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الكبرى في قطر

»فيفا«: قطر تستضيف كأس 
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باريس - وكاالت •

ــكـــرة الـــقـــدم  ــلـــن االتــــحــــاد الــــدولــــي لـ أعـ
قــطــر ستستضيف  أن  أمــــس  )فــيــفــا( 
كــــــأس الــــعــــالــــم لــــأنــــديــــة فــــي فـــبـــرايـــر 
املــقــبــل، لينهي تــكــهــنــات حـــول إلــغــاء 
في  »فيفا«  وقـــال  للمسابقة.  محتمل 
بــيــان الــثــاثــاء إن قــطــر ستستضيف 

العالم لأندية، كما كــان مقررًا  كــأس 
فــي وقــت ســابــق، فــي الفترة مــن 11-1 
فبراير املقبل وسط إجراءات احترازية 
ملكافحة »كوفيد-19«. وكان من املعتاد 
العالم لأندية بمشاركة  كــأس  إقامة 
ــانــــب بــطــل  ــارات، إلــــــى جــ ــ ــقـــ ـــ ــال الــ ــ ــــطـ أبـ

الدوري في البلد صاحب األرض.

الدوحة - •

ــامــــة  ــئــــة األشـــــــغـــــــال الــــعــ ــيــ أعــــلــــنــــت هــ
»أشــغــال« االنــتــهــاء مــن تنفيذ شبكة 
من الطرق واملداخل واملخارج بطول 
إجمالي ُيقّدر بحوالي 4.1 كيلومتر، 
لخدمة 3 محطات للوقود في منطقة 
سيلني،  وطريق  والنقيان  أبوصلبة 
ــة الــــســــادســــة  ــلــ ــرحــ ضــــمــــن أعـــــمـــــال املــ
جنوب  في  الطرق  تحسني  بمشروع 

الدوحة الكبرى.
ــال«: »جــــرى االعــتــمــاد  ــغــ وقـــالـــت »أشــ
عــلــى مــــواد ومــصــنــعــني مــحــلــيــني في 
أغلب أعمال هذه املرحلة، وأن نسبة 
املكون املحلي 90% من إجمالي املواد 
املــســتــعــمــلــة بـــاملـــشـــروع الـــهـــادف إلــى 
توفير طرق ومداخل آمنة ملستخدمي 
الحركة  وتنظيم  الــبــتــرول،  مــحــطــات 

املرورية حولها«.

املقبل مهرجان  يبدأ يوم 1 ديسمبر 
التقليدية  لــلــمــحــامــل  الــعــاشــر  كــتــارا 
فــي دورتـــه الــجــديــدة، والـــذي يستمر 
حتى 5 ديسمبر، وسط أجواء تراثية 

مستوحاة من تراث األجداد.
ويـــحـــاكـــي تــصــمــيــم مـــوقـــع مــهــرجــان 

كــــتــــارا لــلــمــحــامــل الــتــقــلــيــديــة، الــــذي 
يــقــام عــلــى الــواجــهــة الــبــحــريــة للحي 
للفرجان  التقليدي  الشكل  الثقافي، 
الــقــديــمــة فـــي قــطــر، ويــعــكــس الــتــراث 
الــبــحــري، وثــقــافــة أهـــل قــطــر بــصــورة 

حقيقية.

◄  2

»بوابة« و»Ryd« و»سكيب كاش« و»سي واليت« أفكار تتحّول إلى واقع

تطبيقات إلكترونية بعقول قطرية
يوسف بوزية•

فــي ظــل انتشار الــهــواتــف الــذكــيــة، بــاتــت قطر 
ــتـــكـــرر مــــع إطـــــــاق تــطــبــيــقــات  ــلـــى مــــوعــــد مـ عـ
إلــكــتــرونــيــة بـــأيـــاٍد مــحــلــيــة، تـــواكـــب الــتــحــّول 
الرقمي في مختلف القطاعات، وابتكر الشباب 
محمد الجفيري، وعبدالله الحرمي، ومحمد 
لـــهـــم، تطبيقات  الــدلــيــمــي، بــمــشــاركــة زمـــــاء 
جــديــدة على الــهــواتــف الــذكــيــة، هـــي: »بــوابــة« 
و»Ryd« و»ســكــيــب كــــاش«، تــقــّدم الــعــديــد من 
الـــخـــدمـــات، كــمــا اجــتــهــد ســبــعــة خــريــجــني من 
إنشاء شركة رقمية عملت  مؤسسة قطر في 
ــيــــت« ُيــتــيــح  ــــي والــ عــلــى تــطــويــر تــطــبــيــق »سـ
املــعــامــات الــرقــمــيــة ملــايــني الــعــمــال مــن ذوي 

الدخل املحدود.
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الدولــة

صاحب السمو يهنئ 
رئيسة مولدوفا

نائب األمير يهنئ 
الرئيسة ساندو

بــن حمد  الشيخ تميم  السمو  بعث حــضــرة صــاحــب 
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  ثــانــي  آل  حمد  بــن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث 
األمــــيــــر، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، إلــــى فــخــامــة الـــســـيـــدة مــايــا 
الرئاسية  االنتخابات  في  فوزها  بمناسبة  ســانــدو، 

في مولدوفا.

نائب رئيس التحرير

عبد الله طالب المري

هاتف: 44627412

مدير التحرير

هاتف: 44627411

قسم المحليات

هاتف: 44627414

local@alarab.qa

القسم االقتصادي

هاتف: 44627414

economics@alarab.qa

القسم الرياضي

هاتف: 44627414

sport@alarab.qa

فاكس: 44627424هاتف: 44627423
66194643جوال: 33671660

advertising@alarab.qa
t.aldabaa@alarab.qa

البدالة: 44557777

الخط الساخن: 

ت50087077
النا

إلع
ا

Info@alarab.qa
تصدر يوميًا من األحد إلى الخميس 

والعدد األسبوعي الجمعة

الدوحة - قنا•

قطر والكويت توّقعان 5 مذكرات 
تفاهم لتعزيز التعاون

عقدت اللجنة العليا املشتركة للتعاون 
ــة قــطــر ودولــــة الــكــويــت، أمــس،  بــن دولـ
الخامسة عبر تقنية االتصال  دورتها 

املرئي.
ترأس الجانب القطري، سعادة الشيخ 
نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بــن  محمد 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
الكويتي، سعادة  الجانب  تــرأس  فيما 
الــشــيــخ الــدكــتــور أحــمــد نــاصــر املحمد 
الصباح وزير الخارجية ووزير اإلعالم 

باإلنابة.
جـــرى خـــالل انــعــقــاد الــــدورة الخامسة 
لــلــجــنــة، اســتــعــراض عــالقــات الــتــعــاون 
الــثــنــائــي، وتــعــزيــز الــتــعــاون، وتحقيق 
املــــــزيــــــد مــــــن الــــتــــكــــامــــل فــــــي مــخــتــلــف 
في  النظر  وجهات  وتبادل  القطاعات، 

القضايا ذات االهتمام املشترك.
وعلى هامش اجتماع الدورة الخامسة 
للجنة، وقعت دولة قطر ودولة الكويت، 
خــــمــــس مــــــذكــــــرات تــــفــــاهــــم، ومـــحـــضـــر 
اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا 

املشتركة للتعاون بن الدولتن.
ــع االتفاقيات، من جانب دولــة قطر، 

ّ
وق

سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــخــارجــيــة، ومــن جــانــب دولـــة الكويت 
الشقيقة، سعادة الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر املحمد الصباح وزير الخارجية 

ووزير اإلعالم باإلنابة.
وتتضمن االتفاقيات املذكورة، مذكرات 
تــفــاهــم لــلــتــعــاون فـــي مـــجـــال تشجيع 
االستثمار املباشر، وفي مجال شؤون 
الخدمة املدنية والتنمية اإلدارية، وفي 
مجال الشؤون اإلسالمية بن حكومتي 
في  للتعاون  تفاهم  ومــذكــرة  البلدين، 
املـــجـــاالت الــزراعــيــة املــخــتــلــفــة، وأخـــرى 
بــشــأن الــتــعــاون فـــي مـــجـــاالت تحسن 
الطرق  وإنــشــاء وصيانة  تنفيذ  أعمال 
املشتركة  العليا  اللجنة  أعــمــال  خـــالل 
ــة إلـــــــى مــحــضــر  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــاون، بـ ــعــ ــتــ ــلــ لــ
اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا 

املشتركة للتعاون بن الدولتن.
ــة قــطــر خــالل  ــ وفــــي مــســتــهــل كــلــمــة دولـ
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ الـــــــــــدورة الــــخــــامــــســــة مـــــن اجـ
الــلــجــنــة، تــرّحــم ســعــادة الــشــيــخ محمد 
رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بــن 
الـــوزراء وزيــر الخارجية، على  مجلس 
املــغــفــور لــه بــــإذن الــلــه صــاحــب السمو 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، 
ــه -عــــــز وجـــــــل- أن يــتــغــّمــد  ــلــ  الــ

ً
ــــال ــائـ ــ سـ

ــاف: »لــقــد  ــ ــة.. وأضــ ــ بــرحــمــتــه فــقــيــد األمــ
ــائــــدًا عــظــيــمــًا وزعــيــمــًا  خــســرنــا أبــــًا وقــ
اتــســم بــالــحــكــمــة وُبـــعـــد الــنــظــر والــــرأي 

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يلتقي 
األمين العام لمجلس التعاون

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
أمس، مع سعادة الدكتور نايف 
فــــــالح الــــحــــجــــرف األمــــــــن الـــعـــام 
ملــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الخليج 
العربية، الذي يزور البالد حاليًا.

ــبـــادل  ــاع تـ ــمــ ــتــ ــــالل االجــ ــــرى خــ جــ
ــول مــســيــرة  ــ ــنـــظـــر حــ وجــــهــــات الـ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
العربية، والقضايا ذات االهتمام 

املشترك.

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

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ املــري، رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، أن اللجنة اتخذت 
اإلنــســان من  انتهاكات حقوق  ملنع  واســعــة  تدابير 
قــبــل الـــشـــركـــات خــــالل الــجــائــحــة الــعــاملــيــة كـــورونـــا 

»كوفيد - 19«.
ــــالل مـــشـــاركـــة ســـعـــادتـــه فــــي الــجــلــســة  ــك خـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
اإلنترنت  ُبعد« عبر شبكة  »عــن  املنظمة  النقاشية 
حــــول »مـــنـــع انــتــهــاكــات حـــقـــوق اإلنـــســـان املــتــعــلــقــة 
بـــاألعـــمـــال الـــتـــجـــاريـــة فـــي مــنــطــقــة آســـيـــا واملــحــيــط 
ــادئ«، واملـــنـــعـــقـــدة فـــي الـــفـــتـــرة مـــن 16 إلــــى 18  ــ ــهـ ــ الـ
العامل املعني  الفريق  نوفمبر الجاري، بدعوة من 
ــان، ضــمــن  ــ ــســ ــ ــال الـــتـــجـــاريـــة وحــــقــــوق اإلنــ ــمــ ــاألعــ بــ

مــنــتــدى األمــــم املــتــحــدة الــســنــوي الــتــاســع لــأعــمــال 
ــان الــــذي يــنــظــمــه مكتب  الــتــجــاريــة وحـــقـــوق اإلنـــسـ
الفريق  برئاسة  اإلنسان،  السامي لحقوق  املفوض 
العامل التابع لأمم املتحدة املعني بمسألة حقوق 
ــان، والــشــركــات عــبــر الــوطــنــيــة، وغــيــرهــا من  اإلنـــسـ

مؤسسات األعمال.
وأشــــار املـــري إلـــى أنـــه إثـــر إعـــالن فــيــروس كــورونــا 
»كوفيد - 19« وباء عامليًا، بــادرت اللجنة الوطنية 
إجـــراءات الستمرار دورهــا  اإلنــســان بعدة  لحقوق 
كآلية غير قضائية لسبل اإلنصاف وتلقي املظالم، 
خــالل هــذه األزمــة. وقــال: »عمدنا إلــى إطــالق الخط 
ــارات الــقــانــونــيــة، كما  ــتـــشـ الـــســـاخـــن، وتــقــديــم االسـ
ســعــيــنــا لــلــتــواصــل مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة وغــيــر 

أصحاب  التحديات، ومساعدة  ملعالجة  الحكومية 
الشكاوى،  من  عــددًا  اللجنة  تلقت  الشكاوى، حيث 

نتيجة لإلغالقات املتعلقة بمكافحة الوباء«.
اللجنة خاطبت معالي رئيس  أن  وكشف سعادته 
مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة، وســـعـــادة وزيـــرة 
ــة والعمل  الــصــحــة، وســعــادة وزيـــر التنمية اإلداريــ
ــلـــى تـــوافـــق  ــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة، لـــلـــتـــأكـــيـــد عـ ــشــ ــ والــ
إجــراءات مكافحة فيروس »كوفيد -19« مع حقوق 
اإلنسان األساسية، إلى جانب إصدار اللجنة بيانًا 
بتاريخ 6 أبريل 2020 حول إجراءات مواجهة تفشي 
الوباء، أعربت من خالله عن ضرورة تضافر جهود 
الــحــكــومــة واملــجــتــمــع بــكــل فــئــاتــه الحـــتـــرام حــقــوق 

اإلنسان دون تمييز.

قطر: الحوار بين 
األديان إحدى ركائز 
سياساتنا الخارجية

الدوحة - قنا•

شــاركــت دولــــة قــطــر فــي أعــمــال املــؤتــمــر االفــتــراضــي 
الــــــوزاري الــثــالــث لــحــريــة الـــديـــن أو املــعــتــقــد، والـــذي 

نظمته جمهورية بولندا اليومن املاضين. 
ــل دولــــة قــطــر فـــي املــؤتــمــر وفــــد بــرئــاســة ســعــادة 

ّ
مــث

وزير  املنصوري، مستشار  راشــد  بن  الدكتور خالد 
الـــخـــارجـــيـــة لـــشـــؤون الــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة، وعــضــويــة 
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 
بــنــاء مجتمع  على  عزمها  املــاضــيــن،  العقدين  مــدى 
مختلف  مــن  الــنــاس  يشعر  ومتسامح، حيث  منفتح 

املعتقدات الدينية والثقافات بأنهم في موطنهم.
وقال: إن دولة قطر جعلت الحوار بن األديان إحدى 
ركــائــز ســيــاســتــهــا الــوطــنــيــة والــخــارجــيــة، وأضــــاف: 
الــهــدف أنــشــأت عـــددًا مــن املؤسسات  »لتحقيق هــذا 
ــعــزز الــحــوار بــن األديــــان، وتــكــافــح التعصب 

ُ
الــتــي ت

ــة  ــز الــــدوحــ ــركــ ــي، ومــــــن بــيــنــهــا مــ ــنــ ــديــ ــرف الــ ــطــ ــتــ والــ
لتحالف  القطرية  واللجنة  ــان،  األديــ لــحــوار  الــدولــي 

الحضارات«.
ــة قــطــر ســنــويــًا بــرنــامــج  ــار إلـــى اســتــضــافــة دولــ ــ وأشـ
زمـــالـــة لــتــحــالــف الـــحـــضـــارات بــالــتــعــاون مـــع األمــانــة 
والــذي  الــحــضــارات،  لتحالف  املتحدة  لــأمــم  العامة 
يوفر للقادة الشباب من مختلف أنحاء العالم فرصة 
ثــقــافــات بعضهم البعض  لــلــتــفــاعــل والــتــعــرف عــلــى 
ــهـــدف جــعــل  ــم، بـ ــهـ ــاريـــخـ ومــعــتــقــداتــهــم الـــديـــنـــيـــة وتـ

املشاركن قادة في تعزيز الحوار بن األديان.
وأوضـــح أن دولــة قطر وفــي سبيل تعزيز التسامح 
الحضارات،  بن  والــحــوار  الدينية  والحرية  الديني 

افتتحت مجمعًا للعبادة في عام 2002.
ولفت سعادته، إلى مساهمة قطر في ترميم وحماية 
ــتـــراث الــثــقــافــي والــديــنــي الــعــاملــي، مـــن خـــالل دعــم  الـ
مـــبـــادرات »الــيــونــســكــو«، خــاصــة فـــي املــنــاطــق الــتــي 

تتعرض للكوارث الطبيعية والحروب.
وشــــدد ســعــادة مــســتــشــار وزيــــر الــخــارجــيــة لــشــؤون 
الــتــنــمــيــة الــدولــيــة، عــلــى أن تــعــزيــز الــحــريــة الدينية 
الدينية ليس طريقًا  األقليات  العبادة وحق  وحرية 
ذا اتــجــاه واحـــد، وأضــــاف: »فــي حــن أن تعزيز هذه 
الــدول  معظم  دساتير  فــي  عليه  منصوص  الحقوق 
الغربية، كان هناك استهانة مقلقة لخطاب الكراهية 
املجتمعات  والتعصب واإلســالمــو فوبيا في معظم 
ــد أن اإلجـــــراءات األخــيــرة ليست ســوى  الــغــربــيــة وأكـ
الــكــراهــيــة ضد  نــتــيــجــة للتقليل مـــن أهــمــيــة خــطــاب 

املسلمن.

الدوحة - قنا•
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االجتماع شهد تب�ادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون

 محمد بن عبد الرحمن:
نتطلع إلى تنسيق التعاون تجاه القضايا 

الخليجية والعربي�ة والعالمية

لخدمة  وجــهــده  كــرس حياته  السديد. 
وطـــنـــه وأمـــتـــيـــه الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة 
والــعــالــم، ونحن فــي دولــة قطر سنظل 
ــزاز  ــتــ نــســتــذكــر بــكــامــل الــتــقــديــر واالعــ
ــة  ــاه دولــ ــجـ ــوه الــنــبــيــلــة تـ ــمـ مــــواقــــف سـ
قطر وشعبها، وال سيما خــالل األزمــة 

الخليجية الراهنة«.
وقــــال: »نــســأل الــلــه الــتــوفــيــق والــســداد 
لـــدولـــة الــكــويــت الــشــقــيــقــة تــحــت قــيــادة 
نــواف  الشيخ  السمو  حــضــرة صــاحــب 
األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، وســمــو ولي 
الجابر  األحــمــد  الــشــيــخ مشعل  الــعــهــد 

الصباح.. حفظهما الله«.
وأكد سعادته، أن عقد الدورة الخامسة 

لــلــجــنــة الــعــلــيــا املـــشـــتـــركـــة الـــقـــطـــريـــة - 
الكويتية، فــي هــذا الــوقــت الــذي يشهد 
الــدقــة،  بالغة  ودولــيــة  إقليمية  ظــروفــًا 
يــــأتــــي تـــجـــســـيـــدًا لـــــــــإلرادة الــســيــاســيــة 
ــائـــدي الـــبـــلـــديـــن حــضــرة  ــقـ الــحــكــيــمــة لـ
بــن حمد  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
آل ثاني، وأخيه حضرة صاحب السمو 
الصباح  الجابر  األحمد  نــواف  الشيخ 
»حــفــظــهــمــا الــــلــــه«، كـــمـــا تــعــكــس عــمــق 
ومـــتـــانـــة الـــعـــالقـــة املــتــمــيــزة والــــروابــــط 
األخـــويـــة الــوثــيــقــة بـــن بــلــديــنــا، وقـــال: 
»نــتــطــلــع مـــن خــــالل هــــذه الـــــــدورة إلــى 
تبادل وجهات النظر في القضايا ذات 
االهــتــمــام املــشــتــرك، وتــعــزيــز الــتــعــاون 

وتحقيق املزيد من التكامل في مختلف 
املشتركة  املصالح  لتحقيق  القطاعات 

لبلدينا وشعبينا الشقيقن«.
ــد بــن  ــمـ ــيــــخ مـــحـ وشـــــــــدد ســـــعـــــادة الــــشــ
عبدالرحمن آل ثاني، على أن العالقات 
بن دولــة قطر ودولــة الكويت عالقات 
راســـخـــة يــحــتــذى بـــهـــا، وهــــي نــمــوذج 
لــلــعــالقــات املــتــمــيــزة بـــن الـــــــدول، وقــد 
انــعــكــســت عــلــى تــعــزيــز حــجــم الــتــبــادل 
وتيرة  وزيـــادة  البلدين،  بــن  التجاري 
ــكـــل غــيــر  ــاون االقـــــتـــــصـــــادي بـــشـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

مسبوق.
وفــي املــجــال السياسي أعــرب سعادته 
فــي دولــة قطر لتطابق  ارتياحنا  »عــن 
الرؤى مع دولة الكويت الشقيقة بشأن 
ونتطلع  والدولية،  اإلقليمية  القضايا 
ــاون  ــعـ ــتـ إلـــــى مــضــاعــفــة الــتــنــســيــق والـ
بــن بلدينا تــجــاه الــقــضــايــا الــتــي تهم 
العربية  وأمتينا  الخليجية  شعوبنا 

واإلسالمية والعالم«.
وتـــقـــدم ســـعـــادة نــائــب رئــيــس مجلس 
ــة بــالــشــكــر،  ــيـ ــارجـ الــــــــــوزراء وزيــــــر الـــخـ
ناصر  أحمد  الدكتور  الشيخ  لسعادة 
ــبــــاح وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  املـــحـــمـــد الــــصــ
ووزيــر اإلعــالم باإلنابة بدولة الكويت 
ــلـــى مــــا تــضــمــنــتــه كــلــمــة  الـــشـــقـــيـــقـــة، عـ
ســـعـــادتـــه مـــن مــشــاعــر أخــــويــــة، وعــلــى 
مــا أعـــرب عــنــه مــن حـــرص عــلــى تعزيز 
ــوة بـــن بلدينا  ــ وتــقــويــة عـــالقـــات األخـ
ــنـــى أن تـــحـــقـــق هـــذه  الـــشـــقـــيـــقـــن، وتـــمـ
ــداف املــنــشــودة والــنــتــائــج  ــ ــدورة األهـ ــ الـ
ــر لـــبـــلـــديـــنـــا  ــيــ ــخــ ــه الــ ــيــ املـــــــرجـــــــوة ملــــــا فــ

وشعبينا الشقيقن.

الدوحة - قنا•

الدوحة - قنا•
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قلب             قطر

تونس - قنا•

 أكـــــدت الــصــحــف واملــــواقــــع اإللــكــتــرونــيــة 
الــتــونــســيــة أهــمــيــة الـــزيـــارة الــتــي قـــام بها 
ــيــــس قـــيـــس ســـعـــيـــد رئـــيـــس  ــرئــ فـــخـــامـــة الــ
الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة إلــــى دولــــة قــطــر؛ 
السمو  مــن حضرة صاحب  لــدعــوة  تلبية 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املــفــدى، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تــأتــي فــي إطــار 
العالقات املتميزة التي تربط بني البلدين 

في مختلف املجاالت.
ــة »بـــــــــزنـــــــــس نــــــيــــــوز«  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ وأكــــــــــــــــدت صـ
اإللــكــتــرونــيــة أن زيــــارة قــيــس ســعــيــد إلــى 
قــطــر هـــي فــرصــة لــتــوطــيــد الــعــالقــات بني 

تونس وقطر في مختلف املجاالت.
مــن جــهــتــهــا، أوضــحــت جــريــدة »املــغــرب« 
التونسية أن الزيارة شهدت بحث العديد 
من امللفات، خاصة فيما يتعلق بالتعاون 
الــثــنــائــي بـــني الــبــلــديــن، مــضــيــفــة: »يــبــدو 
أن مـــن أهــــم أهـــــداف هــــذه الــــزيــــارة شـــروع 
الـــدوحـــة عــبــر صــنــدوق قــطــر للتنمية في 
تــنــفــيــذ عــــدة مـــشـــاريـــع مــهــمــة اقــتــصــاديــة 
إلى مشاريع  إضافة  وسياحية وصحية، 
مــهــمــة فــي مــجــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وبــنــاء 
ــلـــعـــائـــالت املـــحـــتـــاجـــة فــــي عـــدة  مـــســـاكـــن لـ
التركيز  إلــى  باإلضافة  البالد،  في  جهات 

على الجانب الزراعي«.
إن  »الــجــرأة«  قــالــت صحفية  مــن جانبها، 
ــارة ســتــدعــم الــتــعــاون املــشــتــرك بما  ــزيـ »الـ
يــكــفــل تــحــقــق مــصــالــح الــبــلــديــن، وتــحــقــق 

دعمًا مباشرًا لتجاوز األزمة االقتصادية 
التونسية أو على األقل التخفيف منها«.

الــصــحــيــفــة أن دولــــة قــطــر تعتبر  وأكـــــدت 
ــجـــاريـــني  ــتـ ــاء الـ ــ ــركـ ــ ــــشـ ــم الـ ــ ــ ــيــــًا مـــــن أهـ حــــالــ
ــــس.. مـــضـــيـــفـــة: »الــــــثــــــالث ســــنــــوات  ــونـ ــ ــتـ ــ لـ
فيما  خاصة  نوعية  نقلة  عرفت  املاضية 
ق بتصدير املنتجات التونسية نحو 

ّ
يتعل

الدوحة، وأهمها املنتجات الزراعية«.
وتابعت: »املعطى اإليجابي الثاني يتمثل 
في  القطري  االستثمار  نسبة  ارتــفــاع  فــي 
ــذي يــتــزايــد ســـنـــويـــًا«، مــؤكــدة  ــ تــونــس والـ
ــطـــري لـــتـــونـــس لــيــس  ــقـ ــم الـ ــدعــ عـــلـــى أن الــ

بالجديد.
بـــــــدورهـــــــا، قــــالــــت صـــحـــيـــفـــة »الــــــشــــــروق« 
لــقــاء سعيد  »فــي  عــنــوان  التونسية تحت 
بــأمــيــر قــطــر، اتــفــاق عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
بــني الــبــلــديــن«: إن »الــرئــيــس قيس سعيد 
ــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو أمـــيـــر الـــبـــالد  وحــــضــ
ــلـــة الـــتـــشـــاور  املــــفــــدى، اتـــفـــقـــا عـــلـــى مـــواصـ
وتنسيق املواقف من أجل خدمة القضايا 
ــن  ــ ــة، وتــــعــــزيــــز األمــ ــ ــادلــ ــ ــعــ ــ اإلنــــســــانــــيــــة الــ

واالستقرار في العالم«.
بــــــــدوره، كـــتـــب الـــســـيـــد حــبــيــب بــوعــجــيــلــة 
ــل الــســيــاســي  ــلـ ــاتـــب الـــصـــحـــفـــي واملـــحـ ــكـ الـ

الرئيس قيس سعيد  التونسي، أن زيــارة 
إلــــى دولــــة قــطــر كــانــت إيــجــابــيــة إلــــى حد 
كـــبـــيـــر، مـــضـــيـــفـــًا: »هـــــــذه الــــــزيــــــارة تــبــشــر 

بانفراج واستقرار البالد«.
الشواشي  غــازي  السيد  قــال  ومــن جهته، 
األمــــني الــعــام لــحــزب الــتــيــار الــشــعــبــي في 
تــصــريــح لــوكــالــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة »قــنــا«: 
ــار توطيد  إن »هـــذه الـــزيـــارة تــأتــي فــي إطـ
البلدين.. ال سيما  بني  الثنائية  العالقات 
الــعــديــد من  وأن عالقاتنا كــبــيــرة، وهــنــاك 
االتفاقيات، وستحاول هذه الزيارة تفعيل 
تـــلـــك االتـــفـــاقـــيـــات، وخــــاصــــة االتـــفـــاقـــيـــات 

االســتــثــمــاريــة، وهــنــاك اتــفــاقــيــات جــديــدة 
ســيــقــع االتـــفـــاق حــولــهــا لــدعــم االقــتــصــاد 

التونسي الذي يمر بأزمة كبيرة«.
وتـــابـــع: »هـــنـــاك تـــوافـــق فـــي املــلــف الليبي 
ــايــــا  ــقــــضــ ــيـــة والــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ والــــقــــضــــيــــة الـ
الــوقــت  فــي  اإلقليمية والــعــربــيــة«، مــشــيــرًا 
ــه إلـــــــى أن دولــــــــة قــــطــــر وقــــفــــت إلــــى  ــفـــسـ نـ
ــورة، ودعــــمــــت  ــ ــ ــثـ ــ ــ جــــانــــب تــــونــــس بــــعــــد الـ
نــجــاح مــســار االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي، كما 
دعــمــتــهــا اقــتــصــاديــًا بــبــعــض الــتــمــويــالت 
ــاف: »نــأمــل فــي توسع  والــضــمــانــات. وأضـ
ــــاالت  ــــجـ ــــب املـ ــانـ ــ ــات إلـــــــى جـ ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ هـــــــذه الـ
االقــتــصــاديــة املــالــيــة، املـــجـــاالت الــثــقــافــيــة 
 قـــطـــر تــشــهــد تــــطــــورًا عــلــى 

ّ
الــعــلــمــيــة؛ ألن

منه.  أن نستفيد  يمكن  املستويات  جميع 
الــكــفــاءات  مــن  قطر  أيــضــًا  تستفيد  مثلما 
التونسية التي تعمل لديها«. من جانبه، 
العام  املــديــر  الكحالوي  السيد طــارق  قــال 
الـــســـابـــق لــلــمــعــهــد الــتــونــســي لـــلـــدراســـات 
االســتــراتــيــجــيــة: إن »زيـــــارة قــيــس سعيد 
لدولة قطر تعتبر أول زيارة لدولة عربية 
به  كبيرًا  لقي ترحابًا  وقــد  الــجــزائــر،  بعد 
الــزيــارة  قــطــر«، مضيفًا: »تعتبر هــذه  فــي 
مهمة، خاصة على املستوى االقتصادي«.
بــــــــــــــــدوره، قــــــــــال الـــــســـــيـــــد جــــــــــالل لـــخـــضـــر 
السياسي  واملحلل  السابق  الدبلوماسي 
في تصريحات لوسائل إعالمية رسمية: 
إن »الـــزيـــارة فــي غــايــة األهــمــيــة، وتعطي 
مناخًا إيجابيًا، وتؤكد على عمق العالقة 

بني البلدين«.

الصحف التونسية:
الدعم القطري لبالدنا ليس بجديد
 زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الدوحة إيجابية إلى حد كبير

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

ابــــــــــدأ
مغامرة
جـديـدة

تغّلب على الطرق الوعرة، واستمتع بالطرق السلسة.
                                                         أداء قوي يعطي تمّيز� مثير�.
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 للمعامالت المالية الرقمية
ً
7 من خريجي مؤسسة قطر طوروا تطبيقا

تطبيقات إلكترونية..
تنتجها عقول شبابنا

مــن  الـــعـــديـــد  آراء  اســتــطــلــعــت  »الـــــعـــــرب« 
فــي هذا  والــعــامــلــن  التطبيقات  أصــحــاب 
الـــقـــطـــاع فـــي الــــدولــــة، حــــول مــاهــيــة عمل 
تــطــبــيــقــاتــهــم وانـــتـــشـــارهـــا والـــقـــطـــاعـــات 
الــتــي تعمل فــيــهــا، فــأكــدوا زيــــادة اإلقــبــال 
اختالف  على  التطبيقات  استخدام  على 
أنـــواعـــهـــا فـــي الـــســـوق املــحــلــي، مـــع زيــــادة 
ــول عــالــم العمل  إقـــبـــال الــشــبــاب عــلــى دخــ
الــحــر، فــي ظــل الــدعــم الكبير الـــذي توفره 
الـــجـــهـــات املــعــنــيــة فـــي الــــدولــــة، والــعــديــد 
مــــن الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى الـــحـــريـــصـــة عــلــى 
ــدة عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ ــرائـ ــ ــم املـــــبـــــادرات الـ ــ دعـ
الــتــكــنــولــوجــي، ومــنــح أصــحــابــهــا الــقــدرة 
عــلــى الــــوصــــول إلــــى أصـــحـــاب الــشــركــات 
العاملية، واالستفادة من الخبرات الكبيرة 
التي يملكونها، والخضوع للتدريب على 
النجاح  لتحقيق  املطلوبة  العناصر  كــل 

في عملهم التقني.

خدمات رقمية
الـــذي أشــار  الــبــدايــة مــع محمد الجفيري، 
إلــــى أن الــشــبــاب الــقــطــري بــــات يــلــجــأ في 
ــــالق الــعــديــد  ــــى إطــ ــرة إلـ ــيــ ــنـــوات األخــ ــسـ الـ
بالخدمات  تتعلق  الــتــي  التطبيقات،  مــن 
التطور  ظــل  فــي  والتكنولوجية،  الرقمية 
الكبير الذي يشهده العالم في هذا املجال، 
عدد  في  املتواصل  للنمو  منهم  ومواكبة 
السوق  فــي  الــذكــيــة  الــهــواتــف  مستخدمي 

املحلي.

رقمية  شركة  إنشاء  في  قطر  مؤسسة  من  خريجين  سبعة  اجتهد 
الرقمية  المعامالت  يتيح  إلكتروني  تطبيق  تطوير  على  عملت 
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.
خافيير،  مايكل  واليت«،  »سي  لشركة  والمؤسس  التنفيذي  الرئيس 
ويقول:  المستقبل،  في  نقدي«  غير  »مجتمع  إلى  للتحول  يتطلع 
كأس  بطولة  مع  بالتوازي  تحقيقه  إلى  نسعى  طموح  أنه  »كما 
العالم لكرة القدم 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، ولكن إذا كنا 
بصدد الترويج لنمط حياة غير نقدي، فنحن بحاجة إلى تعزيز اإلدماج 

المالي ومحو األمية المالية أيضًا.
في  ــوال  األمـ بــإيــداع  للمستخدمين  التطبيق  خــدمــات  وتسمح 
محفظتهم الرقمية، إما عن طريق شراء بطاقات شحن من المتاجر، 
أو مطالبة األصدقاء بتحويل أموال عن طريق خاصية التحويل »نظير 

إلى نظير«.

يوسف بوزية•

الفترة األخيرة شهدت  وأكد الجفيري أن 
إطالق العديد من التطبيقات في السوق، 
ــتـــي تــمــكــنــت مـــن الــنــجــاح واملــنــافــســة،  والـ
مــن حــيــث الــوصــول إلـــى قــطــاع واســـع من 
املــســتــخــدمــن، فــي ظــل حـــرص أصحابها 
العاملية في اإلعــداد  على اعتماد املعايير 
والـــبـــرمـــجـــة، مــبــيــنــا أن أبـــــرز األمـــثـــلـــة في 
التي تلبي  التطبيقات  هذا اإلطــار تشمل 

احتياجات املواطنن واملقيمن في البالد، 
ومن بينها تطبيق »بوابة« الذي اجتهدنا 
فــي إطــالقــه لتقديم الــخــدمــات املــالــيــة من 
خالل أول شركة تطبيقات قطرية »شركة 

آي تي«.
وأوضح أن تطبيق بوابة ُيعد أول منصة 
لــتــطــبــيــق نـــظـــام صــيــرفــة إســـالمـــيـــة تــقــدم 
ــلـــول الــــســــداد وتــحــصــيــل املــســتــحــقــات  حـ

بسهولة وكفاءة عالية.
وأكد الجفيري أن التطبيق ساهم في رفع 
عبر  املصرفية  الــخــدمــات  حــلــول  مستوى 

اإلنترنت
ــنـــة وذات  بــطــريــقــة مــحــلــيــة وســريــعــة وآمـ
مـــزايـــا عـــديـــدة وجـــــودة عــالــيــة، كــمــا أنــهــا 
والتحصيالت  التسوية  عمليات  تسهل 

املالية بدون وجود أخطاء.

منصة قطرية
عــبــدالــلــه الــحــرمــي أنــجــز وبــعــض زمــالئــه 
تطبيق Ryde سعى إليجاد منصة قطرية 
تــوفــر خــدمــة حجز الــســيــارات، ويــؤكــد أن 
ــر لــلــمــســتــخــدمــن الـــراحـــة  الــتــطــبــيــق يـــوفـ
واألمـــــــان فـــي جــمــيــع رحـــالتـــهـــم الــيــومــيــة 
داخل قطر، فهو تطبيق يقدم خدمة حجز 
السيارات األول في قطر، والــذي يوفر لك 

في ظل انتشار الهواتف الذكية، 
باتت قطر على موعد متكرر مع 
إطالق تطبيقات إلكترونية بأياٍد 

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 
100 %، على قطاعات التجزئة 

اإللكترونية، والطعام، والتواصل 
االجتماعي، والتعليم، والتخييم، 

والتوصيل، والترفيه، والرياضة، 
وغيرها.

محمد الجفيري 
وعبدهللا 

الحريم ومحمد 
الدلييم ومحمد 
نجاح.. أفكار من 

ذهب تتحّول 
إلى واقع

 محمد نجاح:
 Alkhadam تطبيق

ر عناء البحث عن 
ّ

يوف
خادمة

قطر 
الثاني�ة 

في المؤشر 
العاليم 

للتفاعل مع 
تكنولوجيا 

الهواتف الذكية

 محمد الدلييم:
ال داعي ألجهزة 
الصراف اآللي لسحب 

النقود

 عبدهللا الحريم:
 Ryde تطبيق
ر 

ّ
منصة قطرية توف

خدمة حجز السيارات

محمد الجفيري: 
»بوابة« أولى 

منصات »الصيرفة 
اإلسالمية« في الدولة
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قلب             قطر

شباب 
يخترعون تطبيقات إلكترونية

تلّبي احتياجات المواطنين والمقيمين 

محمد الجفيري

تطبيق "بوابة" 
أول منصات "الصيرفة 

ا�سالمية" في قطر

عبدا� الحرمي

 Ryde تطبيق
منصة قطرية توّفر 

خدمة حجز السيارات

محمد الدليمي

تطبيق "سكيب كاش" 
يوّفر خدمة دفع عبر 

الهاتف الجوال 
للمتسّوقين والتجار

محمد نجاح

 Alkhadam تطبيق
يوّفر عناء 

البحث عن خادمة

جــمــيــع خـــدمـــات املــنــافــســن بــأســعــار أقــل 
وبــنــفــس مــســتــوى الــــجــــودة، مـــع مـــراعـــاة 

الخصوصية الكاملة للمستخدمن.
وأكــد الحرمي أن تطبيق Ryde حاز على 
تـــصـــريـــح مـــعـــالـــجـــة الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة 
ــواصــــالت  املــ وزارة  قـــبـــل  مــــن  ــمـــالء،  ــعـ ــالـ بـ
املعايير  أعــلــى  واالتـــصـــاالت، حــيــث يتبع 
الـــخـــاصـــة فـــي مــعــالــجــة بـــيـــانـــات الــعــمــالء 
البيانات  التي نص عليها قانون حماية 
الشخصية لدولة قطر، وأشار إلى أنه تم 
ستور  أبــل  على  التطبيق  تحميل  توفير 

وجوجل بالي من خالل رابط موحد.
وأكد الحرمي أن بعض الشباب يلجأ إلى 
التطبيقات  إعـــداد  فــي  متخصصة  شركة 
من أجل استالم زمام اإلدارة بكل مراحلها، 
في حن أن بعضهم قد يلجأ إلى تشكيل 
فريق عمل خاص به، عدد أفراده قد يبدأ 
ــــى عـــشـــرات  ــــد يـــصـــل إلـ مــــن شـــخـــصـــن، وقـ
األشخاص، وذلك حسب الهدف والنشاط 

الذي يعمل به.

الدفع بالجوال
ــاب ثــالــث  مــحــمــد عــبــدالــعــزيــز الــدلــيــمــي شــ
هـــو املـــؤســـس واملــــديــــر الـــعـــام لــشــركــة بــرو 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا صـــاحـــب تــطــبــيــق ســكــيــب 
كــــــــاش، يــــوضــــح أن األخـــــيـــــر هـــــو تــطــبــيــق 
ــاتـــف الــــجــــوال لــلــمــتــســّوقــن  ـــع عـــبـــر الـــهـ دفــ
والـــتـــجـــار، تـــم إطـــالقـــه إللـــغـــاء الــحــاجــة إلــى 
اآللــي لسحب  إلى أجهزة الصراف  الذهاب 
الورقية  العملة  استخدام  وتقليل  النقود، 
والبطاقات االئتمانية وأجهزة نقاط البيع.
يــتــيــح  الـــتـــطـــبـــيـــق  أن  الــــدلــــيــــمــــي  أضــــــــــاف 
به،  االئتمانية  بطاقاتهم  ربط  للمتسوقن 
واســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــق لــلــدفــع ســــواء لــكــوب 
من القهوة أو التاكسي أو توصيل الطعام 
ــزل، وبـــهـــذا إلــغــاء  ــنــ أو عــنــد الــطــلــب مـــن املــ
الــحــاجــة إلــى الــذهــاب إلــى أجــهــزة الــصــراف 
الــنــقــود. وأوضــــح أن تطبيق  اآللـــي لسحب 
سكيب كاش يساعد املتسّوقن على إجراء 
مدفوعات رقمية بداًل من املدفوعات النقدية 
الباركود، من خالل ربط  باستخدام تقنية 

البطاقة االئتمانية بأمان الستخدامها في 
جميع املــعــامــالت املــالــيــة، ومــتــابــعــة إنــفــاق 
وتفصيلية،  مرئية  تقارير  عبر  املستخدم 
الحساب  الــدفــع، وربـــط  إيــصــاالت  وتنظيم 
االفـــــتـــــراضـــــي لــــأطــــفــــال وأفـــــــــــراد األســــــــرة، 
والــحــصــول عــلــى كــوبــونــات الــخــصــومــات، 
ونـــســـاعـــد الـــتـــجـــار عــلــى قـــبـــول املـــدفـــوعـــات 

الرقمية بأجهزة أقل وتكلفة منخفضة.
وعن سبب هذا املشروع، يقول الدليمي إن 
قطر  في  النقدية  األوراق  استخدام  حجم 
ريـــال قطري،  بلغ 54 مليار  قــد  فــي 2018 
وقـــد بـــدأ املـــشـــروع مـــن فــكــرة رفـــع الــوعــي 
بـــعـــادات أفــضــل وراحــــة أكــبــر فــي اإلنــفــاق 
والشراء، من خالل توفير األدوات الرقمية 
للمتسّوقن والتجار على حد سواء، ومن 
املـــعـــروف أن قــطــر تــســتــضــيــف كــثــيــرًا من 
األحــــداث الــريــاضــيــة واألنــشــطــة املفتوحة 
الناس  الطلق، حيث يستطيع  الهواء  في 
ــاع بـــحـــضـــور هـــذه  ــتــ ــمــ ــتــ الـــــخـــــروج واالســ
ــــك ســـعـــيـــنـــا إلــــــى تــقــلــيــل  ــذلـ ــ األنــــشــــطــــة، ولـ

الحاجة ألجهزة الصراف اآللي!

توفير الجهد والوقت
رابــــع الــشــبــاب املـــبـــدع هـــو مــحــمــد نــجــاح، 
صاحب تطبيق Alkhadam الذي نجح في 
إطــالق تطبيق خدمي، يساعد املستخدم 
في الحصول على خادمة أو عاملة منزلية 
بسهولة وبسرعة، في ظل تزايد الحاجة 
يوفر  حيث  املنزلية،  للعمالة  املجتمعية 
الــتــطــبــيــق عـــنـــاء الــبــحــث وإهــــــدار الـــوقـــت، 
مــن خــالل جمع كــل شــركــات جلب األيــدي 
والضيافة  التنظيفات  وشــركــات  العاملة 
ومـــكـــاتـــب االســـتـــقـــدام فـــي دولـــــة قــطــر في 
مــنــصــة واحــــــدة، تـــعـــرض جــمــيــع الــعــمــالــة 

املنزلية املتاحة لدى كل الشركات.
وأوضح محمد نجاح أن البيانات املتاحة 
يـــتـــم تــحــديــثــهــا بــشــكــل يـــومـــي مــــن خـــالل 
حــــذف بــيــانــات الــعــامــل الــــذي تـــم حــجــزه، 
بشكل  الحديثة  العمالة  بيانات  وإضافة 
أقسام  إلــى  التطبيق  ينقسم  كما  يــومــي، 

لتسهيل  املطلوبة  العمالة  أنــواع  بحسب 
عملية البحث، بما فيها العمل بالساعة، 
اســـتـــقـــدام جـــديـــد،  أو  ــيـــوم  ــالـ بـ الـــعـــمـــل  أو 
فيمكنه الدخول على قسم عمالة استقدام.
وهـــكـــذا يــتــمــكــن املــســتــخــدم مـــن الـــوصـــول 
لــلــخــادمــة أو الــعــامــلــة املــنــزلــيــة املــطــلــوبــة، 
ويـــتـــواصـــل مـــع الــشــركــة املـــســـؤولـــة عنها 
بشكل مباشر لحجزها، وبذلك يكون وفر 

الوقت والجهد في البحث عن خادمة.
كما يتمكن املستخدم من مقارنة األسعار 
بن الشركات من خالل التطبيق بسهولة، 
ــا فــي  ــهــ ــم عــــرضــ ــتــ ــار يــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــيــــث إن األسـ حــ
التطبيق ووسائل التواصل مع الشركات 
التطبيق، وبذلك  بشكل مباشر متاح في 
يــتــمــكــن املــســتــخــدم مـــن مــقــارنــة األســعــار 
ــد أن  واخــتــيــار الــشــركــة املــنــاســبــة لـــه. وأكــ
التطبيق يمكن تحميله من جوجل بالي 
وأبــــل ســتــور بــشــكــل مــجــانــي، وهـــو متاح 
 Alkhadam على جوجل بالي باسم الخدم

.Gulf Manpower وعلى أبل ستور باسم
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قلب             قطر

د. خالد العالي: 

أبواب مؤسسة قطر 
مفتوحة للمبتكرين العرب

 تواجدت في »نجوم العلوم« من الموسم 
الثامن وحتى الموسم الثاني عشر.. فكيف 

ترون مستوى البرنامج؟
- تــواجــدت فــي »نــجــوم الــعــلــوم« كضيف خــال املوسم 
الثامن، وكعضو في لجنة التحكيم في املواسم األربعة 
التالية من التاسع وحتى الثاني عشر، وإن أردنا تقييم 
الــبــرنــامــج، فــا بــد أن أوضـــح أن »نــجــوم الــعــلــوم« فريد 
مــن نــوعــه مــن نــاحــيــة الــتــكــويــن، ومـــا يــوفــره الــبــرنــامــج 

للمتنافس.
ــهـــات الــحــكــومــيــة  ــلـــوم« يـــوفـــر الـــدعـــم والـــجـ ــعـ »نـــجـــوم الـ
والــــخــــاصــــة ســــــواء كـــانـــت مـــعـــاهـــد بـــحـــوث أو غــيــرهــا، 
ــه، ويــعــزز  فــكــل مــا يــحــتــاجــه املــتــســابــق يــكــون ُمــســخــرًا لـ
ــادة األعــمــال فــي قطر وجميع  »نــجــوم الــعــلــوم« بيئة ريـ
باملعرفة  املبتكرين  تــزويــد  أهمية  ويــبــرز  املنطقة،  دول 
واملهارات، ليصبحوا رواد أعمال وباحثني وعلماء في 

املستقبل.
نضع في االعتبار أن املتسابق هو مبتكر حينما يصل 
أثبت  لــديــه منتج  يــكــون  أن  يــجــب  الــنــهــائــيــة،  للمرحلة 
 عن الخبرة التي اكتسبها لتسويق هذا 

ً
كفاءته، فضا

الـــنـــمـــوذج، بــحــيــث يستطيع اســتــقــطــاب االســتــثــمــارات 
الازمة لتسويق اختراعه في مرحلة ما بعد البرنامج.

كما أن املشارك يحتاج إلى دعم مالي بحيث يستطيع 
أن يسوق النموذج الذي قدمه من خال »نجوم العلوم« 
التي  الــازمــة  االســتــثــمــارات  استقطاب  مــن  يمكنه  بما 
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 100 % تابعة للمشارك، 
التي  العالم،  البرامج حــول  مــن  وهــذا على عكس كثير 
أو نسبة من  الــفــكــريــة،  امللكية  تــأخــذ نسبة مــن حــقــوق 
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، 
ويهدف  العربي،  للعالم  ومبتكرة  أصلية  فكرة  هــو  إذ 
ــعـــرب مـــن تــطــويــر  ــى تــمــكــني املــبــتــكــريــن الـ الــبــرنــامــج إلــ
على  بــالــنــفــع  تــعــود  تــكــنــولــوجــيــة ملجتمعاتهم،  حــلــول 
صحة الناس في مختلف املجتمعات، وتسهل حياتهم 

ساهم في حماية البيئة.
ُ
اليومية، وت

فيمكن أن تقارن مع منافسات أخرى، لكن في النهاية لم 
أَر 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 كثير 
أو  الفنية، ســـواء املوسيقى  املــواهــب  الــبــرامــج على  مــن 
الغناء أو التمثيل أو غيرها، فإن »نجوم العلوم« أرسى 
لدينا نجم بكل ما يحمله  أن يكون  بأنه يمكن  رسالة 
معنى النجومية، ولكن بسبب إبداعه في العلوم، فمن 
خـــال الــعــلــم يــمــكــن أن نـــرى كــثــيــرًا مــن هــــؤالء املــبــدعــني 
بــهــا، مــع أن اإلبــــداع العلمي  كــواجــهــة مــشــرفــة ُيحتفى 
أمثلة كثيرة،  للعاملية، ولنا في ذلك  أن يوصلنا  يمكن 
و«نــجــوم الــعــلــوم« هــو مــثــال على الــتــزام مؤسسة قطر 
بــفــكــره، ومساعدة  اإلنــســان واالرتــقــاء  فــي  باالستثمار 
املــبــتــكــريــن الــطــمــوحــني عــلــى الــنــجــاح، وتــســريــع كــل ما 

يمكن أن يــحــدث فــرقــًا فــي حــيــاة الـــنـــاس، ويــســاهــم في 
توفير وظائف املستقبل.

 
 ما الفئة العمرية التي يركز عليها »نجوم 

العلوم«؟ وما أثر ذلك؟
العمرية من 18 وحتى 35  الفئة  البرنامج يركز على   -
عامًا، وهذا العمر يحتاج إلى صورة تجذبه، فهي فئة 
الترفيه،  أن يتضمن نوعًا من  عمرية ما يصلها يجب 
لهذا السبب فإن البرنامج أصبح تنافسيًا، ألن الجمهور 
ــر، وفــتــح  ــ يــشــجــع فـــكـــرة أو شــخــصــًا عــلــى حـــســـاب اآلخــ
املجال ألن يكون  العالم فتح  التصويت من شتى دول 
يحفز  برنامجًا  الــوقــت  نفس  وفــي  ترفيهيًا  الــبــرنــامــج 

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 بــالــطــبــع.. أنـــا عــلــى تــواصــل مــع عـــدد مــن الــفــائــزيــن 
بمنافسات نجوم العلوم، الذين أصبحوا قدوة للشباب 
الــعــربــي، عــلــى مــثــال فــــؤاد مــقــصــود الــفــائــز فــي املــوســم 
التاسع، فكان يخبرني أنه قبل البرنامج كان شخصًا 
عاديًا، يقضي كثيرًا من وقته في معمله، وال يعرف عنه 
من  كثير  يأتيه  اللقب،  نيله  بعد  ولكن  شيئًا،  كثيرون 
الطلبات ملقابات، ليس فقط إعامية، ولكن في بعض 
بينها في إحدى  لبنانيني، من  األحــيــان من مسؤولني 
اللبناني، وأخــرى من مكتب  الرئيس  املــرات من مكتب 
ط األضواء 

ّ
رئيس الوزراء اللبناني، ما حّوله لنجم تسل

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

لـــنـــمـــوذج، وهــــي مــرحــلــة يــشــوبــهــا كــثــيــر مـــن املــخــاطــر، 
االستثمار  تجربة  يــخــوضــون  املستثمرين  مــن  وقليل 
الــتــي يعمل عليها برنامج  الــفــجــوة  فــي أبــحــاث، وهــي 
نجوم العلوم، وهي فجوة تعمل عليها بعض األجهزة 
الحكومية، ولكن أن يقوم برنامج ترفيهي بهذا األمر، 

فهذا يجعله برنامجًا فريدًا من نوعه.
 

 ما أهمية سّد هذه الفجوة؟
في  يــشــارك  أن  يمكن  للنموذج،  املبتكر  - حينما يصل 
برامج مثل Shark Tank ، أو يتوجه ملستثمر، فقد بات 
يملك نــمــوذجــًا مــلــمــوســًا، ولــيــس مــجــرد ورقـــة بحثية، 
وعنده ما يثبت ذلك، أو أن يشكل شركة قادرة على جذب 
والتكنولوجيا  العلوم  واحــة  في  يقدم  أو  املستثمرين، 
التي  الكثيرة  الــخــيــارات  مــن  أو غيرها  بمؤسسة قطر، 

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؟

العربي ككل خطأ،  الوطن  - تعميم نظرة بعينها على 
الــعــربــي مشكل مــن عـــدة دول، وكـــل منها لها  فــالــوطــن 
سياساتها املختلفة، وبعض هذه الدول ليست جاذبة 
ــًا جــدًا  ــر يـــكـــون جـــاذبـ ــ لــعــقــول الــعــلــمــاء، والـــبـــعـــض اآلخـ
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 
االبتكار  تــؤثــر على عملية  الــتــي  املشكات  أو  الــحــروب  أو 
الدولة مستوى معيشيًا مرتفعًا،  له  فتوفر  بصورة عامة، 
مــن كــافــة الــنــواحــي، األمــــر الــــذي يــجــعــل قــطــر دولــــة جــاذبــة 

للعقول، كونها من أعلى مستويات املعيشة في العالم.
 

 ما رأيكم في األفكار المطروحة من خالل 
البرنامج؟

أفـــكـــارهـــم مع  تــتــمــاشــى  املـــشـــاركـــني  الــشــبــاب  - أرى أن 
العربي  الشباب  أن  فنجد  الــحــالــي،  الــوقــت  احتياجات 
العصر، فاختلفت  أداءه على أساس احتياجات  يطور 
أفكار املــواســم األولــى عن األفــكــار 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؟

- 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.
التمويل..  البرنامج أيضًا في جانب  ومما يساعد فيه 
تمويل ودعم بناء النموذج، وهو مكلف جدًا، فكثير من 
االختراعات ليست مجرد خوارزميات على الكمبيوتر، 
ولكن تحتاج إلى مهندسني وتأسيس هيكل، واستيراد 
املكلفة، و«نجوم  الخارج، وغيرها من األمــور  قطع من 
العلوم« يوفر كــل هــذه األمـــور للمشارك، وهــو مــن أهم 

أركان البرنامج.
ــرواج الــــذي يــســاعــد »نــجــوم الــعــلــوم« من  ــ وال نــنــســى الـ
خــالــه املــشــاركــني، حــيــث تــصــل أفــكــارهــم لكثيرين في 

شتى أنحاء العالم العربي.
  

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

- »نــجــوم الــعــلــوم« تــقــوم فــكــرتــه عــلــى تحفيز الــشــبــاب 
ــي األمـــــــــور االبـــتـــكـــاريـــة  ــ ــربــــي لـــتـــســـخـــيـــر طـــاقـــتـــه فـ ــعــ الــ
واإلبــداعــيــة، لــيــعــود الــعــرب ملــا كــانــوا عليه مــن مصدر 
لــإبــداع حـــول الــعــالــم، فــفــي قـــرون اإلســــام األولــــى كــان 
لــديــنــا كــثــيــر مـــن املـــبـــدعـــني ســـــواء مـــن الـــعـــرب أو غير 
الــعــرب، فنجد علماء كــانــوا مــن خـــارج الــعــالــم العربي، 
كبيرة،  العربية  البلدان  في  العلمية  إسهاماتهم  ولكن 
املجد  لهذا  الــرجــوع  مــن  نــوع  لرسم  فالبرنامج يسعى 
والتركيز على تطوير  واملعرفة  بالعلم  االبتكارات،  من 

املورد البشري.
واملتابع للبرنامج يجد أنه ال يوجد أي مواد إعانية، 
الــدعــم مقدم بالكامل مــن مؤسسة  إلــى أن  وهــذا يرجع 
قــطــر لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم وتــنــمــيــة املــجــتــمــع، وهــــو دعــم 
سخي، نظرًا ملرور سنوات كثيرة على البرنامج، عملت 
املــؤســســة طــوالــهــا عــلــى دعـــم الــشــبــاب الــعــربــي ولــيــس 
عن  تمامًا  الــطــرف  املؤسسة  وغــضــت  فحسب،  القطري 
العاقات السياسية أو االقتصادية، وقد استقبلنا في 
املواسم األخيرة مشاركني من دول الحصار، منهم من 
كان في املوسم 12، حيث استقبلنا مشاركني من مصر، 
فمهما كانت العاقات تظل أبوابنا مفتوحة للمبتكرين 

العرب.
ومؤسسة قطر رائدة عامليًا في دعم االبتكار، وقد كنت 
مــوظــفــًا فــي املــؤســســة، وتــعــرفــت عــن قـــرب عــلــى مــا يهم 
من  فهي  االبتكار،  دعــم  على  املؤسسة، وكيف تحرص 
االبتكار  بدعم  تهتم  التي  العالم  في  املؤسسات  أوائــل 
ــًا عـــلـــى تــأســيــســهــا دعــمــت  ــامـ واإلبــــــــــداع، وطـــــــوال 25 عـ

االبتكار بصور شتى.
 

 وكيف ترون دعم االبتكار في قطر؟
ــم االبـــتـــكـــار ورواد  ــرامـــج دعــ ــة قــطــر كــثــيــر مـــن بـ - لـــدولـ
األعمال، فيمكننا القول إن قطر »كريمة« من ناحية دعم 

االبتكار، وهي من أكرم الدول في دعم االبتكار.

« أن البرنامج فريد من نوعه عربيًا عضو لجنة تحكيم »نجوم العلوم« يؤكّد لـ »

األميركية  والفضاء  الطيران  وكالة  في  السابق  التنفيذي  والرئيس  الريادي  العالي،  خالد  الدكتور  وصف 
»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.

«، أن مؤسسة قطر توفر دعمًا  وأكد عضو لجنة تحكيم »نجوم العلوم« في حوار لـ »
سخيًا للشباب العربي وليس القطري فحسب، بغض النظر عن العالقات السياسية أو 
الحصار،  دول  من  مشاركين  األخيرة  مواسمه  في  البرنامج  استقبل  حيث  االقتصادية، 

مشددًا على أن أبواب مؤسسة قطر مفتوحة للمبتكرين العرب من كافة الدول.
باالستثمار  التزام مؤسسة قطر  العلوم« يشكل مثااًل على  »نجوم  أن  العالي  واعتبر د. 

في اإلنسان واالرتقاء بفكره. وإلى نص الحوار..  حوار
حامد سليمان•

برنامج نجوم العلوم

الفائزون ببرنامج نجوم العلوم في صورة جماعية
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تحت شعار »دفء وسالم«

»قطر الخيرية« تطلق حملتها لمواجهة أخطار 
الشتاء 2021-2020

تقديم معونات شتوية  على  الحملة  ترّكز 
عاجلة لالجئني والنازحني حول العالم في 
كــل مــن ســوريــا والــيــمــن فلسطني واألردن 
الغذاء  مجاالت  في  وغيرها  وبنجالديش، 
التركيز  مــع  والتعليم،  والــصــحــة  واإليــــواء 
على الدول التي تعاني من األزمات، وتشهد 
ظـــروفـــا اســتــثــنــائــيــة والــــــدول الـــتـــي تــواجــه 
شتاء قارسا تصل فيه درجات الحرارة إلى 
ما دون الصفر، إضافة إلى املتضررين من 
والنزوح  اللجوء  مناطق  في  كورونا  أزمــة 
 عن توفير حقيبة 

ً
واملناطق النائية، فضال

شتوية متكاملة لأليتام املكفولني من »قطر 
الخيرية« فــي كــل مــن: كــوســوفــا، فلسطني، 
نيبال، باكستان، البوسنة، تركيا، ألبانيا، 

تونس، لبنان، األردن.
وفــــي كــلــمــتــه فـــي املــؤتــمــر الــصــحــفــي قــال 
ــد الـــفـــهـــيـــدة مــســاعــد  ــ الـــســـيـــد فــيــصــل راشــ
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــقـــطـــاع الــعــمــلــيــات  الـــرئـ
والـــشـــراكـــات الــدولــيــة بـــ«قــطــر الــخــيــريــة«: 
على تخصيص  دأبــت  الخيرية  قطر  »إن 
حــمــالت مــواجــهــة بـــرد الــشــتــاء وإطــالقــهــا 
بــالــتــزامــن مـــع تــوفــيــر املــســتــلــزمــات الــتــي 
تحتاجها الفئات املتضررة من النازحني 
والـــالجـــئـــني فـــي املــخــيــمــات قــبــل اشـــتـــداد 
وطأة البرد، ومد يد العون لهم، مشيرًا إلى 
مخاطر  ملواجهة  الخيرية  قطر  حملة  أن 
يستفيد  أن  املتوقع  املــوســم  لهذا  الشتاء 
قــطــر  داخـــــــل   937,000 مــــن  أكــــثــــر  مـــنـــهـــا  
والنازحني  الالجئني  خــاصــة  وخــارجــهــا، 
والــشــرائــح األشــــد احــتــيــاجــا الــذيــن زادت 
لتمدهم  معاناتهم،  مــن  كــورونــا  جائحة 
بما يعينهم على مقاومة برد الشتاء، من 
مـــواد غــذائــيــة وكــســوة ووســائــل التدفئة 
لــكــي يـــكـــون الـــشـــتـــاء أكـــثـــر أمـــنـــا وســالمــا 

بالنسبة لهم.
والتقدير  الشكر  بجزيل  الفهيدة  وتــقــدم 
الــكــرام مــن األفـــراد  والــعــرفــان للمتبرعني 
الــذيــن دعــمــوا حملة »دفء  واملــؤســســات 
ــم املـــــاضـــــي، والـــتـــي  ــ ــــوسـ ــــي املـ وســـــــــالم« فـ
ــت فــــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن مـــعـــانـــاة  ــمــ ـــهــ أسـ
املـــتـــضـــرريـــن مـــن األفـــــــراد واألســــــر األشـــد 
حاجة، كما حث أهل قطر الكرام واملقيمني 
عــلــى تــقــديــم مــزيــد مــن الــدعــم لحملة هــذا 
ــلـــظـــروف الـــتـــي فــرضــتــهــا  الــــعــــام؛ نـــظـــرًا لـ

جائحة كورونا، والتي فاقمت معاناتهم، 
خــصــوصــا فــي مــنــاطــق الــلــجــوء والــنــزوح 

واملناطق النائية.
في قطر 

وأوضــح أن الحملة داخــل قطر تستهدف 
الحقيبة  العمال، حيث سيتم توزيع  فئة 
الـــشـــتـــويـــة الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى األلــبــســة 
الــشــتــويــة والــبــطــانــيــات وغــيــرهــا، إضــافــة 
إلــى الــســالل الــغــذائــيــة الــتــي تشتمل على 
املواد الغذائية األساسية، وذلك في أماكن 
مواجهة  على  إلعانتهم  والــعــزب  سكنهم 
مــتــطــلــبــات الــــشــــتــــاء، كـــمـــا ســيــتــم تــقــديــم 
املــســاعــدات لــأليــتــام واألســــر ذات الــدخــل 
املحدود، إضافة إلى تنظيم ورش توعوية 
وإجـــــــراء فـــحـــوصـــات طــبــيــة لـــهـــم؛ تــقــديــرًا 
فـــي مــخــتــلــف مـــجـــاالت التنمية،  لـــدورهـــم 
كــمــا ســيــتــم تــنــظــيــم عــــدد مـــن الــفــعــالــيــات 
في  واالجتماعية  الجماهيرية  والبرامج 
عدد من املجمعات التجارية، مثل برنامج  
»كــــرة الــثــلــج« و«شـــجـــرة األمـــــل« وعـــرض 
ــــالم تــــوعــــويــــة،  بـــهـــدف الــتــوعــيــة  ــــث أفــ وبـ

بــــأوضــــاع الـــالجـــئـــني فــــي فـــصـــل الـــشـــتـــاء. 
ومن املنتظر أن يستفيد من هذه الحملة 
من  بأكثر  تــقــدر  بتكلفة  شخص   16,500

1,3 مليون ريال.

خارج قطر 
مــن جــهــتــه، قـــال املــهــنــدس خــالــد اليافعي 
بـــ »قــطــر الخيرية«  املــشــاريــع  إدارة  مــديــر 
إن الــحــمــلــة تــســتــهــدف تــقــديــم املــعــونــات 
الالجئني  ألكثر من 921,000 شخص من 
والـــنـــازحـــني الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي خــيــام 
ومــســاكــن مــؤقــتــة، والــفــئــات الــتــي تعاني 
من الفقر عبر العالم، في 18 دولــة بهدف 
ازدياد  تلبية احتياجاتهم خصوصا مع 
معاناتهم  مــن  للتخفيف  الــبــرد  مــوجــات 

بتكلفة تقدر بـ 64 مليون ريال.
وأشــــــار الــيــافــعــي إلــــى أن الــحــمــلــة تــرّكــز 
عـــلـــى الـــــــــدول الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــــن أزمــــــات 
وظـــــــــروف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، مـــنـــوهـــا بــأنــهــا 
تــســعــى إلــــى تــوفــيــر الـــوجـــبـــات الــغــذائــيــة 
والــــســــالل الـــغـــذائـــيـــة والـــخـــيـــام واملـــالبـــس 

والوقود  واملــدافــئ  والبطانيات  الشتوية 
والنازحة  الالجئة  األســر  أجــســاد  لتدفئ 
واملشردة، لتعينها على مقاومة الظروف 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي تــعــيــشــهــا، مــــؤكــــدًا عــلــى 
الـــقـــوافـــل اإلغـــاثـــيـــة ســتــتــواصــل طيلة  أن 
الــبــرد والــشــتــاء لتمد املستهدفني  مــوســم 
بــاحــتــيــاجــاتــهــم األســـاســـيـــة، إضـــافـــة إلــى 
الوقاية  ووســائــل  الطبية  املــعــدات  توفير 

والتعقيم الالزمة لهم.

الدول المستهدفة
 
ً
وتشمل الــدول املستهدفة خارج قطر كال
قيرغيزيا،  فلسطني،  تركيا،  ســوريــا،  مــن: 
باكستان، الهند، نيبال، كوسوفا، ألبانيا، 
واألردن  ــبــــنــــان  ولــ ــا  ــيـ ــوبـ ــيـ إثـ الــــبــــوســــنــــة، 
واليمن وكينيا وتونس وتشاد والجئي 

الروهينغا.

احتياجات الحملة
وتــهــدف الــحــمــلــة إلـــى تــوفــيــر احــتــيــاجــات 
الــشــتــاء الـــضـــروريـــة فـــي خــمــســة مــجــاالت 
ــواء، والــصــحــة،  ــ رئــيــســة هـــي: الــغــذاء واإليــ
ــر الـــغـــذائـــيـــة مــن  ــيـ والـــتـــعـــلـــيـــم واملــــــــــواد غـ
التي تحتاجها  املنتجات  خــالل عــدد مــن 
الفئات املستهدفة وهي: السالل الغذائية، 
املــالبــس الــشــتــويــة، الــبــطــانــيــات، املــدافــئ، 
املؤقتة،  الــبــيــوت  الــخــيــام،  التدفئة،  وقـــود 
 عـــن تــوفــيــر 

ً
مــســتــلــزمــات اإليــــــــواء، فـــضـــال

األدوية الالزمة واملستلزمات الطبية، في 
ذروة انتشار األمراض املوسمية، لحماية 
الفقراء والالجئني والنازحني من األطفال 
وأصـــحـــاب األمــــــراض املــزمــنــة والـــحـــاالت 
ــائـــل  ــيـــر وسـ ــوفـ ــانــــب تـ الـــعـــاجـــلـــة، إلــــــى جــ
كــورونــا،  فــيــروس  الوقاية والتعقيم ضــد 
والشباب  األطــفــال  تعليم  استمرار  ودعــم 
في مناطق اللجوء والنزوح لضمان عدم 

تسربهم من املدارس.

طرق التبرع
ونـــظـــرًا لـــدخـــول بــــرد الــشــتــاء وانــخــفــاض 
درجـــــات الــــحــــرارة، فــــإن »قـــطـــر الــخــيــريــة« 
تـــحـــث أهـــــل الـــخـــيـــر فــــي قـــطـــر واملــقــيــمــني 
لدعم حملة  بالتبرع  املسارعة  على  فيها 
أن  يتوقع  »دفء وســــالم«.  حيث  الشتاء 

هذا  في  املستهدفة  الفئات  معاناة  تكون 
املوسم مضاعفة بسبب فيروس كورونا 

في الجانبني الصحي واملعيشي.
التبرع  خــالل  مــن  للحملة  التبرع  ويمكن 
املــبــاشــر عــبــر مــنــافــذ وفـــــروع التحصيل 
التابعة لـ »قطر الخيرية«، أو التواصل مع 
الــعــمــالء 44667711 لجميع  مــركــز خــدمــة 
خيارات التبرع النقدي والعيني، أو عبر 
للوصل  املتنقل  التحصيل  مــنــدوب  طلب 
أيــنــمــا كنتم أو مــن خـــالل موقعها  إلــيــكــم 
اإللكتروني  www.qcharity.orgكما يمكن 
التبرع للحملة من خالل الرابط املختصر 
تطبيقها  عــبــر  أو   www.qch.qa/winter
محصلي  عبر  وكــذلــك   www.qch.qa/app
»قطر الخيرية« وصناديق التبرعات في 
رسالة  بــإرســال  أو  الــتــجــاريــة،  املجمعات 
نصية قصيرة بالرمز Winter إلى األرقام 
92632 للتبرع بمبلغ 50 ريــااًل، و 92642 
للتبرع بمبلغ  100 ريال و 92015 للتبرع 
بمبلغ  لــلــتــبــرع   92428 ريـــال   200 بمبلغ 

500 ريال.

منجزات حملة الموسم 
الماضي

ملواجهة  الــخــيــريــة«  »قــطــر  حملة  تمّكنت 
مــخــاطــر الــشــتــاء املـــوســـم املـــاضـــي )2019 
ألكــثــر  مـــســـاعـــداتـــهـــا  تـــقـــديـــم  مــــن   )2020 ـ 
ــن الــالجــئــني  مــــن 1.2 مـــلـــيـــون شـــخـــص مــ
والـــنـــازحـــني واملـــحـــتـــاجـــني فـــي 13 دولــــة، 
ــة بـــلـــغـــت أكـــــثـــــر مــن  ــيــ ــالــ ــمــ وبـــتـــكـــلـــفـــة إجــ
مــــجــــاالت   6 ــلـــت  ــمـ ريــــــــــال، شـ ــلــــيــــون  مــ  67
رئــيــســيــة هــي اإلغـــاثـــة الــشــامــلــة واإلمــــداد 
الــغــذائــي واإليــــــواء والــصــحــة، بــاإلضــافــة 
إلـــى االحــتــيــاجــات األســاســيــة والــشــتــويــة 

والتماسك االجتماعي وسبل العيش.
كــمــا شــمــلــت املـــســـاعـــدات تـــوزيـــع حــقــائــب 
تــضــمــنــت  دول   9 فــــي  لــــأليــــتــــام  ــة  ــتـــويـ شـ
)مالبس شتوية - بطانية - سلة غذائية(.

ــل اإلنـــســـان  ــ ــم مـــن خــــالل مــــبــــادرة »ألجـ وتــ
السامية  املــفــوضــيــة  بــني  بــالــتــعــاون   ”H4
لشؤون الالجئني و«قطر الخيرية« توزيع 
املــــســــاعــــدات عـــلـــى الـــالجـــئـــني فــــي الـــعـــراق 
إلى حوالي  واليمن واألردن بقيمة تصل 

11 مليون ريال.

فيصل الفهيدة: 
نحث الخّيرين من 

أهل قطر الكرام على 
دعم الحملة

خالد اليافعي: 
ز على 

ّ
الحملة ترك

الالجئي�ن والنازحين في 
مناطق األزمات

أخطار  لمواجهة  الخيرية« حملتها  »قطر  »دفء وسالم« دّشنت  تحت شعار 
الشتاء لموسم )2020-2021( م، والتي تسعى بدعم من المتبرعين الكرام 
النازحين والالجئين  الوصول لحوالي مليون شخص من  إلى  من أهل قطر 
وآسيوية  أفريقية  دولة   19 في  ومساعدتهم  والمتضررين،  والمحتاجين 

وأوروبية، وبتكلفة إجمالية تصل لحوالي 66 مليون ريال.
وتم التدشين خالل مؤتمر صحفي ُعِقد بمقر »قطر الخيرية«، بمشاركة كل 
من السيد فيصل راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات 
وأداره  المشاريع،  إدارة  مدير  اليافعي  خالد  والسيد  الدولية،  والشراكات 
السيد أحمد العلي مدير إدارة اإلعالم واالتصال، وبالتزامن مع تسيير قوافل 
السورية  التركية  الحدود  على  السوريين  والالجئين  للنازحين  شتوية  إغاثية 

والفئات المحتاجة في العاصمة القيرغيزية.
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قلب             قطر

علي العفيفي•

مون الذين يجعلون العالقة 
ّ
قالئل هم املعل

مع طالبهم مترابطة بشكل يصل إلى حد 
أمل  املصرية  املعلمة  هــؤالء  من  الصداقة، 
محمد عنب التي تدّرس مادة الرياضيات 
ــدرســـــة ســــعــــود بـــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن  فـــــي مـــ
االبتدائية التي نجحت بسالسة األسلوب، 
طالب  جعل  فــي  العربية،  اللغة  وفصاحة 

فصولها ينتظرون بشغف دروسها.
م عــن ُبــعــد هو 

ّ
ولــعــل مــن إيــجــابــيــات التعل

ــدرات معلمي  ـــ ــــور قـ اكـــتـــشـــاف أولــــيــــاء األمــ
أبــنــائــهــم فـــي تـــدريـــس املــنــاهــج، مـــن خــالل 
ــــذي نـــالـــت فــيــه  ــر الــ ــ ــز"، األمــ ــمـ ــيـ بـــرنـــامـــج "تـ
ــادة  ــ ــل -األم لــســتــة أبــــنــــاء- إشـ ــ املــعــلــمــة أمـ
وإعجابًا كبيرين من أولياء أمور طالبها 
لتلقي  يــســتــعــدون بحماسة  كــانــوا  الــذيــن 

دروسهم في الرياضيات.
وتحكي املعلمة أمل لـ "العرب" كيف تكّونت 
بالقول  الوطيدة مع طالبها،  العالقة  تلك 
ــادي خـــــالل شـــرح  ــمــ ــتــ إن ذلـــــك بــســبــب "اعــ
الرياضيات على تبسيط املادة باستخدام 
لألرقام  التمثيلية  املشاهد  وعبر  الفنون 
وربطها  نفسها  عن  وتعبر  تتحدث  التي 
االستعانة  إلــى  إضــافــة  املحيطة،  بالبيئة 
بــمــعــلــمــة املــوســيــقــى فـــي كــتــابــة وتــلــحــن 

قوانن وخطوات دروس الرياضيات".
وتضيف أنها تعمل على "إشــراك الطالب 
لعرضها  إلــكــتــرونــيــة  ألــعــاب  فــي تصميم 

داخل الحصة، وتصميم األسئلة، واختيار 
قالب اللعبة التفاعلية".

وقــبــل جــائــحــة "كــــورونــــا"، كــانــت تــحــرص 
املــعــلــمــة أمــــل عــلــى تــقــديــم دروس خـــارج 
املـــدرســـة مـــع الـــطـــالب فـــي مــطــاعــم يحبها 
الــطــالب كــمــطــاعــم الــبــيــتــزا واآليــــس كــريــم، 
لشرح موضوعات معينة وصعبة لربطها 
بــالــبــيــئــة املــحــيــطــة بــهــم، وإشـــــراك الــطــالــب 
فــي شرح  الــعــالــي  التحصيل  مــن مستوى 

الــــــــدرس لـــبـــعـــض الـــــطـــــالب، وتـــصـــويـــرهـــم 
وعرض الفيديو على قناة املدرسة وداخل 
حصة الرياضيات كمراجعة على الدرس".

ــيــــات أن حــالــة  وذكــــــــرت مــعــلــمــة الــــريــــاضــ
ــا  ــهـ ــأتـ ــتـــــي أنـــشـ ــافــــس املـــــحـــــمـــــودة الـــ ــنــ ــتــ الــ
بـــــن الـــــطـــــالب جـــعـــلـــتـــهـــم يــــحــــبــــون املـــــــادة 
في موعدها؛ ألنهم يجدون  وينتظرونها 
فيما  واملنافسة  بــاملــرح  ممزوجًا  "تعليمًا 
بــيــنــهــم فـــي مـــغـــامـــرات الــبــحــث عـــن الــكــنــز، 

ــقـــق كــــونــــان، وســـلـــم الـــتـــفـــوق، وفـــي  واملـــحـ
النهاية يأتي التكريم املعنوي".

املــعــلــمــة أمــــل تـــشـــدد عــلــى حــرصــهــا على 
م عن ُبعد، من خالل 

ّ
تحضير حصة التعل

الــتــواصــل الــجــيــد مــع أولــيــاء األمــــور، عبر 
برنامج "تيمز"، والسؤال عن أية صعوبات 
أو تأخير لدى أبنائهم في حل الواجبات 
املــطــلــوبــة مــنــهــم، مــمــا ســـاعـــد فـــي تــقــريــب 

املسافة بن املعلم والطالب.

بالتفكير  املعلمن  زمــالءهــا  أمــل  وتنصح 
في الحصة على أنها "زيارة من أم أو أخت 
محدد،  عمري  مستوى  مــن  لطالب  كبيرة 
بــحــيــث تـــتـــم دراســـــــة طـــريـــقـــة تــفــكــيــر هـــذه 
املــرحــلــة الــعــمــريــة مــن حــيــث مــا يفضلونه 
ــا يــســتــهــويــهــم الســـتـــخـــدامـــه فــــي هـــذه  ــ ومـ
تقديم  وســهــولــة  انتباههم  للفت  الـــزيـــارة 

الدرس".

الدوحة - العرب •

ــي عــــطــــاء الــــلــــه قـــــويـــــدري،  ــربــ ــعــ ــــور الــ ــتـ ــ ــــدكـ أكــــــد الـ
ــري، أن  ــ ــ اســـتـــشـــاري فـــي اإلرشــــــاد الــنــفــســي واألسـ
االحـــتـــراق الــنــفــســي مـــن أكــثــر الــظــواهــر الــنــفــســيــة 
كبيرًا  مكانًا  تحتل  وأنــهــا  تعقيدًا،  واالجتماعية 

ــال لــــ " الــــعــــرب"إن هــذه  ــ فـــي الـــوقـــت املـــعـــاصـــر، وقـ
ــدرج، فـــفـــي الـــبـــدايـــة  ــتــ الـــظـــاهـــرة تـــحـــدث بــشــكــل مــ
يــــكــــون الـــشـــخـــص فــــي كــــامــــل الــــرضــــا عــــن الــعــمــل 
يتناسب  ما  يجد  ال  عندما  ولكن  بــه،  يقوم  الــذي 
مــعــه فــي الــقــيــام بــهــذا الــعــمــل تــبــدأ نــســبــة الــرضــا 
إنجاز  نسبة  وتقل  تدريجي،  بشكل  باالنخفاض 
ــاق الــبــدنــي والــذهــنــي،  ــاإلرهـ الــعــمــل، والــشــعــور بـ
النفسي". إلى أعلى درجات االحتراق  حتى يصل 
ملحوظ  بشكل  يظهر  االحــتــراق  هــذا  أن  وأوضـــح 
فــي الــســلــوكــيــات والــحــالــة الــنــفــســيــة، حــتــى يصل 
ــى مـــرحـــلـــة االنـــفـــجـــار  ــ ــرد فــــي نـــهـــايـــة األمــــــر إلـ ــفــ الــ
الــنــفــســي، الفـــتـــًا إلــــى أن هــــذه الــحــالــة تــــؤدي إلــى 
نــتــيــجــتــن، إمـــا أن يــفــضــل الــشــخــص تـــرك الــعــمــل 
التفكير  أو  النفسية،  الراحة  لعدم  به  يقوم  الــذي 

الحياة عن طريق االنتحار. الهروب من  في 
ــــدة تـــــؤدي إلـــى  ــبـــابـــًا عـ ــاك أسـ ــنـ ــــى أن هـ وأشــــــار إلـ
عن  الناجمة  الــضــغــوط  منها  النفسي،  االحــتــراق 

الـــوظـــائـــف الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا األشــــخــــاص، والـــذيـــن 
يـــوجـــد لـــديـــهـــم حـــس عـــــاٍل بـــاملـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة 
للقيام بها، ومن  إليهم  التي توّجه  تجاه األعمال 
يــقــومــون بـــأداء األعــمــال عــلــى أكــمــل وجــه وبشكل 

مثالي.
وأوضح أن من بن األسباب املؤدية إلى االحتراق 
املحيطة،  العمل  بيئة  مــع  التكيف  عــدم  النفسي، 
ارتفعت  التأقلم  بــعــدم  الشعور  هــذا  ازداد  وكلما 
نــســبــة حـــدوث االحـــتـــراق الــنــفــســي نــتــيــجــة تــواجــد 
الفرد في هذه البيئة التي يعمل بها، منوهًا بأن 
الظروف  مــن  الكثير  تحوي  املشكلة  هــذه  أســبــاب 
في  املستخدمة  اإلداريــة  واألساليب  االقتصادية 

العمل. تنظيم 
يــؤديــان  التحفيز،  قــلــة  أو  الــتــقــديــر،  أن عــدم  وأكــد 
إلـــى الــشــعــور بــاالكــتــئــاب واملــلــل والـــكـــره الــشــديــد 

النفسي. االحتراق  دائرة  في  والوقوع  للعمل، 
وقـــــال: "إن الـــوقـــايـــة مـــن هــــذه املــشــكــلــة تــكــمــن فــي 

ــن كــافــة  ــتــــوازنــــة مــ ــي بـــيـــئـــة مــ ضـــــــرورة الـــعـــيـــش فــ
ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــيـ ــدنـ ــبـ الــــجــــوانــــب الـــنـــفـــســـيـــة والـ
والحصول على قدر كبير من االسترخاء الذهني 

النفسية". االنتهاكات  كافة  من  للتخلص 
وأوضــح أن هــنــاك عــوامــل وقائية أخــرى، مثل أن 
يكون لدى الفرد العديد من الصداقات التي تقدم 
الـــعـــون واملـــســـاعـــدة، وأن تــســاعــده عــلــى إدارة  لـــه 
الصعوبات  مختلف  وتخطي  جيد،  بشكل  حياته 
والــــضــــغــــوطــــات الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا فــــي حــيــاتــه 

بشكل خاص. والعمل  عام،  بشكل  الشخصية 
ودعـــا إلــى ضـــرورة الــحــصــول عــلــى قــدر كبير من 
الراحة الذهنية باالبتعاد عن العمل وضغوطاته 
قـــدر اإلمـــكـــان، مــحــذرًا مــن الــبــقــاء فــي الــعــمــل أكــثــر 
يمثل  البقاء  هذا  ألن  املحددة؛  الساعات  عدد  من 
ــــؤدي إلــــى املــلــل  مـــزيـــدًا مـــن الــضــغــط الــنــفــســي، ويـ
الذي  النفسي  االحــتــراق  نتيجة  العمل،  وكراهية 

به. يصاب 

أمل عنب..
وفن تحويل التعليم إلى بهجة للتالميذ

معلمة الرياضيات لـ »العرب«: أستخدم الموسيقى والمشاهد التمثيلية في شرح الدروس

مة تعمل على إشراك الطالب المتميزين في شرح الدروسمعلمة الرياضيات تستخدم األلعاب التفاعلية لتسهيل فهم الدروس
ّ
المعل

خارطة طريق
لتفادي »االحتراق النفسي«

د. العربي عطاء 
الله لـ »العرب«: 

التخفيف من 
الضغوط 

وبناء صداقات 
قوية يمنعان 

»االنفجار«

د. العربي عطاء هللا

إعالن تغيير اسم
يعلن  السيد/ حسن ابراهيم محمود احمد ماضي

الجنســـية فلسطيني - جــــواز سفـــر رقـــم: ٣١٦٣٢٢٠ 
رقـــم شخــصي: ٢٨٠٩٩٩٠٠٣٩٤

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.

إعالن مبوب



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

قلب             قطر

الدوحة -  •

نــاقــش املــجــلــس الــبــلــدي املــركــزي، 
برئاسة سعادة السيد محمد بن 
حـــمـــود شـــافـــي آل شـــافـــي رئــيــس 
املجلس، تقرير وتوصيات لجنة 
بشأن  العامة،  واملرافق  الخدمات 
»عــدم وجــود كود خاص للمنتج 
ــادرة بــنــاء على  الــقــطــري«، والـــصـ
املـــقـــتـــرح املـــقـــدم مـــن الــســيــد علي 
الدائرة  الشهواني ممثل  بن فهد 
الــثــانــيــة بــاملــجــلــس، وبـــنـــاء على 
ــقــــريــــر والــــتــــوصــــيــــات بـــشـــأن  ــتــ الــ
»عــدم وجــود كود خاص للمنتج 

الـــقـــطـــري«، الــــصــــادرة بـــنـــاء على 
املقترح املقدم من السيد علي بن 
فــهــد الــشــهــوانــي عــضــو املــجــلــس، 
إلى وزارة  اللجنة توصية  رفعت 
ــادة  ــزيــ ــة، بــ ــاعــ ــنــ ـــارة والــــصــ الــــتــــجـ
الـــنـــشـــرات والـــحـــمـــات الــتــوعــويــة 

للمنتجني بأهمية الباركود. 
كما استعرض املجلس توصيات 
ـــــأن »إنــشــاء  وتــقــريــر الــلــجــنــة بــشـــ
هــيــئــة عـــامـــة مــخــتــصــة بــالــقــطــاع 
الــزراعــي وسامة األغــذيــة«، بناء 
عــلــى املـــقـــتـــرح املـــقـــدم مـــن الــســيــد 
ــن مــحــمــد املـــهـــنـــدي ممثل  عــلــي بـ

الدائرة 26 باملجلس.

اللجنة توصية ملخاطبة  ورفعت 
بالنظر  والــبــيــئــة،  الــبــلــديــة  وزارة 
فــي إمــكــانــيــة إنــشــاء كــيــان خــاص 
ــاع الـــــــزراعـــــــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــقــــل بـ ــتــ مــــســ

وسامة األغذية في الدولة.
ــادة الــلــجــنــة  ــ ــاقـــش املــجــلــس إفــ ونـ
ــات  ــيــ ــى تــــوصــ ــ ــلـ ــ بــــــشــــــأن الـــــــــــرد عـ
املــــــجــــــلــــــس بــــــخــــــصــــــوص »دعـــــــــم 
املواطن في ترميم وإعادة تأهيل 
بناء  الــصــادرة  وتطوير مسكنه« 
عــلــى املـــقـــتـــرح املـــقـــدم مـــن الــســيــد 
ــه الــنــعــيــمــي  ــلـ ــدالـ ــبـ ــــن عـ مـــشـــعـــل بـ
بـــاملـــجـــلـــس،   18 الــــــدائــــــرة  ــثـــل  مـــمـ
وإفادة بشأن الرد على توصيات 

املــجــلــس بــخــصــوص »إجـــــــراءات 
ــة فـــــي الــــبــــورت  ــ ــــامـ ــــسـ األمــــــــن والـ
كابن« الصادرة بناء على املقترح 
ــن الـــســـيـــد عـــبـــدالـــلـــه بــن  ــدم مــ ــقــ املــ
سعيد السليطي ممثل الدائرة 7 
باملجلس، وإفادة بشأن الرد على 
ــيـــات املـــجـــلـــس بــخــصــوص  تـــوصـ
ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ »مـــــــواجـــــــهـــــــة ظــــــــاهــــــــرة املـ
املهجورة«، والصادرة في الدورة 

الخامسة.
عـــرض اإلفــــــادات الــســيــد عــلــي بن 
ــيــــس لــجــنــة  ــنــــدي رئــ ــهــ مـــحـــمـــد املــ
ــة،  ــامــ ــعــ ــق الــ ــ ـــ ــرافـ ــ ـــ الـــــخـــــدمـــــات واملـ
بــأن  اللجنة أوصـــت  أن  مــوضــحــا 

الرد مكتمل، وعلى األمانة العامة 
ــــول ذلـــك  مــتــابــعــة مــــا يــســتــجــد حـ

.
ً
مستقبا

األعمال مناقشة  وتضمن جــدول 
إفــــادة الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة، بشأن 
ــات املــجــلــس  ــيــ الــــــــرد عـــلـــى تــــوصــ
ــــط تــنــظــيــف  ــوابـ ــ بـــخـــصـــوص »ضـ
تفريغ  عمليات  بــعــد  الــشــاحــنــات 
الــحــمــوالت«، الــصــادرة بناء على 
املــقــتــرح املــقــدم مــن السيد محمد 
بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 
الــرد  16 باملجلس، وإفـــادة بشأن 
ــلـــس حـــول  ــلـــى تــــوصــــيــــات املـــجـ عـ
»تــطــبــيــق الــقــانــون رقـــم 15 لسنة 

ســكــن  بــــحــــظــــر  الــــــخــــــاص   2010
تــجــمــعــات الــعــمــال داخــــل مناطق 
سكن الــعــائــات«، الــصــادرة بناء 
عــلــى املـــقـــتـــرح املـــقـــدم مـــن الــســيــد 
عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، 

ممثل الدائرة 10 باملجلس.
ـــرضـــــت اإلفــــــــــــادات األســـــتـــــاذة  وعــ
شــيــخــة بــنــت يـــوســـف الــجــفــيــري، 
ــــس الــــلــــجــــنــــة الــــقــــانــــونــــيــــة،  ــيــ ــ رئــ
الـــلـــجـــنـــة أوصــــت  ــــت أن  ــحـ ــ وأوضـ
بــاالكــتــفــاء بــمــا جــــاء بـــالـــرد، وأن 
الرد مكتمل، وعلى األمانة العامة 
ــــول ذلـــك  مــتــابــعــة مــــا يــســتــجــد حـ

.
ً
مستقبا

»البلدي«يوصي بحمالت توعية حول »المنتج الوطني«

تنفيذ 863 تقرير مراقبة بيئية في 10 أشهر
الدوحة -  •

والــبــيــئــة  الـــبـــلـــديـــة  وزارة  ــرفــــت  أشــ
مـــمـــثـــلـــة بـــقـــســـم الـــتـــدقـــيـــق الــبــيــئــي 
الصناعي  التفتيش  إلدارة  التابع 
ومــكــافــحــة الـــتـــلـــوث، عــلــى عــــدد من 
تــقــاريــر املــراقــبــة الــبــيــئــيــة الـــدوريـــة 
الغاز والحوادث،  وإشــعــارات حرق 
ــيــــر املــــنــــشــــأة عــلــى  ــأثــ وســـــجـــــات تــ
البيئة لعدد من املنشآت الصناعية 

في مختلف مناطق الدولة. 
واســـتـــقـــبـــل الـــقـــســـم خــــــال الــشــهــر 
املاضي 130 تقريرًا، تمت دراستها 
والتدقيق عليها، والتأكد من مدى 
والــتــشــريــعــات  للمعايير  االمــتــثــال 

البيئية القطرية. 
وقد بلغ عدد التقارير املستلمة منذ 
بداية يناير حتى أكتوبر املاضيني، 
863 تــقــريــرًا جـــرى الــتــدقــيــق عليها 

وعمل الازم بشأنها. 
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، نـــــفـــــذت بـــلـــديـــة 
ــــال مــمــثــلــة بـــــــــإدارة شــــؤون  أم صــ
ــات، أمــــــس، حــمــلــة تــطــهــيــر  ــدمــ ــخــ الــ
وتـــعـــقـــيـــم حـــديـــقـــتـــي الـــخـــريـــطـــيـــات 
للعائات وأم صال محمد، ويأتي 
ذلك ضمن جهود البلدية املستمرة 
واملنشآت  املرافق  وتطهير  لتعقيم 
ــلــــى صــحــة  ــا عــ ــاظــ ــفــ الــــحــــيــــويــــة، حــ

وسامة الجمهور. جانب من حملة تعقيم الحدائق في بلدية أم صالل

وضع عالمات توضيحية 
بطريق »سيلين - خور العديد«

الدوحة - •

ــيـــئـــة • ــبـ والـ ــة  ــديــ ــلــ ــبــ الــ وزارة  ــامـــــت  ــ قـ
الطبيعية  املحميات  بــــإدارة  ممثلة 
بالتعاون مع مركز مواتر ومجموعة 
ـــع عـــامـــات  ــر، بــــوضـ ــبــــحــ ـــئ الــ ــاطـ شــ
والخروج على  للدخول  توضيحية 
طــــول الـــطـــريـــق الــــرابــــط بـــني سيلني 
ومنطقة خور العديد، إلرشاد رواد 
املنطقة وتفادي الحوادث، وناشدت 
االلتزام  الجمهور بضرورة  الــوزارة 
بــاشــتــراطــات ســامــة الــطــريــق. ومــن 
جـــانـــب آخـــــر، نـــفـــذت بــلــديــة الـــريـــان 

ــة،  ــامــ ــعــ ــابـــــة الــ ــلـــة بـــقـــســـم الـــــرقـــ مـــمـــثـ
ــارة  ــجــ ــتــ الــ وزارة  ــع  ــ مــ بــــالــــتــــعــــاون 
والــــصــــنــــاعــــة، واألجــــــهــــــزة األمـــنـــيـــة 
تفتيشية  حملة  الــداخــلــيــة،  بــــوزارة 
الشمالي.   معيذر  بمنطقة  مشتركة 
أســفــرت الــحــمــلــة عــن وضـــع ملصق 
ــلــــى جـــمـــيـــع الــــســــيــــارات  ــار عــ ــ ــطــ ــ إخــ
على  والتنبيه  املنطقة،  فــي  املهملة 
جــمــيــع مــخــالــفــات الــنــظــافــة الــعــامــة 
العام، كما جرى  التي تشوه املنظر 
إصــدار 160 محضر ضبط مخالفة 

نظافة عامة وإعانات.

العالمات التوضيحية بالطريق تهدف لسالمة الجمهور 

الدوحة-  •

أعلنت هيئة األشــغــال الــعــامــة »أشــغــال«، 
ــن الـــطـــرق  ــن تــنــفــيــذ شــبــكــة مــ االنـــتـــهـــاء مــ
واملــداخــل واملــخــارج بطول إجمالي يقّدر 
بحوالي 4.1 كيلو متر، لخدمة 3 محطات 
لــلــوقــود فــي منطقة أبــوصــلــبــة والــنــقــيــان 
وطــــريــــق ســيــلــني، ضــمــن أعــــمــــال املــرحــلــة 
الــســادســة بــمــشــروع تــحــســني الـــطـــرق في 
املشروع  الكبرى. ويهدف  الدوحة  جنوب 
إلى توفير طرق ومداخل آمنة ملستخدمي 
محطات البترول، وتنظيم الحركة املرورية 
حولها، ويندرج املشروع في سياق خطة 
ــرق الــقــائــمــة  ــطـ الــهــيــئــة لــتــطــويــر شــبــكــة الـ
ــع كــفــاءتــهــا فـــي مــنــاطــق مختلفة من  ورفــ
الـــدولـــة. وقــالــت فــاطــمــة صــــات، مهندسة 
املشروع بقسم املناطق الجنوبية، بــإدارة 
العامة  مشروعات الطرق بهيئة األشغال 
»أشــــغــــال«، حــرصــت الــهــيــئــة عــلــى توفير 
بــتــرول  بمحطات  محيطة  لــلــطــرق  شبكة 
أبوصلبة والنقيان وطريق سيلني، وذلك 
ــآت مــن  ــنـــشـ لـــخـــدمـــة مــســتــخــدمــي هـــــذه املـ

مــرتــادي وســكــان هـــذه املــنــاطــق واملــنــاطــق 
املــجــاورة. وأشـــارت إلــى أهمية تنفيذ هذا 
ــــذي يـــخـــدم مــحــطــات الـــوقـــود  ــروع الــ ــشــ املــ
ويسهل الوصول إليها، إلى جانب توفير 
عــنــاصــر ســامــة الـــطـــريـــق، حــيــث ستلبي 
الــطــرق الــجــديــدة احــتــيــاجــات مستخدمي 
ــق واملـــنـــاطـــق  ــاطــ ــنــ ــذه املــ ــ ــ ــق فـــــي هـ ــريــ ــطــ الــ
املجاورة لها، من أجل وصول آمن ومريح. 
املشروع في تنفيذ طريق  أعمال  وتتمثل 

ــطــــول 1.4 كـــيـــلـــو مـــتـــر لـــخـــدمـــة مــحــطــة  بــ
أبـــوصـــلـــبـــة، وطـــريـــق بـــطـــول 2 كــيــلــو متر 
يحيط بمحطة النقيان، وطريق بطول 0.7 
كم لخدمة محطة سيلني، مع توفير أنظمة 
اإلنارة واألرصفة، إلى جانب تنفيذ أعمال 
الكهرباء  املياه وحماية خطوط  تصريف 
واالتـــصـــاالت والــخــدمــات الــقــائــمــة، ضمن 
ــمـــال الــتــي تـــم تــنــفــيــذهــا فـــي محطتي  األعـ
ــر بــالــذكــر،  ــديـ أبــوصــلــبــة ونــــقــــيــــان.  والـــجـ
ـــال« عـــلـــى دعــمــهــا  ــغــ ــ ــيـــدًا مــــن »أشـ ــأكـ ــه تـ ــ أنـ
للمصنعني املحليني واملنتج املحلي، جرى 
مـــواد ومصنعني محليني  االعــتــمــاد على 
فــي أغــلــب أعــمــال مــشــروع تحسني الطرق 
فـــي جـــنـــوب الــــدوحــــة الـــكـــبـــرى - »املــرحــلــة 
ــتـــمـــاد عــلــى املـــصـــادر  6«، وقــــد جــــرى االعـ
وعناصر  مــواد  لتوريد  القطرية  املحلية 
اإلنارة  ومصابيح  أعمدة  مثل  مختلفة، 
الخرسانية  واألنابيب  املــرور  وإشــارات 
واإلســـــفـــــلـــــت والــــــلــــــوحــــــات اإلرشـــــــاديـــــــة 
وغيرها  األرضية  والخطوط  واملــروريــة 
املحلي  املــكــون  نسبة  لتصل  املــــواد،  مــن 
إلى 90 % من إجمالي املواد املستعملة.

إنجاز طرق 
تخدم 3 محطات وقود في أبوصلبة والنقيان وسيلين

»أشغال« اعتمدت على المنتج المحلي في معظم أعمال المشروع 

إنفوجراف يوضح مسار األعمال المنجزة

فاطمة صالت
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قلب             قطر

»حمد الطبية« 
توّفر الرعاية لـ 1800 مريض بالجلطات الدماغية

الدوحة -  •

واصــلــت مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة خــدمــات 
تــوفــيــر الــرعــايــة اآلمــنــة والــفــعــالــة لجميع 
دماغية  بسكتة  املصابني  ســواء  املرضى، 
مؤكدة أو املشتبه في إصابتهم رغم أزمة 

فيروس كورونا »كوفيد-19«.
منذ بداية العام الحالي، جرى إدخال أكثر 
من 1800 مريض لوحدة عــاج الجلطات 
ــة بـــمـــســـتـــشـــفـــى حــــمــــد الـــــعـــــام،  ــ ــيـ ــ ــاغـ ــ ــــدمـ الـ
مــريــض من  يــقــارب 1200  مــا  وتشخيص 
املــصــابــني بجلطة دمــاغــيــة مــؤكــدة، و600 
مــريــض مــن املــصــابــني بــأعــراض مشابهة 

للسكتة الدماغية. 
تمثل السكتة الدماغية أحد أهم مسببات 
باإلعاقة  لإلصابة  األول  والسبب  الوفاة، 
املــزمــنــة عــاملــيــا، ويــعــتــبــر مــعــدل اإلصــابــة 
بالسكتة الدماغية في دولة قطر مرتفعا، 
الخطر  عــوامــل  مــن  العديد  النتشار  نظرًا 
السكان،  بــني  الــدمــاغــيــة  للجلطة  املسببة 
مثل مرض السكري، والتدخني، والسمنة، 
الــدم، وضغط  الكوليسترول في  وارتــفــاع 

الدم وقلة النشاط البدني.
وقـــال الــدكــتــور أحــمــد عـــون رئــيــس معهد 
الطبية:  العلوم العصبية بمؤسسة حمد 
ــة مـــرضـــى الــســكــتــة  ــايــ ــامــــت خـــدمـــة رعــ »قــ
الدماغية في املؤسسة بتحسينات كبيرة 
للطريقة التي تقدم بها الرعاية للمرضى، 
كما حصلت على االعتماد مرتني من قبل 

اللجنة الدولية املشتتركة، مما يؤكد مدى 
جودة وسامة الرعاية التي تقدمها«.

وأضاف: »قمنا بإنشاء خدمات ووحدات 
ــدة الــســكــتــة الــدمــاغــيــة  ــ جــــديــــدة، مــثــل وحـ
الجديدة فــي عــام 2014، وجــنــاح تصوير 
أوعــيــة الــجــهــاز الــعــصــبــي فــي عـــام 2016، 
الدماغية،  الجلطات  من  الوقاية  وعــيــادة 
ووحدة التقييم السريع للسكتة الدماغية 

في عام 2018«. 
وأشار الدكتور نافيد أخطر استشاري 

أول طـــب األعــــصــــاب، ورئـــيـــس خــدمــات 
عـــاج الــجــلــطــات الــدمــاغــيــة بــاملــؤســســة، 
إلــــى حــــدوث زيـــــادة تــدريــجــيــة فـــي عــدد 
املرضى املشتبه في إصابتهم بالسكتة 
ــيــــرة  ــوات األخــ ــنــ ــســ الـــدمـــاغـــيـــة خــــــال الــ
بــاملــؤســســة، وقـــد تــابــعــت فــرقــنــا الطبية 
العمل بكفاءة عالية بمجرد ظهور خطر 
اإلصابة بفيروس كورونا »كوفيد-19« 
الجديدة  الطريقة  مــع  بسرعة  للتكيف 
لتقديم الرعاية ملرضانا وضمان سامة 

املرضى واملوظفني. 
الدماغية نفذت  السكتة  فــرق  أن  وأوضــح 
كــافــة الــبــروتــوكــوالت الــازمــة عــلــى الــفــور 
ــة الـــــــعـــــــدوى، مـــــع إطــــــــاق خـــدمـــة  ــافـــحـ ــكـ ملـ
ملــرضــى السكتة  الــهــاتــفــيــة  ــتـــشـــارات  االسـ
الــدمــاغــيــة مــمــن هــم بــحــاجــة إلـــى مواعيد 
االستشارات  خدمة  مكنت  حيث  متابعة، 
ــى الـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة  ــيـــة مــــرضــ ــفـ ــاتـ الـــهـ
ــلـــة تــلــقــي املـــشـــورة  املـــتـــعـــافـــني مــــن مـــواصـ
الطبية في منازلهم بأمان، منوها بإدخال 

مرضى السكتة الدماغية الحادة املشتبه 
بإصابتهم  إلى قسم الطوارئ بمستشفى 
ــع نـــقـــل املــــرضــــى بــمــجــرد  ــام، مــ ــ ــعـ ــ حـــمـــد الـ
أحد  إلى  بالفيروس  تشخيص إصابتهم 

املرافق باملؤسسة. 
وقـــــال الـــدكـــتـــور أيـــمـــن زكـــريـــا اســتــشــاري 
أول الــطــب الــعــاجــي الــعــصــبــي بــاألشــعــة 
ــيــــة بـــمـــســـتـــشـــفـــى حــــمــــد الــــعــــام:  ــلــ ــتــــداخــ الــ
»بـــاإلضـــافـــة إلــــى اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة إذابــــة 
ــــاج فــــعــــال لــلــســكــتــة  ــو عــ ــ الـــجـــلـــطـــات، وهــ
الـــدمـــاغـــيـــة اإلقـــفـــاريـــة الــــحــــادة يــعــمــل عن 
طريق تكسير الجلطات، ونستخدم حاليا 
بشكل منتظم تقنية تداخلية الستئصال 
ــثـــرات مـــن الـــشـــرايـــني، وهــــو نــــوع من  الـــخـ
على  تعمل  التي  التوغل  الجراحة طفيفة 
ــة الــجــلــطــات الـــدمـــويـــة، تــعــتــبــر تقنية  ــ إزالـ
استئصال الخثرة متقدمة للغاية وفعالة 
لفتح األوعية الدموية املغلقة، في الحاالت 
التي ال تكفي فيها تقنية إذابــة الجلطات 

لفتحها«. 
مـــصـــابـــة  ــة  ــ ــالـ ــ حـ  798 ــيـــص  تـــشـــخـ وأكـــــــــد 
بــالــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة اإلقــــفــــاريــــة مــــن بــني 
بــالــســكــتــة  مــــؤكــــدة  إصــــابــــة  حــــالــــة   1200
انسداد  عن  ناجمة  الــعــام،  لهذا  الدماغية 
الدماغ بالدم، من  الــذي يمد  الشريان  في 
بينهم 73 مريضا تلقوا العاج عن طريق 
تقنية إذابة الجلطات، و19 حالة خضعت 

لعملية استئصال الخثرة.

ر خدمة متقدمة
ّ

جناح تصوير أوعية الجهاز العصبي يوف

المؤسسة تستخدم تقنية متقدمة لفتح األوعية 

الدموية المغلقة في غير حاالت »اإلذابة«

مستشفى حمد العام

استئصال آفة ورمية نادرة بالعمود الفقري لطفلة 
الدوحة -  •

ناجحة  األهلي جراحة  املستشفى  أجــرى 
العمود  نــادرة في  آفــة ورمية  الستئصال 
العليا لطفلة  الصدرية  بالفقرات  الفقري، 
عــمــرهــا 10 ســـنـــوات، تــقــع مــبــاشــرة خلف 
القلب،  الــخــارجــة مــن  الرئيسية  الــشــرايــني 

واألوردة الرئيسية الداخلة إليه. 
وقــــد اســتــقــبــل املــســتــشــفــى الــطــفــلــة )ن. م( 
فــي عــيــادة جــراحــة املــخ والعمود الفقري، 
ــم ظـــهـــري امـــتـــد على  ــن ألــ ــي تــعــانــي مـ وهــ
مــدار شهرين، مع شكوى الطفلة من ثقل 

الطرفيني السفليني عند املشي.
ــيـــر املـــلـــك،  ـــح الـــبـــشـ ــاتـ  وقــــــــال الــــدكــــتــــور فــ
ــاب  ــ ــــصــ ــة املـــــــخ واألعــ ــ ــراحــ ــ اســـــتـــــشـــــاري جــ
ــي املــســتــشــفــى: »إنـــه  والـــعـــمـــود الـــفـــقـــري فـ
ــراء الــكــشــف الــطــبــي والــفــحــوص  ــ بــعــد إجــ
بانهدام  الطفلة  إصــابــة  تبنّي  الشعاعية، 
 )T2( كــامــل فــي الــفــقــرة الــظــهــريــة الــثــانــيــة
نتيجة لــوجــود آفــة ورمــيــة داخـــل الفقرة، 
مما سبب ضغطا على النخاع الشوكي«. 
وأضــــاف: »جـــرى اتــخــاذ الــقــرار بــإجــراء 
بعد  للمريضة  عاجلة  جراحية  عملية 

مناقشة دواعي الجراحة وأهدافها مع 
والديها، وتمثلت في معالجة األعراض 
أعــصــاب  اآلالم، وضـــعـــف  مـــن  ــادة  ــحــ الــ
الضغط عن  رفــع  عــن طريق  العضات 
الــنــخــاع الــشــوكــي واألعـــصـــاب، وإعـــادة 
تــشــكــيــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري وتــثــبــيــتــه، 
ــد الـــتـــشـــخـــيـــص  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ بـــــــاإلضـــــــافـــــــة لـ

املريضة  لألنسجة  املخبري  بالفحص 
املستأصلة.

وأضاف: »نظرًا لندرة مثل هذه الحاالت 
الوصول  التحدي األكبر هو كيفية  كــان 
الــــورم، خصوصا أن الجزء  اآلمـــن ملــوقــع 
ــو فــي  ــن الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري هــ ــاب مــ املــــصــ
الفقرات الصدرية العليا خلف الشرايني 
واألوردة  القلب،  من  الخارجة  الرئيسية 
ــة إلــــيــــه، إضــــافــــة إلـــى  ــلـ ــداخـ الــرئــيــســيــة الـ
بنى أخـــرى كثيرة حــســاســة«، الفــتــا إلى 
العملية  لــخــطــوات  التخطيط  جـــرى  أنـــه 
ــة مـــتـــنـــاهـــيـــة بـــواســـطـــة  الـــجـــراحـــيـــة بــــدقــ
استشاري  بمعاونة  األعــصــاب،  جراحي 
األوعــــيــــة الــــدمــــويــــة، بـــعـــد دراســـــــة صـــور 
الكمبيوتر  وأشعة  املغناطيسي،  الرنني 

الطبقية. 
كــمــا تــم إجــــراء الــعــمــل الــجــراحــي بمدخل 
أمــــــامــــــي عــــبــــر الــــعــــنــــق وأعــــــلــــــى الــــصــــدر 
بـــاســـتـــخـــدام املـــجـــهـــر الــــجــــراحــــي، لــيــتــبــني 
ــر لـــم يــقــتــصــر عــلــى تــآكــل  ــ حــيــنــئــذ أن األمـ
قد  الــورم  أن  إال  الثانية،  الصدرية  الفقرة 
امــتــد كــذلــك للنصف الــعــلــوي مــن الــفــقــرة 
عن  الطبي  الفريق  ذلــك  يثِن  ولــم  الثالثة. 
ــام بــاســتــئــصــال الـــورم  املــتــابــعــة، والــــذي قـ
 وإزالة الفقرات املصابة، واستبدالها 

ً
كاما

تم  التيتانيوم  معدن  من  بفقرة صناعية 
الفقرات  على  معدنية  بصفيحة  ثبيتها 

السليمة املجاورة. 
وأكد أن التدخل الجراحي السريع والدقيق 
األهلي  باملستشفى  الطبي  الــفــريــق  مــّكــن 
أن يــرفــع الــضــغــط الــحــاصــل عــلــى النخاع 
ــاع الــشــكــل الــطــبــيــعــي  ــتـــرجـ الـــشـــوكـــي واسـ
لــلــعــمــود الـــفـــقـــري فـــي املــنــطــقــة، وخــرجــت 
الطفلة من املستشفى بعد ثاثة أيام فقط 
ــد ثــبــت مخبريا  مــن تــاريــخ الــجــراحــة. وقـ
أن الــــورم مــن الــنــوع الــحــمــيــد، وقـــد أشــاد 
والدا الطفلة بدور األطباء وتعاونهم بني 

بعضهم البعض إلنقاذ الطفلة.

»تكساس« تستعرض آفاق تطوير 
أنظمة الطاقة في المدن

الدوحة -  •

كــشــفــت جــامــعــة تــكــســاس إي أنــــد أم 
فــي قــطــر، شريكة مؤسسة قــطــر، عن 
ــة يـــاســـر الــــجــــيــــده، الــرئــيــس  ــاركـ مـــشـ
لتبريد  القطرية  للشركة  التنفيذي 
بكلمة خال  كـــوول«،  »قــطــر  املناطق 
نــــــــدوة غــــــٍد ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة نــــــدوات 

املعرفة املفتوحة عبر منصة زووم. 
ــده خــــــــال كــلــمــتــه  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــــرق الـ ــطـ ــ ــتـ ــ ويـ
الحتمية ألنظمة  »الضرورة  بعنوان 
مـــن أجــــل مستقبل  املـــنـــاطـــق  تــبــريــد 
أفـــــضـــــل«، إلــــــى اآلفـــــــــاق املــســتــقــبــلــيــة 
ــــدن، وتــطــويــر  ألنــظــمــة الــطــاقــة فـــي املـ
أنظمة  إلى  التقليدية  التبريد  حلول 
تــبــريــد مــســتــدامــة، إذ يــمــكــن ألنظمة 
تقليل  فــي  املساهمة  املناطق  تبريد 
ــة، وتـــرشـــيـــد  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الــــتــــكــــالــــيــــف الـ
استهاك إمــدادات الطاقة الرئيسية، 
وأوضـــــح الــجــيــده أن أنــظــمــة تــبــريــد 
املناطق تمثل بالنسبة لكثيرين أحد 
مــظــاهــر الــرفــاهــيــة فـــي املــــدن الــثــريــة 
واملــــــزدهــــــرة، غـــيـــر أن هـــــذا الــتــصــور 
ــل الــــــــضــــــــرورة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــاهــ ــجــ ــتــ يــ
لضمان  األنظمة،  هــذه  مثل  العتماد 
االســتــدامــة فــي دولـــة قطر ومختلف 

أنحاء العالم.
وتعتبر »قطر كـــوول« إحــدى خمس 
العالم  على مستوى  رائـــدة  شــركــات 
فـــي مـــجـــال أنــظــمــة تــبــريــد املــنــاطــق، 
لتبريد  محطة  أكبر  وتــديــر  وتمتلك 
املـــنـــاطـــق فـــي الـــعـــالـــم ضــمــن جــزيــرة 

اللؤلؤة- قطر. 
وتـــمـــثـــل الـــشـــركـــة املــــحــــرك الــرئــيــســي 
املستدامة  التبريد  تقنيات  لتطوير 
فــي دولـــة قــطــر، عــبــر تــوفــيــر خــدمــات 
بقدرة  رئيسيتني،  ملنطقتني  التبريد 
تبريد،  طــن  ألــف   237 تبلغ  إجمالية 

بعد  الشركة  نمو  مسيرة  وتتواصل 
اإلعان مؤخرًا عن بدء أعمال تشييد 
في  املناطق  تبريد  محطات  خامس 

جزيرة اللؤلؤة-قطر. 
ــبـــرة واســـعـــة  ويـــتـــمـــتـــع الـــجـــيـــده بـــخـ
فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، تــمــتــد ألكـــثـــر من 
ــم الــعــديــد من 

ّ
10 ســـنـــوات، كــمــا تــســل

العالم،  أنحاء  مختلف  في  املشاريع 
مثل قطر وكوريا الجنوبية واليابان 
وفرنسا والنرويج والواليات املتحدة 
األمــيــركــيــة وإيــطــالــيــا وســنــغــافــورة 

واململكة املتحدة. 
فــي قطاع  مــنــاصــب متنوعة  وشــغــل 
الــطــاقــة، شــمــلــت الــصــيــانــة وهــنــدســة 
العمليات وإدارة املشاريع والتسويق 
واملشاريع االستثمارية، وأسس أول 
مــكــتــب اتـــصـــال تـــابـــع لــشــركــة »راس 
غـــاز« فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، وتــولــى 
قـــيـــادة مـــشـــاريـــع املـــنـــشـــآت الــخــاصــة 
بــاملــرحــلــة الــثــانــيــة مــن خــطــة توسعة 
شركة »راس غاز«، وتم انتدابه أيضا 
لـــيـــشـــغـــل مـــنـــصـــب مـــهـــنـــدس تــنــفــيــذ 
إكسون موبيل  لــدى شركة  املشاريع 
بمدينة هيوسنت في والية تكساس 

بالواليات املتحدة األميركية.

ياسر الجيده

صورة توضح موضع إجراء الجراحة

د. فاتح البشير الملك  
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قلب             قطر

الدوحة - العرب•

قــال الــدكــتــور تــيــدروس أدهــانــوم 
غيبريسوس، املدير العام ملنظمة 
الــصــحــة الــعــاملــيــة، مــتــحــدثــا إلــى 
ــر »ويـــــــش«  ــمــ ــؤتــ ــي مــ ــ ــود فــ ــ ــ ــوفـ ــ ــ الـ
كــــــورونــــــا  ــة  ــ ــحـ ــ ــائـ ــ جـ إن   ،2020
»كوفيد - 19« أزمة غير مسبوقة، 
مسبوقة،  غير  استجابة  تتطلب 
وابتكارًا غير مسبوق. الحاجة أم 

االختراع.
الــيــوم األول من  افتتاح  فــي حفل 
مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــاملــي لــابــتــكــار 
فــــي الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، أوضــــح 
الناس  أن  غيبريسوس  الدكتور 
وجــدوا،  العالم  أنحاء  في جميع 
منذ بــدايــة الــوبــاء، طــرقــا جديدة 
للتواصل وطريقة جديدة للعمل، 
وأشاد بالعمل الجاري في قطاع 
ــــي جــمــيــع  ــيـــة فـ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
املذهل  وباإلنجاز  العالم،  أنحاء 
لــتــطــويــر الــلــقــاحــات فـــي أقــــل من 
عام. وقال: »تساعدنا االبتكارات 
على  والتكنولوجيا  الــعــلــوم  فــي 
اآلن  ويجري  للوباء،  االستجابة 
تطوير أكثر من 200 لقاح، وبدأنا 

نحصل على النتائج األولى«.
ــار »ويــــــش«  ــعــ ــــع شــ وتـــمـــاشـــيـــا مـ
فــي  »صـــحـــتـــنـــا  بــــعــــنــــوان   2020
ــدد الــــدكــــتــــور  ــ ــ عــــالــــم واحـــــــــــد«، شـ
الـــعـــالـــم  أن  عـــلـــى  ــبـــريـــســـوس  ــيـ غـ
تمتع  ضــمــان  مسؤولية  يتحّمل 
ــم  ــالـ ــعـ ــدان حـــــــول الـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــع الـ ــيـ ــمـ جـ

بفوائد االبتكار. وأعلن عن إطاق 
الذي  »كوفيد-19«،  أدوات  مسّرع 
يضمن التوزيع العادل للقاحات، 

والعاجات، والتشخيصات.
وقال: إن املجتمعات والحكومات 
ــاء الـــعـــالـــم يجب  ــحـ فـــي جــمــيــع أنـ
املستقبل،  إلـــى  أيــضــا  تتطلع  أن 

ــاء بــيــئــة  ــشــ ــهـــود إلنــ ــجـ ـــــرّكـــــز الـ
ُ
وت

القادمة،  لألجيال  أفضل  صحية 
ــرة  مـ تــــحــــدث  أزمـــــــة  الـــــوبـــــاء  وأن 
ــا فــرصــة  ــه أيــــضــ ــنـ ــكـ كــــل قـــــــرن، ولـ
لتسخير قـــوة االبــتــكــار مــن أجــل 
صحة،  أكثر  جميعا  نــريــده  عالم 
ــا، واســــتــــدامــــة«. وخـــاطـــب  ــ ــانـ ــ وأمـ

الــدكــتــور غــيــبــريــســوس جــمــهــورًا 
فــي »ويــش«  أثــنــاء حديثه  عامليا 
قــطــر،  مـــؤســـســـة  مــــبــــادرة   ،2020
ــة صــحــيــة  ــ ــايـ ــ وهــــــي مـــجـــتـــمـــع رعـ
عاملي مكرس الستخاص أفضل 
ــات الــقــائــمــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــار واملـ ــ ــكـ ــ األفـ
ــا بـــهـــدف  ــرهــ عـــلـــى األدلــــــــــة، ونــــشــ

إنشاء عالم أكثر صحة من خال 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي. فـــي جـــوهـــره، 
ــي،  ــ ــاملـ ــ ــع عـ ــ ــّمـ ــ ــجـ ــ »ويـــــــــــــش« هـــــــو تـ
ُيــعــقــد كـــل عـــامـــن، ويــجــمــع قـــادة 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، واملــمــارســن، 
واملـــــــنـــــــاصـــــــريـــــــن، والـــــبـــــاحـــــثـــــن، 
ومــــــولــــــدي األفــــــكــــــار مــــعــــا. نـــظـــرًا 
لــلــقــيــود الــتــي فــرضــتــهــا جــائــحــة 
»كوفيد-19« على مستوى العالم، 
افــتــراضــيــا   2020 ــــش«  »ويــ ــام  ــقـ ُيـ
فــي عالم  تــحــت شــعــار »صحتنا 
واحد«، في الفترة من 15 إلى 19 

نوفمبر.

مدير »الصحة العالمية«:
الوباء أزمة كل قرن.. وتطوير 200 لقاح

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

د. تي�دروس أدهانوم غيبريسوس

»ملصقات السينما العربية«
ينطلق رقميًا.. 25 نوفمبر

الدوحة - العرب•

طلق مكتبة قطر الوطنية، ابتداء من 25 
ُ
ت

6 أشــهــر، معرضا  الــحــالــي، وملــدة  نوفمبر 
ــا ملـــجـــمـــوعـــة مـــخـــتـــارة بـــعـــنـــايـــة مــن  ــيـ رقـــمـ
األفام«  »أفيشات  السينمائية  امللصقات 
املــتــمــيــزة مـــن أرشـــيـــف الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 

التراثية. باملكتبة 
ــعــــرض الــــــذي يــحــمــل الـــعـــنـــوان  ـــط املــ

ّ
ــل ُيـــسـ

»مــلــصــقــات الــســيــنــمــا الــعــربــيــة: ذكـــريـــات 
ــيـــز  ــمـ وفــــــــنــــــــون«، الــــــضــــــوء عــــلــــى الـــــفـــــن املـ
ــا جـــذبـــت  ــاملـ ــطـ ــتــــي لـ ألفــــيــــشــــات األفــــــــام الــ
عشاق السينما في العالم العربي، ويقدم 
األفــــام في  مــلــصــقــات أشــهــر  مــن  تشكيلة 
تــاريــخ الــســيــنــمــا الــعــربــيــة، الــتــي تحتفظ 
بــهــا املــكــتــبــة الـــتـــراثـــيـــة ضــمــن أرشــيــفــهــا. 
أو األفيش، هو تلك  وامللصق السينمائي 
عّد من أهم وسائل 

ُ
اللوحة الورقية التي ت

الــــدعــــايــــة الــســيــنــمــائــيــة لـــعـــرض األفــــــام، 
أبطاله  وأســمــاء  الفيلم  عــنــوان  وتتضمن 
ــانـــت تـــوضـــع فـــي األمـــاكـــن  ــم، وكـ وصــــورهــ
باعتبارها  العرض،  دور  داخل  أو  العامة 
الفيلم، وتقدم فكرة   رئيسيا لعالم 

ً
مدخا

ملخصة عن موضوعه.
ــعــــرض رؤيــــــة عـــامـــة عــــن نــشــأة  ــقــــدم املــ ويــ
ــي، وكـــيـــف  ــربــ ــعــ ــفــــن فــــي الــــعــــالــــم الــ ــذا الــ ــ هــ
من  مجموعة  أيــدي  مــن  صناعته  انتقلت 
مصر  في  املقيمن  اليونانين  الرسامن 
ــــرواد املــصــريــن، من  إلـــى مــجــمــوعــة مــن الـ
ــور وأحـــمـــد  ــســ بــيــنــهــم الـــســـيـــد راغــــــب وجــ
فـــــؤاد وآخــــريــــن، مــمــن أســـســـوا مــجــمــوعــة 
فــي  ــيـــــش  ــ تـــصـــنـــيـــع األفـ ــــن ورش  مـ مـــهـــمـــة 
املــنــطــقــة الــعــربــيــة. وقـــالـــت مــريــم املــطــوع، 
رئــيــس قــســم إتــاحــة املــجــمــوعــات باملكتبة 
ــعــــرض: »يـــبـــرز املـــعـــرض  الـــتـــراثـــيـــة عـــن املــ
أعـــمـــال الــفــنــانــن الـــعـــرب الـــذيـــن اشــتــهــروا 
إلينا روح  األفام، ونقلوا  أفيشات  برسم 
الزمنية  للحقب  املميزة  والسمات  العصر 
املــخــتــلــفــة الـــتـــي عـــاشـــوا فــيــهــا عــبــر قــطــع 
فنية جــذابــة، امــتــزجــت بـــاأللـــوان الــزاهــيــة 
والخطوط العربية والرسومات املتنوعة، 
وســاهــمــت بشكل كبير فــي نــجــاح األفــام 

التي ُصنعت من أجلها، وهو أول معرض 
نقدمه«.  رقمي 

أعد  الــذي  عبدالواحد،  وليد  السيد  وقــال 
املعرض ويشرف عليه: »يغوص املعرض 
في أرشيفنا، ليستعرض ملصقات األفام 
ملحبي  جديدة  معلومات  ويقدم  العربية، 
السينمائية  امللصقات  وتعبر  السينما، 
ــن قــضــايــا  ــعــــرض عــ ــي هـــــذا املــ املـــنـــتـــقـــاة فــ
العربية،  البلدان  بــن  ومشتركة  مختلفة 
وتــــدور أحــداثــهــا حـــول مــوضــوعــات مثل 

االجتماعي  والتغيير  واألصــالــة  الحداثة 
ــة والـــقـــومـــيـــة  ــيــ ــانــ ــســ ــات اإلنــ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالهـ
األخـــــــــرى، ومـــحـــتـــويـــات املــــعــــرض مــرتــبــة 
ضمن إطار يقدم سردًا عن تاريخ السينما 
الوقت  العربي، وفي  العالم  وتطورها في 
ــدايـــات الــســيــنــمــا  نــفــســه يــقــدم نــبــذة عـــن بـ
هــواة  يـــزور  أن  إلــى  ونتطلع  الخليج،  فــي 
األفـــــام والــســيــنــمــائــيــون الــــواعــــدون هــذا 
العالم  هــذا  الستكشاف  الرقمي،  املعرض 

الجميل من األفام العربية«.

ملصقات السينما العربي�ة

جامعة حمد بن خليفة 
تدعم عروضًا شاملة في 

»أجيال السينمائي«

الدوحة - العرب•

ــم مـــعـــهـــد دراســــــــــات الـــتـــرجـــمـــة،  يــــدعــ
الـــتـــابـــع لــكــلــيــة الـــعـــلـــوم اإلنـــســـانـــيـــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــجـــامـــعـــة حـــمـــد بــن 
خليفة، العديد من العروض الشاملة 
في مهرجان أجيال السينمائي لهذا 
الــــعــــام، بـــمـــا يــتــمــاشــى مــــع رســالــتــه 
القطري  املجتمع  إثـــراء  فــي  املتمثلة 
ــم تـــــــجـــــــارب تـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــر تـ ــ ــبـ ــ عـ

تحويلية. 
ــيـــوم  ــان الـ ــرجــ ــهــ وســـــــوف يــنــطــلــق املــ
حتى  فعالياته  وتتواصل  األربــعــاء، 
اإلنترنت،  عبر  الحالي،  نوفمبر   23
ــــارات بــمــديــنــة  ــيـ ــ ــــسـ وفــــــي ســـيـــنـــمـــا الـ
ــمـــات  ــنـ ــيـ ــة سـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ لـــــوســـــيـــــل، ومـ
فوكس في الدوحة فستيفال سيتي، 
وتــســتــمــر الــــعــــروض الــشــامــلــة الــتــي 
ــات  ــ ــم مــــن مــعــهــد دراســ تــحــظــى بـــدعـ
الترجمة خال الفترة من 20 إلى 23 

نوفمبر الحالي. 
ويـــجـــمـــع املــــهــــرجــــان، الــــــذي تــنــظــمــه 
مــــؤســــســــة الـــــــدوحـــــــة لـــــــألفـــــــام، بــن 
ــيــــرة مـــــن املــــشــــاركــــن  ــبــ مـــجـــمـــوعـــة كــ
ــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ مــــــــن خــــــــــال عــــــــــــروض وفـ
ــداعــــي والـــحـــوار  تـــعـــزز الــتــفــاعــل اإلبــ
الــســيــنــمــائــي املــلــهــم، وســـــوف تــكــون 
النسخة  هــي  الــحــالــي  الــعــام  فعالية 
الــســادســة على الــتــوالــي، الــتــي يوفر 
فيها املعهد ترجمة سمعية وبصرية 
ألفام مختارة فيها، وتحت إشراف 
مـــركـــز الــتــرجــمــة والـــتـــدريـــب الــتــابــع 
يدعم  كما  الترجمة،  دراســـات  ملعهد 
خـــريـــجـــون مـــن بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر 
الـــســـمـــعـــيـــة  الــــتــــرجــــمــــة  فــــــي  اآلداب 
الـــبـــصـــريـــة بـــاملـــعـــهـــد، عــــــــروض »يـــا 
 Black»و  ،»»Elevateو هــــــوتــــــة«، 

Vaile«، و«بيت بيوت«.
وأكـــــــــد مـــعـــهـــد دراســــــــــــات الـــتـــرجـــمـــة 

مشاركة جامعة حمد بن خليفة في 
مــهــرجــان أجـــيـــال الــســيــنــمــائــي، عبر 
مؤسسة  مع  التفاهم  مذكرة  تجديد 
الدوحة لألفام. وتؤكد املذكرة، التي 
ــعــــت فـــي بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي،  ــ

ّ
ُوق

الــــتــــزام املـــؤســـســـتـــن بــتــوفــيــر أفــــام 
ممتعة ومناسبة لسكان دولة قطر. 

ــكــــي،  ــالــ وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة أمـــــــل املــ
الـــعـــمـــيـــدة املـــؤســـســـة لــكــلــيــة الــعــلــوم 
اإلنسانية واالجتماعية، قبل افتتاح 
املــهــرجــان: »نــتــطــلــع إلـــى دعـــم جولة 
ــعــــروض فـــي مــهــرجــان  أخـــــرى مـــن الــ
وقد  الــعــام،  لهذا  السينمائي  أجــيــال 
دخلت العروض الشاملة في صميم 
ونحن  بــدايــتــهــا،  منذ  الفعالية  هــذه 
فــــخــــورون بـــتـــعـــاونـــنـــا مــــع مــؤســســة 
ــة إلــــــى أن  ــتــ الـــــدوحـــــة لــــــألفــــــام«، الفــ
انتشار فيروس كورونا »كوفيد-19« 
استلزم إجراء تغييرات على فعالية 
العام الحالي، وقالت: »نحن عازمون 
على تعزيز عاقاتنا الوثيقة بالفعل 
مــع مــؤســســة الــدوحــة لــألفــام خــال 

السنوات املقبلة«.
ــد دأب مــعــهــد دراســـــات الــتــرجــمــة  وقـ
فــعــالــيــات لتسليط  عــلــى اســتــضــافــة 
الـــضـــوء عــلــى أنــشــطــتــه ومــشــاريــعــه 

البحثية.

د. أمل المالكي
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قلب             قطر

الثقافة والــريــاضــة سلسلة من  بــدأت وزارة 
التاريخية، تحت عنوان »األحداث  الجلسات 
التاريخية في قطر.. تحديات واستجابات«، 
»الــقــطــريــون بني  األولـــــى  بــدأتــهــا بجلستها 
الفعل وردة الفعل.. ُمقاربة تاريخية«، قدمها 
سعادة خالد بن غانم العلي، وأدارها األستاذ 
ــــعــــمــــاري رئـــيـــس تــحــريــر  صــــــادق مــحــمــد ال

جريدة الشرق. 
ــريـــة  ــكـ ــفـ ــن خـــــــال الــــجــــلــــســــة الـ ــ ــت مــ ــ ــــرضـ عـ
ُمنعطفات في التاريخ الوطني، داعية للتعّمق 
التحديات،  والتأمل فــي األحـــداث، ومواجهة 
والتعامل معها بوعي، واالستجابة مع كل 
ــــع خـــبـــرة ومــعــرفــة وتــنــبــؤ  مــســتــجــد مـــن واقـ
أيــضــا، فــقــد أثــبــت الــتــاريــخ أنـــه يعيد نفسه، 
وأنــه سيظل يعيد نفسه، حتى نعرف كيف 
نــتــعــامــل مــعــه، وال يــمــكــن ذلـــك بــــدون فطنة 
وذكــــاء لــلــتــأمــل فــيــمــا مــضــى والــتــفــكــر فيما 
للماضي أن يصبح  ســيــأتــي، وكــيــف يمكن 
التعلم  إلهام للمستقبل وعبرة يتم  مصدر 

منها.
 إن أهمية دراسة التاريخ الذي شهد املاضي، 
وسيشهد املستقبل، ليكون تاريخا في يوم 
الــوقــوع فــي األخــطــاء  ب 

ّ
للعبرة ولتجن آخـــر، 

ــو كــان  ــرة أخــــرى الــتــي تـــم الـــوقـــوع بــهــا، ولـ مـ
التاريخية تساعدنا  الــدراســة  النية.  بحسن 
في التعرف على القدوات، وتمكنا من معرفة 
الــقــوة فــي األمـــم، والــــدروس املستفادة  نقاط 
من تجاربهم، والتعرف على السنن الكونية، 
ونهاية كــل ظالم ونــصــرة كــل مظلوم، وهي 
قــصــة الــقــطــريــني الــتــي كــتــبــت عــبــر الــتــاريــخ 
فـــي تـــاريـــخ الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، بــكــل مـــا طــرح 
من قصص، وأحـــداث قادها املؤسس طيب 
 لــلــيــوم الــــذي يــحــتــفــي به 

ً
الــلــه ثـــــراه، وصـــــوال

القطريون، وهو 18 ديسمبر، رمزًا لوحدتهم 
والتفافهم حول القيادة، وهي العامة 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 مـــا نــشــهــده فـــي هـــذا الـــوقـــت هـــو تــحــول 
عميق في مفهوم الوطنية واملواطنة والهوية 
أيضا، تحّول في طريقة االحتفال واالحتفاء 
الوطني، ليكون تعامل عميق فكريا  باليوم 
عــلــى جــمــيــع املـــســـتـــويـــات، املـــفـــكـــرون الــذيــن 
الذين  يثرون املجتمعات بفكرهم، واألفـــراد 
يمثلون نموذج القدوة في املجتمع، إنه تحول 
رصــني الحتفال بمناسبة مهمة في تاريخ 
دولة قطر، ومستقبلها، وكل عام وقطر هي 

الخير.

الجلسات الفكرية حول األحداث 
التاريخية الكبرى في قطر

مريم ياسين
الحمادي

  @maryamhamadi

»جمبو لإللكترونيات« تحتفل اليوم بالذكرى الـ 40 على تأسيسها

الدوحة -  •

ذ.م.م«  لإللكترونيات  »جمبو  تحتفل 
األربعني على  بالذكرى  األربعاء  اليوم 
تأسيسها، وسوف تقام االحتفاالت في 
جميع منافذ البيع بالتجزئة حتى 27 
للعمالء  اح 

َ
ُيت املقبل، وسوف  ديسمبر 

يــشــتــرون بــضــائــع قيمتها 500  الــذيــن 
لــلــفــوز بتلفاز  الــفــرصــة  أكــثــر  ريــــال أو 
واحــــد مــقــاس 43 بــوصــة عــبــر الــقــرعــة 
التي ستجرى يوم 30 ديسمبر املقبل، 
وخــالل هــذه الفترة ســوف يجرى منح 
العمالء نقاط وفاء مزدوجة إلى جانب 
وجـــــود تــخــفــيــضــات مــهــمــة وخـــيـــارات 
دفــع سهلة على مجموعة واســعــة من 
الــبــضــائــع. وقـــال السيد ســاجــد جاسم 
واملدير  الرئيس  نائب  محمد سليمان 
الواقعة في مشيرب،  بالشركة  اإلداري 
قلب الــدوحــة: »بــدأنــا خطواتنا األولــى 
ــــي تـــأســـيـــس شـــبـــكـــة فـــــــروع الـــشـــركـــة  فـ
للبيع بالتجزئة في أرجاء البالد حتى 
أصــبــحــت حــالــيــا 14 مــتــجــرًا ضــخــمــا، 
وفخورون بأننا شريك تجزئة لشركة 
أوريـــــدو، أضــخــم مشغل اتــصــاالت في 
ــد قــمــنــا فـــي الـــعـــام الــحــالــي  الـــبـــالد، وقــ
الــخــاص بنا  الــوفــاء  بتجديد بــرنــامــج 
»مـــكـــافـــأة«، حــيــث تــصــبــح نــقــاط الــربــح 

واالستبدال من خالله أكثر بساطة مع 
العمالء  ويتلقى  املكافئات،  مــن  املــزيــد 
إشـــعـــارًا مــســبــقــا لــلــتــخــفــيــضــات املهمة 
لــــ »جــمــبــو« وإطـــــالق املــنــتــج املــتــمــيــز«. 
وتعد األولوية في التسليم، التخفيض 
امليزات  الغيار من  الخدمة وقطع  على 
ــة لـــهـــذا الـــبـــرنـــامـــج. وأوضــــح  ــيـ ــافـ اإلضـ
أن »جـــمـــبـــو« تــوجــهــت نــحــو األشـــغـــال 
املــيــكــانــيــكــيــة والــكــهــربــائــيــة والــســبــاكــة 
واملـــعـــامـــالت الــتــجــاريــة بـــني الــشــركــات 
لــلــعــمــالء  تـــقـــدم اآلن خـــدمـــاتـــهـــا  الـــتـــي 
املتنوعني عبر نطاق واسع من العمالء 
ــبـــرى إلـــى  ــــدة شــــركــــات خـــاصـــة كـ مــــن عـ
املـــنـــظـــمـــات الـــحـــكـــومـــيـــة املــــشــــاركــــة فــي 

تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الـــبـــالد. 
وأضـــــــاف: تــعــمــل »جـــمـــبـــو« حــالــيــا في 
مجال األعمال امليكانيكية والكهربائية 
العالمات  مــع  والــســبــاكــة بشكل وثــيــق 
ــــل: بـــــــــوش، ســـيـــمـــنـــس،  ــثـ ــ الــــتــــجــــاريــــة مـ
الوقت  فــي  إنــتــريــل وبــلــدون.  سيسكو، 
أعمدة   5 على  الشركة  تعتمد  الــراهــن، 
رئــيــســيــة وهــــــي: الـــتـــجـــزئـــة، الـــتـــوزيـــع، 
املـــعـــامـــالت الـــتـــجـــاريـــة بـــني الـــشـــركـــات، 
األعــــمــــال املــيــكــانــيــكــيــة والــكــهــربــائــيــة 
والسباكة والخدمات، وهو ما يجعلها 
مــورد الحلول املتكاملة في دولــة قطر. 
وأضاف أن الشركة لعبت دورًا محوريا 
فـــــي إدخــــــــــال وتــــقــــديــــم عـــــــدة عــــالمــــات 

ــل: »أل جــي  ــثــ الــــبــــالد مــ تــــجــــاريــــة إلــــــى 
كــاردون،  هــارمــان  أنديست،  أريستون، 
جــي بــي أل، بــــراذر، كــيــنــوود، بــلــو ايــر، 
نـــوتـــري بــولــيــت«. إلـــى جــانــب الشبكة 
املــــوســــعــــة ملـــتـــاجـــر الـــبـــيـــع بــالــتــجــزئــة 
أرجــاء  فــي  املنتشرة  الخدمات  ومــراكــز 
قطر. وقــال: »إن جمبو أصبحت اسما 
مـــوثـــوقـــا بـــه فـــي الـــصـــنـــاعـــة، بــالــنــســبــة 
واملستهلكني،  والبائعني  للمساهمني 
بسعر  العالية  الجودة  توفير  وبهدف 
تنافسي، أطلقت جمبو عالمة أوسكار، 
للبضائع  الـــذكـــي  لــلــمــســتــهــلــك  مـــرادفـــا 
ــواء مــع  ــ ــهـ ــفـــات الـــ ــيـ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ومـــكـ
والصغيرة.  الكبيرة  املنزلية  األجــهــزة 
التصنيع  عملية  فريق جمبو  ويراقب 
النهاية، ويتم تصنيع  البداية إلى  من 
جميع املنتجات في مصانع من أحدث 
طــــــراز. وضـــعـــت »جـــمـــبـــو« عــــدة خطط 
طــمــوحــة لــلــغــايــة مـــن أجــــل املــســتــقــبــل، 
ــمــــل لـــتـــحـــقـــيـــق املــــــزيــــــد مــن  ــعــ وهــــــــي تــ
االنــتــشــار وتـــجـــاوز الـــحـــدود، وتتمنى 
ــادًا جـــديـــدة من  ــعـ ــال أبـ ــمـ أن تــأخــذ األعـ
خالل التوسع في كامل منطقة الشرق 
األوســــط ومــنــطــقــة الــخــلــيــج. وكــخــطــوة 
أولـــى، سيكون أول فــرع جــاهــزًا للعمل 

في عمان خالل شهر ديسمبر 2020.

الشركة تواصل االحتفاالت بذكرى التأسيس حىت 30 ديسمبر

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

الدوحة -  •

يشارك املركز اإلعالمي للشباب التابع لوزارة الثقافة 
والرياضة، في فعاليات مهرجان أجيال السينمائي 
ــه الــثــامــنــة الــــذي تــنــظــمــه مــؤســســة الــدوحــة  ــ فـــي دورتـ
لــــأفــــالم فــــي نــســخــة مـــدمـــجـــة تــجــمــع بــــني األنــشــطــة 
ــقـــدم 80 فــيــلــمــا مـــن 46  ــة، ويـ ــيـ ــتـــراضـ الــواقــعــيــة واالفـ
دولــــة، تــســرد قــصــصــا شــائــقــة عــن املــجــتــمــع واإلرادة 

والتصميم، تظهر روح الشباب والتفاؤل.
ويحظى أعضاء املركز اإلعالمي للشباب في مشاركته 
التابعة  الشبابية  املراكز  الثانية باملهرجان، بجانب 
الثقافة والــريــاضــة، بدعم ممّيز مــن مؤسسة  لـــوزارة 
الدوحة لأفالم، حيث قامت بتخصيص رمز خصم 
بنسبة 20 % من رســوم االشــتــراك في برنامج لجان 

تحكيم املهرجان لهذا العام.
ــول أهــمــيــة املـــشـــاركـــة فـــي فــعــالــيــات نــســخــة هــذا  ــ وحـ
الدكتور  قــال  السينمائي،  أجيال  مهرجان  من  العام 
على  نسعى  للمركز:  التنفيذي  املدير  الفياض  حمد 
الدوام إلى تعزيز تجارب وخبرات ومهارات الشباب 
واألعضاء عبر املشاركة في مختلف املحافل اإلعالمية 
الشباب  عقول  إثــراء  ونستهدف  وغيرها،  والثقافية 
القطري وتــزويــدهــم بمعارف جــديــدة مــن خــالل باقة 

ثرية ومميزة من األفالم التي سيعرضها املهرجان.
وأضاف الفياض: »يمثل مهرجان أجيال السينمائي 
منصة عاملية وملتقى شبابيا ثقافيا كبيرًا، من شأنه 
أن يــدعــم أهــــداف املــركــز اإلعـــالمـــي لــلــشــبــاب واملــراكــز 
واٍع ومطلع على  إعـــداد جيل  فــي  األخـــرى  الشبابية 
على  الضوء  تسليط  األخـــرى، حيث سيتم  الثقافات 
قصص صمود الشباب وإبداعهم، األمر الذي يسهم 
ودعم  املجتمعي  التطور  في  مشاركاتهم  تعزيز  في 

مسيرة التنمية البشرية«.
املــركــز اإلعــالمــي للشباب جــهــوده املثمرة  ويــواصــل 

الــــهــــادفــــة إلـــــى احـــتـــضـــان الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري املــهــتــم 
التواصل  اإلعــالمــي ووســائــل  العمل  مــجــاالت  بكافة 
االجتماعي، ليكون بوصلتهم إلى الطريق الصحيح 

في خدمة الوطن عبر صناعة إعالم هادف ومسؤول 
اسم  رفــع  األساسية  ركيزته  تكون  وأخــالقــيــا،  مهنيا 

قطر عاليا في مختلف الوسائل اإلعالمية.

194 حالة إصابة جديدة بـ »كورونا«
الدوحة - قنا•

أمــس،  الــعــامــة،  الصحة  وزارة  أعلنت 
عن تسجيل 194 حالة إصابة جديدة 
مؤكدة بفيروس كورونا »كوفيد-19« 
في األربع والعشرين ساعة األخيرة، 
من بينها 154 إصابة محلية مسجلة 
بـــني أفــــــراد املــجــتــمــع و40 حـــالـــة بني 

املسافرين العائدين من الخارج الذين 
يخضعون للحجر الصحي.

وســجــلــت الـــــوزارة شــفــاء 207 حــاالت 
الــفــيــروس، ليصل بــذلــك إجمالي  مــن 
عـــدد املــتــعــافــني مـــن املــــرض فـــي دولـــة 

قطر إلى 133217.
وأصــــــــــــــدرت الــــــــــــــــوزارة بــــيــــانــــا حــــول 
ــارت فيه  ــ ــيـــروس، أشــ ــفـ مــســتــجــدات الـ

إلـــى وضـــع جميع الــحــاالت الــجــديــدة 
فـــي الـــعـــزل، وأنـــهـــم يــتــلــقــون الــرعــايــة 
ــة وفـــقـــا لــوضــعــهــم  ــ ــــالزمـ الـــصـــحـــيـــة الـ

الصحي. 
وأكد نجاح جهود الدولة في التصدي 
والحد  املنحنى  وتسطيح  للفيروس 
ــــاض عــــدد  ــفـ ــ ــخـ ــ ــه، مــــــع انـ ــيــ ــفــــشــ مــــــن تــ
الحاالت اليومية، وكذلك تراجع عدد 

حاالت دخول املستشفى أسبوعيا.
الــــفــــحــــص  أن  الـــــــبـــــــيـــــــان  وأضـــــــــــــــــاف 
االستباقي واملكثف للحاالت املشتبه 
في  ساهم  بالفيروس،  إصابتها  فــي 
تحديد عدد كبير من حاالت اإلصابة 
املؤكدة في املجتمع، منوها بأن قطر 
من أقــل دول العالم في معدل وفيات 

الفيروس.

إحالة 144 شخصًا 
إلى النياية لعدم 

ارتداء الكمام
الدوحة - قنا•

أحالت الجهات املختصة 144 شخصا للنيابة 
العامة، لعدم تقّيدهم بارتداء الكمام في األماكن 
التي تتطلب ذلــك، ويأتي هذا اإلجــراء استنادًا 
لـــقـــرار مــجــلــس الــــــوزراء املـــوقـــر، وإلــــى املــرســوم 
األمــراض  1990 بشأن  لسنة   )17( رقــم  بقانون 
املــعــديــة، واإلجــــــــراءات الــوقــائــيــة واالحـــتـــرازيـــة 
املـــعـــمـــول بـــهـــا فــــي الــــدولــــة لـــلـــحـــّد مــــن انــتــشــار 

فيروس كورونا »كوفيد - 19«. 
الكريم  الجمهور  املختصة  الجهات  ونــاشــدت 
ــتـــزام بـــالـــقـــرارات االحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة  بـــااللـ
املــعــمــول بــهــا حــفــاظــا عــلــى ســالمــتــهــم وســالمــة 
ــا فــي  ــ ــــورونـ ــن مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـ ــ ــريـ ــ اآلخـ

املجتمع.
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سياحة             وسفر

فريدة  للضيافة مجموعة  كتارا  محفظة  تضم 
من الصروح املتألقة في مواقع مرموقة مميزة 
للضيافة  كــتــارا  فــي قطر وخــارجــهــا. وتنهض 
ــدور مــهــم فـــي تــنــمــيــة الــتــطــور االســتــراتــيــجــي  بــ
الذي تشهده دولة قطر، وباعتبارها املؤسسة 
ــبــــاد، فــإنــهــا  ــــدة لـــقـــطـــاع الـــضـــيـــافـــة فــــي الــ ــرائـ ــ الـ
تــســتــثــمــر فــــي أفـــضـــل الـــفـــنـــادق الـــدولـــيـــة عــلــى 

اإلطاق.

ويقع منتجع شيفا سوم في قلب مدينة )هوا 
تــايــانــد، وهـــو منتجع فاخر  فــي خليج  هـــن( 
مع  التقليدية  التاياندية  الضيافة  بن  يمزج 
معايير عاملية لتقديم برامج صحية تركز على 
ويوجد  والـــروح.  والعقل  الجسد  أنحاء  جميع 
املــنــتــجــع الـــصـــحـــي عـــلـــى شـــاطـــئ الـــبـــحـــر عــلــى 
مساحة 28 ألف متر مربع من حدائق استوائية 
مــعــزواًل  عــاملــا  ســوم  مما يجعل شيفا  خصبة، 

ويتضمن  والــســكــون،  الطبيعة  بــجــمــال  مليئا 
املنتجع ثمانية وخمسن من الغرف واألجنحة 
األنيقة التي تمثل قمة الهدوء والراحة. وتمتلك 
كتارا للضيافة 25% من أسهم املنتجع، وأطلق 
على الفندق اسم Chiva-Som شيفا سوم »ماذ 
الحياة« املعروف في جميع أنحاء العالم، حيث 
أدت حــيــاة رجـــل واحــــد إلـــى تغيير حــيــاة عــدد 

كبير من األشخاص.

كتارا 
الدوحة – خاص •

يــبــدأ يـــوم 1 ديــســمــبــر املــقــبــل مــهــرجــان كــتــارا العاشر 
للمحامل التقليدية في دورته الجديدة، التي تستمر 
تراثية مستوحاة من  أجـــواء  5 ديسمبر، وســط  حتى 
التي  السفن  التقليدية هــي  واملــحــامــل  األجــــداد.  تـــراث 
كان يستخدمها أهل قطر والخليج قديما في رحات 
ــغــــوص؛ لــلــبــحــث عـــن الـــلـــؤلـــؤ وفــــي رحـــــات الــصــيــد  الــ
البحري، ومن أبرز أنواعها سفينة »البتيل« التي تصل 
الغوص،  فــي  خدم 

َ
ست

ُ
وت طنا،  و50   20 بــن  حمولتها 

ارة« التي 
ّ
وهي تشبه سفن الفينيقين، وسفينة »البق

ُســّمــيــت نــســبــة إلـــى شــكــل مــقــّدمــتــهــا الــتــي تــشــبــه رأس 
البقرة. أما »جالبوت«، فهي من أنواع السفن الشراعية 

لة خليجّيا وتسميتها دخيلة من اإلنجليزية.
ّ

املفض
 كذلك تسمية سفينة الــبــوم، وهــي من أشهر أنــواع 
موانئ  عبر  البضائع  نقل  فــي  وتتخّصص  السفن، 
بشكل  الهندي  واملحيط  العرب  وبحر  الخليج  دول 
خــــــاّص، ومــــوانــــئ دول أخـــــرى كــالــهــنــد وبــاكــســتــان 

وبعض دول أفريقيا.
ومحمل »السنبوك« الذي انتشر في املوانئ الخليجية 
والعربية وظهرت منه العديد من األشكال واألحجام 
»السنبوك«  كـ   

ً
قليا إال  التي ال تختلف عن بعضها 

العماني واليمني الذي كان يجتاز البحار واملحيط 
الكويتي  الهند وزنــجــبــار، و«الــســنــبــوك«  إلــى  ليصل 
ــع خــصــيــصــا لـــلـــغـــوص وصــــيــــد الـــلـــؤلـــؤ،  ــذي ُصــــِنــ ــ ــ الـ
ومــحــمــل »الــبــغــلــه« وهـــو مــن أقــــدم الــســفــن الــشــراعــيــة 
البعيدة  لــأســفــار  وكــانــت تستخدم  الــبــحــري،  للنقل 

وحمل البضائع من تمور وخيول وغيرها.
للمحامل  كــتــارا  مــهــرجــان  مــوقــع  ويــحــاكــي تصميم 
لكتارا،  البحرية  الواجهة  يقام على  الــذي  التقليدية، 
الشكل التقليدي للفرجان القديمة في قطر، ويعكس 
الــتــراث الــبــحــري وثــقــافــة أهـــل قــطــر بــصــورة حقيقية 
التعريف  بــهــدف  وذلــــك  الــبــحــريــة؛  للبيئة  ومــطــابــقــة 
بــكــافــة تفاصيل تـــراث الــحــيــاة الــبــحــريــة فــي املــاضــي 
األصيل، بكل ما يجسده هذا التراث من مخزون ثري.

»القطرية«
تطلق برنامجًا لدعم الطالب حول العالم 

عامليا  برنامجا  القطرية  الجوية  الخطوط  أطلقت 
الــعــالــم. ويعمل  أنــحــاء  فــي جميع  حصريا للطاب 
نـــــادي الـــطـــاب بـــدعـــٍم مـــن نـــــادي االمـــتـــيـــاز الــتــابــع 
من  ويــقــّدم مجموعة  الــقــطــريــة،  الــجــويــة  للخطوط 
املزايا التي تّم تصميمها خصيصا للطاب بهدف 

دعمهم خال مسيرتهم التعليمية.
وســيــتــمــّكــن أعــضــاء نـــادي الــطــاب مــن االســتــمــتــاع 
ــا مــصــّمــمــة خصيصا،  ــزايـ بــخــصــومــات مــذهــلــة ومـ
إضافي،  أمتعة  للتذاكر، ووزن  أسعار خاصة  مثل 
واملــرونــة فــي تغيير تــاريــخ تــذاكــر الــســفــر، وخدمة 
اإلنترنت الاسلكي فائق السرعة مجانا على منت 

الطائرة، وغيرها الكثير من املميزات.
االمتياز  نــادي  فــي  تلقائيا  تسجيلهم  كما سيتم   
مكافآت  على  سيحصلون  حيث  للقطرية،  التابع 
هدية  بمثابة  وذلــك  العضوية،  لفئة  وترقية  أكــثــر، 
التخّرج، باإلضافة إلى فرصة كسب 5000 كيومايلز 
إضافي عند اإلشارة إلى أحد األصدقاء لانضمام 

إلى نادي الطاب.
وأكد سعادة السّيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي 
ملجموعة الخطوط الجوية القطرية أنه تّم تصميم 
نادي الطاب الجديد خّصيصا لتلبية احتياجات 
الطاب. ويشّكل السفر جزءًا مهما من حياة العديد 
من الطاب، حيث يختار الكثير منهم الدراسة في 
الــخــارج طـــوال فــتــرة حياتهم الــجــامــعــيــة، أو خــال 

مرحلة الفصل الدراسي الجامعي. 
وأضــاف: »نحن نعلم في الوقت ذاته أن فترات العطات 
الطاب  أمــام  رائعة  قد تشّكل فرصة  الطويلة  الجامعية 

لزيارة عائاتهم أو أصدقائهم، أو قد تكون مجّرد فرصة 
بإمكان  بات  الطاب؛  نــادي  العالم. وبفضل  الستكشاف 
الطاب التحليق إلى كافة الوجهات العاملية مع الخطوط 

الجوية القطرية«.
الخاص  الجديد  القطرية  الناقلة  برنامج  ويشكل 
وير األوســـع نطاقا الــذي 

ّ
بــالــطــاب؛ جـــزءًا مــن التط

طرأ على نادي االمتياز، والــذي تّم تطويره بشكٍل 
يضمن مواصلة تقديم املكافآت للمسافرين تكريما 
لوالئهم املستمر للخطوط الجوية القطرية، والتأّكد 

من حصولهم على أفضل العروض واملزايا.
ــادي  ــطــــاب بــوصــفــهــم أعــــضــــاًء فــــي نــ ويـــحـــصـــل الــ
على  السفر  عند  إضافية  كيومايلز  على  االمتياز؛ 
شركات  إحــدى  أو  القطرية،  الجوية  الخطوط  منت 
على  أو   ،»oneworld« تحالف  أعــضــاء  مــن  الطيران 

منت أي من شركات الطيران الشريكة. 
ويمكن للطاب أيضا كسب الكيومايلز باستخدام 

وعند  القطرية،  الجوية  الخطوط  ائتمان  بطاقات 
الــتــســّوق عــبــر خــدمــات الــبــيــع بالتجزئة مــن خــال 
شـــركـــاء نـــــادي االمـــتـــيـــاز. كــمــا يــمــكــنــهــم اســتــبــدال 
في  بما  الرائعة،  املــزايــا  من  بمجموعة  الكيومايلز 
ذلــك رحـــات املــكــافــآت، أو ترقية الــفــئــات، أو الــوزن 
اإلضـــافـــي لــأمــتــعــة، عــلــى مـــنت الــخــطــوط الــجــويــة 
القطرية، باإلضافة إلى التسّوق في السوق الحّرة 
الــقــطــريــة، إلــى جــانــب الــرحــات الــجــويــة واإلقــامــات 

الفندقية لدى الفنادق الشريكة.
وسيحصل أعضاء نادي الطاب على بطاقة رقمية 
 على مستوى فئة عضويتهم؛ يمكن حملها في 

ّ
تدل

الخطوط  تطبيق  عــبــر  أو  الشخصية،  محفظتهم 
الــجــويــة الــقــطــريــة الـــخـــاص بــالــهــواتــف املــحــمــولــة. 
 لجميع الطاب الذين تتراوح أعمارهم بن 

ّ
ويحق

18 إلــى 30 عــامــا والــذيــن يــدرســون بـــدواٍم كــامــٍل أو 
دواٍم جزئي؛ أن ينضّموا إلى البرنامج.

شيفا سوم.. 

»كتارا للضيافة« تمزج بين األساطير والجمال

تراث المحامل التقليدية 

فعاليات مصاحبة للمهرجان

»القطرية« تدعم الطالب

الباكر: أسعار مخّفضة ووزن إضافي ومرونة بالمواعيد

تحتفي بتراث األجداد والفرجان القديمة

»المحامل التقليدية العاشر«.. أول ديسمبر المقبل 
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املــحــدودة  للتشغيل  قطرغاز  شركة  أعلنت 
ــاز«، عــــن تــســلــيــم أول شــحــنــة غـــاز  ــرغــ ــطــ »قــ
طبيعي مسال على منت ناقلة من طراز كيو-
إلـــى مــحــطــة »تــيــانــجــن« الصينية  مــاكــس، 

الستالم الغاز الطبيعي املسال. 
وقـــد تـــم تــحــمــيــل هـــذه الــشــحــنــة فـــي محطة 
راس لــفــان فــي 21 أكــتــوبــر 2020، عــلــى منت 
الناقلة »املفير« املستأجرة لـ »قطرغاز«، وتم 
الستالم  »تيانجن«  محطة  إلــى  تسليمها 
الغاز الطبيعي املسال في 10 نوفمبر 2020، 
الساحلية  تيانجن  مدينة  فــي  تقع  والــتــي 

الشمالية، بالقرب من بكن. 
من  للشحنة  تفريغ  عملية  أول  هــذه  وتــعــدُّ 
قــبــل »قــطــرغــاز« إلـــى مــحــطــة اســتــالم الــغــاز 
الــطــبــيــعــي املــســال هـــذه، والــتــي تــم شحنها 
عــلــى مـــنت نــاقــلــة مـــن طـــــراز »كـــيـــو-مـــاكـــس« 
فئة من  أكبر  املــســال، وهــي  الطبيعي  للغاز 
العالم،  فــي  املــســال  الطبيعي  الــغــاز  نــاقــالت 
متر   266.000 توصيل  على  القدرة  ولديها 

مكعب من الغاز الطبيعي املسال. 
ــــن« الســــــتــــــالم الــــغــــاز  ــجـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ومــــحــــطــــة »تـ
قبل  مــن  ــدارة  ومــ مملوكة  املــســال  الطبيعي 
شـــركـــة الـــبـــتـــرول والـــكـــيـــمـــاويـــات الــصــيــنــيــة 
اململوكة  الشركات  أكبر  إحــدى  »سينوبك«، 
لـــلـــدولـــة فـــي الـــصـــن، وتــبــلــغ ســعــة املــحــطــة 
ــاٍر  ــمـــل جــ ــعـ ــن ســـنـــويـــا، والـ ســـتـــة مـــاليـــن طــ

استقبال  لتستطيع  توسعتها  على  حاليا 
طن  مــلــيــون   10.8 حمولتها  تبلغ  شــحــنــات 
ســنــويــا بــحــلــول عــــام 2022. وقــــد اســتــلــمــت 
هذه املحطة أول شحنة من الغاز الطبيعي 
املسال في فبراير 2018، واستقبلت أكثر من 
200 شحنة من الغاز الطبيعي املسال حتى 

يومنا هذا.

تمتلك الصن حاليا ما مجموعه 22 محطة 
الســتــالم الــغــاز الــطــبــيــعــي املــســال »بــمــا في 
منها   11 الحجم«،  3 محطات صغيرة  ذلــك 
يمكن أن تستوعب ناقالت من طــراز »كيو-

قامت  وقد  املسال،  الطبيعي  للغاز  ماكس« 

»قطرغاز« حتى اآلن بتسليم شحنات الغاز 
الــطــبــيــعــي املـــســـال إلـــى 13 مــحــطــة الســتــالم 
الــغــاز الــطــبــيــعــي املــســال فــي الــصــن، ومــنــذ 
تسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي املسال 
تــم تسليم   ،2009 فــي سبتمبر  الــصــن  إلــى 
الطبيعي  الغاز  أكثر من 62 مليون طن من 

املسال بشكل إجمالي إلى الصن. 
و«املــفــيــر« هــي أول نــاقــلــة مــن طــــراز »كــيــو-

ــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال  ــغــ ــاكــــس« لــشــحــن الــ مــ
ترسو في محطة »تيانجن« الستالم الغاز 
ــال، وهــــي الــنــاقــلــة رقــــم 100  الــطــبــيــعــي املـــسـ
الــتــي ســتــرســو في  لــلــغــاز الطبيعي املــســال 

املحطة في عام 2020.

تسليم أول شحنة غاز ُمسال
على متن كيو-ماكس

الناقلة »المفير« تصل محطة االستالم الصيني�ة

»ناقالت«..
نجاح خطة انتقال إدارة األسطول 
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ــــالت« املـــرحـــلـــة  ــاقــ ــ ــة »نــ ــركــ ــمــــت شــ أتــ
اإلدارة  انــتــقــال  عملية  مــن  الــثــانــيــة 
الــفــنــيــة والــتــشــغــيــلــيــة ألســطــولــهــا 
مــن شــركــة »شـــل الــدولــيــة للتجارة 
والــشــحــن املـــحـــدودة« )شــــل(، حيث 
الطبيعي  للغاز  7 سفن  انــتــقــال  تــم 
الثانية  املرحلة  في  املحددة  املسال 

إلى إدارتها الداخلية. 
وفي 27 أكتوبر 2020 كانت سفينة 
»لجميلية«  املسال  الطبيعي  الغاز 
مـــن طــــراز »كــيــو مـــاكـــس« السفينة 
ــتـــي تــنــتــقــل  ــرة الـ ــ ــيـ ــ الـــســـابـــعـــة واألخـ
إدارتها إلى شركة »ناقالت للشحن 
قطر املحدودة«، في املرحلة الثانية 
الــفــنــيــة  اإلدارة  انــتــقــال  عــمــلــيــة  مـــن 
بذلك  ليصل  للسفن،  والتشغيلية 
حــجــم أســطــول الــســفــن الـــذي تــديــره 

»نـــاقـــالت« إلـــى 26 ســفــيــنــة، تتكون 
مــــن 22 ســفــيــنــة لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
البترول  غــاز  لنقل  املسال و4 سفن 

املسال.
ــــالت« بــشــكــل  ــاقـ ــ وعـــمـــلـــت شـــركـــة »نـ
املاضية  السنوات  مــدار  وثيق على 

مـــع شــركــة شـــل عــلــى مــجــمــوعــة من 
الخطط، لضمان توفير انتقال آمن 
وســلــس لجميع الــنــواحــي اإلداريـــة 

والفنية للسفن. 
بــن فضالة  عبدالله  املهندس  وأكــد 
السليطي الرئيس التنفيذي لشركة 
ناقالت، أنه تم تحقيق هذا اإلنجاز 
ــق الــــــجــــــدول الــــزمــــنــــي املــــحــــدد،  ــ ــ وفـ
والكفاءة  السالمة  معايير  وبأعلى 
التحديات  مــن  الــرغــم  على  املهنية، 
الــتــي تــواجــه الــعــالــم جــــراء جائحة 

»كورونا«. 
ــا.. يــــضــــاف هـــــذا اإلنــــجــــاز  مــــوضــــحــ
حققتها  الــتــي  اإلنـــجـــازات  لسلسلة 
ــاســــي مــنــذ  ــيــ ــــي زمـــــــن قــ الــــشــــركــــة فــ
نموها  فــي  ســاهــم  مما  تأسيسها، 
وتــرســيــخ هــويــتــهــا كــشــركــة فــعــالــة 
النقل  صناعة  قطاع  فــي  ورئيسية 

البحري عامليا. 

الــســلــيــطــي.. حققت شركة  وأضــــاف 
ناقالت قفزات قياسية وسريعة في 
الــنــمــو، بــفــضــل الــتــوســع املــتــواصــل 
ألسطولنا من سفن الغاز الطبيعي 
املـــســـال، وهـــو األســـطـــول األكــبــر في 
لـــنـــا إدارة  ــــوف تــتــيــح  الـــعـــالـــم، وســ
ســفــنــنــا بــشــكــل مــــركــــزي مــــن داخــــل 
دولة قطر االستفادة بشكل أكبر من 
املؤجر  مع  االستراتيجية  عالقتنا 

األكبر لسفننا شركة قطر غاز.
وأوضح.. نسعى جاهدين ملواصلة 
طــريــقــنــا مـــن خـــالل اســتــراتــيــجــيــات 
ــام فــرص  ــنـ ــتـ مـــوضـــوعـــة بـــدقـــة، واغـ
النمو طويلة األجل، وتعزيز قدرات 
للسفن،  والفنية  التشغيلية  اإلدارة 
ووفـــقـــا لــرؤيــتــنــا بــــأن نــكــون شــركــة 
ــــدة ومــتــمــيــزة فـــي مــجــال  عــاملــيــة رائـ
ــات  ــدمـ ــل الــــطــــاقــــة وتــــوفــــيــــر الـــخـ ــقـ نـ

البحرية املختلفة.

السليطي: تعزيز قدرات اإلدارة التشغيلية والفنية للسفن

عبدهللا بن فضالة السليطي

خطة انتقال إدارة السفن

الغرفة: دراسة شاملة 
لمعوقات قطاع المقاوالت

الدوحة- العرب•

ــــدت لـــجـــنـــة املـــــــقـــــــاوالت بـــغـــرفـــة  ــقـ ــ عـ
ــا عـــــــــن طـــــريـــــق  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ قــــــــطــــــــر، اجـ
االتـــصـــال املـــرئـــي، بــرئــاســة الــســيــد 
مــحــمــد بـــن ســلــطــان الــجــابــر عضو 
ورئـــيـــس  الــــغــــرفــــة،  إدارة  مـــجـــلـــس 
ــة أعـــضـــائـــهـــا،  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــلــــجــــنــــة، ومـ الــ
حــيــث تــم خــالل االجــتــمــاع مناقشة 
وسبل  املــقــاوالت  قطاع  مستجدات 
ــن االســـتـــعـــداد   عــ

ً
تــــطــــويــــره، فـــضـــال

إلجــــــــــراء دراســــــــــة حـــــــول مـــعـــوقـــات 
ــات  ــديــ ــحــ ــتــ ــاع املــــــــقــــــــاوالت، والــ ــ ــطـ ــ قـ
الــتــي تــواجــهــهــا شــركــات املــقــاوالت 

الدولة. في  العاملة 
وقـــال الــجــابــر، إن قــطــاع املــقــاوالت 
ــــات الـــحـــيـــويـــة  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ـــن الـ ــ ــعـــــد مـ ُيـــ
الـــخـــاص  الــــقــــطــــاع  وإن  بــــالــــدولــــة، 
قــد ســاهــم بــشــكــل فــعــال فــي تنفيذ 
خطط  في  والتشييد  البناء  برامج 
تشهدها  الــتــي  والتطوير  التنمية 
ــتـــوجـــه نــحــو  ــة، وأشــــــــاد بـــالـ ــ ــدولــ ــ الــ
ــتـــي تــطــرحــهــا  إســــنــــاد املـــشـــاريـــع الـ
الــدولــة لــشــركــات الــقــطــاع الــخــاص، 
ــة  ــيـ ــنـ ــبـ وبـــــخـــــاصـــــة مــــــشــــــروعــــــات الـ
الشراكة  مبدأ  يعزز  مما  التحتية، 
ــام والــــخــــاص،  ــعــ بــــن الـــقـــطـــاعـــن الــ
في  للعمل  الخاص  القطاع  ويحفز 

متعددة. مجاالت 
وأوضـــــح الــجــابــر أن هـــنـــاك بــعــض 
ــه الـــقـــطـــاع،  املــــعــــوقــــات الـــتـــي تــــواجــ
ــداد دراســـة  وأن الــلــجــنــة بــصــدد إعــ
شاملة لهذه املعوقات، للعمل على 
تحسن بيئة عمل قطاع املقاوالت، 
ــلـــك الـــــدراســـــة إلـــى  ورفــــــع نـــتـــائـــج تـ
ــادة رئــــيــــس الــــغــــرفــــة، بــحــيــث  ــ ــعـ ــ سـ
الصعوبات  أهــم  الــدراســة  تتضمن 
ــا  ــهــ ــهــ والــــــتــــــحــــــديــــــات الــــــتــــــي تــــواجــ
شركات املقاوالت العاملة بالدولة.

ــه ســيــتــم بــعــد تــنــفــيــذ  الفـــتـــا إلــــى أنــ

الــــدراســــة الــتــرتــيــب لــعــقــد عــــدد مــن 
املعنية  الــجــهــات  مــع  االجــتــمــاعــات 
ــاوالت،  ــ ــقـ ــ املـ ــقـــطـــاع  بـ الـــعـــالقـــة  ذات 
ــات الــــتــــي  ــ ــوقــ ــ ــعــ ــ ملــــنــــاقــــشــــة أهــــــــم املــ
تــــضــــمــــنــــتــــهــــا الــــــــــدراســــــــــة، وبــــحــــث 
واقــــــــــتــــــــــراح الــــــحــــــلــــــول املــــنــــاســــبــــة 

عليها. والتغلب  لتذليلها 
ــة خــــالل  ــنــ ــلــــجــ وأشـــــــــــاد أعــــــضــــــاء الــ
الشيخ  معالي  بتوجيه  االجتماع، 
آل  العزيز  خالد بن خليفة بن عبد 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  ثاني 
الداخلية، بإدراج الشركات العاملة 
ات،  ــاء فــي قــطــاع املـــقـــاوالت واإلنـــشـ
الضمانات  برنامج  من  لالستفادة 
وزارة  بقرار  أشــادوا  كما  الوطني، 
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
االجــتــمــاعــيــة، بــوقــف الــحــظــر على 
للشركة  الــتــابــعــة  الــشــركــات  جــمــيــع 
املــخــالــفــة، واقـــتـــصـــار الــحــظــر فــقــط 
عــلــى الــســجــل الـــتـــجـــاري املــخــالــف، 
خـــصـــوصـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــأخــيــر 
تـــســـديـــد رواتـــــــــب الــــعــــمــــال، وقــــــرار 
العمالة  بــاســتــقــدام  الــســمــاح  إعـــادة 
ــــذي مــــن شــأنــه  ــر الــ ــ الــــجــــديــــدة، األمــ
ــــاوالت  ــقـ ــ ــات املـ ــ ــركـ ــ زيــــــــادة قـــــــدرة شـ
عــلــى تــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــا، وخــاصــة 

منها. االستراتيجية  املشاريع 

الجابر خالل ترؤسه االجتماع

مايكل ديتر مديرًا تنفيذيًا  لـ »المناعي«
السيد  تعين  املــنــاعــي،  أعــلــن مجمع شــركــات 
مــايــكــل ديــتــر مــديــرًا تــنــفــيــذيــا لــعــمــلــيــات قطر، 
ويــتــمــتــع الــســيــد ديـــتـــر بــخــبــرة تـــزيـــد عـــن 30 
ــركـــات مـــعـــروفـــة عـــاملـــيـــا، إذ شغل  عـــامـــا مـــع شـ
ــادة الــصــنــاعــة  ــ ــ مـــنـــاصـــب إداريـــــــــة عـــلـــيـــا مــــع قـ
ونـــايـــكـــي   Microsoft مــــايــــكــــروســــوفــــت  مـــثـــل 
 Walgreensوولــجــريــن بــوتــس أاليـــــنـــــس Nike
ســـتـــراوس  لــيــفــي  ومــــؤخــــرًا   ،Boots Alliance

كان  Levi Strauss & Co. حيث  كومباني  آنــد 
ــؤواًل فــــي مـــنـــاصـــب قـــيـــاديـــة مـــالـــيـــة لــهــذه  ــســ مــ
ــال عبر  ــمـ الـــشـــركـــات عـــن تــنــمــيــة وتــطــويــر األعـ
والشرق  أوروبـــا  في  واسعة  مناطق جغرافية 
األوســط وأفريقيا. ويأتي إلى مجمع شركات 
املـــنـــاعـــي، ولـــديـــه خـــبـــرات واســـعـــة فـــي تــطــويــر 
ــاء املــــؤســــســــات وإعـــــــــادة هــيــكــلــة  ــنــ ــســــوق وبــ الــ

الشركات وعمليات الدمج واالستحواذ.

مجلس  ورئيس  الدولة،  وزير  السيد  محمد  بن  أحمد  سعادة  اجتمع 
روهصار  السيدة  سعادة  مع  قطر،  في  الحرة  المناطق  هيئة  إدارة 

بكجان وزيرة التجارة التركية، أمس، عبر تقنية االتصال المرئي. 
ناقش الجانبان سبل تعزيز العالقات التجارية بين البلدين، في مجاالت 

التجارة الدولية واالستثمار والمناطق الحرة.

تعزيز 
العالقات 

التجارية بين 
قطر وتركيا
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ــدو إنــتــرنــاشــيــونــال املــالــيــة  ــ أعــلــنــت شــركــة أوريـ
ــة كــلــيــا لـــشـــركـــة أوريــــــدو  ــلـــوكـ ــمـ املـــــحـــــدودة واملـ
املدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي، تحديد يوم 
22 ديسمبر املقبل، لدفع فوائد لحملة سندات 
بقيمة  األجـــل،  متوسط  العاملي  الــديــن  برنامج 

9.38 مليون دوالر.
ــد بــيــان لــبــورصــة قــطــر أن أوريـــــدو ســوف   وأكــ
البالغة قيمتها  السندات  الفوائد لحملة  تدفع 
واملضمونة   %3.75 بفائدة  دوالر،  مليون   500

واملستحقة في 22 يونيو 2026.
أنها ستكون   Ooredoo أعلنت آخــر،  من جانب 
املعدلة  الثامنة  للنسخة  االستراتيجي  الراعي 
من مهرجان أجيال السينمائي، والتي ستقام 

خالل الفترة من 18 وحتى 23 نوفمبر 2020.
وُيعد مهرجان أجيال السينمائي، الذي تنظمه 
مــؤســســة الـــدوحـــة لـــأفـــالم، مـــبـــادرة فــريــدة من 
نــوعــهــا، تــهــدف إلـــى تشجيع الــتــفــاعــل الــخــالق 
بشكل  الشباب  مجتمع  بني  الثقافي  والتبادل 
خاص، وبني أفراد املجتمع بشكل عام. ويهدف 
ــمـــع بــــني مــخــتــلــف  ــى الـــجـ ــ مــــهــــرجــــان أجــــيــــال إلــ

املــواطــنــون  فيهم  بمن  فــي قطر  املجتمع  فــئــات 
واملــقــيــمــون فــي قــطــر، مــن خـــالل عـــرض األفـــالم 

والفعاليات األخرى املرتبطة بهذا النشاط.
الثالثة على التوالي  وستقدم Ooredoo للسنة 
برنامج »ُصنع في قطر« والــذي سيعرض في 
19 نوفمبر 2020، ويهدف إلى دعم املواهب في 

مجتمع السينما القطرية اآلخذ في النمو.
واستنادًا إلى النجاح املستمر للمهرجان وإلى 
برنامج حكام أجيال، ستقدم مؤسسة الدوحة 
لــأفــالم نسخة مــعــدلــة لــلــمــهــرجــان هـــذا الــعــام؛ 
إذ ســتــقــام مــعــظــم األنــشــطــة بــشــكــل افــتــراضــي 
عــبــر اإلنـــتـــرنـــت؛ لــضــمــان الــحــفــاظ عــلــى صحة 
وسالمة املشاركني. ومن املتوقع أن تساهم هذه 
النسخة املعدلة من املهرجان في توسيع آفاق 
الفضاء  إلـــى  لتصل  اإلبـــداعـــي  التعبير  وروح 
االفتراضي. وسيكون من أبرز الفعاليات التي 
عـــروض ملشاهدة  عــدة  املــهــرجــان  سيتضمنها 
األفـــالم املــشــاركــة، وبــرنــامــج »ُصــنــع فــي قطر«، 
 من 

ً
وعــالــم أجــيــال لـــإبـــداع الــــذي يتضمن كـــال

جــيــكــدوم وإيـــقـــاعـــات أجـــيـــال ومـــعـــرض انـــدالع 
الفني.

ـــعـــت مــجــمــوعــة أكـــســـفـــورد لــأعــمــال 
ّ
تـــوق

العاملية زيادة االندماجات واالستحواذات 
الــخــلــيــج، ومنها  الــبــنــوك فــي منطقة  بــني 
دولة قطر خالل العام املقبل 2021، وكشفت 
املجموعة، في أحدث تقرير مالي لها، أن 
االتــجــاه نحو االنــدمــاج يــأتــي للمساعدة 
االقتصادية  التداعيات  على  ب 

ّ
التغل فــي 

ع في 
ّ
لـ »كوفيد - 19«، واالنخفاض املتوق

العالم، وهبوط  األنشطة االقتصادية في 
أســعــار الــنــفــط، مــع اســتــمــرار املــنــطــقــة في 

االعتماد على عائدات النفط.
وأكـــــدت املــجــمــوعــة أن تـــراجـــع الــنــفــط مع 
»كوفيد – 19« من املرجح أن يجبر القطاع 
ملوجة  الــتــوجــه  على  الخليجي  املــصــرفــي 
ــن االنــــدمــــاجــــات، كــمــا حـــــّدث في  ثــانــيــة مـ
املوجة األولــى بعد األزمــة املالية العاملية 

عام 2014. 
ــددًا مـــن آراء الــخــبــراء  وتـــنـــاول الــتــقــريــر عــ
الـــذيـــن أكـــــدوا أن االنـــكـــمـــاش االقــتــصــادي 

املــســتــمــر قــــد يــحــفــز املــــزيــــد مــــن عــمــلــيــات 
ــواذ فــــــي بــعــض  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االنـــــــــدمـــــــــاج، واالسـ
األســواق. الدكتور ر. سيتارامان الرئيس 
ــه من  الــتــنــفــيــذي لــبــنــك الــــدوحــــة يـــؤكـــد أنــ
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 
مع  لتتواكب  املصرفية،  الصناعة  هيكلة 
األوضاع الجديدة، وعلى رأسها التوّسع 
وإعــادة هيكلة  اإللكترونية  الخدمات  في 

الديون والقروض. 
ســــيــــتــــارامــــان يــــشــــدد عـــلـــى أن أســـالـــيـــب 
عمل الــبــنــوك واملــصــارف تــغــّيــرت، وكذلك 
تــغــيــرت مــواقــف الــعــمــالء.. هـــذه الحقائق 
لذلك،  لتبقى، ونتيجة  الجديدة موجودة 
اآلن  القانونيني  املشرعني  على  سيتعني 
إعادة تعريف اللعبة وقواعدها )النشاط 
التجارة  تشريعات  مــن حيث  املــصــرفــي(، 

ــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــالــــجــ ــعــ اإللــــكــــتــــرونــــيــــة، واملــ
للمعامالت.

ويــضــيــف: ســنــرى بــشــكــل مــتــزايــد تنفيذ 
الذكاء االصطناعي  أدوات مثل  وتسخير 
والبيانات الضخمة، والـ blockchain عبر 
تتقدم  أنشطة  وهــي  املصرفية،  الصناعة 

إلى األمام في الوقت الحالي. 

وفي حني أن معظم املحللني ال يتوقعون 
)اندماج  الحدود  النشاط عبر  الكثير من 
إقليمي ودولي( على املدى القريب، حيث 
ُيــنــظــر إلـــى الــصــفــقــات الــدولــيــة عــلــى أنها 

محفوفة باملخاطر ومعقدة.
ويـــمـــكـــن لــبــعــض املــــؤســــســــات أن تــعــتــبــر 
ــــذه وســـيـــلـــة لــتــجــمــيــع  عــمــلــيــات الــــدمــــج هـ

املوارد وتحسني الكفاءة التشغيلية. 
وتؤكد املجموعة في تقريرها أنه بصرف 
النظر عن عمليات االندماج واالستحواذ، 
ــبــــال عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا  فــــإن زيــــــادة اإلقــ
 آخــــر لــوبــاء 

ً
املـــالـــيـــة يــمــثــل إرثـــــا مــحــتــمــال

فيروس كورونا، ومع إدخال جميع الدول 
 مـــن أشـــكـــال اإلغــــالق 

ً
فـــي الــخــلــيــج شـــكـــال

وإجــــــــراءات الــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، أثــبــت 
الوباء أنه العامل املحفز الرتفاع النشاط 

املصرفي الرقمي.
ــدد مــــن حــــاالت  ــ ــــى عـ  ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـ
ــــاج، ويــصــفــهــا بــأنــهــا عـــالقـــات ما  ــــدمـ االنـ
البنك  توقيع  أبرزها   ،»19  - »كوفيد  بعد 

املاضي على  أبريل  في  العماني  املــركــزي 
بنك  بـــني  لــالنــدمــاج  التنظيمية  املــوافــقــة 
عمان العربي وبنك العز اإلســالمــي، بعد 
أن اتفقت املؤسستان على صفقة مبادلة 
ــم، والــــتــــي ســتــشــهــد حـــصـــول بــنــك  ــهــ األســ
عمان العربي على حصة 81% في الكيان.
وتضيف املجموعة: في حني كانت هناك 
فـــورة فــي أنشطة االنــدمــاج واالســتــحــواذ 
في السنوات األخــيــرة، كــان معظمها بني 
املؤسسات املحلية. فقد استفادت البنوك 
التي تتطلع إلــى االنــدمــاج على املستوى 
ــوانــــني  ــقــ ــفــــس الــ ــن وجـــــــــود نــ ــ ــــي مــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
واملــتــطــلــبــات -وغــالــبــا نــفــس املــســاهــمــني- 

كشركاء محتملني.
ومع ارتفاع الطلب على خدمات املدفوعات 
الرقمية والتكنولوجيا املالية، من املتوقع 
أن يـــتـــنـــوع عـــــدد املـــنـــتـــجـــات والـــخـــدمـــات 
أيــضــا فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء املــنــطــقــة، بينما 
اللوائح  تحديث  فــي  الحكومات  ستنظر 

والتشريعات.

»أكسفورد لألعمال«: 
زيادة االندماجات بين بنوك قطر 

سيتارامان: قواعد اللعبة 

تغيّرت.. وتعديل التشريعات مؤكّد
واقع جديد تشهده البنوك في قطر

سيت�ارامان

محمد طلبة•

QNB.. أفضل خدمات مصرفية 
في الشرق األوسط 

الدوحة -  •

أكـــبـــر   ،QNB مـــجـــمـــوعـــة  حـــصـــلـــت 
الشرق  منطقة  فــي  مالية  مؤسسة 
األوســــط وأفــريــقــيــا، عــلــى جائزتي 
لــلــخــدمــات املصرفية  »أفــضــل بــنــك 
ــة فــــــي الــــــشــــــرق األوســــــــط  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
لــلــخــدمــات  بــنــك  و«أفــــضــــل   »2021
املصرفية الخاصة في قطر 2021« 
مـــــن قـــبـــل »غــــلــــوبــــال فـــايـــنـــانـــس«. 
ــأتـــي حـــصـــول الــبــنــك عــلــى هــذه  ويـ
لجهوده  تقديرًا  املرموقة  الجوائز 
ــم تـــجـــربـــة  ــديــ ــقــ املــــتــــواصــــلــــة فـــــي تــ
مــصــرفــيــة اســتــثــنــائــيــة، بــاإلضــافــة 
ــــى تـــطـــويـــر مــنــتــجــات وخـــدمـــات  إلـ
ــمـــمـــة  مـــــصـــــرفـــــيـــــة مـــــبـــــتـــــكـــــرة مـــصـ

خصيصا لعمالئه.
وتـــخـــصـــص خــــدمــــات QNB املـــصـــرفـــيـــة الـــخـــاصـــة فــريــقــا 
مــن املــصــرفــيــني ذوي الــكــفــاءة الــعــالــيــة، يعمل عــلــى مــدار 
الساعة طــوال أيــام األســبــوع، لضمان إدارة يومية أسهل 
وأسرع وأكثر جدوى لحسابات العمالء متعددة العمالت 
ــــروض، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز فــرصــهــم  ــقـ ــ ــع والـ ــ ــــودائـ والـ

االستثمارية.
ويــــمــــثــــل الــــــفــــــوز بـــــهـــــذه الــــجــــوائــــز 
اعـــتـــرافـــا جـــديـــدًا بـــنـــمـــوذج األعـــمـــال 
قيمة  فــي تحقيق   QNB لـــ الــنــاجــح 
ــر أحـــــــدث  ــ ــبـ ــ ــة لــــعــــمــــالئــــه عـ ــ ــافـ ــ ــــضـ مـ
ــتـــجـــات املــصــرفــيــة  ــنـ الــــخــــدمــــات واملـ
جميع  لتلبية  واملصممة  الــخــاصــة 

احتياجاتهم املالية.
ــة مــن  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ وتــــــكــــــّرم الـــنـــســـخـــة الـ
جوائز الخدمات املصرفية الخاصة 
الــســنــويــة مــن »غــلــوبــال فــايــنــانــس« 
الخدمات  أفضل  تقّدم  التي  البنوك 
ــات املــــصــــرفــــيــــة لــتــلــبــيــة  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ واملـ
االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة لــعــمــالئــهــا 
ومساعدتهم  العالية،  املـــالءة  ذوي 
ــم والـــحـــفـــاظ  ــهــ ــلـــى تـــعـــزيـــز ثــــرواتــ عـ
 31 مــن  أكثر  فــي  وتتواجد مجموعة QNB حاليا  عليها. 
بلدًا وثالث قارات حول العالم، حيث تقّدم أحدث الخدمات 
عن  يــزيــد  مــا  املجموعة  فــي  ويعمل  لعمالئها.  املصرفية 
29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، 
بــاإلضــافــة إلــى شبكة واســعــة مــن أجــهــزة الــصــراف اآللــي 

تزيد عن 4,300 جهاز.

إنجاز جديد لـ »قطر الوطين«

»التجارة« تستدعي 
سيارات »جي. أم. سي«

الدوحة -  •

التجارة والصناعة، بالتعاون مع شركة  أعلنت وزارة 
ــارات »جـــــي. أم. ســي«  ــيــ املـــنـــاعـــي لـــلـــســـيـــارات وكـــيـــل ســ
ــــي. أم. ســي«  ــــاديـــــالك« عـــن اســـتـــدعـــاء مــركــبــات »جـ و«كـ
طــراز »ســيــيــرا«، و«يــوكــن«، ومركبات »كــاديــالك« طــراز 
وجود  الحتمال  وذلــك   ،2018 الصنع  سنة  »إسكاليد« 
خلل في وحدة التحكم اإللكتروني للفرامل. يأتي هذا 
اإلجراء في إطار التنسيق واملتابعة املستمرة من وزارة 
التجارة والصناعة، للتأكد من مدى التزام وتقّيد وكالء 
الـــســـيـــارات وتصحيحها  بــمــتــابــعــة عــيــوب  الـــســـيـــارات 

لحماية حقوق املستهلكني. 
التنسيق مــع وكيل الشركة  أنــه سيتم  الـــوزارة  وأكـــدت 
مع  والــتــواصــل  والتصليح  الصيانة  عمليات  ملتابعة 

العمالء، للتأكد من تنفيذ اإلجراءات وتصحيح الخلل 
والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

املستهلكني  جميع  والصناعة  الــتــجــارة  وزارة   
ّ
وتــحــث

بـــاإلبـــالغ عـــن أيـــة تـــجـــاوزات أو مــخــالــفــات بــالــتــواصــل 
التجاري،  الغش  ومكافحة  املستهلك  حماية  إدارة  مع 
والتي تستقبل الشكاوى واالقتراحات واالستفسارات، 
مـــن خـــالل قـــنـــوات الـــتـــواصـــل.. مــركــز االتـــصـــال: 16001 
وحــســاب   ،info@moci.gov.qa اإللــكــتــرونــي:  والــبــريــد 
الـــتـــواصـــل  مــــواقــــع  عـــلـــى  الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة  وزارة 
وإنستجرام   ،MOCIQATAR@ »تــويــتــر«  االجتماعي 
والصناعة  الــتــجــارة  وزارة  وتطبيق   ،MOCIQATAR
عــلــى الـــهـــواتـــف الــذكــيــة املـــتـــوفـــرة عــلــى أنــظــمــة أجــهــزة 

.MOCI_QATAR اآليفون واألندرويد

الشركة ترعى »ُصنع في قطر«

ooredoo تعلن موعد دفع الفائدة 
لحملة سندات الدين العالمي 

الدوحة -  •

أسهم أوروبا 
تتراجع بعد ازدياد »كورونا«

تــراجــعــت األســهــم األوروبـــيـــة، الــثــالثــاء، بعدما 
ــلـــى مــســتــوى فـــي ثــمــانــيــة أشــهــر،  صـــعـــدت ألعـ
حيث قّوض تشديد إجــراءات مكافحة فيروس 
ــعـــود الـــســـوق  كــــورونــــا فــــي أنــــحــــاء أوروبــــــــا صـ
املــدعــوم مــن أنــبــاء مشجعة، بشأن لقاح ملرض 

»كوفيد – 19«.
األوروبــيــة  مــؤشــر ستوكس 600 لأسهم  نــزل 
0.1%. وأغلق 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 

فــرض قيود  إلــى  السويد  ضبابية، حيث تتجه 
على حجم التجمعات العامة مع ارتفاع حاالت 
اإلصابة بـ »كوفيد – 19« فيما يقترح مستشار 
طـــبـــي بـــريـــطـــانـــي تـــعـــزيـــز نـــظـــام الـــقـــيـــود ثــالثــي 
املستويات، بعد انتهاء العزل العام الشامل في 

إنجلترا.
البنوك األوروبية بعد صعوده  وتراجع مؤشر 
بأكثر من 3%. ونزل سهم بنك »بي.بي.في.إيه« 
3.4%، بعدما قال ومنافسه األصغر »سابادل« 
إنــهــمــا يــجــريــان مــحــادثــات إلنـــشـــاء ثــانــي أكــبــر 
الــبــنــوك املــحــلــيــة فـــي إســبــانــيــا مـــن حــيــث حجم 

األصول.

عواصم - وكاالت•



16

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

أعـــلـــن االتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الــقــدم )الــفــيــفــا( عــن اســتــضــافــة 
الـــدوحـــة لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
خــال   ™2020  FIFA لــأنــديــة 
11 فــبــرايــر  إلــــى   1 الـــفـــتـــرة مـــن 
املقبل، لتقام منافساتها للمرة 
الثانية في قطر، بعد نجاحها 
ــم نــــســــخــــة الـــــعـــــام  ــيــ ــظــ ــنــ فـــــــي تــ
املــــاضــــي، والـــتـــي أحـــــرز لــقــبــهــا 

اإلنجليزي. ليفربول  نادي 
وكـــــــــــــــان مـــــــــن املـــــــــقـــــــــرر إقــــــامــــــة 
املقبل؛  ديسمبر  في  املنافسات 
إال أن التطورات التي فرضتها 
أزمــــــــة فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا فــي 
ذلك.  دون  العالم حالت  أنحاء 
ــــداد  ــفـــاض أعـ ــــوء انـــخـ ــــي ضـ وفـ
قطر  في  بالفيروس  املصابني 
خــال األشــهــر األخــيــرة يتوقع 
إتاحة الفرصة أمام املشجعني 
ــن داخـــــــل الـــــدولـــــة لـــحـــضـــور  ــ مـ
الــبــطــولــة األهـــم عــلــى مــســتــوى 

العالم.  في  األندية 
ــــرب ســـعـــادة الــشــيــخ حــمــد  وأعـ
بــن خــلــيــفــة بــن أحــمــد آل ثــانــي 
ــرة- عــن  ــ ــكــ ــ ــاد الــ ــ ــحـ ــ ــــس اتـ ــيـ ــ –رئـ
ســــعــــادتــــه بـــاســـتـــضـــافـــة قــطــر 
املــــنــــافــــســــات لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة، 
إعــدادنــا  فــي  »سننطلق  وقـــال: 
الســتــضــافــة هــذا الــحــدث املهم 

ــذي  ــ ــ ــر الـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــن الـــــنـــــجـــــاح املـ ــ ــ مـ
تــنــظــيــم نسخة  حــقــقــنــاه خـــال 
الـــعـــام املـــاضـــي مـــن الــبــطــولــة، 
والـــتـــي شــهــدت مــشــاركــة آالف 
املــشــجــعــني مــن أنــحــاء الــعــالــم، 

الـــحـــدث  ــذا  ــ هـ اســـتـــضـــافـــة  وأن 
ســـــيـــــؤّكـــــد جــــاهــــزيــــتــــنــــا نـــحـــو 

 .2022 مونديال  استضافة 
البطولة  هذه  »تمثل  وأضاف: 
فــرصــة مــهــمــة لــنــادي الــدحــيــل، 

الـــــذي يــمــثــل الـــكـــرة الــقــطــريــة، 
أبطال  من  أندية  مع  للتنافس 
الـــــعـــــالـــــم مــــثــــل نــــــــــادي بــــايــــرن 
ميونيخ بطل أوروبا، أو أندية 
جــمــاهــيــريــة كــبــرى مـــن جــمــيــع 

ــقـــارات، كــمــا شــاهــدنــاهــا في  الـ
املاضية«. النسخة 

قــال سعادة حسن   من جانبه 
للجنة  الــعــام  األمـــني  ــــذوادي  الـ
»ال  واإلرث:  للمشاريع  العليا 

شك أن استضافة بطولة كأس 
الثانية  لــلــمــرة  لــأنــديــة  الــعــالــم 
ــا فــــــرصــــــة مـــثـــالـــيـــة  ــ ــنـ ــ تــــتــــيــــح لـ
الكــتــســاب مــزيــد مـــن الــخــبــرات 
أكــثــر مـــن تنظيم  اقــتــرابــنــا  مـــع 

.»2022 مونديال 
وأضــــــــــــــــاف نـــــــاصـــــــر الـــــخـــــاطـــــر 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــجــنــة 
املــــحــــلــــيــــة املــــنــــظــــمــــة لـــبـــطـــولـــة 
 FIFA ــة ــديـ لـــأنـ ــم  ــالـ الـــعـ كـــــأس 
إلـــى  ــلـــع  »نـــتـــطـ  :™2020 قـــطـــر 
اســتــضــافــة مــبــاريــات مــونــديــال 
األنــــــــــــديــــــــــــة بـــــــحـــــــضـــــــور أكـــــبـــــر 
عـــــــدد مـــمـــكـــن مـــــن املـــشـــجـــعـــني، 
النجاح  على  البناء  ومواصلة 
ــــذي حــقــقــنــاه فـــي اســتــضــافــة  الـ
النسخة املاضية من البطولة«.

مونديال أندية العالم في الدوحة
للمرة الثانية.. وُيقام فبراير 2021

ليفربول أثن�اء تتويجه بالنسخة الماضية للبطولة

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 
وّفقت في خدمة اإلدارة والالعبين ومنتسبي الكيان

المنتخب يعود اليوم.. والكواري يكرّم البعثة

اليوم ضربة البداية لدوري األبطال

»األدعم« يخسر أمام الكوري

جاهـــزون لـ »شــــرق آســـــيا«

اسماعيل مرزوق•

الجنوبي بهدفني لهدف في  الــكــوري  أمـــام   الوطني  املنتخب  خسر 
النمساوية فيينا  العاصمة  فــي  التي جــرت  الدولية  الــوديــة  املــبــاراة 
بهدفني مقابل هدف. وتعود البعثة اليوم في ختام معسكرها الناجح، 
وبالنسبة للمباراة فقد بادر الكوري منتخبنا بهدف مبكر في الدقيقة 
األولى. بعدما أخطأ بوعام 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 37 أعاد التقدم للكوري عن طريق هوانغ جو. لتنتهي 
املباراة بفوز الكوري. ومن ناحية أخــرى، نقل فيصل راشــد الكواري 
رسالة سعادة الدكتور محمد الغياني، رئيس البعثة الدائمة ملجلس 
التعاون لــدول الخليج العربية لــدى األمــم املتحدة في فيينا، والتي 
أفــراد  الــفــريــق، وجميع  أمـــور واحتياجات  اطــمــأن خالها على كافة 
البعثة، من خال تواجده بجانب املنتخب، وتبادل الكواري الدروع 

التذكارية مع مدير املنتخب محمد سالم العطوي.

علي حسين•

تفتتح الــيــوم مــنــافــســات شـــرق آســيــا لــــدوري األبـــطـــال، حــيــث تــبــدأ أولــى 
الصيني،  مع شنغهاي شينو  األسترالي  غلوري  بيرث  بلقاء  املباريات 
الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت الدوحة ضمن املجموعة السادسة. 
و«أولــســان«  و«ســـوون سامسونج«  »تشونبوك هيونداي«  فــرق  وكانت 
قد وصلت للدوحة أمس، وتم اتباع كافة اإلجــراءات االحترازية لضمان 
سامة البعثات التي وصلت مطار حمد الدولي، وقد أبدى جميع الوفود 
رضاهم التام عّما شاهدوه من تسهيات وخدمات وإجراءات احترازية 

لضمان سامة جميع املشاركني.

العطية بطاًل لـ »رالي الشرق األوسط«

سليمان مالح•

ــــي لـــلـــســـيـــارات  ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ عـــقـــد االتـ
اجـــتـــمـــاعـــا مــهــمــا ملــنــاقــشــة الــنــتــائــج 
ــاء الـــفـــائـــزيـــن  ــ ــمــ ــ ــن أســ ــ واإلعـــــــــــــان عــ
بــالــبــطــولــة، بــعــد إلـــغـــاء رالــــي لبنان 
الــــدولــــي، حــيــث تـــم اعـــتـــمـــاد تــتــويــج 
بطلنا العاملي ناصر صالح العطية 
ــقــــب بــــطــــولــــة الــــــشــــــرق األوســـــــــط  ــلــ بــ
ــة عــشــرة  لـــلـــرالـــيـــات لــلــمــرة الـــســـادسـ
فـــي مــســيــرتــه، كــمــا اعــتــمــد االتـــحـــاد 
الدولي تتويج املاح ناصر سعدون 
ــــواري بــلــقــب املــــاحــــني فــــي فــئــة  ــكــ ــ الــ
»مــيــرك 2«، كما اعتمد رالـــي قبرص 
مـــن جـــولـــتـــني، بـــاإلضـــافـــة إلــــى رالـــي 
عمان الدولي، ليكون بطلنا العطية 
تــــوج بـــالـــجـــوالت الــثــاثــة لــلــبــطــولــة، 
 للشرق األوسط 

ً
وبالتالي يتوج بطا

للمرة العاشرة على التوالي، والـ 16 
في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي في 

الفرنسي  فــاز  كما  بالبطولة.  الــفــوز 
مــاثــيــو بــومــيــل، مـــاح بطلنا ناصر 
الــعــطــيــة، بلقب املــاحــيــني فــي الفئة 
األولــى، ليحصل على لقبه السادس 
ناصر  بطلنا  لفريق  االنضمام  منذ 
العطية. وكان بطلنا العاملي قد تّوج 
بوميل  ماتيو  الفرنسي  مــاحــه  مــع 
على مــن ســيــارة )فولكسفاغن جي 
تــي آي - آر 5( بــاملــرحــلــة األولــــى في 
ســلــطــنــة عـــمـــان، قــبــل إلـــغـــاء جولتي 
قطر واألردن، بسبب تفشي فيروس 
كـــــــورونـــــــا، ثـــــم تـــــــوج فـــــي مــرحــلــتــي 
تاريخه  فــي  السابعة  للمرة  قــبــرص 
لهذا الــرالــي. وأعلن االتــحــاد الدولي 
فـــوز املـــاح الــقــطــري نــاصــر سعدون 
لــلــمــاحــني  األول  بـــاملـــركـــز  الــــكــــواري 
لفئة »ميرك 2«، وللمرة الرابعة على 
التوالي، مع السائق الكويتي مشاري 

الظفيري الذي توج بلقب السائقني.
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ً
ــة فــــــوزًا ســهــا ــرطـ ــشـ ــرة الـ ــائــ حـــقـــق فـــريـــق طــ

ــربــــي، ضــمــن  ــعــ ــه الــ ــمـ ــلـــى غـــريـ ومـــســـتـــحـــقـــا عـ
الـــطـــائـــرة بــثــاثــيــة  ــرة  ــكـ الـ مــنــافــســات دوري 
الــشــرطــة من  فيها  مــبــاراة تمكن  فــي  نظيفة 
رد اعــتــبــاره بــعــد خــســارتــه مـــن الــعــربــي في 
نهائي أغلى الكؤوس. وكانت مباراة األمس 
الكلمة  أن  إال  الــطــرفــن،  مــن  ثــاثــيــة وعنيفة 
العليا للشرطة الذي استوعب الدرس جيدًا، 
واستطاع أن يلحق بالعربي أول خسارة له 
فــي الــــدوري، بــل وتــربــع الشرطة أيــضــا على 

صـــــدارة الــتــرتــيــب، خــاصــة أن حــامــل اللقب 
الشرطة هو نفسه الذي فاز بلقب الدوري في 
املوسم املاضي، ومن هنا فإن مباراة األمس 
الشرطة  العبو  وتمّكن  مبكرًا،  نهائيا  كانت 
قلعة  عبور  مــن  رامينا  األرجنتيني  بقيادة 
األحام بثاثية، وبنتيجة األشواط )23-25 
- /25 – 22 /25 – 22(.  وجاءت مباراة األمس 
قوية نظرًا لرغبة كل فريق في حسم املباراة، 
ــــر، ومـــن هنا  ألن الـــفـــوز يــبــعــد املــنــافــس اآلخـ
جــاءت األشـــواط لصالح الشرطة الــذي عزز 
موقفه منذ الشوط األول، عندما حقق الفوز 

للشرطة دفعة  أعــطــى  الــشــوط  25-23، وهـــذا 
مــعــنــويــة كــبــيــرة اســتــطــاع بــعــدهــا أن يعبر 
الــشــوطــن الــثــانــي والــثــالــث بنتيجة واحـــدة 
نقاط،  ثــاثــة  أغــلــى  الشرطة  ليحصد   22-25
ويرفع رصيده 12 نقطة.  ومن ناحية أخرى، 
تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الدوري 
أيضا، حيث يلعب السد مع الريان، والشمال 
مع الوكرة، في مواجهتن قويتن، ويسعى 
كــل فــريــق لتحقيق الــفــوز، وإن كــانــت فرصة 
الــريــان عــلــى الــســد أســهــل، أمـــا لــقــاء الشمال 

والوكرة فهو متكافئ.

األوروغوياني يكشف سبب الرحيل عن الريان

أجيري: أريد أن أبقى بجانب عائلتي

ــان املـــعـــتـــذر عــن  ــ ــريـ ــ ــــرف مــــــدرب الـ ــتـ ــ واعـ
ــتــــمــــرار: »لـــقـــد تــلــقــيــت الـــعـــديـــد من  االســ
ــة  ــديـ ــــن الــــــخــــــارج، ومــــــن أنـ الـــــعـــــروض مـ
خليجية كبيرة، ولكن رفضتها جميعا؛ 
ألنني بحاجة للتواجد بجانب عائلتي، 
وربما سأعمل مع أحد األندية في بلدي 

حتى أكون قريبا منهم«.
وأوضـــــح: »هـــنـــاك أحـــد أعـــضـــاء الــطــاقــم 
الـــفـــنـــي تـــوفـــي والـــــــده بــســبــب فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا، وآخــــــر والــــــــده بــاملــســتــشــفــى، 
ولــذلــك مــن الــصــعــب أن نــكــون بعيدين 
عـــن أســـرتـــنـــا الـــتـــي هـــي بــحــاجــة مــاســة 
ــظــــرف، سعيد  لـــنـــا، خـــاصـــة فـــي هــــذا الــ
بـــالـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــيــتــهــا فــــي الـــدوحـــة 
لــلــعــيــش، وقــطــر لــهــا مــكــانــة خــاصــة في 
للعودة بشرط تحسن  قلبي، ومستعد 

األوضاع الصحية«.
: »املوسم املاضي قدمنا 

ً
واستطرد قائا

مــســتــويــات جـــيـــدة، وكــــان بــاإلمــكــان أن 
نحقق نتيجة أفضل، لقد كنا منافسن 
أقـــويـــاء عــلــى الــلــقــب، لــكــن لـــم يحالفنا 

املوسم واجهتنا  بينما في هذا  الحظ، 
ــــروف الـــصـــعـــبـــة فــــي بـــدايـــة  ــظـ ــ بـــعـــض الـ
املــوســم، ولكن مع مــرور الوقت تاشت 
كــلــهــا، بــحــيــث عــمــلــنــا بــجــد وبـــقـــوة مع 
اإلدارة والــاعــبــن، كــانــت فــتــرة جــيــدة، 

والريان يبقى في القلب«.

قــيــامــه بجلب عائلته  وعـــن ســبــب عـــدم 
للعيش معه بالدوحة، قال أجيري: »لم 
يسبق أن عشت مع عائلتي في قطر حتى 
دائما  كانت  عائلتي   ،2013 سنة  خــال 
الدراسية  العطلة  خــال  لزيارتي  تأتي 
ــدي بــنــت تـــــدرس في  فــقــط واألعــــيــــاد، لــ

بـــاألوروغـــواي، وبــالــتــالــي من  الجامعة 
الصعب أن تنتقل إلى الدراسة في قطر 

بسبب اختاف املناهج«.
وقـــــال: »أحــتــفــظ بـــذكـــريـــات جــمــيــلــة مع 
الـــريـــان، وتــربــطــنــي عـــاقـــات جــيــدة مع 
الجميع، عملت في ظروف جيدة، خاصة 

األخ الــعــزيــز عــلــي ســالــم عــفــيــفــة، نــائــب 
قــدمــت  الـــتـــي  واإلدارة  ــنــــادي،  الــ رئـــيـــس 
لنا كل الــدعــم، من أجــل تهيئة الظروف 
 
ً
القرار سها للفريق... لم يكن  املناسبة 
بالعودة إلى بلدي، وأتمنى أن تتحسن 
الظروف وأعود في أقرب وقت للدوحة«.
وقال: »إن حبي للريان، وااللتزام األدبي 
الكبير، يجعلني ملزما  الكيان  مع هذا 
بــاالســتــمــرار فــي عملي وإشـــرافـــي على 
ــريـــق حـــتـــى يـــصـــل املـــــــدرب الـــبـــديـــل،  ــفـ الـ
ويــســتــلــم املــهــمــة مــنــي، وإن طـــال األمـــر 
أسابيع، حتى  ثاثة  أو  أسبوعن  ملــدة 
ال تــكــون هــنــاك أيــة هــزة أو فــجــوة فنية 
ــلـــريـــان، ويـــكـــون الــتــســلــيــم  وتـــدريـــبـــيـــة لـ
واالســـتـــام ملــن ســـوف يــأتــي مــن بعدي 

بشكل سلس«. 
الريان فريق كبير ومحترم،  وقــال: »إن 
املنافسة  في  ويمتلك طموحا مشروعا 
الــــدوري، وإن كــان ذلــك ليس  على لقب 
بــاألمــر الــســهــل لــوجــود أكــثــر مــن فريق 

سوف ينافس الريان بقوة كبيرة«.

خالل المؤتمر الصحفي

لن أترك الريان 
إال بعد وصول 

المدرب البديل

 
ً
نعم تلقيت عروضا
للتدريب من أندية 

خليجية

لم يكن القرار 
.. وقطر 

ً
سهال

ستبقى في القلب

كشف األوروغوياني أجيري، مدرب الريان، عن سبب اعتذاره 
خالل  وقال  القادمة،  الفترة  خالل  الريان  مع  االستمرار  عن 
صعبًا  قــرارًا  كان  لقد  أمــس:  عقد  الــذي  الصحفي  المؤتمر 
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 
2013 وأيضًا الموسم ونصف الحالي، تربطني عالقات طيبة مع 
الجميع، لقد فكرت طوياًل في الموضوع، ولكن الكل يعلم بما يمر 
به العالم بسبب تفشي جائحة فيروس »كورونا«، ولذلك قررت أن 

أكون بجانب عائلتي، والعودة إلى بلدي«.

سليمان مالح•

اثنان من الطاقم المساعد عائالتهم تضررت من »كورونا«

تربّع على قمة الدوري

طائرة الشرطة تعبر قلعة األحالم
إسماعيل مرزوق•

علي المناعي: منافسات قوية والتحديات أكبر

انطالق مسابقة البندقية الهوائية اليوم
ــســتــأنــف الـــيـــوم مــنــافــســات بطولة 

ُ
ت

كأس سمو األمير للرماية والقوس 
ــيــــاديــــن  والـــــســـــهـــــم عــــلــــى مــــجــــمــــع مــ
لــوســيــل، حــيــث ســيــكــون املـــوعـــد مع 
ملسافة  الهوائية  البندقية  مسابقة 
والنساء  الــرجــال  لفئة  أمــتــار  عشرة 
والـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات والـــواعـــديـــن، 
حيث سيكون أبرز املنافسن أحمد 
العلي، وعبدالله السنيدي، وعائشة 
السويدي، وهيا البلوشي. هذا وقد 
خــاض الــرمــاة أمــس تــدريــبــات قوية 
خاصة بمسابقة البندقية الهوائية 
برنامج  أمتار، ضمن  ملسافة عشرة 
ــر الـــبـــاد  ــيــ بـــطـــولـــة كــــــأس ســـمـــو أمــ
الثاني  مــن  انطلقت  والــتــي  املــفــدى، 
من  والعشرين  الثامن  وحتى  عشر 
شهر نوفمبر الحالي في مسابقات 
ــــت، والـــــتـــــراب،  ــيـ ــ ــكـ ــ الــــــشــــــوزن، واالسـ
والدبل تراب، والبندقية، واملسدس، 

والقوس، والسهم.
 وشهدت تدريبات البندقية تواجد 
ــم فـــي فــئــة الــرجــال  ــ ــاة األدعـ كــافــة رمــ

ــى تـــواجـــد  ــ ــاء، بـــاإلضـــافـــة الـ ــنــــســ والــ
نــخــبــة مــتــمــيــزة مــــن الــــواعــــديــــن فــي 
ــال عــلــي سعيد املــنــاعــي،  الــلــعــبــة. وقـ
الوطنية،  املــنــتــخــبــات  لجنة  رئــيــس 
الــبــطــولــة فــرصــة كــبــيــرة لجميع  إن 
املــشــاركــن فيها، حيث  الــريــاضــيــن 
أقام االتحاد القطري للعبة خطة من 
الرياضين  لــدى  الثقة  تعزيز  أجــل 
املــــــشــــــاركــــــن، خـــــاصـــــة بــــعــــد فـــتـــرة 

الـــتـــوقـــف، بــســبــب انـــتـــشـــار فــيــروس 
الجميع  كــورونــا، والــيــوم وبشهادة 
تمّكنا من حصد هذه النتائج التي 
نـــســـعـــى مــــن خـــالـــهـــا لــتــحــقــيــق كــل 

الخطط املطلوبة. 
وأكــد أن البطولة ما زالــت مستمرة، 
والفرص مفتوحة للجميع من أجل 
كسب أغلى ميداليات املوسم، وهذا 

شيء مهم لنا.

لقطة من اللقاء

علي المناعي من المنافسات

راشد نواف إلى الدور الثاني
لبطولة التنس الدولية بتركيا

تـــأهـــل الـــقـــطـــري الـــصـــاعـــد راشــــــد نــــــواف إلـــى 
الدور الثاني لبطولة االتحاد الدولي للتنس 
ــتـــي تــســتــضــيــفــهــا  ــات الـ ــئـ ــاشـ ــنـ لــلــنــاشــئــن والـ

تركيا. 
وجاء صعود نواف إلى الدور الثاني، إثر فوزه 
على منافسه البلغاري دراجومير دراغانوف، 
بنتيجة مجموعتن مقابل واحدة، بواقع 1-7 

 .2- 6/  6-2 /
وسيضرب نواف موعدًا في الدور الثاني مع 
الــذي تأهل  الــروســي آرثــر كوكاسيان  الاعب 

على حساب التركي إردين إيه. 
 وكان العب املنتخب القطري قد بلغ األسبوع 
املاضي الدور نصف النهائي لبطولة االتحاد 
والتي  والناشئات،  للناشئن  للتنس  الدولي 
استضافتها مؤخرًا والية موغا التركية على 

مدار أسبوع. 
ويأتي خوض نواف هذه البطولة، ضمن جولة 
في تركيا، يشارك خالها مع الاعب القطري 
ــن بـــطـــوالت  ــاري نـــايـــف فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــ ــشــ مــ
االتحاد الدولي للتنس، ويسعيان من خالها 

إلى رفع تصنيفهما الدولي للناشئن.
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يــســتــضــيــف مـــلـــعـــب املــــديــــنــــة الــتــعــلــيــمــيــة 
املــونــديــالــي أولـــى مــبــاريــات دوري أبــطــال 
تنطلق  آسيا، حيث  آسيا ملجموعة شــرق 
ــات، والــــتــــي تــجــمــع  ــهــ ــواجــ ــى املــ ــ الــــيــــوم أولــ
بـــيـــرث غـــلـــوري األســـتـــرالـــي مـــع شــنــغــهــاي 
شــيــنــو الــصــيــنــي، الــســاعــة الــــواحــــدة بعد 

املجموعة  الــدوحــة، ضمن  بتوقيت  الظهر 
السادسة. وكانت فرق تشونبوك هيونداي 
وســوون سامسونج وأولسان قد وصلت 
للدوحة أمــس وتــم اتــبــاع كافة اإلجـــراءات 
التي  البعثات  سالمة  لضمان  االحترازية 
وصلت مطار حمد الدولي، ومنها إلى مقر 
لها، بعد  املخصصة  الفنادق  إقامتها في 
إجــــراء الــفــحــص الــطــبــي لـــ »كــوفــيــد – 19«، 

وفـــق الــبــروتــوكــول الـــخـــاص، وســتــخــوض 
الخاصة  الــتــدريــب  مالعب  فــي  التدريبات 
بــمــونــديــال قــطــر 2022 بــعــد الــخــلــود إلــى 

الراحة.
وكانت مباراة شنغهاي شينهوا الصيني 
مع بيرث غلوري األسترالي مقررة ضمن 
ــة، ولــكــنــهــا  ــافـــسـ ــنـ ــن املـ ــة األولـــــــى مــ ــولـ الـــجـ
تــأّجــلــت بسبب جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 

املستجد )كوفيد - 19(.
ــو الــــيــــابــــانــــي تـــرتـــيـــب  ــيــ ــوكــ ويــــتــــصــــدر طــ
مباراتني،  مــن  نــقــاط   4 برصيد  املجموعة 
مقابل نقطة مــن مــبــاراة واحـــدة ألولــســان 
ــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي، فـــي حني  ــيـــونـــداي الــ هـ
وبــيــرث  شينهوا  شنغهاي  رصــيــد  مــــازال 
غلوري خاليًا من النقاط، حيث لم يخض 

شنغهاي أي مباراة بعد في البطولة.

الــدوحــة على استضافة  وجـــاءت مــوافــقــة 
االتحاد  ملساعدة  الشرق  منطقة  مباريات 
اآلسيوي لكرة القدم على إتمام منافسات 
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، وفـــق الـــجـــدول الــزمــنــي 
تعليق  بعد  املنافسات،  الستئناف  املقرر 
النشاط الكروي في مارس املاضي، بسبب 
فيروس  انتشار  فرضها  الــتــي  الــتــطــورات 

كورونا  في أنحاء العالم.

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  

أبرز غيابات »الصيني« إعجاب كبير

يــتــأثــر الـــفـــريـــق الــصــيــنــي بــغــيــاب 
ــه بــســبــب  ــيــ ــبــ ــن أبـــــــــرز العــ ــ عـــــــدد مــ
اإلصــــابــــة، ولـــكـــن مـــدربـــه الـــكـــوري 
أعرب  كانغ-هي  تشوي  الجنوبي 
عن أمله في تحقيق بداية ناجحة.

ـــع أن يــغــيــب عــــن صــفــوف 
ّ
ويـــتـــوق

الفريق صانع األلعاب الكولومبي 
ــنـــو، إلــــى جــانــب  جــيــوفــانــي مـــوريـ
املـــهـــاجـــم الــــكــــوري الــجــنــوبــي كيم 
شني-ووك الذي يعاني من إصابة 

منذ شهر أغسطس.
مــدرب بــيــرث غــلــوري يعتمد على 

الشباب
مــــدرب  أوال،  كـــريـــســـتـــيـــان  ــبـــر  ــتـ اعـ
ــتــــعــــدادات  اســ أن  ــــوري،  ــلـ ــ غـ بـــيـــرث 
ــم تـــكـــن مـــثـــالـــيـــة، وقــــــال:  ــ فـــريـــقـــه لـ
كـــل فــريــق ســيــتــعــامــل مـــع الــوضــع 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، نــحــن حصلنا 

ــل  ــ ــن أجـ ـــ ــرة مــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــرة قـ ــ ــتــ ــ ــــى فــ ــلـ ــ عـ
بــقــيــة  ــــني أن  ــي حـ ــ فـ االســـــتـــــعـــــداد، 
مباريات  تخوض  املجموعة  فــرق 

الدوري املحلي.
وكـــشـــف: نــحــن نــعــتــمــد عــلــى عــدد 
ــاب الــــذيــــن  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــــني الـ ــبـ ــ ــــالعـ مــــــن الـ
ــون اســــــتــــــغــــــالل هـــــذه  ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ ــيــ ــ ســ
أنفسهم،  إثبات  أجل  من  الفرصة، 
ــادة قــدر  ــفـ ــتـ ــاول االسـ ــحـ ــــوف نـ وسـ

اإلمكان من هذا األمر.
وأوضــح: نحن نــدرك أن شنغهاي 
شينهوا يمتلك عددًا من الالعبني 
ــن الــنــاحــيــة الـــفـــرديـــة،  املــمــيــزيــن مـ
ــــوف نــتــعــامــل مــعــهــم بــجــديــة،  وسـ
ولكن سنحاول أيضًا قدر وسعنا 
التكتيكي  الــجــانــب  عــلــى  الــتــركــيــز 
ــز الــــالعــــبــــني  ــيــ ــفــ ــحــ ــة تــ ــ ــ ــاولـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ومـ

الشباب.

وكــــــــــان وفــــــــد االتـــــــحـــــــاد اآلســـــيـــــوي 
ــد املــالعــب التي 

ّ
لــكــرة الــقــدم قــد تــفــق

ــافـــســـات وكـــافـــة  ــنـ ســتــســتــضــيــف املـ
ــــات،  ــبـ ــ ــــدريـ ــتـ ــ املــــــالعــــــب ومــــــالعــــــب الـ
ــة الـــحـــدث،  ــزيـ ــاهـ ــلـــوقـــوف عـــلـــى جـ لـ
وحــيــث أشـــاد الــوفــد بكل مــا قدمته 
ــراءات  ــ الـــدوحـــة مــن تــســهــيــالت وإجـ
ــن أبـــــدوا  ــ ــذيـ ــ ــة، والـ ــاركــ ــشــ لـــلـــفـــرق املــ
إعجابهم بما يشاهدونه على أرض 

الــواقــع فــي بلد املــونــديــال. وجــاءت 
زيارة وفد االتحاد اآلسيوي ملالعب 
التنظيمية  ملــهــامــه  وفــقــًا  الــبــطــولــة 
ــقـــد الــــوفــــد عــــّدة  ــا عـ ــمـ الـــرئـــيـــســـة، كـ
اللجنة  مـــع مــســؤولــي  اجــتــمــاعــات 
املـــحـــلـــيـــة املـــنـــظـــمـــة، وكــــانــــت هــنــاك 
للفنادق املخصصة  زيـــارات أخــرى 
لــلــمــنــتــخــبــات، ومــســؤولــي االتــحــاد 

اآلسيوي، وحكام البطولة.

العبو فرق المجموعة السادسة
وفد اآلسيوي  

مالعب 
البطولة

إشادة باإلجراءات

تـــقـــام املـــنـــافـــســـات عـــلـــى أربـــعـــة مـــالعـــب، هـــي: 
ــــي، واســـــتـــــاد املـــديـــنـــة  ــدولــ ــ اســــتــــاد خـــلـــيـــفـــة الــ
الــتــعــلــيــمــيــة، واســتــاد الــجــنــوب، وهـــي مــالعــب 
 
ً
الــعــالــم »2022 ️™ قــطــر«، فضال بــطــولــة كــأس 

ــم بــــن حـــمـــد بـــنـــادي  عــــن مــلــعــب اســــتــــاد جـــاسـ
السد.

وفــيــمــا يــخــص الــحــضــور الــجــمــاهــيــري، فمن 
الـــواضـــح أيـــضـــًا أنــــه لـــن يـــكـــون هـــنـــاك ســمــاح 
ــان الــــحــــال فــي  ــ بـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــر، كـــمـــا كـ
من  قــدر  أكبر  لتوفير  الــقــارة،  غــرب  منافسات 
األمن لجميع الفرق املتنافسة، دون استثناء، 

الفرص. تكافؤ  مبدأ  وإلتاحة 

ثّمن 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 
والبروتوكول  الصحية  بــاإلجــراءات  نفسه  الــوقــت 
الطبي الصارم املعتمد الذي تتبعه اللجنة املنظمة 

والجهات ذات الصلة في دولة قطر.
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تقام يومي الجمعة والسبت بمالعب »الشاطئية«

الدوحة جاهزة النطالق 
الجولة العالمية لمنافسات 3×3

ملنافسات  الــعــاملــيــة  الــجــولــة  وتنطلق  ســاعــات 
3×3، والتي يشرف عليها اتحاد السلة، حيث 
ــدادات النــطــاق  ــعــ ــتــ ــدأت الــتــجــهــيــزات واالســ ــ بـ
الـــحـــدث الــعــاملــي الــكــبــيــر بــمــشــاركــة 12 فــريــقــا، 
وستقام املباريات على ماعب الكرة الشاطئية 
املنظمة  اللجنة  أعلنت  الــغــرافــة، حيث  بــنــادي 
املــشــتــركــة عـــن جــاهــزيــة الـــدوحـــة الســتــضــافــة 
الحدث االستثنائي العاملي، والذي يقام يومي 

20 و21 نوفمبر الحالي.  
وتم اإلعان عن الجاهزية للجولة العاملية من 
املالكي  السلة 3x3، بحضور علي  ماعب كرة 
أمني السر العام لاتحاد القطري لكرة السلة، 
وايجناسيو سورينتو مدير فعاليات االتحاد 
الـــدولـــي لــــ 3x3، وكــــان مـــن املــفــتــرض أن تــقــام 
البطولة في شهر أبريل املاضي وتم تأجيلها 
بسبب جــائــحــة كــورونــا »كـــوفـــيـــد-19«، والــتــي 
في  األنشطة  كافة  على  وأثـــرت  العالم  ضربت 
ــان هــنــاك مــوعــد مــقــتــرح لــهــا في  الــعــالــم، ثـــم كـ
شهر يونيو املاضي، ولكن تم االستقرار على 

أن تقام البطولة في نوفمبر.
وحــصــل اتـــحـــاد الــســلــة عــلــى مــوافــقــة االتــحــاد 

ليكون موعدًا إلقامة  املوعد  هــذا  الدولي على 
ــدة مــن أهــم الــجــوالت  الــبــطــولــة، الــتــي تعد واحـ
التي ينظمها االتحاد الدولي سنويا لاعبني 
جدًا،  مهمة  أصبحت  التي  املنافسات  تلك  في 
بعد أن دخلت األلعاب األوملبية كلعبة رسمية 

في برنامج أوملبياد طوكيو املقبل.
وســــوف تــكــون هـــذه الــجــولــة الــعــاملــيــة بمثابة 
ــام العـــبـــي الــعــنــابــي لــلــمــشــاركــة في  ــ فـــرصـــة أمـ
بطولة قوية، ال سيما أن املرحلة املقبلة سوف 
تشهد استحقاقا مهما لهم، وهو املشاركة في 
تصفيات املرحلة النهائية املؤهلة لألوملبياد، 
والــتــي كــان مــقــررًا أن تقام فــي الهند فــي شهر 
مــــارس املـــاضـــي، ولــكــن تــأجــلــت أيــضــا بسبب 

»كورونا«.
املحترفني  من  فريقا   12 البطولة  في  ويشارك 
قام ملدة 

ُ
ت العالم، وسيلعبون 19 مباراة  حــول 

يومني.  
وشــهــدت األيـــام األخــيــرة وصــول وفــد االتحاد 
الدولي إلى الدوحة وباشر مهام عمله، واطلع 

على كل اإلجراءات الخاصة بالبطولة. 
ــد عــلــي ســعــيــد املــالــكــي أمــــني الـــســـر الــعــام  ــ وأكـ

لـــاتـــحـــاد الـــقـــطـــري لـــكـــرة الـــســـلـــة، اكـــتـــمـــال كــل 
في  للبطولة  الــقــويــة  لانطاقة  التحضيرات 
ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن الترتيبات 
كـــافـــة ســـــارت عــلــى الـــوجـــه األكــــمــــل، مـــن خــال 
الـــحـــرص عــلــى تــطــبــيــق الـــبـــروتـــوكـــول الــطــبــي 
الــخــاص بـــ »كــوفــيــد-19«، والـــذي يشمل الفرق 
وجميع الوفود املشاركة في البطولة، وذلك من 
الوباء  من  الحماية  معايير  أعلى  توفير  أجــل 
ــة مـــشـــددة وصـــارمـــة  ــرازيـ ــتـ ــق إجــــــــراءات احـ وفــ

تهدف إلى سامة الجميع.
ــكـــي: ســتــكــون الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة  ــالـ وتـــابـــع املـ
مــتــوافــرة وبــشــكــل مــوســع فــي فــنــادق البطولة 
وخدمة  الطبية  العيادات  ستتوافر  كما  كافة، 
اإلســـــــعـــــــاف فــــــي املــــــاعــــــب الـــــتـــــي تــســتــضــيــف 

املباريات.
وقال املالكي: ال بد من تحية شكر وتقدير لكل 
الجهات الرسمية التي أسهمت بصورة كبيرة 

في إقامة هذا الحدث االستثنائي.  
الجماهيري  الحضور  سيكون  املالكي:  وقــال 
متاحا لهذه الفعالية، التي يتمثل نجاحها في 

الجمهور.

في نصف نهائي كأس أوريدو

الوكرة والسيلية.. والريان والغرافة
مـــع انــتــهــاء مـــبـــاريـــات ربــــع الــنــهــائــي 
لبطولة كأس Ooredoo ملوسم 2020-

والسيلية  الوكرة  فرق  تأهلت   ،2021
والــغــرافــة والــريــان إلــى الـــدور نصف 

النهائي للبطولة.
ــات ربـــــــع الـــنـــهـــائـــي  ــاريـــ ــ ــبـ وأوفــــــــــت مـــ
بــوعــودهــا، حــيــث حفلت املــواجــهــات 
ــرة مــع  ــ ــوكـ ــ ــة الــــتــــي جـــمـــعـــت الـ ــ ــعـ ــ األربـ
السيلية،  مــع  والعربي  الخريطيات، 
والغرافة مع السد، والريان مع الخور 

حفلت جميعها باإلثارة والندية.
الترجيح  بركات  مباراتان  وانتهت 
من عامة الجزاء، بعد انتهاء الوقت 
األصــــلــــي بــــالــــتــــعــــادل، فـــيـــمـــا انــتــهــت 
لتمهد  األصلي،  الوقت  في  مباراتان 
ــالــــدور نصف  ــهـــات ســاخــنــة بــ ملـــواجـ

النهائي.
الوكرة كــان أول املتأهلني إلــى الــدور 
نــصــف الــنــهــائــي، بــعــد تــخــطــي عقبة 

الــخــريــطــيــات بــنــتــيــجــة 4-3 بــركــات 
الــتــرجــيــح، لــيــتــفــوق الـــوكـــرة بــأربــعــة 

أهداف مقابل ثاثة. 
أمــــــا ثــــانــــي املـــتـــأهـــلـــني فــــكــــان فـــريـــق 
السيلية، بعد تغلبه على العربي 4-5 
بركات الترجيح، بعد انتهاء الوقت 
اإليجابي بهدفني  بالتعادل  األصلي 

لكل فريق، 
ليلجأ الــفــريــقــان بــعــد انــتــهــاء الــوقــت 
األصــلــي إلــى ركـــات الــتــرجــيــح، التي 
أهداف  السيلية بخمسة  فيها  تفوق 
مــقــابــل أربــــعــــة، فــيــمــا تـــأهـــل الــغــرافــة 
الــســد بنتيجة 2-4،  فـــوزه عــلــى  بــعــد 
ــع فــي  ــ ــرابـ ــ ــان املـــقـــعـــد الـ ــ ــريـ ــ وحــــجــــز الـ
الخور  على  بتفوقه  النهائي،  نصف 
الحـــق  وقـــــت  وفـــــي  رد،  دون  بــــهــــدف 
سيتم تحديد موعد مباريات نصف 
ــرة والـــســـيـــلـــيـــة  ــ ــوكــ ــ الـــنـــهـــائـــي بـــــني الــ

والريان والغرافة.

لقطة من مباراة الوكرة والخريطيات

انطالق الجولة الرابعة لمنافسات الدرجة الثاني�ة

تقام حتى موعد مونديال 2022

  منتديات افتراضية حول الطب الرياضي بـ »سبيتار«
منتديات  إطـــاق سلسلة  »ســبــيــتــار«  أعــلــن 
افتراضية تناقش كتاب »مجموعة سبيتار 
الــعــلــمــيــة لــلــطــب الـــريـــاضـــي«، والـــتـــي سيتم 
تنظيمها بشكل شهري بداية من ديسمبر 
املــقــبــل، وحــتــى مــوعــد انــطــاق بطولة كأس 
ــقــــدم قـــطـــر نــوفــمــبــر 2022،  ــرة الــ ــكـ الـــعـــالـــم لـ
اإلنترنت  عبر  املنتديات  سلسلة  وستتيح 
ــي مـــجـــال الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  لــلــمــهــنــيــني فــ
فرصة التفاعل والتعرف على أهم البحوث 
ــلـــقـــة بـــالـــطـــب  ــع املـــتـــعـ ــ ــيـ ــ ــــواضـ ــلـــف املـ ــتـ ــخـ ومـ
ـــن »ســـبـــيـــتـــار«  ــي، الـــتـــي جــعــلــت مـ ــاضــ ــريــ الــ

نموذجا ناجحا في مجال الطب الرياضي.
للطب  سبيتار  »مجموعة  منتدى  ويسمح 
الرياضي« على اإلنترنت بالوصول املجاني 
إلــى أحــدث املعلومات املستندة على األدلــة 
الــتــي تــمــت تغطيتها  الــعــلــمــيــة  والـــبـــراهـــني 
من  للجمهور  العلمية،  سبيتار  مجلة  فــي 
األطباء واملدربني والرياضيني من مختلف 

بقاع العالم.

املــنــتــدى بشكل شهري،  ومــن خــال تنظيم 
بدءًا من ديسمبر 2020 وحتى كأس العالم 
2022، سيناقش  نــوفــمــبــر  فـــي  الـــقـــدم  لــكــرة 
بأربعة  تتعلق  مختلفة  مواضيع  الــخــبــراء 
ـــن كــــتــــاب »مـــجـــمـــوعـــة   مــ

ً
ــن فــــصــــا ــريــ ــشــ وعــ

الــذي تم طرحه  الــريــاضــي«،  سبيتار للطب 
فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر املــــاضــــي، حــيــث ستتم 
مــنــاقــشــة كـــل فــصــل فـــي مـــوضـــوع منفصل 

املــواضــيــع متاحة  كــل شهر، وستكون هــذه 
للجميع للتحميل مجانا 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 
األطــبــاء  رئــيــس  دوخ،  بيتر  البروفيسور 
بــاإلنــابــة فــي »ســبــيــتــار«، بــمــشــاركــة عــدد 
الثامنة  الساعة  من  بداية  املتحدثني  من 
بالتوقيت   3+« املحلي  بالتوقيت  مساء 

العاملي«.
ستتم مناقشة العديد من املواضيع املهمة 
في مجال الطب الرياضي وعلوم الرياضة، 
واستراتيجيات  والتغذية،  الترطيب  مثل: 
الطويل،  السفر  ومتاعب  والــنــوم  التعافي، 
القلبية،  والصحة  الرياضي،  النفس  وعلم 
واألمــــــــــراض لـــــدى الـــريـــاضـــيـــني، واألخــــــاق 
فــي الــطــب الــريــاضــي، وارتــجــاج الــدمــاغ في 

الرياضة، وغيرها من املواضيع.

المرخية يواجه الشحانية.. ولوسيل يلتقي الوعب

مواجهات نارية في الدرجة الثانية

ــقـــام الــــيــــوم مــــبــــاراتــــان فــــي انـــطـــاق  تـ
دوري  من  الرابعة  الجولة  منافسات 
للموسم  القدم  لكرة  الثانية  الــدرجــة 
الـــحـــالـــي، حــيــث يــلــتــقــي املـــرخـــيـــة مع 
فيما  الــخــور،  استاد  على  الشحانية 
يلعب لوسيل مع الوعب على استاد 

ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.
كــمــا تـــقـــام غــــدًا الــخــمــيــس، مــواجــهــة 
تجمع معيذر مع مسيمير، بينما تم 

تأجيل لقاء البدع مع الشمال.
ــد شــهــدت  ــانـــت الـــجـــولـــة األولــــــى قـ وكـ
فــــوز املــرخــيــة عــلــى الـــوعـــب 4-صـــفـــر، 
ــلــــى الـــــبـــــدع 2-صــــفــــر،  ــيـــر عــ ــيـــمـ ومـــسـ
والــشــحــانــيــة عــلــى لــوســيــل 2- صفر 
ــى مـــعـــيـــذر  ــ ــلـ ــ أيـــــــضـــــــا، والــــــشــــــمــــــال عـ

بالنتيجة نفسها.
وفي الجولة الثانية، فاز الشمال على 

مع  الشحانية  وتــعــادل   ،1-5 لوسيل 
الوعب  البدع على  معيذر 2-2، وفــاز 
1-صفر، واملرخية على مسيمير 2-3.

الشحانية  فــاز  الثالثة،  الجولة  وفــي 
على البدع 2-1، ومعيذر على الوعب 
ــر، ولـــوســـيـــل عـــلـــى مــســيــمــيــر  ــ ــفـ ــ 2-صـ
1-صفر، وتعادل الشمال مع املرخية 

صفر-صفر.
ويــتــصــدر الــشــمــال الــتــرتــيــب الـــعـــام، 
ويليه املرخية وصيفا، ثم الشحانية 
بــفــارق األهــــداف، ولكل منها 7  ثالثا 
 معيذر رابعا برصيد 4 

ّ
نقاط، ويحل

نــقــاط، وتــأتــي فــرق مسيمير والبدع 
ــراكــــز مـــن الــخــامــس  ولـــوســـيـــل فـــي املــ
لكل  نقاط   3 برصيد  السابع  وحتى 
مـــنـــهـــا، والــــوعــــب فــــي املــــركــــز األخـــيـــر 

بدون رصيد. »سبيت�ار«.. نموذج عاليم ناجح في الطب الريايض
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وأضــاف أن ملف قطر الستضافة 
ــّيـــز بـــالـــوضـــوح  »اآلســـــــيـــــــاد« يـــتـــمـ
الواقع،  واإلبهار، وهو على أرض 
أو املخططات  الـــورق  ولــيــس على 
أكـــثـــرهـــا  ــل إن  ــ بــ الــــتــــنــــفــــيــــذ،  ــد  ــيــ قــ
أنها  وأثــبــتــت  لــاخــتــبــار  خضعت 
ــر الـــعـــاملـــيـــة  ــيــ ــايــ ــعــ ــــى املــ ــلـ ــ وفـــــــق أعـ
املــطــلــوبــة فــي مــثــل هـــذه املــنــشــآت، 
إضـــافـــة إلــــى وجــــود بــنــيــة تحتية 
ــواء مـــطـــارا  ــ ــة، ســ ــثـ ــديـ عـــمـــاقـــة وحـ
أم ميناء  الدوليان  حمد والدوحة 
ــد، وأيـــــضـــــا املــــتــــرو  ــ ــديـ ــ ــــجـ حــــمــــد الـ
ــــرق والـــجـــســـور  ــــطـ ــــن الـ ــكـــة مـ وشـــبـ
واألنــفــاق تــقــّرب املــســافــات بــن كل 

مناطق ومدن قطر.
وقــال املــا: إن قطر وبفضل الدعم 
الـــامـــحـــدود مـــن حـــضـــرة صــاحــب 
الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل 
ــفـــدى، بــاتــت  ثــانــي أمــيــر الـــبـــاد املـ
ــثـــروة الــبــشــريــة املــؤهــلــة  تــمــتــلــك الـ
الســتــضــافــة أكــبــر الــبــطــوالت، فقد 
ــمـــار  ــثـ ــتـ راهــــــــن ســــمــــوه عـــلـــى االسـ
واآلن  ــــري،  ــطــ ــ ــقــ ــ الــ اإلنـــــــســـــــان  فــــــي 
قــطــر تحصد ثــمــار هـــذا االهــتــمــام 
ــاالت الـــريـــاضـــيـــة وغــيــر  ــ ــجـ ــ فــــي املـ
الرياضية، وتفوقنا مشهود له في 

كل األصعدة وبشهادة الجميع.

رسالة شديدة الوضوح
ــال عــبــدالــلــه املـــا مــديــر املــراســم  وقــ
ــيــــوي: إن  بــاملــجــلــس األوملـــبـــي اآلســ
قـــطـــر تـــســـعـــى بـــشـــغـــف إلـــــى تـــكـــرار 
حـــلـــم احـــتـــضـــان أبــــنــــاء الــــقــــارة فــي 
ــــك مــن  دوحـــــــة الـــخـــيـــر، ووضـــــــح ذلــ
الرسمي والشعبي  خال االهتمام 
بــاالســتــضــافــة، وهـــو مــا ملــســه وفــد 
الذي  التفتيش والتقييم اآلسيوي 
السمو  بصاحبة  بااللتقاء  تشّرف 
نــاصــر رئيس  بــنــت  مـــوزا  الشيخة 
مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع، وسعادة 

الـــشـــيـــخـــة املـــيـــاســـة بـــنـــت حـــمـــد آل 
ثــانــي رئــيــســة مجلس أمــنــاء هيئة 
ــادة الشيخة  ــعـ قــطــر، وسـ مــتــاحــف 
ــانــــي نــائــب  ــمـــد آل ثــ ــنـــت حـ ــد بـ ــنـ هـ
رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــؤســســة، 
وســعــادة الشيخ جــوعــان بــن حمد 
آل ثــانــي رئــيــس الــلــجــنــة األوملــبــيــة 
جاسم  وســعــادة  القطرية،  األهلية 
اللجنة  البوعينن أمن عام  راشــد 

األوملبية القطرية .
وكـــــان انـــطـــبـــاع الــلــجــنــة أكـــثـــر من 
التعليمية  املدينة  إن  حيث  رائـــع؛ 
ــن املـــنـــشـــآت  ــ ــيـــر مـ ــثـ تـــحـــتـــضـــن الـــكـ
ــدة فــي  ــريــ ــفــ ــــودة والــ ــــجـ الـــعـــالـــيـــة الـ
ــاد  ــتـ ــن يـــبـــقـــى اسـ ــكـ تــصــمــيــمــهــا، لـ
املـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة أيـــقـــونـــة هــذه 
ل حبة لؤلؤ في 

ّ
املنشآت، فهو يمث

عقد منشآت مونديال كأس العالم 
العاملي  الغولف  ملعب  أمــا   .2022
بكلمات  أن نصفه  مــن  أجمل  فهو 

وجمل قليلة.

مدينة العلم والرياضة
ــم بــاملــجــلــس  ــ ــراســ ــ ــر املــ ــديــ وقــــــــال مــ
األوملبي اآلسيوي: إن وجود لجنة 
ــة فــــي املـــديـــنـــة  ــويــ ــيــ الـــتـــقـــيـــيـــم اآلســ
ــة حــــــــدث غــــيــــر عــــــادي  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ

ورســـالـــة لــهــا الــكــثــيــر مــن الــــدالالت 
أبناء  يتواجد  فعندما  اإليجابية، 
قـــارة آســيــا للتنافس ريــاضــيــا في 
الثقافي  العلمي  الصرح  هــذا  مثل 
التربوي، فإنه أيضا أمر لم يسبقنا 
إلــيــه أحـــد، وهــو مــن مناطق القوة 
املبهر  القطري  امللف  فــي  والتمّيز 
بإشادة واعتراف اللجنة اآلسيوية 
خال املؤتمر الصحفي الذي ُعِقد 
فــي خــتــام زيــارتــهــم لــلــدوحــة، ومــا 
قــيــل عـــن قــطــر والـــقـــطـــريـــن وســـام 

نجاح على صدورنا جميعا.

مرتكزات االستضافة
ــد عـــبـــدالـــلـــه املـــــا أن هــنــاك  ــ ــؤّكـ ــ ويـ
يمنحها  استضافة  ألي  مرتكزات 
االتحاد اآلسيوي أو حتى الدولي 
ألي بــلــد يــرغــب فـــي االســتــضــافــة، 
ــن خــــــال اســتــضــافــتــهــا  ــ وقــــطــــر مـ
فــي 2006 والكثير  الــعــمــر  أللــعــاب 
العربية واآلسيوية  البطوالت  من 
والــدولــيــة، فــإنــهــا تمتلك كــل هــذه 
املــرتــكــزات التي يمكن مــن خالها 
الــعــمــومــيــة  الـــجـــمـــعـــيـــة  تـــبـــنـــي  أن 
ــلـــمـــجـــلـــس األوملـــــــبـــــــي اآلســـــيـــــوي  لـ
قرارها في منح شرف االستضافة، 
وهذه املرتكزات -كما قلت- تعطي 

للملف القطري قوة كبيرة.

أسس النجاح
في  املـــراســـم  إدارة  مـــديـــر  ــل  ــ وواصــ
اآلسيوي حديثه  األوملبي  املجلس 
بــالــقــول إن هــنــاك أســســا واضــحــة 
فـــي مــلــف قــطــر الســتــضــافــة دورة 
وهـــذه   ،2030 اآلســـيـــويـــة  األلــــعــــاب 
األســس مطلوبة وبــقــوة مــن الــدول 
بن  ومــن  لاستضافة،  املترشحة 
ــــس أن تـــقـــاريـــر الــلــجــنــة  ــــذه األســ هـ
ــدورة األلـــعـــاب اآلســيــويــة  ــ الــفــنــيــة لـ
من  أكــثــر  أن  أكـــدت جميعها   2006
أقيمت  متنوعة  رياضية  لعبة   38
فــعــالــيــاتــهــا عـــلـــى مــــــدار شـــهـــر فــي 
أو  تــأخــيــر  نــفــســه دون أي  املـــوعـــد 
تــعــطــيــل، ووفــــق املــواعــيــد املــحــددة 

وبدقة كبيرة.

نمتلك الثروة البشرية
وقال إن من بن النقاط القوية في 
ــود عـــدد كبير  املــلــف الــقــطــري وجــ
ــدًا مــن املــتــطــوعــن مــن أكــثــر من  جـ
مائة جنسية، ومن لغات وهويات 
أمـــر مــطــلــوب جـــدًا،  مختلفة وهـــو 
وهــذا يعني أن أبناء قطر ومعهم 
اآلســيــويــون وبــاقــي قـــارات العالم 
ســــوف يـــتـــواجـــدون فـــي الــتــنــظــيــم، 
وهو من األمــور التي يرّكز عليها 
املجلس األوملبي اآلســيــوي، حيث 

إن األلعاب اآلسيوية سوف تترك 
خلفها إرثا ماديا وبشريا.

إرث مستدام
ــا  وقــــــال إن مـــلـــف قـــطـــر يــعــتــبــر إرثــ
تقديم  إلــى  يسعى  فهو  مستداما؛ 
ألــعــاب آســيــويــة فــريــدة مــن نوعها 
يــكــن  ــم  ــ لــ إن  أكــــثــــرهــــا  وبــــمــــاعــــب 
وبكلفة  للبيئة،  صديقة  جميعها 
مالية أقل مما سوف يقدمه غيرنا؛ 
ألنــنــا جـــاهـــزون مـــن اآلن لــألــعــاب 
الــتــي ســوف تــقــام بعد 10 سنوات 
مـــن اآلن، ونـــحـــن نــعــتــبــرهــا بــوابــة 
آسيا  فــي  الــريــاضــة  نحو مستقبل 
ونحو التمّيز واإلبداع واالستدامة.

تبادل للثقافات 
ووصف مدير املراسم في املجلس 
األوملبي اآلسيوي عبدالله يوسف 
املــا املــلــف الــقــطــري بــأنــه لــم يترك 
شاردة أو واردة، واهتم بكثير من 
الــريــاضــيــة، ومنها  الــجــوانــب غير 
وتبادل  والفني،  الثقافي  الجانب 
املـــعـــرفـــة فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــهـــويـــات 
ــارة، حــيــث  ــ ــقــ ــ ــ املـــخـــتـــلـــفـــة ألبــــنــــاء ال
ــة كــل  ــدوحــ تــجــتــمــع عـــلـــى أرض الــ
الفنون والهويات والثقافات  هذه 
ــا  ــهـ ــم لــــوحــــة جــمــيــلــة ألـــوانـ ــتـــرسـ لـ

في  املشاركن  تنوع  مــن  مستمدة 
ر للجميع أفضل ظروف 

ّ
بلد سيوف

ــتـــعـــارف  ــتـــاقـــي والـــتـــنـــافـــس والـ الـ
وتبادل الخبرات والثقافات.

وضعنا معايير الجودة
 ،2006 ــام  ــعــ الــ فــــي  قـــطـــر  إن  وقــــــال 
ومــــن خــــال الــتــنــظــيــم الــتــاريــخــي 
من  الكثير  وضعت  املسبوق  غير 
واالســتــضــافــة  للتنظيم  املــعــايــيــر 
ــــآت واملـــــرافـــــق  ــــشـ ــنـ ــ واملــــــاعــــــب واملـ
األوملبي  املجلس  جعلت  السكنية 
املعايير  بــهــذه  يتمسك  اآلســيــوي 
وال يقبل املساس بها، ومــن يريد 
االســـتـــضـــافـــة عــلــيــه أن يــثــبــت أنــه 
قـــــادر عــلــى تــوفــيــر هــــذه املــعــايــيــر 
ــتـــي أحـــدثـــتـــهـــا قـــطـــر فــــي ألـــعـــاب  الـ
العمر، والتي ما زالت آسيا تعيش 

ذكرياتها الجميلة.

دوحة اإلبهار
وأضــاف: إنني من خال رئاستي 
املـــراســـم األوملــبــيــة، وكــذلــك  للجنة 
اآلسيوية  التقييم  لجنة  عضوية 
حضرت ثاث ألعاب آسيوية بعد 
ألــعــاب الــعــمــر فــي الـــدوحـــة 2006، 
وكانت في غوانزو الصينية، وفي 
العاصمة  وفــي  الجنوبية،  كــوريــا 
اإلنــــدونــــيــــســــيــــة جـــــاكـــــرتـــــا، وفــــي 
هـــذه الــــــدورات كــنــت أحــــرص على 
وإيــجــابــيــات  لسلبيات  االســتــمــاع 
أي استضافة، ووجدت أن الدوحة 
ــلــــق فــي  ــم، وأكـــــثـــــر مـــــا عــ ــهــ ــهــــرتــ أبــ
بن  الشيخ محمد  البطل  أذهانهم 
حــمــد آل ثـــانـــي الـــــذي صــعــد على 
صهوة الجواد إلى أعلى املدرجات 
وعلى  الرئيسية  للمنصة  املقابلة 
ارتــفــاع أكثر مــن 15 مترًا مــن أجل 
إيــقــاد الشعلة األوملــبــيــة فــي حدث 
فريد وأسطوري. ودائما ما نقول 
إن قطر ال بد أن تضع لها بصمة 

واضحة في جميع املحافل.

:» عبدالله المال مدير المراسم بالمجلس األولمبي اآلسيوي لـ »

صاحبة السمو 
أعطت ملف قطر 2030 أبعادًا إيجابية

علي حسين•

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

ألي استضافة رياضية كانت أو غير رياضية.

إقامة المنافسات الرياضية 

في مدينة العلم 

والثقافة أمر غير مسبوق

 اإلرث الذي تركه لنا 
»آسياد 2006« سنبين 

عليه حلم اإلبداع والتمّيز

 مصير استضافة ألعاب 
2030 تحدده 45 لجنة 

أولمبي�ة آسيوية في مسقط

 آسيا لم تنَس بعُد   
االفتت�اح األسطوري  

وجواد الشيخ محمد بن حمد

وفد »اآلسيوي«الشيخ محمد بن حمد آل ثاني

عبدهللا المال
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حول            العالم

واشنطن - وكاالت•

املنتخب جو بايدن  الرئيس  يرّكز 
ــيـــل الـــفـــريـــق  ــلــــى تـــشـــكـ ــــوده عــ ــهــ ــ جــ
األساسي للعاملني معه في البيت 
األبــيــض، فــي الــوقــت الــذي يواصل 
ــــس دونـــــــالـــــــد تــــرامــــب  ــيـ ــ ــرئـ ــ فــــيــــه الـ
نتيجة  لتغيير  القانونية  معركته 
االنــتــخــابــات لــصــالــحــه رغـــم تــزايــد 

العالمات على ضعف موقفه.
التطورات  وقــال مصدر مطلع على 
ــلـــني فــي  ــبــــار الـــعـــامـ إن عـــــــددًا مــــن كــ
يناقشون  االنتخابية  بايدن  حملة 
أدوارهـــــــــــم فــــي الــــفــــتــــرة االنـــتـــقـــالـــيـــة 
ــم 

ّ
تــتــســل الــــتــــي  الــــجــــديــــدة  واإلدارة 

املقبل،  يناير   20 في  الحكم  مقاليد 
وإن شغل بعض هذه األدوار قد يتم 
اإلعالن عنه خالل الساعات املقبلة.

وأضاف املصدر أنه من املتوقع أن 
سيدريك  األميركي  النائب  ينضم 
ــان رئـــيـــســـا  ريـــتـــشـــمـــونـــد الــــــــذي كـــــ
بــايــدن والــرئــيــس  مــشــاركــا لحملة 
ــمــــع الـــــــســـــــود فـــي  ــتــــجــ ــق لــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ الــ
الكونجرس إلى اإلدارة في منصب 
كبير، وكذلك ستيف ريكيتي الذي 
كــــان مــســتــشــارًا مــقــربــا مـــن بــايــدن 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. وسيجعل ذلــك 
الكونجرس  في  ريتشموند  مقعد 

عن والية لويزيانا شاغرًا.
ــل إعــــــــالم أنــــــه مــن  ــ ــائـ ــ وذكـــــــــرت وسـ
ــــي  ــالـ ــ املــــتــــوقــــع تـــســـمـــيـــة جـــــني أومـ

ديـــلـــون، الـــتـــي انــضــمــت فـــي أوائــــل 
هــــذا الـــعـــام لــفــريــق بـــايـــدن مــديــرة 
للحملة االنتخابية، نائبة لرئيس 
هيئة العاملني في البيت األبيض، 
وهي أول امرأة تقود حملة ناجحة 
ــلـــفـــوز بــالــبــيــت  لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــني لـ

األبيض.

ولم يرد أي من هؤالء على طلبات 
بــاســم  مــتــحــدث  وامــتــنــع  للتعليق 
املنتظر  التعليق. ومــن  عــن  بــايــدن 
أيضا أن يتلقى بايدن الديمقراطي 
تقريرًا من مستشاريه عن األخطار 
الــتــي تتهدد األمـــن الــقــومــي، وكــان 
بالهزيمة  يسلم  لــم  -الــــذي  تــرامــب 

فـــي االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جــــرت قبل 
ــــدن مــن  ــايـ ــ ــد مـــنـــع بـ ــ أســــبــــوعــــني- قـ
االطــــــالع عــلــى تـــقـــاريـــر املـــخـــابـــرات 
ــقــــدم فــــي الــــعــــادة  الـــســـريـــة الــــتــــي تــ
االنتخابات  فــي  الناجح  للمرشح 

خالل الفترة االنتقالية.
وفــــي مـــؤشـــر عــلــى تــحــديــات األمـــن 

ــايــــدن  ــــي ســـيـــرثـــهـــا بــ ــتـ ــ الــــقــــومــــي الـ
ــرًا مــســاء  ــريـ ــقـ ــرز« تـ ــ ــتــ ــ نـــشـــرت »رويــ
االثــنــني قــالــت فــيــه إن تــرامــب طلب 
في األسبوع املاضي بحث خيارات 
الرئيسي  الــنــووي  املــوقــع  ملهاجمة 
ــرر فـــي الــنــهــايــة  ــران، لــكــنــه قــ ــ ــ فـــي إيـ
التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة.

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى يــنــقــل تـــرامـــب 
الـــجـــمـــهـــوري مـــســـاعـــيـــه املــتــعــثــرة 
إللغاء انتصار بايدن إلى محكمة 
اتـــحـــاديـــة فـــي واليـــــة بــنــســلــفــانــيــا، 
حـــيـــث مــــن املــــرجــــح أن تـــــــؤدي أي 
انـــتـــكـــاســـة قـــانـــونـــيـــة أخــــــــرى إلـــى 
البعيدة  االحتماالت  على  القضاء 

لتحقيق مبتغاه.
وســيــنــظــر الـــقـــاضـــي مـــاثـــيـــو بــــران 
فــي دعـــوى رفعتها حملة  الــدفــوع 
فيها  9 نوفمبر، طلبت  ترامب في 
منع أكبر مسؤولي االنتخابات في 

الوالية من إعالن فوز بايدن.
ــز حــمــلــة تـــرامـــب عــلــى ادعــــاء  ــرّكـ وتـ
بأنه تم السماح للناخبني بتعديل 
أوراق التصويت املرفوضة بسبب 
أخـــــطـــــاء فـــنـــيـــة مـــثـــل عــــــدم وجـــــود 

»مظروف السرية«.
ــــة مــــحــــامــــني آخــــريــــن  ــــالثـ ــــب ثـ ــلـ ــ وطـ
االنسحاب  تــرامــب  حملة  يمثلون 
مـــن الـــدعـــوى يـــوم االثـــنـــني بــعــد أن 
إقليمية  قانونية  شركة  انسحبت 
بــــــــــــارزة مــــــن الـــــــدعـــــــوى األســـــبـــــوع 
املاضي. ووصف مستشار قانوني 
اللحظات  فــي  التغييرات  لــتــرامــب 

األخيرة بأنها »روتينية«.
ــذريـــع  الـ الـــفـــشـــل  ــان  ــ ــتـــى اآلن كـ وحـ
مــصــيــر جـــهـــود تـــرامـــب الــغــاضــبــة 
لدفع املحاكم إللغاء نتائج الفرز أو 
النتائج في واليــات  تأجيل إعــالن 

رئيسية.

بايدن يركّز على تشكيل فريق البيت األبيض
وخسائر ترامب القانونية مستمرة

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

تغيير اإلدارة األميركية
ُيعيد لحفتر كوابيس أوباما

واشنطن - وكاالت•

ــريــــاح تـــأتـــي بــمــا ال تــشــتــهــي  يـــبـــدو أن الــ
خليفة  الليبي  االنــقــالبــي  الــجــنــرال  ســفــن 
حفتر، بعد أن خسر رهانه على الرئيس 
األمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب، فــــي مــعــركــة 
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، أمـــــام مــنــافــســه 
الــديــمــقــراطــي جــو بـــايـــدن، الـــذي ال يبدي 
ــــات  ــــوريـ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــديـ ــ ــيــــر إعــــــجــــــاب بـــــــ »الـ ــبــ كــ

العربية«.
وسبق لحفتر أن اتهم الرئيس األميركي 
األســبــق بـــاراك أوبــامــا، الـــذي كــان بــايــدن 
وقــف  بــأنــه   )2016-2008( حــيــنــهــا  نــائــبــه 

ضد مشروعه االنقالبي في ليبيا.
وقـــال حفتر فــي فــبــرايــر 2017، مــع بــدايــة 
ــكـــون فــتــرتــه  ــب: أتـــمـــنـــى أن تـ ــرامــ واليـــــة تــ
الرئاسية مختلفة عن »الظلم الذي وّجهه 

أوباما إلينا«.
 مــنــح تــرامــب حفتر فــرصــة ذهبية 

ً
وفــعــال

لحكم ليبيا، وأعطاه »الضوء البرتقالي« 
مكاملة  بعد  طرابلس،  العاصمة  القتحام 
ــتــــون،  ــلـــهـــا جـــــــون بــــولــ ــيــــرة كـــــــان بـــطـ ــهــ شــ
الــذي  األمــيــركــي،  القومي  األمــن  مستشار 
قال له »إن كنَت ستهاجم فافعل بسرعة«.

فــي حياته،  فــرصــة  أهــم  لكن حفتر ضــّيــع 
وربــمــا آخـــرهـــا، عــنــدمــا فــشــل فــي احــتــالل 
ــتــــون، رغـــم  ــلــــس، كـــمـــا أوصــــــــاه بــــولــ ــرابــ طــ
مــشــاركــة عــــدة أطـــــراف أجــنــبــيــة عــســكــريــا 
إلـــى جــانــبــه فــي هـــذا الــهــجــوم، وانــدحــرت 
من  شــهــرًا   14 بــعــد  مــهــزومــة  ميليشياته 

القتال الضاري.
من حسن حظ حفتر أن بايدن لن يتولى 
 ،2021 يناير   20 فــي  إال  رسميا  الــرئــاســة 
لذلك أمام حفتر أكثر من شهرين إلعادة 
منصب  ضمان  ومحاولة  أوراقــه،  ترتيب 
ــذي  ــــوار الـــلـــيـــبـــي، الــ ــــحـ ــادي ضـــمـــن الـ ــيــ ســ

ترعاه األمم املتحدة بدعم من واشنطن.

معروف  األميركي  الديمقراطي  فالحزب 
ــاع عــــن حــقــوق  ــ ــدفـ ــ ــلـــى الـ ــه تـــركـــيـــزه عـ ــنـ عـ
اإلنسان وحرية التعبير، أكثر من الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري الـــــذي يــغــلــب عــلــيــه الــطــابــع 
ــل حــفــتــر فـــي حــقــوق  ــِجـ الــبــراغــمــاتــي. وِسـ
اإلنـــســـان ال يــدعــو لــلــفــخــر، فــمــنــذ إطــالقــه 
 ،2014 مـــايـــو   15 فـــي  الـــكـــرامـــة«  »عــمــلــيــة 
ارتــكــبــت مــيــلــيــشــيــاتــه الــعــديــد مــن جــرائــم 
الــقــتــل واالخــتــطــاف والــنــهــب، نــاهــيــك عن 
جــرائــم الــحــرب وجــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة. 
ومن املتوقع أن بايدن، الذي انتقد السجل 
الــدولــيــني، وعلى  لــداعــمــي حفتر  األســـود 
رأســهــم الــنــظــامــان املــصــري والــســعــودي، 
لــن يــكــون رحيما بــجــنــرال تــاريــخــه حافل 
املحامية حنان  اغتيال  آخرها  بالجرائم، 
الــبــرعــصــي )عــجــوز بــرقــة(، وســـط مدينة 
مرأى  وأمــام  ميليشياته،  معقل  بنغازي، 

ومسمع من الناس.
ــدة دعـــــــاوى قــضــائــيــة  ــ ويــــواجــــه حــفــتــر عـ
والقتل،  بالتعذيب  تتهمه  ضده  مرفوعة 
بناها  الــتــي  الــعــقــاريــة  مملكته  يجعل  مــا 
مــنــذ بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات فـــي الـــواليـــات 

املتحدة األميركية مهددة باالنهيار.
ــاء  ــقـــضـ ــر فـــــي الـ ــتـ ــفـ ــأن إدانــــــــــة حـ ــ ــ ــن شـ ــ ــ ومـ

األمـــيـــركـــي، أن يــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام مــزيــد 
الجنرال  حــق  فــي  الجنائية  القضايا  مــن 
ـــص حـــظـــوظـــه فــي 

ّ
ــــي، مـــمـــا يـــقـــل ــــالبـ ــقـ ــ االنـ

حال  فــي  الليبي  الجيش  قــيــادة  إمكانية 
ــــادة  ــفـــاق لــتــوحــيــده وإعـ الـــتـــوصـــل إلــــى اتـ

بنائه.
املقبلة  املرحلة  لذلك قد يسعى حفتر في 
السابقني  مع خصومه  عقد صفقات  إلى 
في الغرب الليبي، من أجل الحصول على 
مــنــصــب ســـيـــادي )قـــائـــد عــــام لــلــجــيــش(، 
القائد  يكون  بــأن  عــن شرطه  التنازل  مــع 
لــلــجــيــش، وغــيــر خــاضــع لسلطة  األعـــلـــى 

ع بـ »الحصانة«.
ّ
مدنية، مقابل التمت

ــا؛ إذ ســبــق  ــيـ ــافـ ــك قــــد ال يـــكـــون كـ ــ لـــكـــن ذلـ
قــضــايــا  فــــي  تـــوبـــعـــوا  أن  دول  ــاء  ــ ــرؤسـ ــ لـ
ــا  ــيـ ــة عــــلــــى غـــــــــرار رئـــــيـــــس صـــربـ ــيــ ــائــ ــنــ جــ
صرب  وقادة  ميلوسوفيتش،  سلوبودان 

والهرسك. البوسنة 
ومـــع وصــــول بــايــدن املــرتــقــب إلـــى البيت 
ــــض، واحـــــتـــــفـــــاظ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني  ــ ــيـ ــ ــ األبـ
ــواب، يــكــون  ــ ــنـ ــ بـــاألغـــلـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس الـ
حفتر فقَد املظلة الدولية التي كانت تتيح 
لــحــلــفــائــه، تـــزويـــده بــاألســلــحــة واملــرتــزقــة 

دون القلق بشأن العقوبات الدولية.

األمم المتحدة: أزمة إنسانية 
كاملة تتكّشف في إثيوبيا

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

جنيف - وكاالت•

قـــالـــت املـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــأمــم 
املـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الـــالجـــئـــني، أمــس 
كاملة«  إنسانية  »أزمــة  إن  الثالثاء، 
تتكشف في إثيوبيا، بعد أن فّر 27 
ألفا حتى اآلن من القتال العنيف في 

البالد إلى السودان.
ــيــــرة الــــخــــروج مــن  وأضــــافــــت أن وتــ
ــلـــغـــت نـــحـــو أربـــعـــة  الـــــبـــــالد الــــتــــي بـ
آالف يـــومـــيـــا قــــد تــشــيــر كـــذلـــك إلـــى 
ــة الـــنـــطـــاق من  ــعـ عــمــلــيــة نـــــزوح واسـ
الفرق  أن  تــيــجــراي، وأضــافــت  إقليم 
صعوبة  تجد  األرض  على  العاملة 
ر رئيس 

ّ
فــي مــواكــبــة الــتــدفــق. وحــــذ

وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أمس، من 
أن مهلة مدتها ثالثة أيام الستسالم 
قــــوات إقــلــيــم تــيــجــراي الــشــمــالــي قد 

انـــتـــهـــت، مـــمـــهـــدًا الـــطـــريـــق لــلــهــجــوم 
النهائي على عاصمة اإلقليم، وسط 
صراع مستمر منذ قرابة أسبوعني، 
يهدد بزعزعة االستقرار في مناطق 
أخرى من إثيوبيا والقرن األفريقي.

وقـــال بــابــار بــالــوخ، املتحدث باسم 
جنيف:  فــي  للصحفيني  املــفــوضــيــة 
املتحدة  لأمم  السامية  »املفوضية 
ر من أن أزمة 

ّ
لشؤون الالجئني تحذ

إنــســانــيــة كــامــلــة تــتــكــشــف مـــع فـــرار 
آالف الــالجــئــني مـــن إقــلــيــم تــيــجــراي 
اإلثيوبي يوميا بحثا عن األمان في 
شرق السودان«. وأضاف »املفوضية 
فـــي حــالــة تــأهــب لــتــقــديــم املــســاعــدة 
األوضـــاع  تسمح  عندما  لــتــيــجــراي، 

األمنية وحرية الدخول«.

واشنطن - وكاالت•

رّحــــــــــب مـــــديـــــر املــــعــــهــــد األمــــيــــركــــي 
أنطوني  الطبيب  عدية 

ُ
امل لأمراض 

ــالــــة  فـــــاوتـــــشـــــي فــــــي تــــصــــريــــح لــــوكــ
ــــالن شـــركـــة  ــإعــ ــ »فــــــرانــــــس بـــــــــرس« بــ
لقاحها  أن  األمــيــركــيــة  »مـــوديـــرنـــا« 
ــاّد لـــــ »كـــوفـــيـــد –  ــ ـــضـ الـــتـــجـــريـــبـــي املــ
في   %95 تــقــارب  بنسبة  فــّعــال   »19

مكافحة الفيروس.
ــو الـــخـــلـــيـــة  وقـــــــــال فـــــاوتـــــشـــــي، عــــضــ
الـــــرئـــــاســـــيـــــة ملــــكــــافــــحــــة كـــــــورونـــــــا، 
ــة جـــــــّدًا فــي  ــرمـ ــتـ والـــشـــخـــصـــيـــة املـــحـ

ــــحــــدة عـــلـــى صــعــيــد 
ّ
الــــــواليــــــات املــــت

»فــــكــــرة  إن  لـــلـــجـــائـــحـــة،  ــّدي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
امتالكنا لقاحا فّعااًل بنسبة %94.5 

رائعة بشكل مذهل«.
وأضاف »هذه نتيجة مذهلة حقا، ال 
ع أن تكون 

ّ
أعتقد أن أحــدًا كان يتوق

جّيدة إلى هذا الحّد«.
ويـــديـــر فــاوتــشــي املــعــهــد األمــيــركــي 
ــعــديــة الـــذي انــكــّب على 

ُ
لــأمــراض امل

لـــ »كــوفــيــد – 19« منذ  لــقــاح  تطوير 
يناير، حني نشرت الصني التسلسل 

الجيني للفيروس.

ترامب تغاىض عن جرائم حفتر في ليبي�ا
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صحة

حامد سليمان•

شـــــارك مــســتــشــفــى الــــوكــــرة، أحــد 
ــة حـــمـــد  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــيــــات مـ ــفــ ــتــــشــ مــــســ
الطبية، في سباق تحدي سيلني 
املــاضــي، وهو  السبت  أقيم  الــذي 
ســلــســلــة  ضـــمـــن  األول  ــبــــاق  الــــســ
الذي ينظمه االتحاد  دروب قطر 
ــة لـــلـــجـــمـــيـــع،  ــلــــريــــاضــ الــــقــــطــــري لــ
وأجـــــــــرى مـــخـــتـــصـــو املــســتــشــفــى 
ــة مـــــــــن الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ مــ
ــة الــــتــــي شــــــــارك فــيــهــا  ــويــ ــوعــ ــتــ الــ

املئات من مرتادي سيلني.
وأكــــــد مـــحـــمـــد مـــســـلـــم الــــدوســــري 
املدير التنفيذي للعالقات العامة 
بـــالـــوكـــالـــة بــمــســتــشــفــى الــــوكــــرة، 
أن املـــشـــاركـــة فـــي تـــحـــدي ســيــلــني 
ــع االحـــتـــفـــال  تــــأتــــي بـــالـــتـــزامـــن مــ

ولذلك  للسكري،  العاملي  باليوم 
للتوعية  فــرصــة  املــنــاســبــة  كــانــت 
ــنــــشــــاط  ــة والــ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ بـــأهـــمـــيـــة الـ
الصحة  الحفاظ على  البدني في 
ــاة صـــحـــي  ــ ــيــ ــ ــــط حــ ــمـ ــ وتـــــعـــــزيـــــز نـ

السكري.  خاصة ملرضى 
الـــوكـــرة  وأوضــــــح أن مــســتــشــفــى 
ــدث عــــبــــر عــــدة  ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ شـــــــــارك فــ
مــحــطــات، كــانــت املــحــطــة األولـــى 
ــل وبـــعـــد  ــبــ ــــري قــ ــكـ ــ ــــسـ لـــفـــحـــص الـ
الـــســـبـــاق لــلــمــشــاركــني، والــثــانــيــة 
لــلــتــدقــيــق، بــيــنــمــا ركــــزت املــحــطــة 
التثقيف  أســالــيــب  عــلــى  األخــيــرة 
الـــصـــحـــي والـــتـــغـــذيـــة الــســلــيــمــة، 
قدمها  النصائح  بعض  وتقديم 
التابعني  الــتــغــذيــة  اختصاصيو 
ملـــؤســـســـة حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة، بــهــدف 
توعية الجمهور بأهمية الحفاظ 

ــلـــى اتــــبــــاع نـــمـــط حــــيــــاة ســلــيــم  عـ
يــشــمــل تـــنـــاول الــطــعــام الــصــحــي 
ــــي  ــاضــ ــ ومـــــــمـــــــارســـــــة نـــــــشـــــــاط ريــ
بـــصـــورة مــنــتــظــمــة، لــلــوقــايــة مــن 

السمنة. وأمراض  السكري 
ــــوه بـــحـــرص املــســتــشــفــى عــلــى  ونـ
متنوعة  فــعــالــيــات  فــي  املــشــاركــة 
ــكـــري كــل  ــلـــسـ ــاملــــي لـ ــعــ ــيــــوم الــ ــالــ بــ
ــتـــطـــردًا: لـــكـــن حــرصــنــا  ــام، مـــسـ ــ عــ
ــيـــل مــن  ــلـ ــقـ ــتـ ــلــــى الـ ــذا الـــــعـــــام عــ ــ ــ هـ
ضمانًا  الجماهيرية،  الفعاليات 
لــــســــالمــــة الـــــســـــكـــــان مــــــن عــــــدوى 

»كوفيد-19«. كورونا 
ودعـــــا الــــدوســــري إلــــى مــمــارســة 
ــمـــرة،  ــتـ ــة بـــــصـــــورة مـــسـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
واتــبــاع نمط غــذائــي صــحــي، من 
أجـــل تــفــادي اإلصــابــة بــالــســكــري 
ــنـــة،  وغــــيــــره مــــن األمـــــــــراض املـــزمـ

حـــمـــد  مـــــؤســـــســـــة  أن  مـــــوضـــــحـــــًا 

نشر  على  دائمًا  الطبية حريصة 

الـــوعـــي بـــني الــســكــان حــــول نــمــط 

الصحي. الحياة 

مــن جــانــبــه، قــال رجــائــي دغمش، 

ــتـــصـــاصـــي تـــثـــقـــيـــف الـــســـكـــري  اخـ
ــرة: الـــهـــدف من  ــوكـ بــمــســتــشــفــى الـ
ــيــــة املـــســـتـــشـــفـــى بــمــنــطــقــة  ــالــ فــــعــ
سيلني هو تقديم مختلف أشكال 
وتم  السكري،  داء  حــول  التوعية 
تـــقـــســـيـــم بـــرنـــامـــجـــنـــا عــــلــــى عــــدة 
ــراء فــحــص  ــ ــواء إلجــ ــ مـــحـــطـــات، سـ
ــيـــة  ــتـــوعـ الـ ــم  ــديــ ــقــ تــ أو  الــــســــكــــري 

بسبل تفادي اإلصابة باملرض.
وأضاف: أجرينا فحص السكري 
لـ 50 مشاركًا في الفعالية، وعلى 
ــفـــحـــص قــمــنــا  ــاس نـــتـــيـــجـــة الـ ــ ــ أسـ
بــتــقــديــم عـــدة نــصــائــح، فـــإن كــان 
مــســتــوى الــســكــري لـــدى املــشــارك 
النصائح حول  له  نقدم  طبيعيًا، 
ــلــــى صــحــتــه  ــافــــظــــة عــ ــبــــل املــــحــ ســ
ــــرض، وإن  ــاملـ ــ بـ ــة  ــ ــابـ ــ ــدم اإلصـ ــ ــ وعـ
نقدم  خطورة  عوامل  لديه  كانت 

ــة تــجــنــبــه  ــفـ ــلـ ــتـ ــح مـــخـ ــائــ ــه نــــصــ ــ ــ ل

ــــري، أمــــــــا إن  ــكـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ اإلصـــــــابـــــــة بـ

ــًا فـــنـــرشـــده لــلــعــالج  ــابـ كـــــان مـــصـ

املــنــاســب، ونـــقـــدم لـــه اإلرشـــــادات 

املختلفة.  الغذائية 

وتـــابـــع دغـــمـــش: شـــاركـــنـــا أيــضــًا 

على  تثقيفية  منشورات  بتوزيع 

إلى  املخيمني في سيلني، إضافة 

تــوزيــع الــوجــبــات الــصــحــيــة على 

نأمل من خاللها  األطفال، والتي 

ــة الــــغــــذاء  ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ تــعــلــيــمــهــم عـ

الصحي.

الــفــعــالــيــة وصلت  إلــى أن  وأشـــار 

مختلف  بني  300 شخص  لقرابة 

ــعـــلـــقـــة  ــتـ مــــحــــطــــاتــــهــــا، ســـــــــــواء املـ

أو  الـــتـــغـــذيـــة  أو  بـــالـــفـــحـــوصـــات 

التثقيف.

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

المئات حرصوا على المشاركة في الفعاليةمستشفى الوكرة شارك في االحتفال باليوم العاليم للسكري

محمد مسلم الدوسري

سر شراسة »كورونا« في االنتشار 
توصل باحثون إلــى أن فيروس 
كــورونــا املستجد املسبب ملرض 
»كوفيد-19« يمتلك سالحًا سريًا 
ــبـــاط  ــه بـــاالرتـ مــخــفــيــًا، يــســمــح لــ
بمستقبل على سطح الخاليا، لم 
قبل  دوره  يعرفون  العلماء  يكن 

ذلك، فما هو؟
ووفـــق مــا نــشــره مــوقــع الجزيرة 
ــــات جـــــــاءت  ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ نـــــــــت، فـــــــــإن املـ
ــا  ــــني، واحـــــــدة أجـــراهـ ــتـ ــ مــــن دراسـ
بـــاحـــثـــون مــــن أملـــانـــيـــا وفــنــلــنــدا، 
مـــنـــهـــم لــــودوفــــيــــكــــو كـــانـــتـــوتـــي 
ــا،  ــــ كـــاســـتـــلـــفـــيـــتـــري ورافــــــــــي أوجـ
ــا بــاحــثــون من  ــراهـ واألخــــــرى أجـ
بريطانيا، منهم جيمس إل. دالي 
ونشرت  سيمونيتي،  وبــوريــس 
الدراستان في مجلة »ساينس« 

.Science
ووجــــــد الـــبـــاحـــثـــون أن فـــيـــروس 
كورونا -واسمه العلمي »سارس-

ــــوف-2″- يمتلك ســالحــًا سريًا  كــ
مخفيًا على سطحه، وهو قطعة 
ــن الـــبـــروتـــني تــســمــح  صـــغـــيـــرة مــ
ــاٍن  ــاط بــمــســتــقــبــل ثــ ــبــ ــاالرتــ ــه بــ لــ
الخاليا،  جــدًا على سطح  شائع 
بــاإلضــافــة إلــى اإلنــزيــم املــحــول لـ 
الذي   ACE2 »األنجيوتنسني2« 

.
ً
تم تحديده بالفعل مستقِبال

وهــــــذا الـــكـــشـــف مـــهـــم جــــــدًا، ألنـــه 
يــمــكــن أن يــفــســر جـــزئـــيـــًا ســبــب 
إصابة فيروس كورونا للخاليا 
الــبــشــريــة بــشــكــل فـــعـــال لــلــغــايــة، 
وبالتالي تسبب هــذا الــوبــاء في 
وفــاة أكثر من مليون و300 ألف 

شخص في العالم.

تفاعالت
ــنـــوان »عـــامـــل مضيف  وتـــحـــت عـ
آخـــــــر لـــــــســـــــارس-كـــــــوف-2« كــتــب 
في  وفنلندا  أملــانــيــا  مــن  العلماء 
الــتــقــريــر، أنـــه تــحــدد »التفاعالت 
بني املضيف )اإلنــســان املصاب( 
ــيـــروس )كـــــورونـــــا(« دخـــول  ــفـ والـ
الــخــاليــا وانــتــشــار الــفــيــروس في 
األنـــســـجـــة، ويــســتــخــدم فــيــروس 
كــــــــورونــــــــا اإلنــــــــزيــــــــم املـــــــحـــــــول لـــ 

.
ً
»األنجيوتنسني 2″ مستقِبال

مــا كشفه الــبــاحــثــون أن بــروتــني 
ــايــــك« لـــفـــيـــروس  ــبــ الــســنــبــلــة »ســ
كــورونــا املستجد يــحــتــوي على 
جزء اسمه »فيورين كليفيد أس 
1« ، وهذا الجزء يرتبط مباشرة 
بـــبـــروتـــني اســـمـــه »نــيــوروبــيــلــني 
يــوجــد  ــر  ــيـ بـــــي1«، واألخـ آر  1-أن 
ــة الـــجـــهـــاز  ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــرة فــــــي »بـ ــثــ ــكــ بــ

التنفسي والشّمي«.

ووفــــقــــًا لـــتـــقـــريـــر كــتــبــه راجـــيـــش 
ــاذ عـــلـــم الــعــقــاقــيــر  ــ ــتـ ــ ــا، أسـ ــ ــانـ ــ خـ
بجامعة أريزونا، وأوبني موتال، 
وهو باحث مساعد وأستاذ علم 
ــة بــجــامــعــة أريــــزونــــا، في  ــ ــ األدويـ
موقع »ذا كونفيرزيشن«، فإن هذا 
»ُيعد إنجازًا كبيرًا ومفاجأة، ألن 
أن نيوروبيلني  اعتقدوا  العلماء 
يؤدي أدوارًا في مساعدة الخاليا 
العصبية على إجراء االتصاالت 
الصحيحة، واملــســاعــدة فــي نمو 
األوعــيــة الــدمــويــة، وقــبــل هـــذا لم 
يــشــك أحــــد فـــي أن نــيــوروبــيــلــني 
ــًا لـــدخـــول  ــابــ ــكــــون بــ يـــمـــكـــن أن يــ
»ســــــــــــــارس-كــــــــــــــوف-2« لـــلـــجـــهـــاز 

العصبي«.
فــهــم دور  فـــإن  ووفــقــًا للباحثني، 
نيوروبيلني في عدوى »سارس-

كـــــوف-2« قــد يــســاعــد فــي اقــتــراح 
أهداف معينة للعالجات املضادة 

.
ً
للفيروسات مستقبال

دول  املتحدة  الواليات  وتتصدر 
العالم من حيث عدد اإلصابات، 
تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا 
ــيـــا واملــمــلــكــة  ــانـ ــبـ ــا وإسـ ــ ــيـ ــ وروسـ
املتحدة واألرجنتني وكولومبيا 
ــا واملـــكـــســـيـــك وبـــيـــرو  ــيــ ــالــ ــطــ وإيــ
وأملانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كــمــا تــتــصــدر الـــواليـــات املــتــحــدة 
أعــــــداد  ــن حـــيـــث  ــ مـ ــم  ــالــ ــعــ الــ دول 
الوفيات، تليها البرازيل والهند 
واملـــكـــســـيـــك واملـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة 

وإيطاليا وفرنسا.
ــديــــر الـــعـــام  مــــن جـــهـــتـــه، حـــــذر املــ
ملنظمة الصحة العاملية تيدروس 
الجمعة،  أدهــانــوم غيبريسوس، 
مــــن أنــــــه مــــا يـــــــزال ثـــمـــة »طـــريـــق 
ــيــــطــــرة عــلــى  ــبــــل الــــســ طـــــويـــــل« قــ
كــورونــا املستجد على  فــيــروس 

مستوى العالم.

ً
»كورونا« يواصل االنتشار عالميا

احذروا فيروس الروتا
وفــقــًا للموقع اإللــكــتــرونــي لـــوزارة 
الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة، فــــــإن فـــيـــروس 
الــذي يسبب  الفيروس  الروتا هو 
اإلســـــــهـــــــال غــــالــــبــــًا عــــنــــد الــــرضــــع 
ــرد  ــمـــجـ ــار، وبـ ــ ــغـ ــ ــــصـ واألطـــــــفـــــــال الـ
تعرض الشخص لفيروس الروتا، 
ــــي يـــومـــني  ــوالـ ــ ــه يـــســـتـــغـــرق حـ ــإنــ فــ
لــتــظــهــر األعـــــراض عــلــى الشخص 

املصاب.
نصيحة إرشادية

ــة لـــلـــطـــفـــل  ــيــ ــة الــــشــــخــــصــ ــ ــافـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
ــه  ــديــ والـــــــــحـــــــــرص عـــــلـــــى غـــــســـــل يــ
الناجعة  الــوســائــل  مــن  باستمرار 
فـــــــــي الــــــــوقــــــــايــــــــة مـــــــــن اإلصــــــــابــــــــة 

بالفيروسات العجلية.
وهــــذا الــفــيــروس يــســبــب اإلســهــال 
ــنــــد الـــــرضـــــع واألطـــــفـــــال  ــًا عــ ــبــ ــالــ غــ
ــعــــرض  الـــــــصـــــــغـــــــار، وبــــــمــــــجــــــرد تــ
الشخص له، فإنه يستغرق حوالي 
يــــومــــني لـــتـــظـــهـــر األعـــــــــــراض عــلــى 

الشخص املصاب. 
• األعراض:

1. ارتفاع درجة الحرارة. 
2. التقيؤ. 

3. اإلسهال. 
4. ألم في البطن. 

من  يستمر  قــد  واإلســـهـــال  التقيؤ 
3 إلــى 8 أيـــام لــدى الطفل املصاب 

بفيروس الروتا. 
وهناك أعــراض أخــرى مثل فقدان 
سوائل  -فــقــدان  والجفاف  الشهية 
الـــجـــســـم- والـــتـــي يــمــكــن أن تــكــون 
ضـــارة، خــاصــة للرضع واألطــفــال 

الصغار. 
• كيفية انتقال املرض: 

بسهولة  ينتشر  الـــروتـــا  فــيــروس 
ــد  ــ بـــــــني األطــــــــفــــــــال الــــــصــــــغــــــار، وقـ
إصــــابــــة  بــــعــــد  أو  قــــبــــل  يـــنـــتـــشـــر 
الــطــفــل بـــاإلســـهـــال، كــمــا يــمــكــن أن 
ــراد الــعــائــلــة  ــ يــنــتــقــل الــفــيــروس ألفـ
ــــاص املـــخـــالـــطـــني لــلــطــفــل  ــــخـ واألشـ

املصاب. 
ينتشر الفيروس عن طريق البراز 
إلى الفم، وهذا يعني أن الفيروس 
يخرج من جسم املصاب، وينتقل 
إلــــى فـــم شــخــص ســلــيــم إلصــابــتــه 

بالعدوى. 
الروتا  فيروس  ينتشر  أن  ويمكن 

من تلوث: 
1. اليدين. 

2. األلعاب، األسطح. 
3. الطعام. 

4. املاء. 
• الوقاية: 

* فيروس الروتا ينتشر بسهولة، 
والــنــظــافــة الــجــيــدة وغــســل اليدين 
ــان، ولــكــنــهــمــا غـــيـــر كــافــيــني  ــمـ ــهـ مـ

للتحكم في انتشار املرض. 
* لقاح الفيروسات العجلية فعال 
جدًا في الوقاية من التهاب املعدة 
ــعــــاء واإلســــهــــال واألعــــــراض  واألمــ

األخرى املصاحبة.
ــات الــعــجــلــيــة  ــيــــروســ ــفــ ــاح الــ ــقــ * لــ
ــم، ولــيــس  ــفــ ــن طـــريـــق الــ يــعــطــى عــ

بالحقن.
* أغــلــب األطـــفـــال الـــذيـــن يــأخــذون 
بـــإســـهـــال  ــــون  ــابـ ــ ــــصـ يـ ــاح ال  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
ــًا،  ــيــــروســــات الـــعـــجـــلـــيـــة إطــــالقــ ــفــ الــ
ومعظمهم تكون لديهم املناعة من 

اإلسهال الشديد.
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»بالمبارك«

ُمعلِّمو »محمد بن جاسم« يحصدون ثمار التميّز

التلميذان عمير وحمد النعيمي نجما الشهر

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.

كرّمت 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.

»البلدية« تكرّم مدرسة الوكرة 
الثانوية للبنين

مدرسة  إدارة  الــوكــرة،  ببلدية  ممثلة  والبيئة،  البلدية  وزارة  كرمت 
الــوكــرة الــثــانــويــة للبنن وذلـــك ملساهمة املــدرســة فــي تــزيــن أســـوار 
منتزة الوكرة للعائالت بلوحات وأعمال فنية بأيدي طالب املدرسة 
عبدالله  يــوســف  للسيد  تــذكــاريــا  درعـــا  البلدية  وقــدمــت  ومعلميها. 

العبدالله مدير املدرسة بهذه املناسبة.

ن فريق »جازو للسباقات« GR  من  تمكَّ
اعتالء منصة التتويج في رالي إيطاليا 
ســــرديــــنــــيــــا، وذلـــــــــك خـــــــالل مـــنـــافـــســـات 
 WRC »ــات ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــلـ ــ لـ ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــ ــــولـ ــــطـ »بـ
يــنــظــمــهــا »االتـــحـــاد  الـــتـــي   2020 لــلــعــام 
حــيــث حقق   ،FIA لــلــســيــارات«  الـــدولـــي 
الــفــريــق املــركــز الــثــالــث بــقــيــادة الــســائــق 
مركبة  مــن  عــلــى  أوجــيــيــه  سيباستيان 
الرقم  تحمل  التي   WRC يارس  تويوتا 
17، بــيــنــمــا احــتــل الــســائــق إلــفــن إيــفــنــز 
املــركــز الــرابــع عــلــى مــن مــركــبــة تويوتا 
 ،33 الــــرقــــم  تــحــمــل  ــتـــي  الـ  WRC ــارس ــ يــ
لــيــواصــل تــقــدمــه فـــي بــطــولــة الــســائــقــن 
الفريق  فــي  زمــيــلــه  عــن  14 نقطة  بــفــارق 
ــيـــه، و24 نــقــطــة عـــن الـــســـائـــق فــي  ــيـ أوجـ

الثالث. املركز 
ــزة، تـــصـــدر  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــفــــضــــل جــــهــــودهــــم املـ وبــ
ــو مـــــركـــــبـــــات تـــــويـــــوتـــــا تـــرتـــيـــب  ــ ــقـ ــ ــائـ ــ سـ
مــوا  االنـــطـــالق فــي الــيــوم الــثــانــي؛ إذ قــدَّ
الرملية  سردينيا  طرق  على  مبهرًا  أداًء 
بأربع  الــفــوز  وبــعــد  بالحصى.  املــكــســوة 
الثالث،  اليوم  في  أصل سٍت  من  مراحل 
ومــســاعــده  أوجــيــيــه  سيباستيان  احــتــل 
بفارق  الثاني  املركز  إنغراسيا  جوليان 
27.4 ثانية عن املتصدر. وقد منح الفوز 
فـــي املـــراحـــل الــســابــقــة الـــخـــبـــرة الـــالزمـــة 
فلوميني«  »كــاال  منطقة  لعبور  للفريق 
فــي  ســـاعـــد  ــا  مــ ــرتــــن،  مــ  Cala Flumini
ثانية فقط قبل   9.2 إلى  الفارق  تقليص 
املرحلة األخيرة، في حن تجاوز الفريق 
خــط الــنــهــايــة مــحــقــقــا املــركــز الــثــالــث في 
ــفـــارٍق بــلــغ 6.1 ثــانــيــة  الــتــرتــيــب الـــعـــام بـ

فــقــط عـــن املـــتـــصـــدريـــن، لــيــســجــل نــقــاطــا 
مــهــمــة أخـــــرى فـــي ســعــيــه لـــلـــفـــوز لــلــمــرة 

العالم. على مستوى  السابعة 
ــرح الـــســـيـــد كــيــه  ــ ــة، صـ ــبـ ــنـــاسـ ــذه املـ ــهــ وبــ
ــيــــس لــلــمــكــتــب  ــيــــتــــا، املــــمــــثــــل الــــرئــ فــــوجــ
فـــي منطقة  تــويــوتــا  لــشــركــة  الــتــمــثــيــلــي 
 :

ً
الشرق األوسط وآسيا الوسطى، قائال

»األداء الذي قدمه فريق جازو للسباقات 
GR أضاف املزيد من الحماس واإلثارة 
إلــــى رالـــــي إيـــطـــالـــيـــا ســـرديـــنـــيـــا. نــتــقــدم 
على  أوجييه  السائق  من   

ٍّ
لكل بالتهنئة 

ــتـــويـــج، والـــســـائـــق  ــتـ ــه مـــنـــصـــة الـ ــتـــالئـ اعـ
الصدارة في  إيفنز على محافظته على 
بــطــولــة الــســائــقــن. نــحــن حــريــصــون في 

تــويــوتــا عــلــى املـــشـــاركـــة فـــي مــنــافــســات 
رياضة سباق السيارات؛ بهدف اختبار 
التي  القاسية  الظروف  تحت  مركباتنا 
تـــقـــدمـــهـــا هـــــذه الــــســــبــــاقــــات، وبـــالـــتـــالـــي 
املــــضــــي فـــــي تــــطــــويــــر مـــركـــبـــاتـــنـــا وفــــق 
املــعــطــيــات والـــخـــبـــرات الـــتـــي نــكــتــســبــهــا 
على مضمار السباق، حيث نطّبق هذه 

ستخَدمة 
ُ
امل مركباتنا  على  التغييرات 

لتنال رضا واستحسان  الطرقات؛  على 
ــم االبــــتــــســــامــــة عــلــى  ــ ــرســ ــ الـــــعـــــمـــــالء، وتــ
وجــوهــهــم. أخــيــرًا، أود أن أشــكــر جميع 
املــشــجــعــن عــلــى إلــهــامــنــا وتــشــجــيــعــنــا، 
الــــذي يــعــد حــافــزًا مــهــمــا لــنــا فــي سبيل 

النتائج«. أفضل  تقديم 

السائق إلفين إيفنز يحتفظ بصدارة بطولة السائقين 
WRC على متن »تويوتا يارس« للراليات

WRC »ضمن منافسات »بطولة العالم للراليات
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أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي »كتار« عن انطالق معرض 
»مقتنيات قطع الفن اإلسالمي« للمهندس إبراهيم فخرو ابتداء من 

اليوم األربعاء حتى يوم 26 نوفمبر الجاري، وذلك بمناسبة اليوم 
العالمي للفن اإلسالمي.

وُيقام المعرض في مبنى 47 بالحي الثقافي من الساعة العاشرة 
صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء.

04:32   الفجر
05:53   الشروق

11:19   الظهر
14:24   العصر

16:47   المغرب
18:17   العشاء

إذاعة فرنسية تنشر نعايا 
لشخصيات على قيد الحياة

باريس - وكاالت•

اعتذرت إذاعــة »أر أف أي« الفرنسية االثنني 
من  للعديد  نعيًا  الخطأ  طريق  عــن  لنشرها 
الــشــخــصــيــات؛ مـــن بــيــنــهــا العــــب كــــرة الــقــدم 
بــيــلــيــه واملــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة وعــارضــة 
األزيــاء السابقة بريجيت بــاردو، مشيرة إلى 

»مشكلة فنية«.
وكــتــبــت اإلذاعــــــة الــعــامــة عــلــى حــســابــهــا في 
»تــويــتــر«: »لــقــد نــتــج عــن مشكلة فــنــيــة نشر 
العديد من نعايا على موقعنا. نحن نعتذر 
يتابعوننا  ملن  وكذلك  املعنيني،  لألشخاص 

ويثقون بنا«.
قادة  نعيها،  تم  التي  الشخصيات  ومــن بني 
مثل املــرشــد األعــلــى اإليــرانــي علي خامنئي، 
والــرئــيــس األمــيــركــي األســبــق جيمي كــارتــر، 
ــقـــدم بــيــلــيــه، وكـــذلـــك املــمــثــلــون  ــرة الـ ونـــجـــم كــ
ايستوود وصوفيا لورين  واملمثالت كلينت 

وبريجيت باردو وجان بول بلموندو.
وتــضــّمــنــت الــقــائــمــة أيـــضـــًا الـــوزيـــر الــســابــق 

والرئيس السابق لنادي مرسيليا.

الدوحة -  •

أطلق مركز »إبداع الفتاة«، سلسلة من 
الورش التراثية، يقدمها أبرز الحرفيني 
والــفــنــانــني، انــطــالقــًا مــن حـــرص املــركــز 
القطري  الثقافي  املـــوروث  إحــيــاء  على 
نفوس  في  وتعزيزه  عليه،  واملحافظة 

الفتيات.
وتهدف الورش لتعريف الفتيات على 
فن صناعة املبخرة، والجبس، واملدود، 
ــارات  ــهــ ــلـــى مــ ــــات عـ ــاركـ ــ ــــشـ وتـــــدريـــــب املـ
الــتــراثــيــة، وتنفيذها  الــيــدويــة  الــحــرف 
ــة، بـــهـــدف  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ بـــطـــريـــقـــة عـــصـــريـــة إبـ
املحافظة على الهوية الوطنية القطرية 

وتوثيقها.
وذكــــر املــركــز أنـــه ســيــتــم عـــرض فيديو 
ــتــــراث  ورشـــــــة جــــديــــدة مــــن ســلــســلــة الــ
الـــقـــطـــري املـــطـــور يــــوم االثـــنـــني مـــن كل 

أسبوع في الساعة العاشرة صباحًا.

املشاركة  للفتيات  يمكن  أنــه  وأوضـــح 
فـــــــي كـــــــل ورشـــــــــــــة، والــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
بوكس الــورشــة مــن خــالل التفاعل مع 
الــورشــة على »إنــســتــجــرام« في  فيديو 
التعليقات ومشاركة أفكارهم وآرائهم، 

ويتم اختيار كل أسبوع 8 فائزات، من 
إلى  مشيرًا  اإللكترونية،  القرعة  خــالل 
 كبيرًا من قبل 

ً
الــورش القــت تفاعال أن 

املتابعني على صفحات املركز بمواقع 
التواصل االجتماعي.

غروب جديد على مشيرب قلب الدوحة

التكنولوجيا تحمي آخر زرافة بيضاء في العالم

في  بالحيوانات  تهتم  منظمة  نجحت 
تــزويــد الـــزرافـــة الــبــيــضــاء الــوحــيــدة في 
الــعــالــم بــجــهــاز تــحــديــد املــواقــع العاملي 
لحماية  الرامية  الجهود  »GPS« ضمن 
الصيادين في  النادر من  الحيوان  هذا 
كــيــنــيــا. وقـــالـــت مــنــظــمــة »إســحــاقــيــنــي 
هيروال« للحفاظ على البيئة في بيان، 
نقلته وسائل إعــالم، أمــس الثالثاء، إن 
اآلن بمفردها  بــاتــت  الــبــيــضــاء  الـــزرافـــة 
ــلـــى يــد  ــثــــى وعـــجـــلـــهـــا عـ ــد مـــقـــتـــل أنــ ــعـ بـ

صيادين في مارس.
وسيعمل جهاز تحديد املواقع العاملي، 
ــة، بـــإجـــراء  ــزرافـــ املـــرفـــق بـــأحـــد قـــــرون الـــ
اختبار اتصال كل ساعة لتنبيه حراس 
الــحــيــاة الــبــريــة إلـــى مــوقــعــهــا، حسبما 

ذكرت وكالة »أسوشيتد برس«.
ــســّمــى 

ُ
ــادرة ت ــ وتــتــســبــب ســمــة وراثـــيـــة نـ

»اللوسيزم« في اللون األبيض للزرافة، 
الــتــي تــواجــه خــطــر الــصــيــد الــجــائــر في 
الحدود  مــن  بالقرب  القاحلة  السافانا 

الصومالية.
وقتل صيادون غير شرعيني في كينيا 
الـــزرافـــة الــبــيــضــاء الــوحــيــدة فــي العالم 
وعـــجـــلـــهـــا، حـــيـــث عـــثـــر عـــلـــى جــيــفــتــي 
الــزرافــتــني الــبــيــضــاويــن، الــلــتــني لــم يتم 
ــــالغ عـــن مـــشـــاهـــدة مــثــلــهــمــا فـــي أي  اإلبــ
الــعــالــم »هيكلني عظميني  فــي  آخــر  بلد 
بعدما قتلهما صيادون غير شرعيني« 
فــي محمية فــي غــاريــســا شــمــال شرقي 

كينيا.

ألماني يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية
برلين - وكاالت•

أمـــســـك صـــيـــاد ســمــك بــقــنــبــلــة مـــن الــحــرب 
الثانية كانت غارقة بأحد روافد  العاملية 
الــرايــن في أملانيا، بــداًل من اصطياد  نهر 

سمكة.
ــيـــة، االثـــنـــني، أن  وأعــلــنــت الــشــرطــة األملـــانـ

ــة  ــغ فـــي واليـ ــاد مـــن نــهــر زيــ ــطـ الـــرجـــل اصـ
رايـــنـــالنـــد بــفــالــتــس غـــربـــي أملــانــيــا قنبلة 
للحرب  تــعــود  طــولــهــا 7.5 ســنــتــيــمــتــرات 

العاملية الثانية.
تــم  الـــقـــنـــبـــلـــة  أن  ــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ وذكــــــــــــرت 
تــســلــيــمــهــا إلـــــى هــيــئــة الــتــخــلــص مــن 

الــذخــائــر، وجــرى إبــطــال مفعولها من 
ِقبل متخصصني.

مــن يعثر على مثل هذه  الشرطة  ــت 
ّ
وحــث

ــاء الـــبـــاقـــيـــة مــــن الــــحــــرب الــعــاملــيــة  ــ ــيـ ــ األشـ
بإخطارها.

»إبداع الفتاة« يطلق 
ورشًا إلحياء التراث الثقافي

صورة من بالدي

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

ص من الذخائر بألماني�ا
ّ
القنبلة تم تسليمها إلى هيئ�ة التخل

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

مركبة دراغون تلتحم بمحطة الفضاء الدولية
واشنطن - وكاالت•

أربعة  الــتــي تنقل  إكـــس«  مــن صنع »ســبــايــس  ــون«  ــ التحمت مركبة »دراغـ
رواد فضاء ليل االثنني الثالثاء بمحطة الفضاء الدولية. وأنجزت املرحلة 
األولى من االلتحام الثالثاء عند الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش على ما 
أظهرت مشاهد بثتها وكالة الفضاء األميركية )ناسا( عبر اإلنترنت. أما 
التي سميت  املركبة  وأطلقت  قليلة.  دقائق  بعد  الثانية فحصلت  املرحلة 
إكس«  »سبايس  شركة  من   »9 »فالكون  صــاروخ  بواسطة  »ريزيليينس« 
الخاصة، وتشّكل وسيلة النقل الفضائي الجديدة لناسا، بعدما اعتمدت 
على مدى تسع سنوات على املركبات الروسية. وقال رئيس »ناسا« جيم 
املتحدة  للواليات  كبير  يــوم  »هــذا  مؤتمر صحافي:  خــالل  برايندستاين، 
والـــيـــابـــان«. وكــــان الـــصـــاروخ فــالــكــون قــد انــطــلــق مــســاء االثــنــني مــن مركز 

كينيدي الفضائي.
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