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مبررات مقاطعة كأس العالم غير موضوعية.. وزير الخارجية: 

كـرة القــدم للجميـع

ـــاإلمـــاءات ــم أشــبــه ب ــعــال ــحــمــات ضـــد كـــأس ال ــو: ال ــي ــول أمانفــيــلــيــب ف مرساة  قطر  جابرييل:  زيغمار 

بعض األشخاص ال يقبلون أن 
يستضيف بلد عربي حدثا كونيا

»450« مليون عربي مسرورون 
ألن المونديال يقام في منطقتهم

المزاعم يرددها عدد قليل 
من األشخاص في »10« دول

»97 %« من التذاكر بيعت.. 
والعدد األكبر في الدول العشر

صاحب السمو يهنئ ملك تونغا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

أمين عام »فيفا«: حفل االفتتاح سيكون األكثر إبهارا على وجه األرض

نهاية  اختبارات  غدا  تنطلق 

للعام  األول  الدراسي  الفصل 

الثانوية  للشهادة   »2023-2022«

األول  من  الدراسية  وللصفوف 

بالمدارس  عشر  الحادى  إلى 

الكبار(،  وتعليم  )نهاري  الحكومية 

تتبع  التي  الخاصة  والمدارس 

الوطنية.  المعايير 

الثانوية  الشهادة  طالب  غدا  ويؤّدي 

اإلسالمية  التربية  مادة  اختبار 

والتكنولوجي  العلمي  للمسارات 

حيث  واإلنسانيات،  العامة  واآلداب 

سيكون الوقت المخصص لجميع 

الساعة  من  ساعتين  االختبارات 

»9 - 11« صباًحا.

وجرى خالل الفترة الماضية تجهيز 

وطبعها  العامة  الثانوية  أسئلة 

إلدارة  التابعة  السرية  بالمطابع 

معلومات الطلبة بقطاع التقييم.

االختبارات الفصلية .. غدا 
طالب الثانوية يبدأون بـ»التربية اإلسالمية« 

محطاته تخدم 
كافة المناطق 

الحيوية في الباد 

تجهيز أسئلة 
الثانوية العامة 

وطبعها 
بالمطابع السرية 

  كتب          محمد أبوحجر

»48.1« دوالر سعر 
تعادل موازنة قطر

األكثر توازنا وفقا لـ »صندوق النقد الدولي« 

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن 

موازنة دولة قطر هي األكثر توازنا ماليا 

التعاون  مجلس  دول  مستوى  على 

لسعر  إال  تحتاج  ال  حيث  الخليجي، 

تصل  لكي  النفط؛  لبرميل  دوالر   48.1
 ،2022 في  موازنتها  تعادل  نقطة  إلى 

للبرميل  دوالر   49.9 يبلغ  سعر  مع 

موازنة  في  التعادل  نقطة  إلى  للوصول 

.2023 عام 

كتب          سعيد حبيب

بيروت- قنا- نوه العماد 

جوزاف عون، قائد الجيش 

اللبناني، بالمساعدات 

القطرية لبالده، معتبرا أنها 

عامل دعم للجيش وسند 

قوي له في هذه المرحلة.

جاء ذلك في كلمة له أوردها 

مكتب اإلعالم بالجيش 

اللبناني.

وقال عون: »إن مساعدات 

الدول الصديقة والشقيقة 

عامل دعم للجيش وسند 

قوي له في هذه المرحلة، 

وآخرها الهبة القطرية 

المشكورة، الفتا إلى أنه 

يجرى العمل على تأمين 

مساعدات أخرى وأنها بلغت 

مراحل متقدمة«.

وفي الشأن اللبناني أشار 

إلى أن إنجاز ملف ترسيم 

الحدود البحرية سوف 

ينعكس إيجابا على لبنان 

على الصعيدين األمني 

واالقتصادي، ويتيح استثمار 

جزء أساسي من ثرواته 

الطبيعية.

العماد جوزاف عون:

المساعدات القطرية 
سند للجيش اللبناني

»متــرو الدوحـــة« .. إقبـــال كبيـــر
بعد إغالق الكورنيش 

ميدانية  جولة  خالل   $ رصدت 

»مترو  محطات  من  عدد  في  مصورة 

عبر  الركاب  من  كبيرًا  إقبااًل  الدوحة«، 

أصبحت  التي  الثالثة،  المترو  خطوط 

توفر تجربة نقل سلسة وآمنة لسكان 

نهاية  عطلة  خالل  وزوارها  الدولة 

التامة  الجاهزية  من  بدعم  األسبوع، 

لمحطات المترو واإلجراءات الفريدة من 

تنفيذها  يتم  التي  الركاب  لنقل  نوعها 

من قبل شركة سكك الحديد القطرية 

»الّريل«. 

كتب         أكرم الفرجابي 

علمت $ أن عدد الطالب القطريين 

المبتعثين من جامعة قطر وصلوا 

لـ »159« مبتعثا من مختلف الكليات 

ومراكز البحوث في العام األكاديمي 

.»2022«

ويشرف مكتب االبتعاث وبناء القدرات 

بجامعة قطرعلى المبتعثين، ويركز 

المكتب على نوعية وجودة المبتعثين 

وأن تكون أعمارهم أصغر، ومن حديثي 

التخرج، ومعدالتهم عالية، باإلضافة إلى 

السمات الشخصية  واهتمامهم وشغفهم 

بالسلك األكاديمي. 

جامعة قطر 

»159« مبتعثا
الدوحة       $
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بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

صاحب السمو يهنئ ملك تونغا
صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

أمير البالد المفدى، برقية تهنئة إلى جاللة 

السادس، ملك مملكة تونغا،  الملك توبو 

الوطني  اليوم  ذكرى  بمناسبة  وذلك 

لبالده.

نائب األمير 
يهنئ ملك تونغا

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

السادس،  توبو  الملك  جاللة  إلى  تهنئة  برقية  األمير،  نائب 

ملك مملكة تونغا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

رئيس الوزراء يهنئ 
نظيره بمملكة تونغا

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

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة السيد هواكافاميليكو سياوسي 

سوفاليني، رئيس وزراء مملكة تونغا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

خالل مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية.. وزير الخارجية:

مبررات مقاطعة كأس العالم غير موضوعية
عبد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  قال 

آل ثاني؛ نائب رئيس مجلس  الرحمن 

المبررات  إن  الخارجية؛  ووزير  الوزراء 

قطر  العالم  كأس  لمقاطعة  المقدمة 

2022 ال تستند إلى الموضوعية، مشيرًا 
الهجمات  النفاق في  إلى وجود كثير من 

تتجاهل  والتي  بالده،  تستهدف  التي 

كل اإلنجازات التي حققتها.

لوموند  صحيفة  مع  مقابلة  في   - وأضاف 

عدد  يرددها  المزاعم  تلك  أن   - الفرنسية 

على  دول   10 في  األشخاص  من  قليل 

بقية  يمثلون  ال  وهؤالء  تقدير،  أقصى 

سكان الكوكب.

ولفت إلى أن أكثر من %97 من التذاكر 

التي  العشر  الدول  بين  ومن  بيعت، 

دول  التذاكر  من  عدد  أكبر  اشترت 

أوروبية مثل فرنسا.

القدم ملك للجميع، وليست  وقال إن كرة 

مليون   450 وإن  النخب،  لنادي  محجوزة 

عربي مسرورون ألن كأس العالم تقام في 

منطقتهم.

أن  هو  قطر  تطلبه  ما  كل  أن  إلى  وأشار 

يحترم المشجعون قوانين البلد، مشددًا 

على أن قطر قطعت شوطًا كبيرًا من أجل 

إصالح  أن  إلى  الفتًا  تشريعاتها،  تغيير 

نظام العمل يتطلب وقتًا.

وقال إن هناك ثغرات ال تزال موجودة، لكن 

قطر عازمة على إصالحها.

وأعرب عن اعتقاده بأن بعض األشخاص 

من  صغير  بلد  يستضيف  أن  يقبلون  ال 

بطولة  مثل  كونيُا  حدثًا  األوسط  الشرق 

كأس العالم. { سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بعض األشخاص ال 
يقبلون أن يستضيف 

بلد عربي حدثا كونيا

أكثر 
من 

 »%97«

من 
التذاكر 

بيعت

»450« مليون عربي 
مسرورون ألن المونديال 

يقام في منطقتهم

حول برنامج مركز الدوحة الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة اإلرهاب

الوفد الدائم لقطر 
ينظم جلسة إحاطة تفاعلية

الدائم لدولة  الوفد  -  نظم  قنا  نيويورك - 

إحاطة  جلسة  المتحدة،  األمم  لدى  قطر 

األمم  مقر  في  األعضاء  للدول  تفاعلية 

اإلنجازات  لعرض  بنيويورك،  المتحدة 

المركز  لبرنامج  المستقبلية  واألنشطة 

لمكتب  التابع  السلوكية  للرؤى  الدولي 

الذي  اإلرهاب  لمكافحة  المتحدة  األمم 

الدول  لدعم  بالدوحة   2020 في  إطالقه  تم 

المتحدة  األمم  ميثاق  وكيانات  األعضاء 

اإلرهاب  مكافحة  لتنسيق  العالمي 

والمستفيدين  اإلقليمية  والمنظمات 

اآلخرين من المساعدة التقنية.

تنظيمها  تم  التي  الجلسة  ناقشت 

بالشراكة مع مركز الدوحة الدولي للرؤى 

السلوكية لمكافحة اإلرهاب، ومكتب األمم 

إمكانيات  اإلرهاب،  لمكافحة  المتحدة 

لمعالجة  السلوكية  الرؤى  استخدام 

الضوء  وسلطت  المعقدة،  اإلرهاب  ظاهرة 

الضعف  لنقاط  السلوكية  الجذور  على 

التي تؤدي إلى التطرف والتطرف العنيف 

الحد  يمكن  وكيف  اإلرهاب،  إلى  المؤدي 

التدخالت  خالل  من  التهديد  هذا  من 

المستنيرة من الناحية السلوكية. 

للنشر  رؤيته  الدوحة،  مركز  قدم  كما 

األفضل للرؤى السلوكية لمكافحة اإلرهاب 

كأداة للتخطيط والرصد والتقييم.

وجرى خالل اإلحاطة، استعراض اإلنجازات 

الدوحة خالل عامين من  التي قدمها مركز 

البحث،  مجاالت  في  البرامجية  أنشطته 

باإلضافة  القدرات،  وبناء  المعرفة  وتبادل 

وتطوير  االستراتيجية،  االتصاالت  إلى 

الشراكات، ومبادرات الدعوة للتوعية. 

لإلطالق  منصة  بمثابة  اإلحاطة،  وكانت 

»بودكاست«  بث  ألول  التجريبي 

»الذهاب   UNOCT Going to Extremes
مركز  وأنتجه  أنشأه  الذي  النهايات«  إلى 

لمكافحة  السلوكية  للرؤى  الدوحة 

اإلرهاب.

بن  أحمد  علياء  الشيخة  سعادة  وقالت 

سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر 

لدى األمم المتحدة في كلمة افتتحت بها 

الدولي  المركز  إطالق  إن  اإلحاطة  جلسة 

للرؤى السلوكية لمكافحة اإلرهاب في عام 

لمكتب  تابع  كمكتب  الدوحة،  في   2020
يمثل  اإلرهاب،  لمكافحة  المتحدة  األمم 

أحد المشاريع المشتركة الرائدة في إطار 

ومكتب  قطر  دولة  بين  القوية  الشراكة 

األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب.

خالل لقائه مع البعثات العربية بمنظمة العمل الدولية.. د. المري:

التحديات تستدعي تعزيز التعاون العربي

صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  عقد 

مع  موسعا  لقاء  العمل،  وزير  المري، 

أصحاب السعادة المندوبين الدائمين 

لدى  العربية  لدول  الممثلة  للبعثات 

جنيف،  في  الدولية  العمل  منظمة 

 346 الدورة  انعقاد  هامش  على  وذلك 

العمل  منظمة  إدارة  مجلس  من 

الدولية، المنعقدة حاليا في العاصمة 

السويسرية.

فايز  السيد  سعادة  اللقاء  وحضر 

المطيري، مدير منظمة العمل العربية 

رئيس  السماك  علي  السفير  سعادة 

في  العربية  الدول  جامعة  مكتب 

أبو  نصري  السيد  وسعادة  جنيف، 

فلسطين،  بدولة  العمل  وزير  جيش 

سفراء  السعادة  أصحاب  من  وعددا 

الدول العربية في سويسرا.

ويأتي اللقاء بدعوة من سعادة الدكتور 

العمل،  وزير  المري،  صميخ  بن  علي 

الدول  منسقة  قطر  دولة  باعتبار 

الدولية،  العمل  منظمة  في  العربية 

العربي  التنسيق  تعزيز  بهدف  وذلك 

المشترك.

صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  وأكد 

شهدت  العمالة  أسواق  أن  المري، 

للظروف  نتيجة  جوهرية  تغييرات 

واالقتصادية  السياسية  والتحوالت 

مشيرا  الدولي،  المجتمع  شهدها  التي 

إلى أن التحديات التي تواجه المنطقة 

التغيرات  هذه  بسبب  العربية 

والعمل  التعاون  تعزيز  تستدعي 

العربي المشترك.

التعاون  بتجربة  سعادته  ونوه 

منظمة  مع  قطر  دولة  بين  والتنسيق 

السنوات  خالل  الدولية  العمل 

التكتالت  أهمية  مؤكدا  الماضية، 

على  وتأثيرها  واإلقليمية  السياسية 

أجهزة  قبل  من  تصدر  التي  القرارات 

المنظمة.

على  التركيز  ضرورة  على  وأكد 

المشترك  االهتمام  ذات  المواضيع 

ضرورة  إلى  مشيرا  العربية،  بالدول 

العربية  الدول  ممثلي  بين  التنسيق 

االجتماعات  في  مناقشتها  قبيل 

المنظمة  إدارة  لمجلس  المختلفة 

ومؤتمر العمل الدولي.

موقف  توحيد  أن  سعادته  أوضح 

المجموعة العربية أمام منظمة العمل 

الالزم  الدعم  بتوفير  يساهم  الدولية 

التي تواجهها أسواق  التحديات  لتجاوز 

العمل في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم 

بشأن  مشتركة  عربية  بيانات  طرح 

على  المطروحة  الفنية  البنود  بعض 

منظمة  إدارة  مجلس  من   346 دورة 

األوضاع  أن  وأكد  الدولية..  العمل 

فلسطين  عمال  بها  يمر  التي  القاسية 

تستوجب من الجميع مواصلة الضغط 

وفقًا  االلتزامات  لتنفيذ  االحتالل  على 

ضرورة  إلى  مشيرا  الدولي،  للقانون 

إضافة البند الخاص ببرنامج التعاون 

االنمائي لألراضي العربية المحتلة.

باعتبارها  قطر  دولة  بأن  سعادته  ونوه 

منظمة  لدى  العربية  الدول  منسقة 

مواصلة  على  ستعمل  الدولية  العمل 

وتوحيد  المشترك  التنسيق  تعزيز 

المواقف، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم 

واالجتماعات  اللقاءات  من  العديد 

في  والتباحث  التشاور  لزيادة  المكثفة 

قضايا سوق العمل في الدول العربية.

العمل  تعزيز  سبل  اللقاء  استعرض 

العمل  سوق  في  المشترك  العربي 

والخبرات  التجارب  من  واالستفادة 

تم  كما  العربية،  الدول  لدى  الناجحة 

بحث العديد من القضايا ذات االهتمام 

المشترك التي تهم المنطقة العربية.

وفي سياق مواز اجتمع سعادة الدكتور 

العمل،  وزير  المري،  صميخ  بن  علي 

أمس، مع سعادة فولكر تورك، مفوض 

األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، 

في العاصمة السويسرية، جنيف.

أوجه  بحث  االجتماع  خالل  جرى 

الكفيلة  والسبل  المشترك  التعاون 

بدعمها وتطويرها، السيما الموضوعات 

المتصلة بمجاالت العمل.

لسعادة  التهنئة  الوزير  سعادة  وقدم 

تعيينه  بمناسبة  تورك  فولكر  السيد 

السامي  المتحدة  األمم  كمفوض 

لحقوق اإلنسان، داعيا سعادته لزيارة 

قطر خالل الفترة المقبلة.

$ الدوحة

تحت رعاية وبحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع

»الخدمة الوطنية« تختتم برنامج »واعد التربوي«
أكاديمية  أقامت  قنا-  الدوحة- 

الختامي  الحفل  الوطنية  الخدمة 

معسكر  في  التربوي  واعد  لبرنامج 

مقدام، تحت رعاية وحضور سعادة 

العطية  محمد  بن  خالد  الدكتور 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

الدولة لشؤون الدفاع.

إلى  التربوي  واعد  برنامج  ويهدف 

والرياضية  البدنية  المهارات  تعزيز 

لدى  النفسية  والقوة  والتحفيز 

إلى  إضافة  البنين،  من  الناشئين 

المفاهيم  من  العديد  إكسابهم 

وحب  باإلخالص  المتعلقة  والقيم 

الوطن في أجواء تربوية وترفيهية.

سعادة  قام  الحفل،  ختام  وفي 

العطية  محمد  بن  خالد  الدكتور 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

بتكريم  الدفاع  لشؤون  الدولة 

البرنامج،  في  المشاركة  الجهات 

مع  التذكارية  الصور  والتقاط 

المشاركين.

سعادة  الختامي  الحفل  حضر 

حمد  بن  سعيد  الركن  اللواء 

الخدمة  أكاديمية  رئيس  النعيمي 

أمور  أولياء  من  وعدد  الوطنية، 

المشاركين في البرنامج.

وزير العمل يجتمع مع المفوض 
السامي لحقوق اإلنسان
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يتقدم

رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإلإدارة

وجميع العاملني

 بخال�س التعزية واملوا�ضاة اإىل

�ضعـــــادة ال�ضيـــــخ 

حمد بن خليفة بن اأحمد اآل ثاين
رئي�س اإلحتاد القطري لكرة القدم

يف وفاة املغفور لها اإن �ضاء اهلل

والدته

ال�ضيخة �ضارة بنت ح�ضن بن علي اآل ثاين

�ضائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنها ف�ضيح جناته

ويلهم اأهلها وذويها ال�ضرب وال�ضلوان
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طالُب الشهادة الثانوية يبدأون بـ »التربية اإلسالمية«

انطالق اختبارات نهاية الفصل األول .. غدا

الثانوية  الشهادة  طالُب  غدا  ويؤّدي 

االسالمية  التربية  مادة  اختبار 

للمسارات العلمي والتكنولوجي واآلداب 

سيكوُن  حيث  واإلنسانيات،  العامة 

االختبارات  لجميع  المخصص  الوقت 

حتى  صباًحا   9 الساعة  من  ساعتين 

الساعة الحادية عشرة صباًحا.

تجهيز  الماضية  الفترة  خالل  وجرى 

وطبعها  العامة  الثانوية  أسئلة 

إلدارة  التابعة  السرية  بالمطابع 

التقييم،  بقطاع  الطلبة  معلومات 

كنترول  أعضاء  اختيار  تم  وكذلك 

الثانوية العامة من الكوادر التي تعمل 

في المدارس، وهم الذين يقومون على 

اللوجستية من  األمور  التجهيز لجميع 

الضوئي  والمسح  السرية  األرقام  وضع 

متعدد،  من  االختيار  لالختبارات 

اليوم  منذ  المصححون  يعمل  حيث 

أوراق  وصول  وعقب  لالختبارات  األول 

على  الكنترول،  مقر  إلى  الثانوية  طالب 

في  وذلك  االختبارات،  أوراق  تصحيح 

إعدادها  تم  منظمة  عمل  ديناميكية 

مرات  عليها  التدريب  تم  كما  مسبقًا 

عدة. وقامت إدارة تقييم الطلبة بتجهيز 

األسئلة  درجات  ومراجعة  تقدير  آلية 

الثانوية  الشهادة  الختبار  المقالية 

كذلك  الدراسية،  المواد  لجميع 

الطاوالت  قائدي  من  عدد  تعيين  تم 

واللجان الفنية، ومقّدري درجات اختبار 

فريق  بمشاركة  الثانوية؛  الشهادة 

إدارة تقييم الطلبة.

مع  بالتعاون  الوزارة  عملت  كما 

المختصة  والجهات  المدارس 

اللجان  تشكيل  على  باالختبارات 

جلوس  أرقام  وطباعة  المدارس  بكافة 

واإلشراف  االختبارات  بلجان  الطالب 

كافة  مع  ومراجعتها  عليها  والتدقيق 

المدارس  قامت  حيث  المدارس، 

وقوائم  االختبارات  قاعات  بإعداد 

كذلك  القاعة،  داخل  الطالب  بأسماء 

مراقبي االختبارات من داخل المدرسة 

المالحظين  كشوف  وإعداد  وخارجها 

من داخل وخارج المدارس.

منع الغش 
الئحة  بتفعيل  المدارس  وتقوم 

على  للعمل  توزيعها  وإعادة  االختبارات 

االمتحانات،  في  غش  حاالت  أي  منع 

أي  اصطحاب  من  الطالب  منع  منها 

أو  جواالت  سواء  إلكترونية  أدوات 

للطالب  يسمح  وال  رقمية،  ساعات 

اللجان  داخل  شيء  أي  باصطحاب 

سواء األدوات المدرسية التي يحتاجها 

بهدف  لالختبار  أدائه  في  الطالب 

تعزيز جودة ودقة عمليات االختبارات، 

كذلك تعيين المراقبين فيها من خارج 

االختبارات  جودة  رفع  بهدف  المدرسة 

قدرة  لرفع  تأكيد  وهذا  والتشغيل، 

االعتمادية المؤسسية.

أنهم  المدارس  مديري  من  عدد  وأكد 

الفترة  خالل  كبيرة  جهودا  بذلوا 

لتلك  الطالب  لتجهيز  الماضية 

على  التدريب  خالل  من  االختبارات 

ُتحاكي  التي  التجريبية  االختبارات 

االختبارات النهائية، حيث يتم إعدادها 

األسئلة  وعدد  المواصفات  بنفس 

ونوعيتها سواء مقالية أو اختيارية، هذا 

كتب  مراجعات  على  التدريب  بخالف 

الوزارة. 

الحصص  تنظيم  جرى  كذلك 

تقدمها  التي  التقوية  وفصول  اإلثرائية 

أكاديميًا  الطالب  لتقوية  المدارس 

تعمل  حيث  لالختبارات،  استعدادًا 

بالتعاون  وقوة  جهد  بكل  التعليم  وزارة 

االختبارات  تسير  حتى  المدارس  مع 

بشكل جيد بجميع النواحي.

وأوضحوا أن إدارة تقييم الطلبة بقطاع 

شؤون التقييم بوزارة التربية والتعليم 

األدوار  على  أطلعتهم  العالي  والتعليم 

األطراف  لجميع  والمهام  والمسؤوليات 

الفصل  نهاية  اختبارات  المعنية خالل 

وطلبة  النقل  لصفوف  األول،  الدراسي 

الثانوية العامة، وذلك خالل لقاء عقدته 

لمناقشة  المدارس  مديري  مع  اإلدارة 

ولتعريفهم  لالختبارات  االستعدادات 

واإلجراءات  التحصيلية  باالختبارات 

إدارة  أن  إلى  مشيرين  بها،  الخاصة 

ثقافة  نشر  إلى  تسعى  الطلبة  تقييم 

واالستعداد  االختبارات  بأهمية  الوعي 

إنها  حيث  التحصيلية  وخصوًصا  لها 

ُتطبق للمرة الثانية. 

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم 

لمديري  أصدرت  العالي  والتعليم 

ومديرات المدارس الحكومية والخاصة 

تعميمًا  الوطنية  المعايير  تطبق  التي 

يوضح توزيع درجات الفصل الدراسي 

2022/  2023م،  األكاديمي  للعام  األول 

رقم  الوزاري  القرار  على  بناًء  وذلك 

للعام  األكاديمي  التقويم  بشأن   )2(

إجراء  لعدم  ونظرًا  2022/  2023م، 
اختبار منتصف الفصل الدراسي األول 

عشر  الحادي  إلى  األول  من  للصفوف 

االستثنائية  للظروف  مراعاًة  )نهاري( 

للعام 2022/  2023م.

وتتولى المدارس رصد درجات الطلبة 

الطلبة  لمعلومات  الوطني  النظام  في 

المخصصة  الخانة  نفس  في   NSIS
نفس  عن  الشهادات  وإصدار  لذلك، 

وُتخصص  أعاله،  إليها  المشار  الفترة 

في  الطلبة  أداء  لتقييم  درجات(   5(

الدراسي  الفصل  من  الثاني  النصف 

تقييم  درجة  احتساب  ويتم  األول، 

تاريخ  من  اعتبارًا  الفترة  لهذه  الطالب 

نهاية  اختبارات  إلى  2022م  أكتوبر   2
الفصل الدراسي األول بتاريخ 6 نوفمبر 

2022م.

 لعدد 14452 مستفيدًا .. »التخطيط واإلحصاء«:

78 مليون ريال قيمة الضمان االجتماعي  

عرض  قيمة  ارتفعت   - قنا   - الدوحة 

بالمائة   11.4 بنسبة   )2( الواسع  النقد 

حوالي  إلى  لتصل  سنوي  أساس  على 

سبتمبر  شهر  خالل  ريال  مليار   688
من  ذاتها  بالفترة  قياسًا  الماضي 

العام2021.

عن  صادرة  شهرية«  »إحصاءات  وأظهرت 

أبرز  بشأن  واإلحصاء  التخطيط  جهاز 

واالجتماعية  االقتصادية  المتغيرات 

سبتمبر  شهر  خالل  الدولة  في  والمالية 

الذي  النقد  شبه  قيمة  أن  الماضي، 

بلغت  التجارية  البنوك  ودائع  يشمل 

حوالي 965 مليار ريال مسجاًل انخفاضًا 

مقارنة  بالمائة   1.1 نسبته  سنويًا 

بسبتمبر من العام الماضي 

قيمة  بلوغ  عن  البيانات  وكشفت 

في  ريال  مليون   78 االجتماعي  الضمان 

مستفيدًا   14452 لعدد   2022 سبتمبر 

 0.8 قدره  شهريًا  انخفاضًا  مسجاًل 

االجتماعي  الضمان  لقيمة  بالمائة 

 0.4 بلغ  شهريًا  انخفاضًا  وكذلك 

بالمائة لعدد المستفيدين من الضمان 

االجتماعي.

فقد  الحيوية  اإلحصاءات  يخص  وفيما 

2252 مولودًا  المواليد أحياء  بلغ إجمالي 

وسجل  الماضي،  سبتمبر  شهر  خالل 

القطريين  األحياء  المواليد  إجمالي 

الشهر  عن  بالمائة   25.3 بنسبة  ارتفاعًا 

عدد  إجمالي  بلغ  حين  في  الماضي، 

ارتفاعًا  مسجلة  وفاة  حالة   230 الوفيات 

0.4 بالمائة عن شهر أغسطس  بنسبة 

.2022
سبتمبر  شهر  شهد  ذاته،  السياق  وفي 

 16.4 بنسبة  شهريًا  ارتفاعًا  الماضي 

بينما  الزواج  عقود  إجمالي  في  بالمائة 

 5.8 بنسبة  شهريًا  انخفاضًا  شهد 

الطالق،  إشهادات  إجمالي  في  بالمائة 

 369 الزواج  حيث بلغ إجمالي عدد عقود 

عدد  إجمالي  بلغ  حين  في  زواج،  عقد 

إشهادات الطالق 226 حالة طالق.

فقد  السياحية،  البيانات  يخص  وفيما 

حوالي  الوافدين  الزوار  عدد  إجمالي  بلغ 

 2 قدره  شهري  بارتفاع  زائر  ألف   151
بالمائة مقارنة بأغسطس 2022.  

نسبة  التعاون  مجلس  دول  زوار  وشكل 

45 بالمائة، أما فيما يخص الزوار حسب 
طريق  عن  الزوار  شكل  فقد  المنفذ  نوع 

بالمائة   61 بواقع  األعلى  النسبة  الجو 

من إجمالي عدد الزوار.

البناء  رخص  ببيانات  يتعلق  وفيما 

 884 عددها  إجمالي  بلغ  فقد  الصادرة، 

 2022 سبتمبر  شهر  خالل  رخصة 

بالمائة،   12.8 شهريًا  ارتفاعًا  مسجلة 

وسنويًا 20.1 بالمائة 

المركبات  ارتفاع  إلى  البيانات  وأشارت 

الجديدة المسجلة في سبتمبر الماضي 

بالمائة،   13.3 قدره  سنوي  بمعدل 

8367 مركبة جديدة، بينما  إلى  لتصل 

 5.3 بنسبة  شهريًا  انخفاضًا  سجلت 

بالمائة قياسًا بشهر أغسطس 2022.

بقضايا  المتعلقة  للبيانات  وبالنسبة 

احتساب  دون  المرورية  الحوادث 

إجمالي  بلغ  فقد  إصابات،  بال  الحوادث 

 ،2022 سبتمبر  شهر  خالل   803 عددها 

بالمائة،   17.2 شهريًا  ارتفاعًا  مسجاًل 

سجلت  وقد  بالمائة،   31.6 وسنويًا 

اإلصابات الخفيفة الغالبية العظمى من 

نفس  خالل  المرورية  الحوادث  قضايا 

الشهر بنسبة 92 بالمائة تليها اإلصابات 

البليغة بنسبة 6 بالمائة. 

بمناسبة ذكرى الثورة المجيدة

احتفالية مميزة للجالية الجزائرية في الخور
حفال  بالخور  الجزائرية  الجالية  جمعية  نظمت 

الثورة  الندالع   68 بالذكرى  االحتفال  بمناسبة 

الجزائرية المجيدة. 

النفط  مجال  في  جزائرية  إطارات  حضره  االحتفال 

الجزائر  سفارة  طاقم  حضر  كما  عائالتهم  مع  والغاز 

بدولة قطر ويمثلهم نائب السفير السيد عميروش.

اثناء  الجميع  وقف  ثم  قرانية  بآيات  الحفل  افتتح 

االستماع إلى النشيد الوطني.

وقد ألقى الرئيس الحالي للجمعية كلمة افتتاحية 

رحب بها بالضيوف وقدم لمحة عن الثورة الجزائرية 

إلى  وصوال  المتفرقة  المقاومات  بكل  ومرورا  المجيدة 

التي  الثورات  أم  اندلعت  حيث  نوفمبر  من  الفاتح 

ثمنت باعالن استقالل الجزائر في 5 جويليه 1962.

بجهود  مشيدا  بدوره  كلمة  السفير  نائب  ألقى  كما 

على  والحرص  الجزائريين  شمل  لم  في  الجمعية 

ربط الجيل الجديد بتاريخ بالده العريق وأشاد نائب 

السفير ان هذه محطة يقف عندها الشعب الجزائري 

وتوعية  الجزائرية  الوطنية  الذاكرة  تخليد  أجل  من 

وكذا  وأهدافها،  الثورة  هذه  بمبادئ  الصاعد  الجيل 

والنفيس  بالنفس  كافحوا  الذين  الشهداء  بطوالت 

لتبقى الجزائر حرة مستقلة وآمنة.

كما تطرق إلى ان هذه الجزائر الجديدة التي كرست 

كمرجعية   1954 نوفمبر  أول  بيان  األعلى  قانونها  في 

شهداء  لرسالة  وفاء  عنها  االنحراف  يمكن  ال  أساسية 

األول من نوفمبر جعلت من تاريخ اندالع الثورة المظفرة 

مناسبة »أرفع من أن ينحصر االحتفاء بها في مظاهر 

الرتابة المناسباتية الباهتة« ألن نوفمبر هو »المعين 

الذي ال ينضب وذخر األمة ومناط فخر الشعب وعزته«.

الجزائرية  الثورة  اندالع  عن  وثائقي  عرض  كذلك  تم 

من إنتاج التليفزيون الجزائري.

في  الفائزين  بعض  تكريم  الحفل  خالل  تم  وقد 

بهذه  أقيمت  ودينية  وعلمية  رياضية  مسابقات 

المناسبة. 

واختتم الحفل بعشاء على شرف الحضور والضيوف 

الوطنية  الروح  تسودها  جزائرية  احتفالية  أجواء  في 

مناسبة  كل  في  الجزائريين  تجمع  التي  العالية 

وطنية.

محمد الجزار كتب

المدارس أعدت القاعات وكذلك كشوف مراقبي االختباراتتجهيز أسئلة الصف الثاني عشر وطبعها بالمطابع السرية

تنطلق غدا األحد 
اختبارات نهاية 

الفصل الدراسي األول 
للعام 2023/  2022م 
للشهادة الثانوية 

وللصفوف الدراسية 
من األول إلى الحادي 

عشر بالمدارس 
الحكومية »نهاري 

وتعليم الكبار«، 
والمدارس الخاصة 
التي تتبع المعايير 

الوطنية. 

محمد أبوحجر كتب

تفعيل الالئحة وإعادة توزيعها للعمل على منع أي حاالت غش
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اأع�ضاء املكتب التنفيذي 

مبـوؤ�ضـ�ضة دوري جنــوم قطـر
وجميع  املوظفني  ومنت�ضبي املوؤ�ض�ضة 

يتقدمون بخــال�ص �لعــز�ء وعظيــم �ملو��ساة �إىل 
�شـعادة �ل�شيخ حمد بن خليفـة بن �أحمد �آل ثاين 

رئيـ�س مـوؤ�شـ�شة دوري جنـوم قطـــر

وإخـــوانــــه
�شـعادة �ل�شيخ نايـف بن خليفـة بن �أحمد �آل ثاين 
�شـعادة �ل�شيخ عـلـي بن خليفـة بن �أحمد �آل ثاين 

يف وفاة املغفور لها باذن اهلل تعالى
 والـــدتهــم

�ل�شيخة �شـارة بنت ح�شـن بـن علـي �آل ثاين 
تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته

وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
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للوصول للكورنيش والمناطق المحيطة به

 كبيرًا
ً
»مترو الدوحة« يشهد إقباال

يخفف  أن  الدوحة«  »مترو  واستطاع 

منطقة  إغالق  بعد  المروري  االزدحام 

الكورنيش أمام المركبات، بما تشهده 

جماهيري  إقبال  من  حاليا  محطاته 

المواطنون  يتوافد  حيث  كبير، 

بالوسيلة  للكورنيش  والمقيمون 

ستعمل  أنها  يبدو  التي  الجديدة 

في  المجتمع  حياة  نمط  تغيير  على 

تنقالتها المختلفة، وقد ساعد على ذلك 

المترو،  لمحطات  الجيد  التخطيط 

التي تخدم كافة المناطق الحيوية في 

البالد، ووجود عدد كبير من المحفزات 

على نجاح هذه الظاهرة.

محطات المترو
الُمواطنين والُمقيمين  وأقبل كثيٌر من 

نهاية  عطلة  خالل  المترو  محطات  على 

الكورنيش  منطقة  إغالق  بعد  األسبوع 

كثافة  وتزداد  المركبات؛  حركة  أمام 

السكان  كثيفة  المناطق  في  الركاب 

مثل المطار القديم وأم غويلينة والدوحة 

»محطة  في  ذروتها  لتصل  الجديدة 

مشيرب« الرئيسّية التي ُتشبه مدينة 

عدة  وتخدم  األرض،  تحت  صغيرة 

وخدمية،  وسياحية  سكنية  مناطق 

واقف  وسوق  مشيرب  مدينة  مثل 

وغيرها من األسواق وشارع حمد الكبير 

محطات  سبع  وتقع  الدوحة،  ووسط 

من  الكورنيش  منطقة  نطاق  ضمن 

الوطني،  المتحف  محطات  بينها 

والبدع،  والكورنيش،  واقف،  وسوق 

المعارض،  ومركز  الغربي،  والخليج 

الدوحة«  »مترو  شبكة  تغطي  إذ 

والذهبي  )األحمر  الثالثة  بخطوطها 

الرئيسية  الوجهات  معظم  واألخضر( 

الجمهور  وبإمكان  الدوحة،  مدينة  في 

عبر  الدوحة  مدينة  وسط  إلى  الوصول 

في  تقع  التي  التالية  المترو  محطات 

الكورنيش، وهي محطة مركز  منطقة 

حيث  األحمر،  الخط  على  للمعارض 

تقع  التي  الفنادق  إلى  الوصول  يمكن 

ومنطقة  الغربي،  الخليج  منطقة  في 

ومراكز  شمال،  الكورنيش  فعاليات 

الخليج  حافالت  ومحطة  التسوق، 

إلى  السريع  النقل  )حافالت  الغربي 

الغربي،  الخليج  ومحطة  االستادات(، 

على الخط األحمر، ومنها يمكن الوصول 

للمشجعين  الفيفا  مهرجان  إلى 

شمال،  الكورنيش  فعاليات  ومنطقة 

على  فقط(  )مخرج  الكورنيش  ومحطة 

الخط األحمر، ومنها يمكن الوصول إلى 

ومنطقة  للمشجعين  الفيفا  مهرجان 

فعاليات الكورنيش المركزية.

محطة  فهي  الرابعة  المترو  محطة  أما 

واألخضر،  األحمر  الخطين  على  البدع 

مهرجان  إلى  الوصول  يمكن  ومنها 

فعاليات  ومنطقة  للمشجعين  الفيفا 

البدع،  وحديقة  المركزية،  الكورنيش 

الخطين  على  مشيرب  محطة  وكذلك 

الوصول  يمكن  ومنها  واألخضر،  األحمر 

الكورنيش  فعاليات  منطقة  إلى 

ومحطة  مشيرب،  ومركز  المركزية، 

ومنها  الذهبي،  الخط  على  واقف  سوق 

فعاليات  منطقة  إلى  الوصول  يمكن 

الفن  ومتحف  جنوب،  الكورنيش 

في  والمتجر  المطاعم  اإلسالمي 

سوق  حافالت  ومحطة  واقف،  سوق 

السريع  النقل  )حافالت  شمال  واقف 

سوق  حافالت  ومحطة  لالستادات(، 

ومطار  العائمة  الفنادق  جنوب  واقف 

حمد الدولي. 

فترات أطول 
وسيعمل مترو الدوحة لفترات أطول من 

11 نوفمبر حتى 20 ديسمبر، لتسهيل 
المونديال،  خالل  المشجعين  تنقل 

بطاقة  حاملي  من  للمشجعين  ويمكن 

وسينقل  مجانًا،  المترو  استخدام  هّيا 

الركاب من السبت إلى الخميس من 6 

صباحًا حتى 3 فجرا، وفي أيام الجمعة 

فمن  فجرا،   3 حتى  صباحا   9 من 

خالل  الدوحة،  مترو  يوفر  أن  المتوقع 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  فترة 

وآمنة  سهلة  وسيلة  بعدها،  وما   2022
جميع  في  قطر  وضيوف  زوار  لتنقل 

الوسيلة  كونه  عن  فضال  البالد،  أنحاء 

من   5 بين  الجماهير  لتنقل  األسرع 

ستستضيف  التي  الثمانية  المالعب 

نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 

2022 خالل شهر نوفمبر الجاري.
القطرية  الحديد  سكك  شركة  وتوفر 

حول  المعلومات  من  المزيد  »الّريل« 

والمحطات  الرئيسية  الوجهات 

والترام  المترو  وخدمات  المحيطة 

»اركن  خدمة  ومواقف  والرحالت 

الرسمية  الحسابات  خالل  من  وتنقل« 

التواصل  وسائل  على  الدوحة  لمترو 

»الّريل«  شركة  وتطبيق  االجتماعي 

خدمة  مركز  على  االتصال  خالل  من  أو 

تمثل  حيث   ،105 الرقم  على  العمالء 

فرصة  المونديال  انطالق  قبل  ما  فترة 

شبكة  كفاءة  مدى  لقياس  هامة 

من  كبيرة  أعداد  وجود  ظل  في  المترو 

يتطلعون  الذين  والزوار  الجماهير 

للذهاب إلى منطقة الكورنيش، وكذلك 

التي  المختلفة  الوجهات  على  التعرف 

األسبوع  نهاية  عطلة  قضاء  يمكنهم 

فيها.

الزحام المروري 
استخدام  أن  إلى  المعطيات  وتشير 

شأنه  من  الجماعي  النقل  وسائل 

المروري  الزحام  مشكلة  على  القضاء 

خالل  الدوحة  شوارع  يخنق  الذي 

والمسائية  الصباحية  الفترتين 

بشكل كبير للغاية، إلى جانب المزايا 

الجماعي،  النقل  وسائل  تحملها  التي 

نفسه،  والفرد  المجتمع  على  تعود  إذ 

والجسدية  النفسية  الراحة  ومنها 

أنحاء  في  وسهوله  بيسر  التنقل  في 

المدينة، وتقليل نفقات الوقود وصيانة 

استخدام  أن  عن  ناهيك  المركبات، 

فيها  بما  العامة  المواصالت  وسائل 

في  كبير  حد  إلى  يساهم  المترو 

السير،  وحوادث  الطرق  ازدحام  خفض 

الناتجة  الكربونية  االنبعاثات  وتقليل 

عن عوادم المركبات، األمر الذي يتطلب 

الجماعي  النقل  بثقافة  الوعي  زيادة 

المبادرات  من  مجموعة  وتطبيق 

استخدام  لتشجيع  واإلجراءات 

للقيام  الهوائية  والدراجات  القطارات 

بالرحالت القصيرة، في حين أن اإلقبال 

الدوحة«  »مترو  محطات  تشهده  الذي 

منذ افتتاحه تؤكد على النقلة النوعية 

العام،  النقل  منظومة  في  أحدثها  التي 

ومريحة  حديثة  نقل  شبكة  بوصفه 

أفراد  لدى  طيبا  صدى  القت  وآمنة 

الوصول  سهولة  حيث  من  المجتمع 

المواقع  وجميع  الدوحة  داخل  إليها 

الرئيسية فيها.

يؤدي إلى تغيير نمط حياة المجتمع في تنقالتها المختلفةمحطاته تخدم كافة المناطق الحيوية في البالد

رصدت »$« خالل جولة ميدانية مصورة في عدد من محطات »مترو الدوحة«، إقبااًل 
كبيرًا من الركاب عبر خطوط المترو الثالثة، التي أصبحت توفر تجربة نقل سلسة وآمنة 

لسكان الدولة وزوارها خالل عطلة نهاية األسبوع، بدعم من الجاهزية التامة لمحطات 
المترو واإلجراءات الفريدة من نوعها لنقل الركاب التي يتم تنفيذها من قبل شركة 

سكك الحديد القطرية »الّريل« قبيل أيام قليلة من انطالق مونديال قطر »2022«. 

أكرم الفرجابي سيعمل لفترات كتب
أطول من »11« نوفمبر 

وحتى »20« ديسمبر

} تصوير – عباس علي
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في إطار بناء الكوادر الوطنية بجامعة قطر

»159« مبتعثا قطريا في العام األكاديمي »2022«

ضرورة  على  الجامعة  رؤية  وتنطلق 

أكاديمًيا  القدرات  وبناء  االبتعاث 

وبحثًيا وإدارًيا خاصة بالنسبة ألعضاء 

وباألخص  القطريين  التدريس  هيئة 

الجامعة  الشباب منهم  بحيث تضمن 

التدريس  هيئة  أعضاء  من  ثانًيا  صًفا 

الكفؤة  األكاديمية  الوطنية  والقيادات 

له  ينظر  ما  وهو  والُمؤهلة،  المدربة 

تحقيق  نحو  الجامعة  أهم  أدوار  كأحد 

الرؤية  من  البشرية  التنمية  ركيزة 

الوطنية 2030  .

الدراسية  المنح  إدارة  المكتب  ويتولى 

الطلبة  من  نخبة  واستقطاب 

الستكمال  القطريين  المتميزين 

على  للحصول  العليا  دراساتهم 

أفضل  في  الماجستير  والدكتوراه 

العالم،  في  العالي  التعليم  مؤسسات 

المالية  الشؤون  بمتابعة  يقوم  كما 

الدراسية،  المنح  لُمتلقي  واإلدارية 

باإلضافة إلى  ُمراقبة تقدمهم األكاديمي 

ومع  جامعاتهم  مع  التواصل  خالل  من 

اإللكتروني  البريد  عبر  أنفسهم  الطالب 

على  وجمعهم  الهاتفية  والُمكالمات 

على  يتعرفوا  الواتساب   لكي   منصة 

المعرفية  الخبرات  وليتبادلوا  بعض 

لخلق شراكات بحثية بين الُمبتعثين 

ُمطلًعا  على  االبتعاث  مكتب  وليكون 

في  الُمبتعثين  واستفسارات  هموم 

مع  بالتنسيق  يقوم  كذلك  الخارج. 

الكليات في جامعة قطر لضمان توجيه 

بتنويع  وجهات  المبتعثين  الطلبة 

االبتعاث في أرقى الجامعات في العالم 

التي  الطلبة  تخصصات  واختيار 

ُيبتعثون من أجلها على حسب احتياج 

القسم والكلية  .

برامج  من   10 سنوًيا  ويتخّرج 

برامج  من  أكبر  والعدد  الدكتوراه 

أرقى  في  مبتعثون  وهم  الماجستير ، 

نسبة  ويعد  العالم،  حول  الجامعات 

بريطانيا،  في  المبتعثين  من   55%
ُمقّسمة  والبقية  أميركا  في   % و23 

وفرنسا  وكندا  أستراليا  دول   على 

وماليزيا،  واألردن،  وبلجيكا،  واليابان 

والمغرب،  ونيوزيلندا،  والدنمارك، 

وسنغافورة وتونس، ونراعي التنوع  في 

التخصصات. 

وتتكفل الجامعة بمصاريفهم الدراسية 

مرة  الكتب  ومصاريف  السفر  وتذكرة 

شهري  راتب  لصرف  باإلضافة  سنوًيا، 

هيئة  التدريس  أعضاء  برواتب  أسوة 

في الجامعة وفق السلم الوظيفي ويتم 

باإلضافة  شهرية،  ابتعاث  عالوة  صرف 

والمناسبات  األعياد  في  رمزية  لمبالغ 

لهم  يحق  كما  التخرج،  وُمكافأة  بعد 

من   60% بـ  يقّدر  مبلغ  على  الحصول 

للمبتعث،  للُمرافقين  االبتعاث  عالوة 

باإلضافة إلى أنهم يحصلون على  كافة 

عضو  عليها  يحصل  التي  المميزات 

وما  األبناء  تعليم  مثل  التدريس  هيئة 

إلى ذلك من مميزات .

بأن  لالبتعاث  يتقدم  فيمن  ويشترط 

يتجاوز  وأال  الجنسية،  قطري  يكون 

درجة  الستكمال  المتقدم  سن 

سن  يتجاوز  وأال  سنة،   28 الماجستير 

 35 المتقدم الستكمال درجة  الدكتوراه 

الدراسة  برنامج  يكون  أن  أيًضا  سنة، 

الكلية  قبل  من  ُمحّدد  تخصص  في 

الكلي،  الدوام  بنظام  قطر  جامعة  في 

كذلك حصول الُمرّشح  على قبول غير 

في  العليا  دراسته  لمواصلة  مشروط 

وبموافقة  بالخارج  الجامعات  إحدى 

يكون  وأن  والكلية ،  القسم  رئيس 

البعثة  لطالب  التراكمي  الُمعّدل 

ويمكن   )3( الجامعية  الدراسة  في 

من  األقل  التراكمي  المعدل  استثناء 

)3( في التخصصات العلمية،  في حالة 

قبول  على  لالبتعاث  الُمرّشح  حصول 

في  ُمدرجة  جامعة  من  مشروط  غير 

على  وبناء  األميرية،  الجامعات  قائمة 

توصية من القسم والكلية . 

معدل  على  الحصول  يشترط  كما 

ُيعادلها  ما  اختبارات  IELTS  أو  في   5.5
باللغة  تدريسها  يتم  التي  للبرامج 

يتم  التي  للبرامج   6.5 ومعدل  العربية 

كما  اإلنجليزية،  باللغة   تدريسها 

القسم  قبل  من  البعثة  طالب  ُيرّشح 

ينتمي  التي  واإلدارة  والكلية  والوحدة 

للتعيين  الطلب  تقديم  ويتم  إليها، 

برنامج  على  تدريس   كمساعد 

االبتعاث إلكترونًيا .

من  عدد  في  األكاديمي  القطاع  شرع 

إلى  تهدف  التي  والمشاريع  الُمبادرات 

بحيث  الجامعة  داخل  القدرات  بناء 

وإداراتها  الُمختلفة  أقسامها  ترفد 

الُمبادرات  هذه  من  الالزمة،  بالكفاءات 

للماجستير  لالبتعاث  »نبتعثك« 

لتدريبهم  القدرات«  و»بناء  والدكتوراه 

بعد التخرج وتهيئتهم  وبرنامج »رعاية«، 

المتميزين  الطالب  الستقطاب  وهو 

الطلبة  من  متميز  جيل  إعداد  بغرض 

القطريين للعمل في السلك األكاديمي 

قاعدة  بناء  في  الجامعة  ودعم  خطة 

التدريس  هيئة  أعضاء  من  متميزة 

القطريين، وتأتي هذه الُمبادرة في ظل 

هيئة  أعضاء  لزيادة  الملحة  الحاجة 

 التدريس من المواطنين.  

استقطاب نخبة من الطلبة الستكمال دراساتهم العليا في أفضل الجامعات العالمية

تتكفل الجامعة بمصاريفهم الدراسية باإلضافة لصرف راتب شهري

55 % من المبتعثين 
في بريطانيا 

و23 % في أميركا

علمت »$« أن عدد الطالب القطريين المبتعثين من جامعة قطر وصلوا لـ 159 
مبتعثا من مختلف الكليات ومراكز البحوث في العام األكاديمي 2022. ويشرف مكتب 

االبتعاث وبناء القدرات بجامعة قطرعلى المبتعثين، ويركز المكتب على نوعية 
وجودة المبتعثين وأن تكون أعمارهم أصغر ومن حديثي التخرج ومعدالتهم عالية، 

باإلضافة إلى السمات الشخصية  واهتمامهم وشغفهم بالسلك األكاديمي. 

محمد أبوحجر كتب

بين »الدوحة للتكنولوجيا« و»الرعاية األولية«

تعاون بحثي لرعاية مرضى السكري

بن  رشيد  الدكتور  االتفاقية  وقع 

جامعة  رئيس  نائب  العمري، 

للشؤون  والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة 

األكاديمية والدكتورة حنان المجلي، 

الشؤون  إلدارة  التنفيذي  المدير 

الطبّية في مؤّسسة الرعاية الصحّية 

األولّية.

الباحثون  يضطلع  االتفاقية  وبموجب 

بالجامعة  الصحية  العلوم  كلية  من 

التابع  الطبية  األبحاث  وقسم 

األولية  الصحية  الرعاية  لمؤسسة 

البحوث  إلجراء  مشتركة  بمسؤولية 

ُتجرى  أن  على  والتقنية،  العلمية 

وتوجيه  إشراف  تحت  البحوث  هذه 

الجانبين.

ناصر  بن  سالم  الدكتور  وقال 

الدوحة  جامعة  رئيس  النعيمي، 

أول  »باعتبارنا  والتكنولوجيا:  للعلوم 

قطر  في  التطبيقية  للعلوم  جامعة 

فقد وضعت كلية العلوم الصحية في 

الجامعة مجموعة من البرامج الرائدة 

في  المتخصصين  وتمكين  لتعليم 

وتأهيلهم  قطر  في  الصحية  الرعاية 

للمستقبل.« مشيرًا إلى أن العديد من 

الحتياجات  تلبية  جاءت  البرامج  هذه 

ومن  المجال  هذا  في  الماسة  قطر 

في  العلوم  ماجستير  برنامج  بينها 

وتثقيفهم  السكري  مرضى  رعاية 

بكفاءة  كوادر  تخريج  إلى  يهدف  الذي 

النهوض  على  قادرين  عالية  ومهارات 

اتفاقية  وستعمل  القطاع.  بهذا 

التعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية 

البحثية  القدرات  تعزيز  على  األولية 

فرص  وتوفير  المؤسستين  لكلتا 

الرعاية  مجال  في  أكبر  أكاديمية 

على  سيساعد  الذي  األمر  الصحية 

القطاع  هذا  في  المعرفية  الفجوة  سد 

وفقًا لالستراتيجية الوطنية لمكافحة 

-2016 قطر  دولة  في  السكري  مرض 

ناصر  بن  سالم  الدكتور  ونوه   ،2022
بين  التعاون  اتفاقية  بأن  النعيمي 

والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  جامعة 

األولية  الصحية  الرعاية  ومؤسسة 

تعد دلياًل على التزام الجامعة بركيزة 

قطر  رؤية  في  البشرية  التنمية 

جملة  في  ُتعنى  التي   ،2030 الوطنية 

وهو  صحّي،  مجتمع  بإقامة  محاورها 

بالشراكة  واالعتزاز  للفخر  يدعو  ما 

مجال  في  الرائدة  المؤسسة  هذه  مع 

الرعاية الصحية.

ونوه الدكتور سالم بن ناصر النعيمي 

قطر،  لدولة  أولوية  يعد  األمر  هذا  بأن 

بين  التعاون  اتفاقية  أن  مؤكدًا 

والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  جامعة 

األولية  الصحية  الرعاية  ومؤسسة 

الجامعة  التزام  على  دلياًل  تعد 

رؤية  في  البشرية  التنمية  بركيزة 

في  ُتعنى  التي   ،2030 الوطنية  قطر 

أصح  مجتمع  بإقامة  محاورها  جملة 

بدنيًا، وهو ما يدعونا للفخر واالعتزاز 

الرائدة  المؤسسة  بالشراكة مع هذه 

في مجال الرعاية الصحية«.

المجلي،  حنان  الدكتورة  وصرحت 

الشؤون  إلدارة  التنفيذي  المدير 

الطبية في مؤسسة الرعاية الصحية 

األولية: »إن مؤسسة الرعاية الصحية 

استراتيجية  من  تهدف  األولية 

الرعاية  خدمات  وضع  إلى  الشراكة 

للنظام  كأساس  األولية  الصحية 

ملتزمة  وهي  قطر.  دولة  في  الصحي 

بتقديم رعاية عالية الجودة من شأنها 

أن تعزز صحة السكان. 

دور  الجديدة  الشراكة  هذه  وستعزز 

األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة 

البحثية  الفرص  تعزيز  خالل  من 

الخريجين  سيزود  كما  الجديدة. 

إلجراء  تؤهلهم  التي  الالزمة  بالمهارات 

األبحاث في مجال السكري.

بمرض  المصابين  عدد  ويبلغ 

دولة  في  الثاني  النوع  من  السكري 

أجريت  التي  الدراسات  قطرحسب 

البالغين،  سكانها  من   %  17 مؤخرا 

في  بالسكري  اإلصابة  معدل  ويشهد 

مقارنة  ملحوظًا  ارتفاعًا  قطر  دولة 

بالمعدالت اإلقليمية والدولية. 

في  الحالي  التعاون  يثمر  وسوف 

أفضل  تقديم  من  البحوث  تمكين 

المصابين  المرضى  لرعاية  النتائج 

الوقاية  طرق  من  ابتداء  بالسكري 

تقليل  إلى  المبكر  والكشف 

مرض  عن  الناتجة  المضاعفات 

منال  الدكتورة  وقالت  السكري. 

االستشارّية  اللجنة  رئيسة  مسّلم، 

رعاية  في  العلوم  ماجستير  لبرنامج 

وأستاذة  وتثقيفهم  السكري  مرضى 

الصحّية  العلوم  كلّية  في  منتدبة 

الدوحة للعلوم والتكنولوجيا  بجامعة 

الصحي-المركز  التثقيف  ومديرة 

حمد  مؤسسة  للسكري  الوطني 

هذا  على  نشهد  أن  يسّرنا  الطبية: 

لبرنامج  كنتيجة  البحثّي  التعاون 

مرضى  رعاية  في  العلوم  ماجستير 

خلق  إلى  ونتطّلع  وتثقيفهم،  السكري 

المزيد من فرص الشراكات البحثّية 

الوطنية  االستراتيجية  إطار  في 

لمكافحة مرض السكري.

وقعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية تعاون 
بحثي مع مؤسسة الرعاية الصحية األولية، تتيح الشراكة لكال 

الجانبين االشتراك في البحوث ذات االهتمام المشترك التي 
تدعم مختلف األنشطة التعليمية في إطار برنامج ماجستير 

العلوم في رعاية مرضى السكري وتثقيفهم. 

د. النعيمي: نهدف 
لتخريج كوادر بكفاءة 

ومهارات عالية 

د. حنان المجلي: تزويد الخريجين بالمهارات الالزمة التي تؤهلهم إلجراء األبحاث 
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أوضح فضيلة الداعية عبدالله محمد 
النعمة - خالل خطبة الجمعة التي ألقاها 
أمس بجامع الشيوخ - أن المسلم يعيش 

على ظهر األرض في صراع مع أعداء كثر، 
صراع مع النفس والشهوة، وصراع مع 

الشيطان، وصراع مع أعداء اإلسالم، ولكن 
عداوة اإلنسان وصراعه مع الشيطان 

قديمة منذ خلق الله البشرية وإلى قيام 
الساعة، ولذلك من األهمية بمكان أن 

يبين صور كيد إبليس والتأمل في هذا 
المكر الشيطاني، والنظر في سبيل 

الخالص منه، وطريق النجاة، فالله قد 
هدى النجدين وأوضح الطريقين.

وقال الخطيب إن مداخل الشيطان تأتي من قبل صفات 

اإلنسان، فلئن كان الشيطان خرج من الجنة بالحسد، 

خطوات  وترتقي  والطمع،  بالحرص  منها  خرج  آدم  فإن 

الشيطان التي يستدرج فيها ابن آدم حتى يتخذه معبودا 

من دون الله، كما حذر من ذلك سبحانه فقال: »ألم أعهد 

إليكم يا بني آدم أال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين«، 

ويقع العبد في ذلك حين يسلم قياده لعدوه بالمعاصي 

»كتب  مريد  شيطان  كل  فيتبع  والشبهات،  والشهوات 

عليه أنه من تواله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير«، 

تتبع  ومن  الشيطان  من  التحذير  الحديث  في  وجاء 

خطواته ووسوسته، وبيان أنه يترصد البن آدم في كل 

طرق الخير، فعلى المسلم االحتياط لنفسه واالستعانة 

الله عنه  النسائي عن سبرة رضي  بالله تعالى، أخرج 

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن 

الشيطان قعد البن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق اإلسالم 

فقال: ُتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه 

وتدع  تهاجر  فقال:  الهجرة،  بطريق  له  قعد  ثم  فأسلم، 

في  الفرس  كمثل  المهاجر  مثل  وإنما  وسماءك،  أرضك 

الطول، فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: 

تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنَكح 

النبي  بين  ثم  فجاهد«  فعصاه  المال،  وُيقّسم  المرأة، 

صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من فعل ذلك أي في 

مجاهدة الشيطان وعدم تتبع خطواته فأسلم، وجاهد، 

وقتل أو غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة.

وأضاف النعمة أن خطوات الشيطان ومسالكه كثيرة في 

تتبع البدع واألهواء والشبهات، فكم رّوج الزيغ على بعض 

العارفين، وكم سحر ببهرجته بعض المبتدعين، وكم 

حتى  المسلمين  من  بإيمانه  ضعف  من  بعض  أغوى 

ألقاهم في تشعبات اآلراء ومسالك الضالل متنقال بهم من 

حال إلى حال ومن خطوة إلى خطوة وضالل، »وال تتبعوا 

يأمركم  إنما  مبين،  عدو  لكم  إنه  الشيطان  خطوات 

تعلمون«،  ال  ما  الله  على  تقولوا  وأن  والفحشاء  بالسوء 

فالعجلة في األمر دون علم ومعرفة من خطوات الشيطان، 

صح في الحديث »التأني من الله والعجلة من الشيطان« 

وتأتي خطوات من بعد ذلك في أهواء النفوس، فالبخل 

وخوف الفقر سالٌح شيطاني وسوء ظن بالله »الشيطان 

يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة 

منه وفضال والله واسع عليم«.

تمرد  فهو  الغضب  الشيطان  خطوات  أن  الشيخ  وذكر 

شيطاني على عقل العاقل، وحالة من الخروج عن جادة 

ذوي الرجاحة، روي عن بعض األنبياء أنه قال إلبليس: 

أما  الهوى،  وعند  الغضب  عند  قال:  آدم؟  ابن  غلبت  بم 

الشيطاني  السالح  هو  فذلكم  الغرور  وحصائد  األماني 

إال  الشيطان  يعدهم  وما  ويمنيهم  »يعدهم  المضاد 

غرورا« يعدهم هذا الغّرار بحسب طبائعهم ويجرهم إلى 

حبائله بحسب ميولهم ومشتهياتهم.

وأردف: لقد أخذ هذا اللعين الميثاق على نفسه ليقعد 

البن آدم كل طريق »ألقعدن لهم صراطك المستقيم ثم 

وعن  أيمانهم  وعن  خلفهم  ومن  أيديهم  بين  من  آلتينهم 

شمائلهم وال تجد أكثرهم شاكرين« لئن كان هدد بذلك 

وتوعد، فإن كيده ضعيف ومكره يبور، إذا تسلح المسلم 

لله،  عبادته  وحسن  النقية  والعقيدة  اإليمان  بسالح 

وتوكله عليه »إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 

يزل  فقد  ذلك،  وضوح  من  الرغم  وعلى  يتوكلون«،  ربهم 

المؤمن أو يخطئ وقد يصيبه نزغ من الشيطان أو يمسه 

ويلجأ  بربه  يلوذ  ما  سرعان  لكنه  وسوسته،  من  طائف 

شيطانه  فيخنس  قريب  من  إليه  ويتوب  ذكره،  إلى 

تذكروا  الشيطان  من  طائف  مسهم  إذا  اتقوا  الذين  »إن 

من  تعصمهم  الوثيقة  بالله  صلتهم  مبصرون«  هم  فإذا 

أن ينساقوا مع عدو الله وعدوهم يتخلص المؤمن بذكر 

الله ويلجأ إلى ربه، صح عن ابن عباس رضي الله عنهم 

الله  ذكر  فإذا  آدم  ابن  قلب  على  جاثم  »الشيطان  قال: 

خنس وإذا غفل وسوس« وقال تعالى: »إن الشيطان لكم 

عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 

السعير«.

الغضب تمرد شيطاني على العقل

خالل خطبة الجمعة بجامع اإلمام.. د. المريخي:

الشيطان رأس الشر وعين البالء

حسن  محمد  د.  الداعية  فضيلة  قال 

التي  الجمعة  خطبة  خالل  المريخي 

بن  محمد  اإلمام  بجامع  أمس  ألقاها 

عبدالوهاب: أيها الناس اتقوا ربكم »إن 

الله حق فال تغرنكم الحياة الدنيا  وعد 

الشيطان  إن  الغرور،  بالله  يغرنكم  وال 

لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه 

ليكونوا من أصحاب السعير«.

هذه  في  كائن  ثمة  الخطيب:  وأضاف 

الوجود  هذا  في  ومخلوق  الدنيا  الحياة 

البالء  وعين  ومنبعه،  الشر  رأس  هو 

ومصدره، إذا ُذكر األعداء فهو رأسهم وإذا 

ذكرت  وإذا  سيدهم،  فهو  األشرار  ذكر 

المصائب  فأم  والمحن  المصائب 

هو  الشرور  وكل  به،  المصيبة 

ومؤسسها،  وفاعلها  ومنبعها  مصدرها 

بالء  وكل  هين،  شره  عند  شر  كل 

اللعين،  إبليس  إنه  لين،  بالئه  عند 

الله ورسله عدو  الشيطان الرجيم عدو 

من  مشتق  اسم  وإبليس  البشرية، 

شدة  من  الناشئ  الحزن  وهو  اإلبالس 

السعير،  نار  من  الله  خلقه  اليأس، 

الجن  من  وكان  الجنة  في  مقربا  كان 

الجن ففسق  الله تعالى »كان من  قال 

واستكبر  بنفسه  فاغتر  ربه«  أمر  عن 

آدم  الله  خلق  فلما  رفيعا،  نفسه  ورأى 

وسّواه أمر المالئكة بالسجود له سجود 

كلهم  المالئكة  فسجد  عبادة،  ال  تحية 

أكبر  أنه  رأى  الذي  إبليس  إال  أجمعون 

من أن يسجد لمن ُخلق من طين الزب، 

فامتنع واستعلى وعصى ربه، وقال »أنا 

من  وخلقته  نار  من  خلقتني  منه  خير 

طين« وقال أيضا »لم أكن ألسجد لبشر 

مسنون«  حمأ  من  صلصال  من  خلقته 

فطرده الله الله من الجنة وأهبط منها، 

مذءوما  منها  »أخرج  تعالى:  الله  قال 

جهنم  ألمألن  منهم  تبعك  لمن  مدحورا 

منها  »فاخرج  له  وقال  أجمعين«  منكم 

يوم  إلى  لعنتي  عليك  وإن  رجيم  فإنك 

الدين« فطلب من ربه تعالى أن يؤخره 

القيامة  يوم  إلى  وعمره  أجله  في  ويمد 

عليه  آدم  من  االنتقام  على  ليعمل 

السالم بالسعي وبذل الجهد في إضالل 

وإغواء ذريته »قال رب فأنظرني إلى يوم 

إلى  المنظرين  من  فإنك  قال  يبعثون 

ربه  تحدى  وهنا  المعلوم«  الوقت  يوم 

بإغواء العباد وإضاللهم وقيادتهم إلى نار 

الجحيم »قال فبما أغويتني ألقعدن لهم 

صراطك المستقيم ثم آلتينهم من بين 

وعن  أيمانهم  وعن  خلفهم  ومن  أيديهم 

شاكرين«  أكثرهم  تجد  وال  شمائلهم 

في  لهم  ألزينن  أغويتني  بما  »رب  وقال 

»وقال  أجمعين«،  وألغوينهم  األرض 

مفروضا  نصيبا  عبادك  من  ألتخذن 

فليبتكن  وآلمرنهم  وألمنينهم  وألضلنهم 

خلق  فليغيرن  وآلمرنهم  األنعام  آذان 

الله« يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

أغوي  أبرح  ال  وعزتك  إبليس:  »قال 

عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، 

فقال الله تعالى: وعزتي وجاللي ال أزال 

الترمذي  رواه  لهم ما استغفروني«  أغفر 

وصححه األلباني.

الله أعطاه  أن  المريخي  وأوضح الشيخ 

التخفي،  خاصية  الجن  وإخوانه 

الناس  يرون  الجن  من  وأعوانه  فهو 

الله  قال  يرونه،  ال  والناس  البشر  من 

من  وقبيله  هو  يراكم  »إنه  تعالى: 

تعالى  الله  وأخبر  ترونهم..«  ال  حيث 

بأن إبليس له خطوات وطرق ومسالك 

يؤمر بها ويدعو إليها، وأدوات يستعملها 

وأمر  ووعد  ونزعات  وكيد  ووسوسة 

بإنزال  يتسبب  وزالت  وتخبط  ونهي 

ويدعو  السوء  يزين  وإنه  فيها،  العباد 

ويصد  والمنكر  بالفحشاء  ويأمر  إليه، 

كما  الصالة،  وعن  الله  سبيل  عن 

العورات  وكشف  التعري  إلى  يدعو 

وإبداء السوءات »يا بني آدم ال يفتننكم 

من  أبويكم  أخرج  كما  الشيطان 

ليريهما  لباسهما  عنهما  ينزع  الجنة 

في  القرآن  في  الله  وذكره  سوآتهما..«، 

ومبينا  آية محذرا منه  ست وخمسين 

خطورته ونزغاته وهي طرقه ومسالكه 

يستعملها  التي  وأدواته  به  يأمر  وما 

يستخدمه  ما  وكل  وكيده  ووساوسه 

الذين  أيها  »يا  تعالى  قال  لإلغواء، 

ومن  الشيطان  خطوات  تتبعوا  ال  آمنوا 

يأمر  فإنه  الشيطان  خطوات  يتبع 

»وال  تعالى  وقال  والمنكر..«  بالفحشاء 

تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 

لمن  العظمى  الخطورة  وبين  مبين« 

تتبع خطوات الشيطان بأنه يؤدي إلى 

الله  يقول  تعالى،  الله  دون  من  عبادته 

تعالى »ألم أعهد إليكم يا بني آدم آدم أن 

مبين  عدو  لكم  إنه  الشيطان  تعبدوا  ال 

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم« وأنه 

الدم في  آدم كما يجري  يجري من ابن 

العروق يقول رسول الله طإن الشيطان 

ومع  الدم  مجرى  آدم  ابن  من  يجري 

كل إنسان شيطان يرافقه فإما يغلبه 

عليه  يتسلط  فال  الله  بطاعة  اإلنسان 

وإما أن يغلب الشيطان ابن آدم بإقناعه 

بالمعصية فيقع فيها فيكون للشيطان 

سألته  وقد  الله  رسول  يقول  وليا، 

كل  ومع  عنها:  الله  رضي  عائشة 

إنسان شيطان؟ قال نعم، قال ومعك يا 

رسول ا لله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني 

عليه فاسلم فال يأمرني إال بخير.

عفريت  واقتحم  الخطيب:  وأردف 

ليفسد  يصلي  وهو  الله  رسول  على 

الله  صلى  النبي  فأمسكه  صالته  عليه 

الله منه،  عليه وسلم، يقول: فأمكنني 

فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري 

المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه 

كلكم، فذكرت قول أخي سليمان، قال 

ينبغي  ال  ملكا  لي  وهب  لي  اغفر  رب 

رواه  خاسئا  فرددته  بعدي،  من  ألحد 

عليه  آدم  تعالى  الله  ونصح  البخاري، 

الرجيم  الشيطان  من  وحذره  السالم 

الشر  غال  بك  يريد  ال  لك،  عدو  فأنه 

والخسارة ويريد بأن يلقي بذريتك في 

آدم  يا  تعالى«فقلنا  الله  قال  السعير، 

إن هذا عدو لك ولزوجك فال يخرجنكما 

من الجنة فتشقى»وقال:«إن الشيطان 

يدعو  إنما  عدوا  فاتخذوه  عدو  لكم 

السعير«  أصحاب  من  ليكونوا  حزبه 

الدين،  يوم  إلى  باقية  قديمة  فعداوته 

أن  الشيطان  يريد  »إنما  تعالى:  وقال 

في  والبغضاء  العداوة  بينكم  يوقع 

الخمر والميسر يصدكم عن ذكر الله 

وقال »ويريد الشيطان  وعن الصالة..« 

نصح  كما  بعيدا«  ضالال  يضلهم  أن 

الذي  الكافر  أباه  السالم  عليه  إبراهيم 

قد  إني  ابت  »يا  األصنام  يعبد  كان 

فاتبعني  يأتك  لم  ما  العلم  من  جاءني 

تعبد  ال  ابت  يا  سويا  صراطا  أهدك 

للرحمن  الشيطان كان  إلن  الشيطان 

يمسك  أن  أخاف  إني  ابت  يا  عصيا 

للشيطان  فتكون  الرحمن  من  عذاب 

وليا..«.

الشيطان  سبيل  أن  المريخي  وذكر 

مظلم واتباعه خسارة دنيوية وأخروية 

وال  الحق  يبصرون  ال  عميان  وأتباعه 

االستقامة وال يعرفون سبيل المؤمنين 

ال  أعين  ولهم  بها  يفقهون  ليا  قلوب  »لهم 

يبصرون بها ولهم آذان ال يسمعون بها« 

ويتبعهم  الشيطان  يرهقهم  وسوف 

بالشهوات والمحرمات وسوف يعميهم 

الله،  سبيل  عن  ويصدهم  الحق  عن 

والكفر  الحرام  في  بهم  يلقي  وسوف 

»كمثل  وغضبه  الله  وسخط  والضالل 

فلما  اكفر  لإلنسان  قال  إذ  الشيطان 

أخاف  إني  منك  بريء  إني  قال  كفر 

يأتي  وسوف  لعالمين«  ا  رب  الله 

رؤوس  على  منهم  ويتبرأ  القيامة  يوم 

مندم،  حين  الت  ساعة  في  األشهاد 

لما  الشيطان  »وقال  تعالى  الله  قال 

الحق  وعد  وعدكم  الله  إن  األمر  قضي 

ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم 

فاستجبتم  دعوتكم  أن  إال  سلطان  من 

أنا  ما  أنفسكم  ولوموا  تلوموني  فال  لي 

إني  بمصرخي  أنتم  وما  بمصرخكم 

إن  قبل  من  أشركتموني  بما  كفرت 

الظالمين لهم عذاب أليم«.

الشيطان  أخبار  هي  هذه  بأن  ونوه 

الغراء  الشريعة  وحقيقته ووضعه في 

وسنة  الله  كتاب  في  أخباره  هي  وها 

الله تعالى  الله وهذه تحذيرات  رسول 

واستعالء  منه وهذا هو حاله استكبارا 

إلغواء  العمل  على  وتأكيدا  وإصرارا 

سبيل،  من  خروج  إلى  فهل  الناس، 

ونعض  ورسولنا  ربنا  نصح  نعي  فهل 

عدونا  من  لينقذنا  ربنا  شريعة  على 

الرجيم.

{ جانب من المصلين 

{ د. محمد المريخي 

إبليس اسم مشتق من اإلبالس
وهو الحزن الناشئ من شدة اليأس

{ الداعية عبد الله النعمة

خالل خطبة الجمعة
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المونديال.. 
بين التكلفة والعائد

يحيى السيد عمر
باحث اقتصادي

شهدت استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم جداًل واسعًا 

من ناحية تكاليف تنظيم البطولة. وقدرتها على تحقيق 

عوائد لقطر أو حتى قدرتها على رد التكاليف المرتبطة 

بتنظيم البطولة. وهذا ما يستدعي تبيانًا وتفصياًل لكل من 

التكاليف والعوائد.

ما تكاليف استضافة البطولة؟

تعد استضافة بطولة كأس العالم حدثًا رياضيًا ذا أبعاد 

اقتصادية وثقافية. وهو يندرج ضمن خانة اقتصاد الرياضة. 

وتكاليف استضافته عادًة ما تبلغ مليارات الدوالرات. وفيما 

يتعلق بقطر فقد تم الخلط بين التكاليف المرتبطة 

باستضافة البطولة وبين تكاليف تحقيق رؤية 2030. 

وهذا الخلط سببه تزامن الحدثين. فالتزامن أدى لتداخل 

التكاليف وصعوبة الفصل بينها.

ما أبرز عوائد البطولة؟

تقسم إيرادات استضافة بطولة كأس العالم لعدة أقسام. 

األول إيرادات بيع التذاكر وحقوق النقل التليفزيوني. وهذه 

اإليرادات تخص الفيفا بشكل مباشر. أما إيرادات الدولة 

المستضيفة فهي تقسم بدورها إليرادات آنية تنتهي بنهاية 

البطولة. وأخرى مستمرة ترتبط بالمدى المتوسط والبعيد.

العوائد اآلنية للدولة المستضيفة ترتبط بإنفاق السياح 

والزوار خالل فترة البطولة. والذين يقدر عددهم بأكثر من 1,5 

مليون شخص. وتشير اإلحصائيات الدولية إلى أن متوسط 

إنفاق المشجعين األجانب يبلغ 5,000 دوالر للفرد الواحد. 

وعليه سيكون إنفاق المشجعين األجانب المتوقع حضورهم 

البطولة 7,5 مليار دوالر.

اإليرادات متوسطة وبعيدة األجل ترتبط بعوائد السياحة 

بعد انتهاء البطولة. كون المونديال يعد ترويجًا للسياحة 

في قطر. فالسياحة في قطر من المتوقع أن تشهد انتعاشًا 

واضحًا يستمر لسنوات طويلة. وهو ما يعزز من مساهمة 

دخل السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر.

المصدر اآلخر لإليرادات طويلة األجل هو اإليرادات 

االستثمارية. وهي اإليرادات األهم ويبقى أثرها مدة طويلة. 

وتساهم في تحسين مختلف المؤشرات االقتصادية في 

الدولة. وهذه اإليرادات نتاج االستثمارات الداخلية والخارجية 

الناتجة عن تنظيم البطولة.

بشكل عام فإن اإليرادات على األغلب ستغطي تكاليف 

التنظيم. وتحقق عوائد إضافية للدولة. ولكن مع األخذ في 

االعتبار التكاليف المرتبطة بالبطولة. وليس تلك المرتبطة 

برؤية قطر الوطنية 2030. فتنظيم البطولة من شأنه دعم 

استراتيجية الدولة في تقليل االعتماد على عوائد النفط 

والغاز في تمويل الموازنة العامة.

خواطر بعد 
قمة لم الشمل

أصبح لدينا العديد من الخواطر بعد قمة لم الشمل في 

الجزائر والتي شهدها لفيف من القادة والزعماء العرب، وذلك 

بعد ثالثة أعوام من عدم امكانية عقد القمة العربية الدورية 

في عام 2019 بسبب وباء كورونا، وكان االنعقاد يومي 3-2 

نوفمبر 2020، وكالعادة يتطلع القادة العرب، وكذلك الشعوب 

العربية إلى نجاح كل قمة عربية ألن النجاح في القمة هو 

نجاح للشعوب العربية، ولقد تم االنعقاد في ظل ظروف 

عربية وإقليمية ودولية ال تخفى على أحد، وذلك بدءا من وباء 

كورونا ومرورا بحرب أوكرانيا وتأزم الموقف الدولي بشأن 

تداعيات الحرب التي طالت العالم كله وأسفرت عن أزمة طاقة 

وغذاء وارتفاع غير مسبوق في األسعار.

وفى إطار عنوان لم الشمل ُعقدت القمة العربية من أجل 

صالح األمة العربية، وأثبت القادة أنهم على قدر المسؤولية 

والجلوس مًعا من أجل المصارحة والمصالحة وكله يهدف 

إلى لم الشمل العربي لمواجهة التحديات والمخاطر التي 

أصبحت ال تخفى على أحد، وبما أن عنوان القمة له العديد 

من الخواطر واألبعاد والمستويات على كافة األصعدة، وهو 

أيًضا اعتراف ضمني بأن الشمل تفكك إلى حد ما، ويجب 

انهاؤه فوًرا.

كانت القمة دعوة الستلهام روح القومية العربية وتجديد 

عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على هويتنا وتحرير إرادتنا 

الوطنية والدفاع عن حقوق شعوبنا وصون مقدراتها.

كان التوافق عندما تم التطرق لألزمة الليبية، وهي رسالة 

لكل دول العالم، بأن ليبيا تحتاج إلى حوار ليبي ليبي، دون 

تدخالت أجنبية لكي يتم حل أزمتها.

إن الجميع أشقاء ولذا كان لم الشمل يجب أن يصير حقيقة 

بال عناء أو جفاء، مع ضمان قوة وحدة الصف العربىوتأسيس 

عالقات جوار إقليمي مستقيمة تستند إلى مبادئ غير قابلة 

للمساومة وملزمة للجميع،.

بكل تأكيد تعاطت القمة مع كثير من التحديات التي واجهت 

المنطقة العربية، والجميع يستطيعون تحقيق ما يصبو 

اليه الشعوب العربية حيث هناك قواسم مشتركة تلعب دوًرا 

كبيًرا في تقليل الفجوة بين الدول العربية. خاصة أننا أمة 

واحدة، قال تعالى: )ُكنتم خير أمة أخرجت للناس(. 

كان بيان ختام القمة يعكس روح سادت من أجل لم الشمل، 

وبعد القمة نتطلع إلى تحقيق كل ما تم االتفاق عليه واعالء 

الشأن العربى، وتدعيم تعزيز التضامن العربي والتعامل مع 

أزمات ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان في إطار النطاق 

العربي العربي. 

نتطلع إلى ُمستقبل أكثر استقراًرا وازدهاًرا وأمنا وأماًنا 

اقتصادًيا وسياسًيا واكتفاًء ذاتًيا على كافة األصعدة مائًيا 

وزراعًيا ودوائًيا وعسكرًيا. نستطيع مًعا بعد قمة لم الشمل 

أن نعبر أزمات الطاقة والغذاء والركود االقتصادي الذي ُيعاني 

منه العالم بأسره. 

إن الضرورة تستلزم تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك 

في كافة المجاالت، وال ننسى أن لدينا الكثير من المشتركات 

في التاريخ والدين والثقافة والسياسة، ما يحتم علينا توحيد 

رؤانا وتجاوز الخالف وتنسيق الجهود العربية بما يتوائم 

ويتوافق مع تحقيق المصالح االستراتيجية المشتركة 

والمنفعة المتبادلة ببين كل الدول العربية، وهذا يحتاج 

إلى مزيد من الترتيبات والتعامل بإيجابية مع المخاطر التي 

تواجه المنطقة.

وختاما وانطالًقا من إيماننا بوحدة أهدافنا ومصيرنا، وتفعياًل 

لتعاوننا وإمكاناتنا وأدواتنا فقد آن األوان بوجوب تسوية 

األزمات العربية، والتعاطي مع التحديات الدولية، وذلك 

بالتوازي مع جهودنا في التكامل على المسارات األخرى، خاصة 

أن تكتالت أخرى سبقتنا نحو التكامل، رغم أن من أطرافها من 

عانوا من تناحر حقيقي، بل وحروب فيما بينهم. فما بالنا 

نحن العرب، وقد خصنا الله بأننا خير أمة، وأدعو الله عز 

وجل أن يسدد خطانا وأن يوفقنا لما فيه خير أمتنا.

إبراهيم فليفل
صحفي مصري 

تستقبل نيابة ومحكمة المرور خالل 

اآلونة األخيرة العديد من القضايا 

المرورية والتي تؤدي بمرتكبيها إلى 

السجن والغرامة بسبب االستهتار 

والرعونة فى القيادة على الطرق، 

ولذلك فى هذا المقال نهيب بقائدي 

المركبات، وخاصة فئة الشباب 

بضرورة التوقف عن القياده بشكل 

مستهتر وبرعونه مما يؤدي إلى 

ارتكاب حوادث مرورية خطيرة، وأقول 

لهم: اتقوا الله في أرواحكم وأرواح 

اآلخرين اتقوا الله في فقدان أرواح 

إخوانكم وأصحابكم واآلخرين. 

 فهناك شباب بسبب االستهتار 

والتهور في القياده يفقدون فرص 

مواصلة التعليم، وكذلك يفقدون 

وظائفهم ويكون مكانهم خلف 

القضبان، كما أن القيادة برعونة 

واستهتار.. تعني مخالفة قانون 

المرور وقانون العقوبات، ولذلك فإن 

الجهات المختصة لن تقف مكتوفة 

األيدي وسوف تطبق أقصى عقوبة.

 وفي هذا الصدد أقول ايضا للجهات 

المعنية وخاصة االدارة العامة للمرور 

بأنه يجب تطبيق أقصى العقوبات 

حفاظا على أرواح الناس وممتلكات 

الدولة، وكذلك يجب تكثيف 

الحمالت المرورية وخاصة فى الطرق 

الخارجية وبالقرب من مناطق 

التخييم لضبط المخالفين بهدف 

تحقيق السالمة المرورية والحد من 

المخالفات، بجانب ضرورة نشر 

الحمالت المرورية التوعوية لجميع 

الفئات فى الدولة سواء عن طريق 

المجالس أو عقد الندوات المختصة 

فى المدارس لتربية النشء منذ 

الصغر على كيفية احترام الطريق 

وعدم االستهانة بأرواح البشر. 

 وينبغي أن يعلم الجميع بأن 

تحقيق السالمة المرورية ينعكس 

على دعم االقتصاد واألمن الوطني 

من خالل تقليل خسائر الناتج 

المحلي اإلجمالي الناتج عن الحوادث 

المرورية واالزدحام.

ومن خالل عملي أرى أن المخالفات 

وأغلب الدعاوى التى تنظرها محكمة 

المرور فى مدينة خليفة الشمالية 

هي السرعة الزائدة والتهور وكسر 

اإلشارات وجنح اإلصابة نتيجة 

حوادث مرورية، وتعمل المحكمة 

بشكل دائم لسرعة الفصل في 

قضايا المرور، وتطبيق قانون المرور 

ومواجهة المخالفين للقانون.

 وبالنسبة لنيابة المرور فإنها لن 

تتهاون على اإلطالق مع المستهترين 

من مرتكبي الجرائم المرورية ولن 

تسمح لهم بأن يعرضوا حياتهم 

وحياة اآلخرين للخطر فالعقوبات 

المقررة قد تصل إلى الحبس في 

حالة اإلصابات التي تلحق بركاب 

المركبة والناتجة عن اإلهمال أو عدم 

االلتزام بالقوانين واللوائح، إضافة 

بمصادرة المركبة بحكم قضائي.

وتختص نيابة المرور بالتحقيق 

والتصرف في الجرائم الواردة في 

القانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن 

قانون المرور وتعديالته، باإلضافة 

إلى الجرائم المرتبطة به مثل 

إصابة الركاب برفقة قائد المركبة 

التي تنتج عند الحوادث، ومن ثم 

تحويل القضايا إلى محكمة المرور 

المختصة في هذا الشأن. 

وفي الختام فيجب أن أنوه بأن دولتنا 

الحبيبة قطر مقبلة على استضافة 

اكبر حدث رياضى عالمي ينتظره 

الجميع وهو مونديال قطر 2022 بعد 

أيام قليلة، ولذلك فيجب علينا أن 

نحترم القوانين وخاصة المرورية 

وأن نظهر بشكل حضاري من خالل 

االلتزام بالقيادة على الطريق وعدم 

ارتكاب المخالفات أو االستهتار. 

النوستالجيون يستعيضون 

باالستشراق بشمس الغياب 

ويتعمدون استغراب أقمار الحاضر

النوستالجيون يدربون الحاضر على 

احترام الماضي

النوستالجيون يبخسون اليوم، 

ويقايضون الغد بلحظات األمس 

األثمن

النوستالجيون يفرطون في التعلق 

باألبيض واألسود ولهم وله بالشّفاف 

وعشق خاص للباستيل

للنوستالجيين نفوس عافت 

التجاوب مع المتاح، فشغفهم هو 

الُمحال

إنهم ينشبون معركة مع النسيان 

في محراب الخيال، لينصرون 

جيش الذكريات

إنهم يكترثون باالفتراضي الُمَرَمم 

بسحر أتربة زماااااااااااااااااان

ثم إنهم يبترون جغرافيتهم لترقيع 

تاريخهم

النوستالجيون يقيلون لوحة للفنان 

الشهير»فابيان بيريز« شغًفا بوضع 

برواز عتيق، مخدوش لصورة 

فوتوغرافية ممزقة ال ألق فيها، لكونها 

ُمَظّهرة بحروف، بخط إنسان أغلى 

من القلب.

{{{

النوستالجيون يزهدون في شقة 

مطلة مباشرة على البحر، إعالًء 

للُشرفة الجانبية ببيت جدتهم.

النوستالجيون ُيسعفون لحيظة 

ماتت، إلحيائها برفع ذكراها، للقبض 

على جمر الرحيل أو لمالمسة نسيم 

غوالي مروا بأزقة الحياة.

النوستالجيون يعبثون مع حلم 

يقظة شفاف يعلمون أن أرصدته 

مكشوفة وحساباته وهمية.

إنهم يرتوون من ٌمقل بات ماؤها يقرع 

الخدود حتى صارت أخاديد، أسًفا 

على البعاد.

إلهاٌم ما، يدفع النوستالجين 

لتحمل بؤس واقعهم، أماًل في 

تدشين احتفالية لذكرى الغد 

بإستخدام»السيلفي« مع أسالفهم 

وأخالفهم، أما النوستالجي المخضرم 

فال يحتاج »لسيلفي«، فقد سرق 

الحدث من الدهر، وحجية الحدث 

بحافظة فكره.

{{{

النوستالجيون ال يضعون أرصدتهم 

من أحداث يومهم في حساباتهم 

الجارية، بل في التوفير. ذاك الذي 

سيسحبون منه آلخر العمر.

النوستالجيون يتعاطون مع 

واقعهم، كما مع زرابّيهم من الُبسط، 

فكما السجاد تزداد قيمته كلما 

دهسته األقدام، كذلك ترتقي قيمة 

إحداثياتهم اليومية بمرور الدهر.

{{{

الذكريات هي هوامش الماضى، 

قشور دنيانا، ُيسقطها الجاهل، 

فيما يدرك النوستالجي أن ُجّل 

الفيتامينات في القشور، وأن 

المالحظات الهامة ال ُتسطر سوى 

على الهامش.

إننا بإزاء قوم يجدون السلوى في 

تذكار أّنات مضت، الجترار التلذذ 

بذكرى العناية الفائقة الُمهداة 

لُسعاِلهم في الِصغر.

النوستالجيون واعون لقيمة 

مشاعرهم الشابة، فتراهم كما أشار 

ديستويفسكي يثمنون أخطاءهم 

الطازجة، عن صوابيات كهولتهم 

المحفوظة.

النوستالجيون يسيرون بجانب 

حائط السراب، ظمأ لَشربة 

مستخرجة من آبار َسبِتهم، آحادهم 

وُجمعهم، ثم يقومون بتصفية اآلبار 

النتقاء أعذب اللحيظات، الدخارها 

بحويصلة خياالتهم لتدفئتهم بشتاء 

العمر.

النوستالجيون يميلون لألخشاب 

ال للفوميه، لالنتيك والفينتاتج، 

ال للمودرن، لمربى الجدات ال لـ 

»فيتراك«، للتليفون األرضي، ال 

للجوال.

النوستالجيا جمرة في الذاكرة، 

يؤججها الرحيل وال يخمدها رماد 

مراح السالي، لكن يطفئها الشنآن.

النوستالجيا هي نزهة في مروج 

الذاكرة وسياحة بين مدن 

الذكريات.

إنها سطوة الماضي المستحيل على 

عجرفة الحاضرالممكن.

إنها مادة تحصين نحقن بها واقعنا، 

لوقاية جزء مختار آلثارنا من 

الطمس.

النوستالجيا هي إصدار قرار بإسقاط 

حكم اإلعدام من قانون الذكريات.

ِلدون الِذكريات،  النوستالجيون ُيخَّ

ُتراهم َيْخُلُدون؟

بسبب االستهتار.. مصيرهم خلف القضبان

من فيض النوستالجيا كرمة الفكر

أنهت دولة قطر كافة االستعدادات 

الستضافة الحدث العالمي الرياضي 

واألشهر عالمًيا بطولة كأس العالم، 

والتي نالت حق استضافته عام 2010، 

لتبدأ بعدها االستعدادات المكثفة على 

قدم وساق من تجهيز للمالعب، وتنفيذ 

مشاريع البنية التحتية ومخططات 

استقبال ماليين المشجعين والمهتمين 

بهذا الحدث التاريخي، والذي سيسجله 

التاريخ إرًثا دائًما لدولة قطر وكدولة 

مستضيفة لهذه البطولة المبهرة، وكذلك 

إرًثا للوطن العربي بشكل عام.

فقد شّيدت المالعب على أحدث طراز، 

واسُتقدم لها أصحاب الخبرات والكفاءات 

من المهندسين والخبراء، حيث سيكون 

هناك ثمانية مالعب ستحتضن بطولة 

كأس العالم، والتي أعدت خصيًصا 

لهذه البطولة والحدث المميز؛ لتكون 

تلك المالعب تحًفا معمارية في شكلها 

وتصميمها المدهش لتعد من أفضل 

المالعب في العالم، بل وتفوقت بدرجات 

كبيرة على مالعب الدول التي استضافت 

كأس العالم سواء بأميركا أو فرنسا أو 

إيطاليا وغيرها...

وبعد المونديال ستكون تلك المالعب 

والمنشآت الرياضية األخرى دائمة وسهلة 

الوصول بشكل كامل، حيث ستتحول 

تلك المباني والمنشآت إلى أماكن نابضة 

في الحياة فتكون إرًثا لألجيال القادمة 

بإذنه تعالى.

حيث جرى تصميم غالبية مالعب 

المونديال بإبداع معماري ُيحاكي الثقافة 

القطرية والعربية، وُيجسد بعضاً من 

جوانبها وسماتها. . كما سيتمتع الزوار 

القادمون لمشاهدة الحدث بدرجة كبيرة 

من األمن واألمان، وسيعيشون أجواء 

البطولة بكل فرح وسرور في ظل كرم 

الضيافة الذي تتمتع به دولة قطر. 

ستكون المدة الزمنية لهذه البطولة التي 

تستضيفها دولة قطر ألول مرة في العالم 

العربي والشرق األوسط، من 20 نوفمبر 

إلى 18 ديسمبر من العام الجاري 2022.

ومنذ فوز دولة قطر في استضافة 

المونديال؛ بدأت على الفور سباقًا 

مع الزمن للوفاء بالتزاماتها في ملف 

االستضافة، وتحقيق وعودها بتنظيم 

نسخة استثنائية من مونديال كرة 

القدم.

كما بدأت في تشغيل خطوط مترو 

الدوحة، باإلضافة إلى مواصلة العمل 

بكل جهد ومثابرة؛ إلتمام شبكة الطرق 

السريعة في كل أنحاء الدولة. 

ومن المنتظر استقبال أكثر من مليوني 

مشجع خالل فترة االستضافة حيث 

ستعكس قطر تجربة مميزة من خالل 

الثقافة والتقاليد العربية األصيلة. 

وفي ضوء االستعدادات المتواصلة 

الستقبال أكثر من مليون مشجع خالل 

فترة االستضافة، ال تدخر قطر جهدًا 

للتأكد من خوض المشجعين والالعبين 

واإلداريين تجربة فريدة تعكس الثقافة 

العربية، وتقاليدها األصيلة.

ومثلت االستادات الرياضية طراًزا معمارًيا 

ُيحاكي الثقافة القطرية والعربية، 

وُيجسد بعًضا من جوانبها وسماتها التي 

تميزت بها على مر التاريخ.

سيأتي المشجعون والزوار من خالل 

منفذ جوي واحد هو مطار حمد الدولي، 

مع إمكانية البقاء في مقر إقامة واحد طوال 

فترة المنافسات. كما سيبقى الجميع 

دوًما على مقربة من استادات المباريات، 

وكافة المعالم السياحية في البالد. وال 

تبعد جميع االستادات الثمانية أكثر من 

50 كلم عن وسط مدينة الدوحة، مما 
يعني أوقاتا قصيرة في االنتقال عبر مترو 

الدوحة أو شبكة الطرق الحديثة.

إبداع معماري قطري

محمد ماجد الهاجري
الخبير القانوني 

و المحامي

أيمن دراوشة 
 ناقد أدبي أردني

االختبارات 
على األبواب

نتحدث اليوم عن االختبارات 

وأثرها في حياة الطالب 

والطالبات واألسرة والمجتمع، 

هذه المقولة دائًما نسمعها 

االمتحانات على األبواب، 

وهذا يدل على أن االمتحانات 

قريبه جًدا، نفس الضيف 

الذي يهل علينا فجأة، فنجد 

أن هناك طوارئ داخل األسرة، 

واألعصاب مشدودة، والتركيز 

على المراجعات وأسئلة 

االختبارات السابقة واالتصال 

بالمعلمين والمعلمات، عن 

الدروس الداخلة في االختبار، 

والتركيز على الدروس 

المهمة، فنجد أن الطالب 

والطالبات أعصابهم مشدودة؛ 

بسبب قرب االختبارات، 

وهذا يعني أن نركز في 

األسئلة المهمة، وقد أزفت 

األزفة، والوقت مر بسرعة 

ويشعر الطالب بالتقصير 

لعدم تنظيم وقته، أو لعدم 

حضوره بعض الحصص، 

أو إلهماله، لذا نجد رب 

األسرة يقوم بإعطاء محاضرة 

ألوالده يحثهم فيها على الجد 

واالجتهاد، وفي نفس الوقت 

يحذرهم من عدم تدني 

درجاتهم، وإال سيحرمهم من 

السفر، أو وسائل الترفية 

إذا لم يحصلوا على درجات 

عالية، وكذلك األم تحث 

أوالدها على الجد واالجتهاد 

والمثابرة، وحصولهم على 

أعلى الدرجات، حتى تكافئهم 

بأفضل الهدايا، وتسفرهم 

إلى أفضل الدول السياحية، 

وإال ستحرمهم من كل هذه 

األشياء، فاألم مدرسة توجه 

وترشد وتنبه وتشجع أوالدها 

على التقدم في الدراسة، 

حتى يتفوقوا في عائلتهم 

ومجتمعهم، وتتشرف بهم في 

أي مكان، ويصبحوا نبراًسا 

لوطنهم، »يوم االمتحان 

يكرم المرء أو يهان«، وها 

هي االختبارات النهائية 

على األبواب، وقد حان وقت 

الحصاد، ولكل مجتهد 

نصيب، وهنا تبرز الفروق 

بين الفتيات، واألهداف التي 

تصبو إليها كل واحدة منهن، 

فمنهن من تريد المحافظة 

على مستواها المتميز، 

ومنهن من تحاول تعويض 

ما خسرته من درجات في 

منتصف الفصل الدراسي. 

اجتياز العام الدراسي بنجاح 

هدف مشترك لجميع الطلبة 

والطالبات، وهناك طرق 

مشتركة وأساليب مفيدة في 

تنظيم هذه الفترة يجب أن 

يتبعها الجميع لتكون النتائج 

إيجابية إن شاء الله تعالى. 

فترة ما قبل االختبارات تعتبر 

فترة ذهبية للطلبة والطالبات 

في جميع المراحل، حيث 

يكون هناك متسع من الوقت 

للمذاكرة والحفظ بهدوء وروية 

بعيدًا عن التوتر العصبي 

الذي غالبا ما تصاب به 

الفتيات في فترة االختبارات 

نفسها، كما أن الوقت مناسب 

للمراجعة باإلضافة إلى أنه من 

المهم أن يكون استيعاب المادة 

السابقة لفترة االختبارات 

بمدة كافية ليكون وقت 

االختبار مخصصا للمراجعة 

فقط. ويعد تنظيم هذه الفترة 

الذهبية واستغاللها بشكل 

صحيح أحد اهم عوامل 

النجاح، وقد يكون في اتباع 

النظام التالي بعض الفائدة: ـ

عمل جدول بجميع المواد 

بدءا من الصعب إلى السهل 

مع مراعاة الفترة التي 

تحتاجها كل مادة دراسية، 

وفقكم الله.

د أشرف حسين

داليا الحديدي

كاتبة مصرية
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»75.92« مليون أرباح »اإلسالمية للتأمين«

أعلنت الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين عن نتائجها 

عن فترة األشهر التسعة األولى من العام الجاري حيث بلغ 

صافي الربح 75,924,129 رياال قطريا مقابل صافي الربح 

59,046,135 رياال قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغت ربحية السهم 0.506 ريال قطري خالل األشهر 

التسعة األولى من 2022 مقابل ربحية السهم 0.394 ريال 

قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت نسبريسو، الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج 

تريدينغ  »هاي  وشركة  المعبأة،  القهوة  أنواع  أجود 

بمول  متاجرها  أحدث  افتتاح  عن  إنترناشيونال« 

قطر،  في  الرابع  متجرها  وبافتتاح  فاندوم،  بالس 

تؤكد نسبريسو التزامها الراسخ تجاه عشاق القهوة 

في قطر. 

أبو  نبيل  السيد  من  كل  االفتتاح  حفل  حضر 

أبو  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  عيسى 

نائب  اإلدريسي  فواز  والسيد  القابضة،  عيسى 

المدير  صباريني  إياد  والسيد  التنفيذي،  الرئيس 

– الموزع  العام لشركة هاي تريدينغ إنترناشيونال 

من  وجانب  قطر،  في  نسبريسو  لعالمة  الحصري 

القهوة  وعشاق  واإلعالميين  الصحفيين  السادة 

ومحبي العالمة التجارية.  بدوره قال إياد صباريني، 

المدير العام لشركة »هاي تريدينغ إنترناشيونال«، 

»مع  قطر:  في  نسبريسو  لعالمة  الحصري  الموزع 

فرص  ستزداد  نسبريسو،  متاجر  أحدث  افتتاح 

القهوة.  أنواع  أجود  إلى  الدولة  سكان  جميع  وصول 

تشكيالت  من  نسبريسو  عمالء  يستفيد  وسوف 

طالما  التي  القهوة  كبسوالت  من  ومجموعات 

طريقة  ڤيرتو  نظام  يعزز  وأضاف:  عشقوها«.  

سنترفيوجن™  تكنولوجيا  بفضل  القهوة  تحضير 

وهي أحدث تكنولوجيا للقهوة باألحجام الكالسيكية 

والكبيرة، التي تجمع بين قوة الطرد المركزي، وضخ 

جديدة  بقياسات  الكبسوالت  من  ومجموعة  الماء، 

من  مختلفة،  بأساليب  القهوة  بتحضير  تسمح 

ستايل  بور-أوڤر  كاراف  وحتى  مل   40 االسبريسو 

الذكي  النظام  يستخدم  زر،  بلمسة  مل.   535
تقنية الباركود للتعرف على خلطة القهوة التي يتم 

االستخالص  إعدادات  تلقائيًا  ويضبط  استخالصها 

الماء  حرارة  ودرجة  الكبسولة  في  الماء  ضخ  )كمدة 

الفنجان(  وحجم  الدوران  وسرعة  التدفق  ومعدل 

لمستويات محددة ودقيقة حددها خبراء القهوة لكل 

خلطة. وتسمح مرحلة ضخ الماء في الكبسولة بأن 

يتشبع البن المحمص والمطحون بالماء. ثم تدور 

الكبسولة حتى 4 آالف دورة في الدقيقة ليصبح تدفق 

النكهات  توليفة  الستخالص  األمثل  بمستواه  المياه 

بطبقة  القوام  ممتلئة  داكنة  قهوة  على  ونحصل 

كريما حريرية وغنية.

في »بالس فاندوم«

»نسـبريــسـو« تفتـتــح متجــرًا جــديدًا

{   جانب من االفتتاح 

تصدرت قائمة األكثر توازنا خليجيا وفقا لـ »صندوق النقد الدولي«

»48.1« دوالر سعر تعادل موازنة قطر

أن  الدولي  النقد  صندوق  بيانات  أظهرت 

موازنة دولة قطر هي األكثر توازنا ماليا على 

الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  مستوى 

لبرميل  دوالر  لسعر48.1  إال  تحتاج  ال  حيث 

النفط؛ لكي تصل إلى نقطة تعادل موازنتها 

للبرميل  دوالر   49.9 يبلغ  سعر  مع   2022 في 

عام  موازنة  في  التعادل  نقطة  إلى  للوصول 

الذي  هو  التعادل  سعر  بأن  علما   ،  2023
والمصروفات  اإليرادات  بين  التوازن  يحقق 

برميل  في  ارتفاع  أي  يمثل  بينما  بالموازنة، 

محققا  فائضا  المستوى  هذا  فوق  النفط 

األقل  هي  قطر  أن  يعني  ما  وهو  للموازنة، 

أسعار  وانخفاض  تقلبات  لمخاطر  تعرضا 

النفط خليجيا.

 95 النفط حاليا فوق مستويات  وتدور أسعار 

السعري  المتوسط  بأن  علما  للبرميل  دوالرا 

لبرميل النفط منذ مطلع 2022 يبلغ 100 دوالر 

للبرميل، وهو ما انعكس إيجابا على موازنة 

 12 2022 والتي شهدت ارتفاعا بواقع  قطر في 

ضعفا خالل النصف األول من العام الجاري، 

الفائض  ليصل  متاحة؛  بيانات  أحدث  وهي 

مع  مقارنة  ريال  مليار   47.3 بلغ  مستوى  إلى 

خالل  ريال  مليارات   4 مستوى  بلغ  فائض 

نتيجـة  الماضي  العام  من  ذاتها  الفترة 

وارتفـاع  النفقـات  علـى  الملحوظة  للسـيطرة 

اإليـرادات وانتعاش أسعار النفط.

المرتبة  في  تأتي  الكويت  فإن  المقابل،  وفي 

الثانية خليجيا بسعر تعادل لموازنتها يبلغ 

 2022 عام  في  للبرميل  دوالر   56.7 مستوى 

جاءت  ، بينما   2023 في  للبرميل  دوالر  و57.8 

بسعر  خليجيا  الثالثة  المرتبة  في  العراق 

دوالر   60.7 مستوى  يبلغ  لموازنتها  تعادل 

للبرميل  دوالر  و60.6   2022 عام  في  للبرميل 

في 2023 ، وشغلت اإلمارات العربية المتحدة 

إلى  تحتاج  حيث  خليجيا  الرابعة  المرتبة 

سعر تعادل 63.9 دوالر للبرميل في عام 2022 

وشغلت   ،  2023 في  للبرميل  دوالر  و65.8 

خليجيا  الخامسة  المرتبة  عمان  سلطنة 

بسعر تعادل يبلغ 70.9 دوالر للبرميل في عام 

المملكة  واحتلت  للبرميل،  دوالر  و75.1   2022
السادسة  المرتبة  السعودية  العربية 

 73.3 مستوى  يبلغ  تعادل  بسعر  خليجيا 

دوالر  و66.8   ،  2022 عام  في  للبرميل  دوالر 

في  البحرين  وجاءت   ،2023 في  للبرميل 

دوالر   127.6 تعادل  بسعر  السابعة  المرتبة 

للبرميل في عام 2022 ، و124.1 دوالر للبرميل 

المرتبة  إيران  شغلت  وأخيرا   ،  2023 في 

الثامنة واألخيرة خليجيا بسعر تعادل يبلغ 

دوالر  و372.6   ،  2022 في  للبرميل  دوالر   291.5
2023.ويتوقع صندوق النقد  للبرميل في عام 

الدولي تحقيق موازنات دول مجلس التعاون 

الخليجي عوائد تراكمية تبلغ تريليون دوالر 

االرتفاع  أعقاب  في  و2026   2022 عامي  بين 

تقرير  وبحسب  النفط.  ألسعار  القياسي 

صندوق  توقعات  فإن  العالمي  االقتصاد  آفاق 

 2022 النقد لنمو االقتصاد القطري خالل عام 

وتيرة  أعلى  وهي   ،  2022 عام  في   %  3.4 تبلغ 

2015 ، على أن يصل  نمو اقتصادي منذ عام 

ثم   ،  2023 عام  في   %  2.4 إلى  النــــمو  معدل 

% بحلول عام   3.8 يرتفع مجددا إلى مستوى 

قطر  فإن  الصندوق  لتقديرات  ووفقا   .2024
ستشهد ارتفاعا في ناتجها المحلي اإلجمالي 

االسمي إلى مستوى 821.6 مليار ريال )225.7 

مليار دوالر أميركي( في عام 2022 قياسا على 

مستوى بلغ 653.6 مليار ريال في عام 2021 ، 

االرتفاع  زخم  المحلي  الناتج  يواصل  أن  على 

ريال في عام  مليار   831.2 إلى مستوى  وصوال 

 .2024 عام  بحلول  ريال  مليار   839.8 و   2023
وفي المقابل، فإن التقديرات تشير إلى ارتفاع 

النفطي  للقطاع  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

مليار   376.1 مستوى  إلى  )الهيدروكربوني( 

ريال في عام 2022 ، مقارنة مع مستوى 240.8 

ينخفض  أن  على   ،  2021 عام  في  ريال  مليار 

 ،2023 344.8 مليار ريال في عام  إلى مستوى 

 316.2 مستوى  إلى  االنخفاض  يواصل  ثم 

ريال  مليار  و305.3   ،  2023 عام  في  ريال  مليار 

الصندوق،  بيانات  وبحسب   .2024 بحلول 

غير  للقطاع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  فإن 

 445.5 يبلغ  مستوى  إلى  سيرتفع  النفطي 

مليار ريال في عام 2022 ، مقارنة مع مستوى 

أن  على   ،2021 عام  في  ريال  مليار   412.9 بلغ 

مستوى  إلى  وصوال  المرتفع  مساره  يواصل 

2023 و523.7 مليار  486.4 مليار ريال في  يبلغ 

ريال بحلول عام 2024. ووفقا للتقديرات، فإن 

مستوى  إلى  سترتفع  الطاقة  قطاع  صادرات 

قياسي يبلغ 108 مليارات دوالر أميركي خالل 

 76.5 بلغ  مستوى  مع  مقارنة  الجاري،  العام 

أن  على   ،2021 عام  في  أميركي  دوالر  مليار 

تنخفض إلى مستوى 99.8 مليار دوالر في عام 

أما   ،2024 دوالر بحلول عام  و90.9 مليار   2023
تقديرات متوسط أسعار النفط، فتبلغ 110.8 

مقارنة   2022 عام  كامل  عن  للبرميل  دوالر 

عام  في  للبرميل  دوالر   70.4 بلغ  مستوى  مع 

النفط  أسعار  متوسط  يصل  أن  على   ،2021
إلى مستوى 96.1 دوالر للبرميل في عام 2023 

، و 87.2 دوالر للبرميل بحلول عام 2024.

استقرار  الدولي  النقد  صندوق  ويرجح   

صادرات قطر النفطية عند مستوى 550 ألف 

وحتى    2022 من  الفترة  خالل  يوميا  برميل 

الطبيعي  الغاز  من  قطر  صادرات  أما   ،2027
عام  في  طن  مليون   91.4 إلى  فتصل  المسال 

2022 مقارنة مع مستوى 90.7 مليون طن في 
إلى  الغاز  صادرات  تصل  أن  على   ،2021 عام 

مليون  و92.1   2023 عام  في  طن  مليون   91.8
طن بحلول عام 2024.

{  صندوق النقد الدولي                                 )أ.ف.ب(

الفائض المالي قفز »12« ضعفا خالل النصف األول من العام الجاري»100« دوالر للبرميل المتوسط السعري للنفط منذ مطلع »2022«

سعيد حبيب كتب

عوائد تراكمية 
خليجية 

بـ»تريليون 
دوالر« بين 

»2022« و»2026«

موازنتنا
األقل انكشافا 

على مخاطر 
تقلبات أسعار 

النفط 

سعر برميل النفط لتحقيق التعادل المالي )بالدوالر(
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إلى »14.16« مليار ريال في »2022« و»16.54« مليار في »2023«

»QNB« تتوقع نمو أرباح »S&P«
آند بورز  رجح تقرير صادر عن وكالة ستاندرد 

أرباح  نمو   S&p االئتماني  للتصنيف  غلوبال 

عامي  خالل   QNB الوطني  قطر  بنك  مجموعة 

الصافية  األرباح  ارتفاع  متوقعا  و2024   2023
عام  في  ريال  مليار   14.16 مستوى  إلى  للبنك 

ريال  مليار   13.21 بلغ  مستوى  مع  مقارنة   2022
األرباح  مسار  يواصل  أن  على   2021 عام  في 

مليار   16.54 يبلغ  مستوى  إلى  وصوال  الصعود 

ريال في عام 2023 ثم يستمر زخم النمو في عام 

.2024
مليار   10.3 بلغت  صافية  أرباحا   QNB وحقق 

للتسعة  أميركي(  دوالر  مليار   2.8  ( قطري  ريال 

بزيادة   2021 سبتمبر   30 في  المنتهية  أشهر 

% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع   8 نسبتها 

الدخل التشغيلي بنسبة 8 % ليصل إلى 20.7 

أميركي(، مما  )5.7 مليار دوالر  مليار ريال قطري 

نمو  تحقيق  في   QNB مجموعة  نجاح  يعكس 

الدخل.  مصادر  مختلف  في  ومستدام  قوي 

منذ   %  10 بنسبة  الموجودات  إجمالي  وارتفع 

ريال  مليار   1084 إلى  ليصل   2020 سبتمبر   30
قطري )298 مليار دوالر أميركي(، وكان المصدر 

الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض 

والسلف التي نمت بنسبة 7 % لتصل إلى 766 

أميركي(.  دوالر  مليارات   210( قطري  ريال  مليار 

 QNB مجموعة  قامت  التمويلي،  الجانب  ومن 

أدى  مما  التمويل  مصادر  بتنويع  باالستمرار 

إلى زيادة ودائع العمالء بنسبة 10 % لتبلغ 784 

مليار ريال قطري )215 مليار دوالر أميركي(.

 QNB ووفقا للتقديرات فإن بنك قطر الوطني

الصافية  أرباحه  في  مستقرا  نموا  يحقق 

مع  سنويا   % و8   %  6 بين  تتأرجح  بنسبة 

تحوطية  في تجنيب مخصصات  استمراره 

احترازية تنفيذا الستراتيجيته في التحوط 

جودة  على  وللحفاظ  المحتملة  المخاطر  من 

القروض  نسبة  تبلغ  حيث  األصول  ونوعية 

لبيانات  وفقا   %  2.3 البنك  لدى  المتعثرة 

هذه  وتقع   2022 من  األولى  التسعة  األشهر 

في  المستويات  أقل  نطاق  ضمن  النسبة 

إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

لمحفظة  العالية  الجودة  يعكس  الذي  األمر 

المخاطر  إدارة  سياسة  وفعالية  القروض 

خالل  المجموعة  قامت  كما  االئتمانية. 

الفترة بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض 

دوالر  مليار   1.2( قطري  ريال  مليار   4.5 بمبلغ 

نسبة  وصول  في  ذلك  ساهم  وقد  أميركي(. 

)القروض  العاملة  غير  القروض  تغطية 

 30 في  كما   %  112 مستوى  إلى  المتعثرة( 

سبتمبر 2021.

ستاندرد  لوكالة  بحثية  مذكرة  وبحسب   

الخاص  للقطاع  الممنوح  االئتمان  فإن  بورز  آند 

 %  5 بواقع  نمو  لتسجيل  طريقة  في  القطري 

المتوسط  من  أقل  مستوى  وهو   2022 عام  في 

السنوي المسجل في السنوات الثالث الماضية 

غير أن هناك فرصا لتمويل المشاريع التنموية 

الكبرى.

ففي  كبير،  دولي  حضور   QNB مجموعة  ولدى 

حصة  على  المجموعة  استحوذت   ،2016 عام 

التركي  بنك«  »فاينانس  في   %  99.88 بنسبة 

)QNB فاينانس بنك حاليا(، خامس أكبر بنك 

قد  المجموعة  وكانت  الخاص.  للقطاع  مملوك 

على  االستحواذ  عملية   2013 عام  في  استكملت 

حصة مسيطرة بنسبة 95 % في ثاني أكبر بنك 

األهلي   QNB وهو  العربية،  مصر  جمهورية  في 

اإلقليمي  تواجدها   QNB مجموعة  عززت  كما 

من  عدد  في  حصص  على  االستحواذ  خالل  من 

في   %  20 نسبة  بينها  من  المالية  المؤسسات 

إيكو بنك وهو أحد أبرز المؤسسات المالية البارزة 

وكذلك  اإلفريقية،  الصحراء  جنوب  منطقة  في 

من   %  40 تبلغ  حصة   QNB مجموعة  تمتــلك 

اإلمـــارات، وحصة  الدولي ومقــــره  التجاري  البنك 

تبلغ 99.99 % من QNB - تونـــس، وحصة تبلغ 

العراقي، وحـصـــة  المنصـــور  % من مصـــرف   54
20 % من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما 
 QNB % فـــي   51 حصــــة   QNB تمتلك مجموعة 

إندونيسيا.   QNB من   %  92 وحصــة  ســـوريا، 

إجمالي  من   %  38.57 تبلغ  حصة  على  عالوة 

رأسمال بنك اإلسكان للتجارة والتمويل األردني.

بنك  إلى  التحول   QNB مجموعة  وتستهدف 

شرق  وجنوب  وإفريقيا  األوسط  الشرق  في  رائد 

آسيا، باإلضافة إلى تعزيز تواجدها في األسواق 

حصول  ذلك  ويشمل  العالية.  التنافسية  ذات 

المجموعة في 2019 على الموافقات التنظيمية 

النقد في هونغ كونغ الفتتاح فرع في  من هيئة 

هونغ كونغ، إلى جانب افتتاح فرعها الثاني في 

بدء  شهد   2017 عام  بأن  علما   2018 في  الكويت 

مزاولة مجموعة QNB ألعمالها في كل من الهند 

والمملكة العربية السعودية كما أن المجموعة 

 2016 منذ  ميانمار  من  كل  في  كذلك  تعمل 

وفيتنام منذ 2015.

من  متكاملة  مجموعة   QNB مجموعة  وتقدم 

خالل  من  االستثمارية  المصرفية  الخدمات 

للشركات  كابيتال   QNB التابعة  شركتها 

قطر  في  والمؤسسات  الحكومية  والجهات 

عمل  فريق  كابيتال   QNB وتضم  والخارج. 

بين  من  يعتبر  واسعة  خبرة  ذا  متخصصا 

المصرفية  العمليات  في  المنطقة  في  األفضل 

في  بما  االستشارية،  والخدمات  للشركات 

واالستحواذ،  االندماج  عمليات  استشارات  ذلك 

تمويل  واستشارات  والسندات،  األسهم  وأسواق 

خدمات  المجموعة  تقدم  كما  المشاريع. 

للخدمات   QNB طريق  عن  المالية  الوساطة 

شركة  وأول  تابعة  شركة  وهي  المالية، 

المالية  بالوساطة  ومتخصصة  مستقلة 

وتقدم  قطر.  دولة  في  بنك  يطلقها  لها  مرخص 

QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق 
متعددة وعمالت متنوعة.

»QNB«أداء قوي لـ }

تضم »70« جناحا و»30« فيال في تايالند

معدالت إشغال متميزة بمنتجع أجنحة
 وفلل أفاني+ ماي خاو فوكيت

مسبحًا  للمنتجع  األساسية  المرافق  وتضّم 

رئيسيًا واسعًا وناديًا لألطفال وصالة رياضية 

وعددًا من المطاعم واالستراحات، وسط أجواء 

جناحًا   70 إلى  باإلضافة  غّناء،  استوائّية 

فيال  و30  ثالث  أو  اثنتين  أو  واحدة  نوم  بغرفة 

نوم  غرف   4 إلى  واحدة  نوم  بغرفة  فسيحة 

ومزّودة بمسبح.

تجارب  من  االستفادة  للمسافرين  ويتسّنى 

خاو  ماي  أفاني+  منتجع  يقّدمها  التي  اإلقامة 

فوكيت لتجديد طاقتهم بعد قضاء يوم مشّوق 

في استكشاف الجزيرة وشواطئ مدينة فوكيت 

أي  في  باالسترخاء  ينعمون  حيث  القديمة، 

تكتسي  التي  الفسيحة  والفلل  األجنحة  من 

لتعزيز  الصيف  بروح  مفعمة  منعشة  بألوان 

النزالء  ويحظى  والمريح.  الدافئ  الجزيرة  جّو 

الخصوصية  ملؤها  طعام  ومساحات  بمطبخ 

بها  تشتهر  التي  الراحة  وسائل  إلى  باإلضافة 

منتجعات أفاني.

كذلك، تتمّتع األجنحة بتّراس في الهواء الطلق 

ووحدات  مريحة  استوديو  غرف  بين  وتتراوح 

سكنّية فسيحة مؤّلفة من عّدة غرف نوم ومزّودة 

بمسبح أو مطّلة على الحديقة. وفي الوقت عينه، 

ُتوّفر الفلل المزّودة بمسبح والتي تبدأ مساحتها 

195 مترًا مربعًا مالذًا مناسبًا لتستمتع فيه  من 

والعائالت.  األصدقاء  من  الكبيرة  المجموعات 

وأخيرًا، تفترش الفيلتان المّتصلتان والمؤّلفتان 

أربع غرف نوم والمزّودتان بمسبحين وجهة  من 

ما  وتستوعبان  مربعًا  مترًا   530 بمساحة  أخاذة 

يصل إلى 12 شخصًا راشدًا و8 أطفال.

شكل  على  المصمم  الفيروزي  المسبح  ويبقى 

المنتجع  في  األنظار  محّط  استوائية  بحيرة 

يمكن  حيث  يحتضنها،  التي  االستراحة  مع 

بينما  لذيذة  مشروبات  احتساء  للضيوف 

االسترخاء  على  الباعثة  بالموسيقى  تستمتع 

الصغار  وللضيوف  اليوم.  طيلة  واإليجابية 

األطفال  ملعب  يستضيف  حيث  أيضًا،  حّصة 

وتعليمّية  ترفيهّية  أنشطة  الطلق  الهواء  في 

البدنية  اللياقة  محّبي  إلى  وبالنسبة  يومّية. 

في  وكأّنهم  بدورهم  فسيشعرون  الراشدين، 

الرياضية  الصالة  أحضان  بين  منزلهم  كنف 

في  التمرين  جلسات  عبر  وكذلك  فيت،  أفاني 

فريق  يقّدمها  التي  الطلق  الهواء  وفي  الداخل 

الصالة الرياضية.

التنفيذي  الرئيس  راجاكارير،  ديليب  وقال 

األم  الشركة  وهي  ماينور  فنادق  مجموعة  في 

منتجع  يشّكل  قائاًل:  أفاني  ومنتجعات  لفنادق 

أفاني+ ماي خاو فوكيت خطوة مذهلة بالنسبة 

هذه  في  مشاريعنا  توسيع  نواصل  بينما  إلينا 

األوقات الصعبة ونوّفر لضيوفنا إمكانّية الوصول 

المباشر إلحدى أشهر الوجهات في تايالند.

{ إحدى الفلل بالمنتجع 

{ توفير مناخ مثالي لراغبي الهدوء واالستجمام

{ رفاهية وفخامة 

كشفت فنادق أفاني أن منتجع أجنحة وفلل 
أفاني+ ماي خاو فوكيت، وهو مشروعها التاسع 

في تايالند واألّول في فوكيت، نجح في خطف 

األضواء وتحقيق معدالت إشغال جيدة ويقع 
المنتجع الجديد في شمال غرب فوكيت على 

ُبعد 15 دقيقة من مطار فوكيت الدولي، وبضع 
خطوات من شاطئ ماي خاو، ومركز التسّوق 

تيرتل فيلدج. 

$ الدوحة

استمرار تجنيب مخصصات تحوطية لدرء المخاطرنمو مستقر في صافي األرباح بين »6 %« و»8 %« سنويا

جودة عالية 
لمحفظة 

القروض وفعالية 
بإدارة المخاطر

نمو مرجح 
الئتمان القطاع 
الخاص بنسبة 

»5 %« خالل 
العام الجاري

حضور دولي 
كبير في حزمة 

من األسواق 
العالمية

سعيد حبيب  كتب



أردوغان وغوتيريش

بحث ملف الحرب 
الروسية - األوكرانية

محادثات صينية ــــ ألمانية

حبوب مجانية إلفريقيا

التلوث يتفاقم في نيودلهي

أنقرة - األناضول- بحث الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان، الخميس، مع األمين العام لألمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحرب الروسية 

األوكرانية ومستجدات ممر شحن الحبوب.

وذكرت دائرة االتصال في رئاسة الجمهورية 

التركية، عبر بيان، أن مباحثات أردوغان وغوتيريش 

جاءت خالل اتصال هاتفي.

وأعرب أردوغان خالل االتصال عن ارتياحه لعودة 

ممر الحبوب إلى العمل مرة أخرى، نتيجة الحراك 

الدبلوماسي لتركيا على أعلى مستوى مع روسيا 

وأوكرانيا، بعد تعليق موسكو العمل باالتفاقية.

وأكد ضرورة توظيف الجهود خالل الفترة الحالية 

لتمديد عمل آلية مبادرة شحن الحبوب.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى المساعدات اإلنسانية 

العابرة للحدود المرسلة إلى سوريا، وأعرب عن 

دعمه القوي لجهود تمديد قرار مجلس األمن في هذا 

الشأن، والذي سينتهي في 10 يناير/  كانون الثاني 

المقبل.

بدوره، أعرب غوتيريش عن شكره للرئيس أردوغان 

على جهوده التي تكللت باستئناف شحن الحبوب.

واألربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استئناف 

مشاركة موسكو في اتفاقية الحبوب بعد تعليقها 

يومين، وكشفت عن حصولها على الضمانات 

المكتوبة الالزمة من أوكرانيا، بفضل دعم تركيا 

ومشاركة األمم المتحدة.

وفي 22 يوليو/  تموز الماضي، شهدت إسطنبول 

توقيع »وثيقة مبادرة الشحن اآلمن للحبوب والمواد 

الغذائية من الموانئ األوكرانية«.       

بكين -قنا- التقى الرئيس الصيني شي جين 

بينغ، أمس، مع المستشار األلماني أوالف شولتس 

الذي يعد أول زعيم من االتحاد األوروبي ومجموعة 

السبع يزور الصين منذ بداية تفشي فيروس 

»كوفيد 19«.

 وقال الرئيس الصيني إن زيارة المستشار األلماني 

لبكين تعزز التعاون العملي مع ألمانيا، مضيفا أنه 

يتعين على الصين وألمانيا، باعتبارهما دولتين 

كبيرتين تملكان نفوذا، العمل سويا خالل »أوقات 

التغيير واالضطراب« من أجل السالم العالمي.

 من جانبه أبلغ أوالف شولتس الرئيس الصيني 

بأنه يرغب في زيادة تطوير التعاون االقتصادي مع 

الصين رغم وجهات النظر المختلفة بين البلدين.

 وأضاف شولتس »نريد أيضا أن نناقش كيف 

يمكننا تطوير تعاوننا في مواضيع أخرى، تغير 

المناخ واألمن الغذائي والدول المثقلة بالديون«.

 ووصل المستشار األلماني إلى بكين صباح أمس في 

زيارة تستغرق بضع ساعات.

 وكان شولتس قد تعهد األربعاء عدم تجاهل 

القضايا الجدلية خالل زيارته الصين.

اسطنبول- أ.ف.ب- وعد الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان أمس بأن تقّدم روسيا وتركيا حبوبًا 

»مجانية« إلى دول افريقية معرضة لخطر المجاعة، 

بعد إعالن مماثل صدر عن موسكو السبت. 

وقال الرئيس التركي »فلنساعد البلدان النامية«. 

وأضاف أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين »قال لي 

إنه يجب تقديم حبوب مجانًا إلى دول مثل جيبوتي 

والصومال والسودان«. 

وتابع أردوغان »اتفقنا على مناقشة األمر على نطاق 

أوسع خالل قمة مجموعة العشرين« المقرر عقدها 

في منتصف تشرين الثاني/  نوفمبر في إندونيسيا. 

وأعربت موسكو عن استعدادها السبت لتقديم 500 

ألف طن من الحبوب مجاًنا إلى الدول الفقيرة في 

األشهر المقبلة، بمساعدة تركيا. 

واستؤنفت صادرات الحبوب من الموانئ األوكرانية 

الخميس، بعد عودة روسيا إلى اتفاقية الحبوب 

الموقعة في نهاية تموز/  يوليو في اسطنبول. 

نيودلهي- أ.ف.ب- أعلنت سلطات نيودلهي الجمعة 

أنه سيتم إغالق المدارس اعتبارًا من اليوم في 

العاصمة الهندية بسبب المستويات »الخطرة« 

من تلوث الهواء الناجم عن الحرق الزراعي في شمال 

الهند، والذي يفاقم الوضع المتردي أصاًل على هذا 

الصعيد جراء انبعاثات المصانع وحركة النقل.

وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال 

للصحفيين »سنغلق المدارس االبتدائية اعتبارا من 

)السبت( حتى يتحسن وضع التلوث«.

وشدد على أنه »ال ينبغي أن يعاني أي طفل بأي 

شكل من األشكال« جراء هذه المشكلة.

وبحسب شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية، 

IQAir، فإن معدل جزيئات »بي ام 2,5«، األصغر 
واألكثر ضررًا والتي يمكن أن تدخل مجرى الدم، 

الجمعة كان أعلى بـ25 مرة من الحد األقصى الذي 

حددته منظمة الصحة العالمية.

مع برودة الهواء كل شتاء، تهيمن سحابة ضباب 

سام مصفر، تغذيها عمليات الحرق الزراعية 

واالنبعاثات المتأتية من قطاعات الصناعة والنقل 

البري، على المدينة الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 20 

مليون نسمة.

وتحتل نيودلهي باستمرار المراتب األولى على قائمة 

أكثر المدن تلوثًا في العالم. وقد تصدرت العاصمة 

الهندية الجمعة قائمة IQAir للمدن الرئيسية التي 

تعاني من الهواء األكثر تلوثًا.

في عام 2020، عزت دراسة نشرتها مجلة »ذي 

النسيت«، 1,67 مليون حالة وفاة إلى تلوث الهواء في 

الهند في عام 2019، بما في ذلك ما يقرب من 17 ألفًا 

و500 حالة في العاصمة.

وتعلن سلطات نيودلهي بانتظام عن خطط مختلفة 

للحد من التلوث، لكن لم يكن لها تأثير ُيذكر.

ما بعد إعالن الجزائر

صفحة عربية جديدة

القضية  عادت  األناضول-  إسطنبول- 

في  العرب  اهتمامات  لتتصدر  الفلسطينية 

بالجزائر،  العربية  للقمة  الختامي  البيان 

الثانية  الموجة  تداعيات  كانت  أن  بعد 

القادة  اهتمامات  رأس  على  العربي،  للربيع 

عقدت  التي  السابقة  القمة  في  العرب 

بتونس في مارس/ آذار 2019.

لرفع  دعوتها  الجزائر،  قمة  ميز  ما  وأهم 

يتضمنه  لم  ما  وهو  غزة،  قطاع  عن  الحصار 

إعالن تونس قبل ثالثة أعوام.

موقف  اتخاذ  على  العرب  الزعماء  اتفق  كما 

روسيا  بين  الصراع  إزاء  بالحياد  موحد 

أوكرانيا  في  الحرب  تمثل  والذي  والغرب، 

إحدى أبرز تجلياته.

ضرورة  على  شددوا  بالمقابل،  لكنهم 

معالم  صياغة  في  العربية  الدول  »مشاركة 

بعد  ما  لعالم  الجديدة  الدولية  المنظومة 

ما  وهو  أوكرانيا«،  في  والحرب  كورونا  وباء 

والصينية  الروسية  الدعوات  مع  يتوافق 

النظام  بدل  األقطاب،  متعدد  عالم  لتشكيل 

الواليات  بقيادة  القطب  أحادي  العالمي 

المتحدة.

في  التدخل  إدانة  الجزائر  إعالن  وتضمن 

العربية، دون ذكر  الداخلية للبلدان  الشؤون 

أسماء لدول محددة.

القضية  مركزية  على  التأكيد  جانب  إلى 

العربية  المبادرة  ودعم  الفلسطينية، 

عربية،  قمة  كل  في  تتكرر  والتي  للسالم.. 

ميز إعالن الجزائر الدعوة إلى رفع الحصار عن 

2006، بعد  أنه مفروض منذ  قطاع غزة، رغم 

فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية.

المكتب  رئيس  هنية،  إسماعيل  وكان 

رسالة  وجه  حماس،  لحركة  السياسي 

للقادة العرب، دعاهم فيها إلى إسناد الشعب 

رفع  على  والعمل  ومقاومته  الفلسطيني 

للم  الجزائر  إعالن  وإقرار  غزة،  عن  الحصار 

الشمل الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، رحب البيان الختامي للقمة 

»إعالن  على  الفلسطينيين  بتوقيع  العربية 

الجزائر« المنبثق عن »مؤتمر لّم الشمل من 

أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية«، 

أكتوبر/  11و13  بين  ما  بالجزائر  المنعقد 

تشرين األول الماضي.

تشكيل  عن  صراحة  البيان  يتحدث  ولم 

الجزائر  إعالن  تنفيذ  لمتابعة  عربية  لجنة 

على  أكد  ولكنه  الفلسطيني،  الشمل  للم 

»األشقاء  العربية  الدول  مرافقة  ضرورة 

الخطوات  تجسيد  نحو  الفلسطينيين 

المتفق عليها ضمن اإلعالن المشار إليه«.

وتبنت القمة العربية ضمنيا اقتراح الرئيس 

مطالبة  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري 

باالعتراف  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

بفلسطين دولة مستقلة.

دولة  توجه  ودعم  »تبني  البيان  في  وجاء 

الكاملة  العضوية  على  للحصول  فلسطين 

في األمم المتحدة«.

للصحفيين،  أكد  تبون،  الرئيس  وكان 

أنه  القمة،  خالل  متداول  فيديو  حسب 

الفلسطيني  الملف  متابعة  سيتولى 

»شخصيا«.

حملة  للعرب  المناهض  غفير  بن  قاد 

نشطة تركزت على األمن والهوية اليهودية 

»الصهيونية  تحالفه  بفوز  واحتفل 

االنتخابات  في  الثالث  بالمركز  الدينية« 

الثاني/   تشرين  من  األول  في  جرت  التي 

نوفمبر. 

بعد  األربعاء  المبتهجين  لمؤيديه  وقال 

والنتائج  الرأي  استطالعات  أظهرت  أن 

مقاعده  عدد  زاد  تحالفه  أن  النهائية  شبه 

»حان  الضعف  من  بأكثر  البرلمانية 

الوقت لنعود أسياد بالدنا«.

من المتوقع أن يلعب تحالف »الصهيونية 

جديد  ائتالف  في  مركزًيا  دوًرا  الدينية« 

بنيامين  المخضرم  الزعيم  يشكله 

اليميني  الليكود  حزبه  فاز  الذي  نتانياهو 

بأكبر عدد من األصوات.

منصب  تأمين  نتانياهو  على  ويتعّذر   

وحليفه  غفير  بن  دعم  دون  الوزراء  رئيس 

بتسلئيل  الدينية«  »الصهيونية  في 

سموتريتش األكثر تكتًما.

غير  نفوذًا  المتطرف  اليمين  ذلك  يعطي   

من  غفير  بن  تحول  يضمن  مما  مسبوق، 

سياسي منبوذ إلى صاحب نفوذ.

ويقف وراء هذا التحول السياسي المحّنك 

نفاها  بالفساد  تهما  يواجه  الذي  نتانياهو 

للباحث يوسي كالين هاليفي  وفًقا  مرارا، 

من »معهد شالوم هارتمان« في القدس.

صورة  لّمع  »نتانياهو  إن  هاليفي  وقال 

أجل  من  يحتاجه  الذي  المتطرف  اليمين 

تحالفه، ورأى الكثير من اإلسرائيليين أنه 

مجرد نسخة أكثر تشددا من الليكود«.

في  يعيش  غفير  بن  يزال  ال  وبينما 

في  للمتشددين  أربع  كريات  مستوطنة 

مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 

حاول تبني خطابا أكثر اعتداال عندما ظهر 

علنا في الفترة التي سبقت االنتخابات.

وقال لوكالة فرانس برس »لقد تغيرت.. 

كل  طرد  أريد  إنني  عاًما   20 قبل  قلت 

العرب، لكنني لم أعد أعتقد ذلك، إال أنني 

لن أعتذر«.

صورة  منزله  في  تعليق  غفير  بن  اعتاد 

 29 قتل  الذي  غولدشتاين  لباروخ 

بعدما  أزالها  لكنه   ،1994 عام  فلسطينيا 

ما  ذلك،  مع  السياسة.  معترك  دخل 

بين  التوتر  بؤر  في  بانتظام  يظهر  زال 

واإلسرائيليين.  الفلسطينيين 

اليمين  زعيم  فإن  هاليفي،  وبحسب 

المتطرف »يزّيف تحوله السياسي«.

ضّم  عينيه  نصب  وضع  وكسياسي 

التي  المحتلة  الغربية  للضفة  إسرائيل 

ونقل  فلسطيني  مليون   2,8 يقطنها 

في  اإلسرائيليين  العرب  السكان  بعض 

البالد.

في  اآلخرون  حلفاؤه  أو  الليكود  كان  وسواء 

االئتالف الذي تشكل من األحزاب اليهودية 

نتانياهو  على  فسيتعين  المتشددة، 

للصهيونية  التنازالت  بعض  تقديم 

الدينية لالحتفاظ بدعمهم.

 وقال هاليفي الذي ألف كتاًبا عن انجذابه 

مراهًقا  كان  عندما  اليهودي  للتطرف 

السيطرة  في  صعوبة  نتانياهو  »سيجد 

على شركائه الجدد.. ألنه سيكون مديًنا 

محاكمة  من  يخرجه  تشريع  بتمرير  لهم 

الفساد«.

االجتماع  علم  في  للباحث  بالنسبة 

في  اليهودي  الشعب  سياسة  معهد  في 

القدس الغربية شلومو فيشر فإن النتائج 

تأتي بعد ظاهرة برزت منذ مدة طويلة.

{ قمة الجزائر

{ إيتمار بن غفير

احتجاجات لحزب 
عمران خان

إسالم آباد- قنا- أعلن حزب 

رئيس الوزراء الباكستاني 

السابق عمران خان، الذي 

أصيب في محاولة اغتيال، 

مواصلة المسيرة الطويلة التي 

أطلقها خان نحو إسالم آباد، 

والهادفة للضغط على الحكومة 

لتنظيم انتخابات.

وقال أسد عمر، أحد المساعدين 

المقربين من خان، على تويتر 

أمس، بعد صالة الجمعة، 

»ستكون هناك احتجاجات في 

أنحاء البالد، وستستمر حتى 

تلبية مطلب عمران خان«.

وإلى جانب المطالبة بانتخابات 

مبكرة، يدعو حزب )حركة 

اإلنصاف( الذي يتزعمه عمران 

خان، إلى استقالة رئيس 

الوزراء شهباز شريف، الذي يقود 

ائتالفا من األحزاب التي أطاحت 

بخان من السلطة عبر تصويت 

برلماني في أبريل الماضي.

وبدأ أنصار خان في االحتشاد 

من جديد في ساعة مبكرة أمس 

في الموقع الذي شهد محاولة 

اغتياله، وطالبوا رئيس الوزراء 

السابق باستئناف مسيرته 

إلسالم اباد.

وأصيب خان في ساقه جراء 

إطالق نار الخميس بينما كان 

يلوح لحشود من فوق حاوية 

محمولة على شاحنة يقود منها 

مسيرة احتجاجية صوب إسالم 

اباد للضغط على الحكومة 

إلجراء انتخابات مبكرة.

 وأمضى خان ليلته في 

مستشفى الهور تحت إشراف 

األطباء الذين يقولون إن حياته 

ليست في خطر.

عربي ودولي

عربي ودولي
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منصب بارز لـ»إيتمار بن غفير«

االنتخابات اإلسرائيلية 
ي شوكة التطرف

ّ
تقو

القدس-أ. ف. ب - رّسخت االنتخابات اإلسرائيلية صعود 
اليمين المتطرف في وقت يّتجه اليميني المتشدد المثير 

للجدل إيتمار بن غفير لتولي منصب بارز في الحكومة 
االسرائيلية المقبلة. 

رصد طائرات حربية 
سول تنشر »80« مقاتلةكورية شمالية

سول- قنا- أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، عن 

بينها  من  مقاتلة،  طائرة   80 إلى  يصل  ما  نشر 

حربية  طائرة   180 رصد  بعد  »شبح«،  مقاتالت 

كورية شمالية.

المسلحة في كوريا  القوات  أركان  وقالت هيئة   

بعد  مضادة  إجراءات  اتخذت  إنها  الجنوبية 

180 مسارا لطائرات حربية كورية  رصد حوالي 

الحربية  الطائرات  أن  إلى  مشيرة  شمالية، 

األجواء  مختلف  في  حلقت  الشمالية  الكورية 

العمل  خط  من  الشمالي  الجزء  أراضي  في 

شبه  من  والغرب  الشرق  ومياه  التكتيكي، 

يونهاب  أنباء  وكالة  وذكرت  الكوري..  الجزيرة 

نشرت  الجوية  القوات  أن  الجنوبية،  الكورية 

بينها  من  مميزة،  حربية  طائرة   80 حوالي 

طائرات ستليز)الشبح( طراز أف -35 أيه.

في  مشاركة  حربية  طائرة   240 واحتفظت 

مناورات »فيجيالت ستوم« بين كوريا الجنوبية 

والواليات المتحدة، بحالة التأهب مع مشاركتها 

في المناورات المقررة.

كثب  عن  يراقب  الجيش  إن  الهيئة  وقالت 

وتطورات  الشمالي  الكوري  الجيش  تحركات 

القوات األميركية  الوثيق مع  الموقف بالتنسيق 

استعدادا  الصارم  التأهب  بحالة  االحتفاظ  مع 

اإلضافية  الشمالية  كوريا  الستفزازات 

المحتملة.

طول  على  قذائف  الشمالية  كوريا  وأطلقت 

البلدين  بين  عليها  المتنازع  البحرية  الحدود 

قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

كوريا  في  المشتركة  األركان  هيئة  وذكرت 

الجنوبية أنه تم إطالق حوالي 80 قذيفة مدفعية 

على المنطقة العازلة في بحر اليابان، المعروف 

متأخر  وقت  في  الشرقي،  البحر  باسم  أيضا 

الخميس.

الشمالية  جارتها  الجنوبية  كوريا  واتهمت 

التي  المشتركة  العسكرية  االتفاقية  بانتهاك 

الشمالية  كوريا  إن  سول  وقالت  إليها،  توصال 

أطلقت أكثر من عشرين صاروخا باتجاه البحر 

ذلك  في  بما  الماضي،  األربعاء  يوم  منذ  المفتوح 

ما تعتقد كوريا الجنوبية أنه صاروخ باليستي 

القادرة  الصواريخ  من  طراز  وهو  للقارات،  عابر 

على حمل رؤوس حربية نووية.

وردا على خطوة جارتها الشمالية، أعلنت كوريا 

سابق  وقت  في  المتحدة  والواليات  الجنوبية 

بين  المشتركة  الجوية  المناورات  تمديد 

البلدين والتي تعد األكبر من نوعها على خلفية 

في  الشمالية،  الكورية  األخيرة«  »االستفزازات 

بأنه  وصفه  إلى  يانغ  بيونغ  سارعت  موقف 

»اختيار خاطئ«.

تقدمها روسيا وتركيا



تعدُّ عملية الخليل التي وقعت مساء السبت 

الماضي )29 أكتوبر/ تشرين األول( قرب 

مستوطنة كريات أربع، المقامة على أرض 

 حّل في المدينة، 
ٍّ

الخليل، خرقا لهدوٍء نسبي

وما حولها، منذ فترة، بعد نزاعاٍت عائليٍة 

وعشائرية، شغلت جزًءا من اهتمام المدينة، 

ا في 
ًّ

التي ُعِهدت معقال ُصلًبا، وَمْورًدا سخي

مقاومة االحتالل. وأسفرت العملية عن مقتل 

مستوطن، وإصابة خمسة، أحدهم بجراح 

ذ، محمد الجعبري،  خطرة، واستشهاد المنفِّ

ى  الذي أعلنت مجموعة حديثة النشأة؛ ُتسمَّ

كتيبة »أسود الحق«، وتعلن ارتباطها بكتائب 

القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 

انتماءه إليها.

اس؛  حدثت هذه العملية في توقيت حسَّ

ُقبيل انتخابات الكنيست التي احتدم فيها 

التناُفس بين معسكر رئيس الحكومة 

ف 
َّ
السابق بنيامين نتانياهو، وهو الذي يتله

 فشٍل أمني، أو غيره، من أجل 
ِّ

القتناص أي

ن بمركز رئيس الحكومة من  التحصُّ

ًرا نفَسه حامًيا 
ِّ

َهم التي تالحقه؛ مصو التُّ

للصهيونية اليمينية، مقابل يئير لبيد، 

رْين بنقٍص اليمينية؛ 
َّ

وبني غانتس الُمَعي

باقترابهم من اليسار، ومشاركتهم أحزابا 

عربية في االئتالف الحكومي، هذه الديباجية 

الرائجة كانت من أسباب مبالغة حكومة 

االحتالل التي تعيش آخر أيامها في قتل 

الفلسطينيين، على نحٍو غير مسبوق؛ األمر 

الذي انتقدته األمم المتحدة، وبحسب أرقامها 

ُقِتل أكثر من مائة فلسطيني، في األشهر 

األخيرة، وحتى الواليات المتحدة، طالبت 

بخفض مستوى العنف والقتل.

وفور اإلعالن عن العملية، عّمت الخليل حالة 

ر عنها الفلسطينيون في الشوارع؛ 
َّ

ابتهاج عب

ة اعتبار، ربما، على ما اقترفه االحتالل في  كردَّ

نابلس، وفي جنين، من قبل؛ وفي جديدها 

أخيرا تصفية مقاومين من »عرين األسود« 

د االلتفاف الشعبي نحو  في نابلس؛ ما يؤكِّ

ش  هذا الخيار المقاوم، بل يؤّكد وجود تعطُّ

شعبي له، رغم أن الكل الفلسطيني يعلم 

عة. األثمان الشاملة المتوقَّ

وتأتي أهمية هذه العملية من ترجيح أن 

تكون بداية فتح جبهة الخليل، المحافظة 

ّكاني األكبر، في الضفة  ذات الثقل السُّ

الغربية، واألكثر معاناة من المستوطنين، 

األكثر عدوانية، وعنصرية؛ لتتصل بذلك 

خطوط المقاومة من جنين شمااًل إلى الخليل 

في الجنوب؛ فيما يحاول قادة االحتالل 

صْرف األذهان عن هذه الحالة، بالتعاطي 

قة، 
ِّ

مع هذه التطّورات، وكأنها أعمال متفر

ُيبدون إزاَءها معالجاٍت موضعية، فيما األيام 

المقبلة ستكشف صوابية هذه الصورة، 

ضح أن الزخم الكامن، في  أو خطئها، إذا اتَّ

ع الجغرافي  الضفة الغربية، قادٌر على التوسُّ

واالمتداد الزمني.

بالرغم من أن مقولة »من مأمنه يؤتى 

الحِذر« من أكثر ما يأخذ بها قادة االحتالل 

السياسيون واألمنيون، إال أن األمن يظّل حلًما 

 أمٍن هذا الذي ال يمكن ضمانه، 
ُّ

بعيًدا، وأي

 مكان، 
ِّ

 وقت، وفي كل
ِّ

ويتوَقع خرُقه، في كل

برغم كل ما ُيبَذل من جهد في التفكير، 

والبحوث، والخطط والتدابير، وما ُيبَذل من 

ف من أرواح ومعاناة،  نفقاٍت وإمكانات، وما يكلِّ

أكثرها نفسي جمعي؟

م عليها، وفق   دولة هذه التي يتحتَّ
ُّ

أي

تصريحات لقادة لها، متكررة، أن تعيش، 

س مستمر؟! 
ُّ

وتظّل، في حذر بالغ، وتوج

ال تهدأ موجٌة إال لتندلع موجة، وال يهدأ جيل 

م جياًل.. الهدوء ينذر  فلسطيني، إال ليسلِّ

د أسباب  بضده، وانتظام الحياة يخدع بتولُّ

كسرها واضطرابها.

ال يمكن أن تكون الحياة هكذا، إال إذا كان ثّمة 

اعتقاد أن الخوف وتنميته ورعايته وتوظيفه 

جزء من ركائز هذا المشروع المعادي 

في تكوينه للسالم، والمناقض لمعاني 

ق بها دولٌة قائمة  الديمقراطية التي تتشدَّ

على تقويض شعٍب آخر، ووطن، قائمة على 

 العودة؛ ألن هذا الوطن 
ِّ

ه في حق التمييز أقلُّ

هو لليهود، وهذه الدولة يهودية الطابع، أو أن 

المطمح أن تصفو دولة يهودية ِصْرفة.

وعلى هذه األرضية، ال يملك الفلسطينيون 

إال شجاعتهم، واستعدادا ال ينفد للتضحية، 

وإيمانهم؛ من الصغير إلى الكبير، بالمعركة 

ات 
َّ

التي يخوضونها، بالحّق المنتَهك، بآلي

المباَدرة، والمباَغتة، مقابل عقيدة التمتُرس 

الصهيوني، واالستقواء بالغطاء األميركي، 

 منَهك بأزماته الداخلية، 
ٍّ

وسط محيٍط عربي

ومواقف رسمية يغلب عليها االنتهازية، أو 

التواطؤ، أو الضعف. فيما المعطيات تفيد 

بأن دولة االحتالل، بمنظومتها السياسية 

واألمنية، حسمت طريقها نحو إخضاع 

ا، 
ًّ

الشعب الفلسطيني، فال أفق سياسي

ولكن آليات المشروع االحتاللي العنصري 

مستمّرة، وأكثر نشاًطا، واستفزاًزا؛ من 

استيطان، يقابله هدم لبيوت الفلسطينيين، 

ومن حصار وعقاب جماعي، يقابله إطالق يد 

المستوطنين، وحمايتهم، بجنود االحتالل، 

أولئك المستوطنون الذين يعترضون عصب 

ياتهم  الحياة اليومية، وال ينجو من تعدِّ

اليومية ال شجر، وال حجر، وال تراب، وال بشر.

ف في 
ُّ

يدفع ذلك كله ويصونه تنامي التطر

مجتمعهم. وطريق النجومية صار معروًفا؛ 

مزيد من العداء للفلسطينيين، ولوجودهم، 

والتحريض عليهم، وصفة مضمونة لرفع 

الشعبية. هذا مع أن االعتبارات التي 

باتت تحكم الصراع أكبر من انتخابية، أو 

 األكثر تأثيًرا 
ُّ

ار االحتاللي
َّ

شخصية، فالتي

 
ُّ

ار استشعار الخطر الوجودي، وكل
َّ

هو تي

من يداعب هذا االتجاه؛ من السياسيين 

الطامحين تزيد شعبيُته، وُتغَفر أخطاؤه 

األخرى، ولو كانت خيانة األمانة، وفقدان 

النزاهة، الالزمة للحكم، كما هو شأن 

نتانياهو.

اللبنانيون من فراغين متزامنين:  حصل ما كان يخشاه 

فراغ رئاسي معطوف على تعنت فريق رئيس الجمهورية 

على محاوالت فرض تشكيلة حكومية على ميقاتي؛ ما 

تسبب بدخول البالد فراغًا مزدوجًا غير معلوم النتائج في ظل 

التي يقوم  تفسيرات دستورية متعددة.. وكل االستعراضات 

بها األفرقاء على اختالفهم، تهدف إلى خلق مسارات سياسية 

جديدة على ركام ما تبقى من دولة منهارة وتتزايد بها األزمات 

في كل قطاعاتها ومؤسساتها، ويحصل ذلك على وقع االنتظار 

والترقب.. انتظار طرف خارجي ما يأتي ويبدي كل االهتمام 

المقومات للخروج من  التسوية، مع توفير بعض  لرعاية 

األزمة.

المعطيات  التوقيت تشير  المجهول  الفراغ  وأمام هذا 

والمؤشرات إلى أن لبنان الذي يدخل رابع فراغ رئاسي في 

في  تحمل  مستقبلية  سياسية  لمرحلة  يتحضر  تاريخه 

طياتها أحداثًا وتفاهمات كبيرة تؤدي لفتح الباب أمام وصول 

رئيس جديد للجمهورية، وتدشين حقبة جديدة من تاريخ 

اللبناني  بالملف  الدولي  االهتمام  الحديث، وهذا  لبنان 

تجسد مؤخرًا في صفقة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 

وإسرائيل. 

 وحتى اتفاق الترسيم والذي تم برعاية دولية كبرى سيدخل 

في مراحل مجهولة إذا ما جرت تسوية رئاسية وحكومية 

التلزيم  توقيعات  إجراء  المعنية  للجهات  تتيح  قريبة 

لشركات االستخراج؛ ألن الهدف من وراء الترسيم البحري 

األوروبيين بإيجاد مصادر  بين لبنان وإسرائيل هو لمساعدة 

واللبنانية، على حساب  اإلسرائيلية  الحقول  أخرى من 

أّن التحالف  مصلحة روسيا. وهو ما يثبت مرة إضافية 

– اإليراني ليس كاماًل بل تفرضه تقاطعات جزئية. الروسي 

وهذه التقاطعات هي التي جعلت من حزب الله أكثر التحامًا 

التوافق  مع إيجاد حلول مرحلية لملفات الحكومة، ومن ثم 

الحكومة  لرئيس  نقل  بالمقابل  للجمهورية،  رئيس  على 

نجيب ميقاتي عدم وجود رغبة دولية بتشكيل حكومة، وهذا 

األمر جرى نقله والذي كان حريصًا بالساعات األخيرة على 

إقفال كل الخطوط باتجاه ذلك، وهذا األمر مرده ما سمعه 

األخير من جهات دولية نافذة من أن يكون تشكيل الحكومة 

فإن حزب  بالمقابل  للجمهورية،  انتخاب رئيس  لتأخير  سببًا 

آليات مناورة سياسية  الله كان حريصًا على تشكيلها لخلق 

المقبلة. والمرحلة  الرئاسة  في 

األخير  إلى تمترس  فيما حسابات ميقاتي مختلفة ومردها 

في غالبية النواب السنة ودار الفتوى ووزراء حكومته في أن 

الرئيس، باإلضافة إلى دعم تلقاه ميقاتي  يتولى هو صالحيات 

اللبنانية  من بري وجنبالط وفرنجية وموقف داعم من القوات 

والكتائب، وهؤالء جميعًا يؤكدون دستورية أن تتولى 

الرئيس. صالحيات  الحكومة 
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كل االنتقادات الغربية التي 

سمعناها الستضافة قطر 

 FIFA بطولة »كأس العالم

قطر 2022« كانت منطلقاتها 

عنصرية بحتة، تنم عن جهل 

مطبق بالمنطقة العربية 

عامة، والخليجية خاصة، وعن 

كراهية متأصلة من المؤسف 

أنها ما زالت تتملك بعض 

العقول في دول ديمقراطية 

كان يتعين أن تنأى بنفسها 

عن مثل هذه العنصرية 

البغيضة.

لقد بذلت قطر جهودا هائلة في 

سبيل استضافة واحدة من 

أفضل البطوالت على اإلطالق، 

ورحبت بالجميع لحضور هذه 

البطولة، وقدمت تسهيالت غير 

مسبوقة، وكل ما سمعناه من 

انتقاد ال عالقة له بالحقائق 

على اإلطالق، وهو قام على 

أسس زائفة، وعلى قدر كبير 

من الجهل بحقيقة ما عملت 

قطر من أجل تحقيقه، األمر 

الذي يؤكد مرة أخرى أننا، 

ونحن في القرن الحادي 

والعشرين، ما زالت العنصرية 

متمكنة في أوساط سياسية 

غربية لم تتحمل فكرة أن 

تقوم دولة عربية باستضافة 

 FIFA بطولة »كأس العالم

قطر 2022«، وأن تنجح في بناء 

بعض من أفضل المالعب على 

المستوى العالمي، ليخرج هذا 

الحدث بما يليق به.

الجانب الطيب في كل 

ما سمعناه هو أن »القلة 

العنصرية« التي تجتهد 

لإلساءة إلى قطر، ال تعبر عن 

آراء الجمهور الغربي التواق 

لمتابعة هذه البطولة، وسوف 

يكتشف الجميع أن اإلساءات 

التي تم توجيهها لقطر، لم 

تكن في غير محلها فحسب، 

وإنما كانت تنطلق من أسباب 

عنصرية بحتة ضد بلد 

لطالما آمن بالسالم، وكانت 

له مساهماته الكبيرة والفريدة 

إلشاعة أجواء من األمن 

واالستقرار حول العالم.

عنصرية 
بغيضة

لــبـنــــان مـــا بـــعـــــد عـــهــد عــــون

صهيب جوهر
كاتب لبناني

عودة نتانياهو 
للمرة الخامسة

عاد بنيامين نتانياهو إلى الحكم في الكيان 

المحتل، أتى اإلسرائيلي العنصري اإلرهابي 

الذي قام بين عامْي 1979 و1984 برعاية 

مؤتمرْين دوليْين في موضوع محاربة اإلرهاب 

واللذين تناوال التشديد على ضرورة محاربة 

المنظمات اإلرهابية واألنظمة التي تقف 

وراءها.

وأجبر نتانياهو على ترك منصبه في منتصف 

عام 2019، بعدما تحالف رئيس الحكومة 

السابق يائير البيد، بشكل مفاجئ مع 

اللبيراليين، واليمينيين، واألحزاب العربية، 

ونجح في تشكيل حكومة جديدة.. أما اليوم 

وفي االنتخابات اإلسرائيلية تبين أن معسكر 

اليمين المعارض بقيادة رئيس حزب 

الليكود، بنيامين نتانياهو، ومعسكره، قد 

حققوا انتصارًا في االنتخابات البرلمانية، 

ويستطيع بالتالي تشكيل حكومة يمين 

صرف، كما كان قد وعد.

وبعد 18 شهرا من مغادرته الحكم، حيث اُتهم 

نتانياهو، أطول رئيس وزراء في الخدمة، في 

تاريخ البالد، بالرشوة، وخيانة األمانة، وهي 

االتهامات التي ينفيها، يسعى اليوم إلى شغل 

المنصب لفترة خامسة، ستكون قياسية، 

حيث يشهد الكيان المحتل حلقة مفرغة من 

التوتر السياسي، وعدم االستقرار، منذ عام 

2019، هذا في الداخل، أما في الخارج وفي حال 
نجاح نتانياهو وتمكنه من تشكيل حكومة 

ائتالفية، مع حزب الصهيونية المتدينة، 

سيشكل ذلك تحديًا إلسرائيل على مستوى 

عالقاتها الخارجية.

وأثار فوز نتانياهو ردود فعل أطراف دولية 

وإقليمية، إذ طالب الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس، القادة العرب في »قمة 

الجزائر«، بدعم أكبر في مواجهة إسرائيل، 

وفي واشنطن، أثار فوز نتانياهو تساؤالت 

حول مصير العالقات بين تل أبيب وواشنطن 

والسالم في المنطقة. ويبدي المسؤولون في 

إدارة الرئيس جو بايدن، بحسب تقارير، 

قلقًا من احتمال زيادة التوترات بين الواليات 

المتحدة وإسرائيل في قضايا مهمة مثل بناء 

المستوطنات والعالقات بين الواليات المتحدة 

والفلسطينيين وجهود السالم، وعلى أية حال 

سواء كان نتانياهو أم البيد أم أي صهيوني 

على رأس الحكم في الكيان المحتل، فإن 

“إسرائيل” هي نفسها، تمارس أقسى أنواع 

الظلم واإلجرام بحق الشعب الفلسطيني.

د. إيمان شويخ

صحفية وكاتبة سياسية

من قريب

رأي اليوم

عملية الخليل.. واألمن الموهوم

أسامة عثمان
كاتب فلسطيني

االحتالل 
بمنظومتيه 

السياسية واألمنية 
حسم طريقه نحو 

إخضاع الشعب 
الفلسطيني

 رأي $

العربي الجديد

عربي بوست



وحّلت األربعاء الذكرى السنوية 105 

منحت  الذي  بلفور،  وعد  صدور  على 

فلسطين  أرض  بموجبه  بريطانيا 

»وطن  إلقامة  الصهيونية،  للحركة 

قومي لليهود«.

وقال محمود الزق، القيادي في جبهة 

الفلسطيني:  الشعبي  النضال 

في  جاء  الذي  الوعد،  هذا  »َأسس 

األمة  على  استعمارية  هجمة  سياق 

يعيشها  التي  للمأساة  العربية، 

الفلسطينيون«.

وأضاف في كلمة نيابة عن الفصائل 

هامش  على  مؤتمر  خالل  المشاركة 

على  الفلسطيني  »الشعب  الوقفة: 

يستسلم  لم  قرن  من  أكثر  مدار 

لهذه النكبة والمأساة، إنما قاوم وقّدم 

زال  وما  الشهداء،  من  اآلالف  عشرات 

يواصل نضاله«.

وأدان الزق »سياسة التطبيع العربي 

الُمطّبعة  الدول  داعًيا  مع إسرائيل«، 

ودعم  الخطوة  هذه  عن  »للتراجع 

الشعب الفلسطيني«.

المنعقدة  العربية  القمة  دعا  كما 

خطوات  التخاذ  الجزائر،  في 

التطبيع  سياسة  إلنهاء  »عملية 

صمود  ودعم  إسرائيل،  مع  العربي 

الفلسطينيين«.

عربية،  دول   4 وّقعت   ،2020 وفي 

والسودان  والبحرين  اإلمارات  هي 

اتفاقيات  )استئناف(،  والمغرب 

إسرائيل،  مع  العالقات  لتطبيع 

واألردن،  مصر  إلى  لتنضّم 

مع  سالم  بمعاهدتي  المرتبطين 

و1994   1979 عامي  منذ  إسرائيل 

دولة   22 أصل  من  )بالترتيب(، 

عربية.

الفلسطيني  الشعب  الزق  وطالب 

»بالضغط على الفصائل الُمنقِسمة 

وتطبيق  االنقسام،  بإنهاء  إللزامهم 

اتفاق المصالحة«.

بـ»تشكيل  الفصائل  مطالب  وجدد 

النضال  لقيادة  موّحدة  وطنية  قيادة 

الشعبي بالضفة ضد االحتالل«.

لقاءات  ُعقدت  سنوات،  مدار  وعلى 

الفصائل  بين  عديدة  واجتماعات 

إلى  بعضها  وتوصل  الفلسطينية 

اتفاقات، كان آخرها »إعالن الجزائر« 

للمصالحة في أكتوبر/   تشرين األول 

الماضي.

الساحة  تعاني   ،2007 صيف  ومنذ 

سياسي  انقسام  من  الفلسطينية 

حركة  تسيطر  حيث  وجغرافي، 

على  )حماس(  اإلسالمية  المقاومة 

الضفة  ُتدار  حين  في  غزة،  قطاع 

شكلتها  حكومة  جانب  من  الغربية 

حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

محمود  الرئيس  بزعامة  )فتح( 

عباس.

يعيش  أعوام   105 ومنذ 

الفلسطينيون صراعا معقدا أشعلت 

كلمة   67 من  رسمية  رسالة  جذوته 

أرسلها وزير بريطاني إلى أحد زعماء 

لليهود  وزعمت  الصهيونية،  الحركة 

حقا في »وطن قومي في فلسطين«.

بـ»وعد  المعروفة  الرسالة،  هذه 

مراقبين  بحسب  شكلت  بلفور«، 

إقامة  في  األساس  حجر  سياسيين 

 1948 أيار  مايو/    في  إسرائيل  دولة 

على أراض فلسطينية محتلة.

بلفور،  لوعد  الـ105  الذكرى  وفي 

األناضول  وكالة  ترصد  األربعاء، 

البريطانية  والمواقف  القرارات  أبرز 

الوعد،  هذا  من  إلسرائيل  الداعمة 

الفلسطينيون  يزال  ال  بينما 

اإلسرائيلي  االحتالل  إلنهاء  يكافحون 

مستقلة  فلسطينية  دولة  وإقامة 

وعاصمتها القدس الشرقية:

:1917 
آرثر  البريطاني  الخارجية  وزير 

2 نوفمبر/    جيمس بلفور يرسل، في 

اللورد  إلى  رسالة  الثاني،  تشرين 

زعماء  أحد  روتشيلد،  والتر  ليونيل 

أن  فيها  جاء  الصهيونية،  الحركة 

»حكومة صاحب الجاللة تنظر بعين 

قومي  وطن  تأسيس  إلى  العطف 

فلسطين،  في  اليهودي  للشعب 

لتسهيل  جهدها  عظيم  وستبذل 

تحقيق هذه الغاية«.

ستحافظ  بريطانيا  أن  بلفور  ويزعم 

في  األخرى  القوميات  حقوق  على 

مع  الوعد  هذا  ويتزامن  فلسطين. 

أراضي  لكامل  بريطاني  احتالل 

الحرب  خالل  التاريخية  فلسطين 

العالمية األولى )1914 ـ 1918(.

:1920 - 1917 
بريطانيا تنشئ نظام حكم عسكري 

لتصبح  تهيئتها  بهدف  فلسطين  في 

وطنا قوميا لليهود.

 :1920 
أسستها  التي  المدنية  اإلدارة   -

الحكم  نظام  عن  بديال  بريطانيا، 

مرسوم  أول  على  توافق  العسكري، 

هجرة يهودي إلى فلسطين.

في  ريمو،  سان  اتفاقية  إعالن   -

الحلفاء  دول  عقدته  مؤتمر  ختام 

وضع  على  وتنص  بريطانيا،  بقيادة 

تحت  األردن  وشرقي  فلسطين 

االلتزام  مع  البريطاني  االنتداب 

بتنفيذ وعد بلفور.

:1921 **
االنتداب  صك  تعلن  األمم  عصبة 

وفقا  فلسطين  على  البريطاني 

»الدولة  أن  على  وينص  بلفور،  لوعد 

وضع  عن  مسؤولة  تكون  المنتدبة 

وإدارية  سياسية  أحوال  في  البالد 

الوطن  إنشاء  تضمن  واقتصادية 

القومي اليهودي«.

** 1920 و1925: 
البريطاني  لالنتداب  ساٍم  مندوب  أول 

صموئيل،  هربرت  فلسطين  على 

لتسهيل  العثمانية  القوانين  يغير 

انتقال األراضي إلى اليهود.

 :1922 
األبيض«  »الكتاب  صدور   -

باسم  المعروف  األول،  البريطاني 

)وزير  البيضاء  تشرشل  وثيقة 

آنذاك(،  البريطانية  المستعمرات 

بلفور،  بوعد  بالده  التزام  ويجدد 

العربي  الغضب  احتواء  ويحاول 

االلتزام  هذا  إن  بالقول  الفلسطيني 

كلها،  فلسطين  تهويد  يعني  »ال 

واالستيطان لن يؤثر على وجودهم«.

في  اليهودية  الوكالة  إنشاء   -

صك  إلى  استنادا  فلسطين 

االنتداب البريطاني، ولندن تعترف 

التعاون  يتم  عمومية  »هيئة  بها 

االقتصادية  الشؤون  في  معها 

التي  األمور  من  وغيرها  واالجتماعية 

القومي  الوطن  إنشاء  في  تؤثر  قد 

اليهود  السكان  ومصالح  اليهودي، 

بفلسطين«.

 :1928 
بأن  يقضي  قانونا  تصدر  بريطانيا 

الفلسطينيون  الفالحون  يسلم 

المنفعة  ألغراض  الزراعية  أراضيهم 

العامة لقاء تعويض زهيد.

:1935 **
شحنة  يكتشفون  الفلسطينيون   -

لصالح  مهّربة  ضخمة  أسلحة 

)صهيونية  »الهاغاناة«  عصابة 

لبريطانيا  واتهامات  مسّلحة(، 

المواصالت  طرق  على  المسيطرة 

البرية والبحرية.

تنتهج  البريطاني  االنتداب  سلطة   -

تسهيالت  تقدم  اقتصادية  سياسات 

وامتيازات استثمارية لليهود.

 :1937 
لجنة بيل الملكية البريطانية تصدر 

العربية  الثورة  اندالع  عقب  تقريرا 

1936، يقترح تقسيم  بفلسطين عام 

عربية  األولى  لدولتين:  فلسطين 

والثانية  األردن  شرق  إمارة  تضم 

ذات  األجزاء  تبقى  حين  في  يهودية، 

واالستراتيجية  الدينية  األهمية 

ويحل  البريطاني،  االنتداب  تحت 

تعقدها  معاهدات  االنتداب  محل 

بريطانيا مع الدولتين.

 :1944 
ويضم  اليهودي  الفيلق  إنشاء 

وحدة  باعتبارها  عنصر  آالف   5
الجيش  في  مستقلة  عسكرية 

البريطاني.

 :1947 
- الجمعية العامة لألمم المتحدة 

وتصدر  بريطاني،  بطلب  تنعقد 

بتقسيم  القاضي   181 رقم  القرار 

يهودية  دولتين:  إلى  فلسطين 

مساحة  من  بالمائة   54 على 

وعربية  التاريخية،  فلسطين 

على 45 بالمائة فقط، مع استثناء 

المقّدسة  األماكن  من  بالمائة   1
بالقدس. 

بكميات  اليهود  تسلح  بريطانيا   -

قرار  بعد  األسلحة  من  كبيرة 

بين  االضطرابات  واحتدام  التقسيم 

اليهود والعرب.

 :1948 
وإنهاء  انسحابها  تعلن  بريطانيا  ـ 

انتدابها على فلسطين منتصف ليلة 

تعلن  صهيونية  ومنظمات  مايو،   15
قيام دولة إسرائيل.

تسيطر،  الصهيونية  والمنظمات  ـ 

بحسب مراجع تاريخية، على مخازن 

األسلحة التابعة للبريطانيين.

 :1949 
- بريطانيا تعترف رسميا بإسرائيل 

في 13 مايو.

نوكس  ألكسندر  السير  تعيين   -

في  بريطاني  بأعمال  قائم  أول  هيلم 

إسرائيل.

 :1951 
قائما  إيفانز  فرانسيس  تعيين   -

بأعمال بريطانيًا لدى إسرائيل.

:1952 
قائم  من  إيفانز  فرانسيس  رتبة  رفع 

في  بريطاني  سفير  إلى  بأعمال 

إسرائيل.

:1959 
الوزراء  لمجلس  اجتماع  مسودة 

بريطانيا  أن  عن  تكشف  البريطاني 

إلى  سرا  دبابات  ترسل  كانت 

القرن  خمسينيات  أواخر  إسرائيل 

العشرين.

 :1998 
بريطانيا وإسرائيل تعلنان تأسيس 

تكنولوجي  استثمار  صندوق 

أول تحالف تكنولوجي  مشترك، وهو 

إلسرائيل مع دولة أوروبية.

 :2016 
تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة   -

مع  الوثيقة  بالعالقات  تشيد  ماي 

منظمة  أمام  خطاب  خالل  إسرائيل، 

حزب  في  إسرائيل«  »أصدقاء 

المحافظين، وتعتبر وعد بلفور »أحد 

أهم الرسائل في التاريخ«.

رسميا  تتبنى  ماي  تيريزا  حكومة   -

هو  كما  السامية«  »معاداة  تعريف 

لذكرى  الدولي  التحالف  عن  صادر 

النازية(،  )المحرقة  الهولوكوست 

والذي يعتبر انتقاد إسرائيل وتشبيه 

النازية  بالممارسات  ممارساتها 

»ممارسة معادية للسامية«.

 :2017 
تحتفي  البريطانية  الحكومة 

بلفور،  لوعد  المئوية  بالذكرى 

وتقيم مأدبة عشاء بمشاركة تيريزا 

بنيامين  اإلسرائيلي  ونظيرها  ماي 

عائلة  من  أفراد  بحضور  نتانياهو، 

بلفور.

 :2020 
سوق  أكبر  رابع  تشكل  إسرائيل 

لصادرات بريطانيا في منطقة الشرق 

تمثل  فيما  إفريقيا،  وشمال  األوسط 

بريطانيا ثالث أكبر سوق إلسرائيل.

 :2021 
معدات  تستخدم  إسرائيل   -

خالل  الصنع  بريطانية  عسكرية 

مناطق  استهدفت  جوية  ضربات 

بحسب  غزة،  قطاع  في  سكنية 

صحيفة »الغارديان« البريطانية.

في  االبتدائية  المحكمة  -قضت 

النتهاكه  بلفور  وعد  ببطالن  نابلس 

قواعد القانون الدولي، محملة المملكة 

عن  القانونية  المسؤولية  المتحدة 

الشعب  حرمان  إلى  أدى  الذي  الوعد 

وأشار  حقوقه.  من  الفلسطيني 

الفريق  رئيس  الحوح  نائل  المحامي 

بأن  القضية،  تابع  الذي  القانوني 

القرار »دشن لمعركة قانونية كانت 

غائبة عن قيادة شعبنا«.

 :2022 
في  تشرعان  وإسرائيل  بريطانيا   -

جديدة  اتفاقية  بشأن  مفاوضات 

للتجارة الحرة.

ليز  البريطانية  الوزراء  رئيسة   -

سفارة  بنقل  تفكر  إنها  تقول  تراس 

القدس  )إلى  أبيب  تل  من  بالدها 

المحتلة(، عقب اجتماعها مع نظيرها 

هامش  على  البيد،  يائير  اإلسرائيلي 

الدورة السابعة والسبعين للجمعية 

العامة لألمم المتحدة بنيويورك.

{ رسالة شردت شعبا بأسره{ روتشيلد

{ بلفور

{ إصرار فلسطيني على العودة

غزة - األناضول- شارك 
عشرات الفلسطينيين 
في قطاع غزة، األربعاء، 

بوقفة احتجاجية 
بمناسبة الذكرى 

السنوية 105 لوعد بلفور، 
ودعًما لسكان الضفة 
الغربية والقدس في 
مواجهة االنتهاكات 

اإلسرائيلية.
نّظمت الوقفة الفصائل 

الفلسطينية أمام مقّر 
منسق األمم المتحدة 

لعملية السالم في 
الشرق األوسط، 

»أونسكو«، بمدينة غزة.
ووفق مراسلة األناضول، 

رّدد المشاركون في 
الوقفة هتافات تنّدد 
بوعد بلفور وتطالب 

بإسقاطه.
ورفع المشاركون الفتة 
كبيرة ُكتب عليها: »في 

الذكرى 105 لوعد بلفور 
المشؤوم.. كل الدعم 

لشعبنا في القدس 
والضفة«.

رسالة شردت الشعب الفلسطيني

»105« أعوام على الوعد المشؤوم
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كوستاريكا تعلن القائمة النهائية للمونديال
لمنتخب  الفني  المدير  سواريز،  فرناندو  لويس  الكولومبي  أعلن 

يستعدون  الذين  الالعبين  النهائية  القائمة  كوستاريكا، 

وذلك   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  نهائيات  في  للمشاركة 

وألمانيا  ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إسبانيا 

واليابان.

لفريق  المخضرم  الحارس  يتقدمها  العبا،   26 القائمة  وضمت 

للمرة  سيشارك  والذي  نافاس،  كيلور  جيرمان،  سان  باريس 

الثالثة تواليا.

بعث برسالة شديدة اللهجة لكل من يهاجم مونديال »2022«

الفيفا »ُيسكت« المشككين

المنتخبات  إلى  رسالة  )الفيفا(  وكتب 

القدم،  لكرة  العالم  كأس  في  المشاركة 

في  القدم  كرة  على  التركيز  على  يحثهم 

قطر وعدم السماح بجر هذه الرياضة إلى 

»معارك« أيديولوجية أو سياسية. 

رئيس  إنفانتينو  جياني  رسالة  وجاءت 

الفيفا وفاطمة سامورا األمين العام لالتحاد 

بعد عدد من االحتجاجات التي قامت بها 

تتراوح  قضايا  حول  العالم،  كأس  فرق 

والمخاوف  الميم  مجتمع  حقوق  بين 

بشأن معاملة العمال المهاجرين. 

عن  نقال  نيوز  سكاي  قناة  وذكرت 

الموجهة  الرسالة  في  وسامورا  إنفانتينو 

كأس  بطولة  في  مشاركة  دولة   32 إلى 

العالم لكرة القدم »من فضلكم، دعونا اآلن 

نركز على كرة القدم«. 

أن  نعلم  »نحن  الرسالة:  في  وأضافا 

ونحن  فراغ  في  تعيش  ال  القدم  كرة 

من  العديد  هناك  أن  القدر  بنفس  ندرك 

الطبيعة  ذات  والصعوبات  التحديات 

العالم،  أنحاء  جميع  في  السياسية 

القدم  لكرة  تسمحوا  ال  فضلكم  من  لكن 

باالنجرار إلى كل معركة أيديولوجية أو 

سياسية موجودة«. 

وتعد هذه النسخة هي األولى في التاريخ 

والشرق  العربي  الوطن  في  تقام  التي 

جماهيره  بشغف  المعروف  األوسط، 

 20 من  بداية  رسميا  منافساته  وتنطلق 

نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر. 

حمالت الهجوم قادها المنتخب األسترالي 

القدم  لكرة  الدانماركي  االتحاد  وسبقه 

الذي أكد أن العبي الدانمارك سيسافرون 

إلى كأس العالم بدون عائالتهم احتجاجا 

على سجل حقوق اإلنسان في البالد. 

وأكدت اللجنة المنظمة مرارا وتكرارا على 

أن كأس العالم في قطر للجميع، بغض 

النظر عن ميولهم مرحب بهم كما أن قطر 

وبشهادة الجميع نجحت في إحراز تقدم 

في مجال حقوق العمال. 

الفيفا،  »في  الرسالة  في  إنفانتينو  وقال 

نحاول احترام كل اآلراء والمعتقدات، دون 

إعطاء دروس أخالقية لبقية العالم«. 

وتابع »إحدى أعظم نقاط القوة في العالم 

وإذا كان اإلدماج  هي بالفعل تنوعه ذاته، 

هذا  احترام  يعني  فإنه  شيء،  أي  يعني 

أمة  أو  ثقافة  أو  شعب  يوجد  ال  التنوع. 

أفضل من اآلخرين«. 

 تأتي هذه الرسالة من قبل الفيفا لتجبر 

بعدما  والسكوت  التوقف  على  الجميع 

رفضت قطر الرد مرارا وتكرارا على الكثير 

وركزت  التشكيك  وحمالت  األكاذيب  من 

من  قوة  بكل  والتجهيز  العمل  في  فقط 

أجل إنجاح البطولة بأفضل صورة ممكنة 

من الناحية الفنية والتنظيمية أيضا.

الستضافة أول مونديال في الشرق األوسط

تواصل حمالت التأييد لقطر
الدولية  التأييد  حمالت  تواصلت 

رياضي  حدث  أكبر  قطر  الستضافة 

ينتظره الماليين حول العالم وهو بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

»ماريان«  مجلة  نشرت  السياق  هذا  وفي 

فوليو  فيليب  للسيناتور  مقاال  الفرنسية 

تحت  الفرنسي  الشيوخ  مجلس  عضو 

الفرنسيين  على  ينبغي  »ال  عنوان 

وقال فوليو  العالم بقطر«  مقاطعة كأس 

مونديال  مقاطعة  بضرورة  المطالبة  إّن 

قطر تعد أحد أمثلة األوامر وأنماط التفكير 

تبعات  تطالهم  ال  أطراف  عن  الصادرة 

قراراتهم لكنهم يّدعون فرض تطبيقها.

الفرنسيين  من   60% أّن  إلى  مشيرا 

مونديال  مشاهدة  ينوون  أنهم  يؤكدون 

أجرته  الذي  االستطالع  نتائج  وفق  قطر 

وكالة هاريس انتراكتيف والتي ُنشرت 

في 20 أكتوبر الماضي.

ووصف عضو مجلس الشيوخ الفرنسي 

أشبه  بأنها  المونديال  ضد  الحمالت 

لدى  صدى  تلقى  ال  التي  باإلمالءات 

الجمهور العادي الذي لديه رغبة جامحة 

في المضي قدما في التمتع بهذا الحدث 

مهما كلف الثمن.

وزير  جابرييل  زيغمار  قال  جانبه  من 

قطر  إن  السابق  االلماني  الخارجية 

مرساة أمان في منطقة غير مستقرة تّعج 

باألزمات.

على  له  تغريدات  سلسلة  في  وأشار 

أن  إلى  تويتر  االجتماعي  التواصل  موقع 

منظمات االمم المتحدة تقّيم الوضع في 

مما  وموضوعية  عداًل  أكثر  بشكل  قطر 

تقارير  ان  إلى  مشيرا  ألمانيا،  في  يجري 

للغاية  إيجابية  الدولية  العمل  منظمات 

في  المسبوقة  غير  اإلصالحات  تجاه 

المنطقة.

سياسة  األلماني  الخارجية  وزير  وهاجم 

قطر  مع  المانيا  تعامل  إن  وقال  بالده 

»يفتقر لالحترام« مطالبا برلين بمعاملة 

الثقة  أن  إلى  الدوحة.. ولفت  متوازنة مع 

األميركية  المتحدة  الواليات  توليها  التي 

لقطر يجب أن تحرك السياسيين األلمان 

لفهم االسباب التي جعلت أميركا ترى في 

قطر »شريكًا موثوًقا«.

النقد  ومستوى  حجم  أن  على  وشدد 

المانيا بالتحديد لقطر »أمر  الموجه من 

حديثة  دولة  قطر  أن  مؤكدا  مقبول«  غير 

أمامها الكثير في مسيرتها لتفعله.

 كتب           محمد الجزار 

{ إنفانتينو

أخيرا، وبعد طول 
انتظار وصمت طويل، 

رد االتحاد الدولي على 
حمالت الهجوم الشرسة 

والمسعورة من قبل 
منتخبات والعبين 

مشاركين في مونديال 
2022، ما بين دعوة 

للمقاطعة واتهامات ال 
أساس من الصحة. 

نطالب جميع المنتخبات بالتركيز 
في كرة القدم واالبتعاد عن السياسة 

ضمن بطولة سمو األمير للرماية

ختام مسابقة المسدس رجال وسيدات
ميادين  مجمع  على  أمس  اختتمت 

مسابقة  منافسات  لوسيل، 

ضمن  وسيدات  رجال  المسدس 

والقوس  للرماية  األمير  سمو  بطولة 

رماة  من  واسعة  بمشاركة  والسهم 

الوطني. منتخبنا 

ومثيرة،  قوية  المنافسات  وجاءت 

 25 ناري  المسدس  مسابقة  ففي 

أبو  محمد  الرامي  فاز  رجال،  متر 

جمع  ان  بعد  األول  بالمركز  طعيمة 

حمد  وحقق  نقطة،   551 رصيده  في 

برصيد  الثاني  المركز  طعيمة  أبو 

الشيبة  أسامة  وفاز  نقطة،   541
نقطة   541 برصيد  الثالث  بالمركز 

أيضا.

متر   25 المسدس  مسابقة  في  أما 

ماريانا  الرامية  فازت  سيدات، 

ان  بعد  األول  بالمركز  كانتانيال 

 556 برصيد  رصيدها  في  جمعت 

نصرة  الرامية  وحققت  نقطة، 

 547 برصيد  الثاني  الركز  محمد 

بالمركز  المطوع  نورة  وحلت  نقطة، 

546 نقطة. الثالث برصيد 

النهائي  جولة  السبت  اليوم  وستقام 

رجال  أمتار   10 البندقية  لمسابقة 

الفائزين  تتويج  تليها  وسيدات، 

ليسدل  األولى  الثالثة  بالمراكز 

البطولة. منافسات  على  الستار 

اإلصابة تحرم ناكاياما من المشاركة في المونديال

فعاليات مميزة تنتظر الجماهير

المنتخب الياباني يصل الدوحة.. اإلثنين

افتتاح قرية العنابي في مشيرب

المنتخب  فيه  يستعد  الذي  الوقت  في 

الياباني لبدء آخر تحضيراته لمونديال 

إلى  للوصول  البعثة  واستعداد  قطر، 

ما  وفق  المقبل  االثنين  يوم  الدوحة 

نادي  كشف  سابقا،  عنه  اإلعالن  تم 

القدم،  لكرة  اإلنجليزي  تاون  هادرسفيلد 

تعرض  ناكاياما  يوتا  الياباني  العبه  أن 

وسيخضع  أخيل  وتر  في  لإلصابة 

لعملية جراحية، األمر الذي يبعده تماما 

في  بالده  منتخب  مع  مشاركته  عن 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وكان ناكاياما قد اختير ضمن تشكيلة 

منتخب اليابان المكونة من 26 العبا، من 

المونديال،  نهائيات  في  المشاركة  أجل 

الياباني  المنتخب  سيخوض  حيث 

المنافسات في المجموعة الخامسة إلى 

جانب ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا.

له،  بيان  في  هادرسفيلد  نادي  وأعلن 

عامًا   25 العمر  من  البالغ  المدافع  أن 

تبعده  جراحية  عملية  بإجراء  سيقوم 

الدرجة  دوري  نهاية  حتى  المالعب  عن 

خروجه  بعد  وذلك  إنجلترا،  في  األولى 

التي  المباراة  خالل  مصابا  الملعب  من 

خسرها الفريق أمام سندرالند 0 - 2.

المتاحف األربعة في متاحف  العنابي في بيت الشركة، وهو أحد  اليوم قرية  تفتتح 

المقر  ويعتبر  القدم،  لكرة  القطري  االتحاد  تنظيم  من  العنابي  قرية  وتعد  مشيرب، 

والرياضية،  المرحة  األنشطة  من  والعديد  الوطني  بالمنتخب  لالحتفال  الرئيسي 

اليوم  مساء  الثامنة  في  االحتفالية  وستقام  والصغار..  لألطفال  المخصصة  وغيرها 

وسط حضور كبير، حيث تقام الفعاليات مع اقتراب انطالق كأس العالم 2022، وتوفر 

الفعاليات تجربة تفاعلية للزوار.

مدرب اإلكوادور:

العراق آخر المحطات قبل العنابي

الفارو  غوستافو  األرجنتيني   قال 

االكوادوري  المنتخب  مدرب 

أمام  القادمة  الودية  المباراة  إن 

المقرر  بموعدها  ستقام  العراق 

الجاري  الشهر  من   12 في 

هي  اإلسبانية  العاصمة  في 

والمهمة  األخيرة  الودية  التجربة 

الفريق  جاهزية  على  للوقوف 

التي  النهائية  القائمة  واختيار 

كأس  بطولة  غمار  ستخوض 

نوفمبر  من   20 الـ  في  العالم 

اإلكوادور  أن  خصوصًا  الجاري 

أمام  االفتتاحي  اللقاء  ستلعب 

صاحب  القطري  المنتخب 

األرض والجمهور. 

إشادته  عن  الفارو   وأعرب 

العالية  المعنوية  بالحالة 

الحالة  وكذلك  فريقه  لالعبي 

وجاهزية  والفنية،  البدنية 

تفاؤله  وكذلك  العناصر  جميع 

متميز  مستوى  العبيه  بتقديم 

صعوبة  رغم  المونديال  في 

أمام  خصوصا  المباريات 

مستضيف البطولة »قطر« التي 

شهد منتخبها تطورا ملحوظا في 

بكأس  فوزه  بعد  األخيرة  الفترة 

آسيا 2019 كذلك مشاركته في 

والكأس  أميركا  كوبا  بطولتي 

الذهبية.

أوقعتها  التي  اإلكوادور   وتطمح 

في   2022 العالم  كأس  قرعة 

جانب  إلى  األولى،  المجموعة 

»قطر–السنغال- من  كل 

رقم  تحقيق  إلى  هولندا« 

الوصول  بعد  جديد  قياسي 

 2006 نسخة  في   16 الـ  دور  إلى 

اإلكوادور  شاركت  كما  بألمانيا 

في  العالم  كأس  نهائيات  في 

عام  واليابان  الجنوبية  كوريا 

 2014 عام  والبرازيل   2002
وخرجت من الدور األول في كلتا 

المشاركتين.

{ غوستافو الفارو

كتب       علي المي

إنفانتينو: نحاول احترام كل اآلراء والمعتقدات 
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فاطمة سامورا األمين العام لالتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا«:

الشعب القطري »األكرم« على وجه األرض

النطالق  التنازلي  العد  بدء  مع 

العالم  كأس  بطولة  منافسات 

2022، والتي تقام ألول مرة في منطقة 
العربي  والوطن  األوسط  الشرق 

قطر  ستقدمه  ماذا  الجميع  يترقب 

للعالم. 

ضد  الشرسة  الهجوم  حمالت  ورغم 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أن  إال  قطر 

قطر  قدرات  في  جدا  يثق  –الفيفا- 
أفضل  على  سارت  التي  وتجهيزاتها 

ما يكون على مدار 12 عاما كاملة، وهو 

عام  أمين  سامورا  فاطمة  أكدته  ما 

كبيرا  نجاحا  توقعت  والتي  الفيفا، 

للحدث الكروي الكبير على أرض قطر 

خالل الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 

ديسمبر. 

موقع  على  ضيفة  سامورا  وحلت 

الفيفا في حوار سريع تحدثت خالله 

عن البطولة وآخر تجهيزات قطر. 

أّن  سامورا  فاطمة  قالت  البداية  في 

العالم سيوجه أنظاره إلى دولة قطر، 

مليئًا  كرويًا  مهرجانًا  ستشهد  التي 

باالحتفاالت انطالقًا من يوم األحد 20 

بداية  صافرة  موعد  الحالي،  نوفمبر 

مونديال 2022. 

قطر  في  العالم  »كأس  وأضافت: 

من  تحدث  لم  أشياء  ستشهد 

في  تقام  بطولة  أول  فهي  قبل، 

كل  فيها  تجتمع  مرة  وأول  المنطقة، 

)تقصد  واحد  مكان  في  المنتخبات 

إليه  سيفد  قريبة(  جغرافية  منطقة 

أنحاء  مختلف  من  المشجعون 

ويرقصوا  ويغنوا  ليجتمعوا  العالم، 

ويطلقوا المشاعر اإليجابية للعالم«. 

قطر  الناس  يرى  »قد  وتابعت: 

الناس  مثل  محافظًا،  مجتمعًا 

الشعب  لكن  السنغال،  بلدي  في 

القطري أكثر الناس كرمًا على وجه 

األرض، الطعام رائع، الشاي جميل، 

الكورنيش  على  تتمشى  وحين 

تشاهده  لم  شيئًا  سترى  المذهل، 

والنور  السحر  سترى  قبل،  من 

والمذاق واالبتسامات«. 

 32 سيرى  »الجميع  وأوضحت: 

يرتدون  ومشجعيهم  منتخبًا 

باحتفاالت  ويستمتعون  القمصان، 

سيصبحون  أناسًا  سنلتقي  فرقهم، 

كأس  بعد  طويلة  لفترة  أصدقاءنا 

الخصوص،  وجه  على  لكن  العالم، 

فقط،  واحد  بشيء  سيستمع  الكل 

وهو عشق كرة القدم«. 

هو  سيكون  االفتتاح  »حفل  وأردفت: 

على  إبهارًا  األكثر  الرياضي  الحدث 

لكيال  تتذكر  أن  فقط  عليك  اإلطالق، 

على  يجب  ألنه  منه،  جزء  أي  تفوت 

المشجع أن يجلس في مقعده قبل 

)تقصد  مساء  والنصف  الخامسة 

أجمل  وستشاهد  الدوحة(،  بتوقيت 

حفل افتتاح على وجه األرض«. 

مكان  أفضل  »لعل  أيضا:  وتابعت 

المالعب  بعد  االحتفاالت  لمشاهدة 

الممشى  هذا  الكورنيش،  هو 

قلياًل  يذكرني  البحر  بمحاذاة 

داكار  في  السنغال  بكورنيش 

تتخيل  أن  لك  رائع.  إنه  األم،  ببلدي 

العبوها  يرتدي  منتخبًا   32 وجود 

ويرقصون  ويغنون  فرقهم  قمصان 

بالطبع  هذا  ويستمتعون،  ويهتفون 

يعلم  »كما  وأردفت:  مذهل«.   أمر 

التيرانغا  أسود  فإن  الجميع، 

سيكونون  أفريقيا  أبطال  )السنغال( 

وغانا  وتونس  المغرب  جانب  إلى 

بهذا  أحلم  وأنا  وأتمنى  والكاميرون، 

الدول  إحدى  أرى  بأن  يوم،  كل  األمر 

على  األغلى  الكأس  ترفع  األفريقية 

اإلطالق يومًا ما، ولم ال يحدث هذا في 

حديثها  سامورا  واختتمت  قطر«.  

بصفتي  يهمني  ما  »أكثر  قائلة: 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  عام  أمين 

في  القدم  بكرة  االحتفال  أشاهد  أن 

جميع أنحاء العالم، ال أطيق االنتظار 

حتى آتي إلى قطر، ألن هذا سيحدث 

قطر  مونديال  تابعوا  لذا  قريبًا، 

من  العشرين  في  وسنراكم   ،2022
والنصف  الخامسة  الساعة  نوفمبر 

نستمتع  حتى  الدوحة،  بالعاصمة 

بالساحرة المستديرة«.

{ فاطمة سامورا 

قطر مجتمع محافظ والعالم سيشاهد »مهرجانا كرويا« في »20« نوفمبر

القطريون مستعدون الستقبالك 
بأفضل ضيافة يمكنك تخيلها 

أيًا كان عرقك أو دينك وتوجهك االجتماعي فأنت مرحب بك

محمد الجزار عندما تتمشى على كورنيش الدوحة كتب
سترى شيئا لم تشاهده من قبل 

الكل سيستمتع بشيء واحد فقط 
في قطر هو عشق كرة القدم 

الدكتور معتصم جعفر رئيس االتحاد السوداني لكرة القدم يؤكد:

حمالت التشكيك 
المغرضة »مرفوضة«..!

وقال رئيس االتحاد السوداني في تصريح له: ان 

االتحاد السوداني يقف مع قطر ويرفض حمالت 

التي تتعرض  التشويه و»التشكيك المغرضة« 

تعطل  لن  الحمالت  هذه  ان  وتابع:  قطر..  لها 

مسيرة قطر التي بدأت مبكرا في تنظيم بطولة 

بل  فحسب  قطر  تمثل  ال  وتاريخية  استثنائية 

هي بطولة لكل العرب.

وقال رئيس االتحاد السوداني إلى ان كل العرب 

األولى  للمرة  للبطولة  قطر  باستضافة  فخورون 

البعض يهتف  االوسط وهو ما جعل  الشرق  في 

ويرفض هذا األمر، مشيرا إلى أن قطر قادرة على 

تنظيم البطولة على أفضل المستويات خاصًة 

خالل  من  جاءت  طيبة  بسمعة  تتمتع  وانها 

استضافتها لكبرى البطوالت.

االتحاد  في  انهم  معتصم  الدكتور  واوضح 

االتحاد  مع  متميزة  عالقات  تربطهم  السوداني 

ستنظم  قطر  ان  في  ثقتهم  ان  كما  القطري 

بطولة استثنائية ترسل من خاللها لكل العالم 

- عبر قطر - تؤكد فيها قدرة العرب على تنظيم 

فريًدا  سيكون  بتنظيم  مونديالية  نسخة 

ومختلًفا عطًفا على ما ظلت تقوم به الدوحة من 

جهود كبيرة.

إلى  القدم  لكرة  السوداني  االتحاد  رئيس  وأشار 

 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  إقامة  أن 

دعوة  بمثابة  العربية  المنطقة  في  األولى  للمرة 

للعالم أجمع حتى يتعرف على الثقافة العربية، 

وهي  العالم  كأس  قيم  أهم  إحدى  يحقق  بما 

التواصل والتفاعل بين الشعوب.

المنتخبات  لكل  التوفيق  الختم  سر  وتمنى 

ثقته  وأبدى  بالبطولة…  المشاركة  العربية 

الذي  الضخم  التحدي  في  قطر  بنجاح  التامة 

كأس  وهو  اآلن  من  اسبوعين  بعد  ينتظرها 

طريق  في  قطر  أنجزته  ما  أن  مؤكدا  العالم، 

مرة  ألول  العالم  كأس  الحتضان  استعداداتها 

يدعو  متوسطية  والشرق  العربية  المنطقة  في 

ستكون   2022 قطر  نسخة  أن  مضيفا  للفخر، 

األفضل في تاريخ كأس العالم.

السنوات  في  قطر  دولة  أنجزته  ما  ان  وأضاف 

الرياضية  المنشآت  بخصوص  األخيرة 

التي ستجرى فيها مباريات  والمالعب الضخمة 

حيث  من  كعرب  لنا  للفخر  يدعو  المونديال، 

واإلمكانيات  المحكم  والتنظيم  المالعب  روعة 

ستنظم  قطر  أن  في  ثقتهم  يزيد  ما  الضخمة، 

أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم على كافة 

المستويات.

االستعداد،  أهبة  على  باتت  قطر  أن  على  وشدد 

وكل األمور جاهزة الستضافة المونديال، معتبرا 

أن هذه البطولة ستكون نسخة استثنائية.

فخورون 
باستضافة 

قطر 
لمونديال 

العرب  أكد الدكتور معتصم جعفر سر الختم رئيس االتحاد السوداني 
لكرة القدم، عن دعمهم لدولة قطر في استضافة بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022، المقرر انطالقها في 20 نوفمبر الجاري. 

عوض الكباشي كتب

األوروغوياني بابلو ريهيرمان لموقع اللجنة العليا:

الجماهير ستخلق أجواًء رائعة
بابلو  أوروغواي  منتخب  مشجع  قال 

الدوحة  في  يقيم  الذي  ريهيرمان، 

منتخب  جماهير  إن  سنوات،  منذ 

بالده ستتوافد باآلالف إلى قطر خالل 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

في  خاصة  أجواًء  وستخلق   ،™2022
مدرجات استادات المونديال.

وأضاف ريهيرمان، البالغ من العمر 49 

الكثير  يعني  العالم  كأس  أن  عامًا، 

لهم  سيكون  أنه  مؤكدًا  بالده،  ألبناء 

حضور واضح في كل مكان بعاداتهم 

من  سيعبرون  التي  وتقاليدهم 

خاللها عن فخرهم ببالدهم، وفريقهم 

وتاريخه في البطولة العالمية. 

Qatar2022.( لموقع  حوار  وفي 

منافسات  انطالق  من  أيام  قبل   ،)qa
الذي  ريهيرمان،  دعا  المونديال، 

والغاز،  النفط  قطاع  في  يعمل 

ويقيم مع زوجته وطفليه في منطقة 

بالده  منتخب  مشجعي  المسيلة، 

قبل  القطرية  الثقافة  على  للتعرف 

القدوم إلى البالد، مشيرًا إلى أن ذلك 

ضوء  في  يفعلوه،  أن  يجب  ما  أول 

عن  وتقاليدها  قطر  عادات  اختالف 

وأوصاهم  األخرى،  البلدان  من  كثير 

كبيرة  لكل  والتخطيط  بالبحث 

احترام  المهم  »من  وقال:  وصغيرة، 

يتحلى  وأن  وشعبه،  البلد  ثقافة 

لتستمتعوا  بالمرونة  سلوككم 

بتجربة مميزة خالل كأس العالم«. 

ُيسأل  أنه  إلى  ريهيرمان  وأشار 

عن  أوروغواي  في  أقرانه  من  كثيرًا 

أماكن  عن  وتحديدًا  البطولة، 

المتاحة  الخيارات  وأفضل  اإلقامة 

ما  أكثر  »إن  لهم:  فيؤكد  للسكن، 

متقاربة  أنها  البطولة  هذا  يميز 

المسافات، ما يعني أنكم ستكونون 

أو  الفندق  من  مقربة  على  دائمًا 

المشجعين  منطقة  أو  االستاد 

وحول  تواجدكم«.   مكان  كان  مهما 

في  المتوقعة  الجماهيرية  األجواء 

أن  ريهيرمان  أوضح  االستادات، 

مبارياته  سيخوض  بالده  منتخب 

من  ثالثة  على  المجموعات  دور  في 

المدينة  وهي  المونديال،  استادات 

التعليمية ولوسيل والجنوب، وتوقع 

بهدير  الثالثة  االستادات  تتزّين  أن 

ستشعل  التي  أوروغواي  مشجعي 

حماس العبي المنتخب على أرضية 

االستادات  أن  موضحًا  الملعب، 

ستبهرهم بجمال تصميمها ومرافقها 

المتطورة.
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يتقدم

 االتحاد القطري لكرة القدم 
بخالص العزاء وعظيم املوساه

إلى

سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني
رئيس االتحاد القطري لكرة القدم

وإخوانه

 سعادة الشيخ نايف بن خليفة بن أحمد آل ثاني 
 سعادة الشيخ عـلــي بن خليفة بن أحمد آل ثاني 

في وفاة املغفور لها إن شاء الله

والــــــدتهـم
 الشيخة سارة بنت حسن بن علي آل ثاني 

 سائلني املولى عز وجل
أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان
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في تجربته الودية قبل األخيرة ضمن تحضيراته للمونديال

العنــابي يـواجــه بنمــا الليـلــة
أمام  األخيرة  قبل  مباراته  القدم  لكرة  األول  منتخبنا  يخوض 

اليوم، في إطار معسكره بمدينة ماربيا  منتخب بنما مساء 

 FIFA اإلسبانية، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 

قطر 2022، ولمباراته األولى في البطولة أمام منتخب اإلكوادور 

المجموعة  ضمن  وذلك  الجاري،  نوفمبر   20 يوم  االفتتاح  في 

األولى التي تضم أيضا المنتخبين الهولندي والسنغالي.

ويلعب المنتخب القطري في المجموعة األولى بكأس العالم 

FIFA قطر 2022، التي تضم، إلى جانبه، منتخبات اإلكوادور 
بمواجهة  البطولة  في  مشواره  وسيبدأ  وهولندا،  والسنغال 

نوفمبر   20 يوم  االفتتاحية  المباراة  في  اإلكوادور  منتخب 

وأخيرا  منه،   25 يوم  السنغال  منتخب  يلتقي  ثم  الجاري، 

منتخب هولندا في 29 من الشهر نفسه.

الخامس  والمركز  60 عالميا،  المركز  ويحتل منتخب بنما 

ولم  )كونكاكاف(،  الشمالية  أميركا  قارة  مستوى  على 

المركز  في  حل  حيث  قطر  مونديال  إلى  التأهل  يستطع 

نقطة   21 برصيد  النهائية  القارية  التصفيات  في  الخامس 

الملحق  خاضت  التي  كوستاريكا  عن  نقاط   4 وبفارق 

العالمي. 

الودية  مبارياته  كل  خاض  العنابي  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

األوروبية سواء في إسبانيا  الماضي بمعسكراته  منذ يونيو 

الحاسمة  بالتجربة  أشبه  بنما  مباراة  وستكون  النمسا  أو 

وقبل األخيرة قبل لقاء اإلكوادور الرسمي في افتتاح مباريات 

المونديال. 

األخيرة  الرسمية  الودية  للمواجهة  األول،  العنابي  ويستعد 

سيعود  التي  الجاري،  نوفمبر   9 يوم  ألبانيا  منتخب  أمام 

المغلق  معسكره  في  سينتظم  حيث  الدوحة،  إلى  بعدها 

بأسباير زون بالتزامن مع فترة التفريغ الرسمية المعلنة من 

قبل فيفا لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تبدأ 

14 نوفمبر المقبل، أي قبل ستة أيام من انطالق البطولة.

عوض الكباشي كتب

يستقر عليها الجهاز الفني

القائمة الرئيسية

األخيرة  والمباراة  اليوم  مباراة  تعتبر 

االستقرار  قبل  جيدة  فرصة  هي  القادمة 

ستخوض  التي  النهائية  القائمة  على 

لالتحاد  رفعها  سيتم  والتي  المونديال، 

من  أسبوع  نحو  قبل  القدم  لكرة  الدولي 

نوفمبر   20 في  المونديال  انطالقة  موعد 

المرحلة  هذه  تعتبر  كما  المقبل، 

التحضيرات  من  والمهمة  األخيرة  هي 

غمار  خوض  قبل  آسيا  لبطل  بالنسبة 

وسيواجه  العالم،  كأس  منافسات 

لضمان  وذلك  بنما،  منتخب  العنابي 

وأن  خاصة  لالعبين،  أكثر  التنافسية 

أنديتهم  من  تفريغهم  تم  العنابي  العبي 

منذ نهاية الموسم الماضي وذلك لضمان 

العالم،  كأس  لبطولة  تحضير  أفضل 

للظهور  الفني  وجهازه  العنابي  ويتطلع 

بأفضل صورة ممكنة بهذا التحدي الكبير 

أول  في  العنابية  الكتيبة  ينتظر  الذي 

مشاركة مونديالية.

فرص لجميع 
العناصر

حرص األسباني فيليكس 

سانشيز خاللها على منح 

عناصر منتخبنا الفرصة 

من خالل المباريات الودية 

الكثيرة التي لعبها وكانت 

هناك تجربًة جيدة أمام 

فريق منافس بالليجا 

ة وليس منتخًبا 
َّ

اإلسباني

تقليدًيا، وقد تحققت 

العديد من الفوائد بعد 

هذه التجِربة، منها القدرة 

على رفع مستوى العمل 

التنظيمي، وغلق منافذ 

اللعب أمام نجوم محترفة 

تتنافُس في دوري متقدم 

عالمًيا، بجانب منح 

الفرصة لعدٍد كبيٍر من 

الالعبين لتوفير دكة قوية 

قادرة على تعويض أي 

غيابات محتملة مع اقتراب 

المرحلة الحاسمة من 

انطالق المونديال، والودية 

الثانية كانت أمام فريق 

التسيو اإليطالي، وُأقيمت 

تلك المباراة خلف األبواب 

المغلقة، وانتهت بالتعادل 

السلبي دون أهداف، وقد 

ل اإلسباني فيليكس  فضَّ

ب العنابي 
ِّ

سانشيز، مدر

عدم إذاعة المباراة خالل 

معسكر المنتخب وقتها 

في النمسا من أجل فرض 

أقصى درجات التركيز 

على الالعبين والعمل على 

معالجة كافة السلبيات 

التي تظهر في اللقاءات مع 

إتاحة الفرصة لالعبين 

لمعرفة مدى جاهزية 

الفريق لخوض منافسات 

البطولة.

تعادل سابق
سبق وأن قابل العنابي منتخب بنما 

مع  وتعادل  الكونكاكاف  بطولة  في 

بنما بثالثة أهداف لمثلها.

بالوصول  الفتة  نتائج  العنابي  حقق 

تصدر  حيث  النهائي،  قبل  الدور  إلى 

األول  الدور  في  الرابعة  المجموعة 

على  فوزين  بعد  نقاط  سبع  جامعًا 

كل من غرينادا برباعية نظيفة وعلى 

هندوراس بثنائية دون رد.

المدرب  يدخل  أن  المتوقع  ومن 

سانشيز  فيليكس  اإلسباني 

مستوى  على  طفيفة  تغييرات 

خالل  للمنتخب  الرسمي  التشكيل 

مواجهتي بنما وألبانيا.

التشكيل األقرب للمواجهة
بتشكيلة  الليلة  مواجهة  العنابي  يخوض  أن  يتوقع 

مكونة من: مشعل سعد الشيب في حراسة المرمى، 

وبيدرو ميجيل وبسام الراوي وطارق سلمان وعبدالكريم 

حسن وهمام األمين، وبوعالم خوخي وكريم بوضياف 

وعبدالعزيز حاتم، وأكرم عفيف والمعز علي، مع وجود 

خيارات بديلة في الشوط الثاني عبر إشراك كل من: 

وعلي  وعد،  ومحمد  الهيدوس  وحسن  برشم  مشعل 

أسد، وإسماعيل محمد، ومحمد مونتاري.

الجهاز  ألبانيا،  أمام  والمقبلة  اليوم  مباراة  وستمكن 

حول  جيد  تصور  وضع  من  القطري  للمنتخب  الفني 

الكثير من الالعبين، بعد أن ركز خالل اآلونة  وضعية 

وتكريس  السلبية،  النقاط  مشاهدة  على  األخيرة 

تضمن  التي  الحلول  ووضع  اإليجابية،  النواحي 

التوصل للرؤية المناسبة.

تصنيف منتخبنا الوطني
عالميا،   50 المركز  حاليا  القطري  المنتخب  ويحتل 

خالل  تاريخه  في  حققه  مركز  أفضل  كان  فيما 

المركز  إلى  بوصوله   2021 أغسطس  شهر  تصنيف 

الـ 42 عالميا بفضل نتائجه وانتصاراته في مشاركته 

استضافتها  التي  الذهبية  الكأس  ببطولة  األولى 

 2021 ويوليو  يونيو  في  األميركية  المتحدة  الواليات 

ووصوله فيها إلى الدور نصف النهائي. وشهدت الفترة 

التي تزامنت مع تتويج األدعم بلقب أمم آسيا 2019 في 

اإلمارات، تحقيقه لقفزة هائلة بصعوده من المركز 93 

عالميا إلى المركز 55.

ألبانيا  منتخب  مواجهة  القطري  للمنتخب  وسبق 

عن  وأسفرت   2012 مايو  في  األولى  مناسبتين،  في 

العاصمة  في  واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  ألبانيا  فوز 

الثانية  المواجهة  كانت  فيما  مدريد،  اإلسبانية 

بالنمسا في مايو 2016.

مدارس مختلفة
الودية  المباريات  من  عددا  المنتخب  لعب 

أمام  الرسمية مع مدارس مختلفة  الرسمية وغير 

كل من هندوراس، التي فازوا عليها بهدف نظيف 

المعز علي، وقبل ذلك فازوا على منتخبي  سجله 

وغواتيماال  واحد(  هدف  مقابل  )بهدفين  نيكاراغوا 

القطري  المنتخب  واجه  كما  نظيفين.  بهدفين 

على  الماضي  سبتمبر   27 يوم  التشيلي  نظيره 

فيينا،  النمساوية  بالعاصمة  بارك  فيوال  ملعب 

ذلك  قبل  وخسر  لمثلهما..  بهدفين  معه  وتعادل 

من نظيره الكندي بهدفين دون رد.

مع  مباراة  الماضي  سبتمبر  شهر  في  لعب  كما 

وينر  استاد  على  للمحليين  كرواتيا  منتخب 

أهداف  بثالثة  وخسرها  النمسا،  في  نويشتات 

دون رد.

رأي

فخر العرب 
رغم أنف 
الظالمين!!

سالم الهاملي 

 صحفي قطري

اإلعالم مرآة المجتمع! هكذا قيل لنا في 

مقاعد الجامعة في النظري، لكن التطبيقي 

يفتح العيون على أن هذا اإلعالم ظالم 

أحيانا، ومستفز أيضا!

طبعا لست هنا للحديث عن اإلعالم 

السياسي ولو أن القاعدة تنطبق على 

الجميع، لكن في اإلعالم الرياضي الذي 

ننتمي له نستذكر مباشرة ما قاله الشاعر 

طرفة بن العبد »وظلم ذوي القربي أشد 

مضاضة على النفس من وقع الحسام 

المهند« والمقصود هنا التعتيم اإلعالمي 

الذي يتعرض له جوهرة عربية المعة 

إسماعيل بن ناصر..

من الغريب أن يظل اإلعالم العربي والغربي 

يتغنى لحد الساعة بنجوم اختفت من 

السماء، اعتزل من اعتزل ومنها من خفت 

بريقه، وال يرسل أسطره نحو بن ناصر وما 

يقوم به في المالعب اإليطالية واألوروبية!! 

فعال ال يوجد تجاهل وظلم رياضي مثل 

الذي يمس بن ناصر!

إسماعيل ربما وقع ضحية السمه العربي 

بالنسبة لإلعالم الغربي وضحية لفريقه 

بالنسبة لإلعالم العربي! فبعدما كانت 

وسائل اإلعالم هي من تصنع الرأي العام، 

انعكست القاعدة مع وسائل التواصل 

االجتماعي وأصبح الجمهور من يصنع 

مضمون وسائل اإلعالم! وبالنسبة لهذه 

الوسائل فإن التركيز على محرز السيتي 

وصالح ليفربول أفضل من إعطاء إسماعيل 

ميالن حقه في زمن لم يعد للعراقة والتاريخ 

والبطولة عنوان! فمن يعتقد أن مرض 

ميالن الظرفي هو خاتمة فعالقته بكرة 

القدم تحتاج إلعادة مراجعة! 

نتفق جميعا على أن الثنائي محرز وصالح 

فخر للعرب ولمنتخبات بالدهما لكن هذا ال 

يعني إقصاء بن ناصر ونسيانه وهو يقدم 

يوميا دروسا في »الغرينتا« والبسالة حتى 

أنه ذكرنا بالزمن الجميل، وجعلنا نشاهد 

أناقة ألبرتيني وشراسة سيدورف وغرينتا 

غاتوزو في رجل واحد.

أرقام وإحصائيات بن ناصر جعلته األفضل 

في إيطاليا في منصبه وقد تدفعك حتى 

لتصنيفه ضمن األحسن في العالم لو 

سلطت األضواء نورها عليه وأوفته التغطية 

اإلعالمية حقه، خاصة وأنه كان أحد 

صانعي عودة الميالن محليا التي طال 

أمدها عندما قاده لتحقيق السكوديتو 

ليرفع اليوم تحدي إعادته أوروبيا فأضحى 

في وقت قصير محبوب جماهير السان 

سيرو التي تعتبره قائدا بدون شارة وال 

تفوت أي فرصة للتغني باسمه وتضغط 

على مالديني لتمديد عقده بعد أن كشرت 

األندية األوروبية الكبرى أنيابها لخطفه، 

فهنيئا للعرب بفخر قد اقترب.



من  األرجنتيني  المنتخب  يعتبر 

المرشحين لنيل لقب كأس العالم قطر 

مع  الكبيرة  الرغبة  هذه  وظهرت   ،2022
بالنسخة  ميسي  ليونيل  جيل  تتويج 

األخيرة لبطولة كوبا أميركا.

في  الترشيحات  من  الكثير  وتصب 

األرجنتيني،  المنتخب  مصلحة 

اللقب،  لنيل  األول  المرشح  باعتباره 

على  قدمها  التي  المميزة  العروض  بعد 

امتداد عامي 2021 و2022 ومحافظته على 

 35 منذ  ممتدة  هزيمة  دون  من  مسيرة 

مباراة.

ويملك التانجو سجاًل حافال باأللقاب على 

المستوى القاري حيث توج بلقب »كوبا 

أميركا« في 15 مناسبة وهو رقم قياسي 

قاري يتساوى فيه مع منتخب أوروغواي، 

لكن منتخب األرجنتين يملك أيضا رقما 

للنهائي  الوصول  مرات  عدد  في  قياسيا 

وذلك في 29 مناسبة.

عدد  في  القياسي  الرقم  امتالكه  ورغم 

التتويجات بكوبا أميركا، إال أن منتخب 

للتتويج  عاما،   28 نحو  انتظر  التانجو 

بين  وذلك  المسابقة  بلقب  جديد  من 

فيها  عاد  التي  و2021،   1993 نسختي 

باللقب من البرازيل بعد نهائي مثير أمام 

البلد المضيف )1ـ0(، وقد حصل ميسي 

على لقبه األول في مسيرته الدولية.

بلقب  األرجنتيني  المنتخب  توج  كما 

ـ يويفا« التي  بطولة كأس »الكومنبول 

الجنوبية  أميركا  بطل  بين  ُتلعب 

وأوروبا في مناسبتين وذلك عامي 1993 

و2022، النسخة األخيرة التي فاز فيها 

على إيطاليا، وأحرز الميدالية الذهبية 

ألعاب  ضمن  القدم  كرة  لمسابقة 

مناسبات   7 في  األميركية  القارة 

الذهبية  والميدالية   2019 آخرها 

الجنوب  األلعاب  ضمن  القدم  لكرة 

و1986..   1982 في  مرتين  أميركية 

ليونيل  الشاب  المدرب  ويعول 

الالعبين  مجموعة  على  سكالوني 

في  ينشطون  الذين  المميزين، 

أقوى الدوريات األوروبية، من أسماء 

ثقيلة لديها إمكانيات فردية هائلة، 

سان  باريس  نجم  ميسي  من 

بتحقيق  يرغب  الذي  جيرمان 

فرصة  في  مونديالي  لقب  أول 

وكذلك  له،  األخيرة  تعتبر 

دي  أنخيل  يوفنتوس  العب 

إنتر ميالنو لوتارو  ماريا ومهاجم 

مارتينيز، والعب أتلتيكو مدريد 

مع  المتألق  بول  دي  رودريو 

التانجو في آخر نسختين من 

كوبا أميركا.

كتب
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أبرز المرشحين لنيل لقب مونديال قطر »2022«

األرجنتين.. تبحث عن الهاتريك

{ منتخب األرجنتين

وحيد بوسيوف
ميسي.. الفرصة األخيرة

باريس  وفريق  التانجو  نجم  ميسي  ليونيل  أعلن 

مونديال  ان  الماضي،  الشهر  خالل  جيرمان  سان 

ليو  ويرغب  له،  بالنسبة  األخير  سيكون   2022 قطر 

بالتتويج  الختام  مسك  مشاركاته  ختام  يكون  ان 

ان  بعد  نيله،  من  يتمكن  لم  الذي  الوحيد  باللقب 

مع  األولى  للمرة  ليو  ظهر  إذ  مناسبات،   4 في  شارك 

2005، وخاض حتى اآلن  منتخب بالده األول في عام 

األربع  وخالل  هدفًا..   90 وسجل  دولية،  مباراة   164

و2010،   ،2006 وهي  العالم،  لكأس  السابقة  نسخ 

في  األرجنتينية،  األسطورة  شارك  و2018،  و2014، 

أهداف،   6 سجل  دقيقة،   1625 بمعدل  مباراة،   19
وصنع 5.

يحمله  كان  الذي  القياسي  الرقم  ميسي  وسيتجاوز 

ماسكيرانو  وخافيير  مارادونا  دييجو  مع  باالشتراك 

على صعيد المشاركة، لكنه لم يأت باللقب بعد إلى 

بوينس آيرس مثلما فعلها مارادونا عام 1986.

}

ميسي

}

سكالوني.. يطمح إلنجاز جديد

دي ماريا.. عودة في  الوقت المناسب
يشرف على حظوظ منتخب األرجنتين ليونيل 

سكالوني الذي تم تعيينه في الثالث من أغسطس 

2018 على رأس المنتخب خلفا لمواطنه خورخي 

سامباولي الذي أقيل من مهامه عقب 

خروج األرجنتين من ثمن نهائي 

كأس العالم 2018..ونشط ليونيل 

سكالوني العبا في أندية عديدة من 

بينها إستوديانتس في األرجنتين 

وريال مايوركا وديبورتيفو الكورونا في 

إسبانيا والزيو روما وأتاالنتا الذي أنهى 

فيه مشواره كالعب في 2015 قبل أن 

يتفرغ للتدريب لتكون أولى تجاربه 

قيادة منتخب بالده.. ويخوض منتخب 

األرجنتين الدور األول من مونديال قطر 

ضمن المجموعة الثالثة التي تضم 

منتخبات بولندا والسعودية والمكسيك.

شكلت عودة آنخيل دي ماريا بعد تعافيه 

من اإلصابة دفعة معنوية للمنتخب 

األرجنتين، بعد اإلصابة التي تعرض لها مع 

فريق يوفنتوس، أبعدته لمدة 3 أسابيع..

ويعتبر دي ماريا من أسلحة المدرب 

سكالوني، لهذا فعودته جاءت في الوقت 

المناسب، بعد أن ساهم في تتويج التانجو 

بلقب »كوبا أميركا 2021، وكذلك 

كأس »الكومنبول ـ يويفا« أمام 

ايطاليا.

وشارك دي ماريا هذا الموسم 

في 4 مباريات مع يوفنتوس، 

بعد ان انتقل لصفوف 

الفريق قادما من نادي باريس 

سان جيرمان.

أوتاميندي..قائد الدفاع
أوتاميندي  نيكوال  األرجنتيني  المنتخب  دفاع  يقود 

مدافع  مارتينيز  ليساندرو  من  كل  رفقة  بنفيكا،  العب 

والظهير  توتنهام،  العب  روميرو  أو  يونايتد  مانشستر 

األيمن مولينا، والظهير األيسر نيكوالس تاليافيكو.

الموسم مع فريق  رائعة هذا  أوتاميندي مستويات  وقدم 

هذا  مباريات  كل  في  شارك  حيث  البرتغالي،  بنفيكا 

الدوري  ترتيب  جدول  فريق  يتصدر  حيث  الموسم، 

6 نقاط  11 مباراة بـ31 نقطة بفارق  البرتغالي بعد مرور 

عن صاحب المركز الثاني براجا.

وساهم أوتاميندي في تأهل بنفيكا للدور السادس عشر 

في  يوفنتوس  أقصى  أن  بعد  اوروبا،  أبطال  دوري  من 

المجموعة السابعة.

الوتارو مارتينيز.. نجم اإلنتر
يملك  ميسي،  عن  بعيدا 

عناصر  األرجنتيني  المنتخب 

الخط  مستوى  على  جيدة 

الالعبين  أهم  ومن  الهجومي، 

المميزين في صفوف التانجو، 

اإلنتر. الوتارو مارتينيز نجم 

مستويات  الوتارو  وقدم 

منذ  النيراتزوري،  مع  ثابتة 

الفريق  بصفوف  التحاقه 

 ،2019 /  2018 موسم  خالل 

في  رشحه  ما  وهذا 

المناسبات  من  العديد 

بنادي  لاللتحاق 

انتقال  قبل  خاصة  برشلونة، 

برشلونة.. لفريق  ميسي  ليونيل 

الدوري  في  مارتينيز  الوتارو  وسجل 

أهداف   6 الموسم  هذا  اإليطالي 

كما  فيها،  شارك  مباراة   12 خالل 

في  األبطال  دوري  في  هدفا  سجل 

المباراة  مرمى نادي برشلونة خالل 

اإليجابي  بالتعادل  انتهت  التي 

وتألق  نو،  الكامب  ملعب  في   3 /3
بشكل  األرجنتيني  النجم  فيها 

للدور  فريقه  بتأهل  وساهم  كبير 

ذات  مسابقة  من  عشر  السادس 

األذنين.

}

الوتارو

مارتينيز

}

{ أوتاميندي

ديباال...
يسابق الزمن

موقف  بأن  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 

من  روما،  نجم  ديباال  باولو  األرجنتيني 

اللحاق بمنافسات بطولة كأس العالم قطر 

.2022
أن  اإليطالي،  ميركاتو«  »كالتشيو  موقع  ذكر 

من  ممكن  وقت  أسرع  في  التعافي  يأمل  ديباال 

انطالق  قبل  الدقائق  لبعض  المشاركة  أجل 

منافسات مونديال قطر.

من  المزيد  سيجري  ديباال  أن  وأضاف 

الفحوصات خالل األيام القليلة المقبلة من خالل 

األشعة بالرنين المغناطيسي لمعرفة ما إذا كان 

الالعب قد تعافى تماما من إصابته بالعضالت أم 

أنه سيغيب عن مواجهتي التسيو  إلى  ال، مشيرة 

وساسولو بالدوري اإليطالي.

{ دي ماريا
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هل تخيلت أن يتّم اختراق خصوصيتك من خالل فرشاة أسنان؟!
والكاميرات  الكمبيوتر  وأجهزة  الهواتف  لكن 

ليست األشياء الوحيدة التي يمكن استخدامها 

من  أصبح  اليوم  السرية،  معلوماتك  الختراق 

السر  لكلمات  الوصول  للمخترقين  الممكن 

الخاصة بك عن طريق فرشاة أسنانك أو إشعال 

حريق في منزلك عن طريق إبريق تسخين الماء 

مكنستك  طريق  عن  لياًل  عليك  التجسس  أو 

ألعاب  أنه حتى  أن نخبرك  الروبوتية. ويؤسفنا 

طفلك البريئة يمكن أن تتجسس عليك.

األشياء  أغرب  على  التقرير  هذا  في  معنا  تعرف 

أو  الشركات  تصل  أن  خاللها  من  يمكن  التي 

ومعلوماتك  مرورك  كلمات  إلى  المخترقون 

التجسس  لخطر  وتعرضك  الشخصية 

واالختراق.

المكانس الروبوتية 
مريحة  الروبوتية  المكانس  تكون  أن  يمكن 

عليك  التجسس  أيضًا  يمكنها  ولكن  للغاية، 

ومراقبتك.

في عام 2018 تم التعاون بين شركة رومبا لآلالت 

 Roomba مكنسة  وإطالق  وغوغل  الروبوتية 

لمنزلك  خريطة  عمل  على  القادرة   iRobot i7
أيضًا  تستطيع  ولكنها  تنظيفه،  يتم  عندما 

الذكية  األجهزة  مع  منزلك  خريطة  مشاركة 

الدخول  يمكنه  شخص  أي  وبالتالي  األخرى؛ 

على  بها  المرتبط  حسابك  أو  المكنسة  لنظام 

الكهربائية  المكنسة  تحتاج  لماذا  لكن  جوجل! 

لم تشرح شركة  إلى مشاركة خريطة منزلك؟ 

إلى  ذلك  عزت  ولكنها  بوضوح  السبب  رومبا 

 Google تصر  بينما  الخدمة،  تحسين  أهداف 

للروبوت  للسماح  فقط  هي  المشاركة  أن  على 

باالندماج مع مساعد غوغل الرقمي الخاص به.

 Dongguan الصينية،  للمكنسة  بالنسبة  أما 

Diqee 360، فتتمتع بخاصية واي فاي وكاميرات 
360 درجة قادرة على الرؤية الليلية حتى! واألسوأ 
اختراق  اإلنترنت  لقراصنة  يمكن  ذلك،  من 

كانت  إن  حتى  عليك  والتجسس  الكاميرات   

المكنسة ال تتجسس عليك بنفسها.

قد يتم اختراق سيارتك

 أيضًا والتحكم بها! 
أو  السريع  الطريق  على  القيادة  تكون  قد 

لكن  للبعض.  ذاته  بحد  مخيفًا  أمرًا  المزدحم 

تحت  فجأة  تقودها  التي  السيارة  تصبح  أن 

سيطرة شخص آخر هو األمر األكثر رعبًا.

قال تروي جيل، مدير األبحاث األمنية في شركة 

AppRiver األمنية التي تتخذ في فلوريدا لموقع 
CNBC اإلخباري، إن القرصنة على السيارات لم 

تصبح أمرًا سائدًا بعد، لكنه مع ذلك مرعب.

في   2015 تموز  يوليو/   في  ُنشر  مقال  وفي 

المخترقين  من  اثنان  تمكن   ،Wired مجلة 

من  تجربة  في  الحكومة  لصالح  يعملون  الذين 

بينما  شيروكي،  جيب  سيارة  على  السيطرة 

كان المراسل خلف عجلة القيادة.

الراديو  على  السيطرة  من  المخترقون  تمكن 

كما  واإلرسال.  والمساحات  المتردد  والتيار 

تمكنوا من تعطيل التسارع أثناء قيادة السيارة 

على الطريق السريع على بعد أميال من موقعهم 

الحالي.

فرشاة أسنانك اإللكترونية 
قد تسبب اختراق معلوماتك..

أسنان  فرشاة   Oral B أصدرت   ،2014 عام  في 

 iOSو  Android بتطبيقات  تتصل  ذكية 

له  تقريرًا  وتقدم  البلوتوث،  عبر  المتخصصة 

اقتراحات  مع  تنظيف  جلسة  كل  نهاية  في 

حول كيفية قيام المستخدم بتحسين عادات 

تنظيف األسنان بالفرشاة ويمكنه حتى إرسال 

المعلومات إلى طبيب األسنان.

أسنان  فرشاة  كوليبري  شركة  أصدرت  كما 

أنها  زعمت  تقريبًا  الوقت  نفس  في  مماثلة 

على  »التفوق  على  المستخدمين  ساعدت 

يمكن  أنه  أيضًا  وأضافت  أسنانهم«.  طبيب 

تنظيف  معلومات  مشاركة  للمستخدمين 

األسنان  »أطباء  مع  بهم  الخاصة  األسنان 

والعائلة«. وذلك يعني إمكانية استخدام فرشاة 

عن  المعلنين  إلى  المعلومات  إلرسال  األسنان 

منتجات طب األسنان.

ضعف  نقطة  استخدام  من  المخترق  تمكن  إذا 

منزلية  شبكة  إلى  للوصول  متصل  جهاز  في 

ما،  لشخص  محمول  جهاز  أو  كمبيوتر  أو 

سرقة  لخطر  التعرض  خطر  في  يكونون  فقد 

معلوماتهم.

المساعد الرقمي من أمازون
أليكسا، يتجسس عليك قد ال تعرف هذا، لكن 

آالف األشخاص  Amazon توظف حاليًا  شركة 

يقولها  التي  الصوتية  األوامر  لمراجعة 

المستخدمون للمساعد الرقمي »أليكسا«.

اليوم،  في  ساعات  تسع  المراجعون  يعمل 

يقومون خاللها بتحليل أكثر من 1000 أمر صوتي 

إلى  المراجعون  هؤالء  استمع  وقد  منهم،  لكل 

المستخدمون  يعتقد  لم  التي  الصوتية  األوامر 

حتى  أو  تسمعها  أن  يمكن  »أليكسا«  أن  أبدًا 

المصرفية،  التفاصيل  مثل  آخر  شخص  أي 

لم  أنها  الواضح  من  التي  الخاصة  والمحادثات 

تكن موجهة إلى إليكسا.

تتعلق  مخاوف  خلق  إلى  هذا  كل  أدى 

أليكسا،  بشأن  والتجسس  بالخصوصية 

تجسسًا  ذلك  تسمي  ال  أمازون  فإن  ذلك،  ومع 

وتقول إنها تقوم فقط بمراجعة األوامر الصوتية 

لتحسين أليكسا.

جهاز الراوتر قد يتسبب 
باختراق حاسبك الشخصي

وفرشاة  السيارة  اختراق  الممكن  من  كان  إذا   

الممكن  من  يكون  أن  المتوقع  فمن  األسنان، 

نيك  كشف  وقد  الراوتر.  جهاز  اختراق  أيضًا 

التهديد  لعمليات  األول  المدير  بيلوجورسكي، 

ذلك  يكون  كيف   ،Cyphort األمن  شركة  في 

ممكنًا.

بواجهة  المخترق  »يتصل  بيلوجورسكي:  قال 

متصلة  أخرى  خدمة  أي  أو  بك  الخاصة  الويب 

التوجيه  جهاز  في  ثغرة  ويستخدم  باإلنترنت 

جهاز  اختراق  يمكنه  أو  الكاملة.  للسيطرة 

في  الذي  الشخص  يستخدمه  كمبيوتر 

المنزل«.

حتى غاليات الشاي والقهوة 

قد يتم اختراقها! 
لغالية  األمر  بإعطاء  صباحًا  تستمتع  بينما 

الشاي  فنجان  لتحضير  اإللكترونية  الماء 

بشبكة  المتصلة  القهوة  تحضير  آلة  إلى  أو 

نفسه  الوقت  في  ما  ألحد  يمكن  اإلنترنت 

معلوماتك!  إلى  والوصول  الجهاز  نظام  اختراق 

عام  ففي  خياليًا!  افتراضًا  ليس  به  نخبرك  ما 

التي  الشاي  غاليات  من  نوع  اختراق  تم   ،2015
Wi-Fi في المملكة المتحدة من  تعمل بتقنية 

على  للحصول  واستخدامها  المتسللين  قبل 

الخاصة  المرور  وكلمات  المستخدمين  أسماء 

باألشخاص.

الغالية  وقد يستطيع المخترقون حتى إشعال 

عندما تكون خارج المنزل والتسبب بحريق! 

ألعاب األطفال اإللكترونية
 قد تلتقط صور األطفال وتسجل حديثهم! غالبًا 

كانت  لو  كما  ألعابهم  إلى  األطفال  يتحدث  ما 

خاصة  معلومات  عن  يكشفوا  أن  ويمكن  بشرًا 

ظهور  مع  خاصة  ذلك  خالل  أهلهم  عن  أو  عنهم 

األلعاب الذكية المزودة بكاميرات وميكروفونات.

بالكاميرات  المزودة  األلعاب  ترسل 

الخوادم  إلى  معلومات  أحيانًا  والميكروفونات 

التي يديرها صانع األلعاب. وقد تمت محاكمة 

إثبات  شركة األلعاب جينيسيس، بعد أن تم 

التي  بدميتها  األطفال  على  تتجسس  أنها 

.My Friend Cayla تسمى

الغريب عندما سأل األطفال اللعبة، »هل يمكنك 

االحتفاظ بسر؟« كانت تجيب دائمًا: »أعدك أال 

أخبر أحدًا؛ إنه فقط بيني وبينك«.

هذه  اختراق  أيضًا  اإلنترنت  لقراصنة  يمكن 

األلعاب للتجسس على األطفال، وسرقة الصور 

أو  الصوتية،  والتسجيالت  الفيديو  ومقاطع 

تكشف  أن  يمكن  التي   GPS إحداثيات  تحديد 

عن موقع الطفل.

وقد تم تحديد لعبة Smart Toy Bear من فيشر 

اكتشف  أن  بعد  لالختراق  عرضة  أنها  برايس 

باحثون في جامعة إنديانا ثغرة أمنية سمحت 

لهم بالوصول إلى الكاميرا.

فأرة الكمبيوتر أيضًا 
قد تتجسس عليك! 

تستطيع  الكمبيوتر  أجهزة  أن  الجميع  يعلم 

أو  الشاشات  طريق  عن  عليهم  تتجسس  أن 

ببال  يخطر  ال  قد  ولكن  الكاميرا،  أو  الميكروفون 

مثل  الملحقة  لألجهزة  التجسس  قدرات  أحد 

لوحات المفاتيح والفئران.

عام  في  سنغافورة  في  فعاًل  ذلك  حدث  لقد 

2012، عندما تم اإلبالغ عن قيام أصحاب إحدى 
على  بالتجسس  سنغافورة  في  الشركات 

اآلالت  ذلك  في  بما  مختلفة،  بأدوات  عمالهم 

الكمبيوتر  وفئران  المنبهة  والساعات  الحاسبة 

بميكروفونات  تزويدها  طريق  عن  بهم  الخاصة 

وبطاقة SIM مدمجة لتسجيل أي محادثة على 

مسافة 10 أمتار.

عندما نفكر في 
األساليب التي 

تستخدمها الحكومات 
للتجسس علينا أو 

التي يمكن لآلخرين 
اختراق معلوماتنا 

الشخصية من 
خاللها، غالبًا ما 
نفكر في أجهزة 

الكمبيوتر 
والهواتف 

الذكية وربما 
كاميرات 
المراقبة.

جواسيس في بيتك

الضوء  المستجدات  هذه  وتلقي 

خدمات  مزودي  حاجة  على 

كفاءة  أكثر  ليكونوا  االتصاالت 

شبكاتهم.  تشغيل  في  واستدامة 

المحدث  إريكسون  تقرير  ويهدف 

الطاقة«  منحنى  لكسر  الطريق  »على 

الالزم لتمكين مزودي  الدعم  إلى توفير 

هذا  تحقيق  من  االتصاالت  خدمات 

األمر.

قال  التقرير،  على  تعليقه  وفي 

الرئيس  نائب  ييدلينج،  فريدريك 

الشبكات  قسم  ورئيس  التنفيذي 

استمرار  »مع  إريكسون:  بشركة 

أنشطة نشر شبكات الجيل الخامس 

أصبحت  العالم،  أنحاء  مختلف  في 

واألكثر  المتقدمة  األنظمة  هذه  فوائد 

أن  إال  وضوحًا.  أكثر  للبيئة  مراعاة 

الجدير بالذكر هنا أن الوفورات المهمة 

هذه  تحققها  التي  الطاقة  استهالك  في 

من  أكثر  تعزيزها  يمكن  الشبكات 

خالل تنفيذ إجراءات إضافية. وبالطبع 

فإنه ال يمكننا االستمرار في العمل كما 

اعتدنا في السابق، إذ ينبغي علينا أن 

بشكل  الشبكة  تحديث  من  نستفيد 

جزئية  تحديثات  تنفيذ  عوض  أوسع 

االستفادة  علينا  ويجب  وهناك.  هنا 

التكنولوجية  التطورات  أحدث  من 

لتمكين وظائف توفير الطاقة، واعتماد 

أفضل الطرق الستخدام مصادر الطاقة 

األمر  هذا  ولتنفيذ  لدينا.  المتوفرة 

علينا التفكير بشكل مختلف«.

هذا وتم نشر أنظمة الجيل الخامس 

200 شبكة على مستوى  أكثر من  في 

هذا  من  السابق  اإلصدار  منذ  العالم 

التقرير. ويحدد التقرير المحدث ثالث 

الجيل  شبكة  نطاق  لتوسيع  خطوات 

الخامس، مع ضمان مراعاة االستدامة 

وتقليل إجمالي استهالك طاقة الشبكة 

التقليدي  للنهج  مغاير  نهج  تبني  عبر 

في الصناعة، وهذه الخطوات هي:

ينبغي  مختلف:  بشكل  التخطيط   •

المستدام  التطور  على  التركيز 

ألهداف  شاملة  نظرة  وتبني  للشبكة، 

يتيح  بما  الشبكة،  وواقع  الشركة 

بشكل  وتشغيلها  الشبكة  تخطيط 

يدعم طموحات األعمال واالستدامة.

يعد  مختلف:  بشكل  النشر   •

الحالية  للشبكة  الفعال  التحديث 

أمرًا ضروريًا عند توسيع نطاق شبكة 

الجيل 

إجمالي  لتقليل  وذلك  الخامس 

الهاتف  لشبكة  الطاقة  استهالك 

المحمول.

استغالل  مختلف:  بشكل  العمل   •

   / االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا 

أداء  لتعزيز  واألتمتة  اآللي  التعلم 

حركة مرور البيانات لألجهزة التي يتم 

نشرها مع استخدام أقل للطاقة.

استهالك  حجم  معظم  ألن  ونظرًا 

منتجات وحلول شبكة النفاذ الراديوي 

الهاتف  شبكة  عبر  يتم  الطاقة  من 

المحمول، فإن تقرير إريكسون يسلط 

خدمات  مزودي  حاجة  على  الضوء 

باستمرار  األولوية  إلعطاء  االتصاالت 

هذه  تستهلكها  التي  الطاقة  لتوفير 

الشبكة من خالل اعتماد أجيال جديدة 

من المنتجات الموفرة للطاقة. وتعتبر 

مستويات  لضبط  طريقة  أفضل  هذه 

تجربة  وتقديم  الطاقة  استخدام 

مستخدم ممتازة في نفس الوقت.

كما يوصي التقرير بتبني نهج شامل 

لتطوير الشبكة وتوسيعها وتشغيلها، 

الستهالكها  التصاعدي  المسار  لكسر 

للطاقة. 

إصدار جديد من تقرير »كسر منحنى 
الطاقة« الصادر عن شركة إريكسون 

يقدم نصائح لمزودي خدمات االتصاالت 
حول األساليب التي تتيح لشركاتهم 

أن تصبح أكثر استدامة وكفاءة في 
استخدام الطاقة، وأكثر فعالية من 
حيث التكلفة مع قيامهم بتوسيع 

نطاق شبكة الجيل الخامس، وضمان 
تحقيق أهداف أعمالهم وطموحاتهم 

الخاصة باالستدامة.
في إصدارها األول من تقرير »كسر 
منحنى الطاقة« لعام 2020، قدرت 

شركة إريكسون التكلفة العالمية 
السنوية للطاقة الالزمة لتشغيل 

شبكات الهاتف 
المحمول، بحوالي 25 

مليار دوالر أميركي. ومن 
المتوقع اآلن أن يرتفع 
هذا الرقم بشكل هائل 

على خلفية التحديات 
االقتصادية العالمية 

الراهنة، كأزمة الطاقة 
وارتفاع معدالت 

التضخم.

وفقًا لتقرير »كسر منحنى الطاقة 2022«

»طاقة أقل« الجيل الخامس بـ
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توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون الطقس 

مع  نهارا  نسبيا  وحار  خفيف  غبار  به  اليوم 

فرصة لتكون سحب محلية قد تكون ممطرة، 

الرياح شمالية غربية -  بينما ستكون حركة 

شمالية شرقية 05 - 15 عقدة مع هبات تصل 

20 عقدة مع بعض المناطق نهارا، وسوف  إلى 

تتراوح درجة الحرارة في الدوحة ما بين 26 إلى 

31 درجة مئوية.

خالل الربع الثالث من العام الجاري.. كهرماء:

»5« ماليين ساعة
عمل دون إصابة

أعلنت المؤسسة القطرية للكهرباء والماء »كهرماء« 

عن إنجاز جميع ساعات العمل خالل الربع الثالث 

من عام 2022 والتي وصلت لما يزيد عن خمسة 

ماليين ساعة دون تسجيل أي إصابة تذكر.

واعتبرت كهرماء في تغريدة على حسابها الرسمي 

على »تويتر« هذا اإلنجاز دليالاً على العناية الكبيرة 

التي توليها المؤسسة لقضايا الصحة والسالمة.

وواصلت كهرماء تقديم أفضل الخدمات وتوفير أعلى 

درجات الدعم للمشتركين، وتعمل كهرماء على 

استكمال مشاريعها وفق الخطط االستراتيجية 

الموضوعة.

وتواصل كهرماء بنجاح تلبية الطلبات المتزايدة 

على الكهرباء والمياه ومقابلة توقعات المشتركين، 

وتوفير خدمات الكهرباء والمياه المستدامة ذات 

الجودة العالية من أجل حياة أفضل في قطر.

 وأطلقت برنامج »ترشيد« التزاما بأهداف االستدامة 

ا على خفض االنبعاثات الكربونية الضارة  وحرصاً

والحفاظ على موارد الكهرباء، ويعمل هذا البرنامج 

على مساعدة كافة المشتركين لمعرفة ومقارنة 

استهالكهم والعمل على كفاءة استخدام الطاقة 

والتوفير في فاتورتهم الشهرية.

خالل بطولة كأس العالم

برامج منوعة على »الريان«
في إطار حالة التأهب واالستعداد والتجهيزات المتعلقة بالتغطية اإلعالمية لكأس 
العالم، والتي بدأت منذ فترة، فإن قناة الريان استعدت للمونديال بباقة مميزة من 
البرامج واإلنتاجات التي تسعى إدارة القناة إلى خطف األضواء بها، وامتاع الجمهور، 

كما عودته دائمًا في مثل هذه األحداث الكبرى.

برامجيااً  مخططا  الريان  قناة  وتقدم 

واألعمار،  األذواق،  كافة  يستهدف  متنوعااً 

بشعبية  تتمتع  التي  القناة  فتعزز 

والمقيمين،  القطريين  قلوب  في  كبيرة 

التي  التغطيات  من  بمجموعة  محتواها 

ستعمل على تلبية رغبات المشاهدين، 

عبر تغطيات شاملة ستقدمها الريان من 

والضخم،  الكبير  مراسليها  فريق  خالل 

وتأهب  واستعد  مبكرااً  استنفر  الذي 

سيتضمن  كما  والتميز،  والتألق  للظهور 

المخطط البرامجي الخاص بالمونديال 

من  العديد  الريان  قناة  شاشة  على 

األغنيات والفواصل المميزة، التي سيكون 

على  اإليجابي  وانعكاسها  صداها  لها 

المشاهد.

الريان جمهورها ومشاهديها  وحفزت قناة 

الدعائية  الفيديو  مقاطع  من  بمجموعة 

على منصاتها المختلفة بمواقع التواصل 

االجتماعي، أكدت خالل تلك المقاطع أنها 

المهمة،  المناسبة  لهذه  جيدااً  استعدت 

ونشرت أكثر من مقطع تحفيزي ودعائي 

الذي  والتحضير  التأهب  مدى  يعكس 

وغردت  الكبير،  الحدث  مع  يتناسب 

القناة على تويتر: »قناة الريان الفضائية 

الجديدة،  البصرية  هويتها  عن  تكشف 

كأس  صافرة  انطالق  قرب  مع  تزامنااً 

حرص  الهوية  تعكس  قطر2022،  العالم 

القناة المستمر على إبراز الروح الوطنية، 

بين  والمزج  بالتراث  القطريين  وتمسك 

الماضي والحاضر« كما غردت على فيديو 

وعزيمة  ورؤية،  »بطموح  آخر:  دعائي 

قيادة وشعب.. هكذا تحقق الحلم.. قطر 

المستقبل ترحب بالجميع«.

محمد مطركتب

خالل لقاء »المرور« مع طلبة الشرطة وموظفي اللجنة األولمبية:

تعزيـــز التثقيـــــف المـــــروري
نظمت اإلدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة التوعية المرورية، 

الدفعة  لطلبة  محاضرة  الشرطة،  كلية  مع  بالتعاون 

التاسعة بالكلية، تحت عنوان )التثقيف المروري(.

والئحته  المرور  قانون  على  الضوء  المحاضرة  سلطت 

المرورية،  الحوادث  مسببات  أبرز  تناولت  كما  التنفيذية.. 

والمخالفات األكثر شيوعا؛ والجهود المبذولة للحد منها.

المرورية،  والمخالفات  الحوداث  من  للحد  سعيها  إطار  وفي 

المرورية، ايضا محاضرة توعوية لعدد  التوعية  إدارة  أقامت 

من موظفي اللجنة األولمبية القطرية.

سلطت المحاضرة الضوء على حقوق وواجبات المشاة، كما 

األكثر  والمخالفات  المرور،  قانون  مواد  ببعض  التعريف  تم 

خطورة على مستخدمي الطريق.
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توقف القلب المفاجئ عند الشباب
نادرة   )Sudden Cardiac Arrest( المفاجئة  القلبية  السكتة 

ليندزي  للدكتورة  وفقا  تحدث،  أن  يمكن  لكنها  الشباب  عند 

»هيلثي  موقع  في  تقرير  في  مينون  شاجي  والدكتور  مي 

األميركية  لألكاديمية  التابع   )healthychildren( تشيلدرين« 

.)American Academy of Pediatrics( لطب األطفال

والوقاية  األمراض  على  للسيطرة  األميركية  للمراكز  ووفقا 

يبدو  شاب  ألفي  نحو  يموت   ،)CDC( سي«  دي  »سي  منها 

الواليات  في  عاما   25 سن  تحت  جيدة  بصحة  يتمتعون  أنهم 

هذه  المفاجئة.  القلبية  السكتة  بسبب  عام  كل  المتحدة 

العائالت  على  ومدمرا  هائال  تأثيرا  وراءها  تترك  الوفيات 

عوامل  تحديد  في  للمساعدة  طرق  هناك  لكن  والمجتمعات، 

الخطر التي يمكن أن تساعد في منع هذه المآسي.

ما توقف القلب المفاجئ؟
طارئة  حالة  هو   )SCA( إيه«  سي  »إس  المفاجئ  القلب  توقف 

لوظيفة  متوقع  وغير  مفاجئ  »فقدان  من  وتحدث  الحياة  تهدد 

يكون  أن  يمكن  واالنهيار«.  الوعي  فقدان  إلى  يؤدي  مما  القلب 

دقائق.  غضون  في  عالجه  يتم  لم  إذا  قاتال  المفاجئ  التوقف 

على  المستشفى  خارج  الحياة  قيد  على  البقاء  يعتمد 

واالستجابة  بالطوارئ،  يتصلون  الذين  القريبين  األشخاص 

الفورية لحاالت الطوارئ من جانب المارة.

هل هناك عالمات تحذيرية لتوقف 
القلب المفاجئ قبل حدوثه؟

عندما يحدث توقف القلب المفاجئ للشباب، الذين يبدو أنهم 

يتمتعون بصحة جيدة، فعادة ال يكون هناك إصابة أو أسباب 

الشباب  بعض  يكون  قد  العائلة.  أو  المريض  يعرفها  طبية 

من  سابقا  عانوا  قد  المفاجئ  القلب  توقف  من  يعانون  الذين 

أو  ألم الصدر  أو  التنفس  أعراض مرتبطة بالقلب، مثل ضيق 

ال  وقد  الحياة.  تهدد  أنها  يعتقد  يكن  لم  أعراض  وهي  اإلغماء، 

يكون لدى اآلخرين أي أعراض لمشاكل في القلب حتى حدث 

توقف القلب.

متى يمكن أن يحدث الموت القلبي 
المفاجئ للشباب؟

الرئيسي  السبب  هي  المفاجئة  القلبية  السكتة  أن  يعتقد 

لوفاة الرياضيين الشباب، ولكنها تؤثر أيضا على الشباب غير 

المشاركين في األلعاب الرياضية المنظمة. يمكن أن يحدث 

بعض  في  النوم.  أثناء  حتى  أو  الراحة  أثناء  أو  التمرين  أثناء 

المفاجئة  القلبية  أن يموت الشباب بالسكتة  الحاالت، يمكن 

توقف  أثناء  حدث  الذي  الدماغ  تلف  من  أسابيع  أو  أيام  بعد 

القلب المفاجئ.

ما الذي يسبب السكتة القلبية المفاجئة لدى الشباب؟

األطفال  عند  المفاجئة  القلبية  السكتة  أسباب  كل  ليست 

والشباب معروفة، ولكنها قد تشمل:

خامي  اعتالل العضلة القلبية الضُّ
»Hypertrophic cardiomyopathy«

هو  وهذا  مشخصة،  غير  تكون  ما  وغالبا  وراثية  تكون  ما  عادة 

السبب األكثر شيوعا ألمراض القلب واألوعية الدموية لتوقف 

في  العضالت  خاليا  تتكاثف  الشباب.  عند  المفاجئ  القلب 

أن  يمكن  البطينين.  وتسمى  للقلب،  السفلية  الحجرات 

أثناء  خاصة  القلب،  ضربات  انتظام  عدم  في  هذا  يتسبب 

عضلة  اعتالل  من  أخرى  أنواع  تلعب  قد  الرياضة.  ممارسة 

القلب لدى األطفال دورا أيضا.

 Coronary« تشوهات الشريان التاجي
»artery abnormalities

بها  تتصل  التي  الطريقة  تؤدي  أن  يمكن  عيوب  هي 

إلى  الدم  تدفق  انخفاض  إلى  بالقلب  التاجية  الشرايين 

عضلة القلب أثناء التمرين وتسبب السكتة القلبية. عادة 

التاجي  الشريان  بتشوهات  المصابون  الشباب  يولد  ما 

وهي معهم، ولكن قد ال يالحظون أي أعراض حتى يكبروا.

عدم انتظام ضربات القلب األولية 
»Primary arrhythmias«

في األشخاص ذوي القلوب الطبيعية الهيكلية، يمكن أن 

المفاجئة أحيانا بسبب حاالت  القلبية  تحدث السكتة 

الكهربائية  النبضات  على  تؤثر  مشخصة  غير  وراثية 

للقلب. على سبيل المثال، تشمل هذه:

 ،)Long QT syndrome( متالزمة فترة »كي تي« الطويلة

نبضا  تسبب  أن  يمكن  القلب  نظم  في  حالة  وهي 

سريعا وفوضويا للقلب.

Wolff-( وايت«  باركنسون  »وولف  متالزمة 

مسار  يخلق  إذ   ،)Parkinson-White syndrome
أن يجعله  القلب منعطفا يمكن  كهربائي إضافي في 

يضخ بسرعة كبيرة.

دي«  في  آر  »إيه  األيمن  البطين  التنسج  خلل 

 Arrhythmogenic right ventricular dysplasia[
ARVD(([، وفي هذه الحالة الموروثة، يتم استبدال 

بعض أنسجة عضالت القلب بنسيج ندبي.

»Myocarditis« التهاب عضلة القلب
عادة ما يتسبب التهاب عضلة القلب في حدوث عدوى، ويعني 

التهاب جدران القلب. تحدث معظم حاالت التهاب عضلة القلب 

عند األطفال عندما يدخل فيروس مثل الفيروس المعوي إلى 

أو  أو فطرية  أن يكون سببه عدوى بكتيرية  القلب. كما يمكن 

طفيلية، وردود فعل تحسسية لبعض األدوية.

»Marfan syndrome« متالزمة مارفان
في  تمزقات  إلى  هذا  الضام  النسيج  مرض  يؤدي  أن  يمكن 

يولدون  الذين  األشخاص  يدرك  ال  قد  للقلب.  الدموية  األوعية 

وذوي  القامة  طوال  يكونوا  أن  إلى  يميلون  والذين  الحالة،  بهذه 

ذراع طويلة، أنهم مصابون بها.

ارتجاج القلب.. كوموتيو كورديس 
»Commotio Cordis«

ارتجاج القلب يحدث بسبب ضربة على الصدر مباشرة على 

القلب في نقاط معينة في دورة ضرباته، ويكون أكثر شيوعا 

هوكي  مثل  اإلسقاطية  األجسام  ذات  الرياضية  األلعاب  في 

الجليد والبيسبول.

هل توجد طرق للمساعدة في منع 
الموت القلبي المفاجئ؟

هناك خطوات يمكن أن تقوم بها العائالت والمجتمعات لتقليل 

مخاطر الموت القلبي المفاجئ عند الشباب:

زيارات منتظمة لصحة الطفل 
وفحوص بدنية رياضية

تعرف على تاريخ عائلتك. اجمع التاريخ الصحي للقلب ألقارب 

اإلخوة  أبناء  واألعمام،  العمات  اآلباء،  األشقاء،  )األطفال،  الدم 

وأبناء األخوة، األجداد وأبناء العم(، وشاركها مع طبيب األطفال. 

يمكن أن يساعد ذلك في توجيه األسئلة أثناء فحوص صحة 

الطفل والرياضة البدنية.

عوامل الخطر للموت القلبي المفاجئ التي 
يجب أن تستدعي إجراء اختبارات إضافية

التاريخ العائلي للموت المفاجئ غير المتوقع أو غير المبرر لدى 

أعمارهم  تقل  الذين  األصحاء  األسرة  أفراد  أحد 

عن 50 عاما.

أحد أفراد األسرة يعاني من مشكلة في عضلة القلب أو مشكلة 

كهربائية.

ألم في الصدر أثناء التمرين.

غير  لسبب  الطبيعي  غير  اإليقاع  أو  القلب  ضربات  معدل 

معروف.

اإلغماء أو النوبة دون سابق إنذار أو أثناء التمرين.

إصالحه  تم  ما  ذلك  في  )بما  القلب  في  خلقي  بعيب  الوالدة 

جراحيا(.

السكتة القلبية تحت سن الـ50
بشكل  تحدث  القلبية  النوبات  أن  المعروف  من  أنه  رغم 

رئيسي بسبب ارتفاع مستويات الدهون في الدم، وخصوصا 

السن  كبار  لدى  خصوصا  الثالثية،  والدهون  الكوليسترول 

أن  يجهلون  قد  كثيرين  فإن  عاما،   50 أعمارهم  تتجاوز  الذين 

يكون  قد  القلبية  بالسكتة  عاما   50 دون  هم  من  إصابة  سبب 

الدم يزيد من خطر اإلصابة  متعلقا بوجود بروتين معين في 

األلماني عن »مؤسسة  بالنوبة، كما نقل موقع »تي-أونالين« 

القلب« األلمانية، وفقا لتقرير في دويتشه فيله.

األلمانية  القلب  مؤسسة  يضم  ألماني،  علمي  تحالف  وأشار 

والجمعية األلمانية ألمراض القلب واألوعية الدموية وجمعيات 

ومنظمات أخرى، إلى أنه باإلضافة إلى مستويات الكوليسترول 

 Lipoprotein[ إيه«  الدهني  »البروتين  فإن  الثالثية،  والدهون 

a(([ هو »عامل خطر جديد نسبيا« للنوبات القلبية والسكتات 
الدماغية.

50؟ انتبه إلى دهون الدم،  وتحت شعار »النوبة القلبية تحت 

حدد قيمة البروتين الدهني إيه«، أكد التحالف العلمي -في 

اكتشاف  تم  إذا  أنه  للقلب  العالمي  اليوم  بمناسبة  منشور 

البروتين الدهني إيه أثناء فحص الدم الروتيني، يكون هناك 

األوعية  وأمراض  القلبية  بالنوبات  لإلصابة  متزايد  خطر 

الدموية، وفقا لتقرير في دويتشه فيله.

ما هو بالضبط البروتين الدهني إيه؟
ال يمكن للدهون التي يتم تناولها مع الطعام أن تسبح بحرية 

الدهنية.  البروتينات  بواسطة  ونقلها  تلقيها  يتم  بل  الدم،  في 

الدهنية  البروتينات  أنواع  أحد  هو  إيه  الدهني  والبروتين 

منخفضة الكثافة »إل دي إل« )LDL(. وإذا كانت التركيزات في 

الدم عالية جدا، فهذا يؤدي إلى تصلب الشرايين.

إدارة  مجلس  رئيس  فويغتليندر،  توماس  البروفيسور  يقول 

خاص  بشكل  ينطبق  األمر  إن  األلمانية،  القلب«  »مؤسسة 

على النساء والرجال األصغر سنا الذين ليس لديهم أي عوامل 

الذين  المرضى  عالج  عند  أنه  إلى  مشيرا  تقليدية،  خطر 

أيضا  األطباء  على  يجب  الدم،  دهون  في  خلل  من  يعانون 

خطر  عامل  بوصفه  إيه  الدهني  البروتين  مستويات  مراقبة 

»جديدا نسبيا«.

ويصنف األطباء مستويات البروتين الدهني إيه في الدم التي 

 )milligrams per deciliter( تزيد عن 30 مليغراما كل ديسيلتر

على أنها خطيرة. ومن الالفت للنظر أن أفراد أسرة المصابين 

غالبا ما يصابون بنوبات قلبية في سن أصغر. يقدر الخبراء 

من  مرتفع  مستوى  لديهم  ألمانيا  سكان  من   %  20 حوالي  أن 

البروتين الدهني إيه.

البروتين الدهني إيه وتصلب الشرايين
البروتين  فإن   ،)medlineplus( بالس«  »ميدالين  لموقع  ووفقا 

الكثافة  منخفض  الدهني  البروتين  من  نوع  هو  إيه  الدهني 

الدهنية  البروتينات  هذه  تحمل  »الضار«.  الكوليسترول  أو 

مستويات  لديك  كان  إذا  الشرايين.  خاليا  إلى  الكوليسترول 

الكثافة(،  منخفض  الدهني  )البروتين  جزيئات  من  عالية 

يمكن أن يتراكم الكوليسترول في الشرايين ويشكل انسدادا 

يسمى اللويحات. تعرف هذه الحالة باسم تصلب الشرايين. 

الطبية الخطيرة  الحاالت  العديد من  إلى  أن يؤدي ذلك  يمكن 

بما في ذلك:

مرض الشريان التاجي.

نوبة قلبية.

السكتة الدماغية.

مرض الشرايين المحيطية، حيث يحدث انسداد للشرايين 

في ساقيك أو ذراعيك.

أمراض األوعية الدموية األخرى.

البروتين  من  مصنوعة  جزيئات  هي  الدهنية  البروتينات 

خالياك.  إلى  الدم  مجرى  عبر  الكوليسترول  تحمل  والدهون 

الدهنية  البروتينات  من  الرئيسيتان  المجموعتان  تسمى 

أو  الكثافة(  عالي  الدهني  )البروتين   ]HDL[ إل«  دي  »إتش 

الدهني  ]البروتين   )LDL( إل«  دي  و»إل  »الجيد«  الكوليسترول 

منخفض الكثافة[ أو الكوليسترول »الضار«.

األنواع  من  لزوجة  أكثر  إيه  الدهني  البروتين  جزيئات  تعد 

األخرى لجزيئات البروتين الدهني منخفض الكثافة، لذا فمن 

الشرايين.  في  دموية  وجلطات  انسدادا  تسبب  أن  المرجح 

البروتين  من  العالية  المستويات  تعني  قد  لذلك،  نتيجة 

بأمراض  لإلصابة  جدا  كبير  لخطر  معرض  أنك  إيه  الدهني 

القلب والسكتة الدماغية والحاالت الخطيرة األخرى المتعلقة 

باالنسدادات والجلطات الدموية في الشرايين.

االستعداد الجيني يلعب الدور الرئيسي
وراثي  استعداد  هناك  األلمانية،  القلب«  »مؤسسة  وبحسب 

إيه  الدهني  البروتين  مستويات  الرتفاع   %  90 من  أكثر  قوي 

بالدم، ولذلك ليس من الممكن خفض مستوى هذا البروتين 

الرياضة  ممارسة  خالل  من  صحي،  حياة  أسلوب  خالل  من 

يوجد  وال  صحي.  غذائي  نظام  مع  جنب  إلى  جنبا  والتمارين 

الدهني  البروتين  مستويات  لخفض  متاح  دوائي  عالج  حاليا 

التي  للرقابة  الخاضعة  الدراسات  بعض  هناك  ذلك  ومع  إيه، 

تفحص فعالية بعض المستحضرات.

نمط الحياة الصحي يؤثر بشكل إيجابي 
على عوامل الخطر األخرى ألمراض القلب

مخاطر  تقليل  على  الحالية  العالج  استراتيجية  وتعتمد 

التدخين  عدم  هو  األساس  عام.  بشكل  الدموية  األوعية 

والنشاط البدني وكذلك مراقبة ضغط الدم وسكر الدم. ورغم 

أن هذا ليس له تأثير مباشر على قيمة البروتين الدهني إيه، 

عوامل  على  إيجابي  بشكل  يؤثر  الصحي  الحياة  نمط  فإن 

فهو  وبالتالي  الدموية،  واألوعية  القلب  ألمراض  األخرى  الخطر 

مفيد. ويعد خفض الكوليسترول مهما بشكل خاص لتقليل 

المخاطر المرتبطة بالدهون بشكل عام. وتشمل هذه األدوية 

العقاقير المخفضة للكوليسترول وغيرها من األدوية الخافضة 

تقليل  يتم  ال  ذلك-  كل  -وباتباع  لكن  الضار،  للكوليسترول 

المخاطر  تقليل  بل  ذاته،  بحد  إيه  الدهني  البروتين  قيمة 

الكلية.

تدابير وقائية مفيدة
األلمانية  الجمعية  رئيس  شفاب،  بيرنهارد  يقول 

كان  »إذا  الدموية:  واألوعية  القلب  أمراض  من  للوقاية 

تركيز البروتين الدهني إيه في الدم مرتفعا، يجب على 

اإلصابة  مخاطر  تقليل  على  المرضى  تشجيع  األطباء 

طريق  عن  عام  بشكل  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض 

عدم التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الطعام 

الصحي، وتجنب زيادة الوزن«.

ودهون  الدم  وسكر  الدم  ضغط  فحص  أيضا  عليك  يجب 

الدم -مثل الدهون الثالثية- بانتظام، وفقا لشفاب. ينطبق 

الذين  األشخاص  على  خاص  بشكل  أيضا  اإلجراء  هذا 

الدورة  واضطرابات  إيه  الدهني  البروتين  زيادة  من  يعانون 

الشريان  مرض  مثل  الشرايين  لتصلب  نتيجة  الدموية 

التاجي أو مرض انسداد الشرايين المحيطية.

جميع  على  يجب  أنه  وشفاب  فويغتليندر  من  كل  ويؤكد 

والشباب  العمر  متوسطي  من  األسرة  وأفراد  البالغين 

من  يعانون  والذين  الدموية،  األوعية  بتكلسات  المصابين 

قيم  قياس  قلبية،  نوبة  أعراض  من  يعانون  أو  القلب  أمراض 

البروتين الدهني إيه في دمائهم.

السكتة القلبية 
عند الشباب

ما أسباب السكتة القلبية المفاجئة عند 
الشباب؟ وما التوصية الجديدة التي يقدمها 

علماء ألمان بشأن السكتة القلبية تحت 
سن الـ50؟ وماذا تقول مؤسسة مايو كلينيك 

األميركية عن الموت المفاجئ عند صغار السن؟



متزايدة  بحرائق  المناخي  االحترار  يتسبب 

القطبية  سيبيريا  منطقة  في  بحدتها 

هائلة  كميات  بإطالق  يهدد  ما  الشمالية، 

التربة،  في  حاليا  المحتجز  الكربون  من 

وفق  المقبلة،  العقود  في  الجوي  الغالف  إلى 

دراسة جديدة.

ويخشى الباحثون أن يتم الوصول قريبًا إلى 

في  الطفيفة  الزيادات  بعدها  ستؤدي  عتبة، 

الحرائق  في  كبير  ازدياد  إلى  الحرارة  درجة 

في هذه المنطقة.

في  ُنشرت  التي  الدراسة  هذه  وكشفت 

عامين  غضون  في  أنه  »ساينس«،  مجلة 

الحرائق  دمرت  و2020،   2019 في  فقط، 

العالم  من  النائية  المنطقة  هذه  في 

تلك  نصف  من  يقرب  ما  تعادل  مساحة 

عامًا  األربعين  مدار  على  احترقت  التي 

الماضية.

مليون   150 حوالي  الحرائق  أطلقت  وقد 

الجوي،  الغالف  في  الكربون  من  طن 

وبالتالي  الباحثين،  تقديرات  وفق 

في  االحترار،  في  بدورها  ساهمت 

ما يشبه حلقة مفرغة حقيقية.
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متحف ألدوات المطبخ
سيليفري  منطقة  في  افتتح 

أكبر  من  واحد  بإسطنبول، 

ألدوات  التاريخية  المتاحف 

األناضول. منطقة  في  المطبخ 

رئيس جمعية مصنعي أدوات 

طرخان،  كوكهان  المطبخ 

عمل  المتحف،  افتتح  الذي 

على جمع القطع األثرية منذ 

من  وتمكن  عاًما،   20 حوالي 

4000 قطعة. حيازة حوالي 

إنه  لألناضول،  طرخان  وقال 

األثرية  القطع  جمع  في  »بدأ 

أهميتها  على  اطلع  أن  بعد 

كهدية  تلقاه  كتاٍب  خالل  من 

من أحد األصدقاء«.

أحد  لي  »قدم  وأضاف: 

الهندسة  في  كتابا  األصدقاء 

أبو  الزمان  بديع  المسلم  للعالم 

ورأيت  الجزري،  إسماعيل  بن  العِز 

الصنابير  ألحد  رسًما  الكتاب  في 

حوالي  عمرها  يبلغ  التي  التاريخية 

1000 عام«.
الذي  الصنبور  »كان  طرخان:  وأردف 

الصنابير  ألحد  تماًما  مشابًها  رأيته 

من  بكثير  شعرت  وقد  أمتلكها  التي 

بهذا  اهتمامي  وبدأ  والفخر،  السعادة 

يتزايد«. الموضوع 

أجريتها  رحلة  »خالل  طرخان:  وتابع 

وجدت  أنطاليا(،  )في  قاش  قضاء  إلى 

في  تصميمها  شاهدت  قطعا  هناك 

 ،2004 عام  ومنذ  الجزري،  كتاب 

التاريخية،  الصنابير  جمع  في  بدأت 

جامًعا  بعد  فيما  أصبح  أن  قبل 

لصالح  التاريخية  للمقتنيات  رسمًيا 

)في  التاريخي  الكبير  آياصوفيا  جامع 

إسطنبول(«.

التي  »رحلته  أن  إلى  طرخان،  ولفت 

التاريخية،  الصنابير  بجمع  بدأت 

قد تنوعت بمرور الوقت«.

وأضاف: »مع مرور الوقت، تمكنت من 

القطع  من  واسعة  مجموعة  اقتناء 

األثرية النادرة جًدا«.

مقلوبة منذ »77« عاما

لوحة  أن  ألماني،  متحف  في  مسؤولون  اكتشف 

معروضة في الموقع للرسام التجريدي الهولندي بيت 

موندريان، معلقة بطريقة خاطئة منذ 77 عامًا.

في  الهولندي  للرسام  كبير  استعادي  معرض  وانطلق 

متحف كونستاملونج، يشمل من بين أبرز فعالياته 

عرض لوحة »نيويورك سيتي 1« المنجزة عام 1941.

اللوحة  لكّن المتحف كشف هذا األسبوع عن أن هذه 

معّلقة منذ عقود في الموقع رأسًا على عقب.

وقالت مفوضة المعرض سوزان ماير بوسر لصحيفة 

عائدة  صورة  »في  األلمانية  تسايتونغ«  »سودويتشه 

االتجاه  في  معلقة  اللوحة  أن  رأيت   ،1944 للعام 

المعاكس«، وقد »أثار ذلك الريبة لدي«.

وصفراء  حمراء  خطوط  تقاطع  من  المكونة  اللوحة 

وزرقاء بزوايا قائمة، ُعرضت بعد ذلك في متحف الفن 

بطريقة  التالي«،  العام  »في  نيويورك  في  المعاصر 

خاطئة، بحسب ماير بوسر.

أعيد   ،1980 عام  دوسلدورف  متحف  إلى  إرسالها  وعند 

ترتيب اللوحة بالطريقة نفسها.

عليها  ليس  »اللوحة  أن  إلى  عائدًا  الخطأ  يكون  وقد 

توقيع«، بحسب ماير بوسر.

ضمن تقليد سنوي، 

تشهد مدينة حلبجة في 

محافظة السليمانية 

في كردستان العراق، 

انطالق فعاليات مهرجان 

الرمان.

وهذا المهرجان اعتاد 

سكان المحافظة أن يقام 

في كل سنة في موسم 

محصول الرمان، ويتم 

خالله عرض أنواع من 

فاكهة الرمان والعصائر 

المستخرجة منها، 

فضال عن المنتجات 

الزراعية األخرى في 

المحافظة.

وتشتهر حلبجة بإنتاج 

أنواع من الفاكهة بينها 

الرمان، وتنتج هذه 

المدينة آالف األطنان 

من الفاكهة.

مهرجــــان الرمــــان

أطعمة المعامل

إشعال النار
باستخدام الثلج

يعتقد كثيرون أن الماء والنار متضادان، وأن الماء 

يطفئ دوما النار، فهل فكرت يوًما في إشعال النار 

من الماء، أو تحديدا من الثلج؟

تقول نيكول مور، أستاذة الفيزياء المساعدة في 

جامعة جونزاجا، إنه عندما يصطدم )الضوء( 

بسطح منحني، يمكن أن يتسبب ذلك في 

تركيز أشعة الضوء، ويمكن أن يتسبب ذلك في 

نشوب حريق، وهذه هي الطريقة التي تعمل بها 

العدسة المكبرة.

وفًقا لـ ThoughtCo، فإن النار عبارة عن مزيج من 

ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء واألكسجين 

والنيتروجين، ونظًرا ألن الجليد الصافي على 

شكل قرص يعمل كعدسة مكبرة، فيمكنه 

التقاط حرارة الشمس وتركيز شعاع ضوء 

الشمس على نقطة محورية.

إذا كانت النقطة المحورية على األوراق الجافة 

أو الورق أو الخشب أو أي شيء قابل لالشتعال، 

.Listverse فيمكن أن تشتعل بسرعة، وفًقا لـ

وفًقا لـ PBS، من الضروري صنع عدسة جليدية 

سميكة ذات ُبعد بؤري قصير، ألن العدسات 

الرفيعة ذات البعد البؤري األطول تخلق ضبابية 

بؤرية بداًل من نقطة بؤرية واضحة، وتؤخر أو 

تمنع إمكانية االشتعال.

كذلك يجب أن يكون الجليد صافيًا، فإذا كان 

يحتوي على فقاعات أو متصدع، فقد يتشتت 

الضوء الذي يمر عبره ويمنعه من العمل 

كعدسة مكبرة.

تشغل تربية الماشية مساحة أكبر من أي شكل 

آخر من أشكال الزراعة، ووفقًا لمنظمة األغذية 

والزراعة التابعة لألمم المتحدة، ُتستخدم %26 

من األراضي غير المغطاة بالجليد لرعي الماشية، 

ويستخدم ثلث جميع األراضي الزراعية إلنتاج 

األعالف.

يمكن تقليل هذا بشكل كبير إذا تم إنتاج لحم البقر 

دون الحاجة إلى تربية الماشية، وللتكنولوجيا دور 

في القيام بهذا األمر.

ُتعرف اللحوم المزروعة في المعامل عمومًا باللحوم 

المزروعة أو المستنبتة، ويتم إنتاجها باستخدام 

رت باألساس في العلوم الطبية.
ِّ

تقنيات طو

يمكن استخدام الخاليا الجذعية في إنماء الخاليا 

من أي نوع، مثل خاليا العضالت والدهون التي تتكون 

منها اللحوم.

حرائق أكبر

ليل  درجات   6 بقوة  زلزال  ضرب 

السلفادور،  الجمعة  الخميس 

كما أعلنت وزارة البيئة بدون أن 

وقوع  أو  ضحايا  سقوط  يسجل 

أضرار مادية.

عند  الخميس  الزلزال  وقع 

بالتوقيت   22,26 الساعة 

الهادىء  المحيط  في  المحلي 

جنوب  كيلومترا   37 بعد  على 

البالد وعلى  باليا ميزاتا في غرب 

بحسب  كيلومترا   41 عمق 

الرئـــــــــــيس  الــــوزارة..وكتــــــب 

كيله  أبو  نجيب  السلفادوري 

على تويتر أن الزلزال »لم يسبب 

والشرطة  الجيش  وأن  ضرر«  أي 

»ال يبلغان عن أي جديد«.

على  جديد  شيء  »ال  وأضاف 

الطرق  على  أضرار  ال  الساحل، 

يبدو  ما  على  الزلزال  الرئيسية. 

لم يسبب بأي أضرار«.

اإلعالم  وسائل  وبحسب   

السكان  شعر  فقد  المحلية، 

البالد  أنحاء  معظم  في  بالزلزال 

من  مذعورين  بعضهم  وخرج 

الليل  منتصف  في  منازلهم 

خاصة في العاصمة سان 

سلفادور.

غواتيماال  ســــــكان  شـــعر 

بالزلزال  أيضا  المجاورة 

السلطات  بحســــــــــب 

تشر  لم  التي  المحليـــــة 

أو  ضحايا  سقوط  إلى 

أضرار.

زلزال يضرب السلفادور
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اأ�ســــرة دار

يتقدمون

 بخال�ص �لعز�ء وعظيم �ملو��ساة �إىل

�سعـــــادة �ل�سيـــــخ 

حمد بن خليفة بن �أحمد �آل ثاين
رئي�ص �الحتاد �لقطري لكرة �لقدم

يف وفاة �ملغفور لها �إن �ساء �هلل

و�لدته

�ل�سيخة �سارة بنت ح�سن بن علي �آل ثاين

�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيدة بو��سع رحمته و�أن ي�سكنها ف�سيح جناته

ويلهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن


