رئيس التحـريـر:

رئيس مجلس المديرين:

قطر:
الحوار بين األديان إحدى
ركائز سياسة الدولة

◄2
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«بوابة» و« »Rydو«سكيب كاش» و«سي واليت» أفكار تتح ّول إلى واقع

 5مذكرات تفاهم بين قطر والكويت

محمد بن عبد الرحمن يلتقي
األمين العام لـ «التعاون الخليجي»

تطبيقات إلكترونية بعقول قطرية
•

يوسف بوزية

◄2

«فيفا» :قطر تستضيف كأس
العالم لألندية فبراير المقبل
•

باريس  -وكاالت

أع ـل ــن االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
(ف ـي ـفــا) أم ــس أن ق ـطــر ستستضيف
كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ل ــأن ــدي ــة فـ ــي ف ـب ــراي ــر
امل ـق ـبــل ،لينهي تـكـهـنــات ح ــول إلـغــاء
محتمل للمسابقة .وق ــال «فيفا» في
بـيــان الـثــاثــاء إن قـطــر ستستضيف

إنجاز ُ
طرق تخدم  3محطات
ّ
مكونات محلية
وقود بـ %90

متابعات

خارطة طريق لتفادي
«االحتراق النفسي»

كــأس العالم لألندية ،كما كــان مقررًا
فــي وقــت ســابــق ،فــي الفترة مــن 11-1
فبراير املقبل وسط إجراءات احترازية
ملكافحة «كوفيد .»19-وكان من املعتاد
إقامة كــأس العالم لألندية بمشاركة
أب ـ ـطـ ــال الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب بـطــل
الدوري في البلد صاحب األرض.
◄ 16

«المحامل التقليدية العاشر»
يبدأ أول ديسمبر
يبدأ يوم  1ديسمبر املقبل مهرجان
ك ـتــارا الـعــاشــر لـلـمـحــامــل التقليدية
فــي دورت ــه الـجــديــدة ،وال ــذي يستمر
حتى  5ديسمبر ،وسط أجواء تراثية
مستوحاة من تراث األجداد.
وي ـح ــاك ــي تـصـمـيــم م ــوق ــع م ـهــرجــان

فــي ظــل انتشار الـهــواتــف الــذكـيــة ،بــاتــت قطر
ع ـل ــى م ــوع ــد م ـت ـك ــرر مـ ــع إط ـ ـ ــاق تـطـبـيـقــات
ـاد مـحـلـيــة ،ت ــواك ــب ال ـت ـحـ ّـول
إل ـك ـتــرون ـيــة ب ــأي ـ ٍ
الرقمي في مختلف القطاعات ،وابتكر الشباب
محمد الجفيري ،وعبدالله الحرمي ،ومحمد
الــدل ـي ـمــي ،ب ـم ـشــاركــة زم ـ ــاء ل ـه ــم ،تطبيقات
جــديــدة على الـهــواتــف الــذكـيــة ،ه ــي« :بــوابــة»
و« »Rydو«سـكـيــب ك ــاش» ،ت ـقـ ّـدم الـعــديــد من
ال ـخــدمــات ،كـمــا اجـتـهــد سـبـعــة خــريـجــن من
مؤسسة قطر في إنشاء شركة رقمية عملت
ع ـلــى ت ـطــويــر تـطـبـيــق «سـ ــي والـ ـيـ ــت» ُيـتـيــح
امل ـعــامــات الــرقـمـيــة ملــايــن الـعـمــال مــن ذوي
الدخل املحدود.
◄ 5-4

كـ ـت ــارا ل ـل ـم ـحــامــل ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،ال ــذي
يـقــام عـلــى الــواج ـهــة الـبـحــريــة للحي
الثقافي ،الشكل التقليدي للفرجان
الـقــديـمــة ف ــي ق ـطــر ،ويـعـكــس ال ـتــراث
الـبـحــري ،وثـقــافــة أه ــل قـطــر بـصــورة
حقيقية.
◄ 13

◄8

رياضة

عبدالله المال 45 :لجنة
تح ّدد مصير استضافة
«آسياد »2030

◄ 20

صحة

احذروا فيروس
«الروتا»

•

الدوحة -

◄ 11

ُ
كتّاب اليوم
مريم ياسين الحمادي:
الجلسات الفكرية حول األحداث التاريخية
الكبرى في قطر

أمل
عنب..
وفن
تحويل
التعليم
إلى
بهجة
للطالب

9

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت هـ ـيـ ـئ ــة األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال الـ ـع ــام ــة
«أش ـغــال» االنـتـهــاء مــن تنفيذ شبكة
من الطرق واملداخل واملخارج بطول
إجمالي ُي ّ
قدر بحوالي  4.1كيلومتر،
لخدمة  3محطات للوقود في منطقة
أبوصلبة والنقيان وطريق سيلني،
ضـ ـم ــن أعـ ـ ـم ـ ــال املـ ــرحـ ـل ــة الـ ـس ــادس ــة
بمشروع تحسني الطرق في جنوب

د .خالد العالي لـ «

الدوحة الكبرى.
وق ــال ــت «أشـ ـغ ــال»« :جـ ــرى االع ـت ـمــاد
عـلــى مـ ــواد ومـصـنـعــن مـحـلـيــن في
أغلب أعمال هذه املرحلة ،وأن نسبة
املكون املحلي  %90من إجمالي املواد
املـسـتـعـمـلــة ب ــامل ـش ــروع الـ ـه ــادف إلــى
توفير طرق ومداخل آمنة ملستخدمي
مـحـطــات ال ـب ـتــرول ،وتنظيم الحركة
املرورية حولها».
◄9

»:

أبواب مؤسسة قطر
مفتوحة للشباب العربي
بغض النظر عن
العالقات السياسية

◄8

◄6

◄6
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صاحب السمو يهنئ
رئيسة مولدوفا
•

الدوحة  -قنا

بعث حـضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد
آل ثاني أمير البالد املفدى ،برقية تهنئة ،إلى فخامة
السيدة مايا ساندو ،بمناسبة فوزها في االنتخابات
الرئاسية في جمهورية مولدوفا ،متمنيًا لها التوفيق
وللشعب املولدوفي مزيدًا من التقدم واالزدهار.

نائب األمير يهنئ
الرئيسة ساندو
•

الدوحة  -قنا

بعث سمو الشيخ عبدالله بــن حمد آل ثــانــي نائب
األمـ ـي ــر ،بـبــرقـيــة تـهـنـئــة ،إل ــى ف ـخــامــة ال ـس ـيــدة مــايــا
ســانــدو ،بمناسبة فوزها في االنتخابات الرئاسية
في مولدوفا.

قطر :الحوار بين
األديان إحدى ركائز
سياساتنا الخارجية
•

الدوحة  -قنا

شــاركــت دول ــة قـطــر فــي أع ـمــال املــؤتـمــر االفـتــراضــي
الـ ـ ــوزاري ال ـثــالــث لـحــريــة ال ــدي ــن أو املـعـتـقــد ،وال ــذي
نظمته جمهورية بولندا اليومني املاضيني.
ّ
مــثــل دولـ ــة ق ـطــر ف ــي املــؤت ـمــر وف ــد بــرئــاســة س ـعــادة
الدكتور خالد بن راشــد املنصوري ،مستشار وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون ال ـت ـن ـم ـيــة ال ــدولـ ـي ــة ،وع ـضــويــة
سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود ،مدير
إدارة حقوق اإلنسان باإلنابة بوزارة الخارجية.
وأكد سعادة الدكتور خالد بن راشد املنصوري ،في
كلمة دولة قطر أمام املؤتمر ،أن دولة قطر أظهرت على
مــدى العقدين املــاضـيــن ،عزمها على بـنــاء مجتمع
منفتح ومتسامح ،حيث يشعر الـنــاس مــن مختلف
املعتقدات الدينية والثقافات بأنهم في موطنهم.
وقال :إن دولة قطر جعلت الحوار بني األديان إحدى
ركــائــز سـيــاسـتـهــا الــوطـنـيــة وال ـخــارج ـيــة ،وأض ــاف:
«لتحقيق هــذا الـهــدف أنـشــأت ع ــددًا مــن املؤسسات
ُ
الـتــي ت ـعــزز ال ـحــوار بــن األديـ ــان ،وتـكــافــح التعصب
وال ـ ـت ـ ـطـ ــرف الـ ــدي ـ ـنـ ــي ،ومـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــا م ــرك ــز ال ــدوح ــة
الــدولــي لـحــوار األدي ــان ،واللجنة القطرية لتحالف
الحضارات».
وأشـ ــار إل ــى اسـتـضــافــة دول ــة قـطــر سـنــويــا بــرنــامــج
زم ــال ــة لـتـحــالــف ال ـح ـض ــارات بــال ـت ـعــاون مــع األمــانــة
العامة لــأمــم املتحدة لتحالف الـحـضــارات ،والــذي
يوفر للقادة الشباب من مختلف أنحاء العالم فرصة
لـلـتـفــاعــل وال ـت ـعــرف عـلــى ثـقــافــات بعضهم البعض
وم ـع ـت ـقــدات ـهــم ال ــدي ـن ـي ــة وت ــاري ـخ ـه ــم ،ب ـه ــدف جـعــل
املشاركني قادة في تعزيز الحوار بني األديان.
وأوض ــح أن دولــة قطر وفــي سبيل تعزيز التسامح
الديني والحرية الدينية والـحــوار بني الحضارات،
افتتحت مجمعًا للعبادة في عام .2002
ولفت سعادته ،إلى مساهمة قطر في ترميم وحماية
ال ـت ــراث ال ـث ـقــافــي والــدي ـنــي ال ـعــاملــي ،م ــن خ ــال دعــم
مـ ـب ــادرات «ال ـيــون ـس ـكــو» ،خــاصــة ف ــي امل ـنــاطــق الـتــي
تتعرض للكوارث الطبيعية والحروب.
وش ــدد س ـعــادة مـسـتـشــار وزي ــر الـخــارجـيــة لـشــؤون
الـتـنـمـيــة الــدول ـيــة ،عـلــى أن تـعــزيــز ال ـحــريــة الدينية
وحرية العبادة وحق األقليات الدينية ليس طريقًا
ذا اتـجــاه واح ــد ،وأض ــاف« :فــي حــن أن تعزيز هذه
الحقوق منصوص عليه فــي دساتير معظم الــدول
الغربية ،كان هناك استهانة مقلقة لخطاب الكراهية
والتعصب واإلســامــو فوبيا في معظم املجتمعات
الـغــربـيــة وأك ــد أن اإلج ـ ــراءات األخ ـيــرة ليست ســوى
نـتـيـجــة للتقليل م ــن أهـمـيــة خ ـطــاب ال ـكــراه ـيــة ضد
املسلمني.

قطر والكويت ّ
توقعان  5مذكرات
تفاهم لتعزيز التعاون
•

الدوحة  -قنا

عقدت اللجنة العليا املشتركة للتعاون
بــن دول ــة قـطــر ودول ــة الـكــويــت ،أمــس،
دورتها الخامسة عبر تقنية االتصال
املرئي.
ترأس الجانب القطري ،سعادة الشيخ
محمد بــن عبدالرحمن آل ثاني نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
فيما تــرأس الجانب الكويتي ،سعادة
الـشـيــخ الــدكـتــور أحـمــد نــاصــر املحمد
الصباح وزير الخارجية ووزير اإلعالم
باإلنابة.
ج ــرى خ ــال انـعـقــاد الـ ــدورة الخامسة
لـلـجـنــة ،اس ـت ـعــراض عــاقــات الـتـعــاون
الـثـنــائــي ،وتـعــزيــز ال ـت ـعــاون ،وتحقيق
املـ ـ ــزيـ ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ــل فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
القطاعات ،وتبادل وجهات النظر في
القضايا ذات االهتمام املشترك.
وعلى هامش اجتماع الدورة الخامسة
للجنة ،وقعت دولة قطر ودولة الكويت،
خـ ـم ــس مـ ـ ــذكـ ـ ــرات ت ـ ـفـ ــاهـ ــم ،وم ـح ـض ــر
اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا
املشتركة للتعاون بني الدولتني.
ّ
وقــع االتفاقيات ،من جانب دولــة قطر،
سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل
ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الـخــارجـيــة ،ومــن جــانــب دول ــة الكويت
الشقيقة ،سعادة الشيخ الدكتور أحمد
ناصر املحمد الصباح وزير الخارجية
ووزير اإلعالم باإلنابة.
وتتضمن االتفاقيات املذكورة ،مذكرات
ت ـفــاهــم ل ـل ـت ـعــاون ف ــي م ـج ــال تشجيع
االستثمار املباشر ،وفي مجال شؤون
الخدمة املدنية والتنمية اإلدارية ،وفي
مجال الشؤون اإلسالمية بني حكومتي
البلدين ،ومــذكــرة تفاهم للتعاون في
امل ـج ــاالت الــزراع ـيــة املـخـتـلـفــة ،وأخ ــرى
ب ـشــأن ال ـت ـعــاون ف ــي م ـج ــاالت تحسني
أعمال تنفيذ وإنـشــاء وصيانة الطرق
خــال أع ـمــال اللجنة العليا املشتركة
لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى مـح ـضــر
اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا
املشتركة للتعاون بني الدولتني.
وف ــي مـسـتـهــل كـلـمــة دولـ ــة ق ـطــر خــال
ال ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـخ ــامـ ـس ــة م ـ ــن اج ـت ـم ــاع ــات
الـلـجـنــة ،تـ ّ
ـرحــم س ـعــادة الـشـيــخ محمد
بــن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية ،على
املـغـفــور لــه ب ــإذن الـلــه صــاحــب السمو
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح،
ً
سـ ــائـ ــا الـ ـل ــه -عـ ـ ــز وج ـ ـ ــل -أن ي ـت ـغـ ّـمــد
بــرحـمـتــه فـقـيــد األم ـ ــة ..وأض ـ ــاف« :لـقــد
خ ـســرنــا أبـ ــا وق ــائـ ـدًا عـظـيـمــا وزع ـي ـمــا
ات ـســم بــالـحـكـمــة ُ
وب ـع ــد الـنـظــر وال ــرأي

محمد بن عبد الرحمن:
نتطلع إلى تنسيق التعاون تجاه القضايا
الخليجية والعربي�ة والعالمية
السديد .كــرس حياته وجـهــده لخدمة
وط ـن ــه وأم ـت ـي ــه ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة
والـعــالــم ،ونحن فــي دولــة قطر سنظل
ن ـس ـتــذكــر ب ـكــامــل ال ـت ـقــديــر واالعـ ـت ــزاز
م ــواق ــف س ـم ــوه ال ـن ـب ـي ـلــة ت ـج ــاه دول ــة
قطر وشعبها ،وال سيما خــال األزمــة
الخليجية الراهنة».
وقـ ــال« :ن ـســأل الـلــه الـتــوفـيــق وال ـســداد
لــدولــة ال ـكــويــت الـشـقـيـقــة تـحــت قـيــادة
حـضــرة صــاحــب السمو الشيخ نــواف
األحـمــد الـجــابــر الـصـبــاح ،وسـمــو ولي
الـعـهــد الـشـيــخ مشعل األح ـمــد الجابر
الصباح ..حفظهما الله».
وأكد سعادته ،أن عقد الدورة الخامسة

ل ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا امل ـش ـت ــرك ــة ال ـق ـط ــري ــة -
الكويتية ،فــي هــذا الــوقــت الــذي يشهد
ظــروفــا إقليمية ودول ـيــة بالغة الــدقــة،
ي ــأت ــي ت ـج ـس ـي ـدًا ل ـ ـ ـ ــإرادة ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـح ـك ـي ـمــة ل ـق ــائ ــدي ال ـب ـل ــدي ــن ح ـضــرة
صاحب السمو الشيخ تميم بــن حمد
آل ثاني ،وأخيه حضرة صاحب السمو
الشيخ نــواف األحمد الجابر الصباح
«ح ـف ـظ ـه ـمــا ال ـ ـلـ ــه» ،ك ـم ــا ت ـع ـكــس عـمــق
وم ـتــانــة ال ـعــاقــة امل ـت ـم ـيــزة وال ــرواب ــط
األخ ــوي ــة الــوثـيـقــة ب ــن بـلــديـنــا ،وق ــال:
«ن ـت ـط ـلــع م ــن خـ ــال هـ ــذه ال ـ ـ ــدورة إلــى
تبادل وجهات النظر في القضايا ذات
االه ـت ـمــام امل ـش ـتــرك ،وت ـعــزيــز الـتـعــاون

•

الدوحة  -قنا

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن
عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية،
أمس ،مع سعادة الدكتور نايف
فـ ـ ــاح الـ ـحـ ـج ــرف األمـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
ملـجـلــس ال ـت ـعــاون ل ــدول الخليج
العربية ،الذي يزور البالد حاليًا.
ج ـ ــرى خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ت ـب ــادل
وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظ ــر حـ ـ ــول م ـس ـيــرة
مجلس ال ـت ـعــاون ل ــدول الخليج
العربية ،والقضايا ذات االهتمام
املشترك.

االجتماع شهد تب�ادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون

«حقوق اإلنسان» :اتخذنا تدابير واسعة خالل «كورونا»
•

الدوحة  -قنا

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ املــري ،رئيس
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ،أن اللجنة اتخذت
تدابير واسـعــة ملنع انتهاكات حقوق اإلنـســان من
ق ـبــل ال ـش ــرك ــات خ ــال ال ـجــائ ـحــة ال ـعــامل ـيــة ك ــورون ــا
«كوفيد .»19 -
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال م ـش ــارك ــة س ـع ــادت ــه ف ــي الـجـلـســة
النقاشية املنظمة «عــن ُبعد» عبر شبكة اإلنترنت
ح ــول «م ـن ــع ان ـت ـهــاكــات ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان املـتـعـلـقــة
ب ــاألع ـم ــال ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي مـنـطـقــة آس ـي ــا وامل ـح ـيــط
ال ـ ـهـ ــادئ» ،وامل ـن ـع ـق ــدة ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــن  16إلـ ــى 18
نوفمبر الجاري ،بدعوة من الفريق العامل املعني
ب ــاألعـ ـم ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة وح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان ،ضـمــن

مـنـتــدى األم ــم املـتـحــدة الـسـنــوي الـتــاســع لــأعـمــال
ال ـت ـجــاريــة وح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان الـ ــذي يـنـظـمــه مكتب
املفوض السامي لحقوق اإلنسان ،برئاسة الفريق
العامل التابع لألمم املتحدة املعني بمسألة حقوق
اإلن ـس ــان ،وال ـشــركــات عـبــر الــوطـنـيــة ،وغ ـيــرهــا من
مؤسسات األعمال.
وأشـ ــار امل ــري إل ــى أن ــه إث ــر إع ــان ف ـيــروس كــورونــا
«كوفيد  »19 -وباء عامليًا ،بــادرت اللجنة الوطنية
لحقوق اإلنـســان بعدة إج ــراءات الستمرار دورهــا
كآلية غير قضائية لسبل اإلنصاف وتلقي املظالم،
خــال هــذه األزمــة .وقــال« :عمدنا إلــى إطــاق الخط
ال ـس ــاخ ــن ،وت ـقــديــم االس ـت ـش ــارات ال ـقــانــون ـيــة ،كما
سـعـيـنــا لـلـتــواصــل م ــع ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة وغـيــر

الحكومية ملعالجة التحديات ،ومساعدة أصحاب
الشكاوى ،حيث تلقت اللجنة عــددًا من الشكاوى،
نتيجة لإلغالقات املتعلقة بمكافحة الوباء».
وكشف سعادته أن اللجنة خاطبت معالي رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة ،وس ـع ــادة وزي ــرة
الـصـحــة ،وس ـعــادة وزي ــر التنمية اإلداريـ ــة والعمل
وال ـ ـش ـ ــؤون االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ل ـل ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى ت ــواف ــق
إجــراءات مكافحة فيروس «كوفيد  »19-مع حقوق
اإلنسان األساسية ،إلى جانب إصدار اللجنة بيانًا
بتاريخ  6أبريل  2020حول إجراءات مواجهة تفشي
الوباء ،أعربت من خالله عن ضرورة تضافر جهود
ال ـح ـكــومــة وامل ـج ـت ـمــع ب ـكــل ف ـئــاتــه الحـ ـت ــرام حـقــوق
اإلنسان دون تمييز.
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وتحقيق املزيد من التكامل في مختلف
القطاعات لتحقيق املصالح املشتركة
لبلدينا وشعبينا الشقيقني».
وش ـ ـ ـ ــدد سـ ـ ـع ـ ــادة الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد بــن
عبدالرحمن آل ثاني ،على أن العالقات
بني دولــة قطر ودولــة الكويت عالقات
راسـ ـخ ــة ي ـح ـتــذى ب ـه ــا ،وهـ ــي ن ـمــوذج
ل ـل ـعــاقــات امل ـت ـم ـيــزة ب ــن ال ـ ـ ــدول ،وقــد
انـعـكـســت عـلــى تـعــزيــز حـجــم الـتـبــادل
التجاري بــن البلدين ،وزي ــادة وتيرة
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ب ـش ـك ــل غ ـيــر
مسبوق.
وفــي املـجــال السياسي أعــرب سعادته
«عــن ارتياحنا فــي دولــة قطر لتطابق
الرؤى مع دولة الكويت الشقيقة بشأن
القضايا اإلقليمية والدولية ،ونتطلع
إل ـ ــى م ـضــاع ـفــة ال ـت ـن ـس ـيــق وال ـت ـع ــاون
بــن بلدينا تـجــاه الـقـضــايــا الـتــي تهم
شعوبنا الخليجية وأمتينا العربية
واإلسالمية والعالم».
وت ـق ــدم س ـع ــادة نــائــب رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة بــال ـش ـكــر،
لسعادة الشيخ الدكتور أحمد ناصر
املـ ـحـ ـم ــد الـ ـصـ ـب ــاح وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ووزيــر اإلعــام باإلنابة بدولة الكويت
ال ـش ـق ـي ـق ــة ،ع ـل ــى مـ ــا ت ـض ـم ـن ـتــه كـلـمــة
س ـع ــادت ــه م ــن م ـشــاعــر أخ ــوي ــة ،وعـلــى
مــا أع ــرب عـنــه مــن ح ــرص عـلــى تعزيز
وت ـقــويــة ع ــاق ــات األخـ ــوة ب ــن بلدينا
ال ـش ـق ـي ـق ــن ،وت ـم ـن ــى أن ت ـح ـق ــق ه ــذه
الـ ــدورة األهـ ــداف امل ـن ـشــودة والـنـتــائــج
امل ـ ـ ــرج ـ ـ ــوة ملـ ـ ــا فـ ـي ــه الـ ـخـ ـي ــر ل ـب ـل ــدي ـن ــا
وشعبينا الشقيقني.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يلتقي
األمين العام لمجلس التعاون
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الصحف التونسية:

الدعم القطري لبالدنا ليس بجديد
زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الدوحة إيجابية إلى حد كبير
•

تونس  -قنا

أك ـ ــدت ال ـص ـحــف واملـ ــواقـ ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة
الـتــونـسـيــة أهـمـيــة ال ــزي ــارة ال ـتــي ق ــام بها
فـ ـخ ــام ــة ال ــرئـ ـي ــس قـ ـي ــس س ـع ـي ــد رئ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة الـتــونـسـيــة إل ــى دولـ ــة قـطــر؛
تلبية لــدعــوة مــن حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد
امل ـفــدى ،مـشـيــرة إل ــى أنـهــا تــأتــي فــي إطــار
العالقات املتميزة التي تربط بني البلدين
في مختلف املجاالت.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «ب ـ ـ ـ ــزن ـ ـ ـ ــس ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز»
اإللـكـتــرونـيــة أن زيـ ــارة قـيــس سـعـيــد إلــى
قـطــر ه ــي فــرصــة لـتــوطـيــد ال ـعــاقــات بني
تونس وقطر في مختلف املجاالت.
مــن جـهـتـهــا ،أوض ـحــت جــريــدة «امل ـغــرب»
التونسية أن الزيارة شهدت بحث العديد
من امللفات ،خاصة فيما يتعلق بالتعاون
ال ـث ـنــائــي ب ــن ال ـب ـلــديــن ،مـضـيـفــة« :ي ـبــدو
أن م ــن أه ــم أه ـ ــداف ه ــذه ال ــزي ــارة ش ــروع
الــدوحــة عـبــر ص ـنــدوق قـطــر للتنمية في
تـنـفـيــذ عـ ــدة م ـش ــاري ــع م ـه ـمــة اق ـت ـصــاديــة
وسياحية وصحية ،إضافة إلى مشاريع
مـهـمــة فــي م ـجــال الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة وبـنــاء
م ـس ــاك ــن ل ـل ـع ــائ ــات امل ـح ـت ــاج ــة فـ ــي ع ــدة
جهات في البالد ،باإلضافة إلــى التركيز
على الجانب الزراعي».
مــن جانبها ،قــالــت صحفية «ال ـجــرأة» إن
«ال ــزي ــارة سـتــدعــم ال ـت ـعــاون املـشـتــرك بما
يـكـفــل تـحـقــق مـصــالــح ال ـب ـلــديــن ،وتـحـقــق

الصحف أجمعت على أن الزيارة تعزز العالقات بي�ن البلدين في مختلف المجاالت

دعمًا مباشرًا لتجاوز األزمة االقتصادية
التونسية أو على األقل التخفيف منها».
وأك ـ ــدت الـصـحـيـفــة أن دولـ ــة ق ـطــر تعتبر
ح ــالـ ـي ــا م ـ ــن أه ـ ـ ــم ال ـ ـشـ ــركـ ــاء الـ ـتـ ـج ــاري ــن
ل ـ ـتـ ــونـ ــس ..مـ ـضـ ـيـ ـف ــة« :ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث سـ ـن ــوات
املاضية عرفت نقلة نوعية خاصة فيما
ّ
يتعلق بتصدير املنتجات التونسية نحو
الدوحة ،وأهمها املنتجات الزراعية».
وتابعت« :املعطى اإليجابي الثاني يتمثل
فــي ارتـفــاع نسبة االستثمار القطري في
تــونــس وال ـ ــذي ي ـتــزايــد س ـنــويــا» ،مــؤكــدة
ع ـل ــى أن ال ــدع ــم ال ـق ـط ــري ل ـت ــون ــس لـيــس

بالجديد.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،قـ ــالـ ــت ص ـح ـي ـف ــة «ال ـ ـ ـشـ ـ ــروق»
التونسية تحت عـنــوان «فــي لـقــاء سعيد
بــأمـيــر قـطــر ،ات ـفــاق عـلــى تـعــزيــز الـتـعــاون
بــن الـبـلــديــن» :إن «الــرئـيــس قيس سعيد
وحـ ـض ــرة ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
امل ـ ـفـ ــدى ،ات ـف ـق ــا ع ـل ــى م ــواص ـل ــة ال ـت ـش ــاور
وتنسيق املواقف من أجل خدمة القضايا
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ال ـ ـع ـ ــادل ـ ــة ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز األم ـ ــن
واالستقرار في العالم».
بـ ـ ـ ــدوره ،ك ـت ــب ال ـس ـي ــد ح ـب ـيــب بــوعـجـيـلــة
ال ـك ــات ــب ال ـص ـح ـف ــي وامل ـح ـل ــل ال ـس ـيــاســي

التونسي ،أن زيــارة الرئيس قيس سعيد
إل ــى دولـ ــة ق ـطــر كــانــت إي ـجــاب ـيــة إل ــى حد
كـ ـبـ ـي ــر ،م ـض ـي ـف ــا« :ه ـ ـ ــذه الـ ـ ــزيـ ـ ــارة تـبـشــر
بانفراج واستقرار البالد».
ومــن جهته ،قــال السيد غــازي الشواشي
األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـت ـيــار الـشـعـبــي في
تـصــريــح لــوكــالــة األن ـب ــاء الـقـطــريــة «قـنــا»:
إن «ه ــذه ال ــزي ــارة تــأتــي فــي إط ــار توطيد
العالقات الثنائية بني البلدين ..ال سيما
وأن عالقاتنا كـبـيــرة ،وهـنــاك الـعــديــد من
االتفاقيات ،وستحاول هذه الزيارة تفعيل
ت ـل ــك االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ،وخ ــاص ــة االت ـف ــاق ـي ــات

االسـتـثـمــاريــة ،وه ـنــاك اتـفــاقـيــات جــديــدة
سـيـقــع االتـ ـف ــاق حــول ـهــا لــدعــم االق ـت ـصــاد
التونسي الذي يمر بأزمة كبيرة».
وت ــاب ــع« :ه ـن ــاك ت ــواف ــق ف ــي امل ـلــف الليبي
وال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة والـ ـقـ ـض ــاي ــا
اإلقليمية والـعــربـيــة» ،مـشـيـرًا فــي الــوقــت
ن ـف ـس ــه إل ـ ـ ــى أن دولـ ـ ـ ــة قـ ـط ــر وق ـ ـفـ ــت إل ــى
جـ ــانـ ــب تـ ــونـ ــس بـ ـع ــد الـ ـ ـث ـ ــورة ،ودعـ ـم ــت
نـجــاح مـســار االنـتـقــال الــديـمـقــراطــي ،كما
دعـمـتـهــا اق ـت ـصــاديــا بـبـعــض الـتـمــويــات
والـضـمــانــات .وأض ــاف« :نــأمــل فــي توسع
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــاقـ ــات إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب امل ـ ـجـ ــاالت
االق ـت ـصــاديــة املــال ـيــة ،امل ـج ــاالت الـثـقــافـيــة
ّ
ال ـع ـل ـم ـيــة؛ ألن ق ـط ــر ت ـش ـهــد تـ ـط ــورًا عـلــى
جميع املستويات يمكن أن نستفيد منه.
مثلما تستفيد أيـضــا قطر مــن الـكـفــاءات
التونسية التي تعمل لديها» .من جانبه،
قــال السيد طــارق الكحالوي املــديــر العام
ال ـس ــاب ــق لـلـمـعـهــد ال ـتــون ـســي ل ـل ــدراس ــات
االسـتــراتـيـجـيــة :إن «زي ـ ــارة قـيــس سعيد
لدولة قطر تعتبر أول زيارة لدولة عربية
بعد الـجــزائــر ،وقــد لقي ترحابًا كبيرًا به
فــي قـطــر» ،مضيفًا« :تعتبر هــذه الــزيــارة
مهمة ،خاصة على املستوى االقتصادي».
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــد جـ ـ ـ ـ ــال ل ـخ ـض ــر
الدبلوماسي السابق واملحلل السياسي
في تصريحات لوسائل إعالمية رسمية:
إن «ال ــزي ــارة فــي غــايــة األه ـم ـيــة ،وتعطي
مناخًا إيجابيًا ،وتؤكد على عمق العالقة
بني البلدين».

اﺑــــــــــﺪأ
ﻣﻐﺎﻣﺮة
ﺟـﺪﻳـﺪة

ّ
ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻮﻋﺮة ،واﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﺴﺔ.
ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺜﻴﺮ.
أداء ﻗﻮي ﻳﻌﻄﻲ
ّ
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قلب

قطر

تطبيقات إلكترونية..

تنتجها عقول شبابنا
في ظل انتشار الهواتف الذكية،
باتت قطر على موعد متكرر مع
إطالق تطبيقات إلكترونية بأيا ٍ
د
محلية ،تواكب التحول الرقمي في
مختلف القطاعات ،بما يسهم
في تلبية احتياجات المواطنين
والمقيمين في البالد.
وتتوزع التطبيقات المحلية
المتوفرة على الهواتف الذكية في
قطر ،التي تصل نسبة استخدام
الهواتف الذكية فيها إلى أكثر من
 ،% 100على قطاعات التجزئة
اإللكترونية ،والطعام ،والتواصل
االجتماعي ،والتعليم ،والتخييم،
والتوصيل ،والترفيه ،والرياضة،
وغيرها.

ً
 7من خريجي مؤسسة قطر طوروا تطبيقا للمعامالت المالية الرقمية

•

يوسف بوزية

«الـ ـ ـع ـ ــرب» اس ـت ـط ـل ـعــت آراء الـ ـع ــدي ــد مــن
أصـحــاب التطبيقات والـعــامـلــن فــي هذا
ال ـق ـط ــاع ف ــي الـ ــدولـ ــة ،حـ ــول مــاه ـيــة عمل
ت ـط ـب ـي ـقــات ـهــم وانـ ـتـ ـش ــاره ــا وال ـق ـط ــاع ــات
الـتــي تعمل فـيـهــا ،فــأكــدوا زي ــادة اإلقـبــال
على استخدام التطبيقات على اختالف
أن ــواع ـه ــا ف ــي ال ـس ــوق امل ـح ـلــي ،م ــع زي ــادة
إق ـب ــال ال ـش ـبــاب عـلــى دخ ــول عــالــم العمل
الـحــر ،فــي ظــل الــدعــم الكبير ال ــذي توفره
ال ـج ـه ــات امل ـع ـن ـيــة ف ــي الـ ــدولـ ــة ،وال ـعــديــد
م ــن الـ ـش ــرك ــات ال ـك ـب ــرى ال ـح ــري ـص ــة عـلــى
دعـ ــم املـ ـ ـب ـ ــادرات الـ ــرائـ ــدة ع ـل ــى الـصـعـيــد
الـتـكـنــولــوجــي ،وم ـنــح أصـحــابـهــا ال ـقــدرة
ع ـلــى ال ــوص ــول إلـ ــى أصـ ـح ــاب ال ـشــركــات
العاملية ،واالستفادة من الخبرات الكبيرة
التي يملكونها ،والخضوع للتدريب على
كــل العناصر املطلوبة لتحقيق النجاح
في عملهم التقني.

عبدهللا الحريم:
تطبيق Ryde
ّ
منصة قطرية توفر
خدمة حجز السيارات

محمد الدلييم:
ال داعي ألجهزة
الصراف اآللي لسحب
النقود

محمد الجفيري:
«بوابة» أولى
منصات «الصيرفة
اإلسالمية» في الدولة

محمد نجاح:
تطبيق Alkhadam
ّ
يوفر عناء البحث عن
خادمة

خدمات رقمية

الـبــدايــة مــع محمد الجفيري ،ال ــذي أشــار
إل ــى أن ال ـش ـبــاب ال ـق ـطــري ب ــات يـلـجــأ في
الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة إلـ ــى إط ـ ــاق ال ـعــديــد
مــن التطبيقات ،الـتــي تتعلق بالخدمات
الرقمية والتكنولوجية ،فــي ظــل التطور
الكبير الذي يشهده العالم في هذا املجال،
ومواكبة منهم للنمو املتواصل في عدد
مستخدمي الـهــواتــف الــذكـيــة فــي السوق
املحلي.

وأكد الجفيري أن الفترة األخيرة شهدت
إطالق العديد من التطبيقات في السوق،
وال ـت ــي تـمـكـنــت م ــن ال ـن ـجــاح وامل ـنــاف ـســة،
مــن حـيــث الــوصــول إل ــى قـطــاع واس ــع من
املـسـتـخــدمــن ،فــي ظــل ح ــرص أصحابها
على اعتماد املعايير العاملية في اإلعــداد
وال ـب ــرم ـج ــة ،مـبـيـنــا أن أب ـ ــرز األم ـث ـل ــة في
هذا اإلطــار تشمل التطبيقات التي تلبي

اجتهد سبعة خريجين من مؤسسة قطر في إنشاء شركة رقمية
عملت على تطوير تطبيق إلكتروني يتيح المعامالت الرقمية
لماليين العمال من ذوي الدخل المحدود ،الذين ال يملكون حسابات
مصرفية في جميع أنحاء العالم ،وتتاح خدمات «سي واليت» في
دولة قطر ،حيث تستهدف العمالء ذوي الدخل المنخفض ،وتخطط
للتوسع لتشمل بلدانًا أخرى في المستقبل.
الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «سي واليت» ،مايكل خافيير،
يتطلع للتحول إلى «مجتمع غير نقدي» في المستقبل ،ويقول:
«كما أنه طموح نسعى إلى تحقيقه بالتوازي مع بطولة كأس
العالم لكرة القدم  ،2022ورؤية قطر الوطنية  ،2030ولكن إذا كنا
بصدد الترويج لنمط حياة غير نقدي ،فنحن بحاجة إلى تعزيز اإلدماج
المالي ومحو األمية المالية أيضًا.
وتسمح خــدمــات التطبيق للمستخدمين بــإيــداع األمـــوال في
محفظتهم الرقمية ،إما عن طريق شراء بطاقات شحن من المتاجر،
أو مطالبة األصدقاء بتحويل أموال عن طريق خاصية التحويل «نظير
إلى نظير».

احتياجات املواطنني واملقيمني في البالد،
ومن بينها تطبيق «بوابة» الذي اجتهدنا
فــي إطــاقــه لتقديم الـخــدمــات املــالـيــة من
خالل أول شركة تطبيقات قطرية «شركة
آي تي».
وأوضح أن تطبيق بوابة ُيعد أول منصة
لـتـطـبـيــق ن ـظ ــام ص ـيــرفــة إس ــام ـي ــة تـقــدم
حـ ـل ــول ال ـ ـسـ ــداد وت ـح ـص ـيــل امل ـس ـت ـح ـقــات

بسهولة وكفاءة عالية.
وأكد الجفيري أن التطبيق ساهم في رفع
مستوى حـلــول الـخــدمــات املصرفية عبر
اإلنترنت
بـطــريـقــة مـحـلـيــة وســري ـعــة وآم ـن ــة وذات
م ــزاي ــا ع ــدي ــدة وج ـ ــودة عــال ـيــة ،ك ـمــا أنـهــا
تسهل عمليات التسوية والتحصيالت
املالية بدون وجود أخطاء.

منصة قطرية

عـبــدالـلــه ال ـحــرمــي أن ـجــز وب ـعــض زمــائــه
تطبيق  Rydeسعى إليجاد منصة قطرية
تــوفــر خــدمــة حجز ال ـس ـيــارات ،ويــؤكــد أن
ال ـت ـط ـب ـيــق ي ــوف ــر لـلـمـسـتـخــدمــن ال ــراح ــة
واألم ـ ـ ــان ف ــي ج ـم ـيــع رح ــات ـه ــم الـيــومـيــة
داخل قطر ،فهو تطبيق يقدم خدمة حجز
السيارات األول في قطر ،والــذي يوفر لك

قطر
الثاني�ة
في المؤشر
العاليم
للتفاعل مع
تكنولوجيا
الهواتف الذكية
محمد الجفيري
وعبدهللا
الحريم ومحمد
الدلييم ومحمد
نجاح ..أفكار من
ّ
ذهب تتحول
إلى واقع

قلب

جـمـيــع خ ــدم ــات امل ـنــاف ـســن بــأس ـعــار أقــل
وب ـن ـفــس م ـس ـتــوى ال ـ ـجـ ــودة ،م ــع م ــراع ــاة
الخصوصية الكاملة للمستخدمني.
وأكــد الحرمي أن تطبيق  Rydeحاز على
ت ـص ــري ــح م ـع ــال ـج ــة الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـخ ــاص ــة
ب ــالـ ـعـ ـم ــاء ،مـ ــن ق ـب ــل وزارة املـ ــواصـ ــات
واالت ـص ــاالت ،حـيــث يتبع أعـلــى املعايير
ال ـخــاصــة ف ــي مـعــالـجــة ب ـيــانــات الـعـمــاء
التي نص عليها قانون حماية البيانات
الشخصية لدولة قطر ،وأشار إلى أنه تم
توفير تحميل التطبيق على أبــل ستور
وجوجل بالي من خالل رابط موحد.
وأكد الحرمي أن بعض الشباب يلجأ إلى
شركة متخصصة فــي إع ــداد التطبيقات
من أجل استالم زمام اإلدارة بكل مراحلها،
في حني أن بعضهم قد يلجأ إلى تشكيل
فريق عمل خاص به ،عدد أفراده قد يبدأ
م ــن ش ـخ ـص ــن ،وقـ ــد ي ـص ــل إلـ ــى ع ـش ــرات
األشخاص ،وذلك حسب الهدف والنشاط
الذي يعمل به.

الدفع بالجوال

مـحـمــد ع ـبــدال ـعــزيــز الــدل ـي ـمــي ش ــاب ثــالــث
ه ــو امل ــؤس ــس وامل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـشــركــة بــرو
ل ـل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ص ــاح ــب ت ـط ـب ـيــق سـكـيــب
كـ ـ ـ ــاش ،يـ ــوضـ ــح أن األخـ ـ ـي ـ ــر ه ـ ــو تـطـبـيــق
دفـ ــع ع ـب ــر ال ـه ــات ــف ال ـ ـجـ ــوال لـلـمـتـسـ ّـوقــن
وال ـت ـجــار ،تــم إطــاقــه إلل ـغــاء ال ـحــاجــة إلــى
الذهاب إلى أجهزة الصراف اآللــي لسحب
النقود ،وتقليل استخدام العملة الورقية
والبطاقات االئتمانية وأجهزة نقاط البيع.
أضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ــدل ـ ـي ـ ـمـ ــي أن الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ي ـت ـيــح
للمتسوقني ربط بطاقاتهم االئتمانية به،
واس ـت ـخ ــدام الـتـطـبـيــق لـلــدفــع س ــواء لـكــوب
من القهوة أو التاكسي أو توصيل الطعام
أو ع ـنــد ال ـط ـلــب م ــن املـ ـن ــزل ،وبـ ـه ــذا إل ـغــاء
الـحــاجــة إلــى الــذهــاب إلــى أجـهــزة الـصــراف
اآلل ــي لسحب الـنـقــود .وأوض ــح أن تطبيق
ّ
املتسوقني على إجراء
سكيب كاش يساعد
ً
مدفوعات رقمية بدال من املدفوعات النقدية
باستخدام تقنية الباركود ،من خالل ربط

البطاقة االئتمانية بأمان الستخدامها في
جميع امل ـعــامــات املــال ـيــة ،ومـتــابـعــة إنـفــاق
املستخدم عبر تقارير مرئية وتفصيلية،
وتنظيم إي ـصــاالت الــدفــع ،ورب ــط الحساب
االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي ل ــأطـ ـف ــال وأف ـ ـ ـ ـ ــراد األسـ ـ ـ ــرة،
وال ـح ـصــول عـلــى كــوبــونــات الـخـصــومــات،
ون ـس ــاع ــد ال ـت ـج ــار ع ـلــى ق ـب ــول امل ــدف ــوع ــات
الرقمية بأجهزة أقل وتكلفة منخفضة.
وعن سبب هذا املشروع ،يقول الدليمي إن
حجم استخدام األوراق النقدية في قطر
فــي  2018قــد بلغ  54مليار ري ــال قطري،
وق ــد ب ــدأ امل ـش ــروع م ــن ف ـكــرة رف ــع الــوعــي
ب ـع ــادات أف ـضــل وراحـ ــة أك ـبــر فــي اإلن ـفــاق
والشراء ،من خالل توفير األدوات الرقمية
ّ
للمتسوقني والتجار على حد سواء ،ومن
املـ ـع ــروف أن ق ـطــر تـسـتـضـيــف ك ـث ـي ـرًا من
األح ــداث الــريــاضـيــة واألنـشـطــة املفتوحة
في الهواء الطلق ،حيث يستطيع الناس
الـ ـ ـخ ـ ــروج واالسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع بـ ـحـ ـض ــور ه ــذه
األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ،ولـ ــذلـ ــك س ـع ـي ـن ــا إلـ ـ ــى تـقـلـيــل

قطر
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الحاجة ألجهزة الصراف اآللي!

توفير الجهد والوقت

رابـ ــع ال ـش ـبــاب امل ـب ــدع ه ــو مـحـمــد نـجــاح،
صاحب تطبيق  Alkhadamالذي نجح في
إطــاق تطبيق خدمي ،يساعد املستخدم
في الحصول على خادمة أو عاملة منزلية
بسهولة وبسرعة ،في ظل تزايد الحاجة
املجتمعية للعمالة املنزلية ،حيث يوفر
الـتـطـبـيــق ع ـن ــاء ال ـب ـحــث وإهـ ـ ــدار ال ــوق ــت،
مــن خــال جمع كــل شــركــات جلب األيــدي
العاملة وشــركــات التنظيفات والضيافة
وم ـك ــات ــب االسـ ـتـ ـق ــدام ف ــي دول ـ ــة ق ـطــر في
مـنـصــة واحـ ـ ــدة ،ت ـع ــرض جـمـيــع الـعـمــالــة
املنزلية املتاحة لدى كل الشركات.
وأوضح محمد نجاح أن البيانات املتاحة
ي ـت ــم ت ـحــدي ـث ـهــا ب ـش ـكــل ي ــوم ــي م ــن خــال
ح ــذف ب ـيــانــات ال ـعــامــل الـ ــذي ت ــم حـجــزه،
وإضافة بيانات العمالة الحديثة بشكل
يــومــي ،كما ينقسم التطبيق إلــى أقسام

بحسب أنــواع العمالة املطلوبة لتسهيل
عملية البحث ،بما فيها العمل بالساعة،
أو ال ـع ـم ــل ب ــال ـي ــوم أو اسـ ـتـ ـق ــدام ج ــدي ــد،
فيمكنه الدخول على قسم عمالة استقدام.
وه ـك ــذا يـتـمـكــن امل ـس ـت ـخــدم م ــن الــوصــول
لـلـخــادمــة أو الـعــامـلــة املـنــزلـيــة املـطـلــوبــة،
وي ـت ــواص ــل م ــع ال ـشــركــة امل ـس ــؤول ــة عنها
بشكل مباشر لحجزها ،وبذلك يكون وفر
الوقت والجهد في البحث عن خادمة.
كما يتمكن املستخدم من مقارنة األسعار
بني الشركات من خالل التطبيق بسهولة،
حـ ـي ــث إن األسـ ـ ـع ـ ــار يـ ـت ــم ع ــرضـ ـه ــا فــي
التطبيق ووسائل التواصل مع الشركات
بشكل مباشر متاح في التطبيق ،وبذلك
يـتـمـكــن امل ـس ـت ـخــدم م ــن م ـقــارنــة األس ـعــار
واخ ـت ـيــار ال ـشــركــة املـنــاسـبــة ل ــه .وأك ــد أن
التطبيق يمكن تحميله من جوجل بالي
وأب ــل س ـتــور بـشـكــل مـجــانــي ،وه ــو متاح
على جوجل بالي باسم الخدم Alkhadam
وعلى أبل ستور باسم .Gulf Manpower

ﺷﺒﺎب

ﻳﺨﺘﺮﻋﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ّ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻔﻴﺮي

ﻋﺒﺪا اﻟﺤﺮﻣﻲ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﺎح

ﺗﻄﺒﻴﻖ "ﺑﻮاﺑﺔ"
أول ﻣﻨﺼﺎت "اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ Ryde

ﻣﻨﺼﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ ّ
ﺗﻮﻓﺮ

ﺗﻄﺒﻴﻖ "ﺳﻜﻴﺐ ﻛﺎش"
ّ
ﻳﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ دﻓﻊ ﻋﺒﺮ

ﺗﻄﺒﻴﻖ Alkhadam

اﺳﻼﻣﻴﺔ" ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

ﺧﺪﻣﺔ ﺣﺠﺰ اﻟﺴﻴﺎرات

اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﺎدﻣﺔ

ﻟﻠﻤﺘﺴﻮﻗﻴﻦ واﻟﺘﺠﺎر
ّ

5

ّ
ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻨﺎء
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قلب

قطر

د .خالد العالي:

أبواب مؤسسة قطر
مفتوحة للمبتكرين العرب
وصف الدكتور خالد العالي ،الريادي والرئيس التنفيذي السابق في وكالة الطيران والفضاء األميركية
«ناسا» ،وعضو لجنة تحكيم «نجوم العلوم» ،البرنامج بأنه فريد من نوعه ،بما يوفره للمتنافس من إمكانات،
حيث يجد المتسابق كل ما يحتاجه مسخرًا له ،بما يعزز بيئة ريادة األعمال في قطر وجميع دول المنطقة.
وأكد عضو لجنة تحكيم «نجوم العلوم» في حوار لـ «
» ،أن مؤسسة قطر توفر دعمًا
سخيًا للشباب العربي وليس القطري فحسب ،بغض النظر عن العالقات السياسية أو
االقتصادية ،حيث استقبل البرنامج في مواسمه األخيرة مشاركين من دول الحصار،
مشددًا على أن أبواب مؤسسة قطر مفتوحة للمبتكرين العرب من كافة الدول.
واعتبر د .العالي أن «نجوم العلوم» يشكل مثا ًال على التزام مؤسسة قطر باالستثمار
في اإلنسان واالرتقاء بفكره .وإلى نص الحوار..
حوار

•

حامد سليمان

عضو لجنة تحكيم «نجوم العلوم» يؤكّد لـ «

» أن البرنامج فريد من نوعه عربيًا

تواجدت في «نجوم العلوم» من الموسم
الثامن وحتى الموسم الثاني عشر ..فكيف
ترون مستوى البرنامج؟

 تــواجــدت فــي «نـجــوم الـعـلــوم» كضيف خــال املوسمالثامن ،وكعضو في لجنة التحكيم في املواسم األربعة
التالية من التاسع وحتى الثاني عشر ،وإن أردنا تقييم
الـبــرنــامــج ،فــا بــد أن أوض ــح أن «نـجــوم الـعـلــوم» فريد
مــن نــوعــه مــن نــاحـيــة الـتـكــويــن ،وم ــا يــوفــره الـبــرنــامــج
للمتنافس.
«نـ ـج ــوم ال ـع ـل ــوم» ي ــوف ــر ال ــدع ــم وال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
والـ ـخ ــاص ــة سـ ـ ــواء ك ــان ــت م ـع ــاه ــد بـ ـح ــوث أو غ ـيــرهــا،
فـكــل مــا يـحـتــاجــه املـتـســابــق ي ـكــون ُم ـسـخ ـرًا ل ــه ،ويـعــزز
«نـجــوم الـعـلــوم» بيئة ري ــادة األع ـمــال فــي قطر وجميع
دول املنطقة ،ويـبــرز أهمية تــزويــد املبتكرين باملعرفة
واملهارات ،ليصبحوا رواد أعمال وباحثني وعلماء في
املستقبل.
نضع في االعتبار أن املتسابق هو مبتكر حينما يصل
للمرحلة الـنـهــائـيــة ،يـجــب أن يـكــون لــديــه منتج أثبت
ً
كفاءته ،فضال عن الخبرة التي اكتسبها لتسويق هذا
ال ـن ـمــوذج ،بـحـيــث يستطيع اسـتـقـطــاب االسـتـثـمــارات
الالزمة لتسويق اختراعه في مرحلة ما بعد البرنامج.
كما أن املشارك يحتاج إلى دعم مالي بحيث يستطيع
أن يسوق النموذج الذي قدمه من خالل «نجوم العلوم»
بما يمكنه مــن استقطاب االسـتـثـمــارات الــازمــة التي
تؤهله لتقديم املنتج للسوق ،بما يسهل الوصول لدعم
مالي لتسويق املنتج.

ماذا عن حقوق الملكية الفكرية؟ وهي
هاجس بالنسبة لكثير من المبتكرين حول
العالم.

 حقوق امللكية الفكرية بنسبة  % 100تابعة للمشارك،وهــذا على عكس كثير مــن البرامج حــول العالم ،التي
تــأخــذ نسبة مــن حـقــوق امللكية الـفـكــريــة ،أو نسبة من
الشركة التي يتم تأسيسها من وراء هذا االختراع ،فثمة
كثير من األمور الفريدة من نوعها في «نجوم العلوم».

هل هذا يعني أن نظائر البرنامج قليلة في
العالم؟

 بالطبع ..يصعب مقارنة «نجوم العلوم» مع نظائره،إذ هــو فكرة أصلية ومبتكرة للعالم العربي ،ويهدف
ال ـبــرنــامــج إل ــى تـمـكــن امل ـب ـت ـكــريــن ال ـع ــرب م ــن تـطــويــر
ح ـلــول تـكـنــولــوجـيــة ملجتمعاتهم ،تـعــود بــالـنـفــع على
صحة الناس في مختلف املجتمعات ،وتسهل حياتهم
ُ
اليومية ،وتساهم في حماية البيئة.
فيمكن أن تقارن مع منافسات أخرى ،لكن في النهاية لم
َأر حتى اليوم برنامجًا يعادل «نجوم العلوم».

هل يمثل «نجوم العلوم» سباحة عكس
التيار؟ إن قارناه ببرامج التنافس الفني
المنتشرة على منصات إعالمية أخرى.

 «نجوم العلوم» جاء كحالة مغايرة ،فكما يركز كثيرمــن الـبــرامــج على املــواهــب الفنية ،س ــواء املوسيقى أو
الغناء أو التمثيل أو غيرها ،فإن «نجوم العلوم» أرسى
رسالة بأنه يمكن أن يكون لدينا نجم بكل ما يحمله
معنى النجومية ،ولكن بسبب إبداعه في العلوم ،فمن
خ ــال الـعـلــم يـمـكــن أن ن ــرى كـثـيـرًا مــن ه ــؤالء املـبــدعــن
كــواجـهــة مـشــرفــة ُيحتفى بـهــا ،مــع أن اإلبـ ــداع العلمي
يمكن أن يوصلنا للعاملية ،ولنا في ذلك أمثلة كثيرة،
و»نـجــوم الـعـلــوم» هــو مـثــال على الـتــزام مؤسسة قطر
باالستثمار فــي اإلنـســان واالرت ـقــاء بـفـكــره ،ومساعدة
املـبـتـكــريــن الـطـمــوحــن عـلــى ال ـن ـجــاح ،وتـســريــع كــل ما

 أرى أن ال ـش ـبــاب امل ـش ــارك ــن تـتـمــاشــى أف ـك ــاره ــم معاحتياجات الــوقــت الـحــالــي ،فنجد أن الشباب العربي
يطور أداءه على أساس احتياجات العصر ،فاختلفت
أفكار املــواســم األولــى عن األفـكــار في املــواســم األخيرة،
والتي تركزت حول الشؤون الطبية متأثرة باملتغيرات
العاملية.

يمثل التمويل أحد أبرز العراقيل التي
تواجه المبتكرين حول العالم ..كيف
يسهم «نجوم العلوم» في مواجهة هذه
المشكلة؟

برنامج نجوم العلوم

يمكن أن يـحــدث فــرقــا فــي حـيــاة ال ـنــاس ،ويـســاهــم في
توفير وظائف املستقبل.

ما الفئة العمرية التي يركز عليها «نجوم
العلوم»؟ وما أثر ذلك؟

 البرنامج يركز على الفئة العمرية من  18وحتى 35عامًا ،وهذا العمر يحتاج إلى صورة تجذبه ،فهي فئة
عمرية ما يصلها يجب أن يتضمن نوعًا من الترفيه،
لهذا السبب فإن البرنامج أصبح تنافسيًا ،ألن الجمهور
يـشـجــع ف ـك ــرة أو شـخـصــا ع ـلــى ح ـس ــاب اآلخ ـ ــر ،وفـتــح
التصويت من شتى دول العالم فتح املجال ألن يكون
الـبــرنــامــج ترفيهيًا وفــي نفس الــوقــت برنامجًا يحفز
الشباب على أن ينشدوا الشهرة عن طريق العلوم.

ربما يرى البعض الوصول للشهرة أو
النجومية عن طريق العلوم في عالمنا
العربي أمرًا بعيدًا نوعًا ما عن أرض الواقع..
فهل تتفقون مع ذلك؟

 ال بــالـطـبــع ..أن ــا عـلــى تــواصــل مــع ع ــدد مــن الـفــائــزيــنبمنافسات نجوم العلوم ،الذين أصبحوا قدوة للشباب
ال ـعــربــي ،عـلــى م ـثــال ف ــؤاد مـقـصــود الـفــائــز فــي املــوســم
التاسع ،فكان يخبرني أنه قبل البرنامج كان شخصًا
عاديًا ،يقضي كثيرًا من وقته في معمله ،وال يعرف عنه
كثيرون شيئًا ،ولكن بعد نيله اللقب ،يأتيه كثير من
الطلبات ملقابالت ،ليس فقط إعالمية ،ولكن في بعض
األحـيــان من مسؤولني لبنانيني ،من بينها في إحدى
املــرات من مكتب الرئيس اللبناني ،وأخــرى من مكتب
ّ
رئيس الوزراء اللبناني ،ما ّ
حوله لنجم تسلط األضواء
عليه ،األمر الذي يعطيه فرصة ألن يحصل على الدعم
املناسب ،ألن هذه الشهرة من عوامل جذب االستثمار.

ما أبرز الفوارق بين «نجوم العلوم» والنسخ
األميركية الشهيرة في هذا المجال؟

 في الواليات املتحدة األميركية برنامج Shark Tank،والفجوة في هذا البرنامج هي مرحلة تحويل البحث

ل ـن ـم ــوذج ،وه ــي مــرح ـلــة يـشــوبـهــا كـثـيــر م ــن امل ـخــاطــر،
وقليل مــن املستثمرين يـخــوضــون تجربة االستثمار
فــي أب ـحــاث ،وهــي الـفـجــوة الـتــي يعمل عليها برنامج
نجوم العلوم ،وهي فجوة تعمل عليها بعض األجهزة
الحكومية ،ولكن أن يقوم برنامج ترفيهي بهذا األمر،
فهذا يجعله برنامجًا فريدًا من نوعه.

ما أهمية س ّد هذه الفجوة؟

 حينما يصل املبتكر للنموذج ،يمكن أن يـشــارك فيبرامج مثل Shark Tank ،أو يتوجه ملستثمر ،فقد بات
يملك نـمــوذجــا مـلـمــوســا ،ولـيــس مـجــرد ورق ــة بحثية،
وعنده ما يثبت ذلك ،أو أن يشكل شركة قادرة على جذب
املستثمرين ،أو يقدم في واحــة العلوم والتكنولوجيا
بمؤسسة قطر ،أو غيرها مــن الـخـيــارات الكثيرة التي
تتاح للفائزين في البرنامج.

لفترة طويلة كان يقال إن الوطن العربي
طارد للعقول النيرة وللعلماء ..هل ترون
أن هذه النظرة صحيحة؟ وهل ما زالت
قائمة؟

 تعميم نظرة بعينها على الوطن العربي ككل خطأ،فــالــوطــن الـعــربــي مشكل مــن ع ــدة دول ،وك ــل منها لها
سياساتها املختلفة ،وبعض هذه الدول ليست جاذبة
ل ـع ـقــول ال ـع ـل ـمــاء ،وال ـب ـعــض اآلخـ ــر ي ـك ــون ج ــاذب ــا ج ـدًا
للعلماء ،فعلى سبيل املثال ،دولة قطر جاذبة بصورة
كبيرة للعلماء ،ملا توفره من بيئة متميزة للعلماء.
ولنوضح هذا الجانب ،فالعالم يبحث عن بيئة تشجع على
االبتكار ،وأن توفر له أجــواء جيدة ،بعيدة عن الصراعات
أو الـحــروب أو املشكالت الـتــي تــؤثــر على عملية االبتكار
بصورة عامة ،فتوفر له الدولة مستوى معيشيًا مرتفعًا،
مــن كــافــة ال ـنــواحــي ،األم ــر ال ــذي يـجـعــل قـطــر دول ــة جــاذبــة
للعقول ،كونها من أعلى مستويات املعيشة في العالم.

ما رأيكم في األفكار المطروحة من خالل
البرنامج؟

 التمويل ينقسم لعدة أقسام ..منها تمويل التسويق،ولبرنامج نجوم العلوم دور في ذلــك ،فهو ما يحصل
عليه املشارك من مبلغ مالي ،فيحصل الفائز على 300
ألف دوالر ،يمكن أن يساعد الفائز على تأسيس شركته
ويستقطب املستثمرين.
ومما يساعد فيه البرنامج أيضًا في جانب التمويل..
تمويل ودعم بناء النموذج ،وهو مكلف جدًا ،فكثير من
االختراعات ليست مجرد خوارزميات على الكمبيوتر،
ولكن تحتاج إلى مهندسني وتأسيس هيكل ،واستيراد
قطع من الخارج ،وغيرها من األمــور املكلفة ،و»نجوم
العلوم» يوفر كــل هــذه األمــور للمشارك ،وهــو مــن أهم
أركان البرنامج.
وال نـنـســى الـ ــرواج ال ــذي يـســاعــد «ن ـجــوم ال ـع ـلــوم» من
خــالــه امل ـشــاركــن ،حـيــث تـصــل أف ـكــارهــم لكثيرين في
شتى أنحاء العالم العربي.

كيف ترون دور مؤسسة قطر في دعم
االبتكار في العالم العربي؟

 «ن ـجــوم ال ـع ـلــوم» ت ـقــوم فـكــرتــه عـلــى تحفيز الـشـبــابالـ ـع ــرب ــي ل ـت ـس ـخ ـيــر ط ــاقـ ـت ــه فـ ــي األم ـ ـ ـ ــور االبـ ـتـ ـك ــاري ــة
واإلبــداع ـيــة ،لـيـعــود ال ـعــرب ملــا كــانــوا عليه مــن مصدر
لــإبــداع ح ــول الـعــالــم ،فـفــي ق ــرون اإلس ــام األول ــى كــان
لــدي ـنــا ك ـث ـيــر م ــن امل ـب ــدع ــن س ـ ــواء م ــن الـ ـع ــرب أو غير
ال ـعــرب ،فنجد علماء كــانــوا مــن خ ــارج الـعــالــم العربي،
ولكن إسهاماتهم العلمية في البلدان العربية كبيرة،
فالبرنامج يسعى لرسم نــوع مــن الــرجــوع لهذا املجد
من االبتكارات ،بالعلم واملعرفة والتركيز على تطوير
املورد البشري.
واملتابع للبرنامج يجد أنه ال يوجد أي مواد إعالنية،
وهــذا يرجع إلــى أن الــدعــم مقدم بالكامل مــن مؤسسة
ق ـطــر لـلـتــربـيــة وال ـع ـل ــوم وتـنـمـيــة امل ـج ـت ـمــع ،وه ــو دعــم
سخي ،نظرًا ملرور سنوات كثيرة على البرنامج ،عملت
املــؤس ـســة طــوال ـهــا عـلــى دع ــم ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي ولـيــس
القطري فحسب ،وغـضــت املؤسسة الـطــرف تمامًا عن
العالقات السياسية أو االقتصادية ،وقد استقبلنا في
املواسم األخيرة مشاركني من دول الحصار ،منهم من
كان في املوسم  ،12حيث استقبلنا مشاركني من مصر،
فمهما كانت العالقات تظل أبوابنا مفتوحة للمبتكرين
العرب.
ومؤسسة قطر رائدة عامليًا في دعم االبتكار ،وقد كنت
مــوظـفــا فــي املــؤسـســة ،وتـعــرفــت عــن ق ــرب عـلــى مــا يهم
املؤسسة ،وكيف تحرص على دعــم االبتكار ،فهي من
أوائــل املؤسسات في العالم التي تهتم بدعم االبتكار
واإلبـ ـ ـ ـ ــداع ،وط ـ ــوال  25ع ــام ــا ع ـل ــى تــأس ـي ـس ـهــا دع ـمــت
االبتكار بصور شتى.

وكيف ترون دعم االبتكار في قطر؟

الفائزون ببرنامج نجوم العلوم في صورة جماعية

 ل ــدول ــة ق ـطــر كـثـيــر م ــن ب ــرام ــج دع ــم االب ـت ـك ــار ورواداألعمال ،فيمكننا القول إن قطر «كريمة» من ناحية دعم
االبتكار ،وهي من أكرم الدول في دعم االبتكار.
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تحت شعار «دفء وسالم»

«قطر الخيرية» تطلق حملتها لمواجهة أخطار
الشتاء 2021-2020
تحت شعار «دفء وسالم» ّ
دشنت «قطر الخيرية» حملتها لمواجهة أخطار
الشتاء لموسم ( )2021-2020م ،والتي تسعى بدعم من المتبرعين الكرام
من أهل قطر إلى الوصول لحوالي مليون شخص من النازحين والالجئين
والمحتاجين والمتضررين ،ومساعدتهم في  19دولة أفريقية وآسيوية
وأوروبية ،وبتكلفة إجمالية تصل لحوالي  66مليون ريال.
وتم التدشين خالل مؤتمر صحفي ُعقِ د بمقر «قطر الخيرية» ،بمشاركة كل
من السيد فيصل راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات
والشراكات الدولية ،والسيد خالد اليافعي مدير إدارة المشاريع ،وأداره
السيد أحمد العلي مدير إدارة اإلعالم واالتصال ،وبالتزامن مع تسيير قوافل
إغاثية شتوية للنازحين والالجئين السوريين على الحدود التركية السورية
والفئات المحتاجة في العاصمة القيرغيزية.
ّ
تركز الحملة على تقديم معونات شتوية
عاجلة لالجئني والنازحني حول العالم في
كــل مــن ســوريــا والـيـمــن فلسطني واألردن
وبنجالديش ،وغيرها في مجاالت الغذاء
واإليـ ــواء والـصـحــة والتعليم ،مــع التركيز
على الدول التي تعاني من األزمات ،وتشهد
ظ ــروف ــا اسـتـثـنــائـيــة والـ ـ ــدول ال ـتــي تــواجــه
شتاء قارسًا تصل فيه درجات الحرارة إلى
ما دون الصفر ،إضافة إلى املتضررين من
أزمــة كورونا في مناطق اللجوء والنزوح
ً
واملناطق النائية ،فضال عن توفير حقيبة
شتوية متكاملة لأليتام املكفولني من «قطر
الخيرية» فــي كــل مــن :كــوســوفــا ،فلسطني،
نيبال ،باكستان ،البوسنة ،تركيا ،ألبانيا،
تونس ،لبنان ،األردن.
وف ــي كـلـمـتــه ف ــي املــؤت ـمــر الـصـحـفــي قــال
ال ـس ـي ــد ف ـي ـصــل راش ـ ــد ال ـف ـه ـي ــدة مـســاعــد
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـق ـط ــاع ال ـع ـم ـل ـيــات
وال ـش ــراك ــات الــدول ـيــة ب ــ»ق ـطــر الـخـيــريــة»:
«إن قطر الخيرية دأبــت على تخصيص
حـمــات مــواجـهــة ب ــرد الـشـتــاء وإطــاقـهــا
بــال ـتــزامــن م ــع تــوف ـيــر امل ـس ـت ـلــزمــات الـتــي
تحتاجها الفئات املتضررة من النازحني
وال ــاج ـئ ــن ف ــي امل ـخ ـي ـمــات ق ـبــل اش ـت ــداد
وطأة البرد ،ومد يد العون لهم ،مشيرًا إلى
أن حملة قطر الخيرية ملواجهة مخاطر
الشتاء لهذا املــوســم املتوقع أن يستفيد
م ـن ـه ــا أكـ ـث ــر مـ ــن  937,000داخ ـ ـ ــل قـطــر
وخــارجـهــا ،خــاصــة الالجئني والنازحني
وال ـشــرائــح األش ــد احـتـيــاجــا الــذيــن زادت
جائحة كــورونــا مــن معاناتهم ،لتمدهم
بما يعينهم على مقاومة برد الشتاء ،من
م ــواد غــذائـيــة وك ـســوة ووســائــل التدفئة
ل ـكــي ي ـك ــون ال ـش ـت ــاء أك ـث ــر أم ـن ــا وســامــا
بالنسبة لهم.
وتـقــدم الفهيدة بجزيل الشكر والتقدير
وال ـعــرفــان للمتبرعني ال ـكــرام مــن األف ــراد
واملــؤس ـســات الــذيــن دع ـمــوا حملة «دفء
وس ـ ـ ـ ــام» فـ ــي املـ ــوسـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي ،والـ ـت ــي
أس ـ ـه ـ ـمـ ــت فـ ـ ــي الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف مـ ـ ــن مـ ـع ــان ــاة
امل ـت ـض ــرري ــن م ــن األف ـ ـ ــراد واألسـ ـ ــر األش ــد
حاجة ،كما حث أهل قطر الكرام واملقيمني
عـلــى تـقــديــم مــزيــد مــن الــدعــم لحملة هــذا
ال ـ ـعـ ــام؛ نـ ـظـ ـرًا ل ـل ـظ ــروف الـ ـت ــي فــرضـتـهــا

الشتوية والبطانيات واملــدافــئ والوقود
لتدفئ أجـســاد األســر الالجئة والنازحة
واملشردة ،لتعينها على مقاومة الظروف
ال ـص ـع ـب ــة الـ ـت ــي ت ـع ـي ـش ـهــا ،مـ ــؤك ـ ـدًا عـلــى
أن ال ـق ــواف ــل اإلغ ــاث ـي ــة س ـت ـتــواصــل طيلة
مــوســم الـبــرد والـشـتــاء لتمد املستهدفني
بــاحـتـيــاجــاتـهــم األس ــاس ـي ــة ،إض ــاف ــة إلــى
توفير املـعــدات الطبية ووســائــل الوقاية
والتعقيم الالزمة لهم.

الدول المستهدفة

فيصل الفهيدة:
ّ
نحث الخيرين من
أهل قطر الكرام على
دعم الحملة

خالد اليافعي:
ّ
الحملة تركز على
الالجئي�ن والنازحين في
مناطق األزمات

جائحة كورونا ،والتي فاقمت معاناتهم،
خـصــوصــا فــي مـنــاطــق الـلـجــوء وال ـنــزوح
واملناطق النائية.
في قطر
وأوضــح أن الحملة داخــل قطر تستهدف
فئة العمال ،حيث سيتم توزيع الحقيبة
ال ـش ـت ــوي ــة الـ ـت ــي ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى األل ـب ـســة
الـشـتــويــة والـبـطــانـيــات وغـيــرهــا ،إضــافــة
إلــى الـســال الـغــذائـيــة الـتــي تشتمل على
املواد الغذائية األساسية ،وذلك في أماكن
سكنهم والـعــزب إلعانتهم على مواجهة
م ـت ـط ـل ـبــات الـ ـشـ ـت ــاء ،ك ـم ــا س ـي ـتــم ت ـقــديــم
امل ـســاعــدات لــأيـتــام واألسـ ــر ذات الــدخــل
املحدود ،إضافة إلى تنظيم ورش توعوية
وإج ـ ـ ــراء ف ـح ــوص ــات ط ـب ـيــة ل ـه ــم؛ ت ـقــدي ـرًا
ل ــدوره ــم فــي مـخـتـلــف م ـجــاالت التنمية،
ك ـمــا سـيـتــم تـنـظـيــم ع ــدد م ــن الـفـعــالـيــات
والبرامج الجماهيرية واالجتماعية في
عدد من املجمعات التجارية ،مثل برنامج
«كـ ــرة ال ـث ـلــج» و»شـ ـج ــرة األم ـ ــل» وع ــرض
وبـ ــث أف ـ ــام ت ــوع ــوي ــة ،ب ـه ــدف ال ـتــوع ـيــة

بـ ــأوضـ ــاع ال ــاج ـئ ــن ف ــي ف ـص ــل ال ـش ـت ــاء.
ومن املنتظر أن يستفيد من هذه الحملة
 16,500شخص بتكلفة تـقــدر بأكثر من
 1,3مليون ريال.

خارج قطر

مــن جـهـتــه ،ق ــال املـهـنــدس خــالــد اليافعي
مــديــر إدارة املـشــاريــع ب ـ «قـطــر الخيرية»
إن ال ـح ـم ـلــة ت ـس ـت ـهــدف ت ـقــديــم امل ـعــونــات
ألكثر من  921,000شخص من الالجئني
والـ ـن ــازح ــن ال ــذي ــن ي ـع ـي ـشــون ف ــي خـيــام
ومـســاكــن مــؤقـتــة ،وال ـف ـئــات ال ـتــي تعاني
من الفقر عبر العالم ،في  18دولــة بهدف
تلبية احتياجاتهم خصوصًا مع ازدياد
مــوجــات ال ـبــرد للتخفيف مــن معاناتهم
بتكلفة تقدر بـ  64مليون ريال.
ّ
وأشـ ـ ــار ال ـيــاف ـعــي إلـ ــى أن ال ـح ـم ـلــة تــركــز
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــان ــي م ـ ــن أزمـ ـ ــات
وظ ـ ـ ـ ــروف اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ،مـ ـن ــوه ــا بــأن ـهــا
تـسـعــى إل ــى تــوف ـيــر ال ــوج ـب ــات الـغــذائـيــة
والـ ـس ــال ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـخ ـي ــام وامل ــاب ــس

ً
وتشمل الــدول املستهدفة خارج قطر كال
مــن :ســوريــا ،تركيا ،فلسطني ،قيرغيزيا،
باكستان ،الهند ،نيبال ،كوسوفا ،ألبانيا،
الـ ـب ــوسـ ـن ــة ،إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ولـ ـبـ ـن ــان واألردن
واليمن وكينيا وتونس وتشاد والجئي
الروهينغا.

احتياجات الحملة

وت ـهــدف الـحـمـلــة إل ــى تــوفـيــر احـتـيــاجــات
ال ـش ـتــاء ال ـض ــروري ــة ف ــي خـمـســة مـجــاالت
رئـيـســة ه ــي :ال ـغــذاء واإلي ـ ــواء ،والـصـحــة،
وال ـت ـع ـل ـي ــم واملـ ـ ـ ـ ــواد غ ـي ــر الـ ـغ ــذائـ ـي ــة مــن
خــال عــدد مــن املنتجات التي تحتاجها
الفئات املستهدفة وهي :السالل الغذائية،
املــابــس الـشـتــويــة ،الـبـطــانـيــات ،املــدافــئ،
وق ــود التدفئة ،الـخـيــام ،الـبـيــوت املؤقتة،
ً
م ـس ـت ـلــزمــات اإليـ ـ ـ ــواء ،ف ـض ــا ع ــن تــوفـيــر
األدوية الالزمة واملستلزمات الطبية ،في
ذروة انتشار األمراض املوسمية ،لحماية
الفقراء والالجئني والنازحني من األطفال
وأصـ ـح ــاب األمـ ـ ــراض املــزم ـنــة وال ـح ــاالت
الـ ـع ــاجـ ـل ــة ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب ت ــوف ـي ــر وس ــائ ــل
الوقاية والتعقيم ضــد فـيــروس كــورونــا،
ودعــم استمرار تعليم األطـفــال والشباب
في مناطق اللجوء والنزوح لضمان عدم
تسربهم من املدارس.

طرق التبرع

ون ـظ ـرًا ل ــدخ ــول ب ــرد ال ـش ـتــاء وان ـخ ـفــاض
درج ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة ،ف ــإن «ق ـطــر الـخـيــريــة»
ت ـح ــث أه ـ ــل ال ـخ ـي ــر فـ ــي ق ـط ــر وامل ـق ـي ـمــن
فيها على املسارعة بالتبرع لدعم حملة
الشتاء «دفء وس ــام» .حيث يتوقع أن

تكون معاناة الفئات املستهدفة في هذا
املوسم مضاعفة بسبب فيروس كورونا
في الجانبني الصحي واملعيشي.
ويمكن التبرع للحملة مــن خــال التبرع
امل ـبــاشــر ع ـبــر م ـنــافــذ وف ـ ــروع التحصيل
التابعة لـ «قطر الخيرية» ،أو التواصل مع
مــركــز خــدمــة الـعـمــاء  44667711لجميع
خيارات التبرع النقدي والعيني ،أو عبر
طلب مـنــدوب التحصيل املتنقل للوصل
إلـيـكــم أيـنـمــا كنتم أو مــن خ ــال موقعها
اإللكتروني www.qcharity.orgكما يمكن
التبرع للحملة من خالل الرابط املختصر
 www.qch.qa/winterأو عـبــر تطبيقها
 www.qch.qa/appوكــذلــك عبر محصلي
«قطر الخيرية» وصناديق التبرعات في
املجمعات الـتـجــاريــة ،أو بــإرســال رسالة
نصية قصيرة بالرمز  Winterإلى األرقام
ً
 92632للتبرع بمبلغ  50ريــاال ،و 92642
للتبرع بمبلغ  100ريال و  92015للتبرع
بمبلغ  200ري ــال  92428لـلـتـبــرع بمبلغ
 500ريال.

منجزات حملة الموسم
الماضي

ّ
تمكنت حملة «قـطــر الـخـيــريــة» ملواجهة
مـخــاطــر ال ـش ـتــاء امل ــوس ــم امل ــاض ــي (2019
ـ  )2020م ــن ت ـق ــدي ــم م ـس ــاع ــدات ـه ــا ألك ـثــر
م ــن  1.2م ـل ـي ــون ش ـخ ــص م ــن الــاج ـئــن
والـ ـن ــازح ــن وامل ـح ـت ــاج ــن ف ــي  13دولـ ــة،
وبـ ـتـ ـكـ ـلـ ـف ــة إج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة بـ ـلـ ـغ ــت أكـ ـ ـث ـ ــر مــن
 67مـ ـلـ ـي ــون ريـ ـ ـ ـ ــال ،ش ـم ـل ــت  6مـ ـج ــاالت
رئـيـسـيــة هــي اإلغ ــاث ــة الـشــامـلــة واإلمـ ــداد
ال ـغــذائــي واإليـ ـ ــواء وال ـص ـحــة ،بــاإلضــافــة
إل ــى االح ـت ـيــاجــات األســاس ـيــة والـشـتــويــة
والتماسك االجتماعي وسبل العيش.
ك ـمــا شـمـلــت امل ـس ــاع ــدات ت ــوزي ــع حـقــائــب
ش ـت ــوي ــة ل ــأيـ ـت ــام فـ ــي  9دول تـضـمـنــت
(مالبس شتوية  -بطانية  -سلة غذائية).
وت ــم م ــن خ ــال مـ ـب ــادرة «ألجـ ــل اإلن ـس ــان
 ”H4بــالـتـعــاون بــن املـفــوضـيــة السامية
لشؤون الالجئني و»قطر الخيرية» توزيع
املـ ـس ــاع ــدات ع ـل ــى ال ــاج ـئ ــن ف ــي ال ـع ــراق
واليمن واألردن بقيمة تصل إلى حوالي
 11مليون ريال.
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قلب

قطر

أمل عنب..

وفن تحويل التعليم إلى بهجة للتالميذ
معلمة الرياضيات لـ «العرب» :أستخدم الموسيقى والمشاهد التمثيلية في شرح الدروس
•

علي العفيفي

ّ
قالئل هم املعلمون الذين يجعلون العالقة
مع طالبهم مترابطة بشكل يصل إلى حد
الصداقة ،من هــؤالء املعلمة املصرية أمل
محمد عنب التي ّ
تدرس مادة الرياضيات
ف ـ ــي م ـ ــدرس ـ ــة س ـ ـعـ ــود ب ـ ــن عـ ـب ــد ال ــرح ـم ــن
االبتدائية التي نجحت بسالسة األسلوب،
وفصاحة اللغة العربية ،فــي جعل طالب
فصولها ينتظرون بشغف دروسها.
ّ
ولـعــل مــن إيـجــابـيــات التعلم عــن ُبـعــد هو
اك ـت ـش ــاف أولـ ـي ــاء األمـ ـ ــور قـ ـ ــدرات معلمي
أبـنــائـهــم ف ــي ت ــدري ــس امل ـنــاهــج ،م ــن خــال
ب ــرن ــام ــج "ت ـي ـم ــز" ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ن ــال ــت فـيــه
امل ـع ـل ـمــة أمـ ــل -األم ل ـس ـتــة أب ـ ـنـ ــاء -إشـ ــادة
وإعجابًا كبيرين من أولياء أمور طالبها
الــذيــن كــانــوا يـسـتـعــدون بحماسة لتلقي
دروسهم في الرياضيات.
ّ
وتحكي املعلمة أمل لـ "العرب" كيف تكونت
تلك العالقة الوطيدة مع طالبها ،بالقول
إن ذل ـ ــك ب ـس ـبــب "اع ـ ـت ـ ـمـ ــادي خ ـ ــال ش ــرح
الرياضيات على تبسيط املادة باستخدام
الفنون وعبر املشاهد التمثيلية لألرقام
التي تتحدث وتعبر عن نفسها وربطها
بالبيئة املحيطة ،إضــافــة إلــى االستعانة
بـمـعـلـمــة املــوس ـي ـقــى ف ــي ك ـتــابــة وتـلـحــن
قوانني وخطوات دروس الرياضيات".
وتضيف أنها تعمل على "إشــراك الطالب
فــي تصميم أل ـعــاب إلـكـتــرونـيــة لعرضها

معلمة الرياضيات تستخدم األلعاب التفاعلية لتسهيل فهم الدروس

داخل الحصة ،وتصميم األسئلة ،واختيار
قالب اللعبة التفاعلية".
وق ـبــل جــائ ـحــة "كـ ــورونـ ــا" ،كــانــت تـحــرص
امل ـع ـل ـمــة أمـ ــل ع ـلــى ت ـقــديــم دروس خ ــارج
امل ــدرس ــة م ــع ال ـط ــاب ف ــي مـطــاعــم يحبها
ال ـطــاب كـمـطــاعــم الـبـيـتــزا واآليـ ــس كــريــم،
لشرح موضوعات معينة وصعبة لربطها
بــالـبـيـئــة املـحـيـطــة ب ـهــم ،وإش ـ ــراك الـطــالــب
مــن مستوى التحصيل الـعــالــي فــي شرح

الـ ـ ـ ــدرس ل ـب ـع ــض الـ ـ ـط ـ ــاب ،وت ـص ــوي ــره ــم
وعرض الفيديو على قناة املدرسة وداخل
حصة الرياضيات كمراجعة على الدرس".
وذكـ ـ ـ ــرت م ـع ـل ـمــة ال ــري ــاضـ ـي ــات أن حــالــة
ال ـ ـت ـ ـنـ ــافـ ــس املـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــودة الـ ـ ـت ـ ــي أن ـش ــأت ـه ــا
ب ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــاب ج ـع ـل ـت ـه ــم يـ ـحـ ـب ــون امل ـ ـ ــادة
وينتظرونها في موعدها؛ ألنهم يجدون
"تعليمًا ممزوجًا بــاملــرح واملنافسة فيما
بـيـنـهــم ف ــي م ـغ ــام ــرات ال ـب ـحــث ع ــن الـكـنــز،

ّ
المعلمة تعمل على إشراك الطالب المتميزين في شرح الدروس

وامل ـح ـق ــق كـ ــونـ ــان ،وسـ ـل ــم الـ ـتـ ـف ــوق ،وف ــي
النهاية يأتي التكريم املعنوي".
امل ـع ـل ـمــة أمـ ــل ت ـش ــدد ع ـلــى حــرص ـهــا على
ّ
تحضير حصة التعلم عن ُبعد ،من خالل
الـتــواصــل الـجـيــد مــع أول ـيــاء األمـ ــور ،عبر
برنامج "تيمز" ،والسؤال عن أية صعوبات
أو تأخير لدى أبنائهم في حل الواجبات
امل ـط ـلــوبــة م ـن ـهــم ،م ـمــا س ــاع ــد ف ــي تـقــريــب
املسافة بني املعلم والطالب.

وتنصح أمــل زمــاء هــا املعلمني بالتفكير
في الحصة على أنها "زيارة من أم أو أخت
كبيرة لطالب مــن مستوى عمري محدد،
ب ـح ـيــث ت ـت ــم دراس ـ ـ ــة ط ــري ـق ــة ت ـف ـك ـيــر ه ــذه
املــرحـلــة الـعـمــريــة مــن حـيــث مــا يفضلونه
ومـ ــا ي ـس ـت ـهــوي ـهــم الس ـت ـخ ــدام ــه ف ــي ه ــذه
ال ــزي ــارة للفت انتباههم وسـهــولــة تقديم
الدرس".

خارطة طريق

لتفادي «االحتراق النفسي»

د .العربي عطاء هللا

د .العربي عطاء
الله لـ «العرب»:
التخفيف من
الضغوط
وبناء صداقات
قوية يمنعان
«االنفجار»
•

الدوحة  -العرب

أكـ ـ ــد الـ ــدك ـ ـتـ ــور ال ـ ـعـ ــربـ ــي ع ـ ـطـ ــاء ال ـ ـلـ ــه ق ـ ــوي ـ ــدري،
اس ـت ـش ــاري ف ــي اإلرشـ ـ ــاد ال ـن ـف ـســي واألس ـ ـ ــري ،أن
االحـ ـت ــراق الـنـفـســي م ــن أك ـثــر ال ـظــواهــر الـنـفـسـيــة
واالجتماعية تعقيدًا ،وأنـهــا تحتل مكانًا كبيرًا

إعالن مبوب
إعالن تغيير اسم
يعلن السيد /حسن ابراهيم محمود احمد ماضي
الجنســـية فلسطيني  -جــــواز سفـــر رقـــم٣١٦٣٢٢٠ :
رقـــم شخــصي٢٨٠٩٩٩٠٠٣٩٤ :
عن رغبته في تغيير اسمه ليصبح باسم:

حسن ابراهيم محمود ماضى
فمن لديه معارضة في ذلك فليتقدم إلى اإلدارة العامة للجوازات
خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ إعالنه في الجريدة.

ف ــي ال ــوق ــت امل ـع ــاص ــر ،وق ـ ــال ل ـ ـ " ال ـ ـعـ ــرب"إن هــذه
الـ ـظ ــاه ــرة تـ ـح ــدث ب ـش ـكــل م ـ ـتـ ــدرج ،ف ـف ــي ال ـب ــداي ــة
يـ ـك ــون ال ـش ـخ ــص فـ ــي ك ــام ــل الـ ــرضـ ــا عـ ــن ال ـع ـمــل
الــذي يقوم بــه ،ولكن عندما ال يجد ما يتناسب
مـعــه فــي ال ـق ـيــام ب ـهــذا الـعـمــل ت ـبــدأ نـسـبــة الــرضــا
باالنخفاض بشكل تدريجي ،وتقل نسبة إنجاز
ال ـع ـمــل ،وال ـش ـعــور ب ــاإلره ــاق ال ـبــدنــي والــذه ـنــي،
حتى يصل إلى أعلى درجات االحتراق النفسي".
وأوض ــح أن هــذا االح ـتــراق يظهر بشكل ملحوظ
فــي الـسـلــوكـيــات وال ـحــالــة الـنـفـسـيــة ،حـتــى يصل
الـ ـف ــرد ف ــي ن ـه ــاي ــة األمـ ـ ــر إل ـ ــى م ــرح ـل ــة االن ـف ـج ــار
ال ـن ـف ـســي ،الف ـت ــا إل ــى أن ه ــذه ال ـحــالــة تـ ــؤدي إلــى
نـتـيـجـتــن ،إم ــا أن يـفـضــل ال ـش ـخــص ت ــرك الـعـمــل
الــذي يقوم به لعدم الراحة النفسية ،أو التفكير
في الهروب من الحياة عن طريق االنتحار.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن هـ ـن ــاك أس ـب ــاب ــا عـ ــدة ت ـ ــؤدي إل ــى
االحـتــراق النفسي ،منها الـضـغــوط الناجمة عن

ال ــوظ ــائ ــف ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا األشـ ـخ ــاص ،وال ــذي ــن
ـال ب ــامل ـس ــؤول ـي ــة ال ـكــام ـلــة
ي ــوج ــد ل ــدي ـه ــم ح ــس ع ـ ـ ٍ
ّ
توجه إليهم للقيام بها ،ومن
تجاه األعمال التي
يـقــومــون ب ــأداء األع ـمــال عـلــى أكـمــل وجــه وبشكل
مثالي.
وأوضح أن من بني األسباب املؤدية إلى االحتراق
النفسي ،عــدم التكيف مــع بيئة العمل املحيطة،
وكلما ازداد هــذا الشعور بـعــدم التأقلم ارتفعت
نـسـبــة ح ــدوث االح ـت ــراق الـنـفـســي نـتـيـجــة تــواجــد
الفرد في هذه البيئة التي يعمل بها ،منوهًا بأن
أسـبــاب هــذه املشكلة تحوي الكثير مــن الظروف
االقتصادية واألساليب اإلداريــة املستخدمة في
تنظيم العمل.
وأكــد أن عــدم الـتـقــديــر ،أو قـلــة التحفيز ،يــؤديــان
إل ــى ال ـش ـعــور بــاالك ـت ـئــاب وامل ـلــل وال ـك ــره الـشــديــد
للعمل ،والوقوع في دائرة االحتراق النفسي.
وق ـ ــال" :إن ال ــوق ــاي ــة م ــن ه ــذه امل ـش ـك ـلــة ت ـك ـمــن فــي

ض ـ ـ ــرورة ال ـع ـي ــش فـ ــي ب ـي ـئ ــة مـ ـت ــوازن ــة مـ ــن كــافــة
الـ ـج ــوان ــب ال ـن ـف ـس ـي ــة والـ ـب ــدنـ ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة،
والحصول على قدر كبير من االسترخاء الذهني
للتخلص من كافة االنتهاكات النفسية".
وأوضــح أن هـنــاك عــوامــل وقائية أخــرى ،مثل أن
يكون لدى الفرد العديد من الصداقات التي تقدم
ل ــه ال ـع ــون وامل ـس ــاع ــدة ،وأن ت ـســاعــده ع ـلــى إدارة
حياته بشكل جيد ،وتخطي مختلف الصعوبات
والـ ـضـ ـغ ــوط ــات الـ ـت ــي ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا فـ ــي ح ـيــاتــه
الشخصية بشكل عام ،والعمل بشكل خاص.
ودع ــا إلــى ض ــرورة الـحـصــول عـلــى قــدر كبير من
الراحة الذهنية باالبتعاد عن العمل وضغوطاته
ق ــدر اإلم ـك ــان ،م ـحــذرًا مــن الـبـقــاء فــي الـعـمــل أكـثــر
من عدد الساعات املحددة؛ ألن هذا البقاء يمثل
م ــزي ــدًا م ــن ال ـض ـغــط ال ـن ـف ـســي ،وي ـ ــؤدي إل ــى املـلــل
وكراهية العمل ،نتيجة االحـتــراق النفسي الذي
يصاب به.

قطر

قلب
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إنجاز طرق

تخدم  3محطات وقود في أبوصلبة والنقيان وسيلين
«أشغال» اعتمدت على المنتج المحلي في معظم أعمال المشروع
•

الدوحة-

أعلنت هيئة األش ـغــال الـعــامــة «أش ـغــال»،
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ت ـن ـف ـيــذ ش ـب ـكــة م ــن ال ـط ــرق
واملــداخــل وامل ـخــارج بطول إجمالي ّ
يقدر
بحوالي  4.1كيلو متر ،لخدمة  3محطات
لـلــوقــود فــي منطقة أبــوصـلـبــة والـنـقـيــان
وط ــري ــق س ـي ـلــن ،ض ـمــن أعـ ـم ــال املــرح ـلــة
ال ـســادســة ب ـم ـشــروع تـحـســن ال ـط ــرق في
جنوب الدوحة الكبرى .ويهدف املشروع
إلى توفير طرق ومداخل آمنة ملستخدمي
محطات البترول ،وتنظيم الحركة املرورية
حولها ،ويندرج املشروع في سياق خطة
الـهـيـئــة لـتـطــويــر شـبـكــة الـ ـط ــرق الـقــائـمــة
ورفـ ــع كـفــاء تـهــا ف ــي مـنــاطــق مختلفة من
ال ــدول ــة .وقــالــت فــاطـمــة ص ــات ،مهندسة
املشروع بقسم املناطق الجنوبية ،بــإدارة
مشروعات الطرق بهيئة األشغال العامة
«أش ـ ـغـ ــال» ،حــرصــت الـهـيـئــة عـلــى توفير
شبكة لـلـطــرق محيطة بمحطات بـتــرول
أبوصلبة والنقيان وطريق سيلني ،وذلك
ل ـخ ــدم ــة م ـس ـت ـخــدمــي ه ـ ــذه امل ـن ـش ــآت مــن

فاطمة صالت

مــرتــادي وس ـكــان ه ــذه املـنــاطــق واملـنــاطــق
املـجــاورة .وأش ــارت إلــى أهمية تنفيذ هذا
املـ ـش ــروع ال ـ ــذي ي ـخ ــدم م ـح ـطــات ال ــوق ــود
ويسهل الوصول إليها ،إلى جانب توفير
ع ـنــاصــر ســامــة ال ـط ــري ــق ،ح ـيــث ستلبي
ال ـطــرق الـجــديــدة احـتـيــاجــات مستخدمي
الـ ـط ــري ــق ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه املـ ـن ــاط ــق واملـ ـن ــاط ــق
املجاورة لها ،من أجل وصول آمن ومريح.
وتتمثل أعمال املشروع في تنفيذ طريق

بـ ـط ــول  1.4ك ـي ـل ــو مـ ـت ــر لـ ـخ ــدم ــة مـحـطــة
أب ــوص ـل ـب ــة ،وط ــري ــق ب ـط ــول  2كـيـلــو متر
يحيط بمحطة النقيان ،وطريق بطول 0.7
كم لخدمة محطة سيلني ،مع توفير أنظمة
اإلنارة واألرصفة ،إلى جانب تنفيذ أعمال
تصريف املياه وحماية خطوط الكهرباء
واالتـ ـص ــاالت وال ـخــدمــات الـقــائـمــة ،ضمن
األع ـم ــال ال ـتــي ت ــم تـنـفـيــذهــا ف ــي محطتي
أبــوص ـل ـبــة ونـ ـقـ ـي ــان .وال ـج ــدي ــر بــالــذكــر،
أن ـ ــه ت ــأك ـي ـدًا م ــن «أشـ ـ ـغ ـ ــال» ع ـل ــى دعـمـهــا
للمصنعني املحليني واملنتج املحلي ،جرى
االعـتـمــاد على م ــواد ومصنعني محليني
فــي أغـلــب أعـمــال مـشــروع تحسني الطرق
ف ــي ج ـن ــوب ال ــدوح ــة ال ـك ـب ــرى « -املــرح ـلــة
 ،»6وقـ ــد جـ ــرى االع ـت ـم ــاد ع ـلــى امل ـص ــادر
املحلية القطرية لتوريد مــواد وعناصر
مختلفة ،مثل أعمدة ومصابيح اإلنارة
وإشــارات املــرور واألنابيب الخرسانية
واإلسـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــت وال ـ ـ ـلـ ـ ــوحـ ـ ــات اإلرش ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
واملــروريــة والخطوط األرضية وغيرها
مــن امل ــواد ،لتصل نسبة املـكــون املحلي
إلى  % 90من إجمالي املواد املستعملة.

إنفوجراف يوضح مسار األعمال المنجزة

«البلدي»يوصي بحمالت توعية حول «المنتج الوطني»
•

الدوحة -

نــاقــش املـجـلــس الـبـلــدي املــركــزي،
برئاسة سعادة السيد محمد بن
ح ـم ــود ش ــاف ــي آل ش ــاف ــي رئـيــس
املجلس ،تقرير وتوصيات لجنة
الخدمات واملرافق العامة ،بشأن
«عــدم وجــود كود خاص للمنتج
ال ـق ـطــري» ،والـ ـص ــادرة بـنــاء على
امل ـق ـت ــرح املـ ـق ــدم م ــن ال ـس ـيــد علي
بن فهد الشهواني ممثل الدائرة
ال ـثــان ـيــة بــامل ـج ـلــس ،وبـ ـن ــاء على
الـ ـتـ ـق ــري ــر وال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات ب ـش ــأن
«عــدم وجــود كود خاص للمنتج

الـ ـقـ ـط ــري» ،ال ـ ـصـ ــادرة ب ـن ــاء على
املقترح املقدم من السيد علي بن
فـهــد الـشـهــوانــي عـضــو املـجـلــس،
رفعت اللجنة توصية إلى وزارة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،ب ــزي ــادة
ال ـن ـش ــرات وال ـح ـم ــات الـتــوعــويــة
للمنتجني بأهمية الباركود.
كما استعرض املجلس توصيات
وت ـقــريــر الـلـجـنــة بـشـ ـ ــأن «إن ـشــاء
ه ـي ـئــة ع ــام ــة مـخـتـصــة بــالـقـطــاع
الــزراعــي وسالمة األغــذيــة» ،بناء
ع ـلــى امل ـق ـت ــرح املـ ـق ــدم م ــن الـسـيــد
ع ـلــي ب ــن م ـح ـمــد امل ـه ـن ــدي ممثل
الدائرة  26باملجلس.

ورفعت اللجنة توصية ملخاطبة
وزارة الـبـلــديــة والـبـيـئــة ،بالنظر
فــي إمـكــانـيــة إن ـشــاء كـيــان خــاص
مـ ـسـ ـتـ ـق ــل ب ـ ــالـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــي
وسالمة األغذية في الدولة.
ون ــاق ــش امل ـج ـلــس إفـ ـ ــادة الـلـجـنــة
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ال ـ ـ ـ ـ ــرد عـ ـ ـل ـ ــى تـ ــوص ـ ـيـ ــات
امل ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ب ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــوص «دع ـ ـ ـ ــم
املواطن في ترميم وإعادة تأهيل
وتطوير مسكنه» الـصــادرة بناء
ع ـلــى امل ـق ـت ــرح املـ ـق ــدم م ــن الـسـيــد
م ـش ـع ــل بـ ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـن ـع ـي ـمــي
م ـم ـث ــل الـ ـ ــدائـ ـ ــرة  18ب ــامل ـج ـل ــس،
وإفادة بشأن الرد على توصيات

امل ـج ـلــس ب ـخ ـصــوص «إج ـ ـ ــراءات
األمـ ـ ـ ــن وال ـ ـسـ ــامـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــورت
كابن» الصادرة بناء على املقترح
امل ـ ـقـ ــدم مـ ــن ال ـس ـي ــد ع ـب ــدال ـل ــه بــن
سعيد السليطي ممثل الدائرة 7
باملجلس ،وإفادة بشأن الرد على
ت ــوص ـي ــات امل ـج ـل ــس بـخ ـصــوص
«م ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة ظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرة امل ـ ـبـ ــانـ ــي
املهجورة» ،والصادرة في الدورة
الخامسة.
ع ــرض اإلفـ ـ ــادات الـسـيــد عـلــي بن
م ـح ـم ــد املـ ـهـ ـن ــدي رئ ـ ـيـ ــس لـجـنــة
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات واملـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــق ال ـ ـعـ ــامـ ــة،
مــوضـحــا أن اللجنة أوص ــت بــأن

تنفيذ  863تقرير مراقبة بيئية في  10أشهر
•

الدوحة -

جانب من حملة تعقيم الحدائق في بلدية أم صالل

أش ــرف ــت وزارة ال ـب ـل ــدي ــة وال ـب ـي ـئــة
م ـم ـث ـل ــة ب ـق ـس ــم الـ ـت ــدقـ ـي ــق ال ـب ـي ـئــي
التابع إلدارة التفتيش الصناعي
وم ـكــاف ـحــة ال ـت ـل ــوث ،ع ـلــى ع ــدد من
ت ـقــاريــر املــراق ـبــة الـبـيـئـيــة ال ــدوري ــة
وإشـعــارات حرق الغاز والحوادث،
وسـ ـ ـج ـ ــات ت ــأثـ ـي ــر امل ـ ـن ـ ـشـ ــأة ع ـلــى
البيئة لعدد من املنشآت الصناعية
في مختلف مناطق الدولة.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل الـ ـقـ ـس ــم خـ ـ ــال ال ـش ـهــر
املاضي  130تقريرًا ،تمت دراستها
والتدقيق عليها ،والتأكد من مدى
االم ـت ـثــال للمعايير والـتـشــريـعــات
البيئية القطرية.
وقد بلغ عدد التقارير املستلمة منذ
بداية يناير حتى أكتوبر املاضيني،
 863تـقــريـرًا ج ــرى الـتــدقـيــق عليها
وعمل الالزم بشأنها.
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،نـ ـ ـف ـ ــذت ب ـل ــدي ــة
أم ص ـ ــال م ـم ـث ـلــة ب ـ ـ ـ ــإدارة شـ ــؤون
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،أمـ ـ ــس ،ح ـم ـلــة تـطـهـيــر
وت ـع ـق ـي ــم ح ــدي ـق ـت ــي ال ـخ ــري ـط ـي ــات
للعائالت وأم صالل محمد ،ويأتي
ذلك ضمن جهود البلدية املستمرة
لتعقيم وتطهير املرافق واملنشآت
ال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة ،حـ ـف ــاظ ــا عـ ـل ــى ص ـحــة
وسالمة الجمهور.

الرد مكتمل ،وعلى األمانة العامة
م ـتــاب ـعــة م ــا ي ـس ـت ـجــد حـ ــول ذل ــك
ً
مستقبال.
وتضمن جــدول األعمال مناقشة
إفـ ــادة الـلـجـنــة الـقــانــونـيــة ،بشأن
الـ ـ ـ ــرد عـ ـل ــى ت ــوصـ ـي ــات امل ـج ـلــس
ب ـخ ـص ــوص «ض ـ ــواب ـ ــط تـنـظـيــف
الـشــاحـنــات بـعــد عمليات تفريغ
الـحـمــوالت» ،الـصــادرة بناء على
املـقـتــرح املـقــدم مــن السيد محمد
بن صالح الخيارين ممثل الدائرة
 16باملجلس ،وإف ــادة بشأن الــرد
ع ـل ــى ت ــوصـ ـي ــات امل ـج ـل ــس ح ــول
«تـطـبـيــق ال ـقــانــون رق ــم  15لسنة

 2010ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص بـ ـحـ ـظ ــر س ـكــن
تـجـمـعــات الـعـمــال داخ ــل مناطق
سكن ال ـعــائــات» ،ال ـصــادرة بناء
ع ـلــى امل ـق ـت ــرح املـ ـق ــدم م ــن الـسـيــد
عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي،
ممثل الدائرة  10باملجلس.
وع ـ ــرض ـ ــت اإلفـ ـ ـ ـ ـ ــادات األسـ ـ ـت ـ ــاذة
شـيـخــة ب ـنــت ي ــوس ــف الـجـفـيــري،
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة،
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ال ـل ـج ـن ــة أوصـ ــت
بــاالك ـت ـفــاء ب ـمــا ج ــاء ب ــال ــرد ،وأن
الرد مكتمل ،وعلى األمانة العامة
م ـتــاب ـعــة م ــا ي ـس ـت ـجــد حـ ــول ذل ــك
ً
مستقبال.

وضع عالمات توضيحية
بطريق «سيلين  -خور العديد»

العالمات التوضيحية بالطريق تهدف لسالمة الجمهور

•

الدوحة -

•

قـ ــامـ ــت وزارة الـ ـبـ ـل ــدي ــة وال ـب ـي ـئ ــة
ممثلة ب ــإدارة املحميات الطبيعية
بالتعاون مع مركز مواتر ومجموعة
شـ ــاطـ ــئ الـ ـبـ ـح ــر ،بـ ــوض ــع ع ــام ــات
توضيحية للدخول والخروج على
طـ ــول ال ـط ــري ــق ال ــراب ــط ب ــن سيلني
ومنطقة خور العديد ،إلرشاد رواد
املنطقة وتفادي الحوادث ،وناشدت
الــوزارة الجمهور بضرورة االلتزام
بــاشـتــراطــات ســامــة الـطــريــق .ومــن
ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ن ـف ــذت ب ـلــديــة ال ــري ــان

م ـم ـث ـل ــة بـ ـقـ ـس ــم ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة الـ ـع ــام ــة،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع وزارة الـ ـتـ ـج ــارة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ،واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األم ـن ـي ــة
بـ ــوزارة الــداخـلـيــة ،حملة تفتيشية
مشتركة بمنطقة معيذر الشمالي.
أس ـفــرت الـحـمـلــة عــن وض ــع ملصق
إخ ـ ـط ـ ــار عـ ـل ــى جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
املهملة فــي املنطقة ،والتنبيه على
جـمـيــع م ـخــال ـفــات ال ـن ـظــافــة الـعــامــة
التي تشوه املنظر العام ،كما جرى
إصــدار  160محضر ضبط مخالفة
نظافة عامة وإعالنات.

10

العدد 11749
األربعاء  3ربيع اآلخر 1442هـ |  18نوفمبر 2020م

قلب

قطر

«حمد الطبية»

ّ
توفر الرعاية لـ  1800مريض بالجلطات الدماغية
المؤسسة تستخدم تقنية متقدمة لفتح األوعية
الدموية المغلقة في غير حاالت «اإلذابة»

ّ
جناح تصوير أوعية الجهاز العصبي يوفر خدمة متقدمة

•

الدوحة -

واص ـلــت مــؤسـســة حـمــد الـطـبـيــة خــدمــات
تــوفـيــر الــرعــايــة اآلم ـنــة والـفـعــالــة لجميع
املرضى ،ســواء املصابني بسكتة دماغية
مؤكدة أو املشتبه في إصابتهم رغم أزمة
فيروس كورونا «كوفيد.»19-
منذ بداية العام الحالي ،جرى إدخال أكثر
من  1800مريض لوحدة عــاج الجلطات
الـ ــدمـ ــاغ ـ ـيـ ــة ب ـم ـس ـت ـش ـف ــى ح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـع ـ ــام،
وتشخيص مــا ي ـقــارب  1200مــريــض من
املـصــابــن بجلطة دمــاغـيــة مــؤكــدة ،و600
مــريــض مــن املـصــابــن بــأعــراض مشابهة
للسكتة الدماغية.
تمثل السكتة الدماغية أحد أهم مسببات
الوفاة ،والسبب األول لإلصابة باإلعاقة
املــزم ـنــة عــامل ـيــا ،ويـعـتـبــر م ـعــدل اإلصــابــة
بالسكتة الدماغية في دولة قطر مرتفعًا،
نظرًا النتشار العديد مــن عــوامــل الخطر
املسببة للجلطة الــدمــاغـيــة بــن السكان،
مثل مرض السكري ،والتدخني ،والسمنة،
وارتـفــاع الكوليسترول في الــدم ،وضغط
الدم وقلة النشاط البدني.
وق ــال الــدكـتــور أحـمــد ع ــون رئـيــس معهد
العلوم العصبية بمؤسسة حمد الطبية:
«ق ــام ــت خ ــدم ــة رع ــاي ــة م ــرض ــى الـسـكـتــة
الدماغية في املؤسسة بتحسينات كبيرة
للطريقة التي تقدم بها الرعاية للمرضى،
كما حصلت على االعتماد مرتني من قبل

مستشفى حمد العام

اللجنة الدولية املشتتركة ،مما يؤكد مدى
جودة وسالمة الرعاية التي تقدمها».
وأضاف« :قمنا بإنشاء خدمات ووحدات
ج ــدي ــدة ،م ـثــل وح ـ ــدة ال ـس ـك ـتــة الــدمــاغ ـيــة
الجديدة فــي عــام  ،2014وجـنــاح تصوير
أوع ـيــة الـجـهــاز الـعـصـبــي فــي ع ــام ،2016
وعـيــادة الوقاية من الجلطات الدماغية،
ووحدة التقييم السريع للسكتة الدماغية
في عام .»2018
وأشار الدكتور نافيد أخطر استشاري

أول ط ــب األعـ ـص ــاب ،ورئ ـي ــس خــدمــات
ع ــاج الـجـلـطــات الــدمــاغـيــة بــاملــؤسـســة،
إل ــى حـ ــدوث زي ـ ــادة تــدري ـج ـيــة ف ــي عــدد
املرضى املشتبه في إصابتهم بالسكتة
ال ــدم ــاغـ ـي ــة خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخـ ـي ــرة
بــاملــؤسـســة ،وق ــد تــابـعــت فــرقـنــا الطبية
العمل بكفاءة عالية بمجرد ظهور خطر
اإلصابة بفيروس كورونا «كوفيد»19-
للتكيف بسرعة مــع الطريقة الجديدة
لتقديم الرعاية ملرضانا وضمان سالمة

استئصال آفة ورمية نادرة بالعمود الفقري لطفلة
•

الدوحة -

أجــرى املستشفى األهلي جراحة ناجحة
الستئصال آفــة ورمية نــادرة في العمود
الفقري ،بالفقرات الصدرية العليا لطفلة
عـمــرهــا  10س ـن ــوات ،تـقــع مـبــاشــرة خلف
الـشــرايــن الرئيسية الـخــارجــة مــن القلب،
واألوردة الرئيسية الداخلة إليه.
وق ــد اسـتـقـبــل املـسـتـشـفــى الـطـفـلــة (ن .م)
فــي عـيــادة جــراحــة املــخ والعمود الفقري،
وهـ ــي ت ـعــانــي م ــن ألـ ــم ظ ـه ــري ام ـت ــد على
مــدار شهرين ،مع شكوى الطفلة من ثقل
الطرفيني السفليني عند املشي.
وقـ ـ ـ ــال الـ ــدك ـ ـتـ ــور فـ ــاتـ ــح ال ـب ـش ـي ــر املـ ـل ــك،
اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ج ـ ــراح ـ ــة امل ـ ـ ــخ واألع ـ ـص ـ ــاب
وال ـع ـم ــود ال ـف ـق ــري ف ــي امل ـس ـت ـش ـفــى« :إن ــه
ب ـعــد إج ـ ــراء ال ـك ـشــف ال ـط ـبــي وال ـف ـحــوص
الشعاعيةّ ،
تبي إصــابــة الطفلة بانهدام
كــامــل فــي الـفـقــرة الـظـهــريــة الـثــانـيــة ()T2
نتيجة لــوجــود آفــة ورمـيــة داخ ــل الفقرة،
مما سبب ضغطًا على النخاع الشوكي».
وأض ــاف« :ج ــرى اتـخــاذ ال ـقــرار بــإجــراء
عملية جراحية عاجلة للمريضة بعد

صورة توضح موضع إجراء الجراحة

مناقشة دواعي الجراحة وأهدافها مع
والديها ،وتمثلت في معالجة األعراض
ال ـ ـحـ ــادة م ــن اآلالم ،وض ـع ــف أع ـصــاب
العضالت عــن طريق رفــع الضغط عن
الـنـخــاع الـشــوكــي واألع ـص ــاب ،وإع ــادة
ت ـش ـك ـيــل الـ ـعـ ـم ــود الـ ـفـ ـق ــري وت ـث ـب ـي ـتــه،
ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة لـ ـ ـت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــد الـ ـتـ ـشـ ـخـ ـي ــص

د .فاتح البشير الملك

بالفحص املخبري لألنسجة املريضة
املستأصلة.
وأضاف« :نظرًا لندرة مثل هذه الحاالت
كــان التحدي األكبر هو كيفية الوصول
اآلم ــن ملــوقــع ال ــورم ،خصوصًا أن الجزء
امل ـ ـصـ ــاب مـ ــن الـ ـعـ ـم ــود الـ ـفـ ـق ــري هـ ــو فــي
الفقرات الصدرية العليا خلف الشرايني
الرئيسية الخارجة من القلب ،واألوردة
الــرئ ـي ـس ـيــة ال ــداخـ ـل ــة إلـ ـي ــه ،إض ــاف ــة إل ــى
بنى أخ ــرى كثيرة حـســاســة» ،الفـتــا إلى
أن ــه ج ــرى التخطيط لـخـطــوات العملية
الـ ـج ــراحـ ـي ــة ب ــدق ــة م ـت ـن ــاه ـي ــة ب ــواس ـط ــة
جراحي األعـصــاب ،بمعاونة استشاري
األوع ـ ـيـ ــة ال ــدم ــوي ــة ،ب ـع ــد دراس ـ ـ ــة ص ــور
الرنني املغناطيسي ،وأشعة الكمبيوتر
الطبقية.
كـمــا تــم إجـ ــراء الـعـمــل ال ـجــراحــي بمدخل
أمـ ـ ــامـ ـ ــي ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـع ـ ـنـ ــق وأع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـصـ ــدر
ب ــاس ـت ـخ ــدام امل ـج ـه ــر الـ ـج ــراح ــي ،لـيـتـبــن
حـيـنـئــذ أن األمـ ــر ل ــم يـقـتـصــر ع ـلــى تــآكــل
الفقرة الصدرية الثانية ،إال أن الــورم قد
ام ـتــد كــذلــك للنصف ال ـع ـلــوي مــن الـفـقــرة
يثن ذلــك الفريق الطبي عن
الثالثة .ولــم ِ
املـتــابـعــة ،والـ ــذي ق ــام بــاسـتـئـصــال ال ــورم
ً
كامال وإزالة الفقرات املصابة ،واستبدالها
بفقرة صناعية من معدن التيتانيوم تم
ثبيتها بصفيحة معدنية على الفقرات
السليمة املجاورة.
وأكد أن التدخل الجراحي السريع والدقيق
ّ
مــكــن الـفــريــق الطبي باملستشفى األهلي
أن يــرفــع الـضـغــط الـحــاصــل عـلــى النخاع
ال ـش ــوك ــي واس ـت ــرج ــاع ال ـش ـكــل الـطـبـيـعــي
ل ـل ـع ـمــود ال ـف ـق ــري ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وخــرجــت
الطفلة من املستشفى بعد ثالثة أيام فقط
مــن تــاريــخ ال ـجــراحــة .وق ــد ثـبــت مخبريًا
أن الـ ــورم مــن ال ـنــوع الـحـمـيــد ،وق ــد أشــاد
والدا الطفلة بدور األطباء وتعاونهم بني
بعضهم البعض إلنقاذ الطفلة.

املرضى واملوظفني.
وأوضــح أن فــرق السكتة الدماغية نفذت
كــافــة ال ـبــروتــوكــوالت الــازمــة عـلــى الـفــور
ملـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوى ،م ـ ــع إطـ ـ ـ ــاق خ ــدم ــة
االس ـت ـش ــارات الـهــاتـفـيــة ملــرضــى السكتة
الــدمــاغـيــة مـمــن هــم بـحــاجــة إل ــى مواعيد
متابعة ،حيث مكنت خدمة االستشارات
ال ـه ــات ـف ـي ــة مـ ــرضـ ــى ال ـس ـك ـت ــة ال ــدم ــاغ ـي ــة
امل ـت ـع ــاف ــن م ــن م ــواص ـل ــة ت ـل ـقــي امل ـش ــورة
الطبية في منازلهم بأمان ،منوهًا بإدخال

مرضى السكتة الدماغية الحادة املشتبه
بإصابتهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى
ح ـم ــد ال ـ ـعـ ــام ،م ــع ن ـق ــل امل ــرض ــى ب ـم ـجــرد
تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى أحد
املرافق باملؤسسة.
وق ـ ــال ال ــدك ـت ــور أي ـم ــن زك ــري ــا اس ـت ـشــاري
أول ال ـطــب ال ـعــاجــي الـعـصـبــي بــاألشـعــة
الـ ـت ــداخـ ـلـ ـي ــة ب ـم ـس ـت ـش ـف ــى حـ ـم ــد ال ـ ـعـ ــام:
«ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى اس ـت ـخ ــدام تـقـنـيــة إذاب ــة
الـ ـجـ ـلـ ـط ــات ،وه ـ ــو ع ـ ــاج فـ ـع ــال لـلـسـكـتــة
ال ــدم ــاغ ـي ــة اإلقـ ـف ــاري ــة الـ ـح ــادة ي ـع ـمــل عن
طريق تكسير الجلطات ،ونستخدم حاليًا
بشكل منتظم تقنية تداخلية الستئصال
ال ـخ ـث ــرات م ــن الـ ـش ــراي ــن ،وهـ ــو نـ ــوع من
الجراحة طفيفة التوغل التي تعمل على
إزالـ ــة الـجـلـطــات ال ــدم ــوي ــة ،تـعـتـبــر تقنية
استئصال الخثرة متقدمة للغاية وفعالة
لفتح األوعية الدموية املغلقة ،في الحاالت
التي ال تكفي فيها تقنية إذابــة الجلطات
لفتحها».
وأك ـ ـ ـ ــد ت ـش ـخ ـي ــص  798حـ ــالـ ــة م ـص ــاب ــة
بــال ـس ـك ـتــة ال ــدم ــاغ ـي ــة اإلقـ ـف ــاري ــة م ــن بــن
 1200ح ــال ــة إصـ ــابـ ــة مـ ــؤكـ ــدة بــالـسـكـتــة
الدماغية لهذا الـعــام ،ناجمة عن انسداد
في الشريان الــذي يمد الدماغ بالدم ،من
بينهم  73مريضًا تلقوا العالج عن طريق
تقنية إذابة الجلطات ،و 19حالة خضعت
لعملية استئصال الخثرة.

«تكساس» تستعرض آفاق تطوير
أنظمة الطاقة في المدن
•

الدوحة -

كـشـفــت جــام ـعــة ت ـك ـســاس إي أن ــد أم
فــي قـطــر ،شريكة مؤسسة قـطــر ،عن
مـ ـش ــارك ــة ي ــاس ــر الـ ـجـ ـي ــده ،الــرئ ـيــس
التنفيذي للشركة القطرية لتبريد
املناطق «قـطــر ك ــوول» ،بكلمة خالل
نـ ـ ـ ــدوة غـ ـ ـ ٍـد ضـ ـم ــن س ـل ـس ـل ــة نـ ـ ــدوات
املعرفة املفتوحة عبر منصة زووم.
ويـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرق الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــده خـ ـ ـ ــال ك ـل ـم ـتــه
بعنوان «الضرورة الحتمية ألنظمة
ت ـبــريــد امل ـن ــاط ــق م ــن أجـ ــل مستقبل
أفـ ـ ـض ـ ــل» ،إلـ ـ ــى اآلف ـ ـ ـ ــاق امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
ألنـظـمــة ال ـطــاقــة ف ــي املـ ــدن ،وتـطــويــر
حلول التبريد التقليدية إلى أنظمة
تـبــريــد مـسـتــدامــة ،إذ يـمـكــن ألنظمة
تبريد املناطق املساهمة فــي تقليل
الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ،وت ــرشـ ـي ــد
استهالك إمــدادات الطاقة الرئيسية،
وأوض ـ ــح ال ـج ـيــده أن أن ـظ ـمــة تـبــريــد
املناطق تمثل بالنسبة لكثيرين أحد
م ـظــاهــر الــرفــاه ـيــة ف ــي املـ ــدن الـثــريــة
واملـ ـ ــزدهـ ـ ــرة ،غ ـي ــر أن ه ـ ــذا ال ـت ـصــور
ي ـ ـت ـ ـجـ ــاهـ ــل ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة
العتماد مثل هــذه األنظمة ،لضمان
االسـتــدامــة فــي دول ــة قطر ومختلف
أنحاء العالم.
وتعتبر «قطر ك ــوول» إحــدى خمس
شــركــات رائ ــدة على مستوى العالم
ف ــي م ـج ــال أن ـظ ـمــة ت ـبــريــد امل ـنــاطــق،
وتمتلك وتــديــر أكبر محطة لتبريد
امل ـن ــاط ــق ف ــي ال ـع ــال ــم ض ـمــن جــزيــرة
اللؤلؤة -قطر.
وت ـم ـث ــل ال ـش ــرك ــة املـ ـح ــرك الــرئ ـي ـســي
لتطوير تقنيات التبريد املستدامة
فــي دول ــة قـطــر ،عـبــر تــوفـيــر خــدمــات
التبريد ملنطقتني رئيسيتني ،بقدرة
إجمالية تبلغ  237ألــف طــن تبريد،

ياسر الجيده

وتتواصل مسيرة نمو الشركة بعد
اإلعالن مؤخرًا عن بدء أعمال تشييد
خامس محطات تبريد املناطق في
جزيرة اللؤلؤة-قطر.
وي ـت ـم ـت ــع الـ ـجـ ـي ــده ب ـخ ـب ــرة واس ـع ــة
ف ــي ق ـط ــاع ال ـط ــاق ــة ،تـمـتــد ألك ـث ــر من
ّ
 10س ـن ــوات ،كـمــا تـســلــم ال ـعــديــد من
املشاريع في مختلف أنحاء العالم،
مثل قطر وكوريا الجنوبية واليابان
وفرنسا والنرويج والواليات املتحدة
األم ـيــرك ـيــة وإي ـطــال ـيــا وس ـن ـغــافــورة
واململكة املتحدة.
وشـغــل مـنــاصــب متنوعة فــي قطاع
ال ـطــاقــة ،شـمـلــت الـصـيــانــة وهـنــدســة
العمليات وإدارة املشاريع والتسويق
واملشاريع االستثمارية ،وأسس أول
مـكـتــب ات ـص ــال ت ــاب ــع ل ـشــركــة «راس
غ ــاز» فــي كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،وتــولــى
قـ ـي ــادة م ـش ــاري ــع امل ـن ـش ــآت ال ـخــاصــة
بــاملــرحـلــة الـثــانـيــة مــن خـطــة توسعة
شركة «راس غاز» ،وتم انتدابه أيضًا
ل ـي ـش ـغ ــل م ـن ـص ــب مـ ـهـ ـن ــدس تـنـفـيــذ
املشاريع لــدى شركة إكسون موبيل
بمدينة هيوسنت في والية تكساس
بالواليات املتحدة األميركية.

قلب

قطر
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مدير «الصحة العالمية»:

الوباء أزمة كل قرن ..وتطوير  200لقاح
•

الدوحة  -العرب

قــال الــدكـتــور ت ـيــدروس أدهــانــوم
غيبريسوس ،املدير العام ملنظمة
ال ـص ـحــة ال ـعــامل ـيــة ،م ـت ـحــدثــا إلــى
ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــود فـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر «وي ـ ـ ــش»
 ،2020إن ج ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا
«كوفيد  »19 -أزمة غير مسبوقة،
تتطلب استجابة غير مسبوقة،
وابتكارًا غير مسبوق .الحاجة أم
االختراع.
فــي حفل افتتاح الـيــوم األول من
مــؤتـمــر الـقـمــة ال ـعــاملــي لــابـتـكــار
ف ــي ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة ،أوض ــح
الدكتور غيبريسوس أن الناس
في جميع أنحاء العالم وجــدوا،
منذ بــدايــة الــوبــاء ،طــرقــا جديدة
للتواصل وطريقة جديدة للعمل،
وأشاد بالعمل الجاري في قطاع
الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ف ـ ــي جـمـيــع
أنحاء العالم ،وباإلنجاز املذهل
لـت ـطــويــر ال ـل ـقــاحــات ف ــي أق ــل من
عام .وقال« :تساعدنا االبتكارات
فــي الـعـلــوم والتكنولوجيا على
االستجابة للوباء ،ويجري اآلن
تطوير أكثر من  200لقاح ،وبدأنا

د .تي�دروس أدهانوم غيبريسوس

جانب من مشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في «ويش»

نحصل على النتائج األولى».
وتـ ـم ــاشـ ـي ــا مـ ــع ش ـ ـعـ ــار «ويـ ـ ــش»
 2020ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «صـ ـحـ ـتـ ـن ــا فــي
عـ ــالـ ــم واح ـ ـ ـ ـ ــد» ،ش ـ ـ ــدد ال ــدكـ ـت ــور
غ ـي ـب ــري ـس ــوس عـ ـل ــى أن ال ـع ــال ــم
ّ
يتحمل مسؤولية ضـمــان تمتع
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدان ح ـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم

بفوائد االبتكار .وأعلن عن إطالق
ّ
مسرع أدوات «كوفيد ،»19-الذي
يضمن التوزيع العادل للقاحات،
والعالجات ،والتشخيصات.
وقال :إن املجتمعات والحكومات
ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم يجب
أن تتطلع أي ـضــا إل ــى املستقبل،

ُ ّ
وت ـ ــرك ـ ــز الـ ـجـ ـه ــود إلن ـ ـشـ ــاء بـيـئــة
صحية أفضل لألجيال القادمة،
وأن ال ـ ــوب ـ ــاء أزم ـ ـ ــة تـ ـح ــدث م ــرة
كـ ــل ق ـ ـ ــرن ،ول ـك ـن ــه أيـ ـض ــا فــرصــة
لتسخير ق ــوة االب ـت ـكــار مــن أجــل
عالم نــريــده جميعًا أكثر صحة،
وأم ـ ــان ـ ــا ،واس ـ ـتـ ــدامـ ــة» .وخ ــاط ــب

الــدك ـتــور غـيـبــريـســوس جـمـهــورًا
عامليًا أثـنــاء حديثه فــي «ويــش»
 ،2020م ـ ـبـ ــادرة م ــؤس ـس ــة ق ـطــر،
وهـ ـ ــي م ـج ـت ـم ــع رع ـ ــاي ـ ــة ص ـح ـيــة
عاملي مكرس الستخالص أفضل
األفـ ـ ـك ـ ــار وامل ـ ـمـ ــارسـ ــات ال ـقــائ ـمــة
عـ ـل ــى األدلـ ـ ـ ـ ــة ،ونـ ـش ــره ــا ب ـه ــدف

إنشاء عالم أكثر صحة من خالل
ال ـت ـع ــاون الـ ــدولـ ــي .ف ــي ج ــوه ــره،
«وي ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ه ـ ـ ــو تـ ـ ـج ـ ـ ّـم ـ ــع ع ـ ــامل ـ ــي،
ُي ـع ـقــد ك ــل ع ــام ــن ،وي ـج ـمــع ق ــادة
الــرعــايــة الـصـحـيــة ،وامل ـمــارســن،
واملـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،والـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــن،
ومـ ـ ــولـ ـ ــدي األف ـ ـ ـكـ ـ ــار م ـ ـعـ ــا .ن ـظ ـرًا
لـلـقـيــود ال ـتــي فــرضـتـهــا جــائـحــة
«كوفيد »19-على مستوى العالم،
ُيـ ـق ــام «ويـ ـ ــش»  2020اف ـتــراض ـيــا
تـحــت شـعــار «صحتنا فــي عالم
واحد» ،في الفترة من  15إلى 19
نوفمبر.

«ملصقات السينما العربية»
ينطلق رقميًا 25 ..نوفمبر

جامعة حمد بن خليفة
تدعم عروضًا شاملة في
«أجيال السينمائي»

ُ
تطلق مكتبة قطر الوطنية ،ابتداء من 25
نوفمبر الـحــالــي ،وملــدة  6أشـهــر ،معرضًا
رق ـم ـي ــا مل ـج ـم ــوع ــة مـ ـخـ ـت ــارة ب ـع ـن ــاي ــة مــن
امللصقات السينمائية «أفيشات األفالم»
امل ـت ـم ـيــزة م ــن أرش ـي ــف الـسـيـنـمــا الـعــربـيــة
باملكتبة التراثية.
ّ
ُي ـس ــل ــط املـ ـع ــرض الـ ـ ــذي ي ـح ـمــل ال ـع ـن ــوان
«م ـل ـص ـقــات الـسـيـنـمــا ال ـعــرب ـيــة :ذك ــري ــات
وف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــون» ،ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـف ـ ــن امل ـم ـي ــز
ألفـ ـيـ ـش ــات األفـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي لـ ـط ــامل ــا ج ــذب ــت
عشاق السينما في العالم العربي ،ويقدم
تشكيلة مــن مـلـصـقــات أش ـهــر األف ــام في
تــاريــخ الـسـيـنـمــا ال ـعــرب ـيــة ،ال ـتــي تحتفظ
ب ـهــا امل ـك ـت ـبــة ال ـت ــراث ـي ــة ض ـمــن أرش ـي ـف ـهــا.
وامللصق السينمائي أو األفيش ،هو تلك
اللوحة الورقية التي ُت ّ
عد من أهم وسائل
ال ــدع ــاي ــة ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة لـ ـع ــرض األفـ ـ ــام،
وتتضمن عـنــوان الفيلم وأسـمــاء أبطاله
وص ــوره ــم ،وك ــان ــت ت ــوض ــع ف ــي األم ــاك ــن
العامة أو داخل دور العرض ،باعتبارها
ً
مدخال رئيسيًا لعالم الفيلم ،وتقدم فكرة
ملخصة عن موضوعه.
ويـ ـق ــدم املـ ـع ــرض رؤيـ ـ ــة ع ــام ــة ع ــن ن ـشــأة
ه ـ ــذا الـ ـف ــن فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وك ـي ــف
انتقلت صناعته مــن أيــدي مجموعة من
الرسامني اليونانيني املقيمني في مصر
إل ــى مـجـمــوعــة مــن الـ ــرواد امل ـصــريــن ،من
ب ـي ـن ـهــم ال ـس ـي ــد راغـ ـ ــب وج ـ ـسـ ــور وأح ـم ــد
ف ـ ــؤاد وآخـ ــريـ ــن ،م ـمــن أسـ ـس ــوا مـجـمــوعــة
م ـه ـم ــة مـ ــن ورش ت ـص ـن ـي ــع األف ـ ـيـ ــش فــي
املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة .وق ــال ــت مــريــم امل ـطــوع،
رئـيــس قـســم إتــاحــة املـجـمــوعــات باملكتبة
ال ـت ــراث ـي ــة ع ــن امل ـ ـعـ ــرض« :يـ ـب ــرز امل ـع ــرض
أع ـم ــال الـفـنــانــن ال ـعــرب ال ــذي ــن اشـتـهــروا
برسم أفيشات األفالم ،ونقلوا إلينا روح
العصر والسمات املميزة للحقب الزمنية
امل ـخ ـت ـل ـفــة ال ـت ــي ع ــاش ــوا ف ـي ـهــا ع ـبــر قـطــع
فنية جــذابــة ،امـتــزجــت ب ــاألل ــوان الــزاهـيــة
والخطوط العربية والرسومات املتنوعة،
وســاهـمــت بشكل كبير فــي نـجــاح األفــام

•

•

الدوحة  -العرب

الدوحة  -العرب

ملصقات السينما العربي�ة

التي ُصنعت من أجلها ،وهو أول معرض
رقمي نقدمه».
وقــال السيد وليد عبدالواحد ،الــذي أعد
املعرض ويشرف عليه« :يغوص املعرض
في أرشيفنا ،ليستعرض ملصقات األفالم
العربية ،ويقدم معلومات جديدة ملحبي
السينما ،وتعبر امللصقات السينمائية
امل ـن ـت ـق ــاة فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـعـ ــرض عـ ــن ق ـضــايــا
مختلفة ومشتركة بــن البلدان العربية،
وتـ ــدور أحــداث ـهــا ح ــول مــوضــوعــات مثل

الحداثة واألصــالــة والتغيير االجتماعي
واالهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة والـ ـق ــومـ ـي ــة
األخ ـ ـ ـ ــرى ،ومـ ـحـ ـت ــوي ــات امل ـ ـعـ ــرض مــرت ـبــة
ضمن إطار يقدم سردًا عن تاريخ السينما
وتطورها في العالم العربي ،وفي الوقت
نـفـســه ي ـقــدم ن ـبــذة ع ــن ب ــداي ــات الـسـيـنـمــا
فــي الخليج ،ونتطلع إلــى أن ي ــزور هــواة
األف ـ ــام وال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــون الـ ــواعـ ــدون هــذا
املعرض الرقمي ،الستكشاف هــذا العالم
الجميل من األفالم العربية».

ي ــدع ــم م ـع ـه ــد دراسـ ـ ـ ـ ــات ال ـت ــرج ـم ــة،
الـ ـت ــاب ــع ل ـك ـل ـيــة الـ ـعـ ـل ــوم اإلن ـس ــان ـي ــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ب ـج ــام ـع ــة ح ـم ــد بــن
خليفة ،العديد من العروض الشاملة
في مهرجان أجيال السينمائي لهذا
ال ـ ـعـ ــام ،ب ـم ــا ي ـت ـمــاشــى م ــع رســال ـتــه
املتمثلة فــي إث ــراء املجتمع القطري
ع ـ ـبـ ــر ت ـ ـقـ ــديـ ــم تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
تحويلية.
وس ـ ـ ــوف ي ـن ـط ـلــق املـ ـه ــرج ــان ال ـي ــوم
األربـعــاء ،وتتواصل فعالياته حتى
 23نوفمبر الحالي ،عبر اإلنترنت،
وفـ ـ ــي س ـي ـن ـم ــا ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ب ـمــدي ـنــة
ل ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــل ،وم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة س ـي ـن ـم ــات
فوكس في الدوحة فستيفال سيتي،
وت ـس ـت ـمــر الـ ـع ــروض ال ـشــام ـلــة الـتــي
ت ـح ـظــى ب ــدع ــم م ــن م ـع ـهــد دراس ـ ــات
الترجمة خالل الفترة من  20إلى 23
نوفمبر الحالي.
وي ـج ـم ــع امل ـ ـهـ ــرجـ ــان ،الـ ـ ــذي تـنـظـمــه
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـ ــدوح ـ ـ ــة ل ـ ـ ــأف ـ ـ ــام ،بــن
مـ ـجـ ـم ــوع ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن املـ ـش ــارك ــن
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ـ ــروض وف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
ت ـع ــزز ال ـت ـفــاعــل اإلب ــداع ــي وال ـح ــوار
الـسـيـنـمــائــي امل ـل ـهــم ،وسـ ــوف تـكــون
فعالية ال ـعــام الـحــالــي هــي النسخة
الـســادســة على الـتــوالــي ،الـتــي يوفر
فيها املعهد ترجمة سمعية وبصرية
ألفالم مختارة فيها ،وتحت إشراف
م ــرك ــز ال ـتــرج ـمــة والـ ـت ــدري ــب ال ـتــابــع
ملعهد دراس ــات الترجمة ،كما يدعم
خ ــري ـج ــون م ــن ب ــرن ــام ــج مــاجـسـتـيــر
اآلداب فـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــة ال ـس ـم ـع ـي ــة
الـ ـبـ ـص ــري ــة ب ــاملـ ـعـ ـه ــد ،عـ ـ ـ ــروض «ي ــا
هـ ـ ــوتـ ـ ــة» ،و ،»»Elevateو»Black
 ،»Vaileو»بيت بيوت».
وأك ـ ـ ـ ــد مـ ـعـ ـه ــد دراسـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـت ــرج ـم ــة

د .أمل المالكي

مشاركة جامعة حمد بن خليفة في
م ـهــرجــان أج ـي ــال الـسـيـنـمــائــي ،عبر
تجديد مذكرة التفاهم مع مؤسسة
الدوحة لألفالم .وتؤكد املذكرة ،التي
ّ
ُوقـ ـع ــت ف ــي ب ــداي ــة ال ـش ـهــر ال ـحــالــي،
ال ـ ـتـ ــزام امل ــؤس ـس ـت ــن ب ـتــوف ـيــر أف ــام
ممتعة ومناسبة لسكان دولة قطر.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة أم ـ ـ ــل امل ــالـ ـك ــي،
ال ـع ـم ـي ــدة امل ــؤس ـس ــة ل ـك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
اإلنسانية واالجتماعية ،قبل افتتاح
امل ـهــرجــان« :نـتـطـلــع إل ــى دع ــم جولة
أخ ـ ــرى م ــن الـ ـع ــروض ف ــي م ـهــرجــان
أجـيــال السينمائي لهذا الـعــام ،وقد
دخلت العروض الشاملة في صميم
هــذه الفعالية منذ بــدايـتـهــا ،ونحن
ف ـ ـخـ ــورون ب ـت ـعــاون ـنــا م ــع مــؤسـســة
ال ـ ــدوح ـ ــة لـ ـ ــأفـ ـ ــام» ،الفـ ـت ــة إلـ ـ ــى أن
انتشار فيروس كورونا «كوفيد»19-
استلزم إجراء تغييرات على فعالية
العام الحالي ،وقالت« :نحن عازمون
على تعزيز عالقاتنا الوثيقة بالفعل
مــع مــؤسـســة الــدوحــة لــأفــام خــال
السنوات املقبلة».
وق ــد دأب مـعـهــد دراس ـ ــات الـتــرجـمــة
عـلــى اسـتـضــافــة فـعــالـيــات لتسليط
الـ ـض ــوء ع ـلــى أن ـش ـط ـتــه وم ـشــاري ـعــه
البحثية.
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قلب

قطر

د .حمد الفياض:
«أجيال» يدعم أهداف «اإلعالمي للشباب»

مريم ياسين
الحمادي

الجلسات الفكرية حول األحداث
التاريخية الكبرى في قطر
بــدأت وزارة الثقافة والــريــاضــة سلسلة من
الجلسات التاريخية ،تحت عنوان «األحداث
التاريخية في قطر ..تحديات واستجابات»،
بــدأت ـهــا بجلستها األول ـ ــى «ال ـق ـطــريــون بني
الفعل وردة الفعلُ ..مقاربة تاريخية» ،قدمها
سعادة خالد بن غانم العلي ،وأدارها األستاذ
صـ ـ ــادق م ـح ـمــد الـ ـعـ ـم ــاري رئـ ـي ــس تـحــريــر
جريدة الشرق.
عـ ــرضـ ــت م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ال ـف ـك ــري ــة
ُمنعطفات في التاريخ الوطني ،داعية ّ
للتعمق
والتأمل فــي األح ــداث ،ومواجهة التحديات،
والتعامل معها بوعي ،واالستجابة مع كل
مـسـتـجــد م ــن واقـ ــع خ ـبــرة وم ـعــرفــة وتـنـبــؤ
أي ـضــا ،فـقــد أثـبــت الـتــاريــخ أن ــه يعيد نفسه،
وأنــه سيظل يعيد نفسه ،حتى نعرف كيف
نـتـعــامــل م ـعــه ،وال يـمـكــن ذل ــك بـ ــدون فطنة
وذكـ ــاء لـلـتــأمــل فـيـمــا مـضــى والـتـفـكــر فيما
سـيــأتــي ،وكـيــف يمكن للماضي أن يصبح
مصدر إلهام للمستقبل وعبرة يتم التعلم
منها.
إن أهمية دراسة التاريخ الذي شهد املاضي،
وسيشهد املستقبل ،ليكون تاريخًا في يوم
ّ
آخ ــر ،للعبرة ولتجنب الــوقــوع فــي األخـطــاء
م ــرة أخ ــرى ال ـتــي تــم ال ــوق ــوع ب ـهــا ،ول ــو كــان
بحسن النية .الــدراســة التاريخية تساعدنا
في التعرف على القدوات ،وتمكنا من معرفة
نقاط الـقــوة فــي األم ــم ،وال ــدروس املستفادة
من تجاربهم ،والتعرف على السنن الكونية،
ونهاية كــل ظالم ونـصــرة كــل مظلوم ،وهي
ق ـصــة ال ـق ـطــريــن ال ـتــي كـتـبــت ع ـبــر ال ـتــاريــخ
ف ــي ت ــاري ــخ الـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي ،ب ـكــل م ــا طــرح
من قصص ،وأح ــداث قادها املؤسس طيب
ً
ال ـلــه ث ـ ــراه ،وص ـ ــوال لـلـيــوم الـ ــذي يـحـتـفــي به
القطريون ،وهو  18ديسمبر ،رمزًا لوحدتهم
والتفافهم حول القيادة ،وهي العالمة الفارقة
فــي تــاريــخ قطر ،فما زال أهــل قطر ،فــي كل
أزمة وكل محنة ومنحة ،يلتفون حول الراية
في تعبير عظيم عن مشاعر االنتماء والوالء
لألرض وقيادتها.
إن م ــا نـشـهــده ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ه ــو تـحــول
عميق في مفهوم الوطنية واملواطنة والهوية
أيضًاّ ،
تحول في طريقة االحتفال واالحتفاء
باليوم الوطني ،ليكون تعامل عميق فكريًا
ع ـلــى جـمـيــع امل ـس ـت ــوي ــات ،امل ـف ـك ــرون الــذيــن
يثرون املجتمعات بفكرهم ،واألف ــراد الذين
يمثلون نموذج القدوة في املجتمع ،إنه تحول
رصــن الحتفال بمناسبة مهمة في تاريخ
دولة قطر ،ومستقبلها ،وكل عام وقطر هي
الخير.
@maryamhamadi

إحالة  144شخصًا
إلى النياية لعدم
ارتداء الكمام
•

الدوحة  -قنا

أحالت الجهات املختصة  144شخصًا للنيابة
العامة ،لعدم ّ
تقيدهم بارتداء الكمام في األماكن
التي تتطلب ذلــك ،ويأتي هذا اإلجــراء استنادًا
ل ـق ــرار مـجـلــس الـ ـ ــوزراء امل ــوق ــر ،وإلـ ــى املــرســوم
بقانون رقــم ( )17لسنة  1990بشأن األمــراض
امل ـعــديــة ،واإلجـ ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة واالح ـت ــرازي ــة
امل ـع ـم ــول ب ـه ــا ف ــي الـ ــدولـ ــة ل ـل ـح ـ ّـد م ــن ان ـت ـشــار
فيروس كورونا «كوفيد .»19 -
ونــاشــدت الجهات املختصة الجمهور الكريم
ب ــاالل ـت ــزام ب ــالـ ـق ــرارات االحـ ـت ــرازي ــة والــوقــائ ـيــة
املـعـمــول بـهــا حـفــاظــا عـلــى ســامـتـهــم وســامــة
اآلخـ ــريـ ــن مـ ــن انـ ـتـ ـش ــار ف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا فــي
املجتمع.

•

الدوحة -

يشارك املركز اإلعالمي للشباب التابع لوزارة الثقافة
والرياضة ،في فعاليات مهرجان أجيال السينمائي
فــي دورتـ ــه الـثــامـنــة ال ــذي تـنـظـمــه مــؤسـســة الــدوحــة
ل ــأف ــام ف ــي ن ـس ـخــة م ــدم ـج ــة ت ـج ـمــع ب ــن األن ـش ـطــة
الــواق ـع ـيــة واالف ـت ــراض ـي ــة ،وي ـق ــدم  80فـيـلـمــا م ــن 46
دولـ ــة ،ت ـســرد قـصـصــا شــائـقــة عــن املـجـتـمــع واإلرادة
والتصميم ،تظهر روح الشباب والتفاؤل.
ويحظى أعضاء املركز اإلعالمي للشباب في مشاركته
الثانية باملهرجان ،بجانب املراكز الشبابية التابعة
ل ــوزارة الثقافة والــريــاضــة ،بدعم ّ
مميز مــن مؤسسة
الدوحة لألفالم ،حيث قامت بتخصيص رمز خصم
بنسبة  % 20من رســوم االشـتــراك في برنامج لجان
تحكيم املهرجان لهذا العام.
وح ـ ــول أه ـم ـيــة امل ـش ــارك ــة ف ــي ف ـعــال ـيــات نـسـخــة هــذا
العام من مهرجان أجيال السينمائي ،قــال الدكتور
حمد الفياض املدير التنفيذي للمركز :نسعى على
الدوام إلى تعزيز تجارب وخبرات ومهارات الشباب
واألعضاء عبر املشاركة في مختلف املحافل اإلعالمية
والثقافية وغيرها ،ونستهدف إثــراء عقول الشباب
القطري وتــزويــدهــم بمعارف جــديــدة مــن خــال باقة
ثرية ومميزة من األفالم التي سيعرضها املهرجان.
وأضاف الفياض« :يمثل مهرجان أجيال السينمائي
منصة عاملية وملتقى شبابيًا ثقافيًا كبيرًا ،من شأنه
أن يــدعــم أهـ ــداف املــركــز اإلع ــام ــي لـلـشـبــاب واملــراكــز
واع ومطلع على
الشبابية األخ ــرى فــي إع ــداد جيل ٍ
الثقافات األخ ــرى ،حيث سيتم تسليط الضوء على
قصص صمود الشباب وإبداعهم ،األمر الذي يسهم
في تعزيز مشاركاتهم في التطور املجتمعي ودعم
مسيرة التنمية البشرية».
ويــواصــل املــركــز اإلعــامــي للشباب ج ـهــوده املثمرة

الـ ـه ــادف ــة إل ـ ــى احـ ـتـ ـض ــان الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـقـ ـط ــري امل ـه ـتــم
بكافة مـجــاالت العمل اإلعــامــي ووســائــل التواصل
االجتماعي ،ليكون بوصلتهم إلى الطريق الصحيح

في خدمة الوطن عبر صناعة إعالم هادف ومسؤول
مهنيًا وأخــاقـيــا ،تكون ركيزته األساسية رفــع اسم
قطر عاليًا في مختلف الوسائل اإلعالمية.

 194حالة إصابة جديدة بـ «كورونا»
•

الدوحة  -قنا

أعلنت وزارة الصحة الـعــامــة ،أمــس،
عن تسجيل  194حالة إصابة جديدة
مؤكدة بفيروس كورونا «كوفيد»19-
في األربع والعشرين ساعة األخيرة،
من بينها  154إصابة محلية مسجلة
ب ــن أفـ ـ ــراد امل ـج ـت ـمــع و 40ح ــال ــة بني

املسافرين العائدين من الخارج الذين
يخضعون للحجر الصحي.
وسـجـلــت ال ـ ــوزارة شـفــاء  207حــاالت
مــن الـفـيــروس ،ليصل بــذلــك إجمالي
ع ــدد املـتـعــافــن م ــن املـ ــرض ف ــي دول ــة
قطر إلى .133217
وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـ ـيـ ــانـ ــا حـ ــول
م ـس ـت ـجــدات ال ـف ـي ــروس ،أشـ ـ ــارت فيه

إل ــى وض ــع جميع ال ـحــاالت الـجــديــدة
ف ــي الـ ـع ــزل ،وأن ـه ــم يـتـلـقــون الــرعــايــة
ال ـص ـح ـي ــة الـ ــازمـ ــة وفـ ـق ــا لــوضـعـهــم
الصحي.
وأكد نجاح جهود الدولة في التصدي
للفيروس وتسطيح املنحنى والحد
مـ ـ ــن تـ ـفـ ـشـ ـي ــه ،مـ ـ ــع انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض عـ ــدد
الحاالت اليومية ،وكذلك تراجع عدد

حاالت دخول املستشفى أسبوعيًا.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان أن ال ـ ـف ـ ـحـ ــص
االستباقي واملكثف للحاالت املشتبه
فــي إصابتها بالفيروس ،ساهم في
تحديد عدد كبير من حاالت اإلصابة
املؤكدة في املجتمع ،منوهًا بأن قطر
من أقــل دول العالم في معدل وفيات
الفيروس.

«جمبو لإللكترونيات» تحتفل اليوم بالذكرى الـ  40على تأسيسها
•

الدوحة -

تحتفل «جمبو لإللكترونيات ذ.م.م»
اليوم األربعاء بالذكرى األربعني على
تأسيسها ،وسوف تقام االحتفاالت في
جميع منافذ البيع بالتجزئة حتى 27
َ
ديسمبر املقبل ،وسوف ُيتاح للعمالء
الــذيــن يـشـتــرون بـضــائــع قيمتها 500
ريـ ــال أو أك ـثــر ال ـفــرصــة لـلـفــوز بتلفاز
واحـ ــد م ـقــاس  43بــوصــة ع ـبــر الـقــرعــة
التي ستجرى يوم  30ديسمبر املقبل،
وخــال هــذه الفترة ســوف يجرى منح
العمالء نقاط وفاء مزدوجة إلى جانب
وج ـ ــود تـخـفـيـضــات م ـه ـمــة وخـ ـي ــارات
دفــع سهلة على مجموعة واسـعــة من
الـبـضــائــع .وق ــال السيد ســاجــد جاسم
محمد سليمان نائب الرئيس واملدير
اإلداري بالشركة الواقعة في مشيرب،
قلب الــدوحــة« :بــدأنــا خطواتنا األولــى
فـ ــي ت ــأسـ ـي ــس ش ـب ـك ــة ف ـ ـ ــروع ال ـش ــرك ــة
للبيع بالتجزئة في أرجاء البالد حتى
أص ـب ـحــت حــال ـيــا  14م ـت ـج ـرًا ضـخـمــا،
وفخورون بأننا شريك تجزئة لشركة
أوري ـ ــدو ،أضـخــم مشغل ات ـصــاالت في
الـ ـب ــاد ،وق ــد قـمـنــا ف ــي ال ـع ــام الـحــالــي
بتجديد بــرنــامــج الــوفــاء ال ـخــاص بنا
«م ـك ــاف ــأة» ،حـيــث تـصـبــح ن ـقــاط الــربــح

الشركة تواصل االحتفاالت بذكرى التأسيس حىت  30ديسمبر

واالستبدال من خالله أكثر بساطة مع
املــزيــد مــن املكافئات ،ويتلقى العمالء
إش ـع ــارًا مـسـبـقــا لـلـتـخـفـيـضــات املهمة
لـ ـ «ج ـم ـبــو» وإط ـ ــاق املـنـتــج املـتـمـيــز».
وتعد األولوية في التسليم ،التخفيض
على الخدمة وقطع الغيار من امليزات
اإلض ــاف ـي ــة ل ـه ــذا ال ـب ــرن ــام ــج .وأوضـ ــح
أن «ج ـم ـب ــو» تــوج ـهــت ن ـحــو األش ـغ ــال
املـيـكــانـيـكـيــة والـكـهــربــائـيــة والـسـبــاكــة
وامل ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة ب ــن ال ـشــركــات
الـ ـت ــي تـ ـق ــدم اآلن خ ــدم ــات ـه ــا لـلـعـمــاء
املتنوعني عبر نطاق واسع من العمالء
م ــن عـ ــدة ش ــرك ــات خ ــاص ــة ك ـب ــرى إل ــى
امل ـن ـظ ـم ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة املـ ـش ــارك ــة فــي

ت ـطــويــر ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ف ــي ال ـب ــاد.
وأض ـ ـ ــاف :ت ـع ـمــل «ج ـم ـب ــو» حــال ـيــا في
مجال األعمال امليكانيكية والكهربائية
والـسـبــاكــة بشكل وثـيــق مــع العالمات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة م ـ ـثـ ــل :ب ـ ـ ـ ــوش ،س ـي ـم ـنــس،
سيسكو ،إنـتــريــل وب ـلــدون .فــي الوقت
الــراهــن ،تعتمد الشركة على  5أعمدة
رئ ـي ـس ـيــة وهـ ـ ــي :ال ـت ـج ــزئ ــة ،ال ـت ــوزي ــع،
امل ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة ب ــن ال ـش ــرك ــات،
األع ـ ـمـ ــال امل ـي ـكــان ـي ـك ـيــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة
والسباكة والخدمات ،وهو ما يجعلها
مــورد الحلول املتكاملة في دولــة قطر.
وأضاف أن الشركة لعبت دورًا محوريًا
ف ـ ــي إدخـ ـ ـ ـ ــال وت ـ ـقـ ــديـ ــم ع ـ ـ ــدة ع ــام ــات

تـ ـج ــاري ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـبـ ــاد مـ ـث ــل« :أل جــي
أريستون ،أنديست ،هــارمــان كــاردون،
جــي بــي أل ،بـ ــراذر ،كـيـنــوود ،بـلــو ايــر،
ن ــوت ــري بــول ـيــت» .إل ــى جــانــب الشبكة
امل ــوسـ ـع ــة ملـ ـت ــاج ــر الـ ـبـ ـي ــع بــال ـت ـجــزئــة
ومــراكــز الخدمات املنتشرة فــي أرجــاء
قطر .وقــال« :إن جمبو أصبحت اسمًا
م ــوث ــوق ــا ب ــه ف ــي ال ـص ـن ــاع ــة ،بــالـنـسـبــة
للمساهمني والبائعني واملستهلكني،
وبهدف توفير الجودة العالية بسعر
تنافسي ،أطلقت جمبو عالمة أوسكار،
م ــرادف ــا لـلـمـسـتـهـلــك ال ــذك ــي للبضائع
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة وم ـك ـي ـف ــات ال ـ ـهـ ــواء مــع
األجـهــزة املنزلية الكبيرة والصغيرة.
ويراقب فريق جمبو عملية التصنيع
من البداية إلى النهاية ،ويتم تصنيع
جميع املنتجات في مصانع من أحدث
طـ ـ ــراز .وض ـع ــت «ج ـم ـب ــو» عـ ــدة خطط
ط ـمــوحــة ل ـل ـغــايــة م ــن أجـ ــل املـسـتـقـبــل،
وهـ ـ ـ ــي تـ ـعـ ـم ــل لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق املـ ـ ــزيـ ـ ــد مــن
االن ـت ـشــار وت ـج ــاوز ال ـح ــدود ،وتتمنى
أن تــأخــذ األع ـم ــال أب ـع ــادًا ج ــدي ــدة من
خالل التوسع في كامل منطقة الشرق
األوسـ ــط ومـنـطـقــة الـخـلـيــج .وكـخـطــوة
أول ــى ،سيكون أول فــرع جــاهـزًا للعمل
في عمان خالل شهر ديسمبر .2020

إعداد :محمد طلبة
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«المحامل التقليدية العاشر» ..أول ديسمبر المقبل

كتارا

تحتفي بتراث األجداد والفرجان القديمة

•

الدوحة – خاص

يـبــدأ ي ــوم  1ديـسـمـبــر املـقـبــل مـهــرجــان ك ـتــارا العاشر
للمحامل التقليدية في دورته الجديدة ،التي تستمر
حتى  5ديسمبر ،وســط أج ــواء تراثية مستوحاة من
ت ــراث األجـ ــداد .واملـحــامــل التقليدية هــي السفن التي
كان يستخدمها أهل قطر والخليج قديمًا في رحالت
الـ ـغ ــوص؛ لـلـبـحــث ع ــن ال ـل ــؤل ــؤ وفـ ــي رح ـ ــات الـصـيــد
البحري ،ومن أبرز أنواعها سفينة «البتيل» التي تصل
ُ َ
حمولتها بــن  20و 50طنًا ،وتستخدم فــي الغوص،
ّ
وهي تشبه سفن الفينيقيني ،وسفينة «البقارة» التي
ُسـ ّـمـيــت نـسـبــة إل ــى شـكــل مـقـ ّـدمـتـهــا الـتــي تـشـبــه رأس
البقرة .أما «جالبوت» ،فهي من أنواع السفن الشراعية
ّ
ّ
خليجيًا وتسميتها دخيلة من اإلنجليزية.
املفضلة
كذلك تسمية سفينة الـبــوم ،وهــي من أشهر أنــواع
ّ
وتتخصص فــي نقل البضائع عبر موانئ
السفن،
دول الخليج وبحر العرب واملحيط الهندي بشكل
خـ ـ ـ ّ
ـاص ،وم ــوان ــئ دول أخ ـ ــرى كــال ـه ـنــد وبــاك ـس ـتــان

وبعض دول أفريقيا.
ومحمل «السنبوك» الذي انتشر في املوانئ الخليجية
والعربية وظهرت منه العديد من األشكال واألحجام
ً
التي ال تختلف عن بعضها إال قليال كـ «السنبوك»
العماني واليمني الذي كان يجتاز البحار واملحيط
ليصل إلــى الهند وزنـجـبــار ،و»الـسـنـبــوك» الكويتي
ال ـ ــذي ُصـ ـ ِـنـ ــع خ ـص ـي ـصــا ل ـل ـغ ــوص وصـ ـي ــد ال ـل ــؤل ــؤ،
ومـحـمــل «الـبـغـلــه» وه ــو مــن أق ــدم الـسـفــن الـشــراعـيــة
للنقل الـبـحــري ،وكــانــت تستخدم لــأسـفــار البعيدة
وحمل البضائع من تمور وخيول وغيرها.
وي ـحــاكــي تصميم مــوقــع م ـهــرجــان ك ـتــارا للمحامل
التقليدية ،الــذي يقام على الواجهة البحرية لكتارا،
الشكل التقليدي للفرجان القديمة في قطر ،ويعكس
ال ـتــراث الـبـحــري وثـقــافــة أه ــل قـطــر ب ـصــورة حقيقية
ومـطــابـقــة للبيئة الـبـحــريــة؛ وذل ــك ب ـهــدف التعريف
بـكــافــة تفاصيل ت ــراث الـحـيــاة الـبـحــريــة فــي املــاضــي
األصيل ،بكل ما يجسده هذا التراث من مخزون ثري.

تراث المحامل التقليدية

فعاليات مصاحبة للمهرجان

«القطرية»

تطلق برنامجًا لدعم الطالب حول العالم
ّ
مخفضة ووزن إضافي ومرونة بالمواعيد
الباكر :أسعار
•

الدوحة -

أطلقت الخطوط الجوية القطرية برنامجًا عامليًا
حصريًا للطالب فــي جميع أنـحــاء الـعــالــم .ويعمل
ن ـ ــادي الـ ـط ــاب ب ــدع ـ ٍـم م ــن ن ـ ــادي االم ـت ـي ــاز ال ـتــابــع
للخطوط الـجــويــة الـقـطــريــة ،وي ـقـ ّـدم مجموعة من
املزايا التي ّ
تم تصميمها خصيصًا للطالب بهدف
دعمهم خالل مسيرتهم التعليمية.
ّ
وسـيـتـمــكــن أع ـضــاء ن ــادي ال ـطــاب مــن االسـتـمـتــاع
بـخـصــومــات مــذهـلــة وم ــزاي ــا مـصـ ّـمـمــة خصيصًا،
مثل أسعار خاصة للتذاكر ،ووزن أمتعة إضافي،
واملــرونــة فــي تغيير تــاريــخ تــذاكــر الـسـفــر ،وخدمة
اإلنترنت الالسلكي فائق السرعة مجانًا على منت

الطائرة ،وغيرها الكثير من املميزات.
كما سيتم تسجيلهم تلقائيًا فــي نــادي االمتياز
التابع للقطرية ،حيث سيحصلون على مكافآت
أكـثــر ،وترقية لفئة العضوية ،وذلــك بمثابة هدية
ّ
التخرج ،باإلضافة إلى فرصة كسب  5000كيومايلز

إضافي عند اإلشارة إلى أحد األصدقاء لالنضمام
إلى نادي الطالب.
ّ
السيد أكبر الباكر ،الرئيس التنفيذي
وأكد سعادة
ّ
ملجموعة الخطوط الجوية القطرية أنه تم تصميم
نادي الطالب الجديد ّ
خصيصًا لتلبية احتياجات
ّ
الطالب .ويشكل السفر جزءًا مهمًا من حياة العديد
من الطالب ،حيث يختار الكثير منهم الدراسة في
ال ـخــارج ط ــوال فـتــرة حياتهم الـجــامـعـيــة ،أو خــال
مرحلة الفصل الدراسي الجامعي.
وأضــاف« :نحن نعلم في الوقت ذاته أن فترات العطالت
ّ
الجامعية الطويلة قد تشكل فرصة رائعة أمــام الطالب

لزيارة عائالتهم أو أصدقائهم ،أو قد تكون ّ
مجرد فرصة
الستكشاف العالم .وبفضل نــادي الطالب؛ بات بإمكان
الطالب التحليق إلى كافة الوجهات العاملية مع الخطوط
الجوية القطرية».
ويشكل برنامج الناقلة القطرية الجديد الخاص
ّ
بــالـطــاب؛ ج ــزءًا مــن التطوير األوس ــع نطاقًا الــذي
طرأ على نادي االمتياز ،والــذي ّ
بشكل
تم تطويره
ٍ
يضمن مواصلة تقديم املكافآت للمسافرين تكريمًا
ّ
لوالئهم املستمر للخطوط الجوية القطرية ،والتأكد
من حصولهم على أفضل العروض واملزايا.
وي ـح ـص ــل الـ ـط ــاب بــوص ـف ـهــم أع ـ ـضـ ـ ً
ـاء ف ــي ن ــادي
االمتياز؛ على كيومايلز إضافية عند السفر على
منت الخطوط الجوية القطرية ،أو إحــدى شركات
الطيران مــن أعـضــاء تحالف « ،»oneworldأو على
منت أي من شركات الطيران الشريكة.
ويمكن للطالب أيضًا كسب الكيومايلز باستخدام

شيفا سوم..

«كتارا للضيافة» تمزج بين األساطير والجمال
تضم محفظة كتارا للضيافة مجموعة فريدة
من الصروح املتألقة في مواقع مرموقة مميزة
فــي قطر وخــارجـهــا .وتنهض كـتــارا للضيافة
ب ــدور مـهــم فــي تـنـمـيــة ال ـت ـطــور االسـتــراتـيـجــي
الذي تشهده دولة قطر ،وباعتبارها املؤسسة
الـ ــرائـ ــدة ل ـق ـطــاع ال ـض ـيــافــة ف ــي الـ ـب ــاد ،فــإنـهــا
تـسـتـثـمــر ف ــي أف ـض ــل الـ ـفـ ـن ــادق ال ــدولـ ـي ــة عـلــى
اإلطالق.

ويقع منتجع شيفا سوم في قلب مدينة (هوا
ه ــن) فــي خليج تــايــانــد ،وه ــو منتجع فاخر
يمزج بني الضيافة التايالندية التقليدية مع
معايير عاملية لتقديم برامج صحية تركز على
جميع أنحاء الجسد والعقل وال ــروح .ويوجد
امل ـن ـت ـجــع ال ـص ـح ــي ع ـل ــى ش ــاط ــئ ال ـب ـح ــر عـلــى
مساحة  28ألف متر مربع من حدائق استوائية
ً
خصبة ،مما يجعل شيفا ســوم عــاملــا مـعــزوال

«القطرية» تدعم الطالب

مليئًا بـجـمــال الطبيعة وال ـس ـكــون ،ويتضمن
املنتجع ثمانية وخمسني من الغرف واألجنحة
األنيقة التي تمثل قمة الهدوء والراحة .وتمتلك
كتارا للضيافة  %25من أسهم املنتجع ،وأطلق
على الفندق اسم  Chiva-Somشيفا سوم «مالذ
الحياة» املعروف في جميع أنحاء العالم ،حيث
أدت حـيــاة رج ــل واح ــد إل ــى تغيير حـيــاة عــدد
كبير من األشخاص.

بطاقات ائتمان الخطوط الجوية القطرية ،وعند
الـتـسـ ّـوق عـبــر خــدمــات الـبـيــع بالتجزئة مــن خــال
ش ــرك ــاء ن ـ ــادي االمـ ـتـ ـي ــاز .ك ـمــا يـمـكـنـهــم اس ـت ـبــدال
الكيومايلز بمجموعة من املــزايــا الرائعة ،بما في
ذلــك رح ــات املـكــافــآت ،أو ترقية الـفـئــات ،أو الــوزن
اإلض ــاف ــي لــأم ـت ـعــة ،ع ـلــى م ــن ال ـخ ـطــوط الـجــويــة
ّ
ّ
الحرة
التسوق في السوق
القطرية ،باإلضافة إلى
الـقـطــريــة ،إلــى جــانــب الــرحــات الـجــويــة واإلقــامــات
الفندقية لدى الفنادق الشريكة.
وسيحصل أعضاء نادي الطالب على بطاقة رقمية
ّ
تدل على مستوى فئة عضويتهم؛ يمكن حملها في
محفظتهم الشخصية ،أو عـبــر تطبيق الخطوط
ال ـجــويــة ال ـق ـطــريــة ال ـخ ــاص بــال ـهــواتــف املـحـمــولــة.
ّ
ويحق لجميع الطالب الذين تتراوح أعمارهم بني
ـدوام كــامـ ٍـل أو
 18إلــى  30عــامــا والــذيــن يــدرســون ب ـ ٍ
ّ
ينضموا إلى البرنامج.
دوام جزئي؛ أن
ٍ
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تعزيز
العالقات
التجارية بين
قطر وتركيا

اجتمع سعادة أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ،ورئيس مجلس
إدارة هيئة المناطق الحرة في قطر ،مع سعادة السيدة روهصار
بكجان وزيرة التجارة التركية ،أمس ،عبر تقنية االتصال المرئي.
ناقش الجانبان سبل تعزيز العالقات التجارية بين البلدين ،في مجاالت
التجارة الدولية واالستثمار والمناطق الحرة.
إعداد :محمد طلبة
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«ناقالت»..

نجاح خطة انتقال إدارة األسطول
السليطي :تعزيز قدرات اإلدارة التشغيلية والفنية للسفن
•

الدوحة  -العرب

أتـ ـم ــت ش ــرك ــة «نـ ـ ــاقـ ـ ــات» امل ــرح ـل ــة
الـثــانـيــة مــن عملية انـتـقــال اإلدارة
ال ـف ـن ـيــة وال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ألس ـطــول ـهــا
مــن شــركــة «ش ــل الــدول ـيــة للتجارة
والـشـحــن املـ ـح ــدودة» (شـ ــل) ،حيث
تــم انـتـقــال  7سفن للغاز الطبيعي
املسال املحددة في املرحلة الثانية
إلى إدارتها الداخلية.
وفي  27أكتوبر  2020كانت سفينة
الغاز الطبيعي املسال «لجميلية»
م ــن طـ ــراز «ك ـيــو م ــاك ــس» السفينة
ال ـس ــاب ـع ــة واألخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي تـنـتـقــل
إدارتها إلى شركة «ناقالت للشحن
قطر املحدودة» ،في املرحلة الثانية
م ــن عـمـلـيــة ان ـت ـقــال اإلدارة الـفـنـيــة
والتشغيلية للسفن ،ليصل بذلك
حـجــم أس ـطــول الـسـفــن ال ــذي تــديــره

عبدهللا بن فضالة السليطي

«ن ــاق ــات» إل ــى  26سـفـيـنــة ،تتكون
مـ ــن  22س ـف ـي ـنــة ل ـل ـغ ــاز الـطـبـيـعــي
املسال و 4سفن لنقل غــاز البترول
املسال.
وع ـم ـل ــت ش ــرك ــة «ن ـ ــاق ـ ــات» بـشـكــل
وثيق على مــدار السنوات املاضية

م ــع شــركــة ش ــل عـلــى مـجـمــوعــة من
الخطط ،لضمان توفير انتقال آمن
وسـلــس لجميع الـنــواحــي اإلداري ــة
والفنية للسفن.
وأكــد املهندس عبدالله بــن فضالة
السليطي الرئيس التنفيذي لشركة
ناقالت ،أنه تم تحقيق هذا اإلنجاز
وف ـ ـ ــق ال ـ ـ ـجـ ـ ــدول الـ ــزم ـ ـنـ ــي امل ـ ـحـ ــدد،
وبأعلى معايير السالمة والكفاءة
املهنية ،على الــرغــم مــن التحديات
ال ـتــي تــواجــه ال ـعــالــم ج ــراء جائحة
«كورونا».
م ــوضـ ـح ــا ..يـ ـض ــاف ه ـ ــذا اإلنـ ـج ــاز
لسلسلة اإلن ـج ــازات الـتــي حققتها
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي زم ـ ـ ــن قـ ـي ــاس ــي م ـنــذ
تأسيسها ،مما ســاهــم فــي نموها
وتــرس ـيــخ هــويـتـهــا ك ـشــركــة فـعــالــة
ورئيسية فــي قطاع صناعة النقل
البحري عامليًا.

وأض ــاف الـسـلـيـطــي ..حققت شركة
ناقالت قفزات قياسية وسريعة في
ال ـن ـمــو ،بـفـضــل ال ـتــوســع املـتــواصــل
ألسطولنا من سفن الغاز الطبيعي
امل ـس ــال ،وه ــو األس ـط ــول األك ـبــر في
الـ ـع ــال ــم ،وسـ ـ ــوف ت ـت ـيــح ل ـن ــا إدارة
س ـف ـن ـنــا ب ـش ـكــل م ــرك ــزي م ــن داخ ــل
دولة قطر االستفادة بشكل أكبر من
عالقتنا االستراتيجية مع املؤجر
األكبر لسفننا شركة قطر غاز.
وأوضح ..نسعى جاهدين ملواصلة
طــريـقـنــا م ــن خ ــال اسـتــراتـيـجـيــات
م ــوض ــوع ــة ب ــدق ــة ،واغ ـت ـن ــام فــرص
النمو طويلة األجل ،وتعزيز قدرات
اإلدارة التشغيلية والفنية للسفن،
ووف ـق ــا لــرؤي ـت ـنــا ب ــأن ن ـكــون شــركــة
عــاملـيــة رائـ ــدة ومـتـمـيــزة ف ــي مـجــال
نـ ـق ــل الـ ـط ــاق ــة وت ــوفـ ـي ــر الـ ـخ ــدم ــات
البحرية املختلفة.

تسليم أول شحنة غاز ُمسال
على متن كيو-ماكس

الغرفة :دراسة شاملة
لمعوقات قطاع المقاوالت

•

الدوحة -العرب

أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل املـحــدودة
«قـ ـط ــرغ ــاز» ،ع ــن ت ـس ـل ـيــم أول ش ـح ـنــة غ ــاز
طبيعي مسال على منت ناقلة من طراز كيو-
مــاكــس ،إل ــى مـحـطــة «تـيــانـجــن» الصينية
الستالم الغاز الطبيعي املسال.
وق ــد ت ــم تـحـمـيــل ه ــذه الـشـحـنــة ف ــي محطة
راس لـفــان فــي  21أكـتــوبــر  ،2020عـلــى منت
الناقلة «املفير» املستأجرة لـ «قطرغاز» ،وتم
تسليمها إلــى محطة «تيانجني» الستالم
الغاز الطبيعي املسال في  10نوفمبر ،2020
والـتــي تقع فــي مدينة تيانجني الساحلية
الشمالية ،بالقرب من بكني.
وتـعـ ُّـد هــذه أول عملية تفريغ للشحنة من
قـبــل «ق ـطــرغــاز» إل ــى مـحـطــة اس ـتــام الـغــاز
الـطـبـيـعــي امل ـســال ه ــذه ،وال ـتــي تــم شحنها
ع ـلــى م ــن نــاق ـلــة م ــن ط ـ ــراز «ك ـي ــو-م ــاك ــس»
للغاز الطبيعي املـســال ،وهــي أكبر فئة من
نــاقــات الـغــاز الطبيعي املـســال فــي العالم،
ولديها القدرة على توصيل  266.000متر
مكعب من الغاز الطبيعي املسال.
وم ـ ـح ـ ـطـ ــة «تـ ـ ـي ـ ــانـ ـ ـج ـ ــن» الس ـ ـ ـتـ ـ ــام ال ـ ـغـ ــاز
الطبيعي املـســال مملوكة وم ــدارة مــن قبل
ش ــرك ــة ال ـب ـت ــرول وال ـك ـي ـم ــاوي ــات الـصـيـنـيــة
«سينوبك» ،إحــدى أكبر الشركات اململوكة
ل ـل ــدول ــة ف ــي الـ ـص ــن ،وت ـب ـلــغ س ـعــة املـحـطــة
ـار
س ـت ــة م ــاي ــن ط ــن سـ ـن ــوي ــا ،والـ ـعـ ـم ــل ج ـ ٍ

خطة انتقال إدارة السفن

•

الدوحة -العرب

الناقلة «المفير» تصل محطة االستالم الصيني�ة

حاليًا على توسعتها لتستطيع استقبال
شـحـنــات تبلغ حمولتها  10.8مـلـيــون طن
س ـنــويــا ب ـح ـلــول ع ــام  .2022وق ــد اسـتـلـمــت
هذه املحطة أول شحنة من الغاز الطبيعي
املسال في فبراير  ،2018واستقبلت أكثر من
 200شحنة من الغاز الطبيعي املسال حتى
يومنا هذا.
تمتلك الصني حاليًا ما مجموعه  22محطة
الس ـتــام ال ـغــاز الـطـبـيـعــي امل ـســال «ب ـمــا في
ذلــك  3محطات صغيرة الحجم» 11 ،منها
يمكن أن تستوعب ناقالت من طــراز «كيو-
ماكس» للغاز الطبيعي املسال ،وقد قامت

«قطرغاز» حتى اآلن بتسليم شحنات الغاز
الـطـبـيـعــي امل ـس ــال إل ــى  13مـحـطــة السـتــام
ال ـغــاز الـطـبـيـعــي امل ـســال فــي ال ـصــن ،ومـنــذ
تسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي املسال
إلــى الـصــن فــي سبتمبر  ،2009تــم تسليم
أكثر من  62مليون طن من الغاز الطبيعي
املسال بشكل إجمالي إلى الصني.
و»امل ـف ـيــر» هــي أول نــاقـلــة مــن ط ــراز «كـيــو-
م ــاك ــس» ل ـش ـحــن الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي امل ـس ــال
ترسو في محطة «تيانجني» الستالم الغاز
الـطـبـيـعــي امل ـس ــال ،وه ــي ال ـنــاق ـلــة رق ــم 100
لـلـغــاز الطبيعي امل ـســال الـتــي سـتــرســو في
املحطة في عام .2020

مايكل ديتر مديرًا تنفيذيًا لـ «المناعي»
أعـلــن مجمع شــركــات املـنــاعــي ،تعيني السيد
مــايـكــل دي ـتــر مــدي ـرًا تـنـفـيــذيــا لـعـمـلـيــات قطر،
وي ـت ـم ـتــع ال ـس ـيــد دي ـت ــر ب ـخ ـبــرة ت ــزي ــد ع ــن 30
ع ــام ــا م ــع ش ــرك ــات م ـع ــروف ــة ع ــامل ـي ــا ،إذ شغل
م ـن ــاص ــب إداري ـ ـ ـ ــة ع ـل ـيــا مـ ــع ق ـ ــادة ال ـص ـنــاعــة
مـ ـث ــل م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت  Microsoftون ــاي ـك ــي
 Nikeوول ـجــريــن بــوتــس أاليـ ـ ـن ـ ــسWalgreens
 ،Boots Allianceوم ــؤخـ ـرًا لـيـفــي س ـت ــراوس

آنــد كومباني  .Levi Strauss & Coحيث كان
ً
م ـ ـسـ ــؤوال ف ــي م ـن ــاص ــب ق ـي ــادي ــة م ــال ـي ــة لـهــذه
ال ـشــركــات ع ــن تـنـمـيــة وت ـطــويــر األع ـم ــال عبر
مناطق جغرافية واسعة في أوروب ــا والشرق
األوســط وأفريقيا .ويأتي إلى مجمع شركات
امل ـن ــاع ــي ،ول ــدي ــه خ ـب ــرات واس ـع ــة ف ــي تـطــويــر
الـ ـس ــوق وبـ ـن ــاء امل ــؤسـ ـس ــات وإع ـ ـ ـ ــادة هـيـكـلــة
الشركات وعمليات الدمج واالستحواذ.

ع ـ ـقـ ــدت لـ ـجـ ـن ــة املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوالت ب ـغ ــرف ــة
ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــر ،اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق
االتـ ـص ــال امل ــرئ ــي ،بــرئــاســة الـسـيــد
مـحـمــد ب ــن س ـل ـطــان ال ـجــابــر عضو
م ـج ـل ــس إدارة ال ـ ـغـ ــرفـ ــة ،ورئـ ـي ــس
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،وم ـ ـشـ ــاركـ ــة أعـ ـض ــائـ ـه ــا،
حـيــث تــم خــال االجـتـمــاع مناقشة
مستجدات قطاع املـقــاوالت وسبل
ً
تـ ـط ــوي ــره ،فـ ـض ــا ع ــن االسـ ـتـ ـع ــداد
إلجـ ـ ـ ـ ــراء دراسـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ــول مـ ـع ــوق ــات
ق ـ ـطـ ــاع امل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاوالت ،والـ ـتـ ـح ــدي ــات
الـتــي تــواجـهـهــا شــركــات امل ـقــاوالت
العاملة في الدولة.
وق ــال ال ـجــابــر ،إن ق ـطــاع امل ـقــاوالت
ُيـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـحـ ـي ــوي ــة
بـ ــالـ ــدولـ ــة ،وإن الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص
قــد ســاهــم بـشـكــل ف ـعــال فــي تنفيذ
برامج البناء والتشييد في خطط
التنمية والتطوير الـتــي تشهدها
ال ـ ــدول ـ ــة ،وأشـ ـ ـ ــاد ب ــالـ ـت ــوج ــه ن ـحــو
إسـ ـن ــاد املـ ـش ــاري ــع ال ـت ــي تـطــرحـهــا
الــدولــة لـشــركــات الـقـطــاع الـخــاص،
وبـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة م ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات ال ـب ـن ـي ــة
التحتية ،مما يعزز مبدأ الشراكة
ب ــن ال ـق ـط ــاع ــن الـ ـع ــام والـ ـخ ــاص،
ويحفز القطاع الخاص للعمل في
مجاالت متعددة.
وأوض ـ ــح ال ـجــابــر أن ه ـن ــاك بـعــض
املـ ـع ــوق ــات الـ ـت ــي ت ــواج ــه ال ـق ـط ــاع،
وأن الـلـجـنــة ب ـصــدد إع ــداد دراس ــة
شاملة لهذه املعوقات ،للعمل على
تحسني بيئة عمل قطاع املقاوالت،
ورفـ ـ ــع ن ـت ــائ ــج ت ـل ــك ال ـ ــدراس ـ ــة إل ــى
س ـ ـع ـ ــادة رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـغـ ــرفـ ــة ،ب ـح ـيــث
تتضمن الــدراســة أهــم الصعوبات
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ــواجـ ـهـ ـه ــا
شركات املقاوالت العاملة بالدولة.
الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه س ـي ـتــم ب ـعــد تـنـفـيــذ

الجابر خالل ترؤسه االجتماع

ال ــدراس ــة ال ـتــرت ـيــب لـعـقــد ع ــدد مــن
االج ـت ـمــاعــات مــع الـجـهــات املعنية
ذات الـ ـع ــاق ــة ب ـق ـط ــاع امل ـ ـقـ ــاوالت،
مل ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة أهـ ـ ـ ــم امل ـ ـ ـعـ ـ ــوقـ ـ ــات الـ ـت ــي
تـ ـضـ ـمـ ـنـ ـتـ ـه ــا الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة ،وبـ ـح ــث
واق ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراح ال ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــول امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة
لتذليلها والتغلب عليها.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـلـ ـجـ ـن ــة خـ ــال
االجتماع ،بتوجيه معالي الشيخ
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل
ثاني رئيس مجلس الــوزراء وزير
الداخلية ،بإدراج الشركات العاملة
فــي ق ـطــاع امل ـق ــاوالت واإلن ـش ــاء ات،
لالستفادة من برنامج الضمانات
الوطني ،كما أشــادوا بقرار وزارة
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة ،بــوقــف ال ـح ـظــر على
جـمـيــع الـشــركــات الـتــابـعــة للشركة
امل ـخــال ـفــة ،واق ـت ـص ــار ال ـح ـظــر فـقــط
ع ـلــى ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري امل ـخــالــف،
خ ـص ــوص ــا ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بـتــأخـيــر
تـ ـس ــدي ــد روات ـ ـ ـ ــب ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ،وقـ ـ ــرار
إع ــادة الـسـمــاح بــاسـتـقــدام العمالة
الـ ـج ــدي ــدة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي م ــن شــأنــه
زيـ ـ ـ ــادة ق ـ ـ ــدرة شـ ــركـ ــات امل ـ ـقـ ــاوالت
عـلــى تـنـفـيــذ مـشــاريـعـهــا ،وخــاصــة
املشاريع االستراتيجية منها.
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«أكسفورد لألعمال»:
زيادة االندماجات بين بنوك قطر
سيتارامان :قواعد اللعبة
تغيّرت ..وتعديل التشريعات مؤكّد
•

محمد طلبة

ّ
ت ــوق ـع ــت م ـج ـمــوعــة أكـ ـسـ ـف ــورد لــأع ـمــال
العاملية زيادة االندماجات واالستحواذات
بــن الـبـنــوك فــي منطقة الـخـلـيــج ،ومنها
دولة قطر خالل العام املقبل  ،2021وكشفت
املجموعة ،في أحدث تقرير مالي لها ،أن
االتـجــاه نحو االنــدمــاج يــأتــي للمساعدة
ّ
فــي التغلب على التداعيات االقتصادية
ّ
لـ «كوفيد  ،»19 -واالنخفاض املتوقع في
األنشطة االقتصادية في العالم ،وهبوط
أس ـعــار الـنـفــط ،مــع اس ـت ـمــرار املـنـطـقــة في
االعتماد على عائدات النفط.
وأك ـ ــدت امل ـج ـمــوعــة أن ت ــراج ــع ال ـن ـفــط مع
«كوفيد –  »19من املرجح أن يجبر القطاع
املـصــرفــي الخليجي على الـتــوجــه ملوجة
ثــان ـيــة م ــن االن ــدم ــاج ــات ،ك ـمــا ح ـ ـ ّـدث في
املوجة األولــى بعد األزمــة املالية العاملية
عام .2014
وت ـن ــاول الـتـقــريــر ع ــددًا م ــن آراء الـخـبــراء
ال ــذي ــن أك ـ ــدوا أن االن ـك ـمــاش االق ـت ـصــادي

امل ـس ـت ـمــر ق ــد ي ـح ـفــز امل ــزي ــد م ــن عـمـلـيــات
االن ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــاج ،واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــواذ فـ ـ ــي ب ـعــض
األســواق .الدكتور ر .سيتارامان الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي لـبـنــك ال ــدوح ــة ي ــؤك ــد أن ــه من
املمكن أن نشهد بعض الحركة نحو هذا
االتجاه في قطر ،خالل العام املقبل ،2021
ولكن ال يزال من السابق ألوانه التأكد من
ذلك.
ويضيف :ما هو مؤكد حتى اآلن هو إعادة
هيكلة الصناعة املصرفية ،لتتواكب مع
ّ
التوسع
األوضاع الجديدة ،وعلى رأسها
في الخدمات اإللكترونية وإعــادة هيكلة
الديون والقروض.
س ـ ـي ـ ـتـ ــارامـ ــان ي ـ ـشـ ــدد عـ ـل ــى أن أس ــال ـي ــب
عمل الـبـنــوك وامل ـصــارف تـغـ ّـيــرت ،وكذلك
تـغـيــرت مــواقــف ال ـع ـمــاء ..ه ــذه الحقائق
الجديدة موجودة لتبقى ،ونتيجة لذلك،
سيتعني على املشرعني القانونيني اآلن
إعادة تعريف اللعبة وقواعدها (النشاط
املـصــرفــي) ،مــن حيث تشريعات التجارة

واقع جديد تشهده البنوك في قطر

سيت�ارامان

اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،واملـ ـع ــالـ ـج ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة
للمعامالت.
وي ـض ـيــف :س ـنــرى بـشـكــل م ـتــزايــد تنفيذ
وتسخير أدوات مثل الذكاء االصطناعي
والبيانات الضخمة ،والـ  blockchainعبر
الصناعة املصرفية ،وهــي أنشطة تتقدم
إلى األمام في الوقت الحالي.

 ..QNBأفضل خدمات مصرفية
في الشرق األوسط
•

وفي حني أن معظم املحللني ال يتوقعون
الكثير من النشاط عبر الحدود (اندماج
إقليمي ودولي) على املدى القريب ،حيث
ُيـنـظــر إل ــى الـصـفـقــات الــدول ـيــة عـلــى أنها
محفوفة باملخاطر ومعقدة.
وي ـم ـك ــن ل ـب ـعــض امل ــؤسـ ـس ــات أن تـعـتـبــر
ع ـم ـل ـيــات ال ــدم ــج هـ ــذه وس ـي ـل ــة لـتـجـمـيــع
املوارد وتحسني الكفاءة التشغيلية.
وتؤكد املجموعة في تقريرها أنه بصرف
النظر عن عمليات االندماج واالستحواذ،
فـ ــإن زيـ ـ ــادة اإلقـ ـب ــال ع ـلــى الـتـكـنــولــوجـيــا
ً
امل ــال ـي ــة ي ـم ـثــل إرث ـ ــا م ـح ـت ـمــا آخـ ــر لــوبــاء
فيروس كورونا ،ومع إدخال جميع الدول
ً
ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ش ـك ــا م ــن أشـ ـك ــال اإلغـ ــاق
وإجـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـم ــاع ــي ،أثـبــت
الوباء أنه العامل املحفز الرتفاع النشاط
املصرفي الرقمي.
وي ـش ـي ــر ال ـت ـق ــري ــر إلـ ــى عـ ــدد م ــن ح ــاالت
االنـ ــدمـ ــاج ،وي ـص ـف ـهــا بــأن ـهــا ع ــاق ــات ما
بعد «كوفيد  ،»19 -أبرزها توقيع البنك

املــركــزي العماني في أبريل املاضي على
املــواف ـقــة التنظيمية لــانــدمــاج بــن بنك
عمان العربي وبنك العز اإلســامــي ،بعد
أن اتفقت املؤسستان على صفقة مبادلة
األسـ ـه ــم ،والـ ـت ــي سـتـش ـهــد ح ـص ــول بـنــك
عمان العربي على حصة  %81في الكيان.
وتضيف املجموعة :في حني كانت هناك
ف ــورة فــي أنشطة االنــدمــاج واالسـتـحــواذ
في السنوات األخـيــرة ،كــان معظمها بني
املؤسسات املحلية .فقد استفادت البنوك
التي تتطلع إلــى االنــدمــاج على املستوى
الـ ــوط ـ ـنـ ــي م ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود نـ ـف ــس الـ ـق ــوان ــن
واملـتـطـلـبــات -وغــال ـبــا نـفــس املـســاهـمــن-
كشركاء محتملني.
ومع ارتفاع الطلب على خدمات املدفوعات
الرقمية والتكنولوجيا املالية ،من املتوقع
أن ي ـت ـن ــوع ع ـ ــدد امل ـن ـت ـج ــات وال ـخ ــدم ــات
أي ـضــا فــي جـمـيــع أن ـحــاء املـنـطـقــة ،بينما
ستنظر الحكومات فــي تحديث اللوائح
والتشريعات.

الشركة ترعى ُ
«صنع في قطر»

 ooredooتعلن موعد دفع الفائدة
لحملة سندات الدين العالمي

االستثمارية.
الدوحة -
وي ـ ـم ـ ـثـ ــل ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز بـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـجـ ــوائـ ــز
ح ـص ـل ــت م ـج ـم ــوع ــة  ،QNBأك ـب ــر
اع ـت ــراف ــا ج ــدي ـدًا ب ـن ـمــوذج األع ـم ــال
مؤسسة مالية فــي منطقة الشرق
الـنــاجــح لـ ـ  QNBفــي تحقيق قيمة
األوس ــط وأفــريـقـيــا ،عـلــى جائزتي
م ـ ـضـ ــافـ ــة ل ـ ـع ـ ـمـ ــائـ ــه ع ـ ـبـ ــر أح ـ ـ ــدث
«أف ـضــل بـنــك لـلـخــدمــات املصرفية
الـ ـخ ــدم ــات وامل ـن ـت ـج ــات امل ـصــرف ـيــة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ــط
الـخــاصــة واملصممة لتلبية جميع
 »2021و»أفـ ـض ــل ب ـنــك لـلـخــدمــات
احتياجاتهم املالية.
ّ
املصرفية الخاصة في قطر »2021
وت ـ ـ ـكـ ـ ــرم الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة مــن
مـ ــن قـ ـب ــل «غ ـ ـلـ ــوبـ ــال ف ــايـ ـن ــان ــس».
جوائز الخدمات املصرفية الخاصة
وي ــأت ــي ح ـص ــول ال ـب ـنــك ع ـلــى هــذه
الـسـنــويــة مــن «غ ـلــوبــال فــايـنــانــس»
البنوك التي ّ
الجوائز املرموقة تقديرًا لجهوده
تقدم أفضل الخدمات
امل ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم ت ـج ــرب ــة
وامل ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات امل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ل ـت ـل ـب ـيــة
مـصــرفـيــة اسـتـثـنــائـيــة ،بــاإلضــافــة
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة لـعـمــائـهــا
إنجاز جديد لـ «قطر الوطين»
إلـ ــى ت ـط ــوي ــر م ـن ـت ـجــات وخ ــدم ــات
ذوي امل ــاءة العالية ،ومساعدتهم
م ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة م ـ ـب ـ ـت ـ ـكـ ــرة م ـص ـم ـم ــة
ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز ث ــرواتـ ـه ــم وال ـح ـف ــاظ
خصيصًا لعمالئه.
عليها .وتتواجد مجموعة  QNBحاليًا فــي أكثر مــن 31
وت ـخ ـص ــص خ ــدم ــات  QNBامل ـص ــرف ـي ــة ال ـخ ــاص ــة فــريـقــا بلدًا وثالث قارات حول العالم ،حيث ّ
تقدم أحدث الخدمات
مــن املـصــرفـيــن ذوي ال ـك ـفــاءة الـعــالـيــة ،يعمل عـلــى مــدار املصرفية لعمالئها .ويعمل فــي املجموعة مــا يــزيــد عن
الساعة طــوال أيــام األسـبــوع ،لضمان إدارة يومية أسهل  29,000موظف في أكثر من  1,100فرع ومكتب تمثيلي،
وأسرع وأكثر جدوى لحسابات العمالء متعددة العمالت بــاإلضــافــة إلــى شبكة واسـعــة مــن أجـهــزة ال ـصــراف اآللــي
والـ ــودائـ ــع وال ـ ـقـ ــروض ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـعــزيــز فــرصـهــم تزيد عن  4,300جهاز.

•

أعـلـنــت شــركــة أوريـ ــدو إنـتــرنــاشـيــونــال املــالـيــة
املـ ـ ـح ـ ــدودة وامل ـم ـل ــوك ــة ك ـل ـيــا ل ـش ــرك ــة أوريـ ـ ــدو
املدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي ،تحديد يوم
 22ديسمبر املقبل ،لدفع فوائد لحملة سندات
برنامج الــديــن العاملي متوسط األج ــل ،بقيمة
 9.38مليون دوالر.
وأك ــد ب ـيــان ل ـبــورصــة قـطــر أن أوري ـ ــدو ســوف
تدفع الفوائد لحملة السندات البالغة قيمتها
 500مليون دوالر ،بفائدة  %3.75واملضمونة
واملستحقة في  22يونيو .2026
من جانب آخــر ،أعلنت  Ooredooأنها ستكون
الراعي االستراتيجي للنسخة الثامنة املعدلة
من مهرجان أجيال السينمائي ،والتي ستقام
خالل الفترة من  18وحتى  23نوفمبر .2020
ُ
ويعد مهرجان أجيال السينمائي ،الذي تنظمه
مــؤسـســة ال ــدوح ــة ل ــأف ــام ،م ـب ــادرة فــريــدة من
نــوعـهــا ،تـهــدف إل ــى تشجيع الـتـفــاعــل الـخــاق
والتبادل الثقافي بني مجتمع الشباب بشكل
خاص ،وبني أفراد املجتمع بشكل عام .ويهدف
مـ ـه ــرج ــان أج ـ ـيـ ــال إلـ ـ ــى ال ـج ـم ــع بـ ــن مـخـتـلــف

«التجارة» تستدعي
سيارات «جي .أم .سي»

أسهم أوروبا
تتراجع بعد ازدياد «كورونا»

•

الدوحة -

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ،بالتعاون مع شركة
امل ـن ــاع ــي ل ـل ـس ـي ــارات وك ـي ــل سـ ـي ــارات «ج ـ ــي .أم .ســي»
و»كـ ــاديـ ــاك» ع ــن اس ـت ــدع ــاء مــرك ـبــات «جـ ــي .أم .ســي»
طــراز «سـيـيــرا» ،و»يــوكــن» ،ومركبات «كــاديــاك» طــراز
«إسكاليد» سنة الصنع  ،2018وذلــك الحتمال وجود
خلل في وحدة التحكم اإللكتروني للفرامل .يأتي هذا
اإلجراء في إطار التنسيق واملتابعة املستمرة من وزارة
ّ
وتقيد وكالء
التجارة والصناعة ،للتأكد من مدى التزام
ال ـس ـي ــارات بـمـتــابـعــة ع ـيــوب ال ـس ـي ــارات وتصحيحها
لحماية حقوق املستهلكني.
وأك ــدت ال ــوزارة أنــه سيتم التنسيق مــع وكيل الشركة
ملتابعة عمليات الصيانة والتصليح والـتــواصــل مع

العمالء ،للتأكد من تنفيذ اإلجراءات وتصحيح الخلل
والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.
ّ
وتـحــث وزارة الـتـجــارة والصناعة جميع املستهلكني
ب ــاإلب ــاغ ع ــن أي ــة تـ ـج ــاوزات أو مـخــالـفــات بــالـتــواصــل
مع إدارة حماية املستهلك ومكافحة الغش التجاري،
والتي تستقبل الشكاوى واالقتراحات واالستفسارات،
م ــن خ ــال ق ـن ــوات ال ـت ــواص ــل ..مــركــز االتـ ـص ــال16001 :
وال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي ،info@moci.gov.qa :وحـســاب
وزارة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي «تــويـتــر» @ ،MOCIQATARوإنستجرام
 ،MOCIQATARوتطبيق وزارة الـتـجــارة والصناعة
ع ـلــى ال ـه ــوات ــف الــذك ـيــة امل ـت ــوف ــرة ع ـلــى أن ـظ ـمــة أج ـهــزة
اآليفون واألندرويد .MOCI_QATAR

الدوحة -

•

عواصم  -وكاالت

تــراجـعــت األسـهــم األوروب ـي ــة ،الـثــاثــاء ،بعدما
ص ـع ــدت ألع ـل ــى م ـس ـتــوى ف ــي ث ـمــان ـيــة أش ـهــر،
حيث ّ
قوض تشديد إجــراءات مكافحة فيروس
كـ ــورونـ ــا ف ــي أنـ ـح ــاء أوروبـ ـ ـ ــا ص ـع ــود ال ـس ــوق
املــدعــوم مــن أنـبــاء مشجعة ،بشأن لقاح ملرض
«كوفيد – .»19
نــزل مــؤشــر ستوكس  600لألسهم األوروب ـيــة
 .%0.1وأغلق املؤشر عند أعلى مستوى منذ 27
فبراير بعد بيانات إيجابية من شركة مودرنا
للصناعات الدوائية بشأن لقاح «كوفيد – .»19
وال تزال التوقعات االقتصادية في األمد القريب

فـئــات املجتمع فــي قطر بمن فيهم املــواطـنــون
واملـقـيـمــون فــي ق ـطــر ،مــن خ ــال ع ــرض األف ــام
والفعاليات األخرى املرتبطة بهذا النشاط.
وستقدم  Ooredooللسنة الثالثة على التوالي
برنامج ُ
«صنع في قطر» والــذي سيعرض في
 19نوفمبر  ،2020ويهدف إلى دعم املواهب في
مجتمع السينما القطرية اآلخذ في النمو.
واستنادًا إلى النجاح املستمر للمهرجان وإلى
برنامج حكام أجيال ،ستقدم مؤسسة الدوحة
لــأفــام نسخة مـعــدلــة لـلـمـهــرجــان ه ــذا الـعــام؛
إذ س ـت ـقــام مـعـظــم األن ـش ـطــة بـشـكــل اف ـتــراضــي
عـبــر اإلن ـت ــرن ــت؛ لـضـمــان ال ـح ـفــاظ عـلــى صحة
وسالمة املشاركني .ومن املتوقع أن تساهم هذه
النسخة املعدلة من املهرجان في توسيع آفاق
وروح التعبير اإلب ــداع ــي لتصل إل ــى الفضاء
االفتراضي .وسيكون من أبرز الفعاليات التي
سيتضمنها املـهــرجــان عــدة ع ــروض ملشاهدة
األف ــام املـشــاركــة ،وبــرنــامــج ُ
«صـنــع فــي قطر»،
ً
وعــالــم أج ـيــال ل ــإب ــداع ال ــذي يتضمن ك ــا من
ج ـي ـكــدوم وإي ـق ــاع ــات أج ـي ــال وم ـع ــرض ان ــدالع
الفني.

ضبابية ،حيث تتجه السويد إلــى فــرض قيود
على حجم التجمعات العامة مع ارتفاع حاالت
اإلصابة بـ «كوفيد –  »19فيما يقترح مستشار
ط ـب ــي ب ــري ـط ــان ــي ت ـع ــزي ــز ن ـظ ــام ال ـق ـي ــود ثــاثــي
املستويات ،بعد انتهاء العزل العام الشامل في
إنجلترا.
وتراجع مؤشر البنوك األوروبية بعد صعوده
بأكثر من  .%3ونزل سهم بنك «بي.بي.في.إيه»
 ،%3.4بعدما قال ومنافسه األصغر «سابادل»
إنـهـمــا ي ـجــريــان م ـحــادثــات إلن ـش ــاء ثــانــي أكـبــر
ال ـب ـنــوك املـحـلـيــة ف ــي إسـبــانـيــا م ــن حـيــث حجم
األصول.
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عتيق
يشكر
الريان

قدم علي عتيق ،المدير التنفيذي لنادي الريان ،استقالته رسميًا
إلدارة النادي ،وعبّر خالل تغريدة له عبر «إنستجرام» عن شكره
وتقديره للريان «على إتاحة الفرصة بالعمل في هذا الكيان العزيز
على قلبي،وبعد الموافقة على طلب االعتذار أكون قد أمضيت
سنة مع النادي الذي أعشق وأنتمى إليه ،وأتمنى أن أكون قد
ّ
وفقت في خدمة اإلدارة والالعبين ومنتسبي الكيان

العدد  | 11749األربعاء  3ربيع اآلخر 1442هـ |  18نوفمبر 2020م

للمرة الثانية ..و ُيقام فبراير 2021

مونديال أندية العالم في الدوحة
أعـ ـل ــن االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـكــرة
ال ـقــدم (الـفـيـفــا) عــن اسـتـضــافــة
ال ــدوح ــة لـبـطــولــة ك ــأس الـعــالــم
لــأنــديــة  ™2020 FIFAخــال
ال ـف ـت ــرة م ــن  1إلـ ــى  11ف ـبــرايــر
املقبل ،لتقام منافساتها للمرة
الثانية في قطر ،بعد نجاحها
ف ـ ـ ــي ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم ن ـ ـس ـ ـخـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام
امل ــاض ــي ،والـ ـت ــي أح ـ ــرز لـقـبـهــا
نادي ليفربول اإلنجليزي.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــن املـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرر إقـ ـ ــامـ ـ ــة
املنافسات في ديسمبر املقبل؛
إال أن التطورات التي فرضتها
أزمـ ـ ـ ــة فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا فــي
أنحاء العالم حالت دون ذلك.
وفـ ــي ضـ ــوء ان ـخ ـف ــاض أعـ ــداد
املصابني بالفيروس في قطر
خــال األشـهــر األخـيــرة يتوقع
إتاحة الفرصة أمام املشجعني
م ـ ــن داخ ـ ـ ــل ال ـ ــدول ـ ــة ل ـح ـض ــور
الـبـطــولــة األه ــم عـلــى مـسـتــوى
األندية في العالم.
وأع ـ ــرب س ـع ــادة ال ـش ـيــخ حـمــد
بــن خـلـيـفــة بــن أحـمــد آل ثــانــي
–رئـ ـ ـي ـ ــس اتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة -عــن
س ـ ـعـ ــادتـ ــه ب ــاسـ ـتـ ـض ــاف ــة ق ـطــر
املـ ـن ــافـ ـس ــات لـ ـلـ ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة،
وق ــال« :سننطلق فــي إعــدادنــا
السـتـضــافــة هــذا ال ـحــدث املهم

ليفربول أثن�اء تتويجه بالنسخة الماضية للبطولة

م ـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح املـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــر ال ـ ـ ــذي
حـقـقـنــاه خ ــال تـنـظـيــم نسخة
الـ ـع ــام امل ــاض ــي م ــن ال ـب ـطــولــة،
وال ـت ــي ش ـهــدت م ـشــاركــة آالف
املـشـجـعــن مــن أن ـحــاء الـعــالــم،

وأن اس ـت ـض ــاف ــة هـ ــذا ال ـح ــدث
ّ
سـ ـ ـي ـ ــؤك ـ ــد جـ ــاهـ ــزي ـ ـت ـ ـنـ ــا ن ـح ــو
استضافة مونديال .2022
وأضاف« :تمثل هذه البطولة
فــرصــة مـهـمــة ل ـنــادي الــدحـيــل،

ال ـ ــذي ي ـم ـثــل الـ ـك ــرة ال ـق ـطــريــة،
للتنافس مع أندية من أبطال
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم م ـ ـثـ ــل نـ ـ ـ ـ ــادي بـ ــايـ ــرن
ميونيخ بطل أوروبا ،أو أندية
ج ـمــاهـيــريــة ك ـبــرى م ــن جـمـيــع

المنتخب يعود اليوم ..والكواري يكرّم البعثة

ال ـق ــارات ،كـمــا شــاهــدنــاهــا في
النسخة املاضية».
من جانبه قــال سعادة حسن
الـ ــذوادي األم ــن ال ـعــام للجنة
العليا للمشاريع واإلرث« :ال

شك أن استضافة بطولة كأس
الـعــالــم لــأنــديــة لـلـمــرة الثانية
ت ـ ـت ـ ـيـ ــح لـ ـ ـن ـ ــا فـ ـ ــرصـ ـ ــة مـ ـث ــالـ ـي ــة
الك ـت ـســاب مــزيــد م ــن ال ـخ ـبــرات
م ــع اق ـتــراب ـنــا أك ـثــر م ــن تنظيم
مونديال .»2022
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـل ـج ـنــة
امل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة لـ ـبـ ـط ــول ــة
ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ل ــأن ــدي ــة FIFA
قـ ـط ــر « :™2020ن ـت ـط ـل ــع إل ــى
اسـتـضــافــة مـبــاريــات مــونــديــال
األنـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور أكـ ـ ـب ـ ــر
ع ـ ـ ــدد مـ ـمـ ـك ــن م ـ ــن امل ـش ـج ـع ــن،
ومواصلة البناء على النجاح
الـ ــذي ح ـق ـق ـنــاه ف ــي اسـتـضــافــة
النسخة املاضية من البطولة».

العطية بط ًال لـ «رالي الشرق األوسط»

«األدعم» يخسر أمام الكوري
•

اسماعيل مرزوق

خسر املنتخب الوطني أم ــام الـكــوري الجنوبي بهدفني لهدف في
امل ـبــاراة الــوديــة الدولية التي جــرت فــي العاصمة النمساوية فيينا
بهدفني مقابل هدف .وتعود البعثة اليوم في ختام معسكرها الناجح،
وبالنسبة للمباراة فقد بادر الكوري منتخبنا بهدف مبكر في الدقيقة
األولى .بعدما أخطأ بوعالم في التعامل مع الكرة استثمرها هوانغ
هي وأودعها الشباك .ولكن منتخبنا كان له رد فعل قوي في الدقيقة
التاسعة عن طريق املعز علي ،والذي عدل النتيجة بهدف صاروخي.
وفي الدقيقة  37أعاد التقدم للكوري عن طريق هوانغ جو .لتنتهي
املباراة بفوز الكوري .ومن ناحية أخــرى ،نقل فيصل راشــد الكواري
رسالة سعادة الدكتور محمد الغيالني ،رئيس البعثة الدائمة ملجلس
التعاون لــدول الخليج العربية لــدى األمــم املتحدة في فيينا ،والتي
اطـمــأن خاللها على كافة أم ــور واحتياجات الـفــريــق ،وجميع أفــراد
البعثة ،من خالل تواجده بجانب املنتخب ،وتبادل الكواري الدروع
التذكارية مع مدير املنتخب محمد سالم العطوي.

اليوم ضربة البداية لدوري األبطال

جاهـــزون لـ «شــــرق آســـــيا»
•

علي حسين

تفتتح ال ـيــوم مـنــافـســات ش ــرق آسـيــا ل ــدوري األب ـط ــال ،حـيــث تـبــدأ أولــى
املباريات بلقاء بيرث غلوري األسترالي مع شنغهاي شينو الصيني،
الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت الدوحة ضمن املجموعة السادسة.
وكانت فــرق «تشونبوك هيونداي» و»س ــوون سامسونج» و»أولـســان»
قد وصلت للدوحة أمس ،وتم اتباع كافة اإلجــراءات االحترازية لضمان
سالمة البعثات التي وصلت مطار حمد الدولي ،وقد أبدى جميع الوفود
رضاهم التام ّ
عما شاهدوه من تسهيالت وخدمات وإجراءات احترازية
لضمان سالمة جميع املشاركني.

•

سليمان مالح

ع ـق ــد االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـل ـس ـي ــارات
اج ـت ـم ــاع ــا م ـه ـمــا مل ـنــاق ـشــة الـنـتــائــج
واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن أس ـ ـم ـ ــاء الـ ـف ــائ ــزي ــن
بــالـبـطــولــة ،بـعــد إل ـغ ــاء رالـ ــي لبنان
الـ ــدولـ ــي ،ح ـيــث ت ــم اع ـت ـم ــاد تـتــويــج
بطلنا العاملي ناصر صالح العطية
بـ ـلـ ـق ــب ب ـ ـطـ ــولـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط
ل ـل ــرال ـي ــات ل ـل ـمــرة ال ـس ــادس ــة عـشــرة
ف ــي م ـس ـيــرتــه ،ك ـمــا اع ـت ـمــد االت ـح ــاد
الدولي تتويج املالح ناصر سعدون
ال ـ ـك ـ ــواري ب ـل ـقــب املـ ــاحـ ــن فـ ــي فـئــة
«مـيــرك  ،»2كما اعتمد رال ــي قبرص
م ــن ج ــول ـت ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى رال ــي
عمان الدولي ،ليكون بطلنا العطية
ت ــوج ب ــال ـج ــوالت ال ـثــاثــة لـلـبـطــولــة،
ً
وبالتالي يتوج بطال للشرق األوسط
للمرة العاشرة على التوالي ،والـ 16
في تاريخه ،ليعزز رقمه القياسي في

الـفــوز بالبطولة .كما فــاز الفرنسي
مــاثـيــو بــومـيــل ،م ــاح بطلنا ناصر
الـعـطـيــة ،بلقب املــاحـيــن فــي الفئة
األولــى ،ليحصل على لقبه السادس
منذ االنضمام لفريق بطلنا ناصر
العطية .وكان بطلنا العاملي قد ّ
توج
مــع مــاحــه الفرنسي ماتيو بوميل
على مــن سـيــارة (فولكسفاغن جي
تــي آي  -آر  )5بــاملــرحـلــة األولـ ــى في
سـلـطـنــة ع ـم ــان ،قـبــل إل ـغ ــاء جولتي
قطر واألردن ،بسبب تفشي فيروس
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،ث ـ ــم ت ـ ـ ــوج ف ـ ــي مــرح ـل ـتــي
قـبــرص للمرة السابعة فــي تاريخه
لهذا الــرالــي .وأعلن االتـحــاد الدولي
ف ــوز امل ــاح الـقـطــري نــاصــر سعدون
ال ـ ـكـ ــواري ب ــامل ــرك ــز األول لـلـمــاحــن
لفئة «ميرك  ،»2وللمرة الرابعة على
التوالي ،مع السائق الكويتي مشاري
الظفيري الذي توج بلقب السائقني.
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األوروغوياني يكشف سبب الرحيل عن الريان

أجيري :أريد أن أبقى بجانب عائلتي
•

سليمان مالح

كشف األوروغوياني أجيري ،مدرب الريان ،عن سبب اعتذاره
عن االستمرار مع الريان خالل الفترة القادمة ،وقال خالل
المؤتمر الصحفي الــذي عقد أمــس :لقد كان قــرارًا صعبًا
جدًا ،فلم يكن من السهل ترك فريقي ومغادرة النادي في
هذا الظرف ،لما للريان من مكانة خاصة في قلبي ،ومحبة

كبيرة إلدارة النادي ،والالعبين ،والجماهير.
وأضاف« :ال أنسى أبدًا الثالث سنوات التي قضيتها من قبل عام
 2013وأيضًا الموسم ونصف الحالي ،تربطني عالقات طيبة مع
الجميع ،لقد فكرت طوي ًال في الموضوع ،ولكن الكل يعلم بما يمر
به العالم بسبب تفشي جائحة فيروس «كورونا» ،ولذلك قررت أن
أكون بجانب عائلتي ،والعودة إلى بلدي».

اثنان من الطاقم المساعد عائالتهم تضررت من «كورونا»
واع ـ ـتـ ــرف مـ ـ ــدرب الـ ــريـ ــان املـ ـعـ ـت ــذر عــن
االسـ ـتـ ـم ــرار« :ل ـق ــد تـلـقـيــت ال ـع ــدي ــد من
الـ ـ ـع ـ ــروض مـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،ومـ ـ ــن أن ــدي ــة
خليجية كبيرة ،ولكن رفضتها جميعًا؛
ألنني بحاجة للتواجد بجانب عائلتي،
وربما سأعمل مع أحد األندية في بلدي
حتى أكون قريبًا منهم».
وأوض ـ ــح« :ه ـن ــاك أح ــد أع ـض ــاء الـطــاقــم
ال ـف ـن ــي ت ــوف ــي وال ـ ـ ــده ب ـس ـبــب ف ـي ــروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،وآخـ ـ ــر والـ ـ ـ ــده بــامل ـس ـت ـش ـفــى،
ولــذلــك مــن الـصـعــب أن ن ـكــون بعيدين
ع ــن أس ــرت ـن ــا ال ـت ــي ه ــي ب ـحــاجــة مــاســة
ل ـن ــا ،خ ــاص ــة ف ــي هـ ــذا ال ـ ـظـ ــرف ،سعيد
ب ــال ـف ـت ــرة ال ـت ــي قـضـيـتـهــا ف ــي ال ــدوح ــة
لـلـعـيــش ،وق ـطــر لـهــا مـكــانــة خــاصــة في
قلبي ،ومستعد للعودة بشرط تحسن
األوضاع الصحية».
ً
واستطرد قائال« :املوسم املاضي قدمنا
مـسـتــويــات ج ـي ــدة ،وكـ ــان بــاإلم ـكــان أن
نحقق نتيجة أفضل ،لقد كنا منافسني
أق ــوي ــاء ع ـلــى ال ـل ـقــب ،ل ـكــن ل ــم يحالفنا

لن أترك الريان
إال بعد وصول
المدرب البديل

ً
نعم تلقيت عروضا
للتدريب من أندية
خليجية

لم يكن القرار
ً
سهال ..وقطر
ستبقى في القلب

خالل المؤتمر الصحفي

الحظ ،بينما في هذا املوسم واجهتنا
ب ـع ــض الـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـص ـع ـب ــة فـ ــي ب ــداي ــة
املــوســم ،ولكن مع مــرور الوقت تالشت
ك ـل ـهــا ،بـحـيــث عـمـلـنــا ب ـجــد وب ـق ــوة مع
اإلدارة والــاع ـبــن ،كــانــت فـتــرة جـيــدة،
والريان يبقى في القلب».

وع ــن سـبــب ع ــدم قـيــامــه بجلب عائلته
للعيش معه بالدوحة ،قال أجيري« :لم
يسبق أن عشت مع عائلتي في قطر حتى
خــال سنة  ،2013عائلتي كانت دائمًا
تأتي لزيارتي خــال العطلة الدراسية
ف ـقــط واألع ـ ـيـ ــاد ،لـ ــدي ب ـنــت ت ـ ــدرس في

راشد نواف إلى الدور الثاني
لبطولة التنس الدولية بتركيا
ت ــأه ــل الـ ـقـ ـط ــري الـ ـص ــاع ــد راشـ ـ ــد نـ ـ ــواف إل ــى
الدور الثاني لبطولة االتحاد الدولي للتنس
ل ـل ـنــاش ـئــن والـ ـن ــاشـ ـئ ــات الـ ـت ــي تـسـتـضـيـفـهــا
تركيا.
وجاء صعود نواف إلى الدور الثاني ،إثر فوزه
على منافسه البلغاري دراجومير دراغانوف،
بنتيجة مجموعتني مقابل واحدة ،بواقع 1-7
.2- 6/ 6-2 /
وسيضرب نواف موعدًا في الدور الثاني مع
الالعب الــروســي آرثــر كوكاسيان الــذي تأهل
على حساب التركي إردين إيه.
وكان العب املنتخب القطري قد بلغ األسبوع
املاضي الدور نصف النهائي لبطولة االتحاد
الدولي للتنس للناشئني والناشئات ،والتي
استضافتها مؤخرًا والية موغال التركية على
مدار أسبوع.
ويأتي خوض نواف هذه البطولة ،ضمن جولة
في تركيا ،يشارك خاللها مع الالعب القطري
م ـ ـشـ ــاري ن ــاي ــف فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ب ـط ــوالت
االتحاد الدولي للتنس ،ويسعيان من خاللها
إلى رفع تصنيفهما الدولي للناشئني.

الجامعة ب ــاألوروغ ــواي ،وبــالـتــالــي من
الصعب أن تنتقل إلى الدراسة في قطر
بسبب اختالف املناهج».
وق ـ ــال« :أح ـت ـفــظ ب ــذك ــري ــات جـمـيـلــة مع
ال ــري ــان ،وتــربـطـنــي ع ــاق ــات ج ـيــدة مع
الجميع ،عملت في ظروف جيدة ،خاصة

علي المناعي :منافسات قوية والتحديات أكبر

انطالق مسابقة البندقية الهوائية اليوم
ُ
تـسـتــأنــف ال ـي ــوم مـنــافـســات بطولة
كأس سمو األمير للرماية والقوس
وال ـ ـس ـ ـهـ ــم ع ـ ـلـ ــى مـ ـجـ ـم ــع مـ ـي ــادي ــن
لــوس ـيــل ،حـيــث سـيـكــون املــوعــد مع
مسابقة البندقية الهوائية ملسافة
عشرة أمـتــار لفئة الــرجــال والنساء
وال ـش ـب ــاب وال ـش ــاب ــات وال ــواع ــدي ــن،
حيث سيكون أبرز املنافسني أحمد
العلي ،وعبدالله السنيدي ،وعائشة
السويدي ،وهيا البلوشي .هذا وقد
خــاض الــرمــاة أمــس تــدريـبــات قوية
خاصة بمسابقة البندقية الهوائية
ملسافة عشرة أمتار ،ضمن برنامج
ب ـط ــول ــة كـ ـ ــأس س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
امل ـفــدى ،وال ـتــي انطلقت مــن الثاني
عشر وحتى الثامن والعشرين من
شهر نوفمبر الحالي في مسابقات
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوزن ،واالس ـ ـك ـ ـيـ ــت ،والـ ـ ـت ـ ــراب،
والدبل تراب ،والبندقية ،واملسدس،
والقوس ،والسهم.
وشهدت تدريبات البندقية تواجد
كــافــة رم ــاة األدعـ ــم فــي فـئــة الــرجــال

من المنافسات

والـ ـنـ ـس ــاء ،ب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى ت ــواج ــد
ن ـخ ـبــة م ـت ـم ـيــزة م ــن ال ــواع ــدي ــن فــي
الـلـعـبــة .وق ــال عـلــي سعيد املـنــاعــي،
رئـيــس لجنة املـنـتـخـبــات الوطنية،
إن الـبـطــولــة فــرصــة كـبـيــرة لجميع
الــريــاضـيــن املـشــاركــن فيها ،حيث
أقام االتحاد القطري للعبة خطة من
أجــل تعزيز الثقة لــدى الرياضيني
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــن ،خ ـ ــاص ـ ــة ب ـ ـعـ ــد فـ ـت ــرة

تربّع على قمة الدوري

طائرة الشرطة تعبر قلعة األحالم
•

إسماعيل مرزوق

ً
ح ـق ــق ف ــري ــق ط ــائ ــرة ال ـش ــرط ــة فـ ـ ــوزًا س ـهــا
وم ـس ـت ـح ـق ــا ع ـل ــى غ ــري ـم ــه الـ ـع ــرب ــي ،ضـمــن
م ـنــاف ـســات دوري ال ـك ــرة ال ـط ــائ ــرة بـثــاثـيــة
نظيفة فــي م ـبــاراة تمكن فيها الـشــرطــة من
رد اع ـت ـبــاره بـعــد خ ـســارتــه م ــن ال ـعــربــي في
نهائي أغلى الكؤوس .وكانت مباراة األمس
ثــاثـيــة وعنيفة مــن الـطــرفــن ،إال أن الكلمة
العليا للشرطة الذي استوعب الدرس جيدًا،
واستطاع أن يلحق بالعربي أول خسارة له
فــي ال ــدوري ،بــل وتــربــع الشرطة أيـضــا على

ص ـ ــدارة ال ـتــرت ـيــب ،خــاصــة أن حــامــل اللقب
الشرطة هو نفسه الذي فاز بلقب الدوري في
املوسم املاضي ،ومن هنا فإن مباراة األمس
ّ
كانت نهائيًا مبكرًا ،وتمكن العبو الشرطة
بقيادة األرجنتيني رامينا مــن عبور قلعة
األحالم بثالثية ،وبنتيجة األشواط (23-25
  .)22 – 25/ 22 – 25/وجاءت مباراة األمسقوية نظرًا لرغبة كل فريق في حسم املباراة،
ألن ال ـفــوز يـبـعــد امل ـنــافــس اآلخـ ــر ،وم ــن هنا
جــاءت األش ــواط لصالح الشرطة الــذي عزز
موقفه منذ الشوط األول ،عندما حقق الفوز

األخ ال ـعــزيــز عـلــي ســالــم عـفـيـفــة ،نــائــب
رئ ـي ــس الـ ـن ــادي ،واإلدارة ال ـت ــي قــدمــت
لنا كل الــدعــم ،من أجــل تهيئة الظروف
ً
املناسبة للفريق ...لم يكن القرار سهال
بالعودة إلى بلدي ،وأتمنى أن تتحسن
الظروف وأعود في أقرب وقت للدوحة».
وقال« :إن حبي للريان ،وااللتزام األدبي
مع هذا الكيان الكبير ،يجعلني ملزمًا
بــاالسـتـمــرار فــي عملي وإش ــراف ــي على
الـ ـف ــري ــق ح ـت ــى ي ـص ــل امل ـ ـ ــدرب ال ـب ــدي ــل،
ويـسـتـلــم املـهـمــة م ـنــي ،وإن ط ــال األم ــر
ملــدة أسبوعني أو ثالثة أسابيع ،حتى
ال تـكــون هـنــاك أيــة هــزة أو فـجــوة فنية
وت ــدري ـب ـي ــة لـ ـل ــري ــان ،ويـ ـك ــون الـتـسـلـيــم
واالس ـت ــام ملــن س ــوف يــأتــي مــن بعدي
بشكل سلس».
وقــال« :إن الريان فريق كبير ومحترم،
ويمتلك طموحًا مشروعًا في املنافسة
على لقب الـ ــدوري ،وإن كــان ذلــك ليس
بــاألمــر الـسـهــل لــوجــود أكـثــر مــن فريق
سوف ينافس الريان بقوة كبيرة».

 ،23-25وه ــذا الـشــوط أعـطــى للشرطة دفعة
مـعـنــويــة ك ـب ـيــرة اس ـت ـطــاع ب ـعــدهــا أن يعبر
الـشــوطــن الـثــانــي والـثــالــث بنتيجة واح ــدة
 22-25ليحصد الشرطة أغـلــى ثــاثــة نقاط،
ويرفع رصيده  12نقطة .ومن ناحية أخرى،
تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الدوري
أيضًا ،حيث يلعب السد مع الريان ،والشمال
مع الوكرة ،في مواجهتني قويتني ،ويسعى
كــل فــريــق لتحقيق الـفــوز ،وإن كــانــت فرصة
الــريــان عـلــى الـســد أس ـهــل ،أم ــا لـقــاء الشمال
والوكرة فهو متكافئ.

لقطة من اللقاء

علي المناعي

ال ـت ــوق ــف ،بـسـبــب ان ـت ـش ــار ف ـيــروس
كــورونــا ،والـيــوم وبشهادة الجميع
ّ
تمكنا من حصد هذه النتائج التي
ن ـس ـع ــى مـ ــن خ ــال ـه ــا ل ـت ـح ـق ـيــق كــل
الخطط املطلوبة.
وأكــد أن البطولة ما زالــت مستمرة،
والفرص مفتوحة للجميع من أجل
كسب أغلى ميداليات املوسم ،وهذا
شيء مهم لنا.
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بيرث األسترالي مع شنغهاي الصيني

أندية شرق آسيا

تستهل المشوار من المدينة التعليمية
وصول فرق «تشونبوك هيونداي» و»سوون سامسونج» و»أولسان»

استاد المدين�ة التعليمية

•

إسماعيل مرزوق

ي ـس ـت ـض ـيــف م ـل ـع ــب امل ــديـ ـن ــة الـتـعـلـيـمـيــة
املــونــديــالــي أول ــى مـبــاريــات دوري أبـطــال
آسيا ملجموعة شــرق آسيا ،حيث تنطلق
الـ ـي ــوم أول ـ ــى امل ــواجـ ـه ــات ،والـ ـت ــي تـجـمــع
ب ـي ــرث غ ـل ــوري األس ـت ــرال ــي م ــع شـنـغـهــاي
شـيـنــو ال ـص ـي ـنــي ،ال ـســاعــة ال ــواح ــدة بعد

الظهر بتوقيت الــدوحــة ،ضمن املجموعة
السادسة .وكانت فرق تشونبوك هيونداي
وســوون سامسونج وأولسان قد وصلت
للدوحة أمــس وتــم اتـبــاع كافة اإلج ــراءات
االحترازية لضمان سالمة البعثات التي
وصلت مطار حمد الدولي ،ومنها إلى مقر
إقامتها في الفنادق املخصصة لها ،بعد
إج ــراء الـفـحــص الـطـبــي ل ـ «كــوفـيــد – ،»19

وف ــق ال ـبــروتــوكــول ال ـخ ــاص ،وسـتـخــوض
التدريبات فــي مالعب الـتــدريــب الخاصة
ب ـمــونــديــال قـطــر  2022بـعــد ال ـخ ـلــود إلــى
الراحة.
وكانت مباراة شنغهاي شينهوا الصيني
مع بيرث غلوري األسترالي مقررة ضمن
الـ ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى م ــن امل ـن ــاف ـس ــة ،ولـكـنـهــا
تـ ّ
ـأجـلــت بسبب جــائـحــة ف ـيــروس كــورونــا

املستجد (كوفيد .)19 -
وي ـ ـت ـ ـصـ ــدر ط ــوكـ ـي ــو ال ـ ـيـ ــابـ ــانـ ــي ت ــرت ـي ــب
املجموعة برصيد  4نـقــاط مــن مباراتني،
مقابل نقطة مــن م ـبــاراة واح ــدة ألولـســان
ه ـي ــون ــداي الـ ـك ــوري ال ـج ـن ــوب ــي ،ف ــي حني
م ــازال رصـيــد شنغهاي شينهوا وبـيــرث
غلوري خاليًا من النقاط ،حيث لم يخض
شنغهاي أي مباراة بعد في البطولة.

إشادة باإلجراءات

إعجاب كبير

وج ــاءت مــوافـقــة الــدوحــة على استضافة
مباريات منطقة الشرق ملساعدة االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم على إتمام منافسات
الـبـطــولــة ال ـق ــاري ــة ،وف ــق ال ـج ــدول الــزمـنــي
املقرر الستئناف املنافسات ،بعد تعليق
النشاط الكروي في مارس املاضي ،بسبب
الـتـطــورات الـتــي فرضها انتشار فيروس
كورونا في أنحاء العالم.

أبرز غيابات «الصيني»

ّ
ثمن الوفد اآلسيوي الجهود الكبيرة التي بذلتها
اللجنة املحلية املنظمة ،والتي لم تدخر جهدًا في
توفير كافة املتطلبات الخاصة في منافسات أندية
شرق آسيا وفقًا ألعلى املعايير العاملية ،مشيدًا في
الــوقــت نفسه بــاإلجــراءات الصحية والبروتوكول
الطبي الصارم املعتمد الذي تتبعه اللجنة املنظمة
والجهات ذات الصلة في دولة قطر.

وفد اآلسيوي

العبو فرق المجموعة السادسة

وكـ ـ ـ ـ ــان وفـ ـ ـ ــد االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد اآلسـ ـ ـي ـ ــوي
ّ
لـكــرة ال ـقــدم قــد تـفــقــد املــاعــب التي
س ـت ـس ـت ـض ـيــف امل ـن ــاف ـس ــات وك ــاف ــة
املـ ـ ــاعـ ـ ــب ومـ ـ ــاعـ ـ ــب ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات،
ل ـل ــوق ــوف ع ـل ــى ج ــاه ــزي ــة الـ ـح ــدث،
وحـيــث أشــاد الــوفــد بكل مــا قدمته
ال ــدوح ــة مــن تـسـهـيــات وإجـ ــراءات
ل ـل ـف ــرق امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ،والـ ــذيـ ــن أب ـ ــدوا
إعجابهم بما يشاهدونه على أرض

مالعب
البطولة

الــواقــع فــي بلد املــونــديــال .وجــاءت
زيارة وفد االتحاد اآلسيوي ملالعب
الـبـطــولــة وف ـقــا ملـهــامــه التنظيمية
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ،ك ـم ــا ع ـق ــد الـ ــوفـ ــد عـ ـ ّـدة
اج ـت ـمــاعــات م ــع م ـســؤولــي اللجنة
امل ـح ـل ـي ــة امل ـن ـظ ـم ــة ،وكـ ــانـ ــت ه ـنــاك
زي ــارات أخــرى للفنادق املخصصة
لـلـمـنـتـخـبــات ،وم ـســؤولــي االت ـحــاد
اآلسيوي ،وحكام البطولة.

ت ـق ــام امل ـن ــاف ـس ــات ع ـل ــى أربـ ـع ــة م ــاع ــب ،ه ــي:
اس ـ ـتـ ــاد خ ـل ـي ـف ــة ال ـ ــدول ـ ــي ،واسـ ـ ـت ـ ــاد امل ــدي ـن ــة
الـتـعـلـيـمـيــة ،واس ـتــاد الـجـنــوب ،وهــي مــاعــب
ً
بـطــولــة كــأس الـعــالــم « ™️ 2022قـطــر» ،فضال
ع ــن م ـل ـعــب اسـ ـت ــاد ج ــاس ــم ب ــن ح ـم ــد ب ـن ــادي
السد.

وف ـي ـمــا ي ـخــص ال ـح ـضــور ال ـج ـمــاه ـيــري ،فمن
ال ــواض ــح أي ـض ــا أن ــه ل ــن ي ـك ــون ه ـن ــاك سـمــاح
ب ـح ـض ــور ال ـج ـم ــاه ـي ــر ،ك ـم ــا كـ ــان الـ ـح ــال فــي
منافسات غــرب الـقــارة ،لتوفير أكبر قــدر من
األمن لجميع الفرق املتنافسة ،دون استثناء،
وإلتاحة مبدأ تكافؤ الفرص.

ي ـتــأثــر ال ـف ــري ــق ال ـص ـي ـنــي بـغـيــاب
ع ـ ـ ــدد مـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ــرز الع ـ ـب ـ ـيـ ــه ب ـس ـبــب
اإلصـ ــابـ ــة ،ول ـك ــن م ــدرب ــه ال ـك ــوري
الجنوبي تشوي كانغ-هي أعرب
عن أمله في تحقيق بداية ناجحة.
ّ
ويـ ـت ــوق ــع أن ي ـغ ـيــب ع ــن ص ـفــوف
الفريق صانع األلعاب الكولومبي
ج ـيــوفــانــي م ــوري ـن ــو ،إلـ ــى جــانــب
امل ـه ــاج ــم الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي كيم
شني-ووك الذي يعاني من إصابة
منذ شهر أغسطس.
مــدرب بـيــرث غـلــوري يعتمد على
الشباب
اع ـت ـب ــر ك ــري ـس ـت ـي ــان أوال ،مـ ــدرب
بـ ـي ــرث غ ـ ـلـ ــوري ،أن اسـ ـتـ ـع ــدادات
ف ــريـ ـق ــه لـ ــم تـ ـك ــن مـ ـث ــالـ ـي ــة ،وقـ ـ ــال:
ك ــل فــريــق سـيـتـعــامــل م ــع الــوضــع
بـطــريـقــة مـخـتـلـفــة ،نـحــن حصلنا

ع ـ ـلـ ــى ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ق ـ ـص ـ ـيـ ــرة م ـ ـ ــن أجـ ــل
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ،ف ـ ــي ح ـ ــن أن ب ـق ـيــة
فــرق املجموعة تخوض مباريات
الدوري املحلي.
وك ـش ــف :ن ـحــن نـعـتـمــد ع ـلــى عــدد
مـ ـ ــن الـ ــاع ـ ـبـ ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ــذيـ ــن
س ـ ـ ـي ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــون اس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــال ه ـ ــذه
الفرصة ،من أجل إثبات أنفسهم،
وس ـ ــوف نـ ـح ــاول االسـ ـتـ ـف ــادة قــدر
اإلمكان من هذا األمر.
وأوضــح :نحن نــدرك أن شنغهاي
شينهوا يمتلك عددًا من الالعبني
امل ـم ـيــزيــن م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـف ــردي ــة،
وس ـ ــوف ن ـت ـعــامــل م ـع ـهــم ب ـجــديــة،
ولكن سنحاول أيضًا قدر وسعنا
الـتــركـيــز عـلــى الـجــانــب التكتيكي
ومـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــة تـ ـحـ ـفـ ـي ــز الـ ــاع ـ ـبـ ــن
الشباب.
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تقام يومي الجمعة والسبت بمالعب «الشاطئية»

الدوحة جاهزة النطالق
الجولة العالمية لمنافسات 3×3

ســاعــات وتنطلق الـجــولــة الـعــاملـيــة ملنافسات
 ،3×3والتي يشرف عليها اتحاد السلة ،حيث
بـ ــدأت ال ـت ـج ـه ـيــزات واالسـ ـتـ ـع ــدادات الن ـطــاق
ال ـحــدث ال ـعــاملــي الـكـبـيــر بـمـشــاركــة  12فــريـقــا،
وستقام املباريات على مالعب الكرة الشاطئية
بـنــادي الـغــرافــة ،حيث أعلنت اللجنة املنظمة
امل ـش ـتــركــة ع ــن جــاهــزيــة ال ــدوح ــة السـتـضــافــة
الحدث االستثنائي العاملي ،والذي يقام يومي
 20و 21نوفمبر الحالي.
وتم اإلعالن عن الجاهزية للجولة العاملية من
مالعب كرة السلة  ،3x3بحضور علي املالكي
أمني السر العام لالتحاد القطري لكرة السلة،
وايجناسيو سورينتو مدير فعاليات االتحاد
ال ــدول ــي لـ ـ  ،3x3وكـ ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن تـقــام
البطولة في شهر أبريل املاضي وتم تأجيلها
بسبب جــائـحــة كــورونــا «ك ــوف ـي ــد ،»19-والـتــي
ضربت العالم وأثــرت على كافة األنشطة في
ال ـعــالــم ،ثــم ك ــان ه ـنــاك مــوعــد مـقـتــرح لـهــا في
شهر يونيو املاضي ،ولكن تم االستقرار على
أن تقام البطولة في نوفمبر.
وح ـصــل ات ـحــاد الـسـلــة عـلــى مــواف ـقــة االت ـحــاد

الدولي على هــذا املوعد ليكون موعدًا إلقامة
الـبـطــولــة ،الـتــي تعد واح ــدة مــن أهــم الـجــوالت
التي ينظمها االتحاد الدولي سنويًا لالعبني
في تلك املنافسات التي أصبحت مهمة جدًا،
بعد أن دخلت األلعاب األوملبية كلعبة رسمية
في برنامج أوملبياد طوكيو املقبل.
وس ــوف ت ـكــون ه ــذه الـجــولــة الـعــاملـيــة بمثابة
ف ــرص ــة أمـ ــام الع ـب ــي ال ـع ـنــابــي لـلـمـشــاركــة في
بطولة قوية ،ال سيما أن املرحلة املقبلة سوف
تشهد استحقاقًا مهمًا لهم ،وهو املشاركة في
تصفيات املرحلة النهائية املؤهلة لألوملبياد،
والـتــي كــان مـقــررًا أن تقام فــي الهند فــي شهر
م ــارس امل ــاض ــي ،ول ـكــن تــأجـلــت أي ـضــا بسبب
«كورونا».
ويشارك في البطولة  12فريقًا من املحترفني
ُ
حــول العالم ،وسيلعبون  19مباراة تقام ملدة
يومني.
وشـهــدت األي ــام األخـيــرة وصــول وفــد االتحاد
الدولي إلى الدوحة وباشر مهام عمله ،واطلع
على كل اإلجراءات الخاصة بالبطولة.
وأكـ ــد ع ـلــي سـعـيــد املــال ـكــي أم ــن ال ـس ــر ال ـعــام

ل ــات ـح ــاد ال ـق ـط ــري ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة ،اك ـت ـم ــال كــل
التحضيرات لالنطالقة الـقــويــة للبطولة في
ظل الظروف الحالية ،مشيرًا إلى أن الترتيبات
ك ــاف ــة سـ ــارت ع ـلــى ال ــوج ــه األكـ ـم ــل ،م ــن خــال
ال ـح ــرص ع ـلــى تـطـبـيــق ال ـب ــروت ــوك ــول الـطـبــي
الـخــاص ب ـ «كــوف ـيــد ،»19-وال ــذي يشمل الفرق
وجميع الوفود املشاركة في البطولة ،وذلك من
أجــل توفير أعلى معايير الحماية من الوباء
وف ــق إجـ ـ ــراءات اح ـت ــرازي ــة م ـش ــددة وص ــارم ــة
تهدف إلى سالمة الجميع.
وت ــاب ــع امل ــال ـك ــي :س ـت ـكــون ال ـخ ــدم ــات الـطـبـيــة
مـتــوافــرة وبـشـكــل مــوســع فــي فـنــادق البطولة
كافة ،كما ستتوافر العيادات الطبية وخدمة
اإلسـ ـ ـع ـ ــاف ف ـ ــي امل ـ ــاع ـ ــب ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـض ـيــف
املباريات.
وقال املالكي :ال بد من تحية شكر وتقدير لكل
الجهات الرسمية التي أسهمت بصورة كبيرة
في إقامة هذا الحدث االستثنائي.
وقــال املالكي :سيكون الحضور الجماهيري
متاحًا لهذه الفعالية ،التي يتمثل نجاحها في
الجمهور.

تقام حتى موعد مونديال 2022

ومــن خــال تنظيم املـنـتــدى بشكل شهري،
بدءًا من ديسمبر  2020وحتى كأس العالم
ل ـكــرة ال ـق ــدم ف ــي نــوفـمـبــر  ،2022سيناقش
الـخـبــراء مواضيع مختلفة تتعلق بأربعة
ً
وعـ ـش ــري ــن ف ـ ـصـ ــا م ـ ــن ك ـ ـتـ ــاب «م ـج ـم ــوع ــة
سبيتار للطب الــريــاضــي» ،الــذي تم طرحه
ف ــي ش ـهــر سـبـتـمـبــر امل ــاض ــي ،ح ـيــث ستتم
مـنــاقـشــة ك ــل ف ـصــل ف ــي م ــوض ــوع منفصل

«سبيت�ار» ..نموذج عاليم ناجح في الطب الريايض

في نصف نهائي كأس أوريدو

الوكرة والسيلية ..والريان والغرافة
م ــع ان ـت ـهــاء م ـب ــاري ــات رب ــع الـنـهــائــي
لبطولة كأس  Ooredooملوسم -2020
 ،2021تأهلت فرق الوكرة والسيلية
والـغــرافــة والــريــان إلــى ال ــدور نصف
النهائي للبطولة.
وأوفـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات رب ـ ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي
بــوعــودهــا ،حـيــث حفلت املــواجـهــات
األرب ـ ـعـ ــة الـ ـت ــي ج ـم ـع ــت الـ ــوكـ ــرة مــع
الخريطيات ،والعربي مــع السيلية،
والغرافة مع السد ،والريان مع الخور
حفلت جميعها باإلثارة والندية.
وانتهت مباراتان بركالت الترجيح
من عالمة الجزاء ،بعد انتهاء الوقت
األص ـ ـلـ ــي ب ــالـ ـتـ ـع ــادل ،ف ـي ـم ــا ان ـت ـهــت
مباراتان في الوقت األصلي ،لتمهد
مل ــواج ـه ــات ســاخ ـنــة ب ــال ــدور نصف
النهائي.
الوكرة كــان أول املتأهلني إلــى الــدور
نـصــف الـنـهــائــي ،بـعــد تـخـطــي عقبة

ال ـخــري ـط ـيــات بـنـتـيـجــة  3-4بــركــات
ال ـتــرج ـيــح ،لـيـتـفــوق ال ــوك ــرة بــأربـعــة
أهداف مقابل ثالثة.
أمـ ـ ــا ثـ ــانـ ــي املـ ـت ــأهـ ـل ــن ف ـ ـكـ ــان ف ــري ــق
السيلية ،بعد تغلبه على العربي 4-5
بركالت الترجيح ،بعد انتهاء الوقت
األصلي بالتعادل اإليجابي بهدفني
لكل فريق،
ليلجأ الـفــريـقــان بـعــد انـتـهــاء الــوقــت
األصـلــي إلــى رك ــات الـتــرجـيــح ،التي
تفوق فيها السيلية بخمسة أهداف
م ـقــابــل أربـ ـع ــة ،فـيـمــا ت ــأه ــل ال ـغــرافــة
بـعــد ف ــوزه عـلــى الـســد بنتيجة ،2-4
وحـ ـج ــز الـ ــريـ ــان امل ـق ـع ــد الـ ــرابـ ــع فــي
نصف النهائي ،بتفوقه على الخور
بـ ـه ــدف دون رد ،وف ـ ــي وق ـ ــت الح ــق
سيتم تحديد موعد مباريات نصف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ب ـ ــن ال ـ ــوك ـ ــرة وال ـس ـي ـل ـي ــة
والريان والغرافة.

لقطة من مباراة الوكرة والخريطيات

المرخية يواجه الشحانية ..ولوسيل يلتقي الوعب

منتديات افتراضية حول الطب الرياضي بـ «سبيتار»
أعـلــن «سـبـيـتــار» إط ــاق سلسلة منتديات
افتراضية تناقش كتاب «مجموعة سبيتار
الـعـلـمـيــة لـلـطــب ال ــري ــاض ــي» ،وال ـت ــي سيتم
تنظيمها بشكل شهري بداية من ديسمبر
املـقـبــل ،وحـتــى مــوعــد انـطــاق بطولة كأس
ال ـع ــال ــم ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ق ـط ــر نــوف ـم ـبــر ،2022
وستتيح سلسلة املنتديات عبر اإلنترنت
ل ـل ـم ـه ـن ـيــن ف ــي مـ ـج ــال ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
فرصة التفاعل والتعرف على أهم البحوث
ومـ ـخـ ـتـ ـل ــف املـ ــواض ـ ـيـ ــع امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــال ـط ــب
الـ ــريـ ــاضـ ــي ،الـ ـت ــي ج ـع ـلــت مـ ــن «س ـب ـي ـت ــار»
نموذجًا ناجحًا في مجال الطب الرياضي.
ويسمح منتدى «مجموعة سبيتار للطب
الرياضي» على اإلنترنت بالوصول املجاني
إلــى أحــدث املعلومات املستندة على األدلــة
وال ـب ــراه ــن الـعـلـمـيــة ال ـتــي تـمــت تغطيتها
فــي مجلة سبيتار العلمية ،للجمهور من
األطباء واملدربني والرياضيني من مختلف
بقاع العالم.
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كــل شهر ،وستكون هــذه املــواضـيــع متاحة
للجميع للتحميل مجانًا واالستفادة منها.
وسيكون موضوع «القدم والكاحل» أول
موضوع يتم التطرق إليه بالتفصيل في
السلسلة األولى من املنتدى ،التي ستقام
في الثاني من ديسمبر املقبل ،وسيديرها
البروفيسور بيتر دوخ ،رئـيــس األطـبــاء
بــاإلنــابــة فــي «سـبـيـتــار» ،بـمـشــاركــة عــدد
من املتحدثني بداية من الساعة الثامنة
مساء بالتوقيت املحلي « 3+بالتوقيت
العاملي».
ستتم مناقشة العديد من املواضيع املهمة
في مجال الطب الرياضي وعلوم الرياضة،
مثل :الترطيب والتغذية ،واستراتيجيات
التعافي ،والـنــوم ومتاعب السفر الطويل،
وعلم النفس الرياضي ،والصحة القلبية،
واألمـ ـ ـ ـ ــراض ل ـ ــدى ال ــري ــاضـ ـي ــن ،واألخـ ـ ــاق
فــي الـطــب الــريــاضــي ،وارت ـجــاج الــدمــاغ في
الرياضة ،وغيرها من املواضيع.

مواجهات نارية في الدرجة الثانية

انطالق الجولة الرابعة لمنافسات الدرجة الثاني�ة

ت ـق ــام الـ ـي ــوم مـ ـب ــارات ــان ف ــي ان ـط ــاق
منافسات الجولة الرابعة من دوري
الــدرجــة الثانية لكرة القدم للموسم
ال ـح ــال ــي ،ح ـيــث يـلـتـقــي امل ــرخ ـي ــة مع
الشحانية على استاد الـخــور ،فيما
يلعب لوسيل مع الوعب على استاد
ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.
ك ـمــا ت ـق ــام غ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـيــس ،مــواج ـهــة
تجمع معيذر مع مسيمير ،بينما تم
تأجيل لقاء البدع مع الشمال.
وك ــان ــت ال ـج ــول ــة األولـ ـ ــى ق ــد شـهــدت
ف ــوز املــرخ ـيــة ع ـلــى ال ــوع ــب -4ص ـفــر،
وم ـس ـي ـم ـي ــر عـ ـل ــى الـ ـ ـب ـ ــدع -2ص ـ ـفـ ــر،
وال ـش ـحــان ـيــة ع ـلــى لــوس ـيــل  -2صفر
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،وال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى مـ ـعـ ـي ــذر
بالنتيجة نفسها.
وفي الجولة الثانية ،فاز الشمال على

لوسيل  ،1-5وتـعــادل الشحانية مع
معيذر  ،2-2وفــاز البدع على الوعب
-1صفر ،واملرخية على مسيمير .2-3
وفــي الجولة الثالثة ،فــاز الشحانية
على البدع  ،1-2ومعيذر على الوعب
-2ص ـ ـفـ ــر ،ول ــوسـ ـي ــل ع ـل ــى مـسـيـمـيــر
-1صفر ،وتعادل الشمال مع املرخية
صفر-صفر.
وي ـت ـصــدر ال ـش ـمــال ال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام،
ويليه املرخية وصيفًا ،ثم الشحانية
ثالثًا بـفــارق األه ــداف ،ولكل منها 7
ّ
نقاط ،ويحل معيذر رابعًا برصيد 4
نـقــاط ،وتــأتــي فــرق مسيمير والبدع
ول ــوس ـي ــل ف ــي امل ــراك ــز م ــن ال ـخــامــس
وحتى السابع برصيد  3نقاط لكل
م ـن ـه ــا ،والـ ــوعـ ــب ف ــي امل ــرك ــز األخ ـي ــر
بدون رصيد.
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عبدالله المال مدير المراسم بالمجلس األولمبي اآلسيوي لـ «

صاحبة السمو

»:

أعطت ملف قطر  2030أبعادًا إيجابية
إقامة المنافسات الرياضية
في مدينة العلم
والثقافة أمر غير مسبوق
أكد عبدالله يوسف المال -رئيس النادي األهلي
ومــديــر الــمــراســم باتحاد اللجان األولمبية
اآلســيــوي «أنـــوك» -أن لجنة التقييم التابعة
للمجلس األولمبي اآلســيــوي التي حضرت
للدوحة من أجل كتابة تقريرها حول ملف قطر
الستضافة دورة األلــعــاب اآلسيوية ،2030
خرجت من الدوحة بانطباع أكثر من رائع ،لكن
قــرار منح االستضافة بيد ممثلي  45لجنة
أولمبية آسيوية سوف تجتمع في سلطنة
عمان من خالل الجمعية العمومية لالتحاد
اآلسيوي ،والتصويت لصالح الدولة المنظمة.
وهنا ال بد من القول وبكل صراحة :إن فريق
العمل وعلى رأسهم سعادة الشيخ جوعان
بــن حمد آل ثــانــي رئــيــس اللجنة األولمبية
وإخوانه من أعضاء الفريق أبلوا بالء حسنًا،
وقدموا عم ًال جبارًا نقف له احترامًا وتقديرًا،
وهو ما نعرفه دائمًا من قطر عندما تتصدى
ألي استضافة رياضية كانت أو غير رياضية.

عبدهللا المال

اإلرث الذي تركه لنا
«آسياد  »2006سنبين
ّ
عليه حلم اإلبداع والتميز
•

علي حسين

وأضــاف أن ملف قطر الستضافة
«اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد» ي ـت ـم ـ ّـي ــز ب ــال ــوض ــوح
واإلبهار ،وهو على أرض الواقع،
ولـيــس على ال ــورق أو املخططات
قـ ـي ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ،ب ـ ــل إن أكـ ـث ــره ــا
خضعت لــاخـتـبــار وأثـبـتــت أنها
وف ـ ـ ــق أع ـ ـلـ ــى املـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـع ــامل ـي ــة
املـطـلــوبــة فــي مـثــل ه ــذه املـنـشــآت،
إض ــاف ــة إل ــى وجـ ــود بـنـيــة تحتية
ع ـم ــاق ــة وح ــديـ ـث ــة ،س ـ ــواء م ـط ــارا
حمد والدوحة الدوليان أم ميناء
حـ ـم ــد ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وأيـ ـ ـض ـ ــا املـ ـت ــرو
وشـ ـبـ ـك ــة مـ ــن ال ـ ـطـ ــرق والـ ـجـ ـس ــور
واألن ـفــاق تـقـ ّـرب املـســافــات بــن كل
مناطق ومدن قطر.
وقــال املــا :إن قطر وبفضل الدعم
ال ــام ـح ــدود م ــن ح ـضــرة صــاحــب
الـسـمــو الـشـيــخ تميم بــن حـمــد آل
ثــانــي أم ـيــر ال ـب ــاد امل ـف ــدى ،بــاتــت
تـمـتـلــك ال ـث ــروة ال ـبـشــريــة املــؤهـلــة
السـتـضــافــة أكـبــر ال ـب ـطــوالت ،فقد
راهـ ـ ـ ــن س ـ ـمـ ــوه عـ ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار
فـ ـ ــي اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ال ـ ـق ـ ـط ـ ــري ،واآلن
قـطــر تحصد ثـمــار ه ــذا االهـتـمــام
فـ ــي املـ ـ ـج ـ ــاالت ال ــري ــاضـ ـي ــة وغ ـيــر
الرياضية ،وتفوقنا مشهود له في
كل األصعدة وبشهادة الجميع.

ال ـش ـي ـخ ــة املـ ـي ــاس ــة ب ـن ــت ح ـم ــد آل
ثــانــي رئـيـســة مجلس أم ـنــاء هيئة
م ـتــاحــف ق ـطــر ،وس ـع ــادة الشيخة
ه ـن ــد ب ـن ــت ح ـم ــد آل ث ــان ــي نــائــب
رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر
وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي لـلـمــؤسـســة،
وسـعــادة الشيخ جــوعــان بــن حمد
آل ثــانــي رئ ـيــس الـلـجـنــة األوملـبـيــة
األهلية القطرية ،وسـعــادة جاسم
راشــد البوعينني أمني عام اللجنة
األوملبية القطرية .
وك ـ ــان ان ـط ـب ــاع ال ـل ـج ـنــة أك ـث ــر من
رائ ــع؛ حيث إن املدينة التعليمية
ت ـح ـت ـض ــن ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن امل ـن ـش ــآت
ال ـع ــال ـي ــة ال ـ ـجـ ــودة والـ ـف ــري ــدة فــي
ت ـص ـم ـي ـم ـهــا ،ل ـك ــن ي ـب ـق ــى اس ـت ــاد
امل ــدي ـن ــة الـتـعـلـيـمـيــة أي ـق ــون ــة هــذه
ّ
املنشآت ،فهو يمثل حبة لؤلؤ في
عقد منشآت مونديال كأس العالم
 .2022أمــا ملعب الغولف العاملي
فهو أجمل مــن أن نصفه بكلمات
وجمل قليلة.

مدينة العلم والرياضة

وقـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر امل ـ ــراس ـ ــم بــامل ـج ـلــس
األوملبي اآلسيوي :إن وجود لجنة
ال ـت ـق ـي ـي ــم اآلسـ ـي ــوي ــة فـ ــي امل ــدي ـن ــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة حـ ـ ـ ــدث غ ـ ـيـ ــر عـ ـ ــادي

مصير استضافة ألعاب
 2030تحدده  45لجنة
أولمبي�ة آسيوية في مسقط
ورس ــال ــة لـهــا الـكـثـيــر مــن ال ــدالالت
اإليجابية ،فعندما يتواجد أبناء
ق ــارة آسـيــا للتنافس ريــاضـيــا في
مثل هــذا الصرح العلمي الثقافي
التربوي ،فإنه أيضًا أمر لم يسبقنا
إلـيــه أح ــد ،وهــو مــن مناطق القوة
ّ
والتميز فــي امللف القطري املبهر
بإشادة واعتراف اللجنة اآلسيوية
خالل املؤتمر الصحفي الذي ُع ِقد
فــي خـتــام زيــارت ـهــم ل ـلــدوحــة ،ومــا
ق ـيــل ع ــن ق ـطــر وال ـق ـط ــري ــن وس ــام
نجاح على صدورنا جميعًا.

مرتكزات االستضافة

ّ
ويـ ــؤكـ ــد ع ـب ــدال ـل ــه امل ـ ــا أن ه ـنــاك
مرتكزات ألي استضافة يمنحها
االتحاد اآلسيوي أو حتى الدولي
ألي بـلــد يــرغــب ف ــي االسـتـضــافــة،
وق ـ ـطـ ــر مـ ــن خـ ـ ــال اس ـت ـضــاف ـت ـهــا
ألل ـعــاب الـعـمــر فــي  2006والكثير
من البطوالت العربية واآلسيوية
والــدول ـيــة ،فــإنـهــا تمتلك كــل هــذه
املــرتـكــزات التي يمكن مــن خاللها
أن ت ـب ـن ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة
ل ـل ـم ـج ـل ــس األوملـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي اآلسـ ـ ـي ـ ــوي
قرارها في منح شرف االستضافة،
وهذه املرتكزات -كما قلت -تعطي
للملف القطري قوة كبيرة.

أسس النجاح

وواص ـ ــل م ــدي ــر إدارة امل ــراس ــم في
املجلس األوملبي اآلسيوي حديثه
بــال ـقــول إن ه ـنــاك أس ـســا واض ـحــة
ف ــي م ـلــف ق ـطــر الس ـت ـضــافــة دورة
األلـ ـع ــاب اآلس ـي ــوي ــة  ،2030وه ــذه
األســس مطلوبة وبـقــوة مــن الــدول
املترشحة لالستضافة ،ومــن بني
هـ ــذه األس ـ ــس أن ت ـق ــاري ــر الـلـجـنــة
الـفـنـيــة لـ ــدورة األل ـع ــاب اآلسـيــويــة
 2006أك ــدت جميعها أن أكـثــر من
 38لعبة رياضية متنوعة أقيمت
ف ـعــال ـيــات ـهــا ع ـل ــى مـ ـ ــدار ش ـه ــر فــي
امل ــوع ــد نـفـســه دون أي تــأخ ـيــر أو
تـعـطـيــل ،ووف ــق املــواع ـيــد امل ـحــددة
وبدقة كبيرة.

نمتلك الثروة البشرية

وقال إن من بني النقاط القوية في
امل ـلــف ال ـق ـطــري وج ــود ع ــدد كبير
جـ ـدًا مــن املـتـطــوعــن مــن أك ـثــر من
مائة جنسية ،ومن لغات وهويات
مختلفة وه ــو أم ــر مـطـلــوب ج ـدًا،
وهــذا يعني أن أبناء قطر ومعهم
اآلسـيــويــون وبــاقــي ق ــارات العالم
س ــوف ي ـت ــواج ــدون ف ــي الـتـنـظـيــم،
ّ
وهو من األمــور التي يركز عليها
املجلس األوملبي اآلسـيــوي ،حيث

رسالة شديدة الوضوح

وق ــال عـبــدالـلــه امل ــا مــديــر املــراســم
بــاملـجـلــس األوملـ ـب ــي اآلسـ ـي ــوي :إن
ق ـط ــر ت ـس ـعــى ب ـش ـغــف إل ـ ــى ت ـك ــرار
ح ـل ــم اح ـت ـض ــان أبـ ـن ــاء ال ـ ـقـ ــارة فــي
دوح ـ ـ ــة الـ ـخـ ـي ــر ،ووض ـ ـ ــح ذل ـ ــك مــن
خالل االهتمام الرسمي والشعبي
بــاالسـتـضــافــة ،وه ــو مــا ملـســه وفــد
التفتيش والتقييم اآلسيوي الذي
ّ
تشرف بااللتقاء بصاحبة السمو

الشيخة م ــوزا بـنــت نــاصــر رئيس
مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية
والعلوم وتنمية املجتمع ،وسعادة

الشيخ محمد بن حمد آل ثاني

وفد «اآلسيوي»

ُ
َ
		
آسيا لم تنس بعد
االفتت�اح األسطوري
وجواد الشيخ محمد بن حمد
إن األلعاب اآلسيوية سوف تترك
خلفها إرثًا ماديًا وبشريًا.

إرث مستدام

وقـ ـ ــال إن م ـل ــف ق ـط ــر ي ـع ـت ـبــر إرث ــا
مستدامًا؛ فهو يسعى إلــى تقديم
أل ـعــاب آسـيــويــة فــريــدة مــن نوعها
وب ـ ـمـ ــاعـ ــب أك ـ ـثـ ــرهـ ــا إن ل ـ ــم ي ـكــن
جميعها صديقة للبيئة ،وبكلفة
مالية أقل مما سوف يقدمه غيرنا؛
ألن ـنــا ج ــاه ــزون م ــن اآلن لــألـعــاب
الـتــي ســوف تـقــام بعد  10سنوات
م ــن اآلن ،ون ـح ــن نـعـتـبــرهــا بــوابــة
نحو مستقبل الــريــاضــة فــي آسيا
ّ
التميز واإلبداع واالستدامة.
ونحو

تبادل للثقافات

ووصف مدير املراسم في املجلس
األوملبي اآلسيوي عبدالله يوسف
املــا املـلــف الـقـطــري بــأنــه لــم يترك
شاردة أو واردة ،واهتم بكثير من
الـجــوانــب غير الــريــاضـيــة ،ومنها
الجانب الثقافي والفني ،وتبادل
املـ ـع ــرف ــة ف ـي ـم ــا ي ـخ ــص ال ـه ــوي ــات
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ألب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـق ـ ــارة ،حـيــث
ت ـج ـتـمــع ع ـلــى أرض ال ــدوح ــة كــل
هذه الفنون والهويات والثقافات
ل ـت ــرس ــم ل ــوح ــة ج ـم ـي ـلــة أل ــوان ـه ــا

مستمدة مــن تنوع املشاركني في
ّ
بلد سيوفر للجميع أفضل ظروف
ال ـت ــاق ــي وال ـت ـن ــاف ــس وال ـت ـع ــارف
وتبادل الخبرات والثقافات.

وضعنا معايير الجودة

وقـ ـ ــال إن ق ـط ــر ف ــي الـ ـع ــام ،2006
ومـ ــن خـ ــال ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـتــاري ـخــي
غير املسبوق وضعت الكثير من
املـعــايـيــر للتنظيم واالسـتـضــافــة
واملـ ـ ــاعـ ـ ــب وامل ـ ـن ـ ـشـ ــآت وامل ـ ــراف ـ ــق
السكنية جعلت املجلس األوملبي
اآلس ـيــوي يتمسك بـهــذه املعايير
وال يقبل املساس بها ،ومــن يريد
االس ـت ـض ــاف ــة ع ـل ـيــه أن ي ـث ـبــت أنــه
ق ـ ــادر ع ـلــى تــوف ـيــر هـ ــذه املـعــايـيــر
ال ـت ــي أح ــدث ـت ـه ــا ق ـط ــر ف ــي أل ـع ــاب
العمر ،والتي ما زالت آسيا تعيش
ذكرياتها الجميلة.

دوحة اإلبهار

وأضــاف :إنني من خالل رئاستي
للجنة امل ــراس ــم األومل ـب ـيــة ،وكــذلــك
عضوية لجنة التقييم اآلسيوية
حضرت ثالث ألعاب آسيوية بعد
أل ـعــاب الـعـمــر فــي ال ــدوح ــة ،2006
وكانت في غوانزو الصينية ،وفي
كــوريــا الجنوبية ،وفــي العاصمة
اإلنـ ــدون ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ج ـ ــاك ـ ــرت ـ ــا ،وفـ ــي
ه ــذه الـ ـ ــدورات كـنــت أح ــرص على
االسـتـمــاع لسلبيات وإيـجــابـيــات
أي استضافة ،ووجدت أن الدوحة
أب ـ ـهـ ــرت ـ ـهـ ــم ،وأكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ــا عـ ـل ــق فــي
أذهانهم البطل الشيخ محمد بن
ح ـمــد آل ث ــان ــي ال ـ ــذي ص ـعــد على
صهوة الجواد إلى أعلى املدرجات
املقابلة للمنصة الرئيسية وعلى
ارتـفــاع أكثر مــن  15مترًا مــن أجل
إيـقــاد الشعلة األوملـبـيــة فــي حدث
فريد وأسطوري .ودائمًا ما نقول
إن قطر ال بد أن تضع لها بصمة
واضحة في جميع املحافل.

حول
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ّ
بايدن يركز على تشكيل فريق البيت األبيض
وخسائر ترامب القانونية مستمرة
•

واشنطن  -وكاالت

ّ
يركز الرئيس املنتخب جو بايدن
ج ـ ـه ـ ــوده عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل الـ ـف ــري ــق
األساسي للعاملني معه في البيت
األبـيــض ،فــي الــوقــت الــذي يواصل
ف ـ ـيـ ــه الـ ــرئ ـ ـيـ ــس دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب
معركته القانونية لتغيير نتيجة
االنـتـخــابــات لـصــالـحــه رغ ــم تــزايــد
العالمات على ضعف موقفه.
وقــال مصدر مطلع على التطورات
إن ع ـ ـ ــددًا مـ ــن كـ ـب ــار ال ـع ــام ـل ــن فــي
حملة بايدن االنتخابية يناقشون
أدواره ـ ـ ـ ـ ــم فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة
ّ
واإلدارة الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي تـتـســلــم
مقاليد الحكم في  20يناير املقبل،
وإن شغل بعض هذه األدوار قد يتم
اإلعالن عنه خالل الساعات املقبلة.
وأضاف املصدر أنه من املتوقع أن
ينضم النائب األميركي سيدريك
ريـ ـتـ ـشـ ـم ــون ــد الـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان رئ ـي ـس ــا
مـشــاركــا لحملة بــايــدن والــرئـيــس
ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق لـ ـتـ ـجـ ـم ــع الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــود ف ــي
الكونجرس إلى اإلدارة في منصب
كبير ،وكذلك ستيف ريكيتي الذي
ك ــان م ـس ـت ـشــارًا م ـقــربــا م ــن بــايــدن
مـنــذ فـتــرة طــويـلــة .وسيجعل ذلــك
مقعد ريتشموند في الكونجرس
عن والية لويزيانا شاغرًا.
وذك ـ ـ ـ ــرت وسـ ــائـ ــل إعـ ـ ـ ــام أنـ ـ ــه مــن
امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ت ـس ـم ـي ــة ج ـ ــن أومـ ــالـ ــي

كبار العاملين في حملة بايدن االنتخابي�ة ين�اقشون أدوارهم في الفترة االنتقالية

ديـ ـل ــون ،ال ـت ــي ان ـض ـمــت ف ــي أوائ ــل
هـ ــذا الـ ـع ــام ل ـفــريــق ب ــاي ــدن مــديــرة
للحملة االنتخابية ،نائبة لرئيس
هيئة العاملني في البيت األبيض،
وهي أول امرأة تقود حملة ناجحة
ل ـل ــدي ـم ـق ــراط ـي ــن لـ ـلـ ـف ــوز بــال ـب ـيــت
األبيض.

ولم يرد أي من هؤالء على طلبات
للتعليق وام ـت ـنــع مـتـحــدث بــاســم
بــايــدن عــن التعليق .ومــن املنتظر
أيضًا أن يتلقى بايدن الديمقراطي
تقريرًا من مستشاريه عن األخطار
الـتــي تتهدد األم ــن الـقــومــي ،وكــان
تــرامــب -ال ــذي لــم يسلم بالهزيمة

ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ــي ج ــرت قبل
أس ـ ـبـ ــوعـ ــن -قـ ــد مـ ـن ــع بـ ــايـ ــدن مــن
االطـ ـ ــاع ع ـلــى ت ـق ــاريــر امل ـخ ــاب ــرات
الـ ـس ــري ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــدم فـ ــي الـ ـع ــادة
للمرشح الناجح فــي االنتخابات
خالل الفترة االنتقالية.
وف ــي مــؤشــر ع ـلــى ت ـحــديــات األم ــن

تغيير اإلدارة األميركية
ُيعيد لحفتر كوابيس أوباما

ال ـ ـقـ ــومـ ــي ال ـ ـتـ ــي سـ ـي ــرثـ ـه ــا ب ــاي ــدن
نـ ـش ــرت «روي ـ ـت ـ ــرز» ت ـق ــري ـرًا م ـســاء
االث ـنــن قــالــت فـيــه إن تــرامــب طلب
في األسبوع املاضي بحث خيارات
ملهاجمة املــوقــع ال ـنــووي الرئيسي
ف ــي إي ـ ــران ،لـكـنــه ق ــرر ف ــي الـنـهــايــة
التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة.

األمم المتحدة :أزمة إنسانية
ّ
تتكشف في إثيوبيا
كاملة
•

جنيف  -وكاالت

•

واشنطن  -وكاالت

ي ـب ــدو أن ال ــري ــاح ت ــأت ــي ب ـمــا ال تـشـتـهــي
سـفــن الـجـنــرال االنـقــابــي الليبي خليفة
حفتر ،بعد أن خسر رهانه على الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،ف ــي مـعــركــة
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ،أم ـ ــام مـنــافـســه
الــديـمـقــراطــي جــو ب ــاي ــدن ،ال ــذي ال يبدي
كـ ـبـ ـي ــر إع ـ ـ ـجـ ـ ــاب بـ ـ ـ ـ «الـ ــدي ـ ـك ـ ـتـ ــاتـ ــوريـ ــات
العربية».
وسبق لحفتر أن اتهم الرئيس األميركي
األس ـبــق ب ــاراك أوبــامــا ،ال ــذي كــان بــايــدن
نــائـبــه حـيـنـهــا ( )2016-2008بــأنــه وقــف
ضد مشروعه االنقالبي في ليبيا.
وق ــال حفتر فــي فـبــرايــر  ،2017مــع بــدايــة
والي ـ ــة تـ ــرامـ ــب :أت ـم ـن ــى أن ت ـك ــون فـتــرتــه
الرئاسية مختلفة عن «الظلم الذي ّ
وجهه
أوباما إلينا».
ً
وفـعــا مـنــح تــرامــب حفتر فــرصــة ذهبية
لحكم ليبيا ،وأعطاه «الضوء البرتقالي»
القتحام العاصمة طرابلس ،بعد مكاملة
شـ ـهـ ـي ــرة ك ـ ـ ــان ب ـط ـل ـه ــا ج ـ ـ ــون ب ــولـ ـت ــون،
مستشار األمــن القومي األمـيــركــي ،الــذي
قال له «إن َ
كنت ستهاجم فافعل بسرعة».
لكن حفتر ضـ ّـيــع أهــم فــرصــة فــي حياته،
ورب ـمــا آخ ــره ــا ،عـنــدمــا فـشــل فــي احـتــال
ط ــرابـ ـل ــس ،ك ـم ــا أوصـ ـ ـ ــاه ب ــولـ ـت ــون ،رغ ــم
م ـشــاركــة ع ــدة أط ـ ــراف أجـنـبـيــة عـسـكــريــا
إل ــى جــانـبــه فــي ه ــذا الـهـجــوم ،وانــدحــرت
ميليشياته مـهــزومــة بـعــد  14ش ـه ـرًا من
القتال الضاري.
من حسن حظ حفتر أن بايدن لن يتولى
الــرئــاســة رسميًا إال فــي  20يناير ،2021
لذلك أمام حفتر أكثر من شهرين إلعادة
ترتيب أوراقــه ،ومحاولة ضمان منصب
سـ ـي ــادي ض ـم ــن ال ـ ـحـ ــوار ال ـل ـي ـب ــي ،ال ــذي
ترعاه األمم املتحدة بدعم من واشنطن.

ترامب تغاىض عن جرائم حفتر في ليبي�ا

فالحزب الديمقراطي األميركي معروف
ع ـن ــه ت ــركـ ـي ــزه ع ـل ــى الـ ــدفـ ــاع عـ ــن ح ـقــوق
اإلنسان وحرية التعبير ،أكثر من الحزب
ال ـج ـم ـه ــوري ال ـ ــذي ي ـغ ـلــب ع ـل ـيــه ال ـطــابــع
وس ـ ِـج ــل حـفـتــر ف ــي حـقــوق
ال ـبــراغ ـمــاتــيِ .
اإلن ـس ــان ال يــدعــو لـلـفـخــر ،فـمـنــذ إطــاقــه
«ع ـم ـل ـيــة الـ ـك ــرام ــة» ف ــي  15م ــاي ــو ،2014
ارت ـك ـبــت مـيـلـيـشـيــاتــه ال ـعــديــد مــن جــرائــم
الـقـتــل واالخ ـت ـطــاف وال ـن ـهــب ،نــاهـيــك عن
جــرائــم ال ـحــرب وجــرائــم ضــد اإلنـســانـيــة.
ومن املتوقع أن بايدن ،الذي انتقد السجل
األس ــود لــداعـمــي حفتر الــدولـيــن ،وعلى
رأس ـهــم الـنـظــامــان امل ـصــري وال ـس ـعــودي،
لــن يـكــون رحيمًا بـجـنــرال تــاريـخــه حافل
بالجرائم ،آخرها اغتيال املحامية حنان
الـبــرعـصــي (ع ـجــوز بــرقــة) ،وس ــط مدينة
بنغازي ،معقل ميليشياته ،وأمــام مرأى
ومسمع من الناس.
ويـ ــواجـ ــه ح ـف ـتــر عـ ــدة دع ـ ـ ــاوى قـضــائـيــة
مرفوعة ضده تتهمه بالتعذيب والقتل،
مــا يجعل مملكته الـعـقــاريــة الـتــي بناها
م ـنــذ ب ــداي ــة الـتـسـعـيـنـيــات ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية مهددة باالنهيار.
وم ـ ـ ــن ش ـ ـ ــأن إدانـ ـ ـ ـ ــة ح ـف ـت ــر ف ـ ــي ال ـق ـض ــاء

األمـ ـي ــرك ــي ،أن ي ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ـ ــام مــزيــد
مــن القضايا الجنائية فــي حــق الجنرال
ّ
االن ـ ـقـ ــابـ ــي ،مـ ـم ــا يـ ـق ــل ــص حـ ـظ ــوظ ــه فــي
إمكانية قـيــادة الجيش الليبي فــي حال
ال ـت ــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ل ـتــوح ـيــده وإعـ ــادة
بنائه.
لذلك قد يسعى حفتر في املرحلة املقبلة
إلى عقد صفقات مع خصومه السابقني
في الغرب الليبي ،من أجل الحصول على
م ـن ـصــب سـ ـي ــادي (ق ــائ ــد عـ ــام ل ـل ـج ـيــش)،
مــع التنازل عــن شرطه بــأن يكون القائد
األع ـل ــى لـلـجـيــش ،وغ ـيــر خــاضــع لسلطة
ّ
مدنية ،مقابل التمتع بـ «الحصانة».
ل ـك ــن ذلـ ــك ق ــد ال يـ ـك ــون ك ــاف ـي ــا؛ إذ سـبــق
لـ ــرؤسـ ــاء دول أن ت ــوبـ ـع ــوا فـ ــي ق ـضــايــا
جـ ـن ــائـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى غ ـ ـ ـ ــرار رئـ ـ ـي ـ ــس ص ــرب ـي ــا
سلوبودان ميلوسوفيتش ،وقادة صرب
البوسنة والهرسك.
وم ــع وص ــول بــايــدن املــرت ـقــب إل ــى البيت
األب ـ ـ ـي ـ ـ ــض ،واحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاظ ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــن
ب ــاألغ ـل ـب ـي ــة ف ــي م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،ي ـكــون
حفتر َ
فقد املظلة الدولية التي كانت تتيح
لـحـلـفــائــه ،ت ــزوي ــده بــاألسـلـحــة واملــرتــزقــة
دون القلق بشأن العقوبات الدولية.

مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ــرى ي ـن ـقــل ت ــرام ــب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري م ـس ــاع ـي ــه امل ـت ـع ـثــرة
إللغاء انتصار بايدن إلى محكمة
ات ـح ــادي ــة ف ــي والي ـ ــة بـنـسـلـفــانـيــا،
ح ـي ــث مـ ــن املـ ــرجـ ــح أن ت ـ ـ ــؤدي أي
انـ ـتـ ـك ــاس ــة ق ــان ــونـ ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى إل ــى
القضاء على االحتماالت البعيدة
لتحقيق مبتغاه.
وس ـي ـن ـظــر ال ـق ــاض ــي م ــاث ـي ــو ب ــران
الــدفــوع فــي دع ــوى رفعتها حملة
ترامب في  9نوفمبر ،طلبت فيها
منع أكبر مسؤولي االنتخابات في
الوالية من إعالن فوز بايدن.
ّ
وت ــرك ــز حـمـلــة ت ــرام ــب عـلــى ادع ــاء
بأنه تم السماح للناخبني بتعديل
أوراق التصويت املرفوضة بسبب
أخـ ـ ـط ـ ــاء ف ـن ـي ــة مـ ـث ــل عـ ـ ــدم وج ـ ــود
«مظروف السرية».
وط ـ ـلـ ــب ثـ ــاثـ ــة مـ ـح ــام ــن آخ ــري ــن
يمثلون حملة تــرامــب االنسحاب
م ــن ال ــدع ــوى ي ــوم االث ـن ــن بـعــد أن
انسحبت شركة قانونية إقليمية
بـ ـ ـ ـ ـ ــارزة مـ ـ ــن ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى األسـ ـ ـب ـ ــوع
املاضي .ووصف مستشار قانوني
لـتــرامــب التغييرات فــي اللحظات
األخيرة بأنها «روتينية».
وحـ ـت ــى اآلن كـ ــان ال ـف ـش ــل ال ــذري ــع
م ـص ـيــر ج ـه ــود ت ــرام ــب الـغــاضـبــة
لدفع املحاكم إللغاء نتائج الفرز أو
تأجيل إعــان النتائج في واليــات
رئيسية.

ق ــال ــت امل ـف ــوض ـي ــة ال ـس ــام ـي ــة لــأمــم
امل ـت ـح ــدة لـ ـش ــؤون ال ــاج ـئ ــن ،أمــس
الثالثاء ،إن «أزمــة إنسانية كاملة»
تتكشف في إثيوبيا ،بعد أن ّ
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ألفًا حتى اآلن من القتال العنيف في
البالد إلى السودان.
وأضـ ــافـ ــت أن وتـ ـي ــرة ال ـ ـخـ ــروج مــن
الـ ـ ـب ـ ــاد ال ـ ـتـ ــي ب ـل ـغ ــت نـ ـح ــو أربـ ـع ــة
آالف ي ــوم ـي ــا ق ــد ت ـش ـيــر ك ــذل ــك إل ــى
عـمـلـيــة ن ـ ــزوح واس ـع ــة ال ـن ـط ــاق من
إقليم تـيـجــراي ،وأضــافــت أن الفرق
العاملة على األرض تجد صعوبة
ّ
فــي مــواكـبــة ال ـتــدفــق .وحـ ــذر رئيس
وزراء إثيوبيا آبي أحمد ،أمس ،من
أن مهلة مدتها ثالثة أيام الستسالم
ق ــوات إقـلـيــم ت ـي ـجــراي الـشـمــالــي قد

ان ـت ـه ــت ،م ـم ـه ـدًا ال ـط ــري ــق لـلـهـجــوم
النهائي على عاصمة اإلقليم ،وسط
صراع مستمر منذ قرابة أسبوعني،
يهدد بزعزعة االستقرار في مناطق
أخرى من إثيوبيا والقرن األفريقي.
وق ــال بــابــار بــالــوخ ،املتحدث باسم
املـفــوضـيــة للصحفيني فــي جنيف:
«املفوضية السامية لألمم املتحدة
ّ
لشؤون الالجئني تحذر من أن أزمة
إن ـســان ـيــة كــام ـلــة تـتـكـشــف م ــع ف ــرار
آالف الــاج ـئــن م ــن إقـلـيــم تـيـجــراي
اإلثيوبي يوميًا بحثًا عن األمان في
شرق السودان» .وأضاف «املفوضية
ف ــي حــالــة تــأهــب لـتـقــديــم املـســاعــدة
لـتـيـجــراي ،عندما تسمح األوض ــاع
األمنية وحرية الدخول».

فاوتشي :نتائج لقاح «موديرنا»
المضاد لـ «كورونا» مذهلة
•

واشنطن  -وكاالت

ّ
رحـ ـ ـ ـ ــب م ـ ــدي ـ ــر امل ـ ـع ـ ـهـ ــد األم ـ ـيـ ــركـ ــي
ُ
لألمراض املعدية الطبيب أنطوني
ف ـ ــاوتـ ـ ـش ـ ــي فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح ل ــوك ــال ــة
«فـ ـ ــرانـ ـ ــس ب ـ ـ ـ ــرس» ب ـ ــإع ـ ــان ش ــرك ــة
«م ــودي ــرن ــا» األم ـيــرك ـيــة أن لقاحها
ال ـت ـج ــري ـب ــي املـ ـ ـض ـ ـ ّ
ـاد لـ ـ ـ «ك ــوفـ ـي ــد –
 »19فـ ّـعــال بنسبة ت ـقــارب  %95في
مكافحة الفيروس.
وق ـ ـ ـ ــال ف ـ ــاوتـ ـ ـش ـ ــي ،عـ ـض ــو ال ـخ ـل ـي ــة
ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة مل ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا،
وال ـش ـخ ـص ـي ــة امل ـح ـت ــرم ــة ج ـ ـ ـ ّـدًا فــي

ّ
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ــت ـ ـحـ ــدة عـ ـل ــى صـعـيــد
ال ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدي لـ ـلـ ـج ــائـ ـح ــة ،إن «فـ ـك ــرة
ّ ً
فعاال بنسبة %94.5
امتالكنا لقاحًا
رائعة بشكل مذهل».
وأضاف «هذه نتيجة مذهلة حقًا ،ال
ّ
أعتقد أن أحـدًا كان يتوقع أن تكون
ّ
ّ
الحد».
جيدة إلى هذا
وي ــدي ــر فــاوت ـشــي املـعـهــد األمـيــركــي
ُ
لــأمــراض املـعــديــة ال ــذي انـكـ ّـب على
تطوير لـقــاح ل ـ «كــوفـيــد –  »19منذ
يناير ،حني نشرت الصني التسلسل
الجيني للفيروس.
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صحة

تحدي سيلين يجمع محاربي «السكري»
إجراء  50فحصًا للمشاركين ..والتوعية بالتغذية السليمة

مستشفى الوكرة شارك في االحتفال باليوم العاليم للسكري

•

حامد سليمان

ش ـ ــارك مـسـتـشـفــى الـ ــوكـ ــرة ،أحــد
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ح ـم ــد
الطبية ،في سباق تحدي سيلني
الــذي أقيم السبت املــاضــي ،وهو
الـ ـسـ ـب ــاق األول ضـ ـم ــن س ـل ـس ـلــة
دروب قطر الذي ينظمه االتحاد
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري لـ ـل ــري ــاض ــة ل ـل ـج ـم ـي ــع،
وأج ـ ـ ـ ــرى م ـخ ـت ـص ــو امل ـس ـت ـش ـفــى
م ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات
الـ ـت ــوع ــوي ــة ال ـ ـتـ ــي شـ ـ ـ ــارك ف ـي ـهــا
املئات من مرتادي سيلني.
وأكـ ـ ــد م ـح ـم ــد م ـس ـل ــم ال ــدوس ــري
املدير التنفيذي للعالقات العامة
ب ــال ــوك ــال ــة ب ـم ـس ـت ـش ـفــى ال ــوك ــرة،
أن امل ـش ــارك ــة ف ــي ت ـح ــدي سـيـلــن
ت ــأت ــي ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع االح ـت ـف ــال

باليوم العاملي للسكري ،ولذلك
كــانــت املـنــاسـبــة فــرصــة للتوعية
ب ــأهـ ـمـ ـي ــة الـ ــريـ ــاضـ ــة والـ ـنـ ـش ــاط
البدني في الحفاظ على الصحة
وتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ن ـ ـمـ ــط ح ـ ـي ـ ــاة ص ـح ــي
خاصة ملرضى السكري.
وأوضـ ـ ــح أن م ـس ـت ـش ـفــى ال ــوك ــرة
ش ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث ع ـ ـبـ ــر عـ ــدة
م ـح ـطــات ،كــانــت امل ـح ـطــة األول ــى
لـ ـفـ ـح ــص ال ـ ـس ـ ـكـ ــري ق ـ ـبـ ــل وبـ ـع ــد
ال ـس ـبــاق ل ـل ـم ـشــاركــن ،وال ـثــان ـيــة
لـلـتــدقـيــق ،بـيـنـمــا رك ــزت املـحـطــة
األخ ـيــرة عـلــى أســالـيــب التثقيف
ال ـص ـح ــي والـ ـتـ ـغ ــذي ــة ال ـس ـل ـي ـمــة،
وتقديم بعض النصائح قدمها
اختصاصيو الـتـغــذيــة التابعني
مل ــؤس ـس ــة ح ـم ــد ال ـط ـب ـي ــة ،ب ـهــدف
توعية الجمهور بأهمية الحفاظ

احذروا فيروس الروتا
وفـقــا للموقع اإللـكـتــرونــي ل ــوزارة
الـ ـصـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،فـ ـ ــإن فـ ـي ــروس
الروتا هو الفيروس الــذي يسبب
اإلسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــال غـ ــال ـ ـبـ ــا ع ـ ـنـ ــد الـ ــرضـ ــع
واألطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـغـ ــار ،وب ـم ـج ــرد
تعرض الشخص لفيروس الروتا،
ف ــإن ــه ي ـس ـت ـغ ــرق حـ ــوالـ ــي ي ــوم ــن
لـتـظـهــر األع ـ ــراض عـلــى الشخص
املصاب.
نصيحة إرشادية
ال ـ ـن ـ ـظـ ــافـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ل ـل ـط ـف ــل
والـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرص عـ ـ ـل ـ ــى غـ ـ ـس ـ ــل يـ ــديـ ــه
باستمرار مــن الــوســائــل الناجعة
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة
بالفيروسات العجلية.
وه ــذا ال ـف ـيــروس يـسـبــب اإلس ـهــال
غ ــالـ ـب ــا عـ ـن ــد ال ـ ــرض ـ ــع واألطـ ـ ـف ـ ــال
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــار ،وب ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــرد ت ـ ـعـ ــرض
الشخص له ،فإنه يستغرق حوالي
يـ ــومـ ــن ل ـت ـظ ـه ــر األع ـ ـ ـ ـ ــراض عـلــى
الشخص املصاب.
• األعراض:
 .1ارتفاع درجة الحرارة.
 .2التقيؤ.
 .3اإلسهال.
 .4ألم في البطن.
التقيؤ واإلس ـه ــال قــد يستمر من
 3إلــى  8أي ــام لــدى الطفل املصاب
بفيروس الروتا.
وهناك أعــراض أخــرى مثل فقدان
الشهية والجفاف -فـقــدان سوائل
ال ـج ـس ــم -والـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن تـكــون
ض ــارة ،خــاصــة للرضع واألطـفــال
الصغار.
• كيفية انتقال املرض:

ف ـيــروس ال ــروت ــا ينتشر بسهولة
ب ـ ـ ــن األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغـ ـ ــار ،وق ـ ــد
يـ ـنـ ـتـ ـش ــر ق ـ ـبـ ــل أو ب ـ ـعـ ــد إصـ ــابـ ــة
ال ـط ـفــل ب ــاإلس ـه ــال ،ك ـمــا يـمـكــن أن
يـنـتـقــل ال ـف ـيــروس ألفـ ــراد الـعــائـلــة
واألش ـ ـخـ ــاص امل ـخ ــال ـط ــن لـلـطـفــل
املصاب.
ينتشر الفيروس عن طريق البراز
إلى الفم ،وهذا يعني أن الفيروس
يخرج من جسم املصاب ،وينتقل
إل ــى ف ــم ش ـخــص سـلـيــم إلصــابـتــه
بالعدوى.
ويمكن أن ينتشر فيروس الروتا
من تلوث:
 .1اليدين.
 .2األلعاب ،األسطح.
 .3الطعام.
 .4املاء.
• الوقاية:
* فيروس الروتا ينتشر بسهولة،
والـنـظــافــة الـجـيــدة وغـســل اليدين
م ـه ـم ــان ،ول ـك ـن ـه ـمــا غ ـي ــر كــاف ـيــن
للتحكم في انتشار املرض.
* لقاح الفيروسات العجلية فعال
جدًا في الوقاية من التهاب املعدة
واألم ـ ـعـ ــاء واإلس ـ ـهـ ــال واألعـ ـ ــراض
األخرى املصاحبة.
* لـ ـق ــاح الـ ـفـ ـي ــروس ــات ال ـع ـج ـل ـيــة
ي ـع ـطــى ع ــن ط ــري ــق الـ ـف ــم ،ول ـيــس
بالحقن.
* أغ ـلــب األط ـف ــال ال ــذي ــن يــأخــذون
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح ال ي ـ ـصـ ــابـ ــون ب ــإسـ ـه ــال
الـ ـفـ ـي ــروس ــات ال ـع ـج ـل ـي ــة إط ــاق ــا،
ومعظمهم تكون لديهم املناعة من
اإلسهال الشديد.

المئات حرصوا على المشاركة في الفعالية

ع ـل ــى ات ـ ـبـ ــاع ن ـم ــط حـ ـي ــاة سـلـيــم
ي ـش ـمــل ت ـن ــاول ال ـط ـعــام الـصـحــي
ومـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارس ـ ـ ــة نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاط ري ـ ــاض ـ ــي
ب ـص ــورة مـنـتـظـمــة ،ل ـلــوقــايــة مــن
السكري وأمراض السمنة.
ونـ ــوه ب ـح ــرص امل ـس ـت ـش ـفــى عـلــى
امل ـشــاركــة فــي فـعــالـيــات متنوعة
ب ــالـ ـي ــوم الـ ـع ــامل ــي ل ـل ـس ـك ــري كــل
عـ ـ ــام ،م ـس ـت ـط ــردًا :ل ـك ــن حــرص ـنــا
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام عـ ـل ــى ال ـت ـق ـل ـي ــل مــن
الفعاليات الجماهيرية ،ضمانًا
ل ـ ـسـ ــامـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــان مـ ـ ــن عـ ـ ــدوى
كورونا «كوفيد.»19-
ودع ـ ــا الـ ــدوسـ ــري إلـ ــى م ـمــارســة
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة بـ ـ ـص ـ ــورة م ـس ـت ـم ــرة،
واتـبــاع نمط غــذائــي صـحــي ،من
أج ــل ت ـفــادي اإلصــابــة بــالـسـكــري
وغ ـ ـيـ ــره مـ ــن األم ـ ـ ـ ــراض امل ــزم ـن ــة،

محمد مسلم الدوسري

م ـ ــوضـ ـ ـح ـ ــا أن م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ح ـم ــد
الطبية حريصة دائمًا على نشر
ال ــوع ــي ب ــن ال ـس ـكــان ح ــول نـمــط
الحياة الصحي.
مــن جــانـبــه ،قــال رجــائــي دغمش،

اخ ـت ـص ــاص ــي ت ـث ـق ـي ــف ال ـس ـك ــري
بـمـسـتـشـفــى ال ــوك ــرة :ال ـه ــدف من
فـ ـع ــالـ ـي ــة املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ب ـم ـن ـط ـقــة
سيلني هو تقديم مختلف أشكال
التوعية حــول داء السكري ،وتم
ت ـق ـس ـي ــم ب ــرن ــامـ ـجـ ـن ــا عـ ـل ــى ع ــدة
م ـح ـط ــات ،سـ ــواء إلج ـ ــراء فـحــص
ال ـ ـس ـ ـكـ ــري أو تـ ـق ــدي ــم ال ـت ــوع ـي ــة
بسبل تفادي اإلصابة باملرض.
وأضاف :أجرينا فحص السكري
لـ  50مشاركًا في الفعالية ،وعلى
أس ـ ـ ــاس ن ـت ـي ـج ــة ال ـف ـح ــص قـمـنــا
بـتـقــديــم ع ــدة ن ـصــائــح ،ف ــإن كــان
مـسـتــوى ال ـس ـكــري ل ــدى امل ـشــارك
طبيعيًا ،نقدم له النصائح حول
سـ ـب ــل املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى ص ـح ـتــه
وع ـ ـ ــدم اإلصـ ــابـ ــة بـ ــاملـ ــرض ،وإن
كانت لديه عوامل خطورة نقدم

لـ ـ ــه ن ـ ـصـ ــائـ ــح م ـخ ـت ـل ـف ــة ت ـج ـن ـبــه
اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة بـ ــال ـ ـس ـ ـكـ ــري ،أمـ ـ ـ ــا إن
ك ـ ــان م ـص ــاب ــا فـ ـن ــرش ــده ل ـل ـعــاج
امل ـنــاســب ،ون ـق ــدم ل ــه اإلرش ـ ــادات
الغذائية املختلفة.
وت ــاب ــع دغـ ـم ــش :ش ــارك ـن ــا أي ـضــا
بتوزيع منشورات تثقيفية على
املخيمني في سيلني ،إضافة إلى
تــوزيــع الــوجـبــات الـصـحـيــة على
األطفال ،والتي نأمل من خاللها
ت ـع ـل ـي ـم ـهــم ع ـل ــى أه ـم ـي ــة الـ ـغ ــذاء
الصحي.
وأش ــار إلــى أن الـفـعــالـيــة وصلت
لقرابة  300شخص بني مختلف
م ـ ـح ـ ـطـ ــات ـ ـهـ ــا ،س ـ ـ ـ ـ ــواء املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
ب ــالـ ـفـ ـح ــوص ــات أو الـ ـتـ ـغ ــذي ــة أو
التثقيف.

سر شراسة «كورونا» في االنتشار
توصل باحثون إلــى أن فيروس
كــورونــا املستجد املسبب ملرض
«كوفيد »19-يمتلك سالحًا سريًا
م ـخ ـف ـيــا ،ي ـس ـمــح ل ــه ب ــاالرت ـب ــاط
بمستقبل على سطح الخاليا ،لم
يكن العلماء يعرفون دوره قبل
ذلك ،فما هو؟
ووف ــق مــا نـشــره مــوقــع الجزيرة
ن ـ ـ ـ ــت ،ف ـ ـ ـ ــإن امل ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــات ج ـ ـ ــاءت
م ــن دراس ـ ـتـ ــن ،واح ـ ـ ــدة أج ــراه ــا
ب ــاح ـث ــون م ــن أمل ــان ـي ــا وف ـن ـل ـنــدا،
مـ ـنـ ـه ــم لـ ــودوف ـ ـي ـ ـكـ ــو ك ــان ـت ــوت ــي
ك ــاس ـت ـل ـف ـي ـت ــري ورافـ ـ ـ ـ ــي أوج ـ ـ ــا،
واألخـ ـ ــرى أج ــراه ــا بــاح ـثــون من
بريطانيا ،منهم جيمس إل .دالي
وبــوريــس سيمونيتي ،ونشرت
الدراستان في مجلة «ساينس»
.Science
ووجـ ـ ــد ال ـب ــاح ـث ــون أن ف ـي ــروس
كورونا -واسمه العلمي «سارس-
ك ـ ــوف -″2-يمتلك ســاحــا سريًا
مخفيًا على سطحه ،وهو قطعة
ص ـغ ـي ــرة م ــن الـ ـب ــروت ــن تـسـمــح
ـان
لـ ــه بـ ــاالرت ـ ـبـ ــاط بـمـسـتـقـبــل ثـ ـ ٍ
شائع ج ـدًا على سطح الخاليا،
بــاإلضــافــة إلــى اإلنــزيــم املـحــول لـ
«األنجيوتنسني ACE2 »2الذي
ً
مستقبال.
تم تحديده بالفعل
ِ
وهـ ـ ــذا ال ـك ـش ــف م ـه ــم ج ـ ـ ـدًا ،ألن ــه
ي ـم ـكــن أن ي ـف ـســر ج ــزئ ـي ــا سـبــب
إصابة فيروس كورونا للخاليا
ال ـب ـشــريــة بـشـكــل ف ـع ــال لـلـغــايــة،
وبالتالي تسبب هــذا الــوبــاء في
وفــاة أكثر من مليون و 300ألف
شخص في العالم.

ً
«كورونا» يواصل االنتشار عالميا

تفاعالت

وت ـح ــت ع ـن ــوان «ع ــام ــل مضيف
آخ ـ ـ ــر لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارس-ك ـ ـ ــوف »2-كـتــب
العلماء مــن أملــانـيــا وفنلندا في
الـتـقــريــر ،أن ــه تـحــدد «التفاعالت
بني املضيف (اإلنـســان املصاب)
والـ ـفـ ـي ــروس (ك ـ ــورون ـ ــا)» دخ ــول
الـخــايــا وانـتـشــار الـفـيــروس في
األن ـس ـج ــة ،وي ـس ـت ـخــدم ف ـيــروس
كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا اإلنـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــم املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــول لـ ـ
ً
مستقبال.
«األنجيوتنسني ″2
ِ
مــا كشفه الـبــاحـثــون أن بــروتــن
ال ـس ـن ـب ـلــة «سـ ـب ــاي ــك» ل ـف ـي ــروس
كــورونــا املستجد يـحـتــوي على
جزء اسمه «فيورين كليفيد أس
 ، »1وهذا الجزء يرتبط مباشرة
ب ـب ــروت ــن اس ـم ــه «ن ـيــوروب ـي ـلــن
-1أن آر ب ـ ــي ،»1واألخـ ـي ــر يــوجــد
بـ ـكـ ـث ــرة فـ ـ ــي «ب ـ ـطـ ــانـ ــة الـ ـجـ ـه ــاز
ّ
والشمي».
التنفسي

ووف ـ ـقـ ــا ل ـت ـق ــري ــر ك ـت ـبــه راج ـي ــش
خـ ــانـ ــا ،أس ـ ـتـ ــاذ عـ ـل ــم ال ـع ـقــاق ـيــر
بجامعة أريزونا ،وأوبني موتال،
وهو باحث مساعد وأستاذ علم
األدوي ـ ــة بـجــامـعــة أريـ ــزونـ ــا ،في
موقع «ذا كونفيرزيشن» ،فإن هذا
ُ
«يعد إنجازًا كبيرًا ومفاجأة ،ألن
العلماء اعتقدوا أن نيوروبيلني
يؤدي أدوارًا في مساعدة الخاليا
العصبية على إجراء االتصاالت
الصحيحة ،واملـســاعــدة فــي نمو
األوع ـيــة الــدمــويــة ،وقـبــل ه ــذا لم
ي ـشــك أحـ ــد ف ــي أن نـيــوروبـيـلــن
ي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون ب ــاب ــا ل ــدخ ــول
«سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس-كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف »2-ل ـل ـج ـه ــاز
العصبي».
ووف ـقــا للباحثني ،ف ــإن فـهــم دور
نيوروبيلني في عدوى «سارس-
كـ ــوف »2-قــد يـســاعــد فــي اقـتــراح
أهداف معينة للعالجات املضادة

ً
للفيروسات مستقبال.
وتتصدر الواليات املتحدة دول
العالم من حيث عدد اإلصابات،
تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا
وروس ـ ـيـ ــا وإس ـب ــان ـي ــا وامل ـم ـل ـكــة
املتحدة واألرجنتني وكولومبيا
وإيـ ـط ــالـ ـي ــا واملـ ـكـ ـسـ ـي ــك وبـ ـي ــرو
وأملانيا وإيران وجنوب أفريقيا.
كـمــا تـتـصــدر ال ــوالي ــات املـتـحــدة
دول الـ ـع ــال ــم مـ ــن حـ ـي ــث أعـ ـ ــداد
الوفيات ،تليها البرازيل والهند
واملـ ـكـ ـسـ ـي ــك واملـ ـمـ ـلـ ـك ــة امل ـت ـح ــدة
وإيطاليا وفرنسا.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ح ـ ــذر املـ ــديـ ــر ال ـع ــام
ملنظمة الصحة العاملية تيدروس
أدهــانــوم غيبريسوس ،الجمعة،
مـ ــن أنـ ـ ــه مـ ــا ي ـ ـ ــزال ث ـم ــة «ط ــري ــق
ط ـ ــوي ـ ــل» قـ ـب ــل الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـلــى
ف ـيــروس كــورونــا املستجد على
مستوى العالم.

«بالمبارك»

ُمع ِّلمو «محمد بن جاسم» يحصدون ثمار التميّز
قام األستاذ محمد ربيعة
الكواري مدير مدرسة
محمد بن جاسم الثانوية
للبنين ،بحضور قيادات
المدرسة ،بتكريم مجموعة
من معلمي المدرسة
لما قدموه من جهود
متميزة في خدمة العملية
التعليمية والتربوية.
ويأتي هذا التكريم،
الذي اعتادت المدرسة
إقامته ،استمرارًا للعمل
بسياسة التحفيز والتشجيع
للمعلمين وتقديرًا لدورهم.

التلميذان عمير وحمد النعيمي نجما الشهر
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«البلدية» تكرّم مدرسة الوكرة
الثانوية للبنين

كرمت وزارة البلدية والبيئة ،ممثلة ببلدية الــوكــرة ،إدارة مدرسة
الــوكــرة الـثــانــويــة للبنني وذل ــك ملساهمة املــدرســة فــي تــزيــن أس ــوار
منتزة الوكرة للعائالت بلوحات وأعمال فنية بأيدي طالب املدرسة
ومعلميها .وقــدمــت البلدية درع ــا تــذكــاريــا للسيد يــوســف عبدالله
العبدالله مدير املدرسة بهذه املناسبة.

كر ّمت إدارة مدرسة أحمد
منصور االبتدائية للبنين،
التلميذين المتميزين
األخوين عمير وسالم
أبناء حمد فيصل الرمزاني
النعيمي ،لحصولهما
على لقب «نجم الشهر»،
وجاء حصولهما على هذا
اللقب ،حسب ما أعلنته
إدارة المدرسة ،لحسن
أخالقهما وتعاونهما
مع الهيئتين اإلدارية
واألكاديمية وأصدقائهما
في المدرسة ،وأيضًا
اللتزامهما األسري.

ضمن منافسات «بطولة العالم للراليات» WRC

السائق إلفين إيفنز يحتفظ بصدارة بطولة السائقين
على متن «تويوتا يارس» للراليات WRC
َّ
تمكن فريق «جازو للسباقات»  GRمن
اعتالء منصة التتويج في رالي إيطاليا
سـ ــردي ـ ـن ـ ـيـ ــا ،وذل ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال مـ ـن ــافـ ـس ــات
«ب ـ ـطـ ــولـ ــة ال ـ ـعـ ــالـ ــم ل ـ ـلـ ــرال ـ ـيـ ــات» WRC
ل ـل ـعــام  2020ال ـت ــي يـنـظـمـهــا «االت ـح ــاد
ال ــدول ــي ل ـل ـس ـيــارات»  ،FIAح ـيــث حقق
الـفــريــق املــركــز الـثــالــث بـقـيــادة الـســائــق
سيباستيان أوجـيـيــه عـلــى مــن مركبة
تويوتا يارس  WRCالتي تحمل الرقم
 ،17بـيـنـمــا اح ـتــل ال ـســائــق إل ـفــن إيـفـنــز
املــركــز الــرابــع عـلــى مــن مــركـبــة تويوتا
ي ـ ــارس  WRCالـ ـت ــي ت ـح ـمــل ال ــرق ــم ،33
ل ـيــواصــل تـقــدمــه ف ــي بـطــولــة الـســائـقــن
بـفــارق  14نقطة عــن زمـيـلــه فــي الفريق
أوج ـي ـي ــه ،و 24ن ـق ـطــة ع ــن ال ـس ــائ ــق فــي
املركز الثالث.
وبـ ـفـ ـض ــل ج ـ ـهـ ــودهـ ــم امل ـ ـم ـ ـيـ ــزة ،ت ـص ــدر
سـ ــائ ـ ـقـ ــو م ـ ــركـ ـ ـب ـ ــات ت ـ ــوي ـ ــوت ـ ــا ت ــرتـ ـي ــب
االن ـط ــاق فــي ال ـيــوم ال ـثــانــي؛ إذ قـ َّـدمــوا
ً
أداء مبهرًا على طرق سردينيا الرملية
املـكـســوة بالحصى .وبـعــد الـفــوز بأربع
ست في اليوم الثالث،
مراحل من أصل
ٍ
احـتــل سيباستيان أوجـيـيــه ومـســاعــده
جوليان إنغراسيا املركز الثاني بفارق
 27.4ثانية عن املتصدر .وقد منح الفوز
ف ــي امل ــراح ــل ال ـســاب ـقــة ال ـخ ـب ــرة ال ــازم ــة
للفريق لعبور منطقة «كــاال فلوميني»
 Cala Fluminiم ــرت ــن ،م ــا س ــاع ــد فــي
تقليص الفارق إلى  9.2ثانية فقط قبل
املرحلة األخيرة ،في حني تجاوز الفريق
خــط الـنـهــايــة مـحـقـقــا املــركــز الـثــالــث في
ـارق ب ـلــغ  6.1ثــانـيــة
ال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام ب ـف ـ ٍ

ف ـقــط ع ــن امل ـت ـص ــدري ــن ،ل ـي ـس ـجــل نـقــاطــا
م ـه ـمــة أخ ـ ــرى ف ــي س ـع ـيــه ل ـل ـفــوز لـلـمــرة
السابعة على مستوى العالم.
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ،ص ـ ــرح ال ـس ـي ــد كـيــه
ف ــوجـ ـيـ ـت ــا ،املـ ـمـ ـث ــل الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ل ـل ـم ـك ـتــب
الـتـمـثـيـلــي ل ـشــركــة تــويــوتــا ف ــي منطقة
ً
الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،قائال:

«األداء الذي قدمه فريق جازو للسباقات
 GRأضاف املزيد من الحماس واإلثارة
إلـ ــى رال ـ ــي إي ـط ــال ـي ــا س ــردي ـن ـي ــا .نـتـقــدم
ٍّ
بالتهنئة لكل من السائق أوجييه على
اع ـت ــائ ــه م ـن ـص ــة ال ـت ـت ــوي ــج ،وال ـس ــائ ــق
إيفنز على محافظته على الصدارة في
بـطــولــة الـســائـقــن .نـحــن حــريـصــون في

تــويــوتــا ع ـلــى امل ـش ــارك ــة ف ــي مـنــافـســات
رياضة سباق السيارات؛ بهدف اختبار
مركباتنا تحت الظروف القاسية التي
ت ـق ــدم ـه ــا ه ـ ــذه الـ ـسـ ـب ــاق ــات ،وب ــال ـت ــال ــي
امل ـ ـضـ ــي ف ـ ــي تـ ـط ــوي ــر م ــركـ ـب ــاتـ ـن ــا وف ــق
امل ـع ـط ـيــات وال ـخ ـب ــرات ال ـت ــي نـكـتـسـبـهــا
على مضمار السباق ،حيث ّ
نطبق هذه

ُ
َ
ستخدمة
التغييرات على مركباتنا امل
على الطرقات؛ لتنال رضا واستحسان
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء ،وت ـ ــرس ـ ــم االب ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــة ع ـلــى
وجــوهـهــم .أخ ـيــرًا ،أود أن أشـكــر جميع
املـشـجـعــن عـلــى إلـهــامـنــا وتـشـجـيـعـنــا،
ال ــذي يـعــد حــافــزًا مـهـمــا لـنــا فــي سبيل
تقديم أفضل النتائج».

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتار» عن انطالق معرض
«مقتنيات قطع الفن اإلسالمي» للمهندس إبراهيم فخرو ابتداء من
اليوم األربعاء حتى يوم  26نوفمبر الجاري ،وذلك بمناسبة اليوم
العالمي للفن اإلسالمي.
و ُيقام المعرض في مبنى  47بالحي الثقافي من الساعة العاشرة
صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء.

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
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إذاعة فرنسية تنشر نعايا
لشخصيات على قيد الحياة

•

باريس  -وكاالت

اعتذرت إذاعــة «أر أف أي» الفرنسية االثنني
لنشرها عــن طريق الخطأ نعيًا للعديد من
ال ـش ـخ ـص ـيــات؛ م ــن بـيـنـهــا العـ ــب كـ ــرة ال ـقــدم
بـيـلـيــه وامل ـل ـكــة إل ـيــزاب ـيــث الـثــانـيــة وعــارضــة
األزيــاء السابقة بريجيت بــاردو ،مشيرة إلى
«مشكلة فنية».
وك ـت ـبــت اإلذاعـ ـ ــة ال ـعــامــة ع ـلــى حـســابـهــا في
«تــوي ـتــر»« :ل ـقــد نـتــج عــن مشكلة فـنـيــة نشر
العديد من نعايا على موقعنا .نحن نعتذر
لألشخاص املعنيني ،وكذلك ملن يتابعوننا
ويثقون بنا».
ومــن بني الشخصيات التي تم نعيها ،قادة
مثل املــرشــد األعـلــى اإليــرانــي علي خامنئي،
والــرئـيــس األمـيــركــي األس ـبــق جيمي كــارتــر،
ون ـج ــم ك ــرة ال ـق ــدم بـيـلـيــه ،وك ــذل ــك املـمـثـلــون
واملمثالت كلينت ايستوود وصوفيا لورين
وبريجيت باردو وجان بول بلموندو.
وت ـضـ ّـم ـنــت ال ـقــائ ـمــة أي ـض ــا ال ــوزي ــر الـســابــق
والرئيس السابق لنادي مرسيليا.
غروب جديد على مشيرب قلب الدوحة

التكنولوجيا تحمي آخر زرافة بيضاء في العالم

«إبداع الفتاة» يطلق
ورشًا إلحياء التراث الثقافي
•

الدوحة -

الزرافة البيضاء باتت اآلن بمفردها بعد مقتل أنىث وعجلها على يد صيادين

نجحت منظمة تهتم بالحيوانات في
تــزويــد ال ــزراف ــة الـبـيـضــاء الــوحـيــدة في
الـعــالــم بـجـهــاز تـحــديــد املــواقــع العاملي
« »GPSضمن الجهود الرامية لحماية
هذا الحيوان النادر من الصيادين في
ك ـي ـن ـيــا .وق ــال ــت مـنـظـمــة «إس ـحــاق ـي ـنــي
هيروال» للحفاظ على البيئة في بيان،
نقلته وسائل إعــام ،أمــس الثالثاء ،إن
ال ــزراف ــة الـبـيـضــاء بــاتــت اآلن بمفردها
بـ ـع ــد م ـق ـت ــل أنـ ـث ــى وع ـج ـل ـه ــا عـ ـل ــى يــد
صيادين في مارس.
وسيعمل جهاز تحديد املواقع العاملي،
امل ــرف ــق ب ــأح ــد ق ـ ــرون ال ـ ــزراف ـ ــة ،ب ــإج ــراء
اختبار اتصال كل ساعة لتنبيه حراس
ال ـح ـيــاة ال ـبــريــة إل ــى مــوقـعـهــا ،حسبما

ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».
ُ
ّ
وتـتـسـبــب سـمــة وراث ـي ــة نـ ــادرة تـســمــى
«اللوسيزم» في اللون األبيض للزرافة،
الـتــي تــواجــه خـطــر الـصـيــد الـجــائــر في
السافانا القاحلة بالقرب مــن الحدود
الصومالية.
وقتل صيادون غير شرعيني في كينيا
ال ــزراف ــة الـبـيـضــاء الــوح ـيــدة فــي العالم
وعـ ـجـ ـلـ ـه ــا ،حـ ـي ــث عـ ـث ــر عـ ـل ــى جـيـفـتــي
الــزراف ـتــن الـبـيـضــاويــن ،الـلـتــن لــم يتم
اإلب ـ ــاغ ع ــن م ـش ــاه ــدة مـثـلـهـمــا ف ــي أي
بلد آخــر فــي الـعــالــم «هيكلني عظميني
بعدما قتلهما صيادون غير شرعيني»
فــي محمية فــي غــاريـســا شـمــال شرقي
كينيا.

أطلق مركز «إبداع الفتاة» ،سلسلة من
الورش التراثية ،يقدمها أبرز الحرفيني
والـفـنــانــن ،انـطــاقــا مــن ح ــرص املــركــز
على إحـيــاء امل ــوروث الثقافي القطري
واملحافظة عليه ،وتعزيزه في نفوس
الفتيات.
وتهدف الورش لتعريف الفتيات على
فن صناعة املبخرة ،والجبس ،واملدود،
وت ـ ــدري ـ ــب امل ـ ـشـ ــاركـ ــات عـ ـل ــى م ـ ـهـ ــارات
ال ـحــرف الـيــدويــة الـتــراثـيــة ،وتنفيذها
ب ـط ــري ـق ــة عـ ـص ــري ــة إب ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـه ــدف
املحافظة على الهوية الوطنية القطرية
وتوثيقها.
وذك ــر املــركــز أن ــه سـيـتــم ع ــرض فيديو
ورش ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن س ـل ـس ـلــة الـ ـت ــراث
ال ـق ـط ــري املـ ـط ــور يـ ــوم االثـ ـن ــن م ــن كل
أسبوع في الساعة العاشرة صباحًا.

وأوض ــح أنــه يمكن للفتيات املشاركة
ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل ورش ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول ع ـل ــى
بوكس الــورشــة مــن خــال التفاعل مع
فيديو الــورشــة على «إنـسـتـجــرام» في
التعليقات ومشاركة أفكارهم وآرائهم،

الورش تهدف إلى تعريف الفتي�ات بفن صناعة المبخرة والجبس والمدود

ألماني يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية
•

برلين  -وكاالت

أم ـس ــك ص ـي ــاد س ـمــك بـقـنـبـلــة م ــن ال ـحــرب
العاملية الثانية كانت غارقة بأحد روافد
ً
نهر الــرايــن في أملانيا ،بــدال من اصطياد
سمكة.
وأع ـل ـنــت ال ـشــرطــة األمل ــان ـي ــة ،االثـ ـن ــن ،أن

ال ــرج ــل اص ـط ــاد م ــن ن ـهــر زي ــغ ف ــي والي ــة
راي ـن ــان ــد بـفــالـتــس غ ــرب ــي أملــان ـيــا قنبلة
طــولـهــا  7.5سـنـتـيـمـتــرات ت ـعــود للحرب
العاملية الثانية.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة أن الـ ـقـ ـنـ ـبـ ـل ــة تــم
ت ـس ـل ـي ـم ـهــا إل ـ ــى ه ـي ـئــة ال ـت ـخ ـلــص مــن

مركبة دراغون تلتحم بمحطة الفضاء الدولية
•

واشنطن  -وكاالت

التحمت مركبة «دراغ ـ ــون» مــن صنع «سـبــايــس إك ــس» الـتــي تنقل أربعة
رواد فضاء ليل االثنني الثالثاء بمحطة الفضاء الدولية .وأنجزت املرحلة
األولى من االلتحام الثالثاء عند الساعة  04:01بتوقيت غرينتش على ما
أظهرت مشاهد بثتها وكالة الفضاء األميركية (ناسا) عبر اإلنترنت .أما
املرحلة الثانية فحصلت بعد دقائق قليلة .وأطلقت املركبة التي سميت
«ريزيليينس» بواسطة صــاروخ «فالكون  »9من شركة «سبايس إكس»
ّ
الخاصة ،وتشكل وسيلة النقل الفضائي الجديدة لناسا ،بعدما اعتمدت
على مدى تسع سنوات على املركبات الروسية .وقال رئيس «ناسا» جيم
برايندستاين ،خــال مؤتمر صحافي« :هــذا يــوم كبير للواليات املتحدة
وال ـي ــاب ــان» .وك ــان ال ـص ــاروخ فــالـكــون قــد انـطـلــق م ـســاء االث ـنــن مــن مركز
كينيدي الفضائي.

ويتم اختيار كل أسبوع  8فائزات ،من
خــال القرعة اإللكترونية ،مشيرًا إلى
ً
أن الــورش القــت تفاعال كبيرًا من قبل
املتابعني على صفحات املركز بمواقع
التواصل االجتماعي.

ّ
القنبلة تم تسليمها إلى هيئ�ة التخلص من الذخائر بألماني�ا

الــذخــائــر ،وجــرى إبـطــال مفعولها من
ِقبل متخصصني.
ّ
وحــثــت الشرطة مــن يعثر على مثل هذه
األش ـ ـيـ ــاء ال ـب ــاق ـي ــة مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب ال ـعــامل ـيــة
بإخطارها.

