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ارتفاع اإلنتاج الزراعي »60 %«

المنتج المحلي يعزز األمن الغذائي
زيادة في استثمار 

المساحات المحمية 
بنسبة »28 %«

دعم سنوي بقيمة 
»70« مليون ريال
على »5« سنوات

»2023« ب��ح��ل��ول   »%  70« بنسبة  االك��ت��ف��اء  إل���ى  ال���وص���ول 

الدكتور  سعادة  أكد  قنا-  الدوحة- 
جامعة  رئيس  الدرهم  راشد  بن  حسن 
هذا  الوطني  باليوم  االحتفاالت  أن  قطر 
لتزامنها  التميز،  من  الكثري  تحمل  العام 
الحدث  مع 
الريايض 
العاملي 

2022«، وهو  FIFA قطر  »كأس العالم 
نحو  قوية  النطالقة  حافزا  يشكل  ما 
قيادة  تحت  للوطن،  مرشق  مستقبل 
تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حرضة 
املفدى  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن 
الدكتور  سعادة  ونوه  الله«.  »حفظه 
العام  لهذا  االحتفاالت  بشعار  الدرهم 
من  واملقتبس  قوتنا«،  مصدر  »وحدتنا 
أمري  السـمو  صاحب  لحرضة  كلمة 
والدالالت  املعاني  مؤكدا  املفدى،  البالد 
وقال  الشعار..  يحملها  التي  العظيمة 
أي  من  أكثر  مطالبون  اليوم  »إننا 
وتقويتها،  وحدتنا  بتعزيز  مىض  وقت 
عىل  واملحافظة  التحديات  ملواجهة 
وإنجاز  أنجزت،  التي  املكتسبات 
تضمنتها  التي  الطموحات 

الوطنية«. رؤيتنا 

رئيس جامعة قطر: 

احتفاالت هذا العام متميزة
كشف االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« عن 
يف  والنهائي  النهائي  لنصف  الرسمية  الكرة 

»كأس العالم FIFA قطر 
تحمل  والتي   ،»2022
لتحل  »الحلم«،  اسم 
الكرة  »الرحلة«،  مكان 
يف  املستخدمة  الرسمية 
حتى  البطولة  مباريات 
»الحلم«  وستحمل  اآلن. 
التكنولوجيا  نفس 
»الرحلة«،  يف  املستخدمة 
نظام  عىل  تقوم  والتي 
املتصلة«  »الكرة 
رشكة  صممته  الذي 

نجاحها  أثبتت  تقنية  وهي   ،»Adidas«
بشكل مبهر، يف تحديد حاالت التسلل بشكل 
بطولة  يف  ودقة  رسعة  أكثر 
إذ تعتمد  العالم هذه،  كأس 
الالعبني  تموقع  بيانات  عىل 
الفيديو  ُحكام  لتزود 
بمعلومات  املساعدين 
اتخاذ  من  نهم  تمكِّ آنية، 
األمثل،  بالشكل  القرارات 
التوفــيق  خالل  ومـــن 
الواردة  الكرة  بيانات  بني 
من جهاز االستشعار املثبت 
تقنية  وباستخدام  عليها 

االصطناعي. الذكاء 

الكرة الرسمية لنصف النهائي والنهائي

»الحلم« تكمل مشوار »الرحلة«

تزود ُحكام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية 

قال الفنان والنحات العراقي أحمد البحراني، 
صاحب تصميم النصب التذكاري لجائزة »سمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز يف 
مكافحة الفساد« إن النصب التذكاري الذي قام 
صاحب السمو بإزاحة الستار عنه يعد النسخة 

السادسة، بعد تدشني خمس نسخ سابقة يف 
الدول التي استضافت الجائزة خالل األعوام 

السابقة، مؤكدا أن النصب يأتي عىل شكل يد 
فوالذية شفافة، وهو يرمز إىل تكاتف جميع 

دول العالم يًدا واحدة للتعاون من أجل مكافحة 
الفساد بكل شفافية. وأضاف: رشٌف يل أن أكون 

من املساهمني يف هذا املرشوع الذي يقدَّم باسم 
حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمري البالد املفدى، والذي يهدف ملكافحة 
الفساد يف العالم، وهذا ما يقوم به كل الرشفاء 

يف العالم الحر، مشريا إىل تدشني النصب السابع 
خالل العام املقبل يف دولة أخرى، ألن مكافحة 

الفساد تحتاج إىل تضافر من جميع الدول 
ملواجهة هذه اآلفة التي ترض باملجتمعات.

مصمم النصب التذكاري لمكافحة الفساد: 

أي��ادي ق�ط��ر ش��فاف��ة
كتب - محمد أبوحجر

يحظى زوج الباندا العمالق »سهيل« و»ثريا«، املُهدى 
من جمهورية الصني الشعبية إىل قطر، بمناسبة 

استضافتها »كأس العالم 2022«، باهتمام املواطنني 
واملقيمني، باإلضافة إىل زوار املونديال، حيث أصبح 

»بيت الباندا« أحد أبرز الوجهات السياحية والرتفيهية، 
التي تجذب إليها معظم الزائرين من الداخل والخارج.
ورصدت $  خالل جولة ميدانية مصورة، اإلقبال 
املُتزايد من جانب املواطنني واملُقيمني عىل زيارة »بيت 

الباندا« ال سيما من العائالت واألطفال، إىل حد نفاد 
أعداد التذاكر املُخصصة للزيارة يوميا، حيث يتم حجز 
تذاكر الدخول للتسهيل عىل الزائرين بشكل إلكرتوني، 

وذلك عرب تطبيق »عون« الخاص بوزارة البلدية. 

»بيت الباندا« وجهة سياحية وترفيهية 

»سهيل« و»ثريا« نجمان في سماء المونديال
كتب - أكرم الفرجابي

تجـذب إليـهــا الزائـريــــن مـــن الـــداخــل والخـــارج 

ق�ف�زة .. للت�اري�خ
أنه عندما  النصريي مهاجم منتخب املغرب   لم يكن يعلم يوسف 

تسلل بني الدفاع، وتسلّق الهواء بكل إبداع وانطلق من األرض 
باتجاه السماء يف مهمة الرصاع من أجل البقاء وإكمال اإلمتاع 

القوى  الوداع، بقفزة تاريخية قياسية غريت موازين  ورفض 
الجاذبية، ليهبط بعدها بسالم، ويضع بالده يف األمام  وعاكست 

مسجالً هدفاً من ذهب صعد بأسود املغرب وأسعد األفارقة 
والعرب.

اللحظة تستحق  التاريخ يقفز،  أو كان  للتاريخ..  كانت قفزة 
إليها يف كل املرايا، لقد كانت  التوثيق من جميع الزوايا، والنظر 

الهدايا.. إنها أجمل  مفاجأة مذهلة، بل 
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متابعات

استعراض عالقات التعاون البرلماني

نائب رئيس الشورى 
تجتمع مع نظيرها اللبناني

الدكتورة  سعادة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 
رئيس  نائب  السليطي  حسن  بنت  حمدة 
مجلس الشورى، مع سعادة السيد إلياس 
النواب  مجلس  رئيس  نائب  صعب  بو 
اللبناني، الذي يزور البالد حاليا لحضور 
العالم  كأس  بطولة  فعاليات  من  جانب 

FIFA قطر 2022.
عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

الربملاني،  املجال  يف  البلدين  بني  التعاون 
وسبل دعمها وتطويرها.

اللبناني  النواب  نائب رئيس مجلس  ونوه 
لكأس  املتميز  بالتنظيم  االجتماع  خالل 
تشهده  وبما   ،2022 قطر   FIFA العالم 

البالد من تطور يف مختلف املجاالت.
حرض االجتماع عدد من أصحاب السعادة 

أعضاء مجلس الشورى.

في مسابقة جيبكا الثانية لالبتكار بدبي

على سوق السيلية المركزي

المركز الثالث لطالبة 
من مركز جامعة قطر للعلماء

تكثيف الحمالت التفتيشية

الجمييل،  عبدالله  آمنة  الطالبة  حققت 
قطر-  بجامعة  الهندسة  بكلية  طالبة 
التابع  باحث«  »أنا  برنامج  طالبات  إحدى 
نجاًحا  الشباب  للعلماء  قطر  ملركز جامعة 
لالبتكار  الثانية  جيبكا  مسابقة  يف  باهرًا 
دبي؛  املتحدة-  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
الثالث عن فئة  وذلك بحصولها عىل املركز 
طلبة الجامعة. وأقيمت املسابقة كجزء من 
واالبتكار،  لألبحاث  السابع  جيبكا  مؤتمر 
بني طلبة  االبتكار  تعزيز  إىل  تهدف  والتي 
العربي وسد  الخليج  منطقة  يف  الجامعات 
الفجوة بني الصناعة، واألوساط األكاديمية 
يف  واالبتكار  التطبيقي  البحث  وتحفيز 

مجال الكيمياء.
قدمت  املسابقة  يف  مشاركتها  وخالل 
البحثي  ملرشوعها  مميزا  تقديميا  عرضا 
حفاز  كعامل  اليدنفروست  »تأثري  بعنوان 
ويهدف  امليثانول«،  وقود  لخاليا  مبارش 
صديقة  مادة  ابتكار  إىل  املرشوع  هذا 
للبيئة واستخدامها كمحفز يف الصناعة تم 
مختربات  داخل  املرشوع  هذا  عىل  العمل 

جامعة قطر وبتقنيات حديثة تحت ارشاف 
جامعة  مركز  وفريق  كازاك  بيرت  الدكتور 

قطر للعلماء الشباب.
آل  نورة  الدكتورة  األستاذة  أعربت  وقد 
للعلماء  قطر  جامعة  مركز  مديرة  ثاني، 
قائلة:  اإلنجاز،  بهذا  فخرها  عن  الشباب 
يف  مكون  أهم  أصبحت  قد  املعرفة  »إن 
العلمي  البحث  ويعترب  اإلنتاجية،  تطور 
املعرفة،  عىل  للحصول  األنفع  الوسيلة  هو 
إلجراء  بالطلبة  الكبري  االهتمام  يعد  كما 
جيل  لخلق  األوىل  البذرة  علمية  أبحاث 
مبدع ومبتكر، وواٍع ألهمية البحث العلمي، 
ملعالجة مشكالت  قدراتهم  وبالتايل تطوير 
مجتمعهم بكافة املجاالت العلمية املختلفة، 
الرافعات  تشكل  الجامعات  أن  باعتبار 

املجتمعية يف جميع مجاالت الحياة«.
دائما  نسعى  »إننا  نورة:  د  ا.  وأضافت 
لالستمرار  الطلبة  وتحفيز  تشجيع  إىل 
الحديثة  األساليب  بكل  والبحث  التعلم  يف 
فالتعلم املستمر، وخوض التجارب املختلفة 
ندوات  يف  واملشاركة  أبحاث  إجراء  من 
ومؤتمرات له دور كبري يف تطوير وتعزيز 
تحقيق  من  الطلبة  تمكن  التي  املهارات 

طموحاتهم والنهوض بتفكريهم.

الرقابة  بقسم  ممثلة  الريان  بلدية  نفَّذت 
حمالت  البلدية،  الرقابة  بإدارة  الصحية 
تفتيشية مكثفة عىل سوق السيلية املركزي، 
والفواكه  الخرضاوات  سالمة  من  للتأكد 
املحلية واملستوردة، وذلك تزامناً مع زيادة 
الطلب عىل الخرضاوات والفواكه، وحرصاً 
من البلدية عىل الصحة العامة للمستهلكني.
 من جهة أخرى بلغ إجمايل كمية مبيعات 

خالل  من  املحلية  القطرية  الخرضاوات 
برنامجي املنتج املميز ومزارع قطر خالل 
نوفمرب املايض، حوايل )1548( طنا، شملت 
تسويق )343( طنا من خالل املنتج املميز 

و)1205( أطنان من خالل مزارع قطر.
يرشف عىل برامج تسويق املنتجات املحلية 
الشؤون  بإدارة  ممثلة  البلدية  وزارة 
التجارة  وزارة  مع  بالتعاون  الزراعية 
املجمعات  يف  متوفرة  وهي  والصناعة، 
والتموين  واملرية  وكارفور  كاللولو  الكربى 

العائيل وغريها عىل مدار العام.

رئيس الشورى يجتمع مع رئيس البرلمان البرتغالي

قطر والبرتغال تستعرضان التعاون البرلماني

بن  حسن  السيد  سعادة  اجتمع  -قنا-  الدوحة 
عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أمس، مع 
رئيس  سيلفا  سانتوس  أوجستو  السيد  سعادة 
املرافق  والوفد  الربتغال،  بجمهورية  الربملان 
من  جانب  لحضور  حاليا  البالد  يزور  الذي  له، 

فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022.
من  عدد  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 
املوضوعات املتعلقة بتعزيز عالقات التعاون بني 

قطر والربتغال يف املجال الربملاني.
خالل  الربتغايل  الربملان  رئيس  سعادة  وأشاد 

العالم  كأس  لبطولة  املتميز  بالتنظيم  االجتماع 
2022، كما عرب عن إعجابه الشديد  FIFA قطر 
شتى  يف  وتقدم  نهضة  من  الدولة  تشهده  بما 
أصحاب  من  عدد  االجتماع  حرض  املجاالت. 

السعادة أعضاء مجلس الشورى.

خالل كلمتها بمؤتمر مشترك مع إندونيسيا.. الخاطر:

قطر ملتزمة بالتنمية واالزدهار بأفغانستان

من  أكثر  بمشاركة  املؤتمر  وحظي 
كبري  عدد  إىل  باإلضافة  دولة،   40
من املنظمات واملؤسسات التعليمية 
والشخصيات  الخاص  والقطاع 
واالتحاد  املتحدة  األمم  بينها،  من 
ومنظمة  واليونسكو  األوروبي 
الدويل  والبنك  اإلسالمي  التعاون 
من  عدد  عن  فضال  اإلسالمي، 
السيدة  سعادة  منهم:  املسؤولني 
بريانساري  ليستاري  ريتنو 
خارجية  وزيرة  مارسودي 
وسعادة  إندونيسيا،  جمهورية 
أوغلو  جاويش  مولود  السيد 
بالجمهورية  الخارجية  وزير 
أنيكني  السيدة  وسعادة  الرتكية، 
مملكة  خارجية  وزيرة  هويتفيلد 
فوبكه  السيد  وسعادة  النرويج، 
بمملكة  الخارجية  وزير  هوكسرتا 
بيسريا  السيدة  وسعادة  هولندا، 
البوسنة  خارجية  وزير  تركوفيا 
ويليام  السيد  وسعادة  والهرسك، 
املحيط  سيوز وزير شؤون سكان 
الخارجية يف  الهادي مساعد وزير 
سارة  السيدة  وسعادة  نيوزيلندا، 
العام  للتعليم  دولة  وزيرة  األمريي 
دولة  يف  املتقدمة  والتكنولوجيا 
املتحدة، وسعادة  العربية  اإلمارات 
الخريجي  الكريم  عبد  وليد  السيد 
باململكة  الخارجية  وزير  نائب 
العربية السعودية، وسعادة السيدة 
الخاص  املمثل  اوتنباييفا  روزا 
لألمني العام لألمم املتحدة ورئيس 
أفغانستان،  ملساعدة  بعثتها 
بيمان  فاطمة  السيناتور  وسعادة 
املمثل  الشيوخ  مجلس  عضو 

الخاص األسرتايل ألفغانستان.
بنت  لولوة  السيدة  سعادة  وقالت 
وزير  مساعد  الخاطر،  راشد 
املؤتمر  انعقاد  إن  الخارجية، 
الجهود  وتنسيق  االلتزام  يؤكد 
مشرية  أفغانستان،  شعب  لدعم 
بالتنمية  ملتزمة  قطر  دولة  أن  إىل 
واالزدهار يف أفغانستان، بما يشمل 
الرجال  من  لكل  الفرص  توفري 

والنساء.
أمام  كلمة  يف  سعادتها  وذكرت 
ديني  فرض  التعليم  »إن  املؤتمر 
إسالمي يشمل املرأة والرجل، وهو 
ما رأيناه يف سرية الرسول صىل الله 
عليه وسلم مع أهل بيته«، مضيفة 

أن عىل الدول اإلسالمية تجلية هذه 
والتعاليم  القيم  حول  الحقائق 

السامية للدين اإلسالمي الحنيف.
تعهدت  قطر  دولة  أن  وأوضحت 
مليون   75 من  بأكثر  اآلن  حتى 
إىل  الفتة  أفغانستان،  لدعم  دوالر 
لدعم  املشاريع  من  بعدد  التزامها 
املرأة األفغانية، تشمل برامج املنح 
التدريب  برامج  الدراسية، وتمويل 
املجاالت  مختلف  يف  أفغانستان  يف 
الطبية،  القطاعات  ذلك  يف  بما 
الجامعة  استضافة  إىل  باإلضافة 
الدوحة  يف  بأفغانستان  األمريكية 
فتح  إعادة  ودعم  عملها،  ملواصلة 

مدارس الفتيات يف أفغانستان.
املشاريع  هذه  أن  عىل  وشددت 
إلحداث  تكفي  ال  ذاتها  حد  يف 
مشرية  تحقيقه،  نريد  الذي  الفرق 
لتعليم  الدويل  املؤتمر  أهمية  إىل 
»فرصة  وعدته  األفغانية،  املرأة 
البعض  للتعلم من تجارب بعضنا 
واستكشاف كيفية بناء اسرتاتيجية 
من  األمد  طويلة  وشاملة  منسقة 
يف  النساء  جميع  تدعم  أن  شأنها 

أفغانستان«.
وزير  مساعد  سعادة  وعربت 
بسماع  رسورها  عن  الخارجية 
األخرى  الدول  مبادرات  عن  املزيد 
يف  املشاركني  املصلحة  وأصحاب 
املؤتمر، كما حثت جميع املشاركني 
الذي  املهم  العمل  مواصلة  عىل 
هذه  يف  والتوسع  به  يقومون 

املشاريع.
لولوة  السيدة  سعادة  واعتربت 
وزير  مساعد  الخاطر  راشد  بنت 
الخارجية، بيان مؤتمر تعليم املرأة 
خطوة  عنه،  أعلن  الذي  األفغانية، 
التزام  عىل  الضوء  لتسليط  مهمة 

املرأة  تعليم  تجاه  الدويل  املجتمع 
إيجاد  إىل  والحاجة  أفغانستان،  يف 
التي  العوائق  ملعالجة  قوية  حلول 
والنساء  الفتيات  وصول  من  تحد 

األفغانيات إىل التعليم.
االفغاني  الشعب  أن  إىل  ونبهت 
يواجه  فقط،  النساء  وليس  عامة، 
الحياة  مناحي  يف  صعوبات 
الظرف  أن  مضيفة  املختلفة، 
به  تمر  الذي  الصعب  االقتصادي 
البالد يقلص فرص البنات والبنني 
عىل حد سواء، داعية يف هذا السياق 
املجتمع الدويل إىل االلتزام بمساعدة 
األفغاني كله وخلق فرص  الشعب 

التعليم للبنات والبنني.
قطر  دولة  أن  سعادتها  وأكدت 
ستظل مدافعة عن حقوق الجميع 
حقوق  سيما  ال  أفغانستان،  يف 
ستواصل  أنها  إىل  مشرية  املرأة، 
من  الدوليني  الرشكاء  مع  العمل 
أجل استقرار وازدهار أفغانستان.

مساعي  إىل  سعادتها  ولفتت 
الجميع  فوق  التعليم  مؤسسة 
بالتعاون  للتنمية  قطر  وصندوق 
مع املنظمات الدولية لتوفري تعليم 
األفغان،  األطفال  ملاليني  جيد 
التعليمية، مشرية يف  املنح  وتمويل 
سبتمرب  يف  اإلعالن  إىل  الصدد  هذا 
قطر  مرشوع  إطالق  عن  املايض 
األفغان،  للطالب  الدراسية  للمنح 
من  مكونة  دفعة  أول  واستقبال 
250 طالبا أفغانيا الجئا يف الكليات 
والجامعات األمريكية للعام الدرايس 

.2023 - 2022
السيدة  سعادة  أكدت  جانبها  من 
بريانساري  ليستاري  ريتنو 
خارجية  وزيرة  مارسودي 
جمهورية إندونيسيا، أهمية املؤتمر 

الوضع  مستجدات  عىل  لالطالع 
التأكيد  وإعادة  أفغانستان،  يف 
بدون  األفغاني  الشعب  دعم  عىل 
استثناء، باإلضافة إىل إعادة التأكيد 
سيما  ال  املرأة،  حقوق  دعم  عىل 

حقها يف التعليم.
 11 من  أكثر  هناك  أن  وأوضحت 
مليون امرأة وفتاة أفغانية يف حاجة 
وفقا  اإلنسانية  املساعدة  إىل  ماسة 
للمرأة، مشرية  املتحدة  األمم  لهيئة 
املرأة  عىل  املفروضة  القيود  أن  إىل 
قد تكلف االقتصاد األفغاني مليار 
دوالر أو 5 باملائة من الناتج املحيل 
األمم  لربنامج  وفقا  وذلك  اإلجمايل 
أن  إىل  الفتة  اإلنمائي،  املتحدة 
األخرية  املرتبة  تحتل  أفغانستان 
مؤرش  بحسب  دولة   156 بني  من 
 2021 الجنسني  بني  الفجوة 
االقتصادي  املنتدى  عن  الصادر 

العاملي.
الجهود  إىل  سعادتها  وأشارت 
التي  إندونيسيا وقطر  بذلتها  التي 
شملت االجتماع الثالثي لعلماء من 
يف  وأفغانستان  وقطر  إندونيسيا 
يونيو  من  عرش  الرابع  يف  الدوحة 
املايض، الفتة إىل أنه سيتم املحافظة 
عىل مثل هذه املشاركة مع العلماء 
أكدت  كما  املستقبل،  يف  األفغان 
إلنشاء  التقدم  تشجيع  رضورة 
حكومة شاملة تحرتم حقوق املرأة.

وباكستان  تركيا  ممثلو  وتقدم 
وبريطانيا  والنرويج  وهولندا 
الخاص  واملمثل  املتحدة  والواليات 
لألمني العام لألمم املتحدة ورئيس 
أفغانستان،  ملساعدة  بعثتها 
وجمهورية  قطر  لدولة  بالشكر 
املؤتمر،  إندونيسيا عىل تنظيم هذا 
الذي يسلط الضوء عىل أفغانستان 
ووضع تعليم املرأة عىل رأس جدول 

أعماله.
السيدة  سعادة  أعربت  جهتها  من 
الرئيس  نائب  زويكا  دوبرافكا 
والديموغرافيا  للديمقراطية 
عن  األوروبي  االتحاد  بمفوضية 
وإندونيسيا  قطر  ملبادرة  تأييدها 
تطلع  مؤكدة  أفغانستان،  بشأن 
الرشكاء  مع  للعمل  املفوضية 
والنساء  الفتيات  وصول  لتعزيز 
جميع  عىل  التعليم  إىل  األفغانيات 

املستويات.

بالي -قنا- نظمت 
جمهورية إندونيسيا 

بالشراكة مع دولة 
قطر، مؤتمرا دوليا، 
حول تعليم المرأة 

األفغانية، وذلك 
في مدينة بالي 

اإلندونيسية.  مثل 
دولة قطر في المؤتمر 

سعادة السيدة لولوة 
بنت راشد الخاطر، 

مساعد وزير الخارجية.

توفير الفرص 
لكل من الرجال والنساء

تعهدت حتى اآلن بأكثر 
من »75« مليون دوالر دعم

الدوحة - $ 

الدوحة - $ 
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بحث تعزيز التعاون في التجارة واالستثمار والصناعة

وزير التجارة يجتمع 
مع وزير الدولة البريطاني لالستثمار

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة 
الشيخ محمد بن حمد بن قاسم 

آل ثاني، وزير التجارة والصناعة 
أمس، مع سعادة اللورد دومينيك 
جونسون وزير الدولة الربيطاني 

لالستثمار، الذي يزور البالد 
حاليا.

جرى خالل االجتماع استعراض 
املوضوعات ذات االهتمام 

املشرتك بهدف تعزيز التعاون 
بني البلدين يف قطاعات التجارة 

واالستثمار والصناعة. 
وسلط سعادة وزير التجارة 

والصناعة خالل االجتماع، الضوء 
عىل السياسات االقتصادية 

الناجحة التي أرستها دولة قطر 
لدعم القطاع الخاص، مبينا 

الحوافز والترشيعات والفرص 
الواعدة املتاحة يف الدولة والهادفة 

لتشجيع املستثمرين ورجال 
األعمال وأصحاب الرشكات عىل 

االستثمار يف دولة قطر.

للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون

قطر تشارك في اجتماع تنسيقي
الدوح�ة- قنا- ش�اركت دولة قط�ر يف أعمال االجتماع التنس�يقي 
ألصحاب املعايل والسعادة الوزراء املسؤولني عن شؤون البيئة بدول 
مجل�س التعاون ل�دول الخليج العربية، برئاس�ة س�عادة الدكتور 

عبدالله بن عيل العمري رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان. 
مث�ل دولة قطر يف أعم�ال االجتماع، الذي عقد ع�رب تقنية االتصال 
املرئي، املهندس أحمد محمد الس�ادة وكيل الوزارة املساعد لشؤون 

التغري املناخي بوزارة البيئة والتغري املناخي.
جرى خالل االجتماع اس�تعراض املوضوعات املطروحة عىل جدول 
أعم�ال االجتماع رفيع املس�توى، كم�ا تم التش�اور لتوحيد مواقف 
دول املجل�س تجاهه�ا، ومنها اإلط�ار العاملي للتن�وع اإلحيائي ملا 
بعد 2020، باإلضافة إىل موضوع التسلس�ل الرقمي بش�أن املوارد 

الوراثية.
كما أكد أصحاب املعايل والس�عادة الوزراء املس�ؤولني عن ش�ؤون 
البيئة بدول مجلس التعاون، خالل االجتماع، أهمية تنسيق وتوحيد 

مواقف دول املجلس يف كافة املحافل البيئية الدولية.

وزير الخارجية المكسيكي يجتمع مع سفيرنا

استعراض العالقات القطرية ـــ المكسيكية
مكسيكو سيتي- قنا- 

اجتمع سعادة السيد 
مارسيلو إبرارد وزير 
الخارجية يف الواليات 

املتحدة املكسيكية، مع 
سعادة السيد محمد بن 

جاسم الكواري سفري 
دولة قطر لدى املكسيك.

جرى خالل االجتماع، 
استعراض عالقات 

التعاون الثنائي بني 
البلدين.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس الحكومة الكرواتي يجتمع مع سفيرنا
زغرب- قنا- اجتمع دولة 

السيد أندريه بلينكوفيتش 
رئيس الحكومة يف 

جمهورية كرواتيا، مع 
سعادة الشيخ محمد بن 

يوسف بن جاسم آل ثاني 
سفري دولة قطر لدى 

كرواتيا.
جرى خالل االجتماع، 

استعراض عالقات التعاون 
الثنائي بني البلدين.



يهدف إلى االحتفاء بالثقافة والتراث المحلي والعربي

»دريشة االبتكار« منطقة جديدة مخصصة للعلوم والبحوثيشتمل على ورش تعليمية وأنشطة ثقافية وفنية وترفيهية

يتضمن عروضا وفعاليات متنوعة وهادفة
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للفنون األدائية بحديقة األكسجين في المدينة التعليمية

صاحبة السمو تشهد افتتاح مهرجان دريشة

شهدت  قنا-   -  $  - الدوحة 
بنت  موزا  الشيخة  السمو  صاحبة 
مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  نارص، 
املجتمع،  والعلوم وتنمية  للرتبية  قطر 
أمس، حفل افتتاح النسخة الثانية من 
مهرجان دريشة للفنون األدائية الذي 
باملدينة  األكسجني  حديقة  يف  انطلق 

التعليمية.
الذي  املهرجان  افتتاح  حفل  وحرض 
تنظمه مؤسسة قطر، سعادة الشيخة 
رئيس  نائب  ثاني،  آل  حمد  بنت  هند 
والرئيس  قطر  مؤسسة  إدارة  مجلس 
التنفيذي للمؤسسة، وعدد من أصحاب 

السعادة الشيوخ والوزراء. 
عىل  يستمر  الذي  املهرجان  يهدف   
بطولة  ويقام خالل  أيام،  مدار سبعة 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
املحيل  والرتاث  بالثقافة  االحتفاء  إىل 
والعربي من خالل عروض وفعاليات 
متنوعة وهادفة، تتضمن ورش العمل 
وفنية  ثقافية  وأنشطة  التعليمية 
وترفيهية موجهة لكل أفراد األرسة من 

مختلف األعمار واالهتمامات.
موسيقي  بحفل  املهرجان  افتتح 
عضو  الفلهارمونية،  قطر  ألوركسرتا 
الزوار  التي اصطحبت  مؤسسة قطر، 
املايض  الستكشاف  ثقافية  رحلة  يف 
أداء  خالل  من  واملستقبل  والحارض 
أربع  من  القطرية(  )السيمفونية 

حركات.
لطالب  فرصة  املهرجان  هذا  ويشكل 
يف  للمشاركة  قطر،  مؤسسة  مدارس 
تعريف زوار بطولة كأس العالم لكرة 

القدم ومشجعيها بالثقافة العربية. 
قدم  أيضا،  االفتتاح  حفل  إطار  ويف   
التابع  أجيال(  )إيقاعات  مهرجان 

عروضا  لألفالم،  الدوحة  ملؤسسة 
موسيقية بمشاركة عدد من املوهوبني 
تستضيف  أن  املقرر  ومن  قطر،  يف 
برنامجها  لألفالم  الدوحة  مؤسسة 
الشهري )صنع يف قطر( خالل مهرجان 

دريشة.
 وتشمل الفعاليات البارزة يف مهرجان 
مخصصة  جديدة  منطقة  العام  هذا 
)دريشة  بعنوان  والبحوث،  للعلوم 
كونوكو  برعاية  وهي  االبتكار(، 

أنشطة  إىل  باإلضافة  قطر،  فيليبس 
ذلك  يف  بمن  الخاطر،  بيت  يف  ثقافية 
فنانون يقدمون قصائد عن فلسطني، 
عمل  ورش  تضم  فنية  ومنطقة 

موسيقية.
 ويقام مهرجان دريشة للفنون األدائية 
بالتعاون مع رشيكني رئيسيني، وهما: 
وصندوق  قطر،  فيليبس  كونوكو 
والرياضية  االجتماعية  األنشطة  دعم 
االسرتاتيجيني،  والرشكاء  )دعم(، 

التنمية  ووزارة  الثقافة،  وزارة 
االجتماعية واألرسة، ومؤسسة الدوحة 
للمزارعني،  الرتبة  وسوق  لألفالم، 

ورشكة وقود، وبنك دخان.
غرور  قالت  االفتتاح،  كلمة  وخالل 
عبد الواحد، أخصائية الصحة والرفاه 
املهرجان  »ُيقدم  قطر:  بمؤسسة 
مدى  عىل  نوعها  من  فريدة  تجربة 
للتواصل  منصة  وُيعترب  أيام.  سبعة 
نحتفي  حيث  الذات،  عن  والتعبري 

يلتقي  املتنوعة،  األدائية  بالفنون 
جميع  من  واملوهوبون  الفنانون  فيها 
القدرات تحت سقف واحد، فضالاً عن 
العربية  واللغة  الثقافة  عىل  تركيزها 

والرتاث العربي«.
اإلبراهيم،  نورة  قالت  اإلطار،  هذا  ويف 
أكاديميتي،  يف  طالبة  سنوات،   10
وإحدى املُشاركات يف عرض رحلة ابن 
أحببتها،  التي  األشياء  »أكثر  بطوطة: 
هي الصداقات التي كوّنتها بمشاركتي 

الكثري من  قابلُت  لقد  العرض،  يف هذا 
األصدقاء يف مدارس مختلفة، وازدادت 
أفكاري،  عن  بالتعبري  نفيس  يف  ثقتي 
ألن  جداًا  وسعيدة  للغاية  متحمسة  أنا 
مرسحي  عرض  يف  شاهدتني  عائلتي 

كهذا ألول مرة«. 
قّدم  ا،  أيضاً االفتتاح  حفل  إطار  يف 
التابع  أجيال«  »إيقاعات  مهرجان 
ا  عروضاً لألفالم،  الّدوحة  ملؤّسسة 
موسيقية بمشاركة عدد من املوهوبني 
تستضيف  أن  املقرر  ومن  قطر،  يف 
برنامجها  لألفالم  الدوحة  مؤسسة 
الشهري »صنع يف قطر« خالل مهرجان 

دريشة. 
وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس 
التنفيذي ملؤسسة الدوحة لألفالم: »مع 
شعبنا،  حياة  يف  فارق  بعام  احتفالنا 
تفخر مؤّسسة الّدوحة لألفالم بتقديم 
القصرية  األفالم  من  مميّزة  تشكيلة 
واإلشادة  الجوائز  حصدت  التي 
أفالم  صنّاع  وأخرجها  الّدوليّة، 
واملقيمني،  املواطنني  من  موهوبون 
التّابع  الخاطر  بيت  يف  إلينا  انضموا 
ملؤّسسة قطر، ضمن برنامج مهرجان 
دريشة للفنون األدائيّة لتشاهدوا باقة 
ال تنىس من أفضل أفالم برنامج صنع 

يف قطر«.
أّن عاملاًا من املوسيقى  وأضافت: »كما 
بانتظارك، يف سلسلة حفالت إيقاعات 
مؤّسسة  تقيمها  التي  املميزة  أجيال 
من  جزءاًا  وتعّد  لألفالم،  الّدوحة 
يف  األدائيّة  للفنون  دريشة  مهرجان 
التّابعة  املذهلة،  األكسجني  حديقة 
مجموعة  نستضيف  إذ  قطر،  ملؤّسسة 
قطر،  يف  الفنّانني  من  موهوبة 

واملوسيقينّي املشهود لهم دولياًا«.
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مقـــال

 لم يكن يعلم يوسف النصريي مهاجم منتخب املغرب 
أنه عندما تسلل بني الدفاع وتسلّق الهواء بكل إبداع 
وانطلق من األرض باتجاه السماء يف مهمة الرصاع 

من أجل البقاء وإكمال اإلمتاع ورفض الوداع، بقفزة 
تاريخية قياسية غريت موازين القوى وعاكست 

الجاذبية، ليهبط بعدها بسالم وضع بالده يف األمام 
وكسب معه كل االحرتام.. مسجالً هدفاً من ذهب صعد 

بأسود املغرب وأسعد األفارقة والعرب.
كانت قفزة للتاريخ.. أو كان التاريخ يقفز، اللحظة 
تستحق التوثيق من جميع الزوايا، والنظر إليها يف 
كل املرايا، لقد كانت مفاجأة مذهلة، بل إنها أجمل 

الهدايا..
الجغرافيا تغريت واملوازين تبدلت، واملجد الكروي 

يكتب يف مكان آخر من الكوكب، عادت الهيبة وأثبت 
»األوالد« قدرتهم عىل مزاحمة الصفوف األوىل وتبوؤ 

أماكن الصدارة بجدارة.
فـ »اآلباء« و»األجداد« كانت لهم صوالت وجوالت يف 

شتى املجاالت ويشار لهم بالبنان، يف سالف األزمان، 
وقد آن األوان لتجديد الذكريات والبطوالت وعودة 

الوقت الذي كان.. ليبدأ فصل جديد من دوحة األمجاد.
النصريي دّون النرص الثمني، بقفزة قياسية دون 
استخدام »ترامبولني«، ليحلق كالصقر يف استاد 

الثمامة ويبلغ من املجد سنامه ويحقق الرقم األعىل يف 
تاريخ املونديال والهدف األغىل يف مسرية األبطال.

النصريي طار واقرتب من كرس حاجز الثالثة أمتار 

واكتفى بـ )2:78( لتكون أطول قفزة يف تاريخ كأس 
العالم يف صورة إبداع من جميع الزوايا واألضالع 

ولم يعد يفصله عن قفزة الجالس عىل دكة االحتياط 
يتجرع الحرسة واملرارة وهو يشاهد »هدف وقفرة« 

كلها تهدد مسريته وأرقامه وأحالمه، وهو الغائب 
الحارض »الخارس«.. 

فكريستيانو رونالدو مازال يحتفظ بالرقم القيايس 
منذ حوايل عرش سنوات عندما كان يلعب لنادي ريال 

مدريد ويف مواجهة شهرية مع مانشسرت يونايتد يف 
دوري أبطال أوروبا عندما سجل أعىل قفزة يف تاريخ 

املالعب الكروية )2:93(.
املغرب »عسف« الكرة و»عفس« الخصوم فأصبحت 

مطيعة له يقودها للشباك وتقوده لألمام، حتى أصبح 
مع األربعة الكبار يف العالم وتبقت له خطوة واحدة 
ويجد نفسه يوم الثامن عرش من ديسمرب يف استاد 

لوسيل يعيش فصول »الحلم األكرب« والذي يشبه 
رواية من الدهشة والخيال.. لكن لم نعد نستبعد 

شيئا عىل هؤالء الرجال.. حتى مسك الختام ونهائي 
املونديال.

املغرب أبدع يف مونديال العرب وأسعد الجماهري من 
الخليج إىل املحيط ومثّل إفريقيا خري تمثيل، وأصبح 

الفيفا بذلك مطالبا بإعادة النظر يف تقييم النتائج 
وآلية توزيع املقاعد املؤهلة ألكرب قارتني وأكثرها 

منتخبات نظراً للتطور امللحوظ يف مستويات فرقها.
ويف مقابل »قفزة النصريي«.. وعىل الجهة األخرى 

وبنفس السيناريو والدراما لم يكن يعلم ديوغو كوستا 
حارس الربتغال أنه بهذا الخروج الخاطئ من املرمى 

قد نسف أحالما وحّطم آماال وأبكى عيونا.. لم يكن 
يعلم أنه قد أنهى تاريخ واحد من أفضل النجوم يف 

اللعبة دون أن تالمس يداه كأس العالم الذهبية، أو أن 
يلتقط معها صورة كأحد أبطالها..

لقد أبت هذه الكأس أن تكون ضمن تاريخ كريستيانو 
رونالدو، الذي جمع الكثري من األلقاب الفردية 

والجماعية وحقق بطوالت وكؤوسا وأسعد جماهريه يف 
كل مكان.. لكن هذه حال كرة القدم.. فائز ومهزوم.. 

ومعطى ومحروم.
واذا كان محبو النجم الربتغايل قد عاشوا معه لحظات 

الحزن واالنكسار وودعوه إىل خارج مشهد املونديال 

حتى أعلن يف لحظة انهيار التوقف واالعتزال.. فإن 
جماهري مييس مازالت تقف خلفه تدعو له باالنتصار 
وتزيني حبات اللؤلؤ واملرجان التي رّصع بها مسريته 

الذهبية بتاج املونديال.. حتى يصبح امللك الرسمي 
للعبة.. الذي ال يشبهه أحد يف مهاراته أو بطوالته.

آخر نقطة.. مربع ذهبي مميز يضم بطل العالم حامل 
اللقب، والحصان األسود ممثل العرب، وأرجنتني مييس 
والكرواتي الصعب..
بطولة أوفت بكل وعودها فنياً وتهديفياً وجماهريياً 
وإعالمياً.. نجحت يف املالعب التحفة ويف الفعاليات 
املصاحبة، أشاد بها الكثريون وأبرزهم خصومها 
ومن دعوا ملقاطعتها والتشويش عليها، هم اليوم من 
يثني عليها ويعرتف بتميزها وتفوقها وتألقها، وصلت 
املنتخبات التي قدمت مستويات عالية وروحا قتالية، 
فيما الفرق التي حاولت زعزعتها أو إثارة الجدل فيها 
غادرت منها غري مأسوف عليها..!

كلمة حق

Email: mohd-almarri@al-watan.com

: @mohdalmarri2022

رئيس التحرير املسؤول

األثنني 12 ديسمرب 2022م

النصيري جلب النصر الثمين.. بقفزة قياسية دون استخدام »ترامبولين« 

لقطة تستحق التوثيق من كل الزوايا 
يظهر فيها اإلبداع من كل األضالع

البطولة أوفت بوعودها وأبهرت »المشككين« قبل المنصفين

المجد يكتب هنا في دوحة األمجاد

قــفــزة .. للتـاريــخ
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حوار

صاحب تصميم النصب التذكاري لجائزة صاحب السمو.. أحمد البحراني لـ »$«:

أيادي قطر شفافة
في مكافحة الفساد

وأضاف: رشف يل أن أكون من املساهمني 
حرضة  باسم  يقدم  الذي  املرشوع  هذا  يف 
آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
يهدف  والذي  املفدى،  البالد  أمري  ثاني 
يقوم  ما  وهذا  العالم،  يف  الفساد  ملكافحة 
إىل  مشريا  الحر،  العالم  يف  الرشفاء  كل  به 
املقبل  العام  السابع خالل  النصب  تدشني 
يف دولة أخرى ألن مكافحة الفساد تحتاج 

الدول ملواجهة هذه  إىل تضافر من جميع 
اآلفة التي ترض باملجتمعات.

أن   »$« لـ  حواره  خالل  وأوضح 
ما  منه  استغرقت  النصب  تصميم  فكرة 
من  مبارشة  بمتابعة  أشهر   4 من  يقرب 
بن  والدكتور عيل  السمو،  حرضة صاحب 
مركز  أمناء  مجلس  رئيس  املري  فطيس 
وتمت  الفساد،  ومكافحة  القانون  حكم 

الرتكيبي  العمل  يجسد  أن  عىل  املوافقة 
جسدها  التي  كتلك  قوية  رسالة  الفوالذي 
املاضية، وهو  االعوام  والجوائز يف  النصب 
عىل شكل يد مرفوعة ترمز إىل الجهود التي 
تبذلها املجتمعات الدولية ملكافحة الفساد 
للمشاركني  تلني  ال  التي  وعزيمة  بقوة 
حالياً يف هذه الحرب، كما تجسد الخطوط 
يجمعه  موحداً  عاملاً  العمل  يف  املرتابطة 

فيما  الفساد،  مكافحة  يف  مشرتك  هدف 
أهمية  إىل  للعمل  الشفافة  الرتكيبة  تشري 
عامل الشفافية بهذا الشأن، وتمثل املثلثات 
الصغرية التي تتداخل يف املنحوتة كل بلد 
من بلدان العالم، حيث يجتمعون معاً لخلق 

التغيري اإليجابي.
املقدمة  الجائزة  تصميم  أنه  إىل  ونوّه 
عدة  من  متكونة  يد  عن  عبارة  للفائزين 

أشكال مثلثة ومفرغة؛ ترمز لدول العالم، 
وتتحد جميعاً ملحاربة الفساد، وتم االتفاق 
عىل أن تكون هذه اليد بحجم صغري يقدم 
للفائزين بالجائزة، ولكن النصب التذكارى 
بارتفاع  يكون بحجم كبريعبارة عن عمل 
خمسة أمتار من مادة ستالستيل ويدشن 
الجائزة  التي تستضيف  الدول  يف عواصم 
حيث بدأنا بمبنى األمم املتحدة بفيينا، ثم 

النسخة الثانية يف جنيف أمام مبنى األمم 
املتحدة، وأيضا يف تونس ورواندا. 

 »دعم قطر ألعماله الفنية« 

وعن دعم قطر ألعماله الفنية قال البحراني: 
هي  حياتي  يف  املفصيل  التحول  نقطة 
وجودي يف الدوحة منذ 25 عاما، فالفنان 
بشكل عام قد يمتلك عوامل النجاح ولكن 
يمكنك  ال  دعم  أرضية وعوامل  توفر  دون 
ولكن  أدواتك،  تمتلك  وأن  تنتج  أن  كفنان 
اإلنساني  بشقيها  األدوات  يل  وفرت  قطر 
موجود  أنني  جدا  محظوظ  وأنا  والفني، 
حقيقي  شخيص  معرض  وأول  قطر،  يف 
يف  هو  كفنان  حياتي  يف  قدمته  ورصني 
الدوحة، والبد أن أشكر الداعمني يل وللفن.

وعن أبرز أعماله الفنية املوجودة يف قطر قال 
البحراني قمت بتصميم كأس الخليج وهي 
نقطة مهمة جدا بتاريخ حياتي، وصوال إىل 
مشاريع أخرى مثل شعار لخويا والفداوية، 
ومؤسسة  زون  وسباير  املطار  يف  وأعمال 
قطر وغريها من املشاريع مع متاحف قطر 

وابرزها العمل الفني راية املجد.

»مساهمات فنية للمونديال«

وعن أبرز أعماله الفنية لبطولة كأس العالم 
قام  انه  أكد  حاليا  واملقامة   2022 قطر 
الرسمي(  العالم  كأس  )ملصق  بتحويل 
ليكون شاهدا  األرض  عىل  نحتي  عمل  إىل 
لوسيل  استاد  ساحة  يف  للتاريخ  حضاريا 
النهائية لكأس  املباراة  والتي ستقام عليه 
يف  ينساه  لن  له  كبري  رشف  وهذا  العالم 
اإلعالن  جرى  التوقيت  نفس  ويف  مسريته 
عن مرشوعني آخرين له وهما )عائلة بقر 
البحر( الذي زين ساحل مدينة الرويس يف 
الشمال، وكذلك عمل )رأس الصقر( الذي 
يف  الجديدة  الفنادق  أهم  أحد  مدخل  زين 
الدوحة.. جدير بالذكر يعد أحمد البحراني 
بابل  فنانا ونحاتا عراقيا معارصا، ولد يف 
عام 1965، تخرج يف معهد الفنون الجميلة 
أكاديمية  ثم دّرس يف   ،1988 ببغداد عام 
عام  إىل   1992 عام  من  الجميلة  الفنون 

.1994
الدوام عىل تطوير  البحراني عىل  ويواظب 
مختلف  يف  ويعمل  الفني،  وأسلوبه  نهجه 
وفن  الرسم،  الفنية، من ضمنها  الوسائط 
صلبة،  خلفيات  عىل  والنحت  الطباعة، 

ويعمل البحراني ويعيش يف قطر.
التقليدي  النمط  عن  البحراني  وابتعد 
الرشق  منطقة  يف  عليه  املتعارف  للنحت 
الجودة  من  األدنى  الحد  ليضمن  األوسط، 
التي تتميز بالوضوح والبساطة، ونتج عن 
املرونة  من  نوع  ابتكار  الفردية  مقاربته 

والحركة ملواد ثقيلة وصلبة.

تدشين النصب السابع العام المقبل في دولة جديدةاليد الفوالذية ترمز للتكاتف العالمي من أجل مكافحة اآلفة

{ البحراني متحدثا لـ »$«

{ أحد أعمال البحراني للمونديال أمام استاد لوسيل

{  راية المجد أبرز أعمال الفنان العراقي بالدوحة

قال الفنان والنحات العراقي أحمد البحراني، صاحب تصميم النصب 
للتميز  الدولية  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  »سمو  لجائزة  التذكاري 
الذي قام حضرة صاحب  التذكاري  النصب  إن  الفساد«  في مكافحة 
بإزاحة الستار عنه يعد النسخة السادسة بعد تدشين خمس  السمو 
نسخ سابقة في الدول التي استضافت الجائزة خالل االعوام السابقة، 
مؤكدا ان النصب يأتي على شكل يد فوالذية شفافة وهو يرمز إلى 
مكافحة  أجل  من  للتعاون  واحدة  يًدا  العالم  دول  جميع  تكاتف 

الفساد بكل شفافية.

كتب - محمد أبوحجر

صممت كأس 
الخليج وأعماال 

فنية أخرى 
أبرزها راية 

المجد

حولت ملصقا للمونديال إلى عمل نحتي في ساحة استاد لوسيل

فكرة التصميم استغرقت »4« أشهر
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متابعات

الفساد ظاهرة قديمة يف كل أمة، أطلت 
برأسها يف كل عرص، لذا تحرِّمها األديان، 
وتجرِّمها البلدان، ويشحذ الكتاب ضدها 

األقالم، كي تفسح الطريق لتحقيق األحالم، 
أحالم الكثريين من الشباب الطموح 

املبتكر، وجملة القول يف هذا األمر أن جميع 
املؤسسات املحلية والعاملية تتفق عىل أن 

ظاهرة الفساد هي العقبة أمام االستثمار 
واإلصالح وتحقيق التنمية، واآلفة املعطلة 

لحياة الرفاهية التي اشتعل لهيبها وتفىش 
رسطانها، وبالتايل فأضعف اإليمان ردع 
أساطني الفساد، ومنعهم من أن يتبوؤوا 

مناصب يف مواقع املسؤولية يف أي مكان، أو 
يتكاثروا ويسترشوا يف كل زمان، ألن الله قال 

يف حقهم عىل لسان نبيه موىس: »إن الله ال 
يصلح عمل املفسدين«.

وبعيدا عن العاطفة الوطنية، والتزاما بمبدأ 
املوضوعية، فإن قطر بتوجيهات حرضة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمري البالد املفدى تربز بني الدول الرائدة 
التي تقف حجر عثرة يف طريق استفحال 

الفساد كي ال ينترش انتشار النار يف الهشيم، 
ويعيش ضحاياه يف الجحيم، تحاول اقتالعه 

من جذوره، حتى ال تتمدد وُتورِّق، وُتقلق 

املجتمعات وُتؤرِّق، وأدواتها ماضية وفاعلة 
ملكافحة هذه اآلفة، ومن أبرزها إطالق 

»جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية 
للتميز يف مكافحة الفساد«، لدعم الجهود 
الدولية ملكافحة آفة الفساد بكل أشكاله 
ومسمياته وأهدافه، والتصدي للجريمة، 

وإرساء حكم القانون، وقد دشنها صاحب 
السمو األمري املفدى وسكرتري عام األمم 

املتحدة السيد بان كي مون سنة 2016، 
فقوبلت بالثناء والتأييد والتعاطي اإليجابي 

من رؤساء الدول واملنظمات الكربى، مما 
يدل عىل معاناة املجتمعات من وجود الفساد 

ينخر يف مفاصلها.
وبمناسبة االحتفال باليوم العاملي ملكافحة 

الفساد يف التاسع من ديسمرب كل عام، يقع 
االختيار عىل مدينة من مدن العالم ليقام 
بها االحتفال املخصص لتكريم الفائزين 
بالجائزة أصحاب األفكار الخالقة لكبح 

جماح الفساد، وجاء الدور هذا العام عىل 
مدينة الدوحة، وألن قطر تسعى دائما 

للتميز، وتجعله سمة من سمات هويتها 
ضمنته اسم الجائزة، وألن األفعال لدينا 

مقدمة عىل األقوال فإن احتفال هذا العام 
تميز بميزتني مهمتني، األوىل إضافة الرياضة 

كفئة خامسة إىل الفئات األربعة السابقة، 
أال وهي البحث األكاديمي والتعليم، وإبداع 

الشباب وتفاعلهم، واالبتكار، وإنجاز 
العمر، أما امليزة الثانية فهي تدشني النصب 

التذكاري باسم الجائزة منتصب الهامة 
مرفوع القامة يف طريق الدفنة، وقد تم 
تصميمه عىل شكل يد مشهرة يف وجه 

الفساد، تحذيرا لكل من تسول له نفسه 
اإلخالل بواجباته الوظيفية وترشيعاتها 
القانونية، وتعطيل النزاهة والشفافية، 

والعبث بمقدرات البالد والعباد، فوجود هذا 
النصب أمام الرائح والغادي صباح مساء 

بمثابة إشارة تحذير وتنبيه دائمة، كإشارات 
املرور تحذر من الوقوع يف املحظور، 

وتجدر اإلشارة إىل أن هذا النصب التذكاري 
لن يكون موجودا يف الدوحة فقط، بل 

سريتفع شامخا يف كل مدينة من املدن التي 
تستضيف حفل تكريم الفائزين كل عام، 

أي سيأتي عىل الناس وقت تكون كل املدن 
حول العالم مزدانة باسم تميم، وبالنصب 

التذكاري ملكافحة الفساد، فإىل جانب 
وظيفته األخالقية واإلنسانية يف مكافحة 

الفساد له أيضا وظيفة جمالية وذائقة 
فنية، وستكون قطر أيقونة مكافحة الفساد 
ليس عىل املستوى املحيل فقط ولكن العاملي 
أيضا، إلفساح الطريق أمام تحقيق التنمية 

املستدامة، إذ سبق للسيد بان كي مون القول 
بأن للفساد آثارا سلبية ملموسة عىل أجندة 

2030 للتنمية املستدامة، ولذا تعد مكافحته 
عنرصا هاما يف تحقيقها، حسبما ينص 

الهدف السادس عرش من أهداف التنمية 
املستدامة.

جهود سمو األمري يف سبيل تحجيم الفساد 
ومحارصته يف كل مكان والقضاء عليه 
ال تتوقف، وتحقق خطوات واسعة عىل 

املستويني املحيل والدويل، وتحظى بمباركة 
املجتمع الدويل واالعرتاف برشف اإلقدام، 

يؤكد سموه للعالم أجمع أن مكافحة الفساد 

ليست فقط مجرد اتخاذ قرارات، ولكن بناء 
منظومة من اإلصالحات، وتشديد الرقابة 

لتمارس دورها عمليا يف كل املجاالت، وهناك 
محطات مهمة الكتمال املسرية منها عىل 

سبيل املثال ال الحرص أنه عام 2011 أُنشئت 
هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية، ومنذ 

ذلك الحني تؤدي دورا مشهودا يف إحكام 
الرقابة والتمكني للشفافية ونزاهة الوظيفة 

العامة، ويف عام 2013 تم إنشاء مركز حكم 
القانون ومحاربة الفساد يف الدوحة ليتوىل 

الرتويج الحرتام سيادة القانون وتدريب 
وكالء النيابة والقضاة يف العديد من دول 

العالم عىل الربامج الجديدة لكشف الفساد 
وتالعب املفسدين، وبالتأكيد االنضمام لكل 

االتفاقيات الدولية التي تعمل يف ميدان 
مكافحة اآلفة، وال تزال املبادرات ترتي واحدة 

تلو األخرى، فكان من ثمراتها أن حققت 
دولة قطر بتوجيهات سموه كقائد عربي 

متفرد يف هذا املجال نتائج مرشفة يف مؤرش 
مدركات الفساد ملنظمة الشفافية الدولية 

عام 2021، حيث أحرزت 63 نقطة عىل هذا 
املؤرش، لتتبوأ املرتبة الثانية خليجيا وعربيا، 

واملرتبة الـ31 عامليا من بني 180 دولة، 
ولتكون كعادتها يف الصدارة.

ســـالح في وجــــه الفســــاد

 بقلم: د. بثينة حسن األنصاري
خبيرة تطوير التخطيط 

االستراتيجي والموارد البشرية 

Mrsbalansari @gmail.com

من القلب إلى القلب

جائزة الشيخ تميم لمكافحة الفساد تقض مضاجع المفسدين

نصب تذكاري مرفوع
الهامة والقامة لمحاربة الفساد

مباركة دولية لجهود األمير 
الستئصال الفساد بكل أشكاله

ق ق وُتقلق وُتؤرِّ إجراءات عملية لضمان الرقابة وسيادة القانون والشفافيةاقتالع جذور الفساد حتى ال تتمدد وُتورِّ

لآلليات المؤّدية لاللتهاب

كشف بحثي في »وايل كورنيل«

للطب  وايل كورنيل  باحثون من  توّصل 
بشأن  جديدة  اكتشافات  إىل  قطر   -
الدهنية  الخاليا  تجعل  التي  العمليات 
جزئيات  تنتج  السمنة  بفعل  التالفة 
تتسبّب  أن  يمكن  ضارة،  التهابية 
بمقاومة اإلنسولني وتقود يف نهاية األمر 
إىل اإلصابة بالسكري من النوع الثاني. 

التي  البحثية  الدراسة  اهتمام  وانصّب 
األستاذ  مظلوم  نايف  الدكتور  قادها 
املساعد لعلم األحياء الدقيقة وعلم املناعة 
والعميد املساعد لبحوث الطالب يف وايل 
كورنيل للطب - قطر، عىل الخاليا الدهنية 
الطليعية، وهي سالئف الخاليا الدهنية. 
فعند املصابني بالسمنة، ال يتحّول بعض 
الخاليا الدهنية الطليعية إىل خاليا دهنية 
هرمة  خاليا  تغدو  بل  طبيعية،  صحية 
ويف  شيخوخة.  حالة  يف  أو  أوانها  قبل 
وظيفية،  باختالالت  املقرتنة  الشيخوخة 
مستويات  بإفراز  الخاليا  هذه  تبدأ 
االلتهابية،  السيتوكينات  من  متزايدة 
باسم  يعرف  رئيس  سيتوكني  ومنها 
إنرتلوكني6-، إىل جانب جزيئات التهابية 
تزايد  بني  معروفة  صلة  وثمة  أخرى. 
االلتهابية  الجزيئات  تلك  مستويات 
من  السكري  وداء  اإلنسولني  ومقاومة 
التي  اآلليات  والستقصاء  الثاني.  النوع 
ترتكز إليها مثل هذه األنشطة االلتهابية، 

الدكتور  مع  العاملون  الباحثون  أتلف 
مظلوم الحمض النووي )د.ن.أ( للخاليا 
مصطنعة  بطريقة  الطليعية  الدهنية 
فريق  رّكز  ثم  الشيخوخة.  نحو  لدفعها 
الباحثني عىل نوع محدد من مستقبالت 
املستقبالت  باسم  )تعرف  الخاليا 
البيورينات(،  مستقبالت  أو  البيورينية 
وهي جزء ال يتجزأ من األغشية الخلوية. 
بدور  البيورينات  مستقبالت  وتقوم 
طريق  عن  الخاليا  وظائف  تنظيم  يف 
التفاعل مع الجزيئات »املنذرة بالخطر« 
خارج الخلية )املسّماة جزيئات ناهضة( 
املتشابهة  الجزيئات  ومنها مجموعة من 
الثالثي  باألدينوسني  املسّماة  بنيوياً 
الثنائي  واألدينوسني   )ATP( الفوسفات 

الفوسفات )ADP( واألدينوسني.
وبينما أظهرت بحوث سابقة وجود صلة 
الخلوية واألدينوسني  الشيخوخة  ما بني 
تكن  لم  وااللتهاب،  الفوسفات  الثالثي 
مثل  إليها  تستند  التي  الدقيقة  اآلليات 
وأظهر  تماماً،  مفهومة  الصالت  هذه 
مظلوم  الدكتور  بقيادة  الباحثني  فريق 
الخاليا  نشاط  يف  مفرطاً  ارتفاعاً 
األدينوسني  من  لكّل  الطليعية  الدهنية 
الثنائي  واألدينوسني  الفوسفات  الثالثي 
الخاليا  يف  واألدينوسني  الفوسفات 

الدهنية الطليعية بمرحلة الشيخوخة.

دار التقويم القطري:

شهب التوأميات تسطع في سماء قطر.. األربعاء
أن  القطري  التقويم  دار  أعلنت 
الكرة  من  الشمايل  النصف  سكان 
األرضية بمن فيهم سكان دولة قطر 
سيكونون عىل موعد مع رؤية ورصد 
املميزة  الشهب  زخات  من  واحدة 
والهامة لدى املختصني وهواة الفلك 

وهي زخة شهب »التوأميات«.
وذكر الدكتور بشري مرزوق )الخبري 
أن  القطري(  التقويم  بدار  الفلكي 
زخة »شهب التوأميات« سوف تصل 
20 من شهر  األربعاء  ذروتها مساء 
جمادى األوىل 1444هـ، املوافق 14 
2022م، وستمتد حتى  من ديسمرب 
بزوغ فجر الخميس 15 من ديسمرب 
2022م.، علًما بأن شهب التوأميات 
املمتدة  الفرتة  خالل  سنويًّا  تنشط 

عام،  كل  من  ديسمرب   17  –  7 بني 
 14 أنها تصل ذروتها حول يوم  إال 

ديسمرب من كل عام. 
من  التوأميَّات  شهب  زخة  وتعترب 
ا؛ وذلك  الزخات الشهابية املميزة جدًّ
السماء  يف  سطوًعا  أكثر  تبدو  ألنها 
وذلك  األخرى؛  الشهب  زخات  من 
شهب  احرتاق  فرتة  طول  بسبب 
األنواع  بعكس  السماء  يف  التوأميات 
أن  إىل  إضافة  الشهب،  من  األخرى 
معدل سقوطها عندما تصل ذروتها 
يف  شهاًبا   120 حوايل  سيكون 
الفلك  علماء  تقدير  بحسب  الساعة 

املتخصصني يف رصد الشهب.
ما  أن  إىل  مرزوق  د.بشري  وأشار 
ال  رصدها  أن  الشهب  زخات  يميز 

يحتاج سوى مكان بعيد عن التلوث 
فسيتمكن  ولذا  والضوئي؛  البيئي 
ورؤية  رصد  من  قطر  دولة  سكان 
الحاجة  دون  التوأميات  شهب  زخة 
فلكية؛  تليسكوبات  أو  أجهزة  إىل 
شهب  ورصد  رؤية  يمكنهم  إذ 
من  بدًءا  املجردة  بالعني  التوأميات 
فجر  قبل  وحتى  األربعاء،  مساء 
باتجاه  بالنظر  وذلك  الخميس، 
دولة  لسماء  الرشقي  الشمايل  األفق 
قبل  وحتى  األربعاء  مساء  من  قطر 
استخدام  ويمكن  التايل،  اليوم  فجر 
الحديثة  الرقمية  الكامريات 
شهب  لزخة  صور  عىل  للحصول 
االعتبار  يف  األخذ  مع  التوأميات، 
زيادة زمن التعريض أثناء التصوير 

لشهب  مميزة  صور  عىل  للحصول 
التوأميات.

شهب  تسمية  يف  السبب  أن  ُيذكر 
أنها  التوأميات بهذا االسم يرجع إىل 
للراصد من عىل سطح األرض  تبدو 
كوكبة  من  بالقرب  تتساقط  وكأنها 

التوأميات أو الجوزاء.
أفضل  أن  االعتبار  يف  األخذ  ويجب 
التوأميات  شهب  ملشاهدة  األماكن 
وهي  إظالًما،  األكثر  األماكن  هي 
األماكن البعيدة عن املناطق السكنية 
وبيئية  ضوئية  ملوثات  تحوي  التي 
بينما  الشهب،  رؤية  تعيق  قد 
شهب  لرؤية  األوقات  أفضل  تعترب 
وحتى  الليل  منتصف  من  التوأميات 

بزوغ فجر اليوم التايل.
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أرض العــــرب

تجربة آمنة وممتعة
الدوحة- قنا- أش�اد سعادة اللورد طارق 
أحمد، لورد منطقة ويمبلدون وزير الدولة 
لش�ؤون ال�رق األوس�ط وجنوب آس�يا 
واألمم املتحدة يف وزارة الخارجية والتنمية 
باململكة املتحدة، بالتعاون القائم بني دولة 
قط�ر واململكة املتحدة، مؤك�دا أن البلدين 

يتمتعان بعالقات قوية ووثيقة.
وقال س�عادة اللورد أحم�د يف ترصيحات 
لوكال�ة األنب�اء القطري�ة قن�ا: »إن قطر 
صدي�ق مق�رب للمملكة املتح�دة، ونحن 
نتطل�ع إىل تعميق العالقات بني البلدين يف 

املستقبل«.
وأع�رب ع�ن امتنان�ه للتعاون ب�ني قطر 
واململك�ة املتحدة خالل اس�تضافة بطولة 

كأس العال�م FIFA قط�ر 2022، مؤكدا 
دع�م ب�الده لجه�ود دولة قط�ر يف توفري 
تجرب�ة آمنة وممتعة للجماهري، خالل هذا 

الحدث العاملي الضخم. 
وأشار سعادته إىل أن إطالق حوار الطاقة 
ب�ني اململك�ة املتح�دة وقطر س�يؤدي إىل 
توس�يع التعاون الحيوي، يف هذا القطاع، 
وكذلك فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات 

املرتبطة بالتغري املناخي.
ولف�ت إىل أن البلدي�ن تمكن�ا م�ن تعزيز 
العالقات بشكل كبري يف مختلف املجاالت، 
معرب�ا عن تطلعه إىل املش�اركة يف الحوار 
االس�راتيجي ب�ني اململكة املتح�دة وقطر 

الذي سينعقد العام الجديد.

ندعم جهود قطر لتوفيرها 

للجماهير.. اللورد طارق أحمد:

مسؤولون يقدمون النصائح 
لالستفادة من نجاحات البطولة

بيت الباندا مزار سياحي 
وترفيهي متميز للجماهير

المنتج المحلي يحقق 
قفزات خالل كأس العالم



يف البداية يقول السيد نارص بن حسن 
إن  الشورى،  مجلس  عضو  الكبييس 
لكل  الكربى  البناء  خطة  أعدت  الدولة 
سنوات  مدار  عىل  فيها  الحياة  جوانب 
أثمر عن  الذي  السيما ملف االستضافة 
التحتية  والبنية  الطرق  من  كبري  إرث 
املذهلة  الربى  النقل  وشبكة  للمناطق 
إىل جانب مرتو األنفاق ومشاريع النقل 
املرافق  من  وغريها  والتوسعة  الجوي 
الحيوية التي بنيت عىل أسس متطورة 
وحديثة، وهو ما وضعها ضمن األفضل 
وعالوة  املجاالت،  مختلف  يف  عاملياً 
مالعب  أفضل  بإنشاء  قامت  ذلك  عىل 
واستحدثت  العالم،  يف  القدم  لكرة 
يف  الالزمة  التكنولوجية  األنظمة  فيها 
لتنظيم  العشب والتربيد، إضافة  زراعة 
وتنقالتهم  املشجعني  دخول  حركة 
بصورة عامة سواء يف النقل أو بمحيط 
إعجاب  التنظيم  عنرص  ونال  املالعب، 
التأثري  قطر  واستطاعت  أيضاً،  العالم 
باملبادئ  بتمسكها  العاملية  الثقافات  يف 
األخالقية  والقيم  والعادات  اإلسالمية 
مدى  وأظهرت  األصيلة،  العربية 
سماحة الدين واحتضانة للتنوع الثقايف 
الخالص،  اإلنساني  والكرم  بالسالم 
هذا  بفعل  العالم  إىل  الصورة  ووصلت 
اختبار  يف  كان  الذي  األخالقي  التمسك 
والعادات  الغربية  الثقافات  أمام  كبري 
مجتمعاتنا  يف  عليها  املتعارف  غري 
من  الدولة  استطاعت  كما  اإلسالمية، 
أن  العالم  اآلالف من دول  خالل زيارة 
األصل  واملعايشة  بالتجربة  لهم  تنقل 
الطيب للشعب القطري واملعدن األصيل 

للمنطقة العربية. 
لـ»$«  حديث  يف  الكبييس  وأكد 
أن عىل الجهات املعنية استغالل هذا 
تفيد  بصورة  النجاح  من  الكم 
نجاحه،  وتعزز  املستقبل 
إىل  اإلرث  ويتحول 
قـــع  ا و

كل  وتسخري  القادمة،  لألجيال 
الدولة  بها  قامت  التي  النجاحات 
عىل  تعكف  عمل  خطط  إىل  وتحويلها 
الواقع  أرض  عىل  وتحقيقها  تنفيذها 
يف كل املجاالت، ولدينا اآلن صورة هي 
الباهر  النجاح  حيث  للمستقبل  أقرب 
أبنائها  بسواعد  الدولة  حققته  الذي 
أن  ويمكن  الرشيدة،  قيادتها  وحكمة 
عىل  متكاملة  اسرتاتيجية  عليه  نبني 

مختلف األصعدة.
تمديد  يتم  أن  الكبييس  واقرتح 
قطر  ملونديال  املصاحبة  الفعاليات 
بحيث  املناطق  عىل  وتوزيعها   ،2022
يتعرف الزوار بصورة أكرب عىل التنوع 
وتعزيز  قطر،  يف  والبيئي  الجغرايف 
فقط  اليقترص  بما  البالد  يف  تجربتهم 
التي  الفعاليات  أو  املباريات  عىل زيارة 
الدوحة، وأخذ ذلك عىل محمل  تقام يف 

يف  والرشوع  والتطبيق  التنفيذ 
لرتويج  واضحة  بخطط  البدء 
مختلف  يف  واألسواق  السياحة 

املناطق.

تطبيق األفكار 

الدكتور سيف  أكد  من جانبه 
الحجري عىل رضورة تطبيق 
الخطط  ووضع  األفكار 
لتحقيق  اآلن  التنفيذية 
لذروة  األمثل  االستغالل 
الدولة  سياحة  إىل  الرتويج 
االستضافة  ظل  يف  عاملياً 
من  نسخة  ألفضل  املبهرة 
كأس العالم يف تاريخ الفيفا، 
وأضاف أن اإلرث هو صلب 
تنظيم بطولة كأس العالم، 
عىل  قطر  عزمت  وعندما 
كافة  من  الدولة  تجهيز 
لالسـتضافة  الجـوانـب 
والبناء والعمران وضعت 
يف اعتبارها اإلرث 

التي ستتحقق باالستضافة  واالستفادة 
الحكمة  »من  وقال:  عاملي،  حدث  ألكرب 
من  الوقت  هذا  يف  الطقس  نستغل  أن 
العام وأن تمتد هذه األجواء لفرتة أطول 
ما  تجربة  أن  مضيفاً  املونديال«،  بعد 
مثرية  تكون  وأن  البد  املونديال  بعد 
املباريات،  وقت  عن  تقل  وال  وهامة 
والسمعة الطيبة التي تحققت البد وأن 
تبقى وتنمو بالعمل الجاد واالستمرارية 

عىل النجاح.
حديثه  خالل  د.الحجري  وطالب 
لـ»$« برضورة تحويل االستادات 
إىل  تاريخية  مباريات  شهدت  التي 
واملقيمني  للمواطنني  سياحية  مزارات 
كي  العالم،  أنحاء  جميع  من  والزوار 
صورة  يف  املونديال  تجربة  يعيشوا 
مكانة  تعزز  وأن  والبد  واقعية،  مكانية 
قطر  يف  القدم  كرة  عشاق  عند  املالعب 
وإعداد  لها،  والرتويج  والعالم، 

عىل  العاملية  لالستضافات  الخطط 
أرضها.

األجواء  تمديد  أن  إىل  د.الحجري  ولفت 
حزمة  يشمل  وأن  البد  املونديال  بعد 
البيئة  الربامج من ضمنها  متكاملة من 
وتعزيز  والتسوق  والسياحة  والرياضة 
واملراكز  املجمعات  يف  التسوق  تجربة 
التسهيالت  تقديم  التجارية، عالوة عىل 
يف  الراغبني  أمام  الالزمة  والعروض 
الدولة، حيث أصبحت قطر  إىل  القدوم 
للرياضة والتجانس والتعارف  عاصمة 
بعد  الثقافات  ومختلف  الشعوب  بني 

نجاح املونديال االستثنائي.

تجربة استثنائية 

الكواري  سيف  محمد  الدكتور 
لتمديد  التوجه  أن  لـ»$«  أكد 
لفرتة  للمونديال  املصاحبة  الفعاليات 
قادمة ولتكن عدة أشهر أمر هام 
خاصة  للغاية، 
يف ظل ما تشهده 
مــن  الدولــة 
حضارية  طفـرة 
عـية  جـتـمـا ا و
غـري  وسـياحيـة 
مسبوقة بفضل ما 
مدار  عىل  حققته 
املاضية  السنوات 
من مشاريع وتنفيذ 
لالسـرتاتيجـيـات 

الوطنية.
د.الكواري  وأوضح 
املعتدل  الطقس  أن 
شـتـاء  يف  بـارد  إىل 
حاالت  من  يعد  قطر 
املمـتـازة  الطـقـس 

التنوع  وبفضل  العالم،  حول  للكثري 
حالة  استغالل  يمكن  قطر  يف  البيئي 
الطقس والرتويج للصحراء والشواطئ 
قطر،  يف  والبحرية  الربية  والحياة 
من  الكثري  لدينا  بات  وأنه  السيما 
يف  الخرضاء  واملسطحات  الحدائق 
مناطق مختلفة، والتي قد تم تطويرها 

وتوسعتها عىل مدار السنوات املاضية.
يتعلق  فيما  »أما  د.الكواري:  وقال 
تمديد  يف  كبرية  أهمية  فهناك  بالزوار 
إذ  تجربتهم،  لتعزيز  الفعاليات 
قطر  يف  فرتة  يعيش  أن  الجميع  يود 
قرب  عن  والتعرف  باألجواء  لالستمتاع 
والثقافة  واالستقبال  املجتمع  كرم  عىل 
والتقاليد  والعادات  السمح،  والدين 
وهو  واإلسالمية،  والعربية  القطرية 
نوع من الرتويج السياحي واالجتماعي 

والثقايف«. 
بعد  ملا  بالرتويج  املعنية  الجهات  وعن 
تضافر  أن  د.الكواري  أكد  املونديال 
ولكن  النجاح،  محور  هو  الجهود 
البيئة  لوزارة  الحالة  هذه  يف  األولوية 
حيث  الثقافة،  ووزارة  املناخي  والتغري 
التعريف  يف  كبري  دور  لها  األوىل  إن 
والظواهر  قطر  يف  البيئي  بالتنوع 
املصاحبة لشتاء قطر واملواقع السياحية 

الجاذبة يف الصحراء وبحر الخليج.
أكد  فقد  الثقافة  وزارة  دور  عن  أما 
التي  والربامج  األنشطة  أن  د.الكواري 
يمكن أن تقدمها وزارة الثقافة لها أثر 
الحضارية  الصورة  انعكاس  يف  كبري 
عن  متكاملة  وجبة  وتقديم  والثقافية، 
القطرية والخليجية،  العادات والتقاليد 
األماكن  عىل  امليدانية  الجوالت  وإعداد 
بفنون  قرب  عن  والتعريف  الرتاثية، 

العمارة الرتاثية.
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متابعات

مسؤولون أكدوا ضرورة تنفيذها لـ $:

توصيات الستثمار نجاح المونديال

تاريخي  لمونديال  استثنائية  نسخة  نهاية  قبل 
خطف  عامًا،   12 منذ  له  وأعدت  البالد  شهدته 
غير  القدم،  كرة  عشاق  وقلوب  العالم  أنظار 
المجتمع  تجاه  تحديدًا  والغرب  العالم  نظرة 
الخليجي والثقافة العربية والمبادئ اإلسالمية 
تأييدًا  ولقي  والدول،  الشعوب  احترام  ونال 

عالميًا غير مسبوق، كل  هذا وأكثر مما يمكن 
وال يمكن حصره على قائمة مكاسب مونديال 
مع  ولكن   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
تبقي القليل من الزخم المونديالي تولد أفكار 
جديدة إلحياء موجة أخرى من موجات الواقع 
أفكار،  تقودها  المشرق  والمستقبل  التنافسي 
أرادوا  مسؤولين  من  ومطالبات،  توصيات  بل 
اإلبداع  لمواصلة  الحماس  من  بمزيد  الدفع 

القطري الذي يبهر العالم في كل مرة.

تقديم تسهيالت الدخول أمام الراغبين في القدوم إلى قطرالكبيسي: بإمكاننا أن نبني عليه استراتيجية متكاملة

{ ناصر بن حسن الكبيسي  { د.محمد سيف الكواري  { د.سيف الحجري 

د. الكواري: 
الترويج 

للشواطئ 
والصحراء والحياة 

البرية والبحرية

توفير العروض 
التشجيعية 

الالزمة للطيران 
والنقل

د. الحجري: 
استثمار المناخ 
وحالة الطقس 

المميزة 
في الشتاء 

كتب - محمد عبد العزيز



يحظ�ى زوج الباندا العمالق »س�هيل« و»ثريا«، 
املهدى م�ن جمهورية الصني الش�عبية إىل قطر، 
بمناسبة استضافتها كأس العالم 2022، باهتمام 
املواطنني واملقيم�ني، باإلضافة إىل زوار املونديال، 
حي�ث أصبح »بيت البان�دا« أحد أب�رز الوجهات 
الس�ياحية والرتفيهي�ة، التي تج�ذب إليها معظم 

الزائرين من الداخل والخارج.
ميداني�ة  جول�ة  خ�الل   »$« ورص�دت 
مص�ورة، اإلقب�ال املُتزاي�د من جان�ب املواطنني 
واملُقيم�ني عىل زي�ارة »بيت الباندا« ال س�يما من 
العائ�الت واألطف�ال، إىل حد نفاد أع�داد التذاكر 
املُخصص�ة للزيارة يوميا، حي�ث يتم حجز تذاكر 
الدخول للتس�هيل عىل الزائرين بشكل إلكرتوني، 
وذلك عرب تطبيق »عون« الخاص بوزارة البلدية. 

مميزات متعددة 
ويتع�رف الزائرون ع�ىل كل من »س�هيل«، وهو 
باندا ذكر ُولد يف 19 س�بتمرب 2018، وحمل اسم 
»جينغ جينغ«، والذي يعني بالصينية »الكريستال 
الالمع«، فيما يحمل اس�مه العربي الجديد معنى 
النجم يف السماء، وهو أكثر النجوم ملعانا يف سماء 
منطق�ة الخليج، أّما »ثري�ا«، التي تعني مجموعة 
نجوم س�اطعة يف الس�ماء، فهي باندا أنثى ولدت 
يف 26 يولي�و 2019، وحمل�ت اس�م »يس هاي«، 

ويعني بالصينية »أربعة بحار«.
 ويتمت�ع كٌل م�ن الباندا »س�هيل« و»ثريا« بعدد 
من املميزات، إذ لوحظ حب »س�هيل«، للس�باحة، 
لألش�جار  »ثري�ا«  وتس�لق 

باس�تمرار، إضافة إىل األكل والنوم 
ط�وال اليوم، وطعامهم�ا املُفضل ه�و الخيزران 
)البامب�و(، حي�ث يت�م اس�ترياد 3 ش�حنات من 
البامبو أس�بوعيا لتأم�ني الطعام لهم�ا، كما يتم 
توفري ما يقارب 12-14 كيلو من البامبو يوميا. 

باندا عمالقة 
وأصبحت قط�ر هي أول دول�ة يف منطقة الرشق 
األوس�ط تصلها الباندا العمالقة، والدولة رقم 20 
عىل مس�توى العالم التي تقتني هذا الحيوان؛ وتّم 
تصميم بيت البان�دا كجزء من منتزه الخور الذي 
يمت�د عىل مس�احة 240 ألف مرت مرب�ع، تطبيقاً 

إىل  »البي�ت  م�ن  البيت«، لفك�رة 
ش�كل  يحاك�ي  بحي�ث 
م�ن  املس�توحاة  الجب�ال 
تضاريس األرض األصلية 
جب�ال  وه�ي  للبان�دا، 
مقاطع�ة  يف  مينش�ان 
الصينية، عند  سيتشوان 
الداخيل  التصميم  إعداد 
ُمراع�اة  تم�ت  للبي�ت 
مس�توى  عىل  الحفاظ 
ُمنفص�ل للزي�ارة من 
خالل مسارات ُمكوّنة 
مس�تويات  ثالثة  من 
للُمش�اهدة  ُمختلف�ة 
بهدف املُحافظة عىل 
الطبيع�ة املعيش�ية 
الخاص�ة بالبان�دا، 
كم�ا تم�ت مراعاة 

فري  تو
لحي�اة  املُناخي�ة  الظ�روف 

الباندا، حيث ترتاوح درج�ة الحرارة داخل املبنى 
م�ا ب�ني 16-21 درج�ة مئوية فضال ع�ن توفري 

حدائق ومناطق مرحة لها.

مرافق خدمية
ويحت�وي بي�ت الباندا من الداخ�ل عىل حظريتني 
ُمنفصلتني، حظرية للباندا سهيل بحديقة خارجية، 
وحديق�ة للباندا ثريا بحديق�ة خارجية، كما تمت 
زراعة جزء م�ن الحديقة بع�دد 2814 من نبات 
البامبو، وُتقدر املس�احات الخ�راء ب� 53 ألف 
مرت مربع، وتم جلب بعض األشجار من 
ت  با غا

لص�ني  ا
وزراعتها يف البي�ت من الداخل، 

باإلضافة إىل وج�ود محل هدايا وجالريي ومطعم 
)كافي�ه(، وصال�ة تعليمي�ة وترفيهي�ة لألطفال، 
كما توجد مرافق خدمي�ة كاملصليات والحمامات 
الخاصة بالنساء والرجال، أما من الخارج فتوجد 
حديقة تحتوي عىل أربعة أكشاك خارجية لخدمة 
ال�زوار وُمجه�زة بأحدث األنظم�ة والتقنيات من 
نظ�ام ُمراقبة ونظام صوت وإضاءة، كما تحتوي 
الحديق�ة ع�ىل مجموع�ة ُمتنوع�ة من األش�جار 

والشجريات املُختلفة.

منطقة عرض
املس�احة  وتبل�غ 
لي�ة  جما إل ا
 120 للم�رشوع 
أل�ف م�رت مربع، 
حي���ث تش��مل 
منطق���ة ع�رض 
وإي����واء البان�دا 
ت  ملُس�طح���ا ا و
واملب�اني  الخ�راء 
الخدمية، كما يحتوي 
املرشوع ع�ىل مواقف 
 300 بع�دد  لل�زوار 
موقف، كما تم تصميم 
وتنفي�ذ الحديقة طبقا 
ألع�ىل معاي�ري الج�ودة 

ن  ألم�ا وا
بم�ا يتوافق مع املعاي�ري التابعة 

للمنظومة العاملية لتقييم االستدامة GSAS، حيث 
تم األخذ باالعتبارات التصميمية والتش�غيلية بما 
يل�زم م�ن أجل تحقيق ج�ودة بيئية فيم�ا يتعلق 

بقضية توفري الطاقة وكذلك الحفاظ عىل البيئة.

قسم للهدايا 
ويض�م املبنى قس�ما للهدايا باملبن�ى، وهو ُيتيح 
لل�زوار الفرصة ل�رشاء هداي�ا تذكاري�ة ُمتنوعة 
خاص�ة ببي�ت الباندا لالحتف�اظ به�ا أو إهدائها 
ملن يحب�ون، كما توج�د صالة خاص�ة باألطفال 
تم تصميمها بشكل يتناس�ب مع طبيعة األطفال 
املرحة وملمارس�ة بعض األنش�طة الخاصة ببيت 
البان�دا كاأللع�اب واملُس�ابقات والتلوي�ن، وم�ن 
الخط�ط املُس�تقبلية دعمها بربام�ج تعليمية عن 
البان�دا لألطف�ال وط�الب امل�دارس لالس�تفادة 

والحصول عىل معلومات عن الباندا وطبيعتها.
ويش�ار إىل أنه تم تخصيص مطبخ يف بيت الباندا 
م�ن أجل توفري الكيك الذي تتناوله الباندا بوصفة 
خاصة لها، كما تم توفري ُملحق طبي ببيت الباندا 
م�ن أج�ل تلبي�ة احتياجاته�ا يف جمي�ع األوقات 
وتوف�ري الرعاي�ة لهما م�ن ِقبل فري�ق عاملي من 
األطباء والخرباء املُختصني يف طب الباندا العمالق، 
ولقد اس�تغرق إنشاء بيت الباندا حوايل 500 يوم 

من العمل املتواصل حتى االنتهاء منه.

كتب – أكرم الفرجابي
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»بيت الباندا«.. وجهة سياحية وترفيهية
»سهيل« و»ثريا« نجمان في سماء المونديال

}  تصوير – أسامة الروسان

ال�����ع�����ائ�����ات واألط�������ف�������ال األك�����ث�����ر إق����ب����اال



د. الكعبي: »4« أقسام تعرض 
مكونات البيئة القطرية

قاموا بجولة للتعرف على الفعاليات المقامة
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بحضور وزير الثقافة

وزراء ومسؤولون يزورون درب الساعي

محمود  آل  زيد  بن  عبدالله  بن  أحمد  ســعــادة  زار 

وسعادة  العطية،  خليفة  بن  عبدالله  السيد  وسعادة 
املواصالت،  وزير  السليطي  سيف  بن  جاسم  السيد 
مستشار  ثاني  آل  جاسم  بن  أحمد  الشيخ  وسـعــادة 
مشعل  خالد  والسيد  االقتصادية  للشؤون  األمري  سمو 

بأم  الساعي  درب  أمس  بالخارج  حماس  حركة  رئيس 
صالل. 

عـبدالرحمن  الشـيـخ  سـعـادة  برفـقـة  وقــامـوا 
بجــولـة  الثـقـافـة،  وزيـر  ثـانـي  آل  حمـد  بـن 

منطـقـة  عىل  وتعـرفـوا  املقـامـة،  الفعـاليات  فـي 
وليوان  والبـدع  الســاعـي  درب  وسـوق  الشـقـب 
وأنشطة  فعاليات  من  تتضمنه  وما  والعزبة،  الفـن 

. مختلفة

خالل فعالية الرمي على ظهر الخيل بمضمار درب الساعي

إحيــاء الـفـروســيـة

للجيل  وتذكرياً  القديمة،  للفروسية  إحياًء 
مضمار  شهد  األولني،  بفروسية  الحايل 
جديدة  فعالية  الساعي  درب  يف  الخيل 
استحضاراً  الخيل،  ظهر  فوق  من  للرمي 
لتلك الرياضة التقليدية التي كانت شائعة 
قديماً، ويف إطار الحرص عىل إبراز اإلرث 

القطري التليد، ومهارة الفرسان.
وتشهدت الفعالية حضوراً الفتاً من جانب 
يشاهدون  الذين  الساعي،  درب  رواد 
لتحقيق  يتسابقون  وهم  الفرسان، 

هدفهم، بالرمي من عىل ظهر الخيل.
عىل  الساعي  درب  رواد  إقبال  ويعكس 
اإلرث  بهذا  شغفهم  مدى  السباق  متابعة 
الرياضة  تلك  عىل  واالطالع  العريق، 

التقليدية.
فؤاد  السيد  الفعالية  هذه  ووصف 
بأنها  الرمي،  فعالية  رئيس  املضاحكة، 
تعد شكال من أشكال الفروسية القديمة، 
السيف  استخدام  خاللها  من  يتم  والتي 

والرمح والقوس من عىل ظهر الخيل.
وقال: اعتمدنا يف هذه الفعالية عىل القوس 
املهارات، وعىل  أصعب  من  ألنها  والسيف 
الرغم ذلك فنحن نعرضها ألول مرة، الفتا 
إىل أن هذه الرياضة، كانت مشهورة لدى 
العرب يف الحروب القديمة، كما أنها تعترب 
بالقوس،  القديمة  الصيد  طرق  إحدى 

فضال عن السهم.
بهذه  األولني  القطريني  معرفة  مدى  وعن 
كانت  قطر  أرض  إن  قال:  الرياضة 

ما  األسهم  رؤوس  بتصنيع  مشهورة 
املوروث  من  الرياضة  هذه  مثل  يجعل 

القطري العريق.
يوم  تقام  التي  الفعالية  إن  وأضاف: 
عرضا  تشهد  أسبوع  كل  من  الجمعة 
سيتم  وأنه  التقليدية،  الفروسية  ملهارات 
وذلك  املقبل،  الجمعة  يوم  أيضا  عرضها 
بالرمي عىل ثالثة أهداف، أحدهما باتجاه 
أمامي، والثاني باتجاه خلفي، أما االتجاه 
والذي  والفر،  الكر  يحاكي  فهو  الثالث 
آمنة  بطرق  ولكن  قديما،  معروفا  كان 
هذه املرة، إذ يدخل الحصان بني األقواس 
للطرق  تماما  محاكاة  يف  وذلك  الخفيفة، 

التقليدية.
وعن الهدف من هذه الفعالية، أكد السيد 
إحياء  تستهدف  أنها  املضاحة  فؤاد 
وإعادة  التقليدي،  القطري  املوروث 
وذلك  الحايل،  الجيل  أوساط  يف  إحيائه 
أوساط  يف  مكتمل  غري  تصور  لوجود 
الجيل الحايل بأن الخيل لم يكن يستخدم 
استخدام  ثم  ومن  والحروب،  الصيد  يف 

األسلحة معه.
كان  التي  األسلحة  أشهر  أن  إىل  ولفت 
يستخدما الفرسان قديما السيف والرمح، 
تكتمل  وبذلك  تكتمل،  كانت  ومعهما 
الحقيقية والتقليدية من فوق ظهر الخيل. 
وقال: إننا نسعى بذلك إىل إحياء الفروسية 
تكون  أن  دون  آمن،  بشكل  املتكاملة 

مقترصة عىل امتطاء ظهر الخيل فقط.
الرسعة  عىل  اعتمدت  الفعالية  إن  وتابع: 
املوضوعية  املعايري  من  انطالقا  والدقة، 

التي تم االعتماد عليها.

المضاحكة : تعتمد على السرعة والدقة 

تشهد إقبااًل كثيفًا من قبل الزوار

أنشطة ومسابقات بجناح البيئة

يف  املناخي  والتغريرّ  البيئة  وزارة  جناح  يشهد   
الذين  الزوار،  قبل  من  كثيفاً  إقباالً  الساعي  درب 
يشاركون يف مختلف األنشطة التي ينظمها الجناح 
حيث  وغريها،  توعوية  وندوات  مسابقات  من 
يومية  مسابقات  يف  تتمثل  توعوية  أنشطة  يقدم 
للنشء حول حماية البيئة وإعادة التدوير. وتأتي 
فعالية  تحت  الساعي  درب  يف  الوزارة  مشاركة 
»الروضة«، حيث يضم جناح الوزارة »4« أقسام 
برية،  ونباتات  أشجار  عىل  تحتوي  برية  روضة 
واألقسام األخرى بها »املها العربي، وغزال الريم، 
الربية«،  والزواحف  واألرانب  والحبارى  والنعام، 
قطرية  مناطق  بأسماء  األقسام  تسميه  تم  وقد 
محمية  منطقة  السليمي،  مزرعة  منطقة  وهي: 

املايدة،  روضة  ومنطقة  العريق،  ومنطقة  الريم، 
أفالم  عليها  يعرض  شاشات  تخصيص  تم  كما 
عن جهود الوزارة يف املحافظة عىل البيئة القطرية 
وتنمية الحياة الفطرية بها. وتشارك وزارة البيئة 
والتغري املناخي هذا العام وألول مرة بالتعاون مع 
النادي العلمي بفعاليات مميزة يف درب الساعي، 
البالستيكية  املواد  وذلك بمبادرة إلعادة استخدام 
بجمع  يقوم  كهربائي  سكوتر  توفري  خالل  من 
لالستفادة  الجمهور  من  البالستيكية  الزجاجات 
منها يف إعادة تدويرها، باإلضافة لتنظيم مسابقات 
التدوير وثقافة االبتكار وهي عبارة عن مسابقات 
األسئلة عن  تحتوي عىل مجموعة من  يومياً  تقام 
يف  التكنولوجيا  ثقافة  وتوظيف  القطرية،  البيئة 
البحث  مهارات  تعزيز  بهدف  البيئية،  التنمية 
العلمي والتعرف عىل البيئة القطرية ومحتوياتها، 
تفاعلية  علمية  تجارب  تنظيم  إىل  باإلضافة 

أهداف  عن  وورشة  الطبيعية،  املواد  باستخدام 
التنمية املستدامة، ومجسم روبوت كحاوية لجمع 

البالستيك.
قال السيد سعد الكعبي رئيس وحدة التأهيل الربي 
بوزارة البيئة والتغريرّ املناخي: »ما يميز املشاركة 
يف احتفاالت درب الساعي لهذا العام أنها تصادف 
استضافة دولة قطر للعرس الكروي العاملي كأس 
»نسعى  أننا  2022«. مضيفا  قطر   FIFA العالم 
من خالل هذا الحدث إىل تعريف الجمهور بدور 
الوزارة وجهودها يف تنظيم مونديال بيئي مستدام 

من خالل املنشآت الرياضية الصديقة للبيئة«.
»يف  فقرة  خالل  من  الوزارة  وتستضيف  هذا 
مجال  يف  واملعنيني  البيئة  نشطاء  ضيافتنا« 
املحافظة عىل البيئة وأصحاب املبادرات واملشاريع 
البيئية، للحديث عن دورهم يف مجال املحافظة عىل 

البيئة.

{ سعد الكعبي

الدوحة- $ 

الدوحة- $ 

الدوحة- $ 



شهد المسرح الرئيسي في درب الساعي، 
إقامة ندوة جديدة بعنوان »تجارب أجانب 
عاشوا في قطر«، وجاءت ضمن فعاليات 

اليوم الوطني للدولة 2022. 
شارك في الندوة كل من د.محمد 
ألطاف، مدير مجموعة اللولو في 

قطر، والسيد راباي شيرايت، الرئيس 
التنفيذي لـ Jumbo Electronics، وأدارها 
اإلعالمي والكاتب الدكتور عبداهلل فرج 

المرزوقي. 
وخالل الندوة، ثمن المشاركان ما تتمتع 
به قطر من بيئة جاذبة للجميع لإلقامة 

فيها، ومن ثم العمل. وثمنوا نجاح 
الدولة في استضافتها لبطولة كأس 

العالم فيفا- قطر 2022، باإلضافة إلى 
تهنئة الدولة باليوم الوطني 2022. 

م�ن جانبه، أبدى د. محم�د ألطاف امتنان�ه لدولة قطر، 
والت�ي أتاحت له بيئ�ة عمل مزدهرة. واصف�ا دولة قطر 
بأنه�ا دولة آمنة، وأنه محظوط ألنها يعيش فيها. الفتاً إىل 

أنه وفد إىل قطر منذ عقدين من الزمان تقريباً. 
ويق�ول: إن دولة قطر تملك كل ما هو إيجابي يف املجتمع 
الحدي�ث، ولذل�ك فأنا س�عيد أن قط�ر تمث�ل كل ما هو 
إيجابي. مؤك�داً أنه بفضل الوحدة والعمل الجاد واملرونة 

برهنت دولة قط�ر للعالم عىل قدرتها عىل تحقيق النجاح 

والتطور. 

ووج�ه التهنئة لدولة قطر بمناس�بة اليوم الوطني للدولة 

2022، واصفاً هذه املناس�بة بأنها مهمة للغاية بالنسبة 

لن�ا جميعا، فجميع م�ن يعيش يف قطر يعتربه�ا بلداً له. 

مش�يداً بنجاح استضافة قطر لبطولة كأس العالم فيفا – 

قطر 2022، والتي عكست قدرة قطر يف التنظيم. 

وتابع إنه س�بق له أن حرض أربع نسخ من دورات بطولة 

كأس العالم، وأن النسخة الحالية املقامة يف قطر تعد أكثر 

أمنا وتنظيًما، ولم يشهد مثلها من قبل. 

ويقول إن جميع من يقيم يف قطر لديه شعور بالفخر أمام 

إنجاز قط�ر يف مختلف املج�االت، وأن املاليني من زائري 

قطر من جمهور بطولة كأس العالم الحظوا أن أهل قطر 

استقبلوهم بقلب مفتوح، وأنهم فتحوا لهم بيوتهم. 

بدوره، يقول راباي ش�رايت: أعي�ش يف هذا البلد املبارك 
منذ 42 س�نة وكنت ش�اهداً كيف كانت قطر تتقدم يوماً 
بعد آخر، وما حققته يف جميع املجاالت يحظى باالحرتام. 
الفتاً إىل أنه أكثر حظاً من غره، وذلك ملا أتيحت له فرصة 
القدوم إىل قط�ر، وما الحظه فيها من تطور ونمو. مؤكدا 
اندم�اج الثقاف�ة الهندية م�ع ثقافة قط�ر ومنطقة دول 
الخلي�ج العربية، وذلك من خ�الل العالقات التجارية عرب 

سنوات من الزمن. 
وتاب�ع: إن الكلم�ات تعج�ز ع�ن التعب�ر عم�ا ه�و يف 
مش�اعري، وذلك م�ن كم ما رأيت�ه يف ه�ذه الدولة من 
تط�ور، إذ أنها وع�ىل مدى ربع قرن، وم�ا حققته قطر 
من تطور يعد حلماً، إذ تتقدم يوماً بعد اآلخر، وهذا أمر 
يحظى باالحرتام، س�واء كان ذل�ك يف التعليم أو الصحة 

أو غرهما من مجاالت. 
ب�دوره، أك�د اإلعالم�ي والكات�ب الدكت�ور عبدالله فرج 
املرزوق�ي أن تج�ارب الضيف�ني يف دول�ة قطر عكس�ت 
مدى ترحيب دولة قطر بالجميع، فضالً عما يعكس�ه من 
انفت�اح قطر عىل مختلف الثقاف�ات، وتحقيقها للتعايش 
والتواصل بني الش�عوب. الفتاً إىل فش�ل الهجمة اإلعالمية 
الرشس�ة التي شنتها بعض وس�ائل اإلعالم الغربية تجاه 
دولة قطر، والنيل من اس�تضافتها لبطول�ة كأس العالم 
فيف�ا- قط�ر 2022، وأن نجاح قطر يف هذه االس�تضافة 

يعد خر برهان عىل فشل هذه الهجمة.

13

السنة )28( - اإلثنين  18 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 12 ديسمبر 2022م العدد )9961(

متابعات

خالل آخر األمسيات الشعرية في درب الساعي

مبدعون يصدحون بروائع وطنية

وغلب عىل القصائد التي قرأها الشعراء، 
الجانب الوطني، كما لم يغفل الش�عراء 
ق�راءة بع�ض م�ن القصائ�د األخ�رى 
املتنوعة، وخاصة الت�ي تناولت جوانب 

اجتماعية.
والمست القصائد التي ألقاها الشعراء 
الذائق�ة الفنية لرواد درب الس�اعي، 
ممن حرصوا عىل حضورها، والتفاعل 

معها.
وم�ن جانبه، أعرب الش�اعر س�عد بن 
مرع�ي الهاج�ري ع�ن مدى س�عادته 
باملشاركة يف هذه األمسية، خاصة وأنها 
تأت�ي ضم�ن فعالي�ات الي�وم الوطني 
للدول�ة 2022. ويق�ول: إنه م�ن هنا، 
فإن املناس�بة الوطنية فرضت نفس�ها 

عىل األمس�ية، باإلضافة إىل تزامنها مع 
اس�تضافة دول�ة قط�ر لبطول�ة كأس 

العالم فيفا- قطر 2022. 
وتاب�ع: لقد ق�رأت عدداً م�ن القصائد 
الوطني�ة، ب�كل م�ا تضمه م�ن أبيات 
للرتحي�ب بضيوف الدوح�ة خالل فرتة 
املوندي�ال، باإلضاف�ة إىل إلق�اء قصائد 

أخرى متعددة األغراض.
وعن مدى أهمية الش�عر، وتناوله ملثل 
هذه القضايا أكد، أن الش�عر رس�الة 
الش�اعر ملجتمعه، وم�ن خالله يوجه 
الكث�ر م�ن الرس�ائل يف ح�ب الوطن 
والدع�وة إىل النه�وض ب�ه والحرص 
ع�ىل تنميت�ه، ويحم�ل أيضاً رس�ائل 
مجتمعي�ة أخ�رى تح�ث ع�ىل مكارم 

باملجتمعات أخالقياً  للنهوض  األخالق 
وفكرياً وإنسانياً.

وم�ن جانب�ه، وج�ه الش�اعر حمد بن 
صال�ح التهنئ�ة إىل القيادة الرش�يدة، 
وكل من يعي�ش يف هذه األرض الطيبة، 
وذلك بع�د اإلنجاز الكب�ر، واملتمثل يف 
اس�تضافة دول�ة قط�ر لبطول�ة كأس 
2022، وكذل�ك  العال�م فيف�ا- قط�ر 
باحتفاالت الي�وم الوطن�ي، »وكل عام 

وقطر من تقدم إىل تقدم«.
ووص�ف املش�اركة يف فعالي�ات اليوم 
الوطني للدولة 2022 يف درب الساعي، 
أنه�ا مش�اركة ل�� »ح�دث اس�تثنائي 
وطني، وه�ذا أمر مهم جداً وكش�عراء 
يكم�ن دورنا يف إب�راز هويتن�ا وتراثنا 

وعاداتنا وتقاليدن�ا بالحروف واألوزان 
والقوايف«.

كما أعرب الش�اعر بط�ي الحبابي، عن 
مدى س�عادته باملش�اركة يف األمس�ية 
الش�عرية، والت�ي جاءت يف ظ�ل أجواء 
وطنية، تش�هدها الدولة بمناسبة اليوم 
الوطن�ي، وكذل�ك تزامنها م�ع تنظيم 
قط�ر لبطولة كأس العال�م فيفا- قطر 
2022، والنج�اح الكبر ال�ذي حققته 

هذه االستضافة.
وق�ال: كيل فخ�ر واعت�زاز بموطن�ي، 
وبقائ�د الوطن، وبأه�ل قطر عامة عىل 
مواقفه�م، والتحامه�م خل�ف قيادتهم 
الرش�يدة، ومن هنا تأتي مش�اركتي يف 
هذه األمس�ية، انطالقاً من دور الشاعر 

ومش�اركته الفاعلة، فالش�عر كثرا ما 
يؤث�ر يف املتلق�ي، وخاصة أنن�ا العرب 
نحمل ثقافة ش�عرية، ونتأثر بالش�عر 

بشكل كبر للغاية.
وتابع: إن الش�عر علي�ه واجب وطني 
قصائ�د  تك�ون  ب�أن  ومجتمع�ي، 
الشعراء ش�حذاً لهمم الجمهور، وذلك 
بااللتف�اف ح�ول الوطن، ومش�اركة 
القي�ادة الحكيم�ة يف كل م�ا يصب يف 
مصلح�ة الوطن، ع�الوة ع�ىل تعزيز 

اللحمة الوطنية.
وأكد أنه قرأ عدداً من القصائد الوطنية، 
منه�ا قصي�دة »تمي�م املج�د«، وكذلك 
قصي�دة »عم�ار ي�ا أعظ�م موط�ن«، 
باإلضاف�ة إىل قراءت�ه لع�دد آخ�ر من 

القصائد التي تناولت جوانب اجتماعية. 
أم�ا اإلعالم�ي عط�ا محمد، فق�ال: إن 
األمسية تناولت مؤرش القصائد الوطنية 
ل�دى الش�اعر، وه�ل كتاب�ة الش�اعر 
للقصائ�د الوطنية م�ؤرش عىل انتمائه؟ 
وه�ل تقاس وطني�ة الش�اعر بعدد ما 
يكت�ب م�ن قصائ�د؟ وما م�دى تأثر 
تك�رار الكتاب�ة للوطن ع�ىل املواضيع 

األخرى التي يتطرق إليها الشعراء.
وأض�اف: إن الحض�ور تناول�وا بيئ�ة 
الش�اعر وتأثرها ع�ىل كتاباته، وكيف 
يحافظ الشاعر عىل بيئته ويحرتمها بما 
تحتويه من ع�ادات وتقاليد ولهجة من 
خالل قصائده، خاص�ة اذا كانت بيئته 

شعرية من األساس.

حمد بن صالح: نبرز هويتنا وتراثنا بالحروف واألوزان والقوافيسعد بن مرعي: الشعر رسالة الشاعر لمجتمعه

بطي الحبابي: األمسية جاءت في ظل أجواء وطنية

الدوحة - $ 

اختتم مركز قطر للشعر 
»ديوان العرب« أمسياته 

الشعرية في درب الساعي، 
والتي جاءت ضمن فعاليات 
اليوم الوطني للدولة 2022، 

حيث أقيمت على المسرح 
الرئيسي أمسية شعرية 

أحياها كل من الشعراء: سعد 
بن مرعي الهاجري، وحمد بن 
صالح، وبطي الحبابي، وأدارها 

اإلعالمي عطا محمد.

تجارب أجنبية ناجحة في قطر استعرضتها 
ندوة في درب الساعي

الدوحة- $ 

ألطاف: الدولة وفرت 
لنا بيئة عمل مزدهرة

المرزوقي: قطر منفتحة على مختلف الثقافات شيرايت: تطور ونمو قطري نشهده يوما بعد يوم
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متابعات

يعكس مدلوالت شعار اليوم 

توحد الشعب القطري خلف قيادته الحكيمةالوطني.. سفير فنزويال:
ماتا  خوسيه  كارلوس  السيد  سعادة  أكد  قنا-  الدوحة- 
الدولة،  لدى  البوليفارية  فنزويال  جمهورية  سفري  فيغريوا، 
أن قطر أثبتت للعالم قدرتها عىل مواجهة التحديات الكربى 
بفضل القيادة الحكيمة لحرضة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى، وتوحد الشعب القطري 
خلف قيادته، ما يعكس ويرتجم بشكل عميل املعاني القيمة 
واملدلوالت التي يحملها شعار احتفاالت اليوم الوطني »وحدتنا 

مصدر قوتنا«.
وقال فيغريوا، يف ترصيحات لوكالة األنباء القطرية »قنا«، إن 
وحدة الشعب القطري شكلت ركيزة أساسية يف تعزيز جهود 
الدولة ملواجهة الحمالت غري املربرة التي استهدفت قطر منذ 
نيلها رشف استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
واملقرر أن تختتم فعالياتها يف اليوم الوطني للدولة، األمر الذي 
للتأكيد عىل  الوطني فرصة عظيمة للقطريني  اليوم  أن  يؤكد 
الروح  وإظهار  واحدة،  كأمة  وترابطهم  ووحدتهم  هويتهم 
للبالد،  الحكيمة  القيادة  خلف  وتكاتفهم  العالية،  الوطنية 
ملواصلة مسرية التنمية والتطوير يف دولة قطر، والتي تضعها 

يف مصاف الدول املتقدمة.
وأضاف أن توحيد الشعب القطري كان محركا أساسيا ومهما 
الله ثراه«، مؤسس  للشيخ جاسم بن محمد بن ثاني »طيب 

دولة قطر الحديثة، الذي كرّس نفسه وهو يقاوم العديد من 
الوطن  أبناء  نفوس  يف  االنتماء  معاني  لرتسيخ  التحديات، 
والشدائد  املحن  مواجهة  قطر يف  أبناء  قدرة  عزز  ما  الواحد، 

عىل مر التاريخ.
اإلعداد  مسؤولية  عاتقها  عىل  حملت  أن  منذ  قطر  بأن  ونوه 
لتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بذلت جهودا 
الحدث  هذا  الستضافة  التجهيزات  استكمال  أجل  من  كبرية 
العاملي يف وقت قيايس وبأعىل املعايري العاملية، ما جعل قطر 
خيارا رائعا الستضافة بطولة كأس العالم، متجاوزة التحديات 
والحمالت غري العادلة من قبل أولئك الذين ال يقبلون أن ُيقام 
هذا  أن  إىل  مشريا  إسالمية،  عربية  دولة  يف  الحدث  هذا  مثل 
شأنه  من  واسعة،  عاملية  وإشادة  تقديرا  نال  الذي  التنظيم 
أن يغرّي الصورة النمطية لدى البعض حول العاملني العربي 

واإلسالمي.
وفيما يتعلق بمسرية التنمية التي تشهدها دولة قطر حاليا، 
قال سعادته إن قطر حققت خالل السنوات األخرية إنجازات 
كبرية يف العديد من املجاالت وعىل مختلف الصعد، منوها بما 
تمتلكه قطر من خطة تنمية طموحة وطويلة األجل، يف إطار 
الرؤية الوطنية 2030 لتنويع اقتصادها، والتي يعد االستثمار 
الصحية  والرعاية  والرياضة  والتعليم  التحتية  البنية  يف 

واالتصاالت وغريها من القطاعات، جزءا أساسيا منها.
وأشاد بخطط للتنويع االقتصادي والتحول إىل االقتصاد القائم 
عىل املعرفة، مرورا بتعزيز سياسة االكتفاء الذاتي، من خالل 

دعم اإلنتاج الوطني وتطويره يف مجال الغذاء.
الدبلوماسية  أن  إىل  أشار  الخارجية،  السياسة  صعيد  وعىل 
اإلقليمي  املستويني  عىل  فاعل  دور  لعب  يف  نجحت  القطرية 
من  متخذة  الجماعي،  واألمن  السالم  عىل  الحفاظ  يف  والدويل 

يف  املتنازعة  األطراف  بني  الخالفات  لحل  منهاجا  الحوار 
مختلف أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالعالقات بني دولة قطر وفنزويال، أكد سعادة 
السيد كارلوس خوسيه ماتا فيغريوا، أن العالقات بني البلدين 
املجاالت،  تقدما كبريا يف مختلف  األخرية  السنوات  شهدت يف 
ويعزز ذلك تبادل الزيارات رفيعة املستوى التي تظهر اإلرادة 
املشرتكة لقيادتي البلدين يف تعزيز العالقات واالرتقاء بها إىل 
 50 الـ  بالذكرى  االحتفال  »سيجري  وأضاف:  أرحب.  آفاق 
العام  البلدين يف شهر مايو من  الثنائية بني  العالقات  إلقامة 
املقبل، ونأمل أن تتاح لنا الفرصة ملواصلة تطوير العالقة بني 
البلدين، من خالل التعاون الثنائي، والتوقيع عىل اتفاقيات يف 
مجاالت حماية وتشجيع االستثمار والزراعة والثروة السمكية 

والسياحة والثقافة وغريها من املجاالت«.
وأشار إىل أن فنزويال تمتلك العديد من الفرص االستثمارية 
والصناعات  الجوي،  والنقل  والسياحة،  الطاقة،  مجاالت  يف 
عن  معربا  وتنافسية،  نسبية  مزايا  مع  والتعدين،  الزراعية، 
التجارية  للعالقات  تنمية  عام   2023 عام  يكون  أن  يف  أمله 
التعاون  هذا  أن  عىل  التأكيد  مع  البلدين،  بني  واالستثمارية 
والشعبني  البلدين  عىل  بالنفع  ويعود  الرخاء،  سيجلب 

الصديقني.

{ كارلوس خوسيه

احتفاالت اليوم الوطني متميزة هذا العام.. د. الدرهم:

تعزيز وحدتنا وتقويتها

األنباء  لوكالة  ترصيح  يف  سعادته  وقال 
باليوم  البالد  احتفاالت  إن  »قنا«،  القطرية 
ومتميزة  مختلفة  العام  هذا  الوطني 
متعددة  وطنية  فعاليات  مع  ومرتافقة 
العالم  كأس  البالد  استضافة  بمناسبة 
FIFA قطر 2022، ما يشكل انطالقة قوية 
جديدة ملستقبل مرشق واعد لوطن يستحق 

األفضل.
بشعار  الدرهم  الدكتور  سعادة  ونوه 
مصدر  »وحدتنا  العام  لهذا  االحتفاالت 
قوتنا« واملقتبس من كلمة لحرضة صاحب 
املعاني  مؤكدا  املفدى،  البالد  أمري  السمو 
الشعار..  يحملها  التي  العظيمة  والدالالت 
وقال: إننا اليوم مطالبون أكثر من أي وقت 
ملواجهة  وتقويتها،  وحدتنا  بتعزيز  مىض 
التي  املكتسبات  عىل  واملحافظة  التحديات 
أنجزت، وإنجاز الطموحات التي تضمنتها 
الرشيدة  قيادتنا  ورؤى  الوطنية  رؤيتنا 
بقيادة حرضة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى.
ولفت يف هذا السياق إىل اسرتاتيجية جامعة 
يف  تسهم  متميزة  كفاءات  تخريج  يف  قطر 
»جامعة  وشعارنا  فهدفنا  التنمية،  مسرية 
عىل  متميز«  قوي  وخريج  متميزة  قوية 

املستوى الوطني والعاملي.
أهم  قطر  جامعة  رئيس  سعادة  وعدد 
اإلنجازات التي حققتها الجامعة هذا العام 
ومنها االحتفاء بدفعة جديدة )الدفعة 45( 
لتنضم إىل الدفعات السابقة التي أسهمت يف 
إدارة مؤسسات الدولة وتشغيلها واإلرشاف 
عليها ويف تهيئة متطلبات كافة املراحل التي 
وحصول  عقود.  مدار  عىل  قطر  شهدتها 
املنطقة  يف  الثاني  املركز  عىل  الجامعة 
العربية حسب تصنيف«كيو إس»ملؤسسات 
التعليم العايل، واملركز )208( عىل مستوى 

العالم حسب آخر تصنيف.
رئيس  إليها  أشار  التي  اإلنجازات  ومن 
العام  هذا  الجامعة  حصول  قطر  جامعة 
صحية»من  تعليمية  لقب«مدينة  عىل 
بيئة  من  توفره  ملا  العاملية  الصحة  منظمة 
وافتتاح  سليمة،  وصحية  مثالية  أكاديمية 
لريتفع  التمريض  كلية  مثل  جديدة  كليات 
عدد الكليات إىل )11( كلية؛ لتلبية حاجات 
والرؤية  النهضة  ومتطلبات  العمل  سوق 

الوطنية 2030.
والكليات  الربامج  من  كثريا  أن  وأكد 
دولية  اعتمادات  عىل  حصلت  بالجامعة 
حني  يف  دولية،  أكاديمية  مؤسسات  من 
الجامعية  املقررات  من  الكثري  تطوير  تم 

وتحديث توصيفاتها بما يتوافق مع أحدث 
طرق التدريس والتقييم.

أن  سعادته  كشف  البحثي،  الصعيد  وعىل 
املشاريع  من  كبريا  عددا  أنجزت  الجامعة 
مرشوع   )2000( عددها  تجاوز  البحثية 
 )70( من  أكثر  عىل  حصلت  كما  بحثي، 
إىل  مشريا  عدة..  مجاالت  يف  اخرتاع  براءة 
أن هذه األرقام تعكس زيادة نسبة البحوث 
األبحاث والكتب نرشها  كما ونوعا، فمئات 
عاملية  مجالت  يف  قطر  جامعة  منتسبو 
قطر  جامعة  أساتذة  بعض  وكان  كثرية، 
من بني أكثر مائة عالم تأثريا واقتباسا من 

أبحاثهم.
السياق ذاته، لفت إىل أن جامعة قطر  ويف 
وركزت  البحثية،  مراكزها  عدد  من  زادت 
محاور  نحو  العلمي  البحث  يف  توجهاتها 
البحث  ثقافة  ترسيخ  أهمها:  أساسية 
واإلبداع  البحث  ودعم  واالبتكار،  العلمي 
وطنية،  أولويات  تشكل  بحثية  ميادين  يف 
واقتصاد  والتميز  االستدامة  عىل  والرتكيز 

املعرفة.
رشكة  قطر  جامعة  تأسيس  إىل  أشار  كما 
عىل  ستعمل  التي  القابضة  قطر  جامعة 
اإلبداعية لألساتذة والطلبة  األفكار  تحويل 
مؤكدا  الواقع..  أرض  عىل  مشاريع  إىل 
الوطنية  الجهود  الجامعة عىل دعم  حرص 
الرامية إىل تحقيق األمن الغذائي من خالل 
املائية  كالزراعة  الزراعية  التجارب  إجراء 

وغريها مما تضمنته مزرعة جامعة قطر.
أن  الدرهم،  حسن  الدكتور  سعاد  وأوضح 
االستعداد  يف  كثريا  أسهمت  قطر  جامعة 
للبطولة وإنجاز املشاريع املتعلقة بها، من 
البحوث والدراسات والندوات  خالل إجراء 
املاضية،  الفرتة  خالل  الكثرية  واملؤتمرات 
املالعب،  تربيد  مرشوع  ابتكار  وكذلك 
املالعب،  يف  الجماهري  إدارة  ومرشوع 
حرم  داخل  للتدريب  ملعبا   12 وتجهيز 
التدرب  العاملية  للفرق  ستتيح  الجامعة 
فيها خالل فرتة البطولة، فضال عن املرافق 
وصاالت  مسابح  من  األخرى  الرياضية 
الرتويج  يف  واإلسهام  وغريها.  رياضية 

للبطولة عىل مدار سنوات.
كلية  يف  ممثلة  الجامعة  أن  إىل  لفت  كما 
املبتكر  للنقل  قطر  ومركز  الهندسة 
QMIC ابتكرت بالتعاون مع اللجنة العليا 
لإلدارة  ذكية  أنظمة  واإلرث  للمشاريع 
عنارص  من  تتكون  بالجمهور،  والتحكم 
عدة لحساب عدد الجمهور وتقنية التعرف 

عىل األوجه وكشف األحداث غري الطبيعية.

{ د. حسن الدرهم

الدوحة- قنا- أكد سعادة 
الدكتور حسن بن راشد 

الدرهم، رئيس جامعة قطر، أن 
االحتفاالت باليوم الوطني هذا 

العام تحمل الكثير من التميز، 
لتزامنها مع الحدث الرياضي 
 FIFA العالمي كأس العالم

قطر 2022، وهو ما يشكل 
حافزا النطالقة قوية نحو 

مستقبل مشرق للوطن تحت 
قيادة حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير البالد المفدى »حفظه 

اهلل«.

تميز اليوم الوطني بتزامنه مع ختام العرس الكروي.. الغانم:

تجديد الوالء لقائد المسيرة

 

القطرية  األنباء  لوكالة  ترصيح  يف  سعادته  وقال 
»قنا« بمناسبة اليوم الوطني إن دولة قطر تحتفي 
»وحدتنا  شعار  تحت  العام  لهذا  الوطني  بيومها 
وتعتز  املايض  بأمجاد  لتفخر  قوتنا«  مصدر 
مرشق  بغد  األمل  ويغمرها  الحارض  بإنجازات 

ومستقبل ملؤه النجاح واإلنجاز والسالم.
وأضاف سعادة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
والبناء  التنمية  طريق  عىل  تميض  قطر  دولة  أن 
الوطن،  رفعة  أجل  من  راسخة  بخطى  وتسري 
وإعداد اإلنسان القطري ليكون قادًرا يف املستقبل، 
عىل العطاء واإلنجاز وبناء الوطن الغايل وحمايته 
والحفاظ عىل كيانه ومصالحه وحقوقه ومقدراته، 
والقيم،  بالدين  والتسلح  بالعلم  التزود  خالل  من 
والتفاني واإلخالص يف العمل واالعتماد عىل الذات 
مواقع  كل موقع من  الحياة، ويف  مناحي  يف شتى 

العطاء واإلنتاج يف وطننا الغايل.
وأوضح أن وزارة األوقاف تعمل يف تناغم تام مع 
مؤسسات الدولة، وفق منظومة الحكومة ورؤيتها 
االستقرار  تحقيق  عىل  جهودها  وترتكز  الشاملة، 
الروحي يف البلد وترسيخ املنهج الوسطي املعتدل، 
الوظيفي  كادرها  تأهيل  يف  جهودها  وواصلت 
لتؤدي  بإداراتها  واالرتقاء  خدماتها  وتجويد 

مهامها وفق اإلطار املنوط بها.
جهودها  واصلت  الوزارة  أن  إىل  سعادته  ولفت 
الثانية  الوطنية  التنمية  اسرتاتيجية  آفاق  لتحقيق 
2018 - 2022 يف إطار اختصاصاتها املنوطة بها، 
يف  عديدة  للتعاون مع جهات  آفاًقا رحبة  وفتحت 
الدولة يف املجاالت التعليمية واالجتماعية والصحية 
وحرصت  املجتمعية،  الرشاكة  لتحقيق  والثقافية 
الوزارة عىل إدارة الشأن الديني وفق منظور ثقايف 
شامل، يحافظ عىل االستقرار الروحي يف املجتمع، 
العلمي،  كادرها  تحفيز  عىل  الوزارة  عملت  حيث 
املفاهيم  تحرير  يف  وجه  أكمل  عىل  مهمته  ليؤدي 
وتحديث أساليب الدعوة والتوجيه الديني يف إطار 

منهج وسطي رشيد.
اسرتاتيجية  اعتمدت  األوقاف  وزارة  أن  وذكر 
واضحة، ترتكز عىل دعم مجاالت التنمية املختلفة، 
ويف طليعتها مجاالت الحماية االجتماعية والسكان 
ركزت  حيث  املستدامة،  والتنمية  العاملة  والقوى 
هذه االسرتاتيجية عىل جوانب هامة أبرزها، تجديد 
للقضايا  تستجيب  رشوط  وفق  الديني  الخطاب 
املعارصة، ودعم التماسك األرسي، وتحديث برامج 
العالم  مع  العالقات  وتعزيز  اإلسالمية،  الثقافة 
واملساهمة  العالم،  يف  املسلمة  واألقليات  اإلسالمي، 
منضبط  باستثمار  االجتماعية  الحماية  مجال  يف 
ملوارد املصارف الوقفية وإدارة شؤون الزكاة وفق 

مصارفها الرشعية.
الثقافة  انتشار  وقال: ويف هذا اإلطار اتسع نطاق 

الوقفية والتكافل االجتماعي يف قطر، وذلك بإطالق 
قطاع  وتوسيع  مجتمعية«  رشاكة  »الوقف  شعار 
الرشاكة مع الجهات الحكومية واألهلية، باإلضافة 
إىل تنمية األوقاف، وتم افتتاح العديد من الوقفيات 
الجديدة، وازداد عدد الواقفني والواقفات من أهل 
تم  كما  الوقفية،  للدراسات  املوارد  وتنوعت  قطر، 
الكربى، ومركز  الوقفية  املشاريع  من  عدد  افتتاح 

متخصص للدراسات الوقفية.
قطر  أهل  زكاة  إيرادات  زادت  الزكاة  مجال  ويف 
إىل  الزكاة  شؤون  إدارة  عرب  طريقها  ووجدت 
عىل  لتنعكس  الرشعية،  واملصارف  الضوابط 
فضاًل  والتعاضد،  التكافل  من  مشهد  يف  حياتهم 
عن التعاون الدائم والتنسيق املستمر مع الرشكات 
اإلدارة  تستقبل  حيث  الوطنية،  واملؤسسات 
وتقوم  الدولة  يف  العاملة  الرشكات  ميزانيات 
عىل  والحث  عليها،  الواجبة  الزكاة  مبلغ  بحساب 

إخراج الزكاة.
وزير  الغانم  بن شاهني  غانم  السيد  ونوه سعادة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بأنه يف مجال الدعوة 
واإلرشاد الديني، اتسعت برامج الوزارة وتنوعت، 
حيث تعنى رسالة الوزارة برعاية وتوجيه الشـأن 
دور  من  وتعزز  املجتمع،  يف  اإلسالمي  الديني 
رسـالة اإلسالم يف ترسيخ القيم اإلنسانية واملبادئ 
أثرهـا  وتأكيد  العليا،  واملثل  السـامية  األخالقية 
من  وذلـك  كافة،  املجتمع  حيـاة  ترقية  يف  الدائم 
خالل إبالغ الدعوة ونشـر الثقافة اإلسالمية، وفق 
منهج وسطي معتدل ملرشوع حضاري، يستند إىل 
كتاب الله وسنـة رسـوله الكريم، وقد أثمرت هذه 
التحصني والوقاية  الجهود بشكل فاعل يف تعزيز 
وحماية النشء والشباب والفتيات يف مجتمعنا من 

أفكار التشدد والغلو والتطرف.
اإلسالمية  الشؤون  إدارة  أن  إىل  سعادته  ولفت 
كتب  من  عناوين  عدة  طباعة  واصلت  بالوزارة 
املعرفة  مجاالت  من  العديد  يف  املحققة  الرتاث 
الباحثني  عىل  النسخ  آالف  ووزعت  اإلسالمية، 
والجهات، كما وزعت مصحف قطر  العلم  وطلبة 

عىل األفراد واملؤسسات داخل قطر وخارجها.
آل  زيد  بن  الله  عبد  الشيخ  مركز  أن  إىل  وأشار 
كنافذة  رسالته  يواصل  اإلسالمي  الثقايف  محمود 
الخالدة  اإلسالم  سماحة  إلبراز  أصيلة  ثقافية 
وعادات وتقاليد الشعب القطري الكريم، وقد زاد 
املتنوعة  وفعالياته  وأنشطته  املركز  عىل  اإلقبال 
برامج  من  استفادوا  الذين  زواره  عدد  وزاد 
وبرامج  املختلفة  واملحارضات  باإلسالم  التعريف 
وبرنامج  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم 
من  املركز  رؤية  تنطلق  حيث  املساجد،  سياحة 
إىل  للحياة  منهًجا  اإلسالم  يقدم  حضاري  مفهوم 
الناس كافة، وبمخاطبة األفراد واملجتمعات حسب 

حاجتهم وتطلعاتهم.
الوطني  اليوم  تميز  عىل  الوزير  سعادة  أكد  كما 
لقطر هذا العام بتزامنه مع ختام العرس الكروي 
باإلنجازات  2022، منوًها  فيفا قطر  العالم  كأس 
املجاالت  جميع  يف  قطر  حققتها  التي  املتواصلة 
والشك  دائًما،  تحتذى  التي  األمثلة  من  تعد  والتي 
أن نجاح قطر يف استضافة الحدث الريايض األهم 
 ،2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  وهو  العالم،  يف 
كان مثار إعجاب وفخر دول العالم بأرسها وليس 

العالم العربي فحسب.
قطر  لفوز  األوىل  اللحظة  منذ  قطر  أن  وأوضح 
باستضافة البطولة سابقت الزمن لتنفيذ مشاريع 
تاريخية  نسخة  الالزمة الستضافة  التحتية  البنية 
والقيام  املخططات  ووضع  البطولة،  من  مبهرة 
عجلة  ترسيع  يف  لتساهم  التشغيلية،  بالعمليات 
وترك  للدولة،  التنموية  األهداف  وتحقيق  التطور 
والعالم  وآسيا  األوسط  والرشق  لقطر  دائم  إرث 
الجموع من شتى  تواجد هذه  أن  أجمع. وأضاف 
ومعتقداتهم  أجناسهم  اختالف  عىل  العالم  أنحاء 
خالل فرتة البطولة، يعد فرصة هامة لنرش ثقافة 
البلد وأهل البلد والتي تستمد من الدين اإلسالمي 
يف إطار منهج وسطي صحيح، يحافظ عىل ثوابت 
ديننا الحنيف، وإيصال رسالته السمحة الناصعة 
السالم  إىل  يدعو  الذي  الدين  هذا  حقيقة  وإبراز 
رسالة  وتوصيل  أجمعني،  البرش  بني  والتعايش 
الدين الحنيف إىل كل زائري قطر، والرتويج لقيمنا 

وثوابتنا.
الفعاليات  من  العديد  لديها  الوزارة  أن  إىل  ولفت 
 13 يف  افتتحت  حيث  العالم،  لكأس  املصاحبة 
الذي  التفاعيل  اإلسالمي  املعرض  املايض  نوفمرب 
تقيمه بجامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب؛ بهدف 
وإيصال  اإلسالم  وبرسالة  باملسجد  التعريف 
صورته الصحيحة السمحة للناطقني بغري العربية 
بطولة  انعقاد  فرتة  خالل  قطر  دولة  زوار  من 
باللغات  للناطقني  بالنسبة  وكذلك  العالم،  كأس 

اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.
اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  لوزارة  مبادرة  ويف 
وضعت  العربية،  املنطقة  يف  نوعها  من  األوىل  هي 
فنادق الدوحة »باركود« يحمل شعار مركز الشيخ 
اإلسالمي؛  الثقايف  محمود  آل  زيد  بن  عبدالله 
للتعريف باإلسالم بكل لغات العالم، خالل بطولة 
حيث   ،2022 قطر  فيفا  القدم  لكرة  العالم  كأس 
يذهب الـ »الباركود« باملتصفح نحو صفحة تابعة 
منها  األوىل  الواجهة  يف  وتبدو  األوقاف،  لوزارة 
خيارات، تتضمن لغات مختلفة، وعند اختيار اللغة 
يظهر دليل تعريفي باإلسالم مرتجم بلغات عدة؛ 
عىل  زائر  لكل  وسماحته  اإلسالم  رسالة  إليصال 

أرض قطر.

{ وزير األوقاف

الدوحة- قنا- أكد سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية أن اليوم الوطني للدولة مناسبة تتجدد في كل عام، 

لالعتراف بما خطه األجداد في سبيل نيل آفاق المجد، ومحطة لتعايش قيم 
الوالء واالنتماء للوطن لدى جميع المواطنين، وغرس روح االعتزاز 

والفخر بهذا الوطن المعطاء، وترسيخ دعائم القيم والمبادئ 
التي أرساها المؤسس، رحمه اهلل، وما بذله األجداد من جهود 

من أجل أن تعلو راية قطر عالية خفاقة، كما أنها مناسبة 
لتجديد الوالء لقائد مسيرة الوطن، حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى.
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متابعات

تنظمه الجمعية القطرية في مقرها بـ »راس لفان«

انطالق فعاليات معزاب القناص الصغير
النعيمي: شهدت أجواء حماسية من أبنائنا المشاركين

انطلقت أمس في مقر جمعية القناص 
معزاب  معسكر  فعاليات  لفان،  براس 
جمعية  تنظمها  والتي  الصغير  القناص 

 14 يوم  إلى  وتستمر  القطرية،  القناص 
مميزة  مشاركة  وسط  الجاري  ديسمبر 

ألبنائنا صقاري المستقبل.

عضو  النعيمي،  راشد  سعيد  السيد  وقال 
جمعية القناص، إن انطالق فعاليات املعزاب، 
أبنائنا،  طرف  من  حماسية  أجواء  وسط  كان 
بفارغ  الفرصة  هذه  ينتظرون  كانوا  حيث 

الصرب والتي تذكرهم برتاث اآلباء واألجداد.
الصباح،  يف  تم  الفعاليات  انطالق  أن  وأوضح 
وسط مشاركة مميزة، مشريا إىل أنه تم توزيع 
املشاركني عىل مجموعات، حيث يتناوبون عىل 
ثم  املطايا  وركوب  الصقارة،  منها:  الفعاليات 

سنع املجلس وآدابه.
مركز  مع  بالتعاون  يقام  املعزاب  أن  وبنينّ 

نوماس.
يتخلله  املعسكر  أن  إىل  النعيمي  أشار  كما 
محارضات دينية من وزارة األوقاف والشؤون 
لتحفيظ  حلقات  إىل  باإلضافة  اإلسالمية، 
ال  العام  هذا  املعسكر  أن  إىل  منوها  القرآن، 

للمشاركني. مبيتا  يتضمن 
عن  الصغار  املشاركون  أعرب  جهتهم،  من 

القناص  معزاب  يف  للمشاركة  سعادتهم 
من  واألجداد  اآلباء  والسري عىل خطى  الصغري 

أجل حفظ وصون هذا الرتاث األصيل.
10 سنة  ويشارك يف املعسكر أبناؤنا من عمر 

إىل 12 سنة.
القطرية،  القناص  جمعية  أن  بالذكر،  جدير 
تحقيق  عىل  املعسكر  هذا  خالل  من  تحرص 
حسية  وأهداف  وجدانية  معنوية  أهداف 
الروحية  القيمة  تعزيز  يف  تتمثل  تطبيقية 

لعقيدتنا اإلسالمية يف نفوس أبنائنا، وذلك من 
كالصالة  الدينية  الشعائر  عىل  الحرص  خالل 
من  سور  حفظ  عىل  والحرص  جماعة،  يف 
املستجاب،  الدعاء  آداب  وتعلم  الكريم  القرآن 
التعامل  يف  العامة  اآلداب  تعزيز  إىل  باإلضافة 
ورشعي،  إسالمي  منظور  من  الصيد  مع 
الهوايات  عىل  املحافظة  قيم  غرس  عىل  عالوة 
وزرع  القطري،  الشعبي  املوروث  يف  األصيلة 
وتعليمهم  النفس  عىل  واالعتماد  التحدي  روح 

الرياضة  هذه  تشكله  وما  »املقناص«  أصول 
الحس  وتنمية  القطرية  الثقافية  الهوية  يف 
األصيلة،  العربية  والضيافة  للكرم  الوجداني 
بما  الدورة  يف  املشاركني  نفوس  يف  وتعزيزها 
العربي،  تحويه من مروءة وشهامة يمتاز بها 
املهارات  واكتساب  القيادية  السمات  وتنمية 
املسؤولية،  وتحمل  بالنفس  الثقة  تعزز  التي 
ألوقات  اإليجابي  االستثمار  إىل  باإلضافة 

الفراغ عند الشباب.

قالوا إن المنتج المحلي يعزز األمن الغذائي خالل المونديال.. مسؤولون ومنتجون:

قفزات كبيرة في االكتفاء الذاتي

الدولة عىل  وإلنجاز هذه األهداف تحرص 
وفق  كفاءته  ورفع  املحيل  املنتج  زيادة 
األغذية  وسالمة  بصحة  ترتبط  معايري 
وبجودة تنافسية عالية، لتلبية احتياجات 
القدرة  تعزيز  الوقت  نفس  ويف  املستهلك، 
التنافسية للمنتجات الوطنية وبخاصة يف 
السوق املحيل، وذلك ضمن إطار رؤية قطر 

الوطنية 2030.
ويف هذا اإلطار، افتتحت وزارة البلدية عام 
املحيل،  الزراعي  املنتج  ساحات   ،2012
الغذائي  األمن  بتوفري  لجهودها  تعزيزا 
مزارع  وأصحاب  املزارعني  ومساعدة 
عىل  األسماك  وصيادي  الحيوانية  الثروة 

زيادة اإلنتاج.
وقد توسع عمل وعدد تلك الساحات لتصل 
من  كل  يف  ساحات  خمس  إىل  اآلن  حتى 
املناطق التالية، املزروعة والخور والذخرية 
سعي  مع  والشيحانية،  والشمال  والوكرة 
البلدية  بوزارة  الزراعية  الشؤون  إدارة 
موسم  وتمديد  مبكرا  بعضها  موسم  لبدء 
البعض اآلخر، مما أسهم بدوره يف زيادة 
التي  الفرتة  هذه  خالل  سيما  ال  اإلنتاج، 
العالم  كأس  بطولة  قطر  فيها  تستضيف 

FIFA قطر 2022.

ارتفاع اإلنتاج 

يوسف  السيد  كشف  السياق،  هذا  ويف 
الزراعية،  الشؤون  إدارة  مدير  الخليفي 
خاصة  ترصيحات  يف  البلدية،  بوزارة 
إنتاج  أن  )قنا(،  القطرية  األنباء  لوكالة 
دولة قطر الزراعي من الخرضاوات املحلية 
 35 إىل حوايل  ألف طن   22 ارتفع من  قد 
وديسمرب  نوفمرب  شهري  خالل  طن  ألف 
نسبة  يمثل  ما  وهو  الجاري،  العام  من 

60 باملائة مقارنة بنفس الفرتة من العام 
السابق.

القطرية  املزارع  العديد من  أن  إىل  وأشار 
حيث  الغذائية،  السلع  توفري  يف  ساهمت 
بدأت اإلنتاج مبكرا خالل هذه الفرتة ألنواع 
ما  وهو  املحلية،  الخرضاوات  من  معينة 
رفع حصيلة اإلنتاج خالل الفرتة املذكورة، 
بطولة  حاليا  قطر  فيها  تستضيف  التي 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
الذي  الكبري  التطور  الخليفي  واستعرض 
املحيل  الزراعي  املنتج  ساحات  تشهده 
باستمرار، موضحا أن اإلدارة حرصت هذه 
املرة عىل افتتاح موسمها يف وقت مبكر بدءا 
مع  املايض،  نوفمرب  شهر  من  الثالث  من 
العام،  املزروعة طوال  عمل ساحة  تجربة 
والذخرية،  الخور  ساحتي  إىل  باإلضافة 
يومية  بصورة  تعمالن  اللتني  والوكرة، 

خالل فرتة كأس العالم.

التي تم رصدها خالل  البيانات  ونوه بأن 
ساحات  عمل  من  املايض،  نوفمرب  شهر 
يف  زيادة  أظهرت  املحيل،  الزراعي  املنتج 
 33 بنسبة  املعروضة  الخرضاوات  كمية 
مقارنة  طنا   1067 بلغت  حيث  باملائة، 
بــ800 طن عن نفس الفرتة من املوسم 
التي  الساحات  هذه  أن  مبينا  السابق، 
 ،2012 العام  منذ  البلدية  وزارة  أنشأتها 
للمزارعني  التسويق  منافذ  أهم  من  تعترب 
منتجاتهم  وبيع  بعرض  يقومون  الذين 
وسطاء  دون  للمستهلكني  مبارشة 

وبأسعار مناسبة.
النباتية  اإلرساليات  فحص  يخص  وفيما 
الواردة بمنافذ الدولة قبل وأثناء البطولة، 
الزراعية بوزارة  إدارة الشؤون  ذكر مدير 
البلدية، أنه تمت زيادة عدد مفتيش الحجر 
باملائة،   150 بنسبة  باملنافذ  الزراعي 
اإلجراءات  وإنهاء  العمل  سري  لضمان 

الزيادة  ومواكبة  ممكن،  وقت  أرسع  يف 
املتوقعة يف اإلرساليات ونسبتها 60 باملائة 

مقارنة بالعام املايض.
ولفت إىل أن كل ذلك يتم عن طريق عدد 
من مكاتب الحجر الزراعي التي تعمل عىل 
يف  منافذ جمركية،  أربعة  يف  الساعة  مدار 
كل من أبوسمرة وميناءي حمد والرويس 
ومبنى الشحن الجوي، باإلضافة إىل فحص 
طريق  عن  ترد  التي  والطرود  اإلرساليات 
حسب  الدوحة  وميناء  العام  الربيد  مبنى 
ملتطلبات  استيفائها  من  للتأكد  الطلب، 
عىل  حفاظا  النباتية،  والصحة  الصحة 

الثروة النباتية للدولة.
وأضاف قائال: إن وزارة البلدية تقوم حاليا 
البدع  بحديقة  الزراعية  املنتجات  بعرض 
قطر   FIFA العالم  كأس  فعاليات  ضمن 
الزراعي  باملنتج  التعريف  بهدف   ،2022
القطري عرب تقديمه بشكل مجاني لزوار 

الحديقة.

إقبال كبري 

من جهته، نوه السيد نارص الخلف املدير 
التنفيذي ومالك مزرعة )أجريكو(، باإلقبال 
الكبري الذي القته املنتجات الزراعية املحلية 
واملستوردة عىل حد سواء خالل استضافة 

قطر لهذا الحدث الريايض العاملي.
لـ)قنا(،  مماثل  ترصيح  يف  الخلف،  وقال 
»بالرغم من بلوغ اإلنتاج يف املزارع املحلية 
اإلنتاج  وزيادة  الفرتة،  هذه  يف  ذروته 
املحيل عىل نسبة االستهالك عادة يف بعض 
أثناء  يالحظ  أنه  إال  الزراعية،  املنتجات 
اإلنتاج  جميع  عىل  الكبري  اإلقبال  البطولة 
املحيل من الخرضاوات، وبالتايل استهالك 
للمستورد  بالنسبة  أيضا  وحتى  معظمه، 

من الدول املجاورة«.
إىل  أدى  مما  األسواق،  فتح  إىل  ذلك  وعزا 
ما  واألسعار،  الجودة  يف  املنافسة  زيادة 
عىل  بالتايل  املستهلك  حصول  يف  ساعد 
منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة 

ومناسبة.
املنتج  ساحات  أن  إىل  الخلف  وأشار 
فرصة  للمستهلك  أتاحت  املحيل  الزراعي 
دون  مبارشة  املزرعة  من  الثمار  قطف 
وسيط أو عمولة، ورشاء منتجات طازجة، 
التسويقي  مما ساهم يف تحسني األسلوب 
وتحسني  الخرضاوات  من  الفاقد  وتقليل 
أصحاب  منتجات  وإبراز  اإلنتاج،  جودة 

املزارع القطرية.

استقرار األسعار

التجارة  لوزارة  سابقة  بيانات  أن  يذكر 
استقرار  إىل  أشارت  قد  كانت  والصناعة 
فرتة  أثناء  السلع  من  العديد  أسعار 
املنتجات  بعض  أسعار  وأن  املونديال، 
مثل  ملحوظا  انخفاضا  شهدت 
إنتاجها  بالتزامن مع موسم  الخرضاوات، 
الفصيل، باإلضافة إىل الجهود التي بذلتها 
يف  الوطنية  املنتجات  توافر  لدعم  الدولة 

األسواق املحلية.
يشار إىل أن القطاع الزراعي يتمتع بأهمية 

خاصة يف سياسات وتوجهات دولة قطر، 
واالقتصادي،  االجتماعي  لبعديه  نظرا 
وتم إيالؤه املزيد من االهتمام، حتى باتت 

مساهمته يف الناتج املحيل كبرية ومقدرة.
الحيوانية  والثروة  الزراعة  قطاع  ويبدو 
النمو  من  وافية  حصة  صاحب  اليوم، 
الذي  الكبري  االهتمام  قاعدة  عىل  الصاعد، 
حظي به يف الدولة، باعتباره القطاع املنوط 
إحدى  ولكونه  الغذائي،  األمن  تحقيق  به 
الحالية  الفرتة  خالل  الدولة  أولويات  أهم 
أنه  املعطيات  أحدث  تؤكد  حيث  واملقبلة، 
بشقيه النباتي والحيواني، نجح يف تحقيق 
قفزات كبرية عىل طريق التنمية املستدامة 
أن  بعد  خاصة  الذاتي،  االكتفاء  وتحقيق 
 70 قدره  له  سنوي  دعم  تخصيص  تم 
سنوات،  خمس  مدى  عىل  ريال  مليون 
والحيواني  الزراعي  اإلنتاج  تحفيز  بهدف 
الزراعية،  املنتجات  وتسويق  والسمكي 
للوصول إىل االكتفاء الذاتي من املحاصيل 

بنسبة 70 باملائة بحلول 2023.
ونتيجة لهذا الدعم، حقق القطاع الزراعي، 
يف  زيادة  فيه،  النباتي  الشق  وخصوصا 
 28 بنسبة  املحمية  املساحات  استثمار 
عام  2019 حتى  من  الفرتة  باملائة خالل 
520 هكتارا  أن ارتفعت من  2021، بعد 
يف  انعكس  الذي  األمر  هكتارا،   666 إىل 
زيادة إنتاج الخرضاوات بنسبة 11 باملائة 

خالل نفس الفرتة.
وترتكز االسرتاتيجية الزراعية يف دولة قطر 
عىل توسيع دائرة املنتجات الزراعية النباتية 
والتمور  الخرضاوات  مثل  والحيوانية، 
والبيض،  والدواجن  الحمراء  واللحوم 
واألسماك واأللبان واألعالف الخرضاء، مع 
يف  الطبيعية  املوارد  عىل  املحافظة  مراعاة 
البالد والعمل عىل حسن استغاللها، ما أدى 
إىل تضاعف اإلنتاج املحيل من الخرضاوات 
واللحوم واألسماك والدواجن وبيض املائدة 
 400 عىل  يزيد  بما  الحيوانات،  وأعالف 
الدولة  تويل  كما  واحد،  عام  خالل  باملائة 
الناحية  من  األغذية  لرقابة  خاصة  أهمية 
الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى 

جودة وسالمة املنتجات الغذائية.

{  ناصر الخلف{  يوسف الخليفي

الخليفي: إنتاج الخضراوات 
ارتفع إلى »35« ألف طن 

الخلف: المستهلك يحصل 
على منتجات ذات جودة عالية

في  كبيرة  قفزات  قطر  دولة  حققت  قنا-  الدوحة- 
النباتي  بشقيه  الزراعي  اإلنتاج  من  الذاتي  االكتفاء 
خالل  من  منه،  عالية  اكتفاء  نسب  وتوفير  والحيواني 

التي  المناسبة  الوطنية  واالستراتيجيات  الخطط  وضع 
األمن  تحقيق  في  بدوره  يسهم  مما  الهدف،  هذا  تعزز 

الغذائي وحاجة الدولة منه.



كتب- سعيد حبيب 

تحسن بالبيئة التشغيلية 
وارتفاع بجاذبية االقتصاد

مركز قطر للمال يواصل استقطاب الشركات األجنبية تحفيز سهولة ممارسة أنشطة األعمال في الدولة
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متابعات

حلت في المرتبة الرابعة عربيا وتقدمت »8« مراكز دفعة واحدة

الدوحة بقائمة أقوى المراكز المالية

وارتفع ترتيب الدوحة يف املؤرش العاملي 
أبرزها:  األسباب  من  حزمة  نتيجة 
تحسن البيئة التشغيلية وارتفاع جاذبية 
األموال  رؤوس  أمام  القطري  االقتصاد 
الترشيعات  تطوير  خالل  من  األجنبية 
األجانب  ملكية  ورفع سقف  االقتصادية 
إىل   %  49 من  املدرجة  الشرشكات  يف 
100 % وتحفيز سهولة ممارسة أنشطة 

األعمال يف الدولة.
وكذلك يتيح قانون تنظيم استثمار رأس 
املال غري القطري يف النشاط االقتصادي، 
بنسبــة  التمـلك  األجنبي  للمستثمر 
100 % يف مختلف األنشطة والقطاعات 
يف  قطر،  دولة  يف  والتجارية  االقتصادية 
مجال  يف  االستثمار  عليه  يحظر  حني 
ورشكات  والبنوك  التجارية  الوكاالت 
من  بقرار  منها  يستثنى  ما  عدا  التأمني 

أخرى  مجاالت  وأية  الوزراء،  مجلس 
الوزراء.  مجلس  من  قرار  بها  يصدر 
الحوافز  من  حزمة  القانون  ويمنح 

للمستثمرين األجانب.
بتملك  لألجانب  أيضا  قطر  وتسمح 
صدور  عقب  للضوابط  وفقا  العقارات 
لسنة   28 رقم  الوزراء  مجلس  قرار 
يجوز  التي  املناطق  بتحديد   ،2020
العقارات  تملك  القطريني  لغري  فيها 
ومزايا  وضوابط  ورشوط  بها،  واالنتفاع 
بها،  وانتفاعهم  لها  تملكهم  وإجراءات 
تنفيذا لقانون تنظيم تملك غري القطريني 

للعقارات واالنتفاع بها.
القطريني  غري  تملك  مناطق  عدد  ويبلغ 
عدد  يبلغ  بينما  مناطق،   9 للعقارات 
بالعقارات  القطريني  انتفاع غري  مناطق 
مجموع  بذلك  ليسجل  منطقة،   16

لتملك  تخصيصها  تم  التي  املناطق 
القطريني  لغري  بها  واالنتفاع  العقارات 
تم  التي  املناطق  وتعترب  منطقة،   25
نموذجية  واالنتفاع  للتملك  تخصيصها 
التخطيطية  املواصفات  أحدث  وفق 
أنظمتها  يف  روعي  وقد  والعمرانية، 
أحدث  والتصميمية  التخطيطية 
املواصفات العقارية العاملية، ما يجعلها 
تلبي طموحات وتطلعات املستثمرين من 
مختلف دول العالم.  وواصل مركز قطر 

استقطاب  يف  قيايس  نمو  تحقيق  للمال 
يونيو  شهر  فبنهاية  األجنبية  الرشكات 
2022 سجل مركز قطر للمال أكثر من 
1500 رشكة عىل منصته وساهم بفاعلية 
وتطوير  لألعمال،  حيوية  بيئة  خلق  يف 
عجلة  ودفع  املعرفة  وإثراء  املهارات، 
هذا  ويأتي  الدولة.  يف  االقتصادي  النمو 
النمو تتويجاً للجهود املتواصلة والخطط 
الطموحة التي وضعها مركز قطر للمال 
إىل  األجنبية  االستثمارات  تدفق  لزيادة 

الدولة وتنويع االقتصاد الوطني. وتمثل 
الرشكات الجديدة التي استقطبها مركز 
املتنوعة  الدول  من  حزمة  للمال  قطر 
وآسيا  األوسط  الرشق  من  معظمها 
من  متنوعة  قطاعات  يف  وتعمل  وأوروبا 
والعقارات،  والرياضة،  اإلعالم،  ضمنها 
اللوجستية،  والخدمات  والتجزئة، 
إىل  إضافة  والطاقة  والتعليم  والصحة، 

الخدمات الرقمية والتمويل. 
وكانت دولة قطر قد حلت ضمن قائمة 
الدويل ألفضل عرشين دولة قامت  البنك 
لسنة  األعمال  ببيئة  تتعلق  بإصالحات 
2020، استنادا إىل مؤرشات رئيسية هي: 
عىل  والحصول  التجاري،  النشاط  بدء 
والحصول  امللكية،  وتسجيل  الكهرباء، 
عىل االئتمان، وحماية حقوق املستثمرين 
األقلية، والتجارة عرب الحدود، وموافقات 

الرضائب،  ومستوى  البناء،  تراخيص 
وفرض عقود الرشاكة، ومواجهة مشاكل 
التعثر املايل.  وشغلت دبي املرتبة األوىل 
املراكز  قائمة  يف  عامليا  والـ17  عربيا 
تغيري  أي  تصنيفها  يشهد  ولم  املالية 
وتعد دبي موطنًا ملركز دبي املايل العاملي 
 ،2004 عام  تأسس  الذي   )DIFC(
قوانني خاصة، ونظام قضائي  وتحكمه 
مستقل. وحلت أبوظبي يف املرتبة الثانية 
وقد  القائمة  يف  عامليا   32 والـ  عربيا 
واحًدا  مركزًا  ظبي  أبو  ترتيب  انخفض 
البيضاء  الدار  أما  العاملي  التصنيف  يف 
 54 الثالثة عربيا والـ  املرتبة  فجاءت يف 
عامليا دون تغيري وتتصدر الدار البيضاء 
ويف  إفريقيا.  يف  املالية  املراكز  املغربية 
عامليا   81 والـ  عربيا  الخامسة  املرتبة 
جاءت مملكة البحرين ضمن التصنيف.

{ الدوحة تعزز جاذبيتها استثماريا واقتصاديا 

حلت الدوحة في قائمة أقوى 5 
مراكز مالية عربية حيث تقدمت 8 

مراتب عالميا في أحدث تصنيف 
لمؤشر المراكز المالية العالمية 
)GFCI(، الذي تنشره مجموعة 
شركات Yen  /Z لتحتل المرتبة 
الرابعة عربيا والـ57 عالميا في 
تصنيف الربع الثالث من 2022 

مقارنة مع ترتيبها في التصنيف 
السابق البالغ 65 عالميا ويقصد 

بالمراكز المالية المدن التي 
تضم عددًا كبيرًا من المصارف 

والمؤسسات التجارية والبورصات 
المالية البارزة عالميًا.

رفع سقف ملكية األجانب 
من »49 %« إلى »100 %«

توقعات بتضاعف عدد المسافرين

»18.2« ألف رحلة جوية حتى 
األسبوع الثالث من المونديال

كأس  بطولة  من  الثاني  األسبوع  ويف 
العامة  الهيئة  أعلنت   2022 العالم 
أكثر  القطرية، تسجيل  املدني  للطريان 

من 13 ألف رحلة جوية.
واعتبارا من 15 سبتمرب املايض بارشت 
التشغيلية  عملياتها  طريان  رشكة   13
 30 حتى  وذلك  الدوحة  مطار  من 
الدوحة  ويعترب مطار   ،2022 ديسمرب 
ويقع  الدوحة،  يف  الثاني  املطار  هو 
مدينة  وسط  من  دقيقة   15 بعد  عىل 
الدوحة و30 دقيقة من معظم املالعب 

املستضيفة للمونديال. 
وتضم قائمة الرشكات الـ 13 كال من: 
كايرو  أير  وطريان  للطريان  العربية 

الجوية  والخطوط  للطريان  وبدر 
وفالي  للطريان  واالتحاد  اإلثيوبية 
وطريان  أيرالينز  هيمااليا  وطريان  دبي 
النيبالية  الجوية  والخطوط  الجزيرة 
الدولية  الباكستانية  الجوية  والخطوط 
السالم  وطريان  بيجاسوس  وطريان 

وتاركو للطريان.
من  كل  يف  السيارات  مواقف  وتتوفر 
يف  املغادرين  ومبنى  القادمني  مبنى 
املطار  ويضم  الدويل  الدوحة  مطار 
خدمة  به  وتتوفر  للصالة  غرفاً  أيضاً 
الرسعة  عالية  فاي  واي  اإلنرتنت 
وأكشاك Ooredoo وفودافون وأجهزة 
الرصاف اآليل وخدمات رصف العمالت 

الخاصة  الخدمات  عن  األجنبية، فضالً 
االحتياجات  ذوي  من  باملسافرين 

الخاصة. 
الدوحة  بمطار  املغادرين  مبنى  ويقع 
بمدينة  القديم  املطار  الدويل يف منطقة 
الدائري  الطريق  تقاطع  لدى  الدوحة 
ملبنى  ويمكن  املطار.  وشارع  الرابع 
مسافر   2.000 استيعاب  املغادرين 
مكتباً   83 املبنى  ويضم  الساعة.  يف 
لتسجيل الوصول إىل املطار و52 مكتباً 
للمغادرة و22 بوابة صعود للمغادرة، 
املغادرين  مبنى  إىل  الدخول  ويقترص 
فقط  التذاكر  حاميل  املسافرين  عىل 
ويرتبط مبنى املغادرين بمدينة الدوحة 

عرب محطة مرتو املطار القديم – الخط 
فقط(،  مرت   600 بعد  )عىل  األحمر 
وكذلك عرب مسارات متعددة للحافالت.

الدوحة  مطار  يف  القادمني  مبنى  أما 
الدويل فيقع يف منطقة راس أبو عبود، 
بمدينة  الثالث  الدائري  الطريق  عىل 
الدوحة ويمكن ملبنى القادمني يف مطار 
الدوحة الدويل استيعاب 2.000 مسافر 
لتسجيل  مكتباً   52 ويضم  الساعة  يف 
استقبال  مرافق  جانب  إىل  الوصول 

املسافرين. 
املدني  للطريان  العامة  الهيئة  وتتوقع 
إىل  املسافرين  عدد  تضاعف  القطرية 
حتى  الجاري،  العام  خالل  مطاراتها 

الهيئة  ووضعت  مسافر  مليون   36
املسافرين  حركة  لتوقعات  مسارين 
معتدل  أحدهما  الجاري،  العام  خالل 
 2022 طيلة  مسافر  مليون   34 بعدد 
بينما  املايض،  العام  عن   %  90 بنمو 
ويتوقع  إيجابية،  أكثر  الثاني  املسار 
مليون   36 إىل  املسافرين  عدد  ارتفاع 
بنمو  الجاري  العام  خالل  مسافـر 
الهيئة  وترجح   .2021 عن   %  105
ارتفاع عدد رحالت الركاب عرب مطاري 
حمد والدوحة الدوليني، خالل املونديال 
وعارضة  نظامية  رحلة  ألف   28 إىل 
خالل الفرتة بني 21 نوفمرب وحتى 18 
ديسمرب 2022، ورجحت أن يبلغ عدد 

خالل  والرتانزيت  واملغادرين  القادمني 
حتى  مليون   3.5 بني   2022 نوفمرب 
إىل  الرقم  ويرتفع  مسافر،  مليون   4.1
مليون  و4.7  مليون   3.6 بني  نطاق 

مسافر يف ديسمرب. 
تدفقات  تأرجح  إىل  التوقعات  وتشري   
بني  مستويات  قطر  إىل  الواردة  الزوار 
خالل  زائر  مليون  و1.7  مليون   1.2
حتى  يستمر  الذي  العالم،  كأس  فرتة 
تكشف  بينما  الجاري  ديسمرب   18
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  تقديرات 
»الفيفا« بأنه من املمكن أن يسعى نحو 
بعد  قطر  لزيارة  شخص  مليون   40

انتهاء البطولة.

المدني في قطر،  للطيران  العامة  الهيئة  أعلنت 
)رحلة(  جوية  حركة  ألف   18.29 نحو  استقبال 
كأس  بطولة  من  الثالث  األسبوع  نهاية  حتى   ،
2022. وذكرت الهيئة في تدوينة لها عبر  العالم 
مطاري  أن  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
حمد والدوحة الدوليين استقبال أول أمس السبت 

نحو 820 حركة جوية للطائرات.
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أوضحها مصرف قطر المركزي

خطوات تمييز العملة األصلية من المزيفة

 أوال: انظ�ر إىل الخي�وط األمنية لجميع 
الفئات املوضح بها قيمة كل فئة. 

ثاني�ا: تلمس الطباع�ة الب�ارزة ألرقام 
الفئ�ات والخط�وط األفقي�ة املخصصة 

ملساعدة املكفوفني وضعاف البرص.
ثالث�ا: ارف�ع الورق�ة النقدي�ة إىل أعىل 
باتجاه الضوء لتتمكن من رؤية العالمة 
املائية لش�عار دولة قط�ر وأرقام فئات 

األوراق النقدية. 
رابع�ا: ارف�ع الورق�ة النقدي�ة إىل أعىل 
باتجاه الضوء لتتمكن من رؤية األشكال 
غ�ر مكتمل�ة ع�ىل الوجه�ني األمام�ي 

والخلف�ي للورق�ة تجتمع مع�ا لتظهر 
قيمة الورقة النقدية. 

خامس�ا: حرك الورقة النقدية وش�اهد 
التغر يف شكل الهولغرام.

سادس�ا: حرك الورقة النقدية وش�اهد 
التغر الذي يحدث لشكل الخيط األمني.

سابعا: حرك الورقة النقدية لتتمكن من 
رؤية تغر لون زهرة دريمة عىل البوابة 
ورؤي�ة دائ�رة مضيئ�ة تتح�رك داخل 

الزهرة. 
ويف فرباير 2022 توج اإلصدار الخامس 
م�ن األوراق النقدي�ة القطري�ة ملرصف 

قطر املركزي، بجائ�زة أفضل مجموعة 
عم�الت ورقية للطباعة عالية األمان عىل 
نطاق أوروبا والرشق األوس�ط وأفريقيا 

للعام 2021.
وجاء التتويج يف املس�ابقة التي تنظمها 
 Reconnaissance املؤسسة الربيطانية
HSP(( املتخصصة يف تنظيم املؤتمرات 
والفعاليات التي تتعلق بالبنوك املركزية 
عىل مس�توى العالم واملواصفات األمنية 

التي تتضمنها العمالت.
ويرج�ع ف�وز جمي�ع فئ�ات اإلص�دار 
إىل  القطري�ة  العمل�ة  م�ن  الخام�س 

التصمي�م والتطور التقن�ي يف العالمات 
األمني�ة الت�ي تحمل الرشي�ط البرصي 

.Nexus الدقيق واملدمج
ويتضم�ن اإلص�دار مواصف�ات عالي�ة 
املعاي�ر خصوص�اً فئ�ة )500( ري�ال 
الت�ي  العال�م  يف  األوىل  وه�ي  قط�ري 
تحمل الرشيط البرصي الدقيق واملدمج 
Nexus كعالم�ة أمنية فريدة من نوعها 

واملقدمة من الرشكة الطابعة.
وه�ذه املي�زة األمني�ة الجدي�دة تضمن 
أن يك�ون م�رصف قط�ر املرك�زي يف 
الريادة يف تكنولوجي�ا مكافحة التزوير 

واملحافظ�ة ع�ىل األوراق النقدي�ة م�ن 
التالعب والعبث فيها.

وتمن�ح ه�ذه الجائ�زة س�نوياً لل�دول 
املص�درة للعمالت وال�رشكات الطابعة 
املتخصص�ة يف طباع�ة األوراق النقدية 

والوثائق الرسمية.
وترتك�ز معاي�ر التحكيم الرئيس�ية يف 
املس�ابقة عىل جملة من العن�ارص، منها 
أن تكون األوراق النقدي�ة الفائزة تجمع 
بني الفن البرصي واملستويات العالية من 
التطور التقني واألمني مع الرتكيز بشكل 
كبر ح�ول انع�كاس النواح�ي الرتاثية 

والثقافية للدولة املصدرة للعملة وأهمية 
التصميم العام والرموز املميزة للدولة.

وتع�د الجائ�زة الت�ي فاز به�ا مرصف 
قطر املركزي، هي األوىل من نوعها، وقد 
حققتها العمل�ة القطرية نتيجة عمل 4 
س�نوات متواصلة بالرشاكة بني مرصف 
قطر املركزي والرشك�ة الطابعة للعملة 

القطرية.
الجدير بالذكر بأنه تم تدش�ني السلسلة 
الجدي�دة م�ن اإلص�دار الخامس يف 18 
ديس�مرب 2020 تماش�يًا م�ع احتفاالت 

الدولة باليوم الوطني.

نظمت فعالية خاصة بهذه المناسبة

»Ooredoo« تستضيف مجسم كأس العالم
أعلن�ت Ooredoo، مش�غل االتصاالت الرس�مي يف 
 FIFA الرشق األوسط وأفريقيا لبطولة كأس العالم
قطر 2022™، أنها استضافت مجسم كأس العالم 
يف مقرها بالخليج الغربي يوم الخميس 8 ديسمرب. 
ج�اء ذل�ك يف إط�ار الت�زام الرشك�ة بتطوي�ر عالم 
املوظفني من خ�الل منحهم الفرصة لرؤية مجس�م 
كأس العال�م عن ق�رب، كما ش�ارك يف الفعالية عدد 
من منتسبي مركز الش�فلح لألشخاص ذوي اإلعاقة 
يف خطوة سعت من خاللها الرشكة إىل إدخال البهجة 

إىل قلوبهم ومشاركتهم األجواء الحماسية للبطولة. 
ويف ه�ذا الصدد، قال صب�اح ربيعة الكواري، مدير 
إدارة العالق�ات العام�ة يف Ooredoo: »نح�رص 
دائماً عىل تحفيز وإس�عاد موظفينا ومكافأتهم عىل 
الجه�ود الكبرة الت�ي يبذلونها، كما نس�عى دائماً 
ملش�اركة اللحظات املميزة مع جميع أفراد املجتمع. 
م�ن هنا تأت�ي هذه الفعالي�ة بوج�ود ضيوفنا من 
مركز الشفلح لتعزز دورنا الريادي كرشكة مفضلة 
للموظفني وقريب�ة من املجتمع يف ه�ذه االحتفالية 
املميزة بمناسبة استضافة الحدث الريايض الكروي 

األهم يف العالم«. 
ه�ذا وقد حظي املش�اركون بفرصة التقاط الصور 

م�ع كأس العال�م والحصول عىل ص�ورة مطبوعة 
للذكرى. 

 وتعد Ooredoo رشكة اتصاالت قطرية رائدة توفر 
خدم�ات االتصاالت الجوالة واتصاالت الخط الثابت 
وإنرتنت الربودبان�د والخدمات املُ�دارة للرشكات، 
وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العمالء 
من األفراد والرشكات. وباعتبارها رشكة تويل أهمية 
كبرة للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، تسهم 
رؤيتها التي تتمثل يف إثراء حياة عمالئها، وإيمانها 
بقدرته�ا ع�ىل تحفي�ز التنمية البرشي�ة من خالل 
االتصاالت، يف مساعدة أفراد املجتمعات عىل تحقيق 

{ األطفال مع كأس العالم أقىص تطلعاتهم.

الدوحة - $ 

في إطار الجهود 
التوعوية كشف مصرف 

قطر المركزي عن 
الخطوات التي تمكن 

من التعرف على العملة 
األصلية وتمييزها من 

العملة المزيفة، مشيرا 
إلى أنه في حال االشتباه 

بعملة مزورة يرجى 
إبالغ البنك أو الجهات 

المختصة. 
وفيما يلي خطوات التأكد 

من أن الورقة النقدية 
ليست مزيفة وميزات 

األمان الرئيسية التي يجب 
التحقق منها: 

الدوحة - $ 

العملة القطرية 
حصدت جائزة األفضل 

بمعايير األمان

فئة »500« ريال 
تحمل شريطا بصريا 

دقيقا ومدمجا

حصد الجائزة من مؤتمر »ميرا« لعام »2022«

»التجاري« األفضل بعالقات المستثمرين

حص�د البنك التج�اري، البن�ك الرائد يف الخدم�ات املرصفية 
الرقمي�ة املبتك�رة يف قط�ر، جائزة »أفضل رشك�ة يف عالقات 
املس�تثمرين« يف قط�ر يف املؤتمر الس�نوي لجمعي�ة عالقات 
املس�تثمرين يف الرشق األوس�ط )مرا( لعام 2022 يف فعالية 
أقيمت، بحضور ش�خيص وافرتايض، ي�وم اإلثنني املوافق 24 

أكتوبر 2022 يف الرياض، اململكة العربية السعودية.
وعل�ق الرئيس التنفي�ذي ملجموعة البنك التج�اري، جوزيف 
ابراه�ام عىل الفوز بالجائزة قائ�اًل: »إن البنك التجاري يدعم 
مب�ادرات س�وق األوراق املالي�ة القطري لتش�جيع الرشكات 
املدرج�ة ع�ىل اعتماد أفضل املمارس�ات الدولي�ة يف اإلفصاح 
والش�فافية والعالقات مع املستثمرين. نحن نسعى باستمرار 
إىل تحس�ني تواصلن�ا م�ع املس�اهمني واملحلل�ني م�ن خالل 
اإلرشادات واالس�تجابات الش�فافة والتي منحتنا القدرة عىل 

اكتساب ثقة السوق يف مجتمع املستثمرين لدينا«.
وتؤكد هذه الجائ�زة التزام البنك التجاري وتفانيه يف تقديم أفضل 
املمارس�ات يف عالقات املس�تثمرين، وهي بمثابة ش�هادة من قبل 
الرشكاء والزمالء يف مجتمع االس�تثمارعىل جهود البنك التجاري يف 

تقديم إيضاحات شفافة وعالية الجودة لجميع الرشكاء.
وتمثل هذه الجائزة إنجاٌز آخر يف عالقات املستثمرين يضاف 
إىل س�جل البنك التجاري الحافل بالجوائز، والتي حاز عليها 
عرب سلسلٍة ممتدة من الخدمات واملنتجات املرصفية واالبتكار 

الرقمي. 
وكان البن�ك التجاري ق�د حقق نموا يف أرباح�ه الصافية عن 
األش�هر التسعة األوىل من 2022 بنس�بة 3.3 % إىل مستوى 
2.2 مليار ريال مقارنة م�ع أرباح صافية بلغت 2.13 مليار 
ري�ال عن الفرتة نفس�ها من س�نة 2021. وارتفع�ت ودائع 

العمالء بنسبة 6.9 % إىل مستوى 86.2 مليار ريال قطري.
وارتفعت األرباح التش�غيلية ملجموعة البنك التجاري بنس�بة 
12.8 % فبلغت 2,958.9 مليون ريال قطري لألشهر التسعة 

املنتهية يف 30 سبتمرب 2022، مقارنًة بمبلغ 2,623.8 مليون 
ريال قطري محّقق يف الفرتة نفسها من 2021.

كما ارتفع صايف إيرادات املجموعة املتأتية من الفوائد بنس�بة 
10.5 % فبلغ 3,016.7 مليون ريال قطري لألشهر التسعة 
املنتهية يف 30 سبتمرب 2022 مقارنًة بمبلغ 2,730.2 مليون 
ريال قطري محّقق يف الفرتة نفسها من 2021. وارتفع صايف 
هام�ش الفائ�دة إىل 2.8 % لألش�هر التس�عة املنتهية يف 30 
سبتمرب 2022 مقارنًة بنسبة 2.6 % محّققة يف الفرتة نفسها 
من 2021. وُيعزى ارتفاع الهوامش بشكٍل أسايٍس إىل ارتفاع 
نمو اإليرادات املتأتية من الفوائد مقارنًة بمرصوفات الفوائد.

وارتفعت امليزانيّة العموميّة للمجموعة بنس�بة 4.1 % يف 30 
س�بتمرب 2022 إذ بلغ إجمايل املوجودات 172.1 مليار ريال 
قط�ري مقارنًة بمبلغ 165.3 مليار ريال قطري يف س�بتمرب 
2021. وجاءت الزيادة بشكٍل أسايٍس يف املطالبات عىل البنوك 

واألوراق املاليّة االستثمارّية.
أّما قروض وسلف املجموعة للعمالء فانخفضت بنسبة %2.6 

وبلغت 98.4 مليار ريال قطري يف 30 سبتمرب 2022 مقارنًة 
بمبل�غ 101.1 ملي�ار ري�ال قط�ري يف س�بتمرب 2021. وقد 
تأثر إجمايل دفرت القروض بس�داد الحكوم�ة لجزء من مبالغ 
السحب عىل املكشوف املؤقت، عىل الرغم من النمو يف القروض 

املمنوحة للقطاع الخاص بنسبة 2 %.
وارتفع�ت األوراق املاليّة االس�تثمارّية للمجموعة بنس�بة % 
11.9 فبلغت 29.9 مليار ريال قطري يف 30 س�بتمرب 2022 
مقارن�ًة بمبل�غ 26.7 ملي�ار ري�ال قطري يف الفرتة نفس�ها 
من 2021 وُيعزى ذلك بش�كٍل أس�ايٍس إىل ارتفاع الس�ندات 

الحكوميّة.
كذل�ك ارتفعت ودائع عمالء املجموعة بنس�بة 6.9 % فبلغت 
86.2 ملي�ار ري�ال قط�ري يف 30 س�بتمرب 2022 مقارن�ًة 
بمبل�غ 80.7 مليار ريال قطري يف الفرتة نفس�ها من 2021. 
وارتفعت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 11.2 % من جرّاء 
مب�ادرات إدارة النقد املختلفة واملنتجات الرقميّة التي يقّدمها 

البنك.

{ جوزيف إبراهام  { البنك التجاري

إبراهام: ندعم مبادرات 

بورصة قطر لتعزيز اإلفصاح

استراتيجية لتعزيز التواصل 

مع المساهمين والمحللين

الدوحة - $ 
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»15« ألف طن إجمالي الطلب
على صفائح ورقائق األلومنيوم

نمو متوقع لقطاع البناء بين
»2.4 %« و»3 %« خالل »2022«

كلوريد البولي فينيل غير الملدن يهدد مكانة مقاطع األلومنيوم قيمة سوق هياكل مبثوقات األلومنيوم »460« مليون ريال

مقابل »566« مليونا للواردات وفقا لـ»بنك قطر للتنمية«

»4.7« مليار ريال صادرات األلومنيوم
»139« مليون ريال حجم سوق األلومنيوم غير المشغول محلياالتجارة العالمية لأللومنيوم الخام تسجل »185.9« مليار دوالر

قال تقرير صادر عن بنك قطر للتنمية 
حول قطاع األلومنيوم يف قطر إن قطر 
تعترب ضمن أكرب مصدري األلومنيوم 
قيمتها  بصادرات  العالم  مستوى  عىل 
العام  لبيانات  وفقا  ريال  مليار   4.7
العاملية  التجارة  بلغت  بينما   2020
دوالر  مليار   185.9 الخام  لألملنيوم 
املقابل بلغ إجمايل  2020 ويف  يف عام 
واردات السوق القطري من األلومنيوم 
مستوى 566 مليون ريال قطري علما 
األلومنيوم  هياكل  استرياد  يتم  بأنه 
تبلغ  إجمالية  بقيمة  رئييس  بشكل 
لتلبية  قطري  ريال  مليون   160
احتياجات قطاع البناء وتمثل صفائح 
األلومنيوم 17 % من إجمايل الواردات 
عىل  رئييس  بشكل  تشتمل  والتي 
النقي  واأللومنيوم  األلومنيوم،  سبائك 
رشيط  »لوح«  صفيحة  شكل  عىل 

بسماكة أكثر من 0.2 ملم.
لرشكة  تابع  واحد  مصنع  قطر  ولدى 
األلومنيوم  لتصنيع  قطر  ألومنيوم 
األويل الذي يقوم بتصنيع سبائك البثق 
رشكة  املسبك.وتبيع  وسبائك  األولية 
طن   14,500 حوايل  قطر  ألومنيوم 
املشغول  غري  األلومنيوم  من  مرتي 
وهو ما يمثل حوايل 2.2 % من إجمايل 
حجم مبيعاتها يف قطر. وقد استوردت 
قطر ما يقارب 2,200 طن مرتي من 
األلومنيوم غري املشغول يف عام 2020 
األلومنيوم  سوق  إجمايل  يجعل  مما 
طن   16,700 إىل  يصل  املشغول  غري 
ريال  مليون   139( يوازي  ما  مرت 
 2020 عام  لبيانات  وفقا  قطري( 
بينما تتمتع قطر باكتفاء ذاتي مرتفع 

يف مجال األلومنيوم غري املشغول.
مقاطع  تصنيع  يتم  املقابل  ويف 
البثق.  سبائك  من  املبثوقة  األلومنيوم 
ويتطلب تصنيعها مكابس بثق قياس 
الخاصة،  قص  وااّلت  بوصة،   7    /8
للقضبان،  التربيد  ووحدة  وأفرن، 
القطع  واّلة  مكثف،  تربيد  ونظام 
عالية الدقة، وأفران القوالب، ووحدات 
ويمكن  وغريها.  باملسحوق  الطالء 
طريق  عن  مختلفة  مقاطع  تصنيع 
وتستخدم  املكابس،  يف  القوالب  تغيري 
البناء  يف  أسايس  بشكل  املقاطع 

والتشييد.
ملقاطع  املصنعة  الرشكات  وتعد 
عمالء  أبرز  من  املبثوق  األلومنيوم 

قطر  يف  املشغول  غري  األلومنيوم 
لسحب  القطرية  الرشكة  تعترب  حيث 
عبد  QALEX( ومصنع   ( األلومنيوم 
 ) ANAEF ( النور لسحب األلومنيوم

املصنعني الرئيسيني.
لسحب  القطرية  الرشكة  وتعترب 
الرئيسية  الرشكة  هي  األلومنيوم 
طن   30,000 إنتاج  بقدرة  قطر  يف 
املبثوقة  األلومنيوم  سنوًيا من مقاطع 
 )MF, PC,Anode( بمختلف أنواعها
قطر  رشكة  فإن  املقابل  ويف  وامللونة، 

لأللومنيوم املحدودة )قطلوم(
الخام  للمواد  الرئييس  املصدر  تعترب 
)سبائك البثق النقية ( للرشكة القطرية 

لسحب األلومنيوم.

لهياكل  السوق  حجم  إجمايل  ويبلغ 
مبثوقات األلومنيوم واملقاطع الجانبية 
الحوائط  أو  الجدران  ذلك  يف  بما 
واألقسام  واألبواب  والنوافذ  الستائرية 
مايوازي  طن   25,000 حوايل  وغريها 
460 مليون ريال قطري وفقا لبيانات 

عام 2020.
بني  هناك  فإن  القطري  السوق  ويف 
األلومنيوم  لتصنيع  رشكة  و12   10
مثل  مختلفة  منتجات  بتصنيع  تقوم 
األبواب، والنوافذ، والجدران الستائرية، 
والساللم  الزجاجية،  والهياكل 
وفتحات  والكبائن،  والدرابزين، 
التهوية، والسقاالت، ومجموعة األلواح 

الشمسية وغريها من املقاطع.

النور  عبد  مصنع  من  كل  ويعترب 
لأللومنيوم،  وساسكو  لأللومنيوم، 
لأللومنيوم،  الصحراء  خط  ومؤسسة 
وألوتيك، ورشكة بروفيشن لأللومنيوم، 
البلجيكية  القطرية  والرشكة 
وغريها  العاملية  وكيدا  لأللومنيوم، 
يقدمون  الذين  الرئيسيون  املصنعون 

املنتجات وخدمات الرتكيب يف قطر.
البويل  كلوريد  مادة  تعد  ذلك  ورغم 
فينيل غري امللدن UPVC تهديًدا ناشئًا 
املباني  يف  املبثوقة  األلومنيوم  ملقاطع 
خياًرا  تعد  أنها  إذ  االرتفاع  منخفضة 
النوافذ.  وإطارات  لألبواب  اقتصادًيا 
املادة  هذه  تكون  أن  املحتمل  ومن 
بمثابة أحد قيود نمو مقاطع األلومنيوم 

يف قطاع البناء والتشييد.
تصنيع  قطر  يف  يوجد  ال  املقابل  ويف 
األلومنيوم،  ولفائف  أللواح  محيل 
صفائح  جميع  استرياد  فيتم  وبالتايل 
إجمايل  ويبلغ  األلومنيوم.  ولفائف 
الطلب عىل صفائح ورقائق األلومنيوم 
وغريها من املنتجات املسطحة املدرفلة 

حوايل 15,000 طن.
القطرية  الوطنية  الرشكة  وتعترب 
الرائدة  الرشكة  األلومنيوم هي  أللواح 
ومنتجات  املركبة  األلواح  تصنيع  يف 
بينما  األخرى.  األلومنيوم  صفائح 
يعترب مصنع العامر لرقائق األلومنيوم 
ملنتجات  املصنعة  الرشكات  أهم  من 
التعبئة والتغليف التي تستورد رقائق 

كبري  مصنع  يوجد  وال  األلومنيوم، 
لتصنيع علب األلومنيوم يف قطر.

فإنه  التوزيع  قنوات  إىل  وبالنسبة 
واحد  رئييس  مصنّع  سوى  يوجد  ال 
قطر  رشكة  وهو  قطر،  يف  لأللومنيوم 
التي  )قطلوم(  املحدودة  لأللومنيوم 
البثق  أسطوانات  أسايس  بشكل  تزود 
األلومنيوم.  لسحب  القطرية  للرشكة 
التي تعمل عىل تصنيع  الوحيدة  وهي 
املبثوقات. ويوجد بني 40 و50 ُمصنِعا 
املبثوقة  املنتجات  هذه  برشاء  يقومون 
مثل  املحلية  املصنعة  الرشكة  من  إما 
األلومنيوم،  لسحب  القطرية  الرشكة 
أو من خالل االسترياد املبارش. ويعمل 
عىل  أسايس  بشكل  املصنّعون  هؤالء 
إىل  هذه  األلومنيوم  مقاطع  تحويل 
منتجات نهائية مثل الواجهات واألبواب 
واملظالت  املنزلقة  واألسطح  والنوافذ 
املطبخ،  ومنتجات  واألثاث  الشمسية 

إلخ.
املحيل  الناتج  بيانات  أظهرت  وقد 
من  األوىل  الثالثة  لألرباع  اإلجمايل 
شهدت  البناء  أنشطة  أن   2021 عام 
ووفًقا   %  115 بنسبة  انتعاًشا 
 -  2023 القطري  االقتصاد  لتوقعات 
التخطيط  جهاز  عن  الصادرة   2021
واإلحصاء، فمن املتوقع نمو قطاع البناء 
يف عام 2022 بنسبة 2.4 % و3 % يف 
حال توقع سيناريو متوسط التوقعات 

وآخر متفائل التوقعات عىل التوايل.
يف  ذاتياً  مكتفية  دولة  قطر  وتعترب 
وتصدره  األويل  األلومنيوم  إنتاج 
أن  من  الرغم  عىل  كبري.  بشكل 
النهائية  املنتجات  صناعات 
تقترص   )DOWMSTREAM(
فإن  املبثوقة،  املنتجات  عىل  فقط 
االستخدام  قطاع  هو  والتشييد  البناء 
النهائي الرئييس الذي تخدمه  وتتمتع 
املنتجة  غري  الدول  عىل  بميزة  قطر 
للطاقة نظًرا لكون األلومنيوم صناعة 
وتعترب  للطاقة  االستخدام  كثيفة 
من  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
ملختلف  الرائدة  العاملية  املصادر 
والثانوية  األولية  األلومنيوم  منتجات 
 % 9 بني  ترتاوح  تمتلك حصة  حيث 
العاملي  الطلب  إجمايل  من   % و10 
التعاون  مجلس  دول  جانب  وإىل 
أيًضا  قطر  تتمتع  األخرى،  الخليجي 
أسواق  إىل  الوصول  سهولة  بميزة 
والرشق  وأوروبا،  املتحدة  الواليات 
ويعترب  وآسيا،  وأفريقيا،  األوسط، 

املوقع املركزي ميزة إضافية لها.

»79.2« مليون طن متري إنتاج األلومنيوم عالميا بحلول »2026«
قال تقرير بنك قطر للتنمية إن اإلنتاج العاملي األويل 
لأللومنيوم يقدر بحوايل 65.1 مليون طن مرتي يف 
79.2 مليون  إىل  أن يصل  املتوقع  2020 ومن  عام 
نمو  معدل  مسجالً   ،2026 عام  بحلول  مرتي  طن 
سنوي مركب يصل إىل ما يقارب 3.4%، من حيث 

الحجم، خالل الفرتة بني 2021 و2026.
بنحو  السوق  عائد  فيقدر  اإليرادات،  حيث  من  أما 
ومن   2020 عام  يف  قطري  ريال  مليار   403.8
قطري  ريال  مليار   694.5 إىل  يصل  أن  املتوقع 
بحلول عام 2026، مسجالً معدل نمو سنوي مركب 
 .2021-2026 الفرتة  خالل  تقريبًا   %2.2 بنسبة 

حيث إنه من املتوقع أن يؤدي النمو الرسيع يف سوق 
الهادي، والطلب  العقارات يف منطقة آسيا واملحيط 
املتزايد عىل منتجات تغليف املواد الغذائية إىل ازدياد 

الطلب عىل األلومنيوم يف السنوات القادمة.
أن يؤدي  املتوقع  املقيدة، فمن  للعوامل  بالنسبة  أما 
الرتاجع يف صناعة السيارات، إىل جانب الظروف غري 
وارتفاع  كورونا  جائحة  تفيش  عن  الناشئة  املواتية 
عىل  السوق  نمو  إعاقة  إىل  وغريها  الوقود  تكاليف 

املدى القصري إىل املتوسط.
ويف املقابل يسيطر قطاع البثق عىل سوق األلومنيوم 
املعالجة،  نوع  وحسب  اإليرادات  حيث  من  العاملي 

بحصة تقدر بحوايل 38 % يف عام 2020. ومع ذلك، 
من املتوقع أن يسجل قطاع الصب أرسع معدل نمو 

سنوي مركب بنسبة 6.76% حتى عام 2026.
 وتعترب مبثوقات األلومنيوم الناتجة من عملية البثق 
عبارة عن منتجات طولية تكون نسبة القوة إىل الوزن 
فيها عالية وتكلفتها منخفضة ولديها مجموعة متنوعة 
الهندسة  ذلك  يف  بما  الصناعية،  االستخدامات  من 
املعمارية والسيارات واإللكرتونيات، والفضاء، والطاقة، 
مجاالت  أكثر  والعمارة  البناء  قطاع  ويعد  وغريها. 
استخدام األلومنيوم املبثوق. بينما غالباً ما يتم استخدام 

املسبوكات يف صناعة السيارات.

قطاع البناء والتشييد يسيطر على السوق
إن  للتنمية  قطر  بنك  تقرير  قال 
عىل  يسيطر  والتشييد  البناء  قطاع 
حيث  من  العاملي  األلومنيوم  سوق 
اإليرادات، وحسب مجال االستخدام، 
عام  يف   %  27 بحوايل  تقدر  بحصة 
2020. ومن املتوقع أيًضا أن يسجل 
معدل  أرسع  والتشييد  البناء  قطاع 
نمو سنوي مركب قدره 6.836 %، 

حتى عام 2026.
عىل  عمالء  رشائح  ثالث  أكرب  وتعترب 
مستوى العالم لأللومنيوم هي البناء 
والتغليف،  والسيارات  واإلنشاءات 
إجمايل  من   %  50 حوايل  وتغطي 
حجم  توزيع  ويتم  الطلب.  حجم 

والـــذي  املتبقـــي  الطــلب 
الطريان  50 % عىل قطاعات  يشكل 
واإللكرتونيات  والكهرباء  والدفاع 
والتصنيع وبعض القطاعات األخرى.

عىل  األلومنيوم  سبائك  وتستخدم 
املكونات  لتصنيع  واسع  نطاق 
املستخدمة  املختلفة  واملنتجات 
أصبح  حيث  املباني؛  تشييد  يف 
الخشب  عن  جيًدا  بديالً  األلومنيوم 

الذي أضحى باهظ الثمن.
نسبة  التطبيق  مجال  مقارنة  وعند 
للوزن اإلجمايل للمبنى، فإن مجاالت 
هي  لأللومنيوم  الرئيسية  االستخدام 
والجدران  النوافذ  وإطارات  األبواب 

واأللواح  الستائرية  الحوائط  أو 
وهناك  التسقيف.  وألواح  املركبة 
تشمل  لالستخدام  أخرى  مجاالت 
الرشفات  وإطارات  املرآب  أبواب 
واأللواح  واملزاريب،  والسياج 

الشمسية، واملداخن، وغريها.
الخشب  محل  األلومنيوم  ويحل 
برسعة يف تشييد املباني الحديثة مثل 
تصنع  إذ  والنوافذ  األبواب  إطارات 
هذه األبواب والنوافذ من إطارات من 

األلومنيوم والزجاج املقيس. 
تدعم  ال  التي  الجدران  وتسمى 
الجدران  أو  بالحوائط  األسقف 
الحديثة  املباني  يف  ويتم  الستائرية، 

املركبة  األلومنيوم  ألواح  استبدال 
بالجدران  الستائرية  والجدران 
واملالط  الطوب  من  املصنوعة 
واالسمنت، الجدران الستائرية املبنية 
مصنوعة من إطارات من األلومنيوم 

وتضم الرتكيبات الزجاجية.
وتتميز ألواح األلومنيوم املركبة بخفة 
عالية  ومتانة  تقشري  وقوة  الوزن 
أيضاً،  الجوية  للعوامل  ومقاومة 
يف  لتستخدم  مناسبة  فهي  وبالتايل 
مقاومة  وهي  الخارجية،  الجدران 
وتمتاز  للخدش  ومضادة  للحريق 
الصوت  عزل  عىل  العالية  بقدرتها 

والحرارة.

كتبت- أسماء الشادييل



عبد العزيز املقالح أحد أقمار اليمن يف العرص الحديث، بل هو أبرزها 
وأكثرها حضورا يف قلوب وعقول أجيال يمنية توالت من الشعراء 

واملثقفني والسياسيني والثوار.
كنت واحدا من جيل الشعر التسعيني يف اليمن الذين غمرهم املقالح 

برعايته وقلمه وقراءته؛ وعن تجربة، الحظت كم أن الرجل الكبري 
شعرا وثقافة وقيمة كان حنونا بجيلنا وأجيال قبلنا عن قصد 

ومحبة، وليس ألي سبب آخر؛ فقد كتب املقالح مئات وربما أكثر 
من التوطئات واملقدمات لروايات ومجموعات شعرية وكتب تراثية 
ونقدية غري عابئ بكل تلك األصوات التي كانت ترتفع عاليا منتقدة 
أسلوبه يف تقديم الجميع، وكان املقالح عىل صواب دائما فكثري من 

األسماء التي قدمها وشجعها شكلت عالمات مهمة يف مسرية الشعر 
اليمني.

كان الشاعران الكبريان عبد العزيز املقالح وعبد الله الربدوني نجمني 
يمنيني يف سماء الشعر والثقافة العربية، اقرتن اسم اليمن بهما يف 
عرصنا الحايل، ولن تجد اسما غري اسميهما يعرفه العالم العربي 

والعالم إن تحدثت عن الرموز اليمنية، ورغم أن شهرة الربدوني 

كشاعر تقدمت املقالح يف فرتات سابقة بسبب خصوصية الربدوني 

الشعرية والشخصية، فإن املقالح كان أحد رواد القصيدة الحديثة 

يف زمن مجايليه صالح عبد الصبور وأمل دنقل وأحمد عبد املعطي 

حجازي وأدونيس وعبد الوهاب البياتي وغريهم، كما كان الربدوني 
رائدا من رواد الكالسيكية الحديثة يف الشعر العربي.

ورغم أنهما من مدرستني شعريتني مختلفني، فإن املقالح أنكر 
عىل من وصف ذلك بالخالف، ووصف ذلك باالختالف يف مدرستني 

شعريتني قائال إن عالقته بالربدوني التي بدأت عام 1957 استمرت 
كعالقة صداقة متينة، لدرجة أنهما كانا يقرآن الكتب ثم يتناقشان 

حولها، معربا عن سعادته كونه أحد داريس تجربة الربدوني الشعرية 
وكتابته مقدمات لبعض كتبه.

تجربة املقالح الشعرية والفكرية الغنية التي بدأت بإصداره مجموعة 
»ال بد من صنعاء« عام 1972 استمرت لتشكل 23 مجموعة شعرية 

انتهت بمجموعته األخرية »يوتيوبيا وقصائد للشمس واملطر« التي 
صدرت عام 2020، واملالَحظ أن املقالح هو الشاعر العربي الذي 

تميز باالستمرار واملثابرة عىل الكتابة رغم تقدمه يف العمر.

اســم يـمنــي لـــن يتـكــــرر
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ارتفع إنتاج دولة قطر الزراعي من 
الخرضاوات املحلية من »22« ألف 

طن إىل حوايل »35« ألف طن خالل 
شهري نوفمرب وديسمرب من العام 
الجاري، وهو ما يمثل نسبة »60 

%« مقارنة بنفس الفرتة من العام 
السابق، وأظهرت البيانات التي تم 
رصدها خالل شهر نوفمرب املايض، 

من عمل ساحات املنتج الزراعي 
املحيل، زيادة يف كمية الخرضاوات 
املعروضة بنسبة »33 %«، حيث 

بلغت »1067« طنا مقارنة 
بــ»800« طن عن نفس الفرتة من 

املوسم السابق.
هذه القفزات التي حققتها دولة 

قطر يف االكتفاء الذاتي من اإلنتاج 
الزراعي بشقيه النباتي والحيواني 
وتوفري نسب اكتفاء عالية منه، من 

خالل وضع الخطط واالسرتاتيجيات 
الوطنية املناسبة التي تعزز هذا 
الهدف، سوف تسهم يف تحقيق 

األمن الغذائي وحاجة الدولة منه، 
خاصة بعد أن تم تخصيص دعم 

سنوي له قدره »70« مليون ريال 
عىل مدى خمس سنوات، بهدف 

تحفيز اإلنتاج الزراعي والحيواني 
والسمكي وتسويق املنتجات 

الزراعية، للوصول إىل االكتفاء 
الذاتي من املحاصيل بنسبة »70 

%« بحلول »2023«، ما يعني بأن 
قطر ماضية عىل الطريق الصحيح، 

لتوسيع دائرة املنتجات الزراعية 
النباتية والحيوانية، مثل الخرضاوات 
والتمور واللحوم الحمراء والدواجن 

والبيض، واألسماك واأللبان واألعالف 
الخرضاء، مع مراعاة املحافظة عىل 

املوارد الطبيعية يف البالد والعمل عىل 
حسن استغاللها.

 لقد أدى كل ذلك إىل تضاعف اإلنتاج 
املحيل من الخرضاوات واللحوم 

واألسماك والدواجن وبيض املائدة 
وأعالف الحيوانات، بما يزيد عىل 

»400 %« خالل عام واحد، وهذا 
يعني أن األمور تسري كما هو مخطط 
لها عىل طريق تحقيق األمن الغذائي.

األمن الغذائي
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آراء وقضايا

تستغرب بالتأكيد من حال املسلمني 
اليوم، حني تراهم مهزومني مكسورين، 

يكادون يستجدون االعرتاف والرضا، 
بل والحماية من هذا أو من ذاك، حتى 

تظنهم أمة شحيحة املوارد البرشية 
واملالية واالقتصادية والطبيعية والثقافية 

والحضارية. كيف هذا وقد كرمهم 
الله تعاىل ونعتهم بخري أمة أخرجت 
للناس؟ ليس هذا فقط، بل ويشهد 

املايض والتاريخ أيضا عىل عصور قد 
خلت، ساد فيها املسلمون، فسادت فيها 

قيم العدالة واملساواة، ولم نسمع فيها 
عن ألقاب أو طبقات، وازدهرت فيها 

العلوم واملعرفة النقية غري امللوثة بجشع 
االستغالل واالحتكار، ولم نسمع فيها 

عن حقوق ملكية فكرية زائفة أو ديون 
مالية تعجيزية، وعّم فيها السالم والوئام 

حتى شمل جميع معتنقي الديانات 
األخرى املختلفة القاطنني يف كنف الدولة 

اإلسالمية؛ تحت منظومة قد يعتربها 
الكثريون اليوم يوتوبيا غري قابلة للتطبيق، 

إن لم يروها ماثلة أمامهم عىل أرض 
الواقع.

ثم نصل يف النهاية إىل تربير العنوان 
املطروح عىل شكل سؤال موضوعي: ماذا 

سريبح العالم بنهضة املسلمني، وماذا 
خرس العالم بالفعل برتاجع املسلمني، بل 

ماذا سيخرس أكثر باستمرار تراجعهم 
وتقهقرهم؟ لعلنا نتمكن من إطالق نداء 

تسامح ومحبة لكل البرش، كفاكم عنرصية 
وتمييزا ضد املسلمني، كفاكم كراهية 

وتشويها للمسلمني، وهذه املرة لن يكون 
هذا النداء من أجل املسلمني، بل من أجل 
إنقاذ مستقبل البرشية ومستقبل أجيالها 

القادمة، إن قدر للحياة أن تستمر. فلربما 
يحمل هؤالء املسلمون، كما حملوا يف املايض 
حلوال ملشاكل تسبب فيها غريهم، لكنها قد 
تؤدي لكوارث أخرى قادمة، سيدفع ثمنها 

الجميع وليس فقط املسلمون.

حال المسلمين اليوم
طارق الشريف

كاتب عربي

من قريب

تتصاعد األحداث يف اآلونة األخرية داخل سجون 
االحتالل الصهيوني، وقد وصلت إىل ذروتها 

باستشهاد عدد من األرسى الفلسطينيني، ليصل 
عدد األرسى الذين استشهدوا منذ سنة 1967 إىل 

يومنا هذا جرّاء سياسة اإلهمال الطبي املتعمد، 
إىل 73 شهيداً، آخرهم الشهيدة سعدية فرج الله 

)68( عاماً، التي استشهدت يف سجن الدامون.
وسياسة اإلهمال الطبي هذه هي سياسة ممنهجة 

تتّبعها إدارة السجون، بهدف قتل األسري 
الفلسطيني، وأقله النيل من صحته وإضعاف 

قوته الجسدية والنفسية، ليفَرج عنه وهو معطوب 
صحياً، فيشكل عبئاً مادياً ونفسياً عىل عائلته 
وشعبه، فضالً عن عدم قدرته عىل استئناف 

مهماته الوطنية والكفاحية من جديد يف مجابهة 
االحتالل الصهيوني. ويرشف املستوى السيايس 

الصهيوني الرسمي عىل ما يتعرض له األرسى 
من هجمة ممنهجة رشسة، من خالل مجموعة 
من املمارسات واإلجراءات العدوانية والقمعية 

التي تستهدف حياة األرسى وخلق ظروف صحية 
ونفسية تهدف إىل قتل األسري بشكل تدريجي 
تراكمي بطيء، حتى يأخذ مرضه مع حريته.

فقد ازداد عدد األرسى املرىض، وبصورة خاصة 
عدد املصابني بمرض الرسطان، وكما هو معلوم، 

فإن إدارة السجون أعلنت وجود 25 إصابة 
بمرض الرسطان يف صفوف األرسى. وأعتقد أن 

هذا اإلعالن غري دقيق، فالعدد ربما يكون أكرب من 
ذلك، يف ظل حرمان األرسى من حقهم يف كشف 
صحي دوري. كما أصيب العرشات من األرسى 

بأمراض خطرية وقاتلة، مثل أمراض القلب 
والفشل الكلوي وأمراض الكبد واألوجاع املزمنة، 

فضالً عن األمراض الناتجة من التعذيب الجسدي 
والنفيس. فبحسب مركز الدفاع عن الحريات 

والحقوق املدنية »حريات«، وهيئة شؤون األرسى 
واملحرَّرين، وحتى أيلول / سبتمرب 2022، بلغ 

عدد األرسى املرىض 625 أسرياً، منهم 200 من 
الحاالت املرضية الصعبة. لذا، عند الحديث عن 

الوضع الصحي لألرسى واألسريات، يتبني أنهم يف 
خطر حقيقي يهدد حياتهم، فاألسري الفلسطيني 

املريض تتضاعف معاناته بثنائية السجن 
واملرض.

وحتى اللحظة، لم ُيبَذل جهد جدّي لتحرير 
األرسى، وال ُيعمل جدياً عىل تقديم العالج الالزم 

ألمراضهم. وعند التوقف قليالً وعن قرب للتعرف 
عىل معاناة األسريات واألرسى املرىض، نجدهم 

يواجهون السجن والسّجان واملرض القاتل ليالً 
ونهاراً، لوحدهم. تعالوا واقرتبوا قليالً من نوافذ 

غرف وزنازين السجن، واسمعوا آالمهم وتأمالتهم 
ومعاناتهم وأحالمهم بالحرية املمتدة عرب األفق. 

تعالوا وانظروا إىل عني كل واحد منهم، فمنهم َمن 
تظن أنه يتأمل، لكنه يف الحقيقة يتألم. اقرتبوا 

وانظروا إىل رقصات أجسادهم عىل أمتار من 
أبراشهم )أرّستهم( الحديدية. لكنهم يرتاقصون 

من شدة األلم ووجع االنتظار، إنهم ينامون 
عىل قرقعة املفاتيح واألقفال، ولكل واحد منهم 
مقطوعته يف األلم والحرمان وقسوة االنتظار، 

وفقدان الثقة بقيادتهم وفصائلهم. بينما البرش 
خارج السجون، منهم َمن ينام عىل صوت أم 

كلثوم، أو سيمفونية الفرح لبيتهوفن، أو مقطوعة 
موزارت األشهر جوبتري والناي السحري، 

ومقطوعة تشايكوفسكي بحرية البجع، ومقطوعة 
فيفالدي األجمل »الفصول األربعة«. بينما األرسى 

املرىض يتقّطعون أملاً ووجعاً وقيداً، يعزف 
السجن واملرض أقىس ألوان العذاب عىل أرواحهم 

وأجسادهم، ويرّص األرسى املرىض، عىل الرغم من 
كل ذلك، عىل عزف مقطوعة األمل بالحرية.
يعتقد بعض أبناء شعبنا أن واجبهم تجاه 

األرسى محصور يف الدعاء لهم، أو يف الحديث عن 

قضية األرسى، ويف أفضل األحوال، املشاركة يف 
االعتصامات والتظاهرات ملساندة أسري مريض 

أو مرضب عن الطعام، أو إسناداً لقضية األرسى 
بشكل عام. لكن الواجب األهم واألسمى للشعب 

الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وبصورة 
خاصة تجاه األرسى، هو العمل عىل تحريرهم. 
وإىل حني تحرُّرهم، يريدون منكم أن تسمعوا 

وتعملوا عىل تحقيق مطالبهم وحاجاتهم العادلة 
واملحقة، والتي ينص عليها القانون الدويل 

اإلنساني، وبصورة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
 تتنوع وتتعدد حاجات ومتطلبات األرسى، بهدف 

تحسني ظروف اعتقالهم، من دون أن تزيح 
أعينهم عن هدف الحرية، حريتهم من السجن، 

وحرية فلسطني التي ضحوا بحريتهم الشخصية 
من أجلها ولها. لكن تبقى مسألة األرسى املرىض 
التي يجب العمل عىل توفري الحلول العاجلة لها، 

من خالل:
- نقل مسؤولية امللف الطبي لألرسى إىل 

مرجعيات طبية مهنية، وليس عرب مكتب تقديم 
خدمات. 

- اسرتداد جثامني األرسى الشهداء الذين ارتقوا 
داخل السجون واملعتقالت.

- السماح بإدخال لجان طبية متخصصة يف 
كافة املجاالت وتسهيل إجراءات إدخال أطباء 

متخصصني إىل السجون، وبصورة خاصة إدخال 
طبيبة نسائية فلسطينية بشكل دوري لفحص 

األسريات.
- العمل الفوري عىل تسهيل وتذليل العقبات 

التي تضعها إدارة السجون أمام إجراء العمليات 
الجراحية لألرسى وعدم ربطها بالدور وقائمة 

االنتظار، عىل أن يتم نقل األرسى يف وسيلة نقل 
مالئمة صحياً وطبياً، ومبارشة من السجن إىل 

املستشفى، وبالعكس.
- تطوير العيادات الطبية يف السجون لرتتقي 

إىل الحد األدنى، وخاصة لجهة استقبال الحاالت 
الطارئة وتوفري أطباء مناوبني يف كل سجن، وعىل 

مدار الساعة، بما يشمل توفري كافة املستلزمات 
الطبية واألدوية يف السلة الدوائية إلدارة السجون، 

وتوفري نظام غذائي صحي مالئم لكل حالة 
مرضية.

- السماح بزراعة األعضاء لألرسى الذين ينتظرون 
منذ أعوام، مثل زراعة الكىل والقرنية واألطراف 
الصناعية، وزراعة األسنان، وتسهيل التحويالت 

 )CT scan, MRI( الخارجية إلجراء الصور، مثل
وغريها من الصور الشعاعية، وخصوصاً لألرسى 

الذين يعانون جرّاء أوجاع مزمنة يف الرأس 
والظهر والصدر.

ماذا يريد منا األسرى ؟

حتى اللحظة لم 
يبذل جهد جدي 
لتحرير األسرى 
وال يعمل جديا 

على تقديم العالج 
الالزم ألمراضهم

وجدي جودة
 أسير في سجن النقب

مؤسسة الدراسات الفلسطينية

أحمد الَشلفي
كاتب يمني

الجزيرة نت
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عربي ودولي

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى المبارك

اعتقال »11« فلسطينيا بالضفة
مستوطنون،  اقتحم  قنا-  املحتلة-  القدس 
تحت  املبارك،  األقىص  املسجد  باحات  اليوم، 
حماية مشددة من رشطة االحتالل اإلرسائييل.

وأفادت وكالة األنباء الفلسطينية، بأن عرشات 
املستوطنني اقتحموا املسجد األقىص من باب 
املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية يف باحاته، 

وأدوا طقوسا تلمودية.
عىل  التضييق  االحتالل  رشطة  وواصلت 
دخول املصلني إىل األقىص، ودققت يف هويات 

بعضهم، واحتجزتها عند أبوابه الخارجية.
حملة  أمس  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  وشنت 
من  فلسطينيا،   11 طالت  واسعة  اعتقاالت 

عدة مناطق مختلفة يف الضفة الغربية.
قوات  بأن  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وأفادت 
أرسى  أربعة  اعتقلت  اإلرسائييل  االحتالل 
برقني  بلدتي  اقتحام  بعد  وذلك  محررين، 

ويعبد جنوب جنني.
 كما كثفت قوات االحتالل من تواجدها وشنت 
حمالت تمشيط واسعة يف محيط قرى وبلدات 
الجلمة، وعرانة، وكفر دان، وكفر قود، ونزلة 

الشيخ.
الخليل داهمت قوات االحتالل عددا من   ويف 
العروب، مما أسفر  األحياء واملنازل يف مخيم 
اعتقلت  كما  فلسطينيني.  خمسة  اعتقال  عن 
فلسطينيني اثنني من بلدة بريزيت شمال رام 
الله، وذلك بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

صعدت  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  أن  يذكر 
مداهماتها  من  األخرية،  األسابيع  خالل 
الفلسطينية  والبلدات  للقرى  واقتحاماتها 
بالضفة الغربية والقدس املحتلتني، كما زادت 
والشبان  النشطاء  بحق  اعتقاالتها  وترية  من 

الفلسطينيني.

من جانب آخر، أكد مركز فلسطني لدراسات 
ارتفعت  األرسى  عمداء  قائمة  أن  األرسى، 
مجددا لتصل إىل 340 أسريا، بعد دخول 10 
الجاري،  ديسمرب  شهر  خالل  جدد،  أرسى 
عامهم الـ 21 عىل التوايل يف سجون االحتالل.

أعداد  أن  اليوم،  له  بيان  يف  املركز،  وأوضح   
عن  يزيد  ما  أمضوا  من  وهم  األرسى،  عمداء 
20 عاما بشكل متواصل يف سجون االحتالل، 
ترتفع تباعا، نتيجة وجود املئات من األرسى 

يف  وتحديدا  طويلة،  سنوات  منذ  املعتقلني 
ويقضون  األقىص،  النتفاضة  األوىل  السنوات 
يف  السنني  أو عرشات  املؤبد  بالسجن  أحكاما 

سجون االحتالل.
 وبني املركز أن من بني عمداء األرسى )19( 
اعتقالهم ما يزيد عن ثالثة  أسريا، مىض عىل 
عقود، حيث التحق بهم مؤخرا، األسري محمد 
قبل  دخل  أن  بعد  الله،  رام  من  فلنه  فوزي 
وهو  التوايل،  عىل  والثالثني  الواحد  عامه  أيام 

محكوم بالسجن املؤبد.
كما لفت مركز فلسطني لدراسات األرسى إىل 
أن )40( أسريا تجاوزت فرتة اعتقالهم ما يزيد 
األسري  إىل  إضافة  عاما(،   25( قرن  ربع  عن 
ما  أميض  والذي  الله،  رام  الربغوثي من  نائل 
يزيد عن 42 عاما يف األرس عىل فرتتي اعتقال.
ويطلق مصطلح »عمداء األرسى« عىل األرسى 
الذين مىض عىل اعتقالهم يف سجون االحتالل 

بشكل متواصل أكثر من 20 عاما.

{  حملة اعتقاالت واسعة

مالحقة المطلوبين مستمرة

العراق: استرداد بعض أموال »سرقة القرن«
الوزراء  رئيس  مكتب  أعلن  وكاالت-  بغداد- 
 11 األحد،  السوداني،  شياع  محمد  العراقي، 
كدفعة  دوالر،  مليون   91 من  أكثر  اسرتداد 
الرضيبية،  األمانات  قضية  مبالغ  من  ثانية 
»رسقة  اسم  العراقيون  عليها  أطلق  والتي 

القرن«.
تم  فإنه  السوداني،  ملكتب  بيان  وبحسب 
»اسرتداد الدفعة الثانية من تلك األموال، بمبلغ 
 91 من  )أكثر  عراقي  دينار  مليار   134 قدره 
يف  أصويل  بشكل  إيداعه  وتم  دوالر(،  مليون 
الرافدين  ملرصف  املفتوح  املرصيف  الحساب 
مجموع  ليكون  الرئيس،  الفرع  )الحكومي( 

من  )أكثر  دينار  مليار   317 املسرتدة  املبالغ 
أن  إىل  البيان  وأشار  دوالر(«.  مليون   217
املطلوبني  ومالحقة  األموال  اسرتداد  »عمليات 
رئيس مجلس  من  مبارش  وبإرشاف  مستمرة، 
الوزراء، وذلك تنفيذاً للربنامج الحكومي الذي 

يضع مكافحة الفساد يف مقدمة األولويات«.
وسبق أن أعلن السوداني اسرتداد 182 مليار 
الرضيبية  األمانات  من  كجزء  عراقي،  دينار 

املرسوقة، والتي ُعرفت بـ»رسقة القرن«.
الرضائب  أموال  من  دوالر  مليار   2.5 وُنِهَب 
ورقي  أثر  أي  دون  وهمية  رشكات  ِقبَل  من 
وفقاً  فاسدين،  مسؤولني  بمساعدة  تقريباً 

لتقرير تحقيق داخيل من 41 صفحة، اطلعت 
وُغِسلَت  الربيطانية،  الغارديان  صحيفة  عليه 
أكثر  العقارات يف  األموال من خالل رشاء  تلك 

األحياء ثراًء يف بغداد. 
أن  إىل  توصلت  قد  غارديان  صحيفة  وكانت 
ذي صالت  أعمال  رجل  ِقبَِل  من  ُدبَِّر  املخطط 
الرضائب  لجنة  يف  موظفون  ونفذه  جيدة، 

تمتعوا بدعم فصيل سيايس قوي. 
ورضائب  أموال  هي  الرضيبية،  واألمانات 
يكون  الدولة،  لصالح  جهات  عىل  مستحقة 
املكلفون بسدادها قد تهرّبوا عن الدفع لفرتات 

متباينة. 

{  السوداني مع دفعة جديدة من األموال المستردة

»تويتر« تعيد 

االشتراك المدفوع
نيويورك-أ. ف. ب- تعتزم تويرت إعادة إطالق خدمة 

اشرتاك مدفوع جديدة اليوم، ستكون أغىل ثمناً 
ملستخدمي أجهزة »آبل« وتتضّمن نظاماً لتوثيق 

الحسابات يف املنصة.
وغرّدت الصفحة الرسمية لتويرت السبت »سنعيد إطالق 

تويرت بلو التي تتضّمن اشرتاكاً شهرياً عىل املوقع 
مقابل 8 دوالرات، أو 11 دوالرا ألنظمة آي او اس، 

وتتيح للمستخدمني االستفادة من امليزات املخصصة 
للمشرتكني وأبرزها عالمة التوثيق الزرقاء«.

وأشارت املجموعة إىل أّن العالمة الزرقاء يحصل عليها 
املستخدم عقب عملية تحقق.

وسيتحّول لون العالمة إىل الذهبي لحسابات الرشكات، 
فيما سيصبح يف وقت الحق خالل األسبوع رمادياً 

لحسابات املؤسسات الحكومية.
وسُيتاح للمشرتكني أيضاً الخاصية التي تتيح لهم 

إمكانية تصحيح تغريداتهم بعد نرشها أو تلك التي 
تسمح لهم بتحميل مقاطع فيديو ذات جودة أفضل.

وغرّدت صفحة تويرت الرسمية »شكراً عىل صربكم 
يف الوقت الذي كنّا نسعى فيه إىل إدخال تحسينات 

عىل خدمة بلو«. ومنذ استحواذه عىل تويرت يف نهاية 
ترشين االول /  أكتوبر، أعلن إيلون ماسك عن رغبته 
يف إطالق صيغة مدفوعة لتنويع عائدات املنصة التي 

يعتمد وضعها املايل بصورة كبرية عىل العائدات 
املتأتية من اإلعالنات. وأُطلقت أول صيغة بعد عرشة 

أيام من استحواذ رجل األعمال املتعّدد النشاطات عىل 
املنصة، أي بداية ترشين الثاني/  نوفمرب، لكنها أحدثت 

فوىض يف الشبكة االجتماعية مع ظهور عدد كبري من 
الحسابات تّدعي أنها تمثل شخصيات أو رشكات 

معيّنة. وُعلّقت الخدمة بصورة فورية.
وكان ماسك وعد بأن تعاود الخدمة العمل يف نهاية 

ترشين الثاني/  نوفمرب، قبل أن يعلن بعد أيام قليلة 
تأجيل املرشوع إىل أجل غري مسمى، حتى يتم التوصل 

إىل نظام يمنع انتحال الشخصيات.
وقبل استحواذ ماسك عىل تويرت، كانت املنصة تتيح 

خاصية »العالمة الزرقاء« لتوثيق حسابات املؤسسات 
واألشخاص املعروفني مجاناً، وكانت تقدم اشرتاكاً 

مدفوعاً يتضمن خيارات إضافية.

االحتجاجات مستمرة

رئيـــســـة البــيـــرو 
تعلـــــن حكـــومتــهــا

ليما- أ. ف. ب - أعلنت رئيسة البريو الجديدة دينا 
بولوارتي تشكيلة حكومتها فيما تتزايد االحتجاجات 

يف الشارع حيث يطالب أنصار الرئيس السابق بيدرو 
كاستيو باالفراج عنه وباجراء انتخابات جديدة.

وأرشفت بولوارتي، أول امرأة تتوىل رئاسة البريو ونائبة 
الرئيس السابق، عىل مراسم أداء 19 وزيرا اليمني يف 

القرص الرئايس، بينهم ثماني نساء.
وتتألف الحكومة الجديدة من مستقلني وغري حزبيني. 

وعينت بولوارتي مّدعيًا عاما سابقا متخصصا يف 
مكافحة الفساد بيدرو أنغولو رئيسا للوزراء.

وكان رئيس الربملان خوسيه وليامز دعا السبت الرئيسة 
الجديدة إىل اتخاذ إجراءات رسيعا بينها تشكيل حكومة 

»إلعادة الثقة والهدوء«.
جرت عدة تظاهرات وإغالق طرق منذ الخميس يف 
ليما وعدة مدن يف البالد ال سيما يف مناطق االنديز 

التي يحظى فيها كاستيو، املدرس السابق يف األوساط 
الريفية، بأكرب دعم.

وقالت بولوارتي، املحامية البالغة 60 عاما، إنها سُتكمل 
والية كاستيو حتى تموز/ يوليو 2026، لكنها لم 
تستبعد الجمعة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 

وأضافت للصحافيني »أناشد األخوات واإلخوة الذين 
يخرجون للتظاهر ألطلب منهم التهدئة«.

وقالت »إذا كان املجتمع والوضع يسمحان بذلك، 
سنقرتح انتخابات يف إطار مباجثات مع القوى 

الديمقراطية يف الكونغرس« معربة عن أملها يف السعي 
إىل حل سلمي لألزمة السياسية.

استثمارات جديدة وبحث األمن الغذائي

ط العالقات مع إفريقيا
ّ

بايدن ُينش
الرئيس  يستضيف  ب-  ف.  أ.  واشنطن- 
األمريكي جو بايدن هذا األسبوع قمة مع افريقيا 
يف  القارة  مع  العالقات  تنشيط  إعادة  بهدف 

مواجهة منافسة مع الصني وروسيا.
واشنطن  يف  أيام  ثالثة  تستغرق  التي  القمة 
ستشكل مناسبة لالعالن عن استثمارات جديدة 
وبحث األمن الغذائي الذي تراجع مع الحرب يف 
أوكرانيا والتغري املناخي لكن ايضا الديمقراطية 

والحوكمة.
ان  إثبات  أيضا  يكون  قد  األسايس  وهدفها 
بعد  بافريقيا  مهتمة  تزال  ال  املتحدة  الواليات 
عقدت  نوعها  من  قمة  أول  عىل  سنوات  ثماني 

عام 2014 يف ظل رئاسة باراك أوباما.
عدم  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  يخف  لم 
جو  يعتزم  فيما  االفريقية  بالقارة  اهتمامه 
إفريقيا  إعادة  األطراف،  لتعددية  املؤيد  بايدن، 

إىل قلب الدبلوماسية العاملية. 
حصول  فكرة  يؤيد  إنه  رئايس  مستشار  وقال 
الدويل  األمن  مجلس  يف  مقعد  عىل  افريقيا 
وسيدعو يف القمة إىل ان يتمثل االتحاد االفريقي 

رسميا يف مجموعة العرشين.
وقال جاد ديفريمونت مسؤول افريقيا يف مجلس 
حاسما.  سيكون  العقد  »هذا  إن  القومي  األمن 
والسنوات القادمة ستحدد الطريقة التي سيعاد 
فيها تنظيم العالم« مؤكدا ان إدارة بايدن »تؤمن 

بقوة ان افريقيا سيكون لديها صوت حاسم«.
»إفريقيا«  اسرتاتيجية  سياق  يف  القمة  تأتي 
املايض  الصيف  عنها  الكشف  تم  التي  الجديدة 

واإلعالن عن إصالح شامل للسياسة األمريكية يف 
الوجود  ملواجهة  الصحراء  جنوب  افريقيا  دول 

الصيني والرويس هناك.
الفقرية  للدول  عاملي  دائن  أول  هي  الصني 
القارة  يف  طائلة  بمبالغ  وتستثمر  والنامية 

االفريقية الغنية باملوارد الطبيعية.
بشكل  القارة  يف  وجودها  روسيا  عززت  كذلك 
عالقات  وتقيم  مرتزقة  إرسال  يشمل  بما  كبري 
التي  تلك  سيما  ال  العواصم،  بعض  مع  وثيقة 
املساهمة  عدم  مارس  آذار/    مطلع  يف  قررت 
بأصواتها يف قرار األمم املتحدة الذي يدين غزو 
الواليات  مع  بارزة  توتر  نقطة  وهي  أوكرانيا، 

املتحدة. وكان وزير الخارجية األمريكي أنتوني 
بلينكن دعا خالل جولة يف إفريقيا هذا الصيف، 

إىل »رشاكة حقيقية« مع افريقيا.
املتحدة  الواليات  االنفتاح، دعت  كدليل عىل هذا 
والتي  االفريقي  االتحاد  يف  األعضاء  الدول  كل 
بوركينا  باستثناء  معه  جيدة«  »عالقات  تقيم 
تقيم  والتي  والسودان،  ومايل  وغينيا  فاسو 
باستثناء  دبلوماسية  عالقات  معها  واشنطن 

إريرتيا.
الوزراء  رئيس  حضورهم  املنتظر  القادة  بني 
عىل  شهر  من  أكثر  بعد  أحمد  آبيي  اإلثيوبي 

توقيع اتفاق سالم مع متمردي تيغراي.

{  بايدن

تقارب
 أميركي ــ صيني

واشنطن - وكاالت - أعلنت وزارة 
الخارجية األمريكية، أن وفداً 

أمريكياً رفيع املستوى سيتوجه 
إىل الصني، ملتابعة املحادثات 

التي أجراها الرئيس جو بايدن 
مع نظريه الصيني يش جني بينغ 
يف اآلونة األخرية، واملتمثلة يف بث 
الدفء يف العالقات بني البلدين، 

وللتحضري لزيارة وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن إىل الصني أوائل 

العام املقبل.
يأتي اإلعالن يف أعقاب ترصيحات 

ملسؤول كبري يف البيت األبيض، 
مفادها أن الصني ترغب يف 

عالقات مستقرة مع الواليات 
املتحدة عىل املدى القصري، يف 

الوقت الذي تواجه فيه تحديات 
اقتصادية محلية، ورد فعل سلبياً 
يف آسيا عىل خطواتها الدبلوماسية 

العنيدة.
وأكد بيان للخارجية األمريكية، أن 

مساعد وزير الخارجية لشؤون 
رشق آسيا واملحيط الهادي، 
دانييل كريتنربينك، وكبرية 

مسؤويل مجلس األمن القومي 
لشؤون الصني وتايوان، لورا 

روزنربجر، سيتوجهان إىل الصني 
وكوريا الجنوبية واليابان.
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تكنولوجيا

للنظام الجديد ألجهزة اآليفون العديد من امليزات الجديدة التي 
تشمل ما ييل:

 iOS يقدم   :iOS 16 يف  القفل  لشاشة  كلياً  جديدة  تجربة 
شاشة  مع  كلياً  جديدة  تجربة  آيفون  هواتف  ملستخدمي   16
تخصيص  للمستخدمني  يمكن  حيث   ،Screen Lock القفل 
شاشة القفل والتحكم يف لون وخط الوقت والتاريخ، باإلضافة 
إلمكانية التحكم يف عنارص الخلفية يف شاشة القفل ملنحها املزيد 

من العمق.
تتضمن  القفل:  Focus وربطها بشاشة  الرتكيز  ميزة  تعزيز   
بحيث   ،Focus الرتكيز  ميزة  تعزيز  أيضاً   iOS 16 مميزات 
شاشة  مع  لربطها  باإلضافة  اإلعداد،  يف  أسهل  اآلن  أصبحت 

.Lock Screen القفل
فرتة  لكل  مناسبة  قفل  شاشة  إنشاء  للمستخدم  يمكن  بحيث 
تركيز مثل العمل أو النوم وغريهما، مع إمكانية التمرير بسهولة 
الختيار شاشة القفل لتفعيل ميزة الرتكيز وفقاً ملا يناسبه، كما 
أضافت آبل أيضاً إمكانية تصفية عوامل الرتكيز، بحيث يمكن 
والرسائل ومتصفح سفاري،  والربيد  التقويم  مثل  للتطبيقات 

عرض املحتوى ذي الصلة فقط برتكيز املستخدم.

ميزات األمان الجديدة على أجهزة آبل 
iMessage ميزة التحقق من مفتاح االتصال يف

تقوم  الذي  بالشخص  اتصالك  من  التحقق  هدفها  امليزة  هذه 
 iMessage خوادم  بخرق  قام  أحد  ال  وأن  معه  بالتواصل 
االتصاالت  هذه  عىل  للتنصت  الخاصة  أجهزتهم  وإدخال 

املشفرة.
من  املستخدمني  حماية  آبل  تشري  كما  هدفها  امليزة  هذه 
استهدافهم بالهجمات السيربانية املعقدة، عىل األرجح تشري آبل 
إىل هجمات برامج التجسس املتقدمة مثل برنامج بيجاسوس 
أجهزة  عىل  الرسائل  عرب  نافذة  شخصيات  استهدف  الذي 

اآليفون.

مفاتيح األمان لحساب آبل
آبل تتيح ميزة التحقق عىل خطوتني، والتي تشمل إدخال كلمة 
إىل  الدخول  عند  بعدها  آخر  تحقق  كود  ثم  آبل  لحساب  الرس 

جهاز جديد.
األمان، وهي  آبل دعم مفاتيح  أخرى سوف تضيف  يف خطوة 

من  للتحقق  امتالكها  للمستخدمني  يمكن  حقيقية  مفاتيح 
هوية صاحب الحساب، وتعمل من خالل االتصال الالسلكي، 

.NFC وخاصًة تقنية االتصال قريب املدى

حماية البيانات المتقدمة على اآلي كالود
معظم البيانات املخزنة عىل اآلي كالود محمية بتقنية التشفري 
التام End to End Encryption ومع ميزة الحماية املتقدمة 
 14 البيانات املحمية من  أنواع  الجديدة سوف يتم زيادة عدد 

إىل 23 نوعاً.
 Notes املالحظات  حمايتها  سيتم  التي  البيانات  أنواع  من 
ومكتبات الصور. من املقرر إطالق هذه املزايا رسمياً نهاية عام 

2022 أو مع بداية عام 2023.

 Live Text تحسين المميزات الذكية مثل
عىل  للتعرف  الصناعي  الذكاء  عىل   Live Text ميزة  تعتمد 
أصبحت   iOS 16 مع  آيفون،  يف  الصور  داخل  النصوص 

للمستخدم  يمكن  بحيث  أيضاً،  الفيديو  مقاطع  تدعم  امليزة 
إيقاف الفيديو عند أي إطار يتضمن نصوص واستخالصها 

والتفاعل معها، سواء بالرتجمة أو النسخ أو البحث. 
والفيديو:  الصور  داخل  النصوص  مع  رسيعة  تفاعالت 
أو  الهواتف  بأرقام  االتصال  تلقائياً  النظام  يعرض  بحيث 
معينة  للغات  النصوص  ترجمة  أو  ما  موقع  رابط  زيارة 
الصور  داخل  نصوص  وجود  عند  تلقائياً  العمالت  وتحويل 

أو الفيديو. 
النقر  للمستخدمني  تتيح  التي   »Visual Look Up« ميزة 
مثل  الخلفية،  من  لعزله  الصور  داخل  كائن  أي  عىل  مطوالً 
عزل كوب عن الخلفية يف صورة ما ومشاركته يف التطبيقات 
األخرى مثل الرسائل، قالت آبل إن البحث املرئي يتعرف اآلن 

عىل الطيور والحرشات والتماثيل داخل الصور. 
Live Captions وهي امليزة التجريبية التي تحول الصوت 
)عىل  نصوص  إىل  مبارشة  الفيديو  أو  املحادثات  من  سواء 
غرار نفس امليزة التي توفرها جوجل يف أندرويد ومن خالل 
11 واإلصدارات  متصفح كروم(، امليزة تدعم هواتف آيفون 

األحدث منه فقط.

ميزات أمنية 
جديدة ألجهزة آبل

أعلنت شركة آبل عن تحديثات جديدة تتعلق بكل من اآليفون 
واآليباد، خاصة فيما يتعلق بالمجال األمني للبيانات المتواجدة على 

الجهاز، بعد التحديث األخير لنظام التشغيل IOS 16 أضيفت العديد 
من الميزات الجديدة على أجهزة اآليفون التي تشتغل بهذا النظام.

حماية للبيانات ومفاتيح أمان لحسابك

نصائح لحمايته

ارتفـــاع حـــــرارة الهاتــــف
الهاتف ترتفع عندما يطيلون  أن حرارة  الناس  يالحظ بعض 
تكمن  وال  طويلة،  لفرتات  الشاحن  يف  يضعونه  أو  استخدامه 
املشكلة يف أن سخونة الهاتف قد تزعج صاحب الهاتف فقط، 
بل قد تؤثر عىل رسعة عمله، كما قد يعرض ذلك لشاشة سوداء، 
أو يفشل يف شحن البطارية، وقد يرفض تطبيق الكامريا التقاط 
الصور أحياناً. عندما ترتفع حرارة هاتف آيفون بدرجة كبرية 
أي  إجراء  من  تتمكن  »لن  أنه  تحذير  يظهر  املثال  سبيل  عىل 
مكاملات - باستثناء مكاملات الطوارئ - حتى تنخفض حرارة 
الهاتف«، لذلك سنقدم لك بعض النصائح لحماية هاتف آيفون 

من السخونة املفرطة.

لماذا ترتفع حرارة هاتف آيفون؟
إذا كان الطقس حاراً للغاية وتركت هاتفك أمام أشعة الشمس 
املبارشة أو داخل سيارتك، فسوف ترتفع حرارته عىل األرجح، 
ويمكن أن يحدث هذا أيضاً يف حال كان هاتفك ُيشّغل مجموعة 
وظائف تستهلك طاقة املعالج بكثافة بينما الجهاز يف مواجهة 
أشعة الشمس املبارشة لفرتٍة طويلة، ويشمل ذلك األلعاب، أو 
بث مقاطع فيديو عالية الدقة، أو استخدام GPS، أو فتح عدد 
كبري من التطبيقات يف آن واحد، ألن هذا يجعل الهاتف يعمل 

بطاقٍة أكرب ويولد حرارة أكرب.
أن  املحتمل  أو معطوبة، فمن  إذا كانت بطاريتك قديمة  أيضاً 
تفريغها  إىل  سيؤدي  مما  متسق،  غري  للطاقة  إنتاجها  يكون 

لحرارٍة كبرية تزيد هاتفك سخونة. 
كيف تحمي هاتف آيفون من السخونة املفرطة؟

أغلق التطبيقات المفتوحة
توليد  من  منعه  إىل  املعالج  أحمال  تخفيف  يؤدي  أن  يمكن 

حرارة زائدة واستنزاف البطارية رسيعاً. 

أعد تشغيل الهاتف 
الصرب إلغالق جميع  أو  الوقت  من  يكفي  ما  لديك  يكن  لم  إذا 
مما  بساطة،  بكل  الهاتف  تشغيل  إعادة  فيمكنك  التطبيقات، 

سيؤدي إىل إغالق جميع التطبيقات املفتوحة.
أو   X آيفون  طراز  من  آيفون  هواتف  تشغيل  إعادة  تستطيع 

األحدث بالطريقة التالية:
زري  من  أي  مع  الجانبي  التشغيل  زر  عىل  مطوالً  اضغط 
مستوى الصوت لبضع ثوان حتى يظهر رشيط تمرير إيقاف 

التشغيل يف أعىل الشاشة.
اضغط عىل زر التشغيل يف رشيط التمرير واسحبه إىل اليمني.

اترك هاتفك لبضع دقائق حتى يربد.
اضغط مطوالً عىل زر التشغيل الجانبي لبضع ثوان حتى يظهر 

شعار آبل عىل الشاشة.
وتستطيع إعادة تشغيل هواتف آيفون من طراز آيفون SE، أو 

آيفون 8، أو أقدم بالطريقة التالية:

اضغط مطوالً عىل زر التشغيل الجانبي لبضع ثوان حتى يظهر 
رشيط تمرير إيقاف التشغيل يف أعىل الشاشة.

اضغط عىل زر التشغيل يف رشيط التمرير واسحبه إىل اليمني.
امنح هاتفك بضع دقائق حتى يربد.

اضغط مطوالً عىل زر التشغيل الجانبي لبضع ثوان حتى يظهر 
شعار آبل عىل الشاشة.

انزع جراب الهاتف وقم بتهويته
بينما  إليه،  الهواء  تدفق  لزيادة  الهاتف  جراب  نزع  يمكنك 
تنتظره ليربد، ويمكنك تهويته بوضعه أمام مروحة أو مكيف 
يف  الدعم  خدمة  قسم  ذكر  كما  أرسع،  بشكل  الحرارة  لطرد 

املوقع الرسمي لرشكة آبل.
ومن املهم أن تبعده عن مصدر الحرارة، سواء أكان تحت أشعة 
أو  ساخن  جهاز  بجوار  أو  ساخنة  سيارة  داخل  أو  الشمس 

أسفل وسادة أو غريها من األمور.

توقف عن شحن الهاتف 
فيجب  شحنه،  أثناء  بشدة  آيفون  هاتف  حرارة  ارتفعت  إذا 
فصله عن القابس فوراً، وال بأس إذا أصبح الهاتف دافئاً قليالً 
أصبح  حال  يف  القابس  عن  فصله  عليك  لكن  الشحن،  أثناء 
 AVG موقع  نصح  كما  معها،  ملسه  يمكن  ال  بدرجة  ساخناً 

Technologies التكنولوجي.

ث هاتفك باستمرار حدِّ
تشغيل  نظام  من  إصدار  بأحدث  هاتفك  تشغيل  عىل  احرص 
أن تمنع  الهاتف يمكنها  أداء  إىل  iOS، ألنه يضيف تحسينات 
قد  إذ  الهاتف،  لتطبيقات  بالنسبة  وكذلك  املفرطة.  سخونته 
ُتسبّب  قد  التي  الربمجية  لألخطاء  تصحيحات  عىل  تحتوي 

مشكالت يف األداء وتزيد األحمال عىل معالج الهاتف.

قلل المهام التي تستهلك المعالج بكثافة
إذا الحظت أن هاتفك يسخن أكثر من الالزم أثناء تأدية مهام 
هذه  تقليل  عليك  فربما  األبعاد،  ثالثية  األلعاب  مثل  بعينها، 

النوعية من املهام.

استخدم خاصية السطوع التلقائي
إىل  ذلك  يؤدي  فقد  بشدة،  الشاشة  سطوع  درجة  رفعت  إذا 

استنزاف بطاريتك ورفع حرارة هاتفك.
إعداٍد يسمح  آيفون تحتوي عىل  أن هواتف  الحظ  ومن حسن 
بالضبط التلقائي لسطوع الشاشة بناًء عىل الظروف املحيطة. 

وإليك طريقة تفعيلها:

افتح تطبيق اإلعدادات.
مرر الشاشة ألسفل وانقر عىل »تسهيالت االستخدام«.

انقر عىل »شاشة العرض وحجم النص«.
مرر الشاشة ألسفل ثم شغل »إضاءة تلقائية«.

جرب استخدام نمط الطاقة املنخفضة
البطارية  طاقة  من  أكرب  قدراً  وتفقد  أكرب  حرارًة  هاتفك  ُيولّد 

كلما ظلت الشاشة تعمل لفرتٍة أطول.
ويمكنك تقليل الوقت الذي تظل شاشة هاتفك مفتوحًة فيه عن 

طريق تفعيل نمط الطاقة املنخفضة. وإليك الطريقة:

افتح تطبيق اإلعدادات.
مرر الشاشة ألسفل وانقر عىل البطارية.

شغل »نمط الطاقة املنخفضة«.
أِعد ضبط هاتفك

إذا وجدت أن هاتف آيفون ال يزال يسخن بشدة بعد تجربة كل 
الحلول املذكورة أعاله، فيمكنك تجربة إعادة ضبطه بإعدادات 

املصنع االفرتاضية.
جميع  حذف  إىل  ستؤدي  الطريقة  هذه  أن  إىل  انتبه  لكن 
حل  يف  تساعد  قد  لكنها  املخصصة،  واإلعدادات  التطبيقات 
نسخة  حفظ  يساعدك  قد  وعموماً  املفرطة.  السخونة  مشكلة 
أو حاسوبك   iCloud باستخدام خدمة  بياناتك  احتياطية من 

املكتبي قبل إعادة ضبط املصنع.
إىل  ترسله  أن  فاألفضل  نفعاً  الطرق  هذه  كل  تجِد  لم  وإذا 

الصيانة كما نصح موقع Business Insider األمريكي.
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متابعات

سينما المول )1(

4:15املالياالم

6:30القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

8:30التاميلية

11:15املالياالم

سينما المول )2(

4:00القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

6:00مغامرات بيل

8:00النمر األسود: واكاندا لألبد

11:00التاميلية

سينما المول )3(

4:00الهندية

6:00الهندية

8:30املالياالم

11:30الهندية

سينما كتارا )1(

5:00القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

7:00النمر األسود: واكاندا لألبد

10:00املوت حق

سينما كتارا )2(

6:00ليلة عنيفة

8:15ليلة عنيفة

10:30راحة عيل الرسير

سينما كتارا )3(

5:30املوت حق

7:30املحقق نايت: الفداء
النمر األسود: واكاندا لألبد

9:30

سينما كتارا )4(

6:30القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

9:00فريسة الشيطان

11:00املحقق نايت: الفداء

رويال بالزا )1(

4:00التاميلية

6:30املالياالم

8:45التاميلية

11:15املالياالم

رويال بالزا )2(

4:15القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

6:15القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

8:15املالياالم

11:15التاميلية

رويال بالزا )3(

4:00الهندية

6:00النمر األسود: واكاندا لألبد

9:00الهندية

11:00الهندية

انطالق فعالية »الهجن وكأس العالم 2022«.. األربعاء

التعريف بالموروث القطري

ينظم االتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن )املهاري( 
فعالية  الهجن،  لسباق  املنظمة  اللجنة  مع  بالتعاون 
)الهجن وكأس العالم 2022( وذلك خالل الفرتة من 14 
دولة  وتنظيم  استضافة  ضمن  الجاري،  ديسمرب   17 إىل 

قطر لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

الهجن  بموروث وسباقات  التعريف  إىل  الفعالية  وتهدف 
أمام زوار دولة قطر، عالوة عىل االعتزاز باملوروث وثقافته 
من خالل إظهاره باملستوى الالئق أمام ضيوف قطر من 

مختلف أنحاء العالم.
وتقام عىل هامش الفعالية مجموعة من األنشطة والعروض 
والعديد من املبادرات واملفاجآت عن الهجن، وسوف تقام 

كافة العروض املصاحبة يف منطقة الشحانية.
سباقات  لرياضة  العربي  االتحاد  دشن  أخرى  جهة  من 

العالم  وكأس  الهجن  فعالية  شعار  )املهاري(  الهجن 
2022 الذي يرمز إىل الهجن العربية ويف نفس الوقت أخذ 
داللة  ليكون   ،2022 للعام  العالم  كأس  شكل  بتصميمه 

رمزية واضحة للفعالية والبطولة.
لرياضة  العربي  االتحاد  رئيس  الكواري  الله  عبد  وقال 
العالم  وكأس  »الهجن  فعالية  تأتي  الهجن:  سباقات 
قطر  فيفا  العالم  كأس  بطولة  مع  بالتزامن   »2022
الهجن  رياضة  إلبراز  مناسبة  فرصة  وتعترب   ،2022

وإيصالها إىل العالم، الفتا إىل أن الفعالية ستتضمن توقيع 
عىل  العمل جماعيا  هذا  يكون  إن  بحيث  للهجانة،  ميثاق 
مستوى الدول مما يسهم يف إبراز وانبثاق أفكار مستحدثة 

تخدم هذا املجال.
أقامته  للضيوف  خاصا  برنامجا  هناك  إن  وأضاف: 
والدبلومايس  الريايض  املستويني  عىل  املنظمة  اللجنة 
السباقات  إقامة  وكيفية  الهجن  عىل  قرب  عن  لتعريفهم 

بكل أشكالها.

ينظمهـــا االتحــــاد العربــي بالتعـــاون مــع لجنــة ســــباق الهجــــن

الدوحة - $

في إنجاز عالمي جديد

العطية يتوج بلقب أفضل سائق بالعالم

الدويل  االتحاد  أقام    
ألول  السنوي  حفله   )FIA( للسيارات 
مرة يف بولونيا بإيطاليا لتكريم السائقني 
يف  العاملية  بالبطوالت  املتوجني  األبطال 
موسم 2022، وكان من ضمن املكرمني 
العطية  صالح  بن  نارص  العاملي  بطلنا 
سائق  أفضل  لقب  عىل  حصل  الذي 
إنجازاً  حقق  حيث  العالم،  يف  راليات 
الدويل  دكار  برايل  فوزه  من  بدءاً  كبرياً 
يف  الراليات  أصعب  من  يعترب  الذي 
العالم  أنه فاز بلقب بطولة  العالم، كما 
رايد  رايل   WR2 الصحراوية  للسباقات 
 2022 املوسم  هذا  استحدثت  التي 
فاز  أنه  كما  العالم،  أبطال  عىل  وتفّوق 

بجولة الرشق األوسط للراليات 2022.
بسيارته  مرة  ألول  الحفل  دخل  وقد 
تويوتا  وهي  بالسباقات  بها  فاز  التي 
ريسينج  جازوا  فريق  من  هايلوكس 
يف  املقيم  بوميل  ماثيو  مالحه  بصحبة 
ندورا، وسط عاصفة من التصفيق حيث 
 )1000( السنوي قرابة  حرض الحتفال 
الشخصيات  كبار  بينهم  من  مدعو 

العاملية،  والرشكات  املصانع  ومديرو 
وقد  جميلة،  فنية  عروضا  وقدمت 
للسيارات  الدويل  االتحاد  رئيس  أشاد 
باإلنجازات  سليم  بن  محمد   )FIA(
املتوجون،  األبطال  النجوم  حققها  التي 
وشكر جميع العاملني الذين ساهموا يف 
إنجاح املوسم، وأنه سعيد وللمرة األوىل 
قلب  بولونيا  يف  السنوي  الحفل  يقام 
برياضة  غنية  منطقة  فايل وهي  موتور 
حفل  بدأت  ثم  وتاريخها،  السيارات 
عىل  املختلفة  الجوائز  وسلمت  التكريم 
نجوم الحفل السنوي املتوّجني باأللقاب، 

وذكر بن سليم أن نارص العطية هو أول 
الدويل  االتحاد  يف  للراليات  العالم  بطل 

للسيارات رايل ريد. 
صالح  بن  نارص  العاملي  بطلنا  وأعرب 
بتتويجه  الغامرة  سعادته  عن  العطية 
أفضل  الجديد وتكريمه  العاملي  باللقب 
2022 قائالً:  سائق راليات هذا املوسم 
تتويجي  عىل  له  والشكر  الحمدلله 
الصحراوية  للسباقات  العالم  ببطولة 
هذا  استحدثت  التي  رايد  رايل   WR2
سعادتي،  قمة  يف  وأنا   ،2022 املوسم 
العالم  لكأس  لقب  بآخر  توّجت  وكذلك 

للكروس كانرتي، كما أن فوزي ببطولة 
أهمية  له  للراليات  األوسط  الرشق 

كبرية. 
توصف،  ال  سعادتي  كانت  وأضاف: 
وأنا  واالعتزاز  بالفخر  أشعر  وكنت 
أصعد منصة التتويج وهمي ابراز ورفع 
الرياضية يف عالم  املحافل  راية قطر يف 
أحصل  مرة  وألول  املحركات،  رياضة 
مع  الجميلة  الضخمة  الكأس  هذه  عىل 
عىل  دخويل  وكان  بوميل  ماثيو  مالحي 
املنصة بسيارتي له أهمية كبرية لفريق 
أفضل  عىل  حصل  الذي  ريسينج  جازو 
مصنع، نحن منظومة متكاملة ونحظى 
باهتمام كبري من الجميع وأهدي الفوز 
العطية  نارص  وأنصار  عشاق  لجميع 
املتواجدين  األرجنتينيني  من  وبخاصة 
تذكارية  هدية  قدموا يل  الذين  بالدوحة 

بمناسبة إنجازاتي العاملية«. 
القطري  االعالم  »أشكر  الختام:  ويف 
من  بي  اهتمامه  عىل  قطر  وصحافة 
التي  لبطوالتي  املميّزة  تغطيته  خالل 

أشارك فيها«.

 دخل الحفل ألول مرة بسيارته 
التي فاز بها في السباقات

Instagram: @hamadaltamimiii

رأي

لن يطعمك 
خبزًا

محبوبني  نكون  أن  يف  نرغب  كلنا 
الرغبة  هذه  لكن  اجتماعيّاً،  ومقبولني 
اإلنسانية املتأصلة يمكن أن تعوقنا عن 
وذلك  ننشده،  الذي  املستقبل  تحقيق 
عندما نرتك آراء اآلخرين تقرر مصرينا 

وكيف يجب أن نعيش حياتنا. 
اآلخرين  استحسان  نيل  يف  الرغبة  إن 
مفرطاً  قلقاً  يخلق  أن  يمكن  وقبولهم 
أن  يمكن  حياتك.  عىل  سلباً  ينعكس 
يكون منهكاً إىل درجة يحول بينك وبني 
الشعور بالرضا والراحة واالنسجام مع 
حرمانك  وحتى  بل  الخارجي،  املحيط 

من تحقيق أحالمك.
لكن إذا توقفت قليالً وتأملت فيما تجلبه 
اآلخرين  إلرضاء  املستميتة  محاوالتك 
لحياتك،  بآرائهم  الزائد  واهتمامك 
يتأتى  خري  ال  أنه  تكتشف  فلسوف 
أن  للناس  يحق  أنه  صحيح  ذلك.  من 
كما يحق  تماماً  يريدونه،  فيما  يفكروا 
لك التفكري فيما تريده، لكن ما يعتقده 
اآلخرون عنك ال يمكن أن يغري من أنت 
إذا  إال  الحياة،  هذه  يف  تستحقه  ما  أو 

سمحت لهم بذلك.
كثري من الناس ولألسف الشديد فقدوا 
ثقتهم بأنفسهم وتحطمت أحالمهم عىل 
من  آلراء  اكرتاثهم  بسبب  منهم  مرأى 
التخصص يف  تريد  أنك  تخيل  حولهم. 
مجال معني تحبه وتعشقه من صميم 
لو  أنك  يرون  بك  املحيطني  لكن  قلبك، 
فأنت تقيض عىل مستقبلك  ذلك  فعلت 
ألنه  ال  وساذج،  خاطئ  اختيارك  وأن 
وجهات  لديهم  ألن  بل  بالفعل،  كذلك 
نظر مختلفة، فال يدركون حقيقة ذلك 
أن  يمكن  التي  والفرص  االختصاص 
يتيحها أمامك، وأنت بكل ببساطة تلبّي 
رغبتهم فتدخل اختصاصاً آخر ال تحبه، 
املتكرر  رسوبك  إما  النتيجة  فتكون 
 ، متدنٍّ بمعدل  تخرجك  أو  الجامعة  يف 
ثم معاناتك يف الوظيفة بعد ذلك، ألنك 
ستضطر للعمل يف مجال ال تنسجم فيه.
الكثري من الناس يدخلون اختصاصات 
أو  أهاليهم  أن  ملجرد  يرغبونها  ال 
االختصاصات  أنها  يرون  أصدقاءهم 
الكربى  الطامة  فتكون  لهم،  األنسب 
بعد  للعمل سنوات طويلة  اضطرارهم 
التخرج يف مجاالت ال يطيقونها، لتكون 

النهاية هي الفشل الذريع.
جوانب  شتى  يف  القرارات  عرشات  إن 
بناء عىل آراء  الحياة يتم اتخاذها يوميّاً 
اآلخرين وخوفنا من عدم إرضاء الجميع، 
بدالً من أن نسعى إلرضاء أنفسنا، فتكون 
عىل  الحصول  يف  فشلنا  هي  النتيجة 
الحياة التي نحلم بها وعدم قدرتنا عىل 
أنه  تدرك  أن  عليك  أهدافنا..لذا  تحقيق 
لن يستثمر أحد يف حياتك مثلما تفعل، 
فأنت فقط تعرف ما هو األفضل بالنسبة 
لك، وهذا يستلزم التعلم من اختياراتك 
وتجاربك. الطريقة الوحيدة التي ستتعلم 
من خاللها هي من خالل اتخاذ قراراتك 
الخاصة، وتحمل املسؤولية الكاملة عنها. 
األقل  عىل  فشلت،  إذا  الطريقة  وبهذه 
يمكنك التعلم من أخطائك، بدالً من إلقاء 

اللوم عىل شخص آخر.
إن رأي شخص ما غالباً ما يعتمد عىل 
الذهنية  وتركيبته  االجتماعية  خلفيته 
أفضل  هو  فما  وبالتايل،  والنفسية. 
لشخص معني، يمكن أن يكون أسوأ يشء 
بال  ما  شخص  يعتربه  ما  لك.  بالنسبة 
قيمة يمكن أن يكون كنزاً لشخص آخر. 
فأنت  لذا  للغاية،  فريدون  جميعاً  نحن 

وحدك من تعرف ما هو األنسب لك.
ما  بشأن  الدوام  عىل  قلقاً  كنت  إذا 
حيث  إىل  تصل  فلن  اآلخرون،  يعتقده 
فعلت  مهما  أنه  اعلم  وتطمح.  تريد 
فسيتعني عليك القيام بأشياء ال تتوافق 
لذا  آخرين.  مع معايري أشخاص  دائماً 
عن  النظر  بغض  قراراتك  اتخاذ  عليك 
دون  حياتك  عش  الناس.  بعض  رأي 
أو  أفكار اآلخرين وآرائهم  القلق بشأن 
إىل  حياتك  وستعيش  نظرهم،  وجهات 

أقىص حد.
دون  الفريدة  إمكاناتنا  تسخري  إن 
االهتمام الزائد بآراء اآلخرين هو الطريق 
الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إىل النجاح. 
لديك حياة واحدة فقط لتحياها وتحقق 
يف  تقضيها  فلماذا  ذاتك،  خاللها  من 
ما  افعل  اآلخرين؟  آراء  بشأن  القلق 
تريده، وكن من تريد، فرأي الناس لن 

يطعمك كرسة خبز.

حمد حسن التميمي
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سلمان المالك

ملتقى المنظمات

ينطلق اليوم عىل مرسح درب الساعي يف منطقة أم صالل »ملتقى 
املنظمات من املحلية إىل العاملية« ويستمر يومني، ويتناول السيد 

صالح الدين زكي خالد، ممثل منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة )اليونسكو( لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير 
مكتب اليونسكو بالدوحة، أهداف اليونسكو، لتختتم الجلسة 

بأغنية كأس العالم »الحلم«، ويف اليوم الثاني تنعقد جلسة نقاشية، 
يشارك فيها الدكتور إبراهيم بن صالح السادة رئيس مجلس إدارة 

مركز الدوحة الدويل لحوار األديان، ووكيل وزارة الرتبية والتعليم 
والتعليم العايل، حيث يتحدث عن آليات التعاون، والتجسري بني 

الثقافات لتحقيق التفاهم والحوار، وإبراز الجهود املبذولة يف مجال 
حوار األديان، كما يشارك يف الجلسة ذاتها الدكتور مراد محمودي 

أمني املجلس التنفيذي واملؤتمر العام القائم بأعمال مدير إدارة 
الثقافة يف منظمة »ألكسو«، بورقة يطرح فيها مقرتحات لتجسري 
االختالفات وتحويلها إىل مناطق قوة، والسفري خالد فتح الرحمن، 

مدير مركز الحوار الحضاري يف منظمة »اإليسيسكو«، ويتحدث 
عن دور املراكز املتخصصة يف الحوار الحضاري يف تحقيق جسور 
التفاهم، كما تتناول السيدة جاودة منصور، من مكتب اليونسكو 

بالدوحة، التعريف باالسرتاتيجية الثقافية لليونسكو يف دول مجلس 
التعاون الخليجي.

جدير بالذكر أن ملتقى املنظمات من املحلية إىل العاملية يأتي ضمن 
فعاليات ثقافية عدة يف الدولة، أبرزها فعاليات درب الساعي، 
الحدث الثقايف األكرب يف دولة قطر الذي تقيمه اللجنة املنظمة 
الحتفاالت اليوم الوطني، تحت شعار »وحدتنا مصدر قوتنا«.

ويتضمن درب الساعي حوايل 4500 نشاط تراثي وثقايف وفني 
وريايض وترفيهي خالل الفرتة من 25 نوفمرب وحتى 18 ديسمرب 

.2022
وتأتي فعاليات درب الساعي هذا العام تحقيقا لرؤية اللجنة 

املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني بإعالء قيم اليوم الوطني، وتعزيز 
الوالء واالنتماء لهذا الوطن العزيز، واالعتزاز بالهوية القطرية، 
والتي تتجسد كل عام يف احتفاالت اليوم الوطني للدولة، إحياء 

لذكرى تويل مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب 
الله ثراه، حكم البالد.

وتستهدف فعاليات درب الساعي هذا العام تعزيز مشاركة جميع 
أفراد املجتمع وزّوار دولة قطر يف احتفاالت اليوم الوطني، وإبراز 
تاريخ دولة قطر وتراثها األصيل، ومواكبة الحدث الريايض األبرز 

عامليا كأس العالم FIFA قطر 2022.

تفاعل واسع

استطاع مهاجم املنتخب املغربي سفيان بوفال، لفت أنظار املاليني 
عند احتفاله مع والدته بالفوز التاريخي عىل منتخب الربتغال يف 

مباراة دور ربع نهائي كأس العالم.
وعقب انتهاء املباراة، مساء السبت، توجه بوفال إىل املدرجات 

ليعانق والدته ويقبلها ويدعوها للدخول إىل أرضية امللعب 
لرياقصها فرحا باالنتصار.

وأثارت صورة بوفال مع والدته إعجاب الجماهري داخل امللعب 
وخارجه، وحصدت عرب مختلف منصات التواصل االجتماعي 

مشاركة عاطفية واسعة.
ووصف الباحث املغربي عالم يحيى صورة الالعب املغربي ووالدته 
بـ»الرائعة«، وقال عىل صفحته بفيسبوك: »يا للروعة.. هذه ليست 

صورة وحسب هذه كتلة مشاعر جميلة تفجرت من ينابيع املنتخب 
املغربي، لتعرب عن الروح التي تسكن املغرب والرشق الجميل«.

ومؤكدا أن »هذه الصور بمثابة رموز حمالة لقيم ونزعة أخالقية«، 
أوضح يحيى: »صور الالعبني يف حضن أمهاتهم وآبائهم بسمة 

قلب مفعم بالعطاء وفرح الروح املستبرشة بكل جميل«.
وتعليقا عىل مشهد االبن املنترص ووالدته الفرحة، كتب الباحث 

واإلعالمي املغربي محمد أحداد، عىل فيسبوك: »هذه الصورة تعرب 
عن شعورنا جميعا«.

ا فنًيا
ً

»55« استعراض

يواصل مهرجـان الحركة الذي تنظمه مبادرة »قطر 
تبـدع«، فعالياته يف أهم املعالـم والرصوح املعمارية 

يف قطر.
ويعد املهرجان، الذي انطلق يف الخامس من الشـهر 
الجـاري ويسـتمر إىل العرشين منـه، برنامًجا دوليًا 
للعروض املوسيقية واالسـتعراضية، ويضم ما يزيد 
عىل 55 استعراًضا فنيًا خاًصا يؤديها نخبة من أكثر 

الفنانني املوهوبني من أنحاء العالم.
ويشـارك يف تنظيـم فعاليـات املهرجـان اثنـان من 
أكثـر الفنانني شـهرة، مـن بينهم ميليبيـد، مصمم 
االسـتعراضات الفرنـي وصانـع األفـالم ومصمم 
رقصات فيلم البجعة السـوداء »بالك سوان«، ونيكو 
مويل، امللحن األمريكي واملخرج السـابق السـتعراض 

باليه أوبرا باريس.
عروًضـا  املهرجـان  مـن  األول  األسـبوع  ويشـهد 
اسـتعراضية مـن نخبـة مـن الفنانـني املبدعني من 
مختلف أنحاء العالم، باإلضافة إىل فرقة مازيلفريتن 

االستعراضية، وجيني تايلور مع فرقة لوس أنجلوس 
دانـس بروجكـت، باإلضافـة إىل بـرشى ويزغـن، 
مصممـة االسـتعراضات املغربيـة، وسـاليا سـانو 
مصممة االسـتعراضات الحائزة عـىل الجوائز، التي 
تعود جذورهـا إىل بوركينافاسـو، ومادلني هوالندر 

الفنانة األمريكية ومصممة االستعراضات.
جديـر بالذكـر، أن مبـادرة »قطر تبـدع« تعمل عىل 
التعريـف باألنشـطة الثقافيـة يف قطـر، واالحتفـاء 
بهـا، والرتويج لها، وتسـعى املبادرة، عـرب تعاونها 
مـع الرشكاء يف قطاعـات املتاحف واألفـالم واألزياء 
والضيافـة والـرتاث الثقـايف وفنـون األداء والقطاع 
الخاص يف قطر، إىل إعالء صوت الصناعات اإلبداعية 
بالفعاليـات  مبـارشة  الجمهـور  وربـط  قطـر،  يف 

واألنشطة الثقافية املتنوعة.
وتقـام فعاليـات مبـادرة »قطـر تبـدع« يف متحف 
قطر الوطني ومتحف الفن اإلسـالمي وقلعة الزبارة 

األثرية.

بين الرياضة واألدب

نظم مركز قطر االجتماعي والثقايف للمكفوفني 
وبالتعاون مع امللتقى القطري للمؤلفني فعالية ثقافية 

بعنوان »نادي الكتاب للمكفوفني« تم خاللها استضافة 
الكاِتبة خديجة فاروق، لُتلقي الضوء عىل كتابها »ما 

بني الرياضة واألدب - ضجيج الصمت«.
حيث اشارت املؤلفة إىل انها يف هذا الكتاب جمعت 

بني الرياضة واألدب، والعلم والتطبيق، حيث يشتمل 
عىل ذكريات وتحديات رياضية تم إلقاء الضوء عليها 

ليستفيد منها الشباب العربي اليوم.
وقالت ان فكرة الكتاب تتضمن ذكريات وخواطر، ما 

بني الرياضة واألدب، ويقّسم الكتاب إىل جزءين، الجزء 
األول تم فيه رسد ذكريات عبق املايض الجميل من 

حكايات وتجارب عاشتها مع من اكتشف موهبتها، 
ونشوئها يف عائلة تهتم بالنجاح والفوز، مستذكرة 

والدها الراحل وما قدمه للحركة الرياضية من خالل 
تدريبه للشباب يف ألعاب القوى، والجزء الثاني يشمل 

الكتابات االدبية للمؤلفة التي تحاكي حب الوطن 
وغضب الحرف عما يحدث مع املرابطني يف فلسطني 

وثراها من قتل وهدم ودمار، وختمت »كتبت عن وطني 
األردن وقهر الغربة للروح والفؤاد ومدى االشتياق«.

وتم خالل اللقاء مناقشة ما جاء يف الكتاب مع 
الحضور.

»الصقارة« تعزز الموروث الشعبي
تحظى فعاليات بشـعبية كبرية بني املواطنني يف دولة 
قطـر كونها جزءا من املوروث القطري األصيل، الذي 

تتوارثه األجيال وتحرص عىل تعليمه لألبناء.
وضمـن فعاليـات اليـوم الوطنـي يف درب السـاعي 
تتواصل بشـكل يومي فعالية خاصـة بـ»الصقارة«، 
وتشـهد إقباال كبـريا من الزوار وخاصة الناشـئة من 

محبي هذا املوروث والراغبني يف تعلمه.
وقال محمد سعيد الكبيي رئيس فعالية »الصقارة« يف 
درب السـاعي خالل ترصيح لوكالة األنباء القطرية، إن 
الفعالية ممتدة حتى يوم 18 ديسمرب الجاري وتتضمن 
ثالثـة برامـج أساسـية تنفـذ بشـكل يومـي لتعريف 
األجيـال الناشـئة بالصقـور وأنواعها وطـرق الصيد، 
وكذلـك تعريـف جماهري كأس العالم التـي تزور درب 
الساعي بهذا املوروث، كونه من األشياء التي يفتخر بها 

القطريون باعتباره تراثا توارثناه عن األجداد.
وأضـاف أن الفعالية تبـدأ يوميا بالدعـو وخالله يتم 
تدريـب الطيور بالتلواح بشـكل عميل أمـام الجمهور 
قبل مغيب الشـمس عند الساعة الرابعة عرصا، وتليها 
فعاليـة الكوخة وفيها يتم تعليم الناشـئة كيفية صيد 
الطيور املهاجرة باستخدام أداة من أدوات الصيد وهي 

»الرشياس« وهو نوع من أنوع الصقور الصغرية.
وتابع الكبيي، أن ثالث الربامج اليومية ضمن فعالية 
»الصقـارة« هو سـباق السـلوقي العربـي األصيل، 

والـذي يقام بشـكل يومـي عىل املضمـار املوجود يف 
درب الساعي عند الساعة التاسعة مساء، حيث يوجد 
مجسم لفريسـة يتم سـحبها بجهاز مخصص لهذه 
السـلقان عـىل مسـافة تقريبا 400 مـرت، حيث يرى 
الزوار وجمهور درب السـاعي رسعة السلقان وكيف 
تطارد الفريسة بشكل عميل، مشريا إىل أن املكان مهيأ 

لهذه السباقات، حيث يوجد كشافات وإضاءة قوية.
جديـر بالذكـر، أن دولـة قطر تبـذل جهـودا كبرية يف 
سـبيل الحفاظ عىل تراث »الصقارة« سواء محليا أو عىل 
مستوى دول عربية وأجنبية من خالل مساهمات كثرية.

وضمـن جهودهـا سـعت دولة قطـر بالتعـاون مع 
11 دولـة عربية وأجنبية أخـرى لوضع هذا املوروث 
عـىل القائمة التمثيليـة للرتاث غري املادي لإلنسـانية 
بمنظمـة »اليونسـكو« بهـدف زيـادة الوعـي عـىل 
املسـتوى املحيل واإلقليمي والعاملي بقيمة »الصقارة« 
كرتاث وفن إنسـاني عاملي، وتشجيع الدول عىل تبني 
اسـرتاتيجيات وخطط عمل واضحة ومحكمة لصون 
الرتاث اإلنسـاني، ومنح »الصقـارة« املرشوعية وفق 
مبـدأ الصيد املسـتدام وهو األمر الـذي تحقق يف عام 
2010، حيـث أعلنـت منظمـة األمم املتحـدة للرتبية 
والعلـم والثقافة »اليونسـكو« يف نوفمرب عام 2010 
موافقتها عىل تسجيل »الصقارة« يف القائمة التمثيلية 

للرتاث غري املادي لإلنسانية.




