائمة الـ »30« على العالم

التميمي يكتب التاريخ

مميزا  مستوى  قدم  قد  التميمي  وكان 

كالسيك،  قطر  بطولة  في  للغاية 

ألول  النهائي  ربع  للدور  تأهل  حيث 

مرة، وهذا أمر جيد نعتز به كرياضي 

قطري يحقق هذا التقدم في منافسات 

فيها  حضر  نسخة  خالل  االسكواش 

وهو  العالم،  على  األوائل  المصنفون 

الذي  التطور  مدى  يؤكد  الذي  األمر 

ظل  في  القطري  االسكواش  وصله 

والتخطيط  المبذول  والجهد  العمل 

وسط  للتطور  والسعي  المستمر 

ولكافة  للتميمي  التقدم  من  تطلعات 

ظل  في  القطريين  االسكواش  العبي 

من  تقديمه  يتم  الذي  الكبير  الدعم 

واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد 

والريشة الطائرة.

وتأتي استعادة التميمي ألفضل مركز 

العام  في  احترافه  بداية  منذ  حققه 

الموسم  انطالق  مع  بالتزامن   ،2011

الجديد لجوالت رابطة اإلسكواش.

 44 الـ  المركز  يحتل  التميمي  وكان 

وارتفع  العالمي،  التصنيف  سلم  على 

نادي  إلى  ليدخل  الشهر  هذا  تصنيفه 

أن قدم  العالم بعد  30 العبا في  أفضل 

مستويات جيدة خالل العام 2022.

االسكواش  العب  قال  جانبه  من 

العالمي عبدالله التميمي في تصريح 

بسعادة  يشعر  إنه  اإلعالم  لوسائل 

الثالثين  المركز  إلى  لوصوله  كبيرة 

لمحترفي  العالمي  الترتيب  في 

كبيرة  »سعادتي  وأضاف  اإلسكواش. 

لبدء  طريقة  أفضل  وتعتبر  بالتأكيد 

استعادة  مع  الجديد  الموسم  هذا 

مسيرتي  في  حققته  ترتيب  أعلى 

تحقيق  إلى  أتطلع  وأنا  االحترافية 

هذا  بقية  خالل  اإلنجازات  من  المزيد 

الموسم«.

التي  المقبلة  االستحقاقات  وحول 

يخوضها، لفت التميمي إلى أن تركيزه 

األمثل  التحضير  حول  اآلن  منصب 

لبطولة سان فرانسيسكو لإلسكواش 

ستقام  التي  المفتوحة  للمحترفين 

نهاية شهر سبتمبر الجاري.

بالنسبة  الماضي  الموسم  وكان   

للتميمي حافال باالنجازات حيث أحرز 

في  للمحترفين  أتالنتا  بطولة  لقب 

قطر  وبطولة   2022 »تشالنجر«  فئة 

للمحترفين لفئة »تشالنجر« 2022.

بطولة  فردي  بلقب  التميمي  وتوج 

التي   2022 لإلسكواش  آسيا  غرب 

استضافتها إيران.

اإلسكواش  أدعم  العب  تمكن  كما 

لبطولة  النهائي  الربع  الدور  بلوغ  من 

لإلسكواش  كالسيك  قطر  كيوترمنلز 

»سوبر  فئة  ضمن  المصنفة   2022
في  األولى  للمرة  وذلك  بالتينية« 

مسيرته. 

وتخرج التميمي في أكاديمية أسباير 

2012 والتي تعنى باكتشاف المواهب 
لصنع  وصقلها  الواعدة  الرياضية 

في  االستثنائيين  األبطال  من  أجيال 

مختلف  تمثيل  على  قادرين  الرياضة 

في  القطرية  الوطنية  المنتخبات 

مختلف الرياضات.

وكان عدد من نجوم العالم والمصنفين 

في  الكبير  بالتطور  أشادوا  قد  األوائل 

قال  حيث  التميمي،  عبدالله  مستوى 

المتوج  الشوربجي  محمد  البريطاني 

نسختها  في  كالسيك  قطر  بلقب 

ألننا  جيدا  التميمي  »أعرف  األخيرة 

وعليه  متطور  العب  وهو  سويًا  نتدرب 

االستمرار على نفس المستوى الرائع 

الذي ظهر به لمزيد من التقدم لألمام«، 

في إشارة إلى أن المزيد من النجاحات 

مواصلته  ظل  في  التميمي  انتظار  في 

العمل للتقدم لألمام عالميًا.

{ التميمي تألق في قطر كالسيك

العب منتخبنا 
الوطني 

لالسكواش 
يعتبر التصنيف 

الجديد حافزا 
للمزيد من النجاح 

نجاح جديد يحققه بطل االسكواش القطري عبدالله التميمي، 
فبعد أن حقق الفوز على النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني 

عالميًا في بطولة قطر كالسيك لالسكواش في نسختها 
التي أقيمت في الدوحة مطلع الشهر الجاري، نجح التميمي 

في التقدم لألمام في التصنف العالمي للعبة، حيث ارتقى إلى 
المركز الثالثين في التصنيف الدولي األخير الصادر عن رابطة 

الالعبين المحترفين لإلسكواش ليكون بذلك أول العب 
قطري وخليجي يحقق هذا اإلنجاز.

عادل النجار كتب
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مهمة فرنسا صعبة لالحتفاظ بكأس العالم 

ديشامب واإلصابات يهددان الديوك

يعيش منتخب فرنسا ومديره الفني، ديدييه ديشامب، فوق 

صفيح ساخن قبل 55 يوما من انطالق منافسات كأس العالم 

قطر 2022.

يبدأ أبطال العالم حملة الدفاع عن اللقب في المجموعة الرابعة 

التي تضم أيضا منتخبات الدنمارك وأستراليا وتونس.

وفي تقرير نشره موقع كووورة حول األسباب التي تنذر بتجريد 

عن  للحديث  فيه  تطرقت   ،2018 مونديال  لقب  من  »الديوك« 

وتحميل  األوروبية  األمم  دوري  في  الفرنسي  المنتخب  سقوط 

باإلضافة  للديوك،  تراجع  من  يحدث  ما  مسؤولية  ديشامب 

ألزمة بول بوجبا مع شقيقه ماتياس، وكذلك شبح اإلصابات 

ريال  نجم  بنزيما  كريم  من  المنتخب  نجوم  يطارد  الذي 

الفرنسي  المنتخب  ميدان  وسط  كانتي  نجولو  إلى  مدريد، 

وصواًل إلى حارس مرمى توتنهام هوجو لوريس.

مشوار  بانتهاء  الديوك  مدرب  ديشامب  ديدييه  تعاقد  ينتهي 

الفريق في منافسات كأس العالم.

يطمع ديشامب في تجديد عقده، حيث يبقى ذهنه مشغوال 

بما يتردد في وسائل اإلعالم بشأن زميله السابق، زين الدين 

زيدان، وتفضيل الكثيرين له ليكون المدرب الجديد.

بينما  اإلعالم،  وسائل  كل  في  صراحة  رغبته  عن  زيدان  عبر 

الباب  الفرنسي  الكرة  اتحاد  رئيس  جريه،  لو  نويل  أبقى 

أمام كل االحتماالت بشأن تجديد عقد ديشامب من  مفتوحا 

عدمه.

سحر بوجبا

في  مدوية  قنبلة  اإليطالي،  يوفنتوس  نجم  بوجبا،  بول  فجر 

معسكر منتخب فرنسا خالل األسابيع القليلة الماضية.

تم  الذي  ماتياس،  شقيقه  من  خطيرة  اتهامات  بوجبا  يواجه 

للسحر  لجوئه  بداعي  الديوك  نجم  ابتزاز  قضية  في  سجنه 

ضد بعض زمالئه، ومنهم كيليان مبابي.

أكد  حيث  األزمة،  هذه  تجاه  فرنسا  نجوم  لهجة  تباينت 

فاران  أضاف  بينما  بوجبا،  في  يثق  أنه  البداية  في  مبابي 

»نشعر بالقلق مثل أي شخص آخر، ولكن كامل تركيزنا في 

الملعب«.

ذهن شارد

لم يكن ديشامب حاسما في إدارة أمور عديدة، مما جعل ذهن 

في  جيرو  مصير  تعليق  آخرها  مشاكل،  في  شاردا  الالعبين 

استدعائه لقائمة كأس العالم.

انعكست المشاكل الذهنية على مسيرة المنتخب الفرنسي 

طوال السنوات األربع الماضية، بعد تحقيقه لقب المونديال، 

صدم الجميع بخروجه المبكر من يورو 2020.

استعاد الديوك الكبرياء بالتتويج بالنسخة الثانية من دوري 

انهار  قليلة،  أشهر  بعد  ولكن  الماضي،  نوفمبر  في  أوروبا  أمم 

المنتخب الفرنسي فجأة وفشل في التأهل لألدوار النهائية.

مكتفيا  الثاني  للمستوى  الهبوط  من  فرنسا  منتخب  نجا  بل 

بفوز واحد وتعادلين و3 هزائم في 6 جوالت.

شبح اإلصابات

كثرة  نتيجة  حاد  عددي  نقص  من  فرنسا  منتخب  عانى 

اإلصابات في صفوفه على مدار معسكرات الجاري.

 13 من  يقرب  ما  ديشامب  فقد  الجاري،  الشهر  معسكر  في 

أكثر  قائمته  العبا بسبب إصابات مختلفة، واضطر لتعديل 

من مرة، ليخوض آخر جولتين من دوري األمم بالصف الثاني 

والثالث.. لم يسلم نجوم فرنسا كريم بنزيما وبوجبا وكانتي 

شبح  من  هيرنانديز  ولوكاس  لوريس  وهوجو  رابيو  وأدريان 

حالة  أفضل  في  ليكونوا  حاليا  الزمن  ويسابقون  اإلصابات، 

بدنية قبل مونديال قطر.

{ ديشامب{ منتخب فرنسا

مع يوفنتوس قبل المونديال

دي ماريا يكذب إشاعات عدم اللعب
رفض  أنباء  يوفنتوس،  نجم  ماريا،  دي  أنخيل  األرجنتيني  كذب 

مشاركته مع السيدة العجوز في المباريات قبل انطالق كأس العالم 

قطر 2022.

ماريا  )دي  العبيه  من  طلب  األرجنتيني  االتحاد  أن  تقارير  وزعمت 

األخيرة  المباريات  في  المشاركة  عدم  باريديس(  ولياندرو 

ليوفنتوس بالدوري اإليطالي قبل كأس العالم.

وزميله  أنه  »إنستجرام«، نبأ  ونشر دي ماريا، على حسابه بشبكة 

لذا   ،2022 قطر  مونديال  قبل  اإلصابات  تجنب  يريدان  باريديس 

سيطلبان من يوفنتوس عدم اللعب ضد التسيو في 13 نوفمبر.

وكتب دي ماريا على المنشور: »أخبار كاذبة«.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري اإليطالي بـ 10 

نقاط بعد أول 7 جوالت، بينما خسر الفريق أول جولتين في دور المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
{ دي ماريا

بخصوص
 بروزوفيتش

كرواتيا 
تصدم إنتر ميالن

كرواتيا  منتخب  أصدر 

مارسيلو  إصابة  حول  بيانا،، 

إنتر  وسط  العب  بروزوفيتش، 

ميالن.

مباراة  غادر  قد  بروزوفيتش  وكان 

كرواتيا والنمسا، األحد، بعد 18 دقيقة 

فقط من انطالقها، ضمن منافسات دوري 

األمم األوروبية.

وذلك بعدما سقط على أرض الملعب عقب 

مكان  على  يده  وضع  ثم  التمريرات،  إحدى 

اإلصابة بفخذه األيسر.

كرواتيا،  منتخب  قال  الصدد  هذا  وفي 

»تويتر«:  على  الرسمي  حسابه  عبر 

لفحص  بروزوفيتش  مارسيلو  »خضع 

مستشفى  في  المغناطيسي،  بالرنين 

والذي  الخاص،  بطرسبرج  سانت 

في  جزئي  تمزق  من  معاناته  أظهر 

تقارير  وذكرت  الخلفية«..  العضلة 

صحفية، أن مدة غياب بروزوفيتش 

عن المباريات ستكون شهرا، حيث 

في  الكرواتي  الالعب  يتعجل  لن 

العودة إلى المالعب، لتجنب خسارة 

المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

الركراكي:

النصيري سيذهب معنا لقطر

{ النصيري

دافع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، 

ونادي  األسود  مهاجم  النصيري  يوسف  عن 

تطاله  التي  االنتقادات  حملة  أمام  إشبيلية، 

هذه  في  معه  سيقف  أنه  مؤكدا  مؤخرا، 

الفترة.

تليفزيوني  تصريح  في  الركراكي  وقال 

لقناة الرياضية: »النصيري ابننا وهو ولد 

صحيح  لمساعدته،  هنا  ونحن  المغرب 

مستوى  على  صعبة  انتقالية  بفترة  يمر 

العالم،  لكأس  معنا  سيذهب  لكنه  األداء 

يتخطى  كي  مساعدته  أجل  من  هنا  وأنا 

الوضع الصعب الذي يمر به«.

في  سببا  يكون  ربما  »النصيري  وتابع: 

المقبلة،  أفريقيا  بأمم  تتويجنا 

فمن يدري؟.

على  أوروجواي،  منتخب  نجم  سواريز،  لويس  حرص 

لجراحة  الخضوع  قرار  بعد  أراوخو  رونالد  زميله  دعم 

عالج  إلى  اللجوء  فكرة  واستبعاد  إصابته،  من  للتعافي 

محافظ.

وكان أراوخو أصيب بتمزق في وتر عضلة المقرب 

أوروجواي  مباراة  خالل  اليمنى،  ساقه  في 

وإيران.

الخضوع  أن  التقارير  من  العديد  وزعمت 

أوروجواي  منتخب  بحرمان  يهدد  لجراحة 

وأن  المونديال،  في  أراوخو  خدمات  من 

الالعب فضل ناديه على منتخب بالده.

بـ»تويتر«  أراوخو  بيان  على  سواريز  وعلق 

خضوعه  أسباب  بشرح  الخاص 

رونالد.  يا  رائع  »أنت  قائاًل:  للجراحة، 

تتعافى  أن  شيء  أهم  لك.  دعمنا  كل 

جيًدا وتعود أقوى«.

»أريد  بيانه:  في  كتب  أراوخو  وكان 

دفعتني  التي  األسباب  أوضح  أن 

لتجنب  قراري  اتخاذ  إلى 

التكهنات.. أنا أحب بلدي وأحب 

اختياري لتمثيل المنتخب«.

مع  التشاور  »بعد  وأضاف: 

المتخصصين،  من  العديد 

الجراحي  التدخل  أن  قررنا 

األمر  حل.  أفضل  سيكون 

باختيار  هنا  يتعلق  ال 

فريق على حساب اآلخر، 

بالصحة  يتعلق  إنه 

 %  100 إلى  والعودة 

من حالتي في أسرع 

وقت ممكن«.

فسر األوروجواياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، 

للتعافي  لجراحة  بالخضوع  قراره  أسباب 

اللجوء  فكرة  واستبعاد  إصابته،  من 

إلى العالج.

وأصيب أراوخو بتمزق في وتر 

ساقه  في  المقرب  عضلة 

مباراة  خالل  اليمنى، 

أوروجواي وإيران.

العديد  وزعمت 

أن  التقارير  من 

لجراحة  الخضوع 

منتخب  بحرمان  يهدد 

أوروجواي من خدمات أراوخو في المونديال.

الرسمي  حسابه  على  أراوخو  وكتب 

بموقع التواصل االجتماعي »تويتر«: 

التي  األسباب  أوضح  أن  »أريد 

اتخاذ  إلى  دفعتني 

لتجنب  قراري 

 . . ت لتكهنا ا

أحب  أنا 

وأحب  بلدي 

ي  ر ختيا ا

لتمثيل 

المنتخب«.

سواريز يساند 
زميله في المنتخب

أراوخو يفسر قرار خضوعه لجراحة

{ أرواخو

{ راموس

راموس خارج المونديال
أن  الثالثاء،  أمس  إسباني،  صحفي  تقرير  أكد 

سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، لن 

يتواجد في كأس العالم 2022.

ووفًقا لبرنامج »الشيرنجيتو« اإلسباني، فإن راموس 

منتخب  قائمة  إلى  لالنضمام  فرصة  أي  لديه  ليس 

المدرب  قيادة  تحت  العالم،  كأس  في  إسبانيا 

خاضها  دولية  مباراة  آخر  إنريكي.وتعود  لويس 

 2021 مارس   31 إلى  إسبانيا  منتخب  مع  راموس 

المؤهلة  أوروبا  تصفيات  في  كوسوفو،  ضد 

إلى كأس العالم.

من  للعديد  تعرض  قد  راموس  وكان 

الماضي،  الموسم  في  اإلصابات 

في  بانتظام  التواجد  من  حرمه  ما 

جيرمان  سان  باريس  مباريات 

يقدم  راموس  إسبانيا.لكن  ومنتخب 

األشهر  خالل  باريس  مع  جيًدا  موسما 

األخيرة، حيث شارك في 11 مباراة بمختلف 

البطوالت حتى اآلن، وأحرز هدًفا واحًدا.

 }

سواريز

}
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حين كشف مؤسس شركة أبل ورئيسها التنفيذي األسبق ستيف جوبز عن جهاز آيفون األصلي في 
عام 2007، كان الجهاز أشبه بثالثة أجهزة في جهاز واحد، »آيبود، وهاتف، وجهاز اتصال باإلنترنت«، 

وخالل تطور هواتف أبل جوبز كان يعلم أن اآليفون سيغير من طريقة تواصلنا ودخولنا إلى اإلنترنت، 
لم يقدر الرجل على التنبؤ الدقيق بمدى التأثير الذي سيحدثه الجهاز. 

كان أول جهاز آيفون األساس للهواتف الذكية الحديثة، 
وكأنه إشعار بداية حقبة ستصبح فيها أجهزة 

الحواسب في حجم الجيب، ومنذ 
ذلك الحين مر آيفون بكثير من 

التطورات وعلى مدار عقد 
حتى وصل إلى شكله 

الحالي.

آيفون الذي غّير وجه التكنولوجيا
نستعرض لكم في هذا التقرير المراحل التي مر بها الجهاز 

نشره  ما  بحسب  الحالي،  شكله  إلى  وصل  حتى  الذكي، 

موقع Business Insider األميركي. 

آيفون األصلي )إصدار 2007(
بوصة،   3.5 بحجم  شاشة  على  الهاتف  يحتوي  كان 

وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل، وبمساحة تخزين لم تتجاوز 

بدائيًة  المواصفات  هذه  تبدو  وبينما  لكنه  غيغابايت،   16
قياسًا بالهواتف الذكية فائقة القوة اليوم، إال أن الجهاز لعب 

دورًا خرافيًا في إرساء المعايير ألجهزة المحمول في األجيال 

القادمة. 

آيفون 3G )إصدار 2008(
إلى  جديدة  إمكانيات   Apple أضافت   ،3G آيفون  بظهور 

هواتفها، وهي نظام تحديد المواقع، إضافة إلى دعم شبكات 

الجيل الثالث من اإلنترنت، ومع هذه النسخة قدمت متجر 

التطبيقات، محولة اآليفون من مجرد جهاز محمول قادر على 

الوصول إلى اإلنترنت إلى منصة حاسوبية كاملة. واليوم، 

تطبيق،  مليوني  من  أكثر  التطبيقات  متجر  يستضيف 

ن  الذي مكَّ المنتعش  التطبيقات  ما يمهد الطريق القتصاد 

تطبيقات أوبر وسناب شات في العالم من االزدهار.

آيفون 3GS )إصدار 2009(
أبل  هاتف  على  التحسينات  من  مزيدًا   3GS آيفون  أدخل 

أفضل  كاميرا  مثل  تحسينات  يوفر  ما  الذكي،   Apple
بجودة 3 ميغابكسل، وتقنية التحكم الصوتي، وعمر أطول 

للبطارية. عالوًة على ذلك، فإن البرنامج الحاسوبي الجديد 

األهمية  بنفس  كان   3GS آيفون  في  إطالقه  جرى  الذي 

م مزايا لطالما كانت هي المعيار، مثل إجراءات  أيضًا؛ إذ قدَّ

القص والنسخ واللصق باإلضافة إلى دعم رسائل الوسائط 

المتعددة.

آيفون 4 )إصدار 2010(
يمثل آيفون 4 أول إعادة تصميم لهاتف آيفون منذ إطالقه في 

2007. وقد تميز بمظهر أكثر نحافة وشكل أكثر حدة  عام 

حرف  ذي  الزجاج  من  مصنوع  وجسم  بسابقيه،  مقارنًة 

مصنوع من الصلب الذي ال يصدأ وملفوف حول حوافه.

آيفون 5 )إصدار 2012(
آيفون 5 إعادة تصميم مهمة أخرى ألجهزة آيفون فمع آيفون 

عت شركة أبل حجم شاشة هاتفها الذكي إلى أربع  5، وسَّ
 3.5 بوصات، وهو تحديث ملحوظ من الشاشة ذات حجم 

بوصة الموجودة في األجهزة السابقة. كان هذا مهمًا بشكل 

خاص بالنظر إلى أن أبل كانت تتنافس مع أجهزة أندرويد 

التي تصدرها سامسونغ وغيرها من الشركات التي توفر 

شاشات أكبر. 

آيفون 5S )إصدار 2013(
مستشعر  مع  يأتي  أبل  من  ذكي  هاتف  أول  هو   5S آيفون 

الهاتف  صاحب  على  التعرف  )تقنية   Touch ID بصمة 

العنصر  والذي ظل  الرئيسية،  بالبصمة( في زر الصفحة 

الرئيسي في هواتف الشركة حتى أطلقت Face ID )تقنية 

 X التعرف على صاحب الهاتف من وجهه( في هاتف آيفون 

في عام 2017. 

آيفون 5C )إصدار 2013(
تكلفة  أقل  ُوِضع كبديل  والذي   5C آيفون  جهاز  أبل  أطلقت 

لجهاز آيفون 5S. وجاء بألوان مختلفة، مثل األزرق واألخضر 

واألصفر، وكان أقل تكلفًة من طراز 5S بحوالي 100 دوالر.

األصابع،  بصمات  مستشعر  إلى   5C آيفون  جهاز  افتقر 

وجرى تشغيله بواسطة معالج من الجيل السابق، وكان 

له هيكل بالستيكي مقارنًة ببناء األلومنيوم المصنوع منه 

 .5S آيفون

آيفون 6 وآيفون PLUS 6 )إصدار 2014(
حاسمة  تحول  نقطة  إلى   Plus  6 وآيفون   6 آيفون  أشار 

 Plus  6 آيفون  إذ مثل إطالق  آيفون،  أخرى في تاريخ هواتف 

الهواتف  امتدادًا آخر في تشكيلة  األكبر حجمًا،  بالشاشة 

الذكية للشركة، ما يتيح للمستهلكين فرصة االختيار من 

بين حجمين مختلفين للشاشة ألول مرة. 

الهواتف  أن  إلى  بالنظر  خاص  بشكل  مهمًا  األمر  هذا  كان 

التي تعمل بنظام أندرويد وتقدم أحجامًا متزايدة  الذكية 

أربع  بحجم  آيفون  هاتف  شاشة  ظلت  بينما  للشاشة 

بوصات فقط. 

آيفون 6S وآيفون 6S PLUS )إصدار 2015(
طفيف  تحديث  بمثابة   6S Plusو  6S آيفون  أجهزة  كانت 

 ،3D Touch لجهاز آيفون 6 الذي أضاف ميزة جديدة تسمى

والتي تسمح بالوصول إلى االختصارات من خالل الضغط 

أسرع  معالجًا  الهاتف  وتضمن  أكبر.  بعمق  الشاشة  على 

وكاميرا أفضل بجودة 12 ميغابكسل.

آيفون SE 6 )إصدار 2016(
أصدرت شركة أبل جهاز آيفون SE في عام 2016، وهو بديل 

جهاز  عن  يبحثون  كانوا  الذين  للمتسوقين  تكلفة  أقل 

 .6S آيفون أصغر وأرخص من هاتف آيفون 6 أو آيفون

آيفون 7 وآيفون PLUS 7 )إصدار 2017(
مع صدور جهازي آيفون 7 وPlus 7، أرخت أبل لنهاية حقبة 

من  آيفون  أجهزة  زوج  أول  هما  الهاتفين  هذين  فكان  زمنية 

حجم  ذو  الهاتف  سماعة  منفذ  بدون  تصدر  أبل  شركة 

3.5 ملم، وبداًل من ذلك تطلب توصيل سماعات الرأس من 

خالل فتحة Lightning الموجودة بالهاتف. قدمت أبل أيضًا 

سماعات أذن AirPods الالسلكية الشهيرة في ذلك العام.

أول شركة تطلق هاتفًا ذكيًا  أبل هي  ربما لم تكن شركة 

شعبية  ارتفعت  ما  سرعان  ولكنها  رأس،  سماعة  بدون 

سماعات AirPods منذ ذلك الحين، وستصبح أبل تبيع ما 

بين 85 و90 مليون سماعة AirPod الالسلكية في عام 2020.

آيفون 8 وآيفون Plus 8 )إصدار 2017(
تشمل  التي  آيفون  أجهزة  أوائل  من   Plus و8   8 آيفون  كان 

الشحن الالسلكي كما أنها تميزت بتصميم زجاجي جديد 

األلمنيوم  من  المصنوعة  الهواتف  قاعدة  عن  خروجًا  يمثل 

التي كانت أبل تبيعها لسنوات منذ إصدار آيفون 5.

آيفون X )إصدار 2017(
كان آيفون X إصدارًا محوريًا ألبل ُأطلق إلى جانب آيفون 8 

وآيفون Plus 8، وكان أول هاتف ذكي ألبل يتضمن شاشة 

ثنائية عضوية باعثة للضوء OLED من الحافة إلى الحافة 

زر  وغياب  الوجه،  على  التعرف  دعم  إلى  باإلضافة  تقريبًاَ، 

الصفحة الرئيسية.

آيفون  أجهزة  وإحساس  لشكل  سابقة  الهاتف  هذا  شكل 

يأتي  أبل  من  ذكي  هاتف  أول  أيضًا  وكان  ألبل،  الحالية 

بسعر يبدأ من 1000 دوالر.

آيفون XS وآيفون XS Max )إصدار 2018(
لجهاز  خلفاء   XS Max وآيفون   XS آيفون  من  كل  كان 

X، بإضافة معالج جديد أسرع ومقاومة أفضل للماء  آيفون 

لم   .Portrait Mode البورتريه  ونسخة محسنة من وضع 

قدمت  لكنها   ،X آيفون  عن  جذري  بشكل  األجهزة  تختلف 

أدلًة إضافية على أن أبل خططت لاللتزام بالتصميم الذي 

م في  يكون فيه الهاتف بأكمله عبارة عن شاشة، والذي ُقدِّ

آيفون X لعالمات الهاتف المستقبلية.

آيفون XR )إصدار عام 2018(
XR إلى جانب هاتف آيفون  أطلقت أبل أيضًا هاتف آيفون 

من  واسعة  بمجموعة  جاء  والذي   ،XS Max وآيفون   XS
األلوان وكان سعره أقل من سعر آيفون XS بنحو 250 دوالرًا.

آيفون 11 )إصدار 2019(
يعد آيفون 11، والذي يبلغ 700 دوالر، خلفًا بشكل أساسي 

لجهاز آيفون XR. ويتميز بنظام الكاميرا المزدوجة الجديد 

للوضع  دعم  مع  جدًا  واسعة  بزاوية  كاميرا  يتضمن  الذي 

الليلي ومعالج أسرع وكاميرا أمامية عالية الدقة.

آيفون Pro 11 وآيفون Pro Max 11 )إصدار 2019(
تعد هواتف آيفون 11 وآيفون Max 11 األغلى بشكل بسيط 

العدسات:  ثالثية  بكاميرا  تأتي  آيفون  هواتف  أول  هي 

كاميرا بزاوية عريضة وكاميرا بزاوية عريضة جدًا وعدسة 

تصوير عن ُبعد )عدسة مقربة(. 

آيفون 12 )إصدار 2020(
 طرحت شركة Apple في 13 أكتوبر 2020 أحدث هواتفها 

ميزات  توفر  والتي   ،iPhone 12 miniو  iPhone 12 الرائدة، 

و  iPhone 12 Pro جانب  إلى  ُيباع  مناسب.  بسعر  قوية 

 mini 12و iPhone 12 األغلى ثمنًا، فإن iPhone 12 Pro Max
.Pro مثاليان ألي شخص ال يحتاج إلى ميزات كاميرا

لجهاز  خليفة  بوصة   6.1 مقاس   iPhone 12 جهاز  يعتبر 

iPhone 11، في حين أن جهاز iPhone 12 مقاس 5.4 بوصة 
iPhone طرحته  هو حجم جديد تماًما ويمثل أصغر جهاز 

حجم  عن  النظر  بصرف   .iPhone SE  2016 منذ   Apple
تقنًيا.  متطابقان  الهاتفين  فإن  البطارية،  وحجم  الشاشة 

نظًرا لصغر حجمه، سيكون iPhone 12 mini مثالًيا ألولئك 

الذين يفضلون iPhone الذي يمكن استخدامه بيد واحدة.

آيفون 13 )إصدار 2021(
13 ببطاريات أكبر وشاشة أكثر سطوعا، لكن  جاء آيفون 

كاميرا  وحدات  مع  الماضي  العام  جهاز  يشبه  بتصميم 

جديدة مرتبة بشكل مائل.

ميني«   13 »آيفون  األول  بحجمين،  الجديد  الهاتف  ويأتي 

يبلغ 5.4 بوصة.

خمسة  توافر  مع  بوصة،   6.1 بحجم   »13 »آيفون  والثاني 

من  شريحة  عبر  الجديد«  »آيفون  جهاز  ويعمل  ألوان. 

تصميم »آبل« تحمل اسم »إيه 15 بيونيك«، والتي تحمل 

جزء متخصص لتشغيل خوارزميات الذكاء االصطناعي.

ساعة  بمعدل  البطارية  عمر  فيزيد  برو«   13 »آيفون  في  أما 

برو   13 »آيفون  لـ  بالنسبة  ونصف  وساعتين  ونصف، 

هواتف  تاريخ  في  للبطارية  عمر  أفضل  وهو  ماكس«، 

الشركة العمالقة.

آيفون 14 )إصدار 2022(
ما  حد  إلى  يشبه  جيد  بتصميم   iPhone 14 هاتف  يتميز 

ولكن  آيفون  موبايالت  من  السابقة  اإلصدارات  لتصميمات 

الجديدة  التحسينات  أهمها  التحسينات،  من  العديد  مع 

على الشاشة والنتوء المخصص للكاميرا األمامية باإلضافة 

إلى ان الهاتف يأتي بمعالج أفضل يمنحك أداء مميزا وموفر 

بشكل أكبر من حيث استهالك طاقة البطارية.

14 بلس ولكن هناك  آيفون  الهاتف يأتي بنفس مواصفات 

والشاشة،  والبطارية  السعر  في  الهاتفين  بين  اختالفات 

بخالف ذلك جميع المواصفات هي نفسها.

مع  جنب  إلى  جنًبا   eSIM بطاقات   14 آيفون  هاتف  يدعم 

بطاقات SIM الفعلية التي يعود تاريخها إلى iPhone XS و

XS Max وXR باإلضافة إلى أجهزة iPad التي تدعم شبكات 
.Apple الهاتف الخلوية وساعات

تتيح لزوار قطر تنقال موثوقا وآمنا

»أوبـــــــر« 
خصائص جديدة لسالمة الركاب

أعلنت أوبر أمس عن الخطوات الحديثة التي 

مستوى  تحسين  في  للمساعدة  تتخذها 

خاصية  إطالق  خالل  من  التطبيق  عبر  األمان 

)االطمئنان على سالمة الركاب( الجديدة. 

في خطوة رائدة في النقل التشاركي، تساعد 

على  الركاب  سالمة  على  االطمئنان  خاصية 

بالسالمة  الخاص  التعريفي  الملف  إكمال 

واستخدام  تشغيل  طريق  عن  التطبيق  في 

الموثوقة(  االتصال  جهات  )إضافة  خصائص 

و)التحقق عن طريق رقم التعريف الشخصي( 

و)التحقق من الرحلة( المتوفرة داخل التطبيق. 

لتحسين  الخصائص  هذه  كل  تصميم  تم 

أمان مستخدمي منصة أوبر:

الراكب  بإمكان  الموثوقة:  االتصال  جهات    -

اختيار جهات االتصال الموثوق بها في التطبيق، 

معهم  رحلته  ليشارك  إشعارات  وتفعيل 

من  وأصدقاؤه  عائلته  تتمكن  لكي  مباشرًة، 

االطمئنان على وصوله إلى وجهته بأمان. 

- التحقق عن طريق رقم التعريف الَشخصي: 

للتأكد من ركوب الراكب السيارة الصحيحة، 

طريق  عن  التحقق  خاصية  تشغيل  بإمكانه 

على  يجب  حيث  الشخصي،  التعريف  رقم 

تطبيق  على  يظهر  الذي  الرقم  إدخال  السائق 

خاصية  تمكن  الرحلة.  تبدأ  أن  قبل  الراكب 

رمز  خاصية  تشغيل  السالمة  على  االطمئنان 

التعريف الشخصي واختيار أوقات تنشيطها.

- التحقق من الرحلة: تستخدم هذه الخاصية 

تقنية نظام تحديد المواقع الكتشاف أي شيء 

توقف  مثل  الرحلة،  أثناء  المألوف  عن  خارج 

وجود  حالة  وفي  محتمل.  اصطدام  أو  طويل 

طمأنة  سيتم  مشابهة،  ألحداث  احتمالية 

الراكب والسائق، وتقديم موارد للحصول على 

عام  مدير  الشرشني،  ناصر  وقال  المساعدة. 

كبيرة  أعداد  الستقبال  »نتطلع  قطر:  في  أوبر 

القادم  وديسمبر  نوفمبر  شهر  خالل  الزوار  من 

يستخدم  من  كل  سالمة  أن  على  ونشدد 

تطبيق أوبر تمثل أولوية قصوى لنا. ستشكل 

لالستفادة  للركاب  حافزًا  االطمئنان  خاصية 

يتيحها  والتي  الشاملة  األمان  خصائص  من 

التطبيق من أجل تنقل آمن في كل رحلة. ذلك 

في  الزائرين  الستقبال  جهوزيتنا  من  جزء  هو 

المرحلة المقبلة في قطر«.

إلى  إضافة  الجديدة  الخاصية  تعتبر 

التطبيق،  عبر  المتاحة  الحالية  الخصائص 

مثل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي، وإخفاء 

هوية البيانات الشخصية، زر الطوارئ، والدعم 

وتنبيهات  السائق،  فحص  خاصية   ،7  /24
وعدد  القيادة،  ساعات  عدد  وتحديد  السرعة، 

فيروس  لمواجهة  المقدمة  السالمة  تدابير  من 

كورونا المستجد.

تطــــور هواتــــف أبـــل الذكيــــــة
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قوية  رياح  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

عرض  في  الشمالية  المناطق  في  عالية  وأمواج 

حارا  اليوم  الطقس  يكون  أن  وتوقعت  البحر 

في  متفرقة  سحب  مع  وغبار  خفيف،  غبار  مع 

من  األفقية  الرؤية  معدل  ويكون  البحر،  عرض 

4 - 8 كم، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، 
 38 الكبرى  الدوحة  في  الحرارة  درجة  وتتراوح 

والصغرى 29 درجة مئوية.

نظمها مركز التدريب التربوي

دورة لمعلمي التربية البدنية
نّظم مركز التدريب والتطوير التربوي التابع لوزارة التربية 

)علمني(  التأسيسية  الدورة  العالي  والتعليم  والتعليم 

قسم  رئيس  اشراف  تحت  البدنية،  التربية  لمعلمي 

مع  وبالتنسيق  البدر  فيصل  السيد/    البدنية  التربية 

وذلك  السليمان  إقبال  السيدة  البدنية  التربية  استشاري 

االحتياجات  ذوي  لرياضة  القطري  االتحاد  مع  بالتعاون 

الُمشاركين  إكساب  إلى  البرنامج  ويهدف  الخاصة. 

التربية  تدريس  طرق  مجال  في  والمعارف  المهارات 

البدنية وتنمية قدراتهم على دمج وإشراك ذوي االحتياجات 

الرياضية  واألنشطة  البدنية  التربية  حصة  في  الخاصة 

والُمساواة  التعاون  ثقافة  وتعزيز  وسليم.  علمي  بأسلوب 

أساليب  وتبني  الخاصة،  االحتياجات  وذوي  األسوياء  بين 

واستراتيجيات وطرق تدريس حديثة في التعليم لتمّكنهم 

من تأدية مهامهم الوظيفية في هذا المجال بكفاءة وفاعلية 

ومعلمة  معلًما   68 مشاركة  الدورة  هذه  .وشهدت  عالية.. 

من قسم التربية البدنية في المدارس الحكومية والمراكز 

والثانوية  واإلعدادية  االبتدائية  المراحل  لكافة  التعليمية 

حيث وزعت باقي الورش على 10 مراحل حيث تختتم يوم 

التنفيذي  المدير  المال  2023.. وأكد السيد أمير  21 مارس 
أن  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لرياضة  القطري  لالتحاد 

ذوي  رياضة  نشر  في  تساهم  والورش  الدورات  هذه  مثل 

مكنت  الرياضة  هذه  ان  السيما  الخاصة،  االحتياجات 

تحقيق  من  الوطنية  المنتخبات  في  األبطال  من  العديد 

العديد من الميداليات األولمبية، وأشار المال إلى أن الهدف 

ذوي  رياضة  عن  توعوية  حصص  هناك  تكون  أن  القادم 

اللعبة  بنشر  اهتمامنا  إلى  وإضافة  الخاصة،  االحتياجات 

إرث  لدينا  يكون  سوف  أنه  وخاصة  الرياضية  األندية  في 

رياضي من منشآت وغيرها ممكن االستفادة منها.

قدموا مساعدات للمتضررين من فيضانات باكستان

لفتة إنسانية
من طالب المدرسة التركية

قطر  في  التركية  المدرسة  طالب  قّدم 

من  المتضررين  لصالح  مالية  تبرعات 

الفيضانات في باكستان.

بتقديم  المدرسة،  طالب  عن  ممثلون  وقام 

 4.1( قطري  ريال  ألف   15 بلغ  الذي  التبرع 

ألف دوالر( للسفير الباكستاني لدى الدوحة 

سيد أحسن رضا شاه في مقر السفارة.

للسفارة  زيارتهم  خالل  الطالب  ورافق 

الباكستانية المستشار التعليمي التركي 

المدرسة  ومدير  آداش،  مصطفى  بالدوحة 

أيدين  والمعلم  تشاليشكان  إرتوغرول 

سويلمز.

الطالبية  التبرعات  حملة  إن  آداش،  وقال 

التي تقوم  التوعوية  تأتي في إطار األنشطة 

بها المدرسة للتفاعل مع الحاالت اإلنسانية 

في العالم.

القيام بحملة  المدرسة  وأضاف: »قرر طالب 

جمع تبرعات لمساعدة ضحايا الفيضانات 

في باكستان من مصاريفهم الخاصة، كما 

من  المزيد  لجمع  الحملة  بتوسيع  قاموا 

األموال من أصدقائهم وأقاربهم«.

الكتساب  جيدة  تجربة  »كانت  وتابع: 

في  والمشاركة  وتطبيقها  للقيم  الطالب 

العمل الخيري«.

لسفير  التبرعات  بتقديم  »قمنا  وأوضح: 

سجلها  زيارة  بعد  قطر،  لدى  باكستان 

كوكصو  مصطفى  الدوحة  في  سفيرنا 

العمل  على  وشجعهم  الطالب  شكر  الذي 

الخيري«.

السفارة  »استقبلتنا  آداش:  وأردف 

الباكستانية ببالغ الحفاوة وسعدوا للغاية 

بصنيع الطالب«.

مصرع  في  الكارثية  الفيضانات  وتسببت 

يونيو/    14 منذ  شخص   1500 من  أكثر 

حزيران الماضي، وفق الهيئة الوطنية إلدارة 

الكوارث بباكستان.

بطولة تنظمها جمعية القناص

تحييه األوركسترا الفلهارمونية

»راس لفان للصقور« 
نهاية الشهر الجاري

حفل للموسيقار دفورجاك
 السبت المقبل

الفلهارمونية  قطر  أوركسترا  تحيي  قنا-  الدوحة- 

قبل  ما  التعليم  بمسرح  المقبل  السبت  مساء 

فيه  تقدم  فنيا،  حفال  التعليمية  بالمدينة  الجامعي 

»السيرينادا« للموسيقار أنطونين دفورجاك.

وسيستمع الجمهور في هذه األمسية خالل النصف 

آلالت  دفورجاك«  »سيرينادا  لعرض  الحفل  من  األول 

القديم  العالم  أجواء  يستحضر  عمل  وهو  النفخ، 

للعروض الموسيقية في عصر الباروك.

عزف  فسيتم  الحفل،  من  الثاني  النصف  خالل  أما 

العمل  وُيعرف  الوترية،  لآلالت  موتسارت  سيرينادا 

باسم »سيرينادا هافنر«، حيث تم تكليف موتسارت 

بتأليف هذه السيرينادا الستخدامها خالل احتفاالت 

في  سبارث  زافير  وفرانز  هافنر  إليزابيث  ماري  زفاف 

قائد  يكون  أن  المرتقب  ومن   ..1776 عام  يوليو   21
وقائد  المنفرد  العازف  أوه«  »جو يونج  هو  األوركسترا 

أوركسترا قطر الفلهارمونية في هذا الحفل.

تنظم جمعية القناص القطرية خالل الفترة ما بين 

31 أكتوبر و5 نوفمبر 2022 بطولة راس لفان للصقور 
الرابعة )2022( برعاية ودعم من برنامج راس لفان 

للتواصل االجتماعي والشركات الداعمة له.

وأوضحت جمعية القناص أن التسجيل في البطولة 

سيكون أيام 25 و26 و27 أكتوبر المقبل من الساعة 

التاسعة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا بمقر 

الجمعية في كتارا.. بينما تقام أطوار البطولة في 

كل من مبنى جمعية القناص براس لفان وصبخة 

مرمي بسيلين..وتقدمت جمعية القناص القطرية 

بشكرها للمسؤولين في برنامج راس لفان للتواصل 

االجتماعي والشركات الداعمة للبرنامج على 

اهتمامهم ودعمهم للتراث القطري األصيل والمتمثل 

في الصيد التقليدي، وحرصهم المستمر على تنظيم 

بطولة راس لفان للصقور للعام الرابع على التوالي 

في ظل تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وتتكون بطولة راس لفان للصقور الرابعة من 

مسابقات الدعو »الفرخ الحر« و»قرناس حر« 

و»القرناس شاهين« و»فرخ جير حر« و»قرناس جير 

حر« و»فرخ جير شاهين« و»قرناس جير شاهين« 

باإلضافة إلى مسابقة الطلع ثم مسابقة الصقار 

الواعد ومسابقة الصقار الصغير. 

جدير بالذكر أنه تم اإلعالن عن بطولة راس لفان 

للصقور في معرض سهيل 2019، وقدم المشاركون 

خالل الدورات الثالث السابقة أداء مبهرا، حيث برز 

عدد من األسماء الكبيرة في هذه البطولة القوية التي 

ينتظرها الصقارون بشغف كبير.

{ أرشيفية - منافسات العام الماضي 

$ 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: ٤105

اإعالن
ابو  نبيل  ماريا  السيدة/  تعلن 

سورية،  الجنسية  خرشيف، 

رقم:  سفر  جواز  وتحمل 

الرقم  وتحمل   ،014750452

الشخيص: 31576001066، عن 

لتصبح  اسمها  تغيري  ىف  رغبتها 

فمن  اوزتورك.  ماريا  بإسم: 

فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه 

اىل االدارة العامة للجوازات خالل 

يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15

الجريدة.

اإعالن
ابو  نبيل  محمد  السيد/  يعلن 

سوري،  الجنسية  خرشيف،   

رقم:  سفر  جواز  ويحمل 

الرقم  ويحمل   ،011301866

الشخيص: 31076001113، عن 

ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته 

فمن  اوزتورك.  محمد  بإسم: 

فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه 

اىل االدارة العامة للجوازات خالل 

يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15

الجريدة.

اإعالن
ابو  نبيل  جودي  السيدة/  تعلن 

سورية،  الجنسية  خرشيف، 

رقم:  سفر  جواز  وتحمل 

الرقم  وتحمل   ،011301865

الشخيص: 30876000981، عن 

لتصبح  اسمها  تغيري  ىف  رغبتها 

فمن  اوزتورك.  جودي  بإسم: 

فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه 

اىل االدارة العامة للجوازات خالل 

يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15

الجريدة.

اإعالن
ابراهيم  رشا  السيدة/  تعلن 

املذيب، الجنسية سورية، وتحمل 

 ،014758836 رقم:  سفر  جواز 

الشخيص:  الرقم  وتحمل 

28476003709، عن رغبتها ىف 

تغيري اسمها لتصبح بإسم: رشا 

اوزتورك. فمن لديه معارضة ىف 

العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك 

من  يوما   15 خالل  للجوازات 

تاريخ اعالنه يف الجريدة.

اإعالن
ابو  محمد  السيد/نبيل  يعلن 

سوري،  الجنسية  خرشيف، 

رقم:  سفر  جواز  ويحمل 

الرقم  ويحمل   ،012462515

الشخيص: 27576002204، عن 

ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته 

بإسم:  نبيل اوزتورك. فمن لديه 

اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة 

خالل  للجوازات  العامة  االدارة 

يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15

الجريدة.

اإعالن
الرحمن  عبد  السيد/  يعلن 

الجنسية  خرشيف،  ابو  نبيل 

سوري، ويحمل جواز سفر رقم: 

الرقم  ويحمل   ،014065535

 ،32076000303 الشخيص: 

اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 

ليصبح بإسم: عبد الرحمن نبيل 

اوزتورك. فمن لديه معارضة ىف 

العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك 

من  يوما   15 خالل  للجوازات 

تاريخ اعالنه يف الجريدة.

فقدان جواز �سفر
فقد جواز سفر 

LR2640042:رقم

باسم السيد/حسني 

يونس رزق، تأشرية رقم: 

552022037525

عىل من يعثر عليه تسليمه 

للسفارة او القرب مركز 

للرشطه مشكورا.

اإعالن
أمني  السيد/سعيد  يعلن 

الجنسية  دلول،  محمد  فهيد 

سفر  جواز  ويحمل  فلسطيني، 

رقم : 00279026، ويحمل الرقم 

 ،27299900202 الشخيص: 

اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 

ليصبح بإسم:  سعيد أمني فهيد 

ىف  معارضة  لديه  فمن  دلول. 

العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك 

من  يوما   15 خالل  للجوازات 

تاريخ اعالنه يف الجريدة.

فقدان جواز �سفر
فقد جواز سفر 

 K0323400:رقم

بإسم السيدة/جواهر 

اسيناي 

الجنسية: اريرتية

عىل من يعثر عليه تسليمه 

للسفارة او القرب مركز 

للرشطه مشكورا.
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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تغيير مسار كويكب

روسيا تقاطع األوسكار

عمالت وطوابع بريطانية جديدة

أعلنت وكالة »ناسا« األميركية للفضاء نجاح مركبة 

فضائية في االصطدام عمدا بكويكب بهدف تغيير مساره، 

في سابقة تعد األولى في تاريخ البشرية.

وتهدف العملية إلى اختبار مدى فعالية تقنية دفاعية تهدف 

إلى حماية كوكب األرض والبشرية من أي تهديدات في 

المستقبل. وبلغت سرعة المركبة التي أطلقتها ناسا قبل 

10 أشهر نحو 21 ألفا و600 كيلومتر في الساعة، على بعد 11 
مليون كيلومتر تقريبا من األرض.

ونقلت »ناسا« وقائع هذا االصطدام مباشرة على الهواء، وما أن 

ارتطمت المركبة بالكويكب حتى انفجر أفراد الطاقم فرحا 

في مركز اإلشراف على المهمة بماريالند بالواليات المتحدة.

وبثت الكاميرات المثّبتة على المركبة الفضائية صورا 

للجرم الفلكي ظهرت فيها كل تفاصيل ديمورفوس، بما في 

ذلك سطحه الرمادي والحصى الصغيرة التي تغطيه.

وقالت مديرة علوم الكواكب في وكالة »ناسا« لوري غليز 

»نحن على وشك الدخول في حقبة جديدة تكون لدينا 

فيها القدرة المحتملة على أن نحمي أنفسنا من اصطدام 

كويكبات خطرة« باألرض.

وديمورفوس )قطره نحو 160 مترا( ال يشّكل أي خطر على 

األرض، وهو قمر يدور حول كويكب آخر أكبر حجما يدعى 

ديديموس.

وسيستغرق األمر بين بضعة أيام وبضعة أسابيع لمعرفة 

إذا كان مسار الكويكب الصغير قد تغّير فعال بسبب 

االصطدام.

أعلنت أكاديمية السينما الروسية أنه لن يتم ترشيح أي 

فيلم روسي لجوائز األوسكار هذا العام، فيما تمر الواليات 

المتحدة وروسيا بواحدة من أسوأ األزمات في تاريخهما مع 

الصراع في أوكرانيا.

وأوضحت األكاديمية في بيان أنها قررت عدم اختيار أفالم 

روسية وإرسالها للمنافسة في جوائز أوسكار 2023 عن فئة 

أفضل فيلم أجنبي.

واستنكر رئيس اللجنة المسؤولة عن إرسال األفالم الروسية 

إلى أكاديمية األوسكار بافل تشوخراي صباح الثالثاء القرار 

المتخذ »دون علمه« وأعلن استقالته.

وفي وقت سابق االثنين، اعتبر المخرج نيكيتا ميخالكوف، 

الشخصية البارزة في السينما الروسية والمؤيد للنظام، أن 

من غير الضروري مشاركة روسيا في منافسة األوسكار.

وقال لوكالة أنباء »تاس« الروسية العامة »أعتقد أن اختيار 

فيلم سيمثل روسيا في بلد ينفي في الواقع حاليا وجود 

روسيا ال معنى له«.

وذّكر ميخالكوف بأنه اقترح إنشاء منافسة »أوروآسيوية« 

تعادل جوائز األوسكار األميركية وأن مشروعه قيد اإلعداد.

ونيكيتا ميخالكوف البالغ 76 عاما والذي يتحّدر من ساللة 

فنانين مشهورين في روسيا، حصل على جائزة أوسكار 

 Burnt by« ألفضل فيلم بلغة أجنبية عام 1995 عن فيلمه

the Sun« عن الديكتاتورية الستالينية.

أعلنت بريطانيا عن اعتماد عمالت نقدية وورقية وطوابع 

تحمل صورة الملك تشارلز الثالث.

وأفاد بيان صادر عن قصر باكنغهام، باعتماد عمالت نقدية 

وورقية وطوابع تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، كما أكد 

ظهور الرمز الملكي الخاص به على المباني الحكومية قريبا. 

وأوضح قصر باكنغهام أن عملية إدخال التعديالت الجديدة 

ستكون تدريجية وأن العمالت التي تحمل صورة تشارلز 

ووالدته ستكون متداولة في آن معا. 

وتقدر السلطات البريطانية أن هناك حوالي 27 مليار عملة 

معدنية تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المتوقع أن تدخل العمالت الورقية التي تحمل صورة 

الملك تشارلز التداول بحلول منتصف عام 2024.  

عالج جديد لاللتهاب الرئوي
جامعة  في  أميركيون  علماء  اكتشف 

عالج  لتطوير  حديثة  تقنية  كاليفورنيا 

المميت،  الجرثومي  الرئوي  االلتهاب 

روبوتات  مجموعة  استخدام  خالل  من 

هذه  تساعد  حيث  دقيقة،  مجهرية 

التقنية في رفع آمال الشفاء من المرض. 

الباحثون  أجراها  التي  للتجارب  ووفقا 

فقد  الفئران،  رئتي  على  الدراسة  أثناء 

قاموا بتوجيه مجموعة روبوتات مجهرية 

المسببة  الميكروبات  من  للتخلص 

الروبوتات  أن  لاللتهاب في رئتهم، فوجدوا 

لألماكن  العالج  إيصال  من  تمكنت 

المستهدفة في الرئة بدقة، وبشكل أكثر 

فعالية من العالج بالحقن.

الدراسة  قائد  نيزيت  فيكتور  وقال 

»إنه  الجامعة:  في  األطفال  طب  وأستاذ 

نرى  هذه،  الفئران  بيانات  إلى  استنادا 

تحسين  يمكنها  الدقيقة  الروبوتات  أن 

لقتل  الحيوية  المضادات  تغلغل 

وإنقاذ  البكتيرية  األمراض  مسببات 

»أن  مضيفا:  المرضى«،  من  المزيد  حياة 

نطاقها  توسيع  يمكن  الجديدة  الطريقة 

السهل  من  وسيكون  مطلوب،  هو  كما 

توجيهها لرئتي المصاب، من خالل أنبوب 

في القصبة الهوائية«.

التي  النتائج  على  بناء  الخبراء،  ويأمل 

العلمية،  الدراسة  خالل  لها  توصلوا 

توصيل  وهي  المرجوة  األهداف  تحقيق 

صعوبة  أكثر  أجزاء  إلى  الموجهة  األدوية 

وسهلة  آمنة  بطريقة  الجسم،  في 

ومتوافقة حيويا وطويلة األمد.

التهابية  حالة  الرئوي(  )االلتهاب  ويعد 

على  رئيسي  بشكل  وتؤثر  الرئة  تصيب 

األكياس الهوائية المجهرية والتي تعرف 

باسم الحويصالت الهوائية، وهي تحدث 

عادة نتيجة لعدوى.

تمرين بسيط لخفض الضغط
توصل باحثون أميركيون إلى طريقة 

الدم بواسطة  جديدة لخفض ضغط 

نتائج  نفس  يعطي  للتنفس،  تمرين 

وتغيير  التقليدية  التمرينات  ممارسة 

األدوية  وفعالية  اليومية  الحياة  أنماط 

الخافضة، حيث تعتمد الطريقة الحديثة 

مثلما  تماما  التنفس،  عضالت  تقوية  على 

األخرى.   الجسم  عضالت  لتقوية  نفعل 

بإجراء  الدراسة  خالل  العلمي  الفريق  وقام 

أعمارهم  تتراوح  بالغا،   128 على  اختبارات 

التنفس  و82 عاما، أجروا تمرين   18 بين 

استخدم  وفيها  أسابيع،  ستة  لمدة 

يشبه  يدويا،  جهازا  المشاركون 

)باور  يسمى  االستنشاق  جهاز 

بعض  ويعطي  بريث(، 

عند  للتنفس  المقاومة 

على  وكان  االستنشاق، 

استخدامه  المشاركين 

لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق يوميا، مع أخذ 30 

نفسا عميقا. وأظهرت النتائج أن أخذ 30 نفسا عميقا 

فقط يوميا، باستخدام جهاز خاص، يمكن أن يعالج 

أو يمنع ارتفاع ضغط الدم بنفس فعالية استخدام 

أسبوعين،  غضون  وفي  الوزن،  وفقدان  األدوية 

المشاركين، مع  لدى  الدم  ضغط  الحظوا تحسن 

خفيف  عضلي  ألم  في  تتمثل  جانبية  آثار  وجود 

مؤقت أو دوار.. وبحلول نهاية التجربة، بعد نحو 6 

زئبقي  ملم   9 بمتوسط  انخفاضا  الحظوا  أسابيع، 

في ضغط الدم االنقباضي. وقال دانييل كريغيد، 

بولدر  كولورادو  جامعة  في  المساعد  األستاذ 

األميركية: »إن العضالت التي نستخدمها للتنفس 

مع  عضالتنا  بقية  مثل  تماما  للضمور،  تتعرض 

تقدمنا في السن«، مضيفا »إن النتائج كانت فعالة 

أكثر فعالية من تغييرات  وربما تكون  األدوية  مثل 

أنماط الحياة، مثل تقليل الصوديوم في الطعام أو 

المعدالت في  أن تستمر هذه  الوزن، ويمكن  فقدان 

التحسن بمرور الوقت«.

اكتشاف مدينة تاريخية
اكتشاف  من  صينيون  آثار  علماء  تمكن 

طرق  بها  كبيرة  قديمة  مدينة  أنقاض 

يرجع  وطنية  أثرية  حديقة  في  مائية 

تاريخها إلى أكثر من 2000 عام بمقاطعة 

جيانغسو شرقي الصين.

معهد  مدير  نائب  ري،  قوانغ  لي  وذكر 

اآلثار الثقافية وعلوم اآلثار في المقاطعة، 

أن الموقع األثري المكتشف يعود تاريخه 

 770( والخريف  الربيع  عصر  أواخر  إلى 

وأوائل  الميالد(  قبل   476  - الميالد  قبل 

قبل   475( المتحاربة  الممالك  عصر 

من  أكثر  أي  الميالد(  قبل   221  - الميالد 

حوالي  تبلغ  مساحة  ويغطي  عام،  ألفي 

800 ألف متر مربع.
كانت  القديمة  المدينة  أن  إلى  وأشار 

المائية  الطرق  إن  حيث  األنهار،  تقطعها 

ذلك  في  الرئيسية  النقل  وسائل  هي 

موقع  في  العثور  تم  أنه  موضحا  الوقت، 

المدينة كذلك على العديد من منتجات 

واكتشاف  البدائي،  والخزف  الفخار 

يشير  الذي  األمر  أمتار،   6 عمقها  بئرا   99
كانوا  السكان  من  كبيرا  عددا  أن  إلى 

يعيشون في هذه المدينة.

والخريف(  )الربيع  عصر  أواخر  أن  يذكر 

مع  بدأت  الصيني  التاريخ  في  فترة  هي 

النصف األول من حكم أسرة زو الشرقية، 

وهي  فرعية  فترات  ثالث  إلى  وقسمت 

األولى  اإلقليمية  الحضارات  عصر 

واإلصالحات  المتوسطة  واالنتهاكات 

الخطيرة.


