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ص��اح��ب ال��س��م��و ي��ه��ن��ئ م��ل��ك��ة ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��م��ن��اس��ب��ة م����رور سبعين ع��ام��ا ع��ل��ى اع��ت��ائ��ه��ا ال��ع��رش

رئيس مجلس الوزراء يستقبل وفدا من الرابطة

»برلمانيون ألجل القدس« 
يثـمـنـــون مــواقـــف قــطــــر

الدوحة - قنا - استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة 

بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية، صباح أمس، وفًدا من رابطة »برلمانيون 

ألجل القدس« برئاسة سعادة السيد حميد بن 

عبدالله األحمر، عضو مجلس النواب اليمني.

في بداية المقابلة، أعرب رئيس وأعضاء الرابطة عن 

شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، على جهود 

دولة قطر الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني 

الشقيق.

كما جرى خالل المقابلة استعراض آخر تطورات 

األوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

حضر المقابلة سعادة السيد حسن بن عبدالله 

الغانم رئيس مجلس الشورى.

استعراض 

تطورات 

القضية 

الفلسطينية

أحدث  إطالق  عن  قطر  جامعة  أعلنت 

والتي  التمريض،  كلية  كلياتها، 

 »2022« خريف  من  ابتداًء  ستقدم 

برنامًجا مدته أربع سنوات للحصول 

حيث  تمريض،  بكالوريوس  على 

نموذًجا  تكون  أن  إلى  الكلية  تطمح 

والخدمة  والبحث  التعليم  للتميز في 

أكاديمية  تمريض  برامج  وتقديم 

الدولية  المعايير  تلبي  مبتكرة 

الصحية  الرعاية  واحتياجات 

الوطنية.  وفي تصريح لها، أكدت د. 

أسماء آل ثاني، نائب رئيس الجامعة 

أهمية  والطبية  الصحية  للعلوم 

كلية  أن  إلى  مشيرة  الحدث،  هذا 

ضمن  كلية  خامس  تعد  التمريض 

قطاع العلوم الصحية والطبية، حيث 

المجتمع  إمداد  إلى  تأسيسها  يهدف 

بممرضين أكفاء على مستوى عالمي 

صحية  رعاية  بتقديم  ملتزمين 

الصحية  االستراتيجية  مع  تتماشى 

الوطنية.

من جانب آخر، احتفلت كلية العلوم 

الصحية  العلوم  بقطاع  الصحية 

والطبية في جامعة قطر بتخريج أول 

دفعة من قسم العالج الطبيعي وإعادة 

خريجي  ضمن  العام  هذا  التأهيل 

جامعة  طالب  من   »2022« دفعة 

هذا  خريجات  عدد  بلغ  وقد  قطر، 

أمضين  خريجة،   »17« التخصص 

برنامج  في  الدراسة  من  سنوات  أربع 

بكالوريوس العالج الطبيعي.

وأكدت الدكتورة حنان عبد الرحيم، 

عميد كلية العلوم الصحية بجامعة 

قطر، فخرها بهذا اإلنجاز قائلة إن رؤية 

البرنامج، منذ تأسيسه، ركزت على 

المقدمة  الصحية  الرعاية  تحسين 

في دولة قطر من خالل المساهمة في 

قطر  دولة  في  الصحية  الرعاية  كادر 

عبر إعداد خريجين على قدٍر عاٍل من 

المعرفة والمهارة.

جامعة قطر تعلن عن أحدث كلياتها 

إطالق كلية التمريض

د. عب�د الرح�ي��م: خ���ري�ج�ون ع���لى ق����در ع����ال م�ن المعرفة والمهارة

تبدأ خريف »2022« برنامج 
بكالوريوس مدته »4« سنوات

االحتفال بتخريج أول دفعة 
م�ن قسم العاج الطبيعي

تــهــدف ـــي:  ـــان ث آل  ـــاء  أســـم د. 
أكفاء المجتمع بممرضين  إلمداد 

قام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز 

صباح  البلدية،  وزير  السبيعي  تركي  بن 

أمس، بزيارة تفقدية لمجمع رخص البناء 

سعادته  وعقد  العمل،  سير  على  للوقوف 

إدارة  مع  اجتماعا  الزيارة  هامش  على 

بالوزارة،  الخدمية  والجهات  المدني  الدفاع 

في  والتحديث  التطوير  سبل  لمناقشة 

المجمع،  في  بها  المعمول  اإلجراءات 

رخـــص  إصـــــدار  في  اإلنجاز  سرعة  بهدف 

من  اإلجراءات  توحـــيد  على  والعمل  البناء 

مختلـــــف  بين  التنســــيق  ضمان  أجل 

سعادته  أكد  حيث  المعنية،  الجـــــهات 

بين  شهرية  اجتماعات  عقد  ضرورة  على 

لمتابعة  الخدمية  والجهات  المجمع 

مستوى  رفع  في  تساهم  التي  القضايا 

مؤشرات األداء.

وّجه بتسريع اإلجراءات 

وزيـــر البـلــديـــة يتـفـقــد
مجــــمـــع رخــــص البــــنـــــاء

االجتماع  في  المركزي،  البلدي  المجلس  ناقش 

الخدمات  لجنة  إفادة  أمس،  صباح  عقده،  الذي 

توصية  على  الرد  بشأن  العامة  والمرافق 

إلى  جديدة  سلع  )إضافة  بخصوص  المجلس 

المقترح  على  بناًء  والصادرة  التموينية(،  السلع 

الرميحي،  سلطان  بن  بدر  العضو  من  المقدم 

وتقرير  توصيات  ناقش  كما   ،)4( الدائرة  ممثل 

مقترح  بشــأن  العامة  والمرافق  الخدمات  لجنة 

 8  -  6  1-( أرقام  الدوائر  في  شوارع  أسماء  تغيير 

تسمية  لجنة  اقتراح  على  بناًء   ،)20  -  11  10-  -

وكذلك  والميادين،  والشوارع  واالحياء  المناطق 

والمرافق  الخدمات  لجنة  وتقرير  توصيات 

في  شوارع  أسماء  تغيير  مقترح  بشأن  العامة 

على  بناًء   ،)14  -  11  10-  -  9  -  8( أرقام  الدوائر 

والشوارع  واألحياء  المناطق  تسمية  لجنة  اقتراح 

السيد  والتقارير  التوصيات  وعرض  والميادين، 

الخدمات  لجنة  رئيس  المهندي،  محمد  بن  علي 

العامة. والمرافق 

مقترحات بتغيير أسماء بعض الشوارع

»البلـدي« ينــاقش إضافة 
ســـلـع تمويــنـيـة جــديــدة

الخـــدمــة المـدنية: طــــــرح 
»583« وظيفة للمواطنين

الخطوط الجوية القطرية 

باقات للتصفيات النهائية

األفضل لألفراد والشركات الصغيرة

»المصرف« جائزتان دوليتان لـ
الدوحة- قنا- حصد مصرف قطر اإلسالمي »المصرف«  جائزتي 

»أفضل بنك لألفراد« و»أفضل بنك للشركات الصغيرة 

والمتوسطة« في قطر، خالل حفل توزيع جوائز التمّيز في الخدمات 

المالية لألفراد لعام »2022« من مجلة »ذا آشيان بانكر«.

ويكرم برنامج التميز في الخدمات المالية لألفراد من مجلة »ذا 

آشيان بانكر«، الذي تأسس عام »2001«، المؤسسات الرائدة في 

المجال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبعد أن توسع البرنامج 

ليشمل الشرق األوسط وإفريقيا، أصبح مرجًعا ألفضل الممارسات 

المتطورة التي يمكن للعاملين في القطاع من خاللها تقييم 

منتجاتهم وأدائهم على المدى الطويل.

وخالل الحفل االفتراضي، أشاد فريق »ذا آشيان بانكر« بجهود 

المصرف في ترسيخ مكانته في مجال الخدمات المصرفية.

 www.retaj-hotels.com
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بمناسبة مرور سبعين عاما على اعتالئها العرش

صاحب السمو
يهنئ ملكة بريطانيا

صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة،  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

ملكة  الثانية  إليزابيث  الملكة  جاللة 

مرور  بمناسبة  المتحدة،  المملكة 

سبعين عاما على اعتالئها العرش.

نائب األمير يهنئ ملكة بريطانيا
الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

نائب  ثاني  آل  حمد  بن  الله  عبد 

جاللة  إلى  تهنئة،  برقية  األمير، 

المملكة  ملكة  الثانية  إليزابيث  الملكة 

المتحدة، بمناسبة مرور سبعين عاما 

العرش. اعتالئها  على 

تضمنت التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها

وزير المواصالت يتسلم 
رسالة من وزير النقل المصري

السيد  سعادة  تسلم  قنا-  الدوحة- 

وزير  السليطي  سيف  بن  جاسم 

سعادة  من  خطية،  رسالة  المواصالت، 

الهادي  عبد  كامل  المهندس  الفريق 

مصر  جمهورية  في  النقل  وزير  الوزير، 

العربية، تضمنت التعاون بين البلدين 

والموانئ  والمواصالت  النقل  مجاالت  في 

الكفيلة  والسبل  المدني،  والطيران 

بتعزيزها.

قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عمرو 

الدين الشربيني سفير جمهورية  كمال 

مصر العربية لدى الدولة.

استعراض عالقات التعاون وسبل تطويرها

السبيعي يجتمع مع وزير 
الشؤون االستراتيجية البرازيلي

الدكتور  سعادة  اجتمع   - قنا   - الدوحة 

تركي  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله 

مع  أمس،  البلدية،  وزير  السبيعي 

وزير  روشا  فالفيو  األدميرال  سعادة 

بجمهورية  االستراتيجية  الشؤون 

البالد  يزور  الذي  المرافق  والوفد  البرازيل 

استعراض  اللقاء  خالل  جرى  حالًيا. 

في  الجانبين  بين  التعاون  عالقات 

المجاالت ذات االهتمام المشترك، وسبل 

تعزيزها وتطويرها.

وزير خارجية بوليفيا يتسلم 
نسخة من أوراق اعتماد سفيرنا

سوكري- قنا- تسّلم 

سعادة السيد روخيليو 

مايتا مايتا، وزير الخارجية 

في دولة بوليفيا متعددة 

القوميات، نسخة من أوراق 

اعتماد سعادة السيد جبر 

بن عبد الله السويدي 

سفيرًا فوق العادة مفوضًا 

لدولة قطر )غير مقيم( 

لدى دولة بوليفيا متعددة 

القوميات.

أعضاء الرابطة يعربون عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو

رئيس الوزراء يستقبل وفدا من »برلمانيون ألجل القدس«

الدوحة- قنا- استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 

ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس، وفًدا من رابطة 

»برلمانيون ألجل القدس« برئاسة سعادة السيد حميد بن عبدالله األحمر، 

عضو مجلس النواب اليمني.

في بداية المقابلة، أعرب رئيس وأعضاء الرابطة عن شكرهم وتقديرهم 

لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى على 

جهود دولة قطر الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق. 

كما جرى خالل المقابلة استعراض آخر تطورات األوضاع المتعلقة بالقضية 

الفلسطينية.

حضر المقابلة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس 

الشورى.

استعراض آخر تطورات 
أوضاع القضية الفلسطينية

على هامش معرض هانوفر بألمانيا

وكيل »التجارة« يجتمع مع مسؤولي شركات
السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  هانوفر- 

وزارة  وكيل  الخاطر،  راشد  بن  سلطان 

التجارة والصناعة، مع الدكتور سيغفريد 

روسورم رئيس اتحاد الصناعات األلمانية، 

مجلس  رئيس  كويكلر  يوخين  والسيد 

األلمانية،  ميسه«  »دويتشه  شركة  إدارة 

كال على حدة، وذلك على هامش مشاركة 

ميسي«  »هانوفر  معرض  في  قطر  دولة 

الصناعي الدولي 2022.

عدد  استعراض  االجتماعين  خالل  وجرى 

بين  بالعالقات  المتصلة  الموضوعات  من 

االتحادية،  ألمانيا  وجمهورية  قطر  دولة 

إنشاء  مجال  في  التعاون  تطوير  وسبل 

القطاع  بين  مشتركة  صناعية  مشاريع 

من  واالستفادة  البلدين،  في  الخاص 

تطوير  مجال  في  األلمانية  التجربة 

المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة، 

إضافة إلى مناقشة تنظيم وتبادل الزيارات 

والقطري  األلماني  الصناعي  القطاع  بين 

المشتركة  والفعاليات  المعارض  وتنظيم 

وتبادل الخبرات.

التجارة  وزارة  وكيل  سعادة  سلط  كما 

والصناعة، خالل االجتماعين، الضوء على 

التي  الناجحة  االقتصادية  السياسات 

الخاص،  القطاع  لدعم  قطر  دولة  أرستها 

والفرص  والتشريعات  الحوافز  وبّين 

لتشجيع  والهادفة  فيها  المتاحة  الواعدة 

وأصحاب  األعمال  ورجال  المستثمرين 

الشركات على االستثمار في الدولة.

التجارة  وزارة  وكيل  سعادة  اجتمع  كما 

سري  تان  السيد  مع  والصناعة، 

مجلس  رئيس  مامات  بن  عبدالرحمن 

إدارة شركة تطوير التكنولوجيا الماليزية. 

سبل  استعراض  االجتماع،  خالل  وجرى 

العديد  في  الجانبين  بين  التعاون  تعزيز 

من المجاالت وخاصة مجاالت االستثمارات 

على  الضوء  وتسليط  والتكنولوجيا، 

والحوافز  قطر  بدولة  االستثمارية  الفرص 

والتسهيالت المقدمة للمستثمرين.

من  عدد  عن  ممثلون  االجتماعات  حضر 

جناح  في  المشاركة  القطرية  الجهات 

في  قطر  دولة  وتشارك  بالمعرض.  قطر 

معرض »هانوفر ميسي« الصناعي الدولي 

إجمالية  مساحة  على  يمتد  بجناح   2022
جهة   16 ويضم  مربًعا،  متًرا  بـ821  تقدر 

من  الصناعي  المجال  في  متخصصة 

وتشمل  والخاص،  الحكومي  القطاعين 

ترويج  ووكالة  والصناعة،  التجارة  وزارة 

وواحة  الحرة،  المناطق  وهيئة  االستثمار، 

قطر،  وغرفة  والتكنولوجيا،  للعلوم  قطر 

للمال،  قطر  ومركز  للتنمية،  قطر  وبنك 

ومركز  القطريين،  األعمال  رجال  ورابطة 

قطر لالبتكارات التكنولوجية.

كما يضم جناح الدولة عدًدا من الشركات 

للصناعات  القطرية  كالشركة  الخاصة، 

للكابالت،  الدوحة  وشركة  التحويلية، 

وكيو  وسنونو،  جير،  سويتش  وكيوتيك 

الصناعية،  سهيل  ومجموعة  ترمنال، 

وشاطئ البحر.



3السنة )27( - األربعاء 2 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 1 يونيو 2022م العدد )9767( متابعات

الكعبي يبحث التعاون في مجال 
الطاقة مع مسؤول برازيلي

حملة لمكافحة التنمر 
بالمجتمع المدرسي

الدوحة - قنا - اجتمع سعادة المهندس 

الدولة  وزير  الكعبي  شريدة  بن  سعد 

األدميرال  مع  أمس،  الطاقة،  لشؤون 

الشؤون  سكرتير  روشا،  أوغوستو  فالفيو 

في  الرئاسي  المكتب  في  االستراتيجية 

جمهورية البرازيل االتحادية.

استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 

مجال  في  والتعاون  الثنائية  العالقات 

وسبل  والبرازيل،  قطر  بين  الطاقة 

تطويرها.

ثمرة  على  لالطالع  الفرصة  لهم  وُأتيحت 

مدار  على  استمرت  التي  الطالب  جهود 

إلى  التحضير  لحظة  منذ  أشهر  ستة 

حين إطالق الحملة.

في  والرغبة  القيادة  بحّس  مدفوعين 

مبكرة،  سن  منذ  أفكارهم  عن  التعبير 

الجامعي  قبل  ما  التعليم  من  وبدعم 

في  االتصال  وإدارة  قطر،  بمؤسسة 

خريجيها،  من  ومجموعة  المؤسسة، 

الدوحة   - قطر  أكاديمية  طالب  أجمع 

لتسليط  التنّمر  ظاهرة  اختيار  على 

حملة  خالل  من  وذلك  آثارها  على  الضوء 

للمجتمع  موّجهة  متكاملة  إعالمية 

المدرسي.

في  مهاراتهم  باستخدام  الطالب  قام  وقد 

وأشكاله  التنّمر  على  الضوء  تسليط 

على  السلبية  آثاره  وإبراز  المختلفة، 

المدى  وعلى  مباشرة  بصورة  ضحاياه 

من  متنوعة  مجموعة  عبر  الطويل 

الوسائط اإلعالمية. 

الطالبة  المعاضيد،  أحمد  علياء  وقالت 

 - قطر  بأكاديمية  الرابع  بالصف 

المدرسة  من  طالب  »اجتمع  الدوحة: 

جلسة  في  والثانوية  االبتدائية 

التي  المناقشات  وبعد  ذهني،  عصف 

التوعية  أهمية  على  اتفقنا  أجريناها، 

حلول  إيجاد  ومحاولة  التنمر،  بمخاطر 

لتلك  التصدي  في  المساهمة  يمكنها 

السلوكيات«.

ورّكزت الحملة على كيفية تأثير التنمر 

التنّمر،  ضحايا  فيهم  بمن  الجميع  على 

يشاهدون  من  وكذلك  يمارسونه،  ومن 

وكيف  اآلخرين،  على  التنمر  مواقف 

النفسية  صحتهم  على  سلًبا  ينعكس 

االكتئاب  من  للمعاناة  وُيعّرضهم 

المستمر  والتهرب  االضطراب،  ومشاعر 

من الذهاب إلى المدرسة.

بالصف  الطالبة  الهتمي،  حصة  وعبرت 

التاسع بأكاديمية قطر - الدوحة، والتي 

مقاطع  بتصوير  خاصا  شغفا  تمتلك 

باستخدام  المحتوى  وإنشاء  الفيديو 

حماسها  عن  المتعددة،  الوسائط 

التنمر،  مكافحة  حملة  نحو  الشديد 

 2020 مارس  في  األمر  »بدأ  تقول:  حيث 

أكاديمية  طالب  مجموعة  تلقت  عندما 

أطلقوا حملة لحظر  الدوحة ممن   - قطر 

االستخدام  البالستيكية  األكياس 

صاحب  من  رسالة  قطر،  في  الواحد 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

يهنئهم فيها على مجهوداتهم«. 

الطالب  فعل  ردة  تسجيل  »تم  وأردفت: 

شرف  لي  وكان  الرسالة  تلقيهم  عند 

ذلك  بعد  الفيديو،  مقطع  على  العمل 

فريق  من  إيجابية  تعليقات  تلقيُت 

والتي  قطر،  مؤسسة  في  االتصال 

جودة  تحسين  في  كثيًرا  ساعدتني 

شغفي  مدى  الفريق  ورأى  الفيديو. 

باستخدام الوسائط المتعددة لتوصيل 

رسالة ما، وهو ما أثار فكرة صقل مهارات 

رسالة  لتوصيل  الطالب  لدى  التواصل 

ومشاركتها  لهم  بالنسبة  أهمية  تمّثل 

مع المجتمع، وقد كانت محاربة التنّمر 

هي الرسالة التي اختارها الطالب«. 

فصواًل  كطالب  »حضرنا  وتابعت: 

صّممها فريق االتصال في مؤسسة قطر، 

على  كثب  عن  االطالع  فرصة  لنا  أتاحت 

التواصل.  وأساليب  وظائف  مختلف 

وبدأ الطالب بعد ذلك في مناقشة كيف 

يمكننا نشر الوعي حول هذا الموضوع، 

هي  وما  المستهدف،  الجمهور  وتحديد 

وقام  إلشراكهم.  فاعلية  األكثر  الطريقة 

لتفعيل  مختلفة  طرق  بطرح  طالب  كل 

الصور،  خالل  من  التنمر  بظاهرة  الوعي 

والرسائل  االجتماعية،  والتجارب 

اإلخبارية«.

فيديو  على  العمل  حصة  وقررت 

أن  »شعرُت  قائلة:  المتحركة  للرسوم 

سيجذب  المتحركة  الرسوم  فيديو 

واالستماع  لمشاهدته  الجمهور  انتباه 

مرئية  عناصر  من  به  لما  رسالته  إلى 

وصوتية«.

مع  بالتعاون  علياء  قامت  كذلك 

المهتمين  اآلخرين  الطالب  من  مجموعة 

قوة  باستخدام  الفوتوغرافي  بالتصوير 

تسلط  التي  القصص  سرد  في  الصور 

التنّمر  ضحايا  مشاعر  على  الضوء 

»التصوير  قالت:  حيث  الصور،  عبر 

بما  وتسجيلها  اللحظة  التقاط  فن  هو 

الصور،  نرى  فعندما  مشاعر.  من  فيها 

باحترافية،  التقاطها  تم  التي  خاصة 

في  حدثت  التي  المشاعر  إلينا  تنتقل 

التقطناها  صورة  كل  فإن  اللحظة.  تلك 

تحكي قصتها الخاصة عن التنّمر«.

أخصائية  الغزال،  دانا  شاركت  وقد 

اتصال أول في إدارة االتصاالت بمؤسسة 

قطر، وخريجة أكاديمية قطر - الدوحة، 

في  قسمها  في  آخرين  زمالء  جانب  إلى 

تصميم وإعداد فصول مناسبة للطالب، 

الوظائف  مختلف  على  لتعريفهم 

تلك  تعمل  أن  في  وتأمل  اإلعالمية. 

الفردي  اإلرشاد  إلى  باإلضافة  الفصول، 

رواة  استكشاف  من  الطالب  تمكين  على 

باألدوات  وتزويدهم  بداخلهم،  القصص 

الالزمة لتعّلم كيفية مشاركة قصصهم 

الخاصة ونقلها إلى العالم.

التفكير  سوى  يسعني  »ال  دانا:  وقالت 

ُتعّلم  )عندما  المأثور:  القول  في 

اآلخرين، فإنك تتعلم أيًضا(. لقد كانت 

الطالب،  هؤالء  مع  بثمن  ُتقدر  ال  رحلة 

يدعون  شباب  سفراء  شاهدنا  فقد 

أعمالهم  خالل  من  التنمر  مكافحة  إلى 

الفريدة.  

طالب مؤسسة قطر يوظفون مهاراتهم اإلعالمية للتصدي لها

احتفت أكاديمية قطر- الدوحة، إحدى المدارس 
العاملة تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي 

بمؤسسة قطر، بعدد من طالبها لقيادتهم 
حملة بعنوان »التنّمر يجرح الكل« خالل حفل 
تكريم خاص نّظمته لهم بحضور أولياء األمور 

وتسليم شهادات التقدير ألبنائهم. 

استعدادا لقمة تحويل التعليم

قطر تترأس االجتماع التشاوري للمنطقة العربية وغرب آسيا
 استضافت سعادة السيدة بثينة 

بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة 
التربية والتعليم والتعليم العالي، 

االجتماع اإلقليمي التشاوري 
االفتراضي للمنطقة العربية 

وغرب أسيا، استعدادًا وتمهيدًا 
لقمة تحويل التعليم/ 2022 التي 

تنعقد بالتعاون مع مكتب نائب 
األمين العام لألمم المتحدة، 

ومؤسسة التعليم فوق الجميع.

قطر  دولة  من  بمبادرة  االجتماع  هذا  يأتي 

وتأكيدًا إليمانها الحقيقي والتزامها المستمر 

بأن التعليم الجيد هو حق عالمي من حقوق 

التنمية  لتحقيق  أساسية  وقاعدة  اإلنسان، 

المستدامة. 

قائلة،  الوزيرة  سعادة  صرحت  وقد  هذا 

»دولة قطر من أشد الداعمين لقمة تحويل 

لألمم  العام  األمين  إليها  دعا  التي  التعليم، 

هذه  ُتفضي  أن  األمل  ويحدونا  المتحدة، 

والتزام  عالمي،  سياسي  حراك  إلى  القمة 

دولي تجاه التعليم؛ باعتباره عاماًل أساسيًا 

كجزء  وذلك  العام،  الصالح  لتحقيق 

أعمالنا  جدول  في  العام  األمين  رؤية  من 

المشترك«. 

االفتراضي  االجتماعي  هذا  في  شارك 

نائب  محمد،  السيدة/ أمينة  سعادة 

اللورد  وسعادة  المتحدة  لألمم  العام  األمين 

السعادة  وأصحاب  ويمبلدون  من  أحمد 

 23 لـ  الوزراء  وممثلو  التعليم  وزراء  من 

غرب  ومنطقة  العربية  المنطقة  من  دولة 

البحرين،  الجزائر،  )أفغانستان،  آسيا 

إيران،  مصر،  جيبوتي،  القمر،  جزر 

المغرب،  موريتانيا،  ليبيا،  لبنان،  األردن، 

باكستان، فلسطين، الصومال، السودان، 

وأدارت  هذا  واليمن(.  تونس،  سوريا، 

علياء  الشيخة  السفيرة  سعادة  الجلسات 

المندوب  ثاني،  آل  سيف  بن  أحمد  بنت 

المتحدة،  األمم  لدى  قطر  لدولة  الدائم 

التنفيذي  الرئيس  السليطي،  فهد  والسيد 

لمؤسسة التعليم فوق الجميع..

السعادة  الترحيبية بأصحاب  وفي كلمتها 

أكدت  الحضور،  من  والمسؤولين  الوزراء 

سعادتها بأن دولة قطر تسعى من خالل هذا 

االجتماع التشاوري إلى االستعداد إلى القمة 

والمقرر  التعليم  لتحويل  التحضيرية 

يونيو   30 إلى   28 من  باريس  في  عقدها 

التي  التعليم  تحويل  لقمة  وتمهيدا  القادم، 

في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  سيعقدها 

نيويورك في 19 سبتمبر 2022. 

تحّول  لقمة  قطر  دعم  أن  سعادتها  وأكدت 

للتعليم  الدولة  رؤية  يعكس  التعليم 

اقتصاد  لتطوير  الرئيسة  الركائز  كإحدى 

وطني معرفي ومتنوع يوفر مستقباًل مزدهرًا 

الى  وأشارت  القطريين.  للمواطنين  وآمنًا 

على  تقتصر  ال   2030 الوطنية  قطر  رؤية  أن 

فرصًا  ُيتيح  عالمي،  تعليمي  نظام  بناء 

استثنائية للتعليم والتدريب عالي الجودة 

يرّسخ  الدائم  دستورها  إن  بل  فحسب؛ 

التقدم  لتحقيق  أساسية  كقاعدة  التعليم 

دعم  أن  على  مشددة  االجتماعي،  واالرتقاء 

للتنمية  كأساس  التعليم  في  للحق  قطر 

قطر،  دولة  داخل  على  فقط  يقتصر  لم 

عبر  العالم  أنحاء  جميع  إلى  تجاوزه  بل 

إنشاء مؤسسة قطر لمؤتمر القمة العالمي 

2009م -  )وايز( في عام  التعليم  لالبتكار في 

قطر  مؤسسة  رئيس  ورؤية  وقيادة  برعاية 

ناصر  بنت  موزا  الشيخة  السمو  صاحبة 

إعادة  لضرورة  استجابة   - الله(  )حفظها 

عالمية  منصة  وإتاحة  التعليم،  تنشيط 

لتطوير األفكار، ووضع حلول تتميز باإلبداع 

تواجه  التي  التحديات  لمواجهة  والتجديد 

فوق  التعليم  مؤسسة  وبالمثل  التعليم.، 

العالم  حول  المتنوعة  ونشاطاتها  الجميع 

كحق  وشامل  منصف  تعليم  لتوفير 

أساسي للجميع في أكثر من 60 دولة. 

التعليم  تمويل  بأن  سعادتها  وأضافت 

قطر  دولة  سياسة  أولويات  يتصدر 

المبدأ  مع  وتماشيًا  اإلنمائية،  للمساعدات 

2030م،  عام  أعمال  لجدول  األساسي 

خلف  أحد  أي  ترك  »عدم  في  والمتمثل 

الركب«؛ فإن دولة قطر تولي اهتمامًا خاصًا 

غير  االبتدائية؛  المرحلة  سن  في  باألطفال 

عددهم  والبالغ  بالمدارس،  الملتحقين 

الكثيرة  العوائق  بسبب  طفل؛  مليون   61
على  حصولهم  دون  تحول  التي  والمركبة، 

وبعد  المدقع،  الفقر  ذلك  في  بما  التعليم، 

والصراعات  المدارس،  عن  المسافات 

العقد  مدى  على  أنه  الى  وأشارت  الدائرة. 

الماضي؛ قدمت دولة قطر من خالل صندوق 

تعليمية  لمشاريع  الدعم  للتنمية  قطر 

بقيمة مليار دوالر أميركي في جميع أنحاء 

العالم. كما لعبت دولة قطر دورًا رئيسًا في 

خالل  من  التعليمية،  المساعدات  تقديم 

والتمويل  التمويل  برامج  على  الموافقة 

التزامات  2013م؛ بلغت  السنوي، ومنذ عام 

للتنمية  قطر  صندوق  في  التعليم  برامج 

لتصل  أميركي؛  دوالر  مليون   850 من  أكثر 

إلى أكثر من 70 دولة حول العالم.

وأكدت سعادتها كما أكد أصحاب السعادة 

هذا  مخرجات  بأن  الوزراء  وممثلو  الوزراء 

االجتماع سُتبنى على المشاورات التي تمت 

أمس إضافة إلى المالحظات التي ستوافينا 

وذلك  أيام   10 خالل  المشاركة  الوفود  بها 

إلعداد تقرير سُيقدم إلى القمة التحضيرية 

لتحويل التعليم والمقرر عقدها في باريس 

يومي 28 و29 يونيو 2022. 

الوزيرة  سعادة  شددت  كلمتها  نهاية  وفي   

بأن دولة قطر ملتزمة بالتحسين المستمر 

الممارسات  أفضل  تبني  عبر  للتعليم، 

مع  العالم،  أنحاء  جميع  من  والمعايير 

مع  دائمًا  التحسينات  هذه  توافق  ضمان 

القيم والثقافة القطرية، وأضافت أن التعليم 

الذي  المستقبل  إلى  الطريق  خريطة  هو 

نصبو إليه، وسوف يتطلب هذا األمر جهودا 

كبيرة، وأن العالم جنبَا إلى جنب يستطيع 

لتطوير  الخبرات  تبادل  على  يعتمد  أن 

القدرات وإثراء المعلومات، ودولة قطر تفتح 

أبوابها لمشاركة الجميع خبراتها.

$ النعيمي: الدوحة
تمويل التعليم 
يتصدر أولويات 
سياسة الدولة 

للمساعدات 
اإلنمائية

ُعقدت باألمس أعمال منتدى الوساطة والمقام 

من قبل محكمة قطر الدولية الذي ناقش فيه 

عدة مواضيع، شملت قانون الوساطة القطري 

الخاصة بمحكمة  الوسطة  الجديد، وخدمات 

الوساطة  عقد  فاعلية  ومدى  الدولية،  قطر 

للوساطة،  سنغافورة  واتفاقية  بعد،  عن 

باإلضافة إلى مستقبل الوسطة في دولة قطر 

المنتدى  في  وشارك  األوسط،  الشرق  ومنطقة 

الوساطة وعدد  الخبراء في مجال  كوكبة من 

القانوني  المجتمع  من  الحضور  السادة  من 

القطري.

في  كمتحدثين  المنتدى  في  شارك  وقد 

إيهاب  الدكتور  من:  كل  النقاشية  الجلسات 

ايه  ال  دي  مكتب  في  الشريك  السنباطي، 

ووسيط  محكم  ليجنسكي،  فيكتور  بايبر، 

ماكفيرسون،  جيمس  اربيتالز،  من  جولي 

الدولية،  النزاعات  تسوية  في  مختص 

الدكتور  ووسيط،  محكم  بيرنبيرج،  جاري 

حمد  بجامعة  القانون  أستاذ  كالو،  زكاري 

مكتب  في  قانوني  ومستشار  خليفة  بن 

العابدين  زين  والدكتور  للمحاماة،  ماكنير 

الرئيس  بمكتب  أول  قانوني  مستشار  شرار، 

التنفيذي بمحكمة قطر الدولية، وكريستوفر 

قطر  بمحكمة  المحكمة  قلم  رئيس  جراوت، 

الدولية، وبحثوا خالل الجلسات النقاشية أهم 

الجديد،  القطري  الوساطة  قانون  به  جاء  ما 

تواجه  التي  التحديات  أبرز  إلى  باإلضافة 

الوساطة في المستقبل.

فيصل  السيد  قال  المنتدى،  على  وتعليقا 

التنفيذي  الرئيس  السحوتي،  راشد 

الوساطة  منتدى  انعقاد  يأتي  للمحكمة: 

في  متناميا  تطورا  الدولة  فيه  تشهد  وقت  في 

بالدور  ومصحوبا  والقضائي  القانوني  القطاع 

المجال  هذا  في  الدولة  تمارسه  التي  الفاعل 

المحكمة  تهدف  حيث  دوليا،  أو  إقليميا  سواء 

من عقد المنتدى إلى تبادل الخبرات والتعاون 

كوكبة  جمع  خالل  من  الوساطة  مجال  في 

أبرز  لمناقشة  والخبراء  المختصين  من 

التحديات التي تواجه مستقبل الوساطة في 

دولة قطر. 

قطر  محكمة  أن  السحوتي  السيد  وأضاف 

ال  جزءا  الوساطة  جعل  إلى  تسعى  الدولية 

المنازعات  تسوية  وثقافة  منظومة  من  يتجزأ 

بالوسائل البديلة في الدولة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن محكمة قطر الدولية قد 

بها  الخاصة  الوساطة  وقواعد  خدمات  دشنت 

ثقافة  وتطوير  نشر  بهدف  الماضي؛  العام  في 

ومن  المنازعات،  فض  في  البديلة  الحلول 

لتسوية  وسريعة  عملية  آليات  إيجاد  أجل 

المحاكم،  ساحات  عن  بعيدا  المنازعات 

الوسائل  إلى  اللجوء  عن  بديال  تكون  وبحيث 

أثبتت  وقد  المنازعات.  تسوية  في  التقليدية 

اإلجراءات الجديدة للوساطة في محكمة قطر 

نسبة  بلغت  حيث  الباهر،  نجاحها  الدولية 

خالل  من  تسويتها  تم  التي  الدعاوى  نجاح 

الدعوى  إجمالي  من   %  95 يقارب  ما  الوساطة 

المسجلة في سجل دعاوى الوساطة. 

حرص  من  الوساطة  منتدى من  انعقاد  ويأتي 

محكمة قطر الدولية من تعزيز التعاون وتبادل 

والمجتمع  القانون  رجال  بين  فيما  المعرفة 

الدوليين،  أو  المحليين  سواء  القانوني 

التوعية  في  التزامها  المحكمة  تواصل  حيث 

من  كل  في  ثقتهم  وتعزيز  الجمهور  القانونية 

المنظومة القضائية والقانونية والتنظيمية.

{ فيصل السحوتي يلقي كلمته

يشمل خدمات إلكترونية شاملة

»التنمية االجتماعية« تدشن موقعها اإللكتروني
دشنت وزارة التنمية االجتماعية واألسرة الموقع 

اإللكتروني الرسمي صباح أمس ببرج الفيصل، 

التدشين  بعد  المواطنين  أحد  قام  حيث 

اإللكترونية  الخدمات  على  بالتقديم  مباشرة، 

وقد  هذا  احتياجاته.  وفق  فـي  الموقع  المتاحة 

الوصول  لسهولة  ارتياحه  عن  المواطن  أعرب 

مؤكًدا  وجيز،  وقت  خالل  اإللكترونية  للخدمات 

من  الكثير  واختصار  تسهيل  في  سيسهم   أنه 

وترتكز  القطرية.   األسر  ألفراد  والجهد  الوقت 

مقاطع الفيديو االفتتاحية في موقع وزارة التنمية 

ثروة  شعار:   »األسرة  على  واألسرة  االجتماعية 

وطن« والذي يعكس مدى اهتمام الوزارة باألسرة 

كلبنة أساسية للمجتمع القطري.    مع تدشين 

االجتماعية  التنمية  لوزارة  الجديد  الموقع 

اختصار  المواطنين  بإمكان  واألسرة،  أصبح 

الوقت والجهد إلتمام كافة المعامالت التي تقدمها 

الوزارة  من خالل الموقع اإللكتروني، حيث يقدم 

الوزارة  توفرهــــــا  التي  الخدمات  جميع  الموقع 

ويسر  سهولة  بكل  إلتمامها  ورقـي  سابًقا  بشكل 

الوزارة، كما تتعدد وتتنوع الخدمات  عبر موقع 

كالتقديم  للمواطنين  موقع  الوزارة  يقدمها  التي 

على خدمة طلب الحصول علـى معاش الضمان 

قــرض  فرق  صرف  للمطلقة،  وطلب  االجتماعي 

سنـد  عـلى  الحصول  وطلب  الموظفين،  لكبار 

ملكية، وتقديم طلـب  سكن لألرملة ذات الحاجة، 

وغيرها  مهنية  جمعية  تسجيل  طلب  وتقديم 

من  عدد  الموقع  قام  تدشين  وفور  الكثير. 

المواطنين بالتقديم علـى الخدمات اإللكترونية 

المتاحة لالستفادة منها. 

واألسرة  االجتماعية  التنمية  وزارة  وتسعى  هذا 

تمكين  إلى  االجتماعية«  »المبادرات  خالل  من 

للمواطنين  فرص  وتقديم  واالبتكار   اإلبداع 

اإليجابي  التغيير  من  جزًءا  ليكونوا  القطريين 

االجتماعية  فالمبادرة  األسرة  والمجتمع،  في 

والمجتمع عن  هي وسيلة فاعلة لخدمة األسرة 

صناعة  فـي  تساهم  فكرة  مفيدة  طرح  طريق 

األسرة  في  إيجابية  بصمة  وترك  التغيير 

المبادرات  اختيار  معايير  وتستند  والمجتمع.   

التي سيقدمها األفراد للوزارة على النقاط التالية: 

أو  األسرة  تخدم  فكرًة  إبداعية وجديدة  تكون  أن 

والمجتمع  األسرة  حاجة  ومدى  المجتمع، 

واألنشطة  األهداف  المطروحة،  ووضوح  للفكرة 

الخاصة بالمبادرة، وأخيًرا أن تقدم المبادرة أثًرا 

مستداًما يحقق  الفائدة لألسرة والمجتمع .     أما 

فيما يخص آلية اختيار المبادرات التي سُتقدم 

األفكار  مراجعة  التالي:  النحو  على  فستكون 

المختص  الفريق  قبل  من  الواردة   واالقتراحات 

بنتيجة  المبادرة  صاحب  وإخطار  وتقييمها، 

باإلضافة  اإللكترونـي،  البريد  عبر  تقييم  فكرته 

إلـى ضمان حفظ حقوق صاحب فكرة المبادرة ، 

التنمية  لوزارة  مبادرتهم  تقديم  وبإمكان  األفراد 

االجتماعية واألسرة من خالل تعبئة المعلومات 

المطلوبة  والموضحة فـي الموقع. 

ويحتوي موقع وزارة التنمية االجتماعية واألسرة 

والمقاالت،  األخبار  أقسام أخرى مثل:  علـى عدة 

 تقويم الفعاليات القادمة، مكتبة المرئيات، كما 

سهولة  المواطنين  للسادة  الوزارة  موقع  يتيح 

 الوصول للمواقع ذات الصلة أيًضا. 

بمشاركة خبراء من الشرق األوسط ومحليين

محكمة قطر الدولية تنظم منتدى الوساطة
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خالل جلسة المجلس البلدي

مناقشة إضافة سلع تموينية جديدة

عقد المجلس البلدي المركزي، صباح أمس، 

اجتماعه الرابع والثالثين في الدورة السادسة 

الشيخ  الوالد  األمير  السمو  صاحب  بقاعة 

سعادة  برئاسة  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد 

شافي  آل  شافي  حمود  بن  محمد  السيد 

رئيس المجلس.

برئاسة  المركزي،  البلدي  المجلس  وناقش 

آل  شافي  حمود  بن  محمد  السيد  سعادة 

وتقرير  توصيات  المجلس،  رئيس  شافي 

بشأن  العامة،  والمرافق  الخدمات  لجنة 

أم  طريق  على  للجمال  معابر  ثالثة  »إنشاء 

المقدم  المقترح  على  بناًء  والصادرة  باب«، 

ممثل  الوارد،  عبدالله  بن  محمد  العضو  من 

الدائرة رقم »22«.

كما ناقش المجلس البلدي توصيات وتقرير 

بشــأن  العامة  والمرافق  الخدمات  لجنة 

أرقام  الدوائر  في  شوارع  أسماء  تغيير  مقترح 

اقتراح  على  بناًء   ،)20  -  11  10-  -  8  -  6  1-(

والشوارع  واألحياء  المناطق  تسمية  لجنة 

لجنة  وتقرير  توصيات  وكذلك  والميادين، 

الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح تغيير 

أسماء شوارع في الدوائر أرقام )8 - 9 - 10 - 11 

- 14(، بناًء على اقتراح لجنة تسمية المناطق 

وعرض  والميادين،  والشوارع  واألحياء 

محمد  بن  علي  السيد  والتقارير  التوصيات 

والمرافق  الخدمات  لجنة  رئيس  المهندي، 

العامة.

لجنة  إفادة  المجلس  ناقش  آخر،  جانب  من 

على  الرد  بشأن  العامة  والمرافق  الخدمات 

سلع  )إضافة  بخصوص  المجلس  توصية 

والصادرة  التموينية(،  السلع  إلى  جديدة 

المقدم من العضو بدر بن  المقترح  بناًء على 

سلطان الرميحي، ممثل الدائرة )4(، ومناقشة 

بشأن  العامة  والمرافق  الخدمات  لجنة  إفادة 

)األثر  بخصوص  المجلس  توصية  على  الرد 

الغذائية(،  للصناعات  بلدنا  لشركة  البيئي 

الخدمات  لجنة  زيارة  على  بناًء  والصادرة 

والمرافق العامة لمزارع شركة بلدنا، وعرض 

المهندي،  محمد  بن  علي  السيد  اإلفادات 

وتم  العامة.  والمرافق  الخدمات  لجنة  رئيس 

التصديق على كافة البنود الواردة باالجتماع 

بالموافقة من السادة األعضاء.

السيد  العامة  األمانة  من  االجتماع  وحضر 

للمجلس  العام  األمين  اللخن  حمد  جابر 

عبدالحميد  محمد  السيد  المركزي،  البلدي 

للمجلس  المساعد  العام  األمين  الله،  نصر 

االجتماعات  إدارة  ومدير  المركزي،  البلدي 

وشؤون األعضاء، والسيد خالد محمد االسود 

وشؤون  االجتماعات  إدارة  مدير  مساعد 

األعضاء.

وتقرير  توصيات  وتوصيات  تقرير  على  وبناًء 

بشــأن  العامة،  والمرافق  الخدمات  لجنة 

أم  طريق  على  للجمال  معابر  ثالثة  )إنشاء 

المقدم  المقترح  على  بناًء  والصادرة  باب(، 

ممثل  الوارد،  عبدالله  بن  محمد  العضو  من 

سعادة  إلى  اللجنة  رفعت   ،)22( رقم  الدائرة 

رئيس المجلس البلدي المركزي، التوصيات 

التالية:

وزارة  المركزي  البلدي  المجلس  أوصى 

ثالثة  إنشاء  في  النظر  الموقرة  المواصالت 

بالتنسيق  باب  أم  طريق  على  للجمال  معابر 

حركة  لتسهيل  العامة،  األشغال  هيئة  مع 

في  تم  بما  أسوة  باب  أم  طريق  على  اإلبل 

)دخان  وطريق  دخان(،   - )الشيحانية  طريق 

- سلوى(.

{ محمد بن حمد العطان  { محمد بن حمود ٓال شافي

{ رئاسة اجتماع المجلس البلدي 

$ الدوحة

$ الدوحة

مقترحات 
بتغيير 
أسماء 
شوارع 

في الدوائر

توصية 
بإنشاء 

»3« معابر 
للجمال على 
طريق أم باب

أطلقته »األوقاف« بمساجد قطر

برنامج تدريبي لتطوير الخطباء

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  أطلقت 

الديني  واإلرشاد  الدعوة  إدارة  في  ممثلة 

الخطباء  لتطوير  تدريبيًا  برنامجًا 

معهد  مع  بالتعاون  وذلك  قطر،  بمساجد 

مهارية  دورات  لتقديم  لإلعالم؛  الجزيرة 

والخطابة،  اإللقاء  فن  في  متخصصة 

بهدف تعزيز وتطوير مهاراتهم الخطابية.

وصرح السيد مال الله عبدالرحمن الجابر 

بأن  الديني  واإلرشاد  الدعوة  إدارة  مدير 

المساجد  لخطباء  التدريبي  البرنامج 

الجزيرة  معهد  مع  المشترك  بالتعاون 

مهارية  دورات  تقديم  إلى  يهدف  لإلعالم، 

والخطابة  اإللقاء  فن  في  متخصصة 

إطار  في  الدولة،  مساجد  لخطباء 

المرجّوة  وأهدافها  الوزارة  استراتيجية 

قطر؛  بمساجد  والخطباء  األئمة  لتأهيل 

وهي  ومهمة  أساسية  ركيزة  إلى  للوصول 

تتوافق  التي  االجتماعية،  التنمية  ركيزة 

حكومتنا  واستراتيجية  سياسة  مع 

الوطنية  قطر  لرؤية  وتحقيقًا  الرشيدة، 

2030م، والتي تنص على: »تطوير مجتمع 
الحميدة  وآمن، مستند على األخالق  عادل 

التعامل  على  وقادر  االجتماعية،  والرعاية 

ولعب  األخرى،  المجتمعات  مع  والتفاعل 

أجل  من  العالمية  الشراكات  في  هام  دور 

التنمية«.

التدريبي  البرنامج  أن  الجابر  وأوضح 

يقدمه ويشرف عليه خبراء ومتخصصين 

من شبكة الجزيرة، ويشتمل في المرحلة 

 )150( لعدد  مكثف  تدريب  على  األولى 

دورات،   10 بواقع  وذلك  العام،  لهذا  خطيبًا 

خطيبًا،   15 لعدد  ُتخّصص  دورة  كل 

 14 في  التدريبي  البرنامج  انطلق  حيث 

 30 مايو من الشهر الجاري ويتواصل حتى 

لإلعالم،  الجزيرة  معهد  بمقر  2022م  يونيو 

الساعة  من  أسبوعيًا  دورتين  تقام  حيث 

8.00 صباحًا وحتى 3.00 مساًء.
وأكد مدير إدارة الدعوة واإلرشاد الديني بأن 

تقتضي  والداعية  واإلمام  الخطيب  ثقافة 

علوم  في  الضالعة  إلى  إضافة  عصرنا  في 

مساندة:  بمعارَف  اإللماَم  الشريعة، 

وآليات  الخطاب،  وأساليب  كاللغات 

بالمفاهيم  واإللمام  والحجاج،  المناظرة 

عصرنا  في  الجارية  والمصطلحات 

الدعوي  الخطاب  أن  إلى  الفتًا  الحديث، 

مرتبط لزومًا بالسياق، وبدون فهم السياق 

وآليات تفكيرهم، يكون  المتلقين  وطبيعة 

مقصده،  يؤدي  أن  بمكان  الصعوبة  من 

المسجد،  مجتمع  تركيبة  لتعدد  ونظرًا 

ولغوية  ثقافية  منظومات  يتضمن  الذي 

مختلفة، فإنه ينبغي على الخطباء بلورة 

خطاب دعوي يصل بشكل واضح وصحيح 

التقدم  هذا  مع  خاصة  الجميع،  إلى 

وال  عالمنا،  في  الحاصل  التكنولوجي 

المهارية  التدريبية  الدورات  هذه  بأن  شك 

وفن  الصوت  تركيز  في  المتخصصة 

الخطابية  مهاراتهم  تعزز  والخطابة  اإللقاء 

وتطورها.

واإلرشاد  الدعوة  إدارة  أن  الجابر  وأضاف 

إدارة  مع  المشترك  وبالتعاون  الديني 

المساجد، لم تأل جهدًا من سنوات طويلة 

تأهيلية  تدريبية  دورات  عقد  في  مضت 

على مدار العام للخطباء واألئمة القطريين 

المواد  في  قطر،  دولة  في  والمقيمين 

والفقه،  العقيدة،  في  األساسية  الشرعية 

والنحو، والخطابة، إضافة إلى علوم اللغة، 

بغية االرتقاء بمختلف الجوانب المعرفية 

لتحقيق  الدورات؛  بهذه  المشاركين  لدى 

سبيل  في  ورسالتها  األوقاف  وزارة  رؤية 

إعدادهم، وفق ما رسمته من استراتيجية 

هادفة. من جهته ثّمن السيد منير الدائمي 

التعاون  لإلعالم  الجزيرة  معهد  مدير 

والشؤون  األوقاف  وزارة  مع  والشراكة 

البرنامج  إقامة  في  القطرية  اإلسالمية 

من  الخطباء  لتمكين  الساعي  التدريبي 

ليصبحوا  الخطابية  مهاراتهم  تطوير 

مع  والتواصل  أفكارهم  عرض  على  قادرين 

الجمهور العام الذي يتعاملون معه بشكٍل 

مؤسساتهم،  ويدعم  أهدافهم  ُيحقق  فّعال 

وذلك من خالل إقامة عشر دورات تدريبية 

واإللقاء  الصوت  تركيز  مهارات  مجال  في 

وفن الخطابة، حيث يشرف على التدريب 

أن  إلى  مشيرًا  الجزيرة،  شبكة  من  خبراء 

المعهد يحرص دائمًا على تفعيل وتعزيز 

شراكاته محليًا.

يقدمه ويشرف عليه خبراء ومتخصصون بمعهد الجزيرة لإلعالم

»10« دورات تدريبية في مهارات تركيز الصوت واإللقاء وفن الخطابة
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بهدف بناء التواصل بين المجتمع 

حملة للتركيز على مرض التصلب اللويحيوالمصابين.. »حمد الطبية«:
األعصاب  أمراض  قسم  نظم 

واألسرة  المريض  تثقيف  ووحدة 

بالتعاون  الطبية  حمد  بمؤسسة 

ألمراض  الخارجية  العيادات  مع 

 3 لمدة  حملة  مؤخرًا،  األعصاب، 

أيام للتركيز على مرض التصلب 

الوعي  ونشر  المتعدد  اللويحي 

المصابين  تجارب  ومشاركة 

أحد  يعتبر  الذي  بالمرض 

التي  شيوعًا  األكثر  األمراض 

تصيب الجهاز العصبي المركزي 

)الدماغ والحبل الشوكي(.

أتواصل،  »أنا  شعار:  وتحت 

 -  2020 لألعوام  نتواصل«  نحن 

العالمي  اليوم  إحياء  تم   ،2023

في  المتعدد  اللويحي  للتصلب 

شهر  من  األخير  األربعاء  يوم 

وحمالت  فعاليات  أن  إال  مايو، 

على  تستمر  بالمرض  التوعية 

الثالثة  األيام  وخالل  الشهر.  مدار 

خصصت  بالمرض،  للتوعية 

منصات  الطبية  حمد  مؤسسة 

فيستيفال  دوحة  مجمع  في 

الرئيسي  والمدخل  سيتي 

لتقديم  العام  حمد  بمستشفى 

التصلب  مرض  حول  المعلومات 

إلى  إضافة  المتعدد،  اللويحي 

توزيع المواد والنشرات التثقيفية 

عن  واالجابة  والزوار  للموظفين 

المرض  حول  الزوار  استفسارات 

على  المشرف  الفريق  قبل  من 

الحملة. 

البروفيسور  قال  جانبه  ومن 

استشاري  ديليو،  ديرك  الدكتور 

التصلب  برنامج  ومدير  أول 

بمستشفى  المتعدد  اللويحي 

لهذا  الحملة  شعار  إن  العام  حمد 

التواصل  بناء  حول  يدور  العام، 

الرعاية  مع  والذاتي  االجتماعي 

الجيدة لمرض التصلب اللويحي 

المتعدد، وقال: »إن اليوم العالمي 

المتعددة  اللويحي  للتصلب 

المجتمع  جمع  على  يعمل 

المرض  مع  تجاربهم  لمشاركة 

ودعم  الوعي  مستوى  ورفع 

المصابين بهذا المرض«. 

ويؤكد البروفيسور ديليو بالقول: 

»إن الهدف من حملة اليوم العالمي 

اللويحي  التصلب  لمرض 

الموظفين  تثقيف  هو  المتعدد 

وعالماته  بالمرض  والجمهور 

أهمية  على  والتركيز  وأعراضه 

تقديم الدعم للمصابين بالمرض 

التشخيص  توفير  إلى  والحاجة 

للمرض  الفعالين  والعالج  المبكر 

للحد من هجماته المتكررة«. 

التصلب  مرض  عن  حديثه  وفي 

أوضح  المتعدد،  اللويحي 

هو  المرض  أن  ديليو  البروفيسور 

تلف  عن  ناتج  التهاب  عن  عبارة 

دهنية  مادة  وهي  المايلن  مادة 

فقدان  ويؤثر  باألعصاب  تحيط 

تقوم  التي  الطريقة  على  المادة 

النبضات  بتوصيل  االعصاب  بها 

الكهربائية من وإلى الدماغ. يعمل 

مهاجمة  على  المناعي  الجهاز 

الذي  )المايلن(  الواقي  الغالف 

يغطي االلياف العصبية ويسبب 

مع  الدماغ  اتصال  في  مشاكل 

يعمل  النهاية  وفي  الجسم  باقي 

االعصاب  تراجع  على  المرض 

أن  يمكن  نهائي.  بشكل  تلفها  أو 

مرض  أعراض  بعض  تشتمل 

المتعدد  اللويحي  التصلب 

وضعف  الرؤية  وضوح  عدم  على 

األطراف واالحساس بالوخز وعدم 

الذاكرة  في  ومشاكل  الثبات 

والشعور بالتعب. 

أن  إلى  ديليو  البروفيسور  وأشار 

أكثر من 2.8 مليون شخص حول 

التي  النساء  من  غالبيتهم  العالم 

 27  -  17 بين  أعمارهن  تتراوح 

التصلب  مرض  من  يعانين  عامًا 

ويتراوح  المتعدد.  اللويحي 

معدل انتشار المرض في منطقة 

من  حالة   94 إلى  ليصل  الخليج 

في  ويوجد  شخص   100000 كل 

مريض   1200 حوالي  قطر  دولة 

غالبيتهم من النساء الشابات. 

التصلب  مرض  أسباب  وعن 

يقول  المتعدد،  اللويحي 

البروفيسور ديليو إن أسبابه غير 

مناعة  مرض  ويعتبر  معروفة 

المناعي  الجهاز  يقوم  حيث  ذاتية 

الجسم.  انسجة  بمهاجمة 

ويضيف: »يتم تشخيص معظم 

التصلب  بمرض  المصابين 

 20 سن  بين  المتعدد  العصبي 

بين  شيوًعا  أكثر  وهو  عامًا  و40 

مرات  ثالث  إلى  مرتين  النساء 

هناك  يوجد  ال  الرجال.  لدى  منه 

التصلب  مرض  عالج  يمكنه  دواء 

تتوفر  ولكن  المتعدد،  العصبي 

عالجات يمكنها تخفيف المرض. 

فإن  ديليو،  البروفيسور  وبحسب 

التصلب  مرض  وأعراض  عالمات 

المتعدد تختلف بشكل  اللويحي 

تلف  مقدار  على  وتعتمد  كبير 

المصابة،  واألعصاب  األعصاب 

ويقول:«قد يفقد بعض المصابين 

بأعراض مرض التصلب اللويحي 

على  القدرة  الشديدة  المتعدد 

تمامًا،  أو  مستقل  بشكل  المشي 

اآلخر  البعض  يواجه  قد  حين  في 

االعراض  هدوء  من  طويلة  فترات 

جديدة.  أعراض  أي  ظهور  دون 

التصلب  مرض  فإن  ذلك،  ومع 

اللويحي المتعدد هو مرض يمكن 

حياة  على  تأثيره  من  نقلل  أن 

تم  إذا  السكري  كمرض  المريض 

والتزم المريض  تشخيصه مبكًرا 

بالعالج.

{  د. ديرك ديليو

حوالي »1200« مريض في دولة 
قطر أغلبهم من النساء 

إقامة منصات لتوعية 
الجمهور في مستشفى 
حمد و»دوحة فيستيفال«

د. ديليو: أعراض المرض 
تشمل عدم وضوح 

الرؤية وضعف األطراف

الدوحة           $
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في جامعة قطر

إطالق كلية التمريض

تمريض  خريجي  إعداد  إلى  الكلية  تهدف 

بتقديم  ملتزمين  عالمي،  مستوى  على 

مع  تتماشى  مثالية  صحية  رعاية 

والبحث  الوطنية  الصحة  استراتيجية 

كلية  األدلة.  على  القائمة  والممارسة 

عشرة  الحادية  الكلية  هي  التمريض 

العلوم  قطاع  في  والخامسة  قطر  لجامعة 

إلى  قطر،  جامعة   - والطبية  الصحية 

الصحية،  العلوم  كليات  من  كل  جانب 

وبالتالي  والصيدلة،  األسنان  طب  الطب، 

التخصصات  بين  التعلم  إمكانيات  توسع 

في جامعة قطر. 

آل  أسماء  د.  أ.  أكدت  لها،  تصريح  وفي 

للعلوم  الجامعة  رئيس  نائب  ثاني، 

الحدث  هذا  أهمية  والطبية  الصحية 

قائلة: »تعد كلية التمريض خامس كلية 

إلى  والطبية،  العلوم الصحية  ضمن قطاع 

جانب كل من كليات الطب وطب األسنان 

يهدف  حيث  والصيدلة،  الصحية  والعلوم 

المجتمع  إمداد  إلى  الكلية  تأسيس 

عالمي  مستوى  على  أكفاء  بممرضين 

تتماشى  صحية  رعاية  بتقديم  ملتزمين 

الوطنية  الصحية  االستراتيجية  مع 

كوادر  توفير  ذلك  في  بما  قطر  دولة  في 

تمريضية مؤهلة«. 

التمريض  برنامج  »يتماشى  وأضافت: 

جامعة  استراتيجية  أهداف  مع  المقترح 

أكاديمي  تعليم  توفير  خالل  من  قطر، 

االحتياجات  تلبية  على  يركز  متمّيز 

للطلبة  الفرصة  سيتيح  ما  وهو  الوطنية، 

القطريين  وغير  القطريين  من  الدولة  في 

ألفضل  وفًقا  التمريض،  دراسة  من 

قبول  سيتم  كذلك  الدولية.  المعايير 

الطلبة الجدد من المرحلة الثانوية في قطر 

الستقطاب  نسعى  حيث   ،2022 خريف 

القطريين تماشًيا  الطالب  أكبر نسبة من 

مع رؤية الدولة لبناء القدرات الوطنية«. 

عامها  في  طالًبا   80 إلى   60 الكلية  وستقبل 

المخطط  إعداد  إكمال  تم  حيث  األول، 

أول  وتضم  الكلية  وستفتتح  اللوجستي 

 ،2022 المقبل  الخريف  فصل  في  دفعة 

أكبر  الستقطاب  القطاع  يسعى  حيث 

تماشًيا  القطريين  الطالب  من  نسبة 

الوطنية.  القدرات  لبناء  الدولة  رؤية  مع 

الكلية؛  في  القبول  معايير  وتشمل 

التراكمي  للمعدل  األدنى  الحد  استيفاء 

واجتياز   ٪  70 بنسبة  العامة  الثانوية  في 

في  الجامعة  لمتطلبات  األدنى  الحد 

اللغة  من  لكل  القياسية  االختبارات 

الكلية  وستطرح  والرياضيات.  اإلنجليزية 

بكالوريوس  )شهادة  الحالي  الوقت  في 

العادي(،  المسار  برنامج   - التمريض  في 

سنوات،  ألربع  الكلية  في  الدراسة  وتمتد 

مشتركة(  )سنة  تحضيرية  بسنة  ابتداًء 

العلوم الصحية والطبية،  مع كليات قطاع 

التمريض  برنامج  في  سنوات  ثالث  تليها 

بالتعاون  سريري  عملي  تدريب  يتخللها 

وغيرها  الطبية(،  حمد  )مؤسسة  مع 

مثل  الصحية  الرعاية  مؤسسات  من 

)مؤسسة الرعاية الصحية األولية( و)مركز 

الخطة  تصميم  تم  وقد  للطب(.  سدرة 

االعتماد  وكالة  لمتطلبات  وفًقا  الدراسية 

العام  الطالب  سيبدأ   ،ACEN  - األميركية 

العلوم  قطاع  كليات  طالب  مع  المشترك 

وستشمل  اآلخرين.  والطبية  الصحية 

ودورات  نظرية  فصوال  الثانية  السنة 

السنتان:  وستركز  إكلينيكية  معملية 

المهارات  تطوير  على  والرابعة  الثالثة 

من  كال  تشمل  والتي  للطالب،  السريرية 

وتشمل  والتطبيقية،  النظرية  الدورات 

بعد  ما  برنامج  المستقبلية  الخطط 

درجة  من  بدًءا  العالي  والتعليم  الدبلوم 

الماجستير وحتى الدكتوراه.

ويأتي إطالق الكلية وسط تزايد الطلب على 

مستوى  على  الممرضات  نقص  معالجة 

الدولة  دعم  إلى  الجامعة  وتهدف  العالم، 

توفير  خالل  من   2030 الوطنية  قطر  ورؤية 

خريجين أقوياء وأكفاء ومستعدين لقيادة 

التغيير اإليجابي في الرعاية الصحية في 

قطر على مختلف المستويات.

أعلنت جامعة قطر عن إطالق أحدث كلياتها، كلية 
التمريض، والتي ستقدم ابتداًء من خريف 2022 برنامًجا مدته 

أربع سنوات للحصول على بكالوريوس تمريض، حيث تطمح 
الكلية إلى أن تكون نموذًجا للتميز في التعليم والبحث 
والخدمة وتقديم برامج تمريض أكاديمية مبتكرة، تلبي 

المعايير الدولية واحتياجات الرعاية الصحية الوطنية. 

د. أسماء آل ثاني:
تهدف إلمداد 

المجتمع 
بممرضين أكفاء

تبدأ من خريف 
»2022« برنامج 

بكالوريوس مدته 
أربع سنوات

بجامعة قطر

تخريج أول دفعة للعالج الطبيعي

ومن الجدير بالذكر أن برنامج بكالوريوس 

أكاديمي  برنامج  أول  هو  الطبيعي  العالج 

في  الطبيعي  العالج  مهنة  لممارسة 

برنامج  إنشاء  تم  حيث  قطر،  دولة 

البكالوريوس- ومدته 4 سنوات- في 2018، 

للمساهمة في بناء القوى العاملة في مجال 

مع  يتوافق  بما  قطر  في  الصحية  الرعاية 

استراتيجية التنمية الوطنية 2030. 

خالل  الصحية  العلوم  كلية  سعت  وقد 

وتكثيف  تنظيم  إلى  السابقة  الفترة 

ببرنامج  الخاصة  التعريفية  الحمالت 

المستوى  على  وذلك  الطبيعي  العالج 

الثانوية  مدارس  طلبة  ليشمل  الوطني، 

جامعة  في  األولى  السنة  وطالب  العامة 

ضمن  من  البرنامج  هذا  وُطرح  قطر. 

العلوم  قطاع  في  المتاحة  البرامج  خيارات 

المهتمين  للطلبة  والطبية  الصحية 

بالرغم  وذلك  الصحية،  بالتخصصات 

العالم  واجهت  التي  التحديات  بعض  من 

هو  الحل  فكان  كورونا،  جائحة  بسب 

المساومة  دون  كبيرة  بسرعة  التكيف 

هذه  استخدمت  وقد  التعليم.  جودة  على 

التحديات كفرص للنمو وتعزيز البرنامج، 

الشركاء  مع  الشراكة  لتعزيز  إضافة 

وزارة  مثل:  بالدولة،  الصحي  القطاع  في 

حمد  مؤسسة  »أسبيتار«،  الصحة، 

الطبية، وذلك من خالل التنسيق المستمر 

والشؤون  والعمل  اإلدارية  التنمية  وزارة  مع 

االجتماعية.

الدكتورة  األستاذة  قالت  لها،  تصريح  وفي 

أسماء آل ثاني، نائب رئيس الجامعة للعلوم 

الصحية والطبية في جامعة قطر: »إن هذا 

الصحية  العلوم  لكلية  الجديد  اإلنجاز 

العلوم  لقطاع  ومثمرة  جديدة  إضافة  يمثل 

الصحية والطبية تحقيًقا لخطط الجامعة 

خريجين  تخريج  خالل  من  والتوسع  للنمو 

المهنية  العاملة  القوة  إلى  لالنضمام  أكفاء 

في الرعاية الصحية«. وأضافت: »إن خدمة 

العالج الطبيعي تتطور سريًعا في دولة قطر 

في  التي  الدولية  بالمعايير  اللحاق  وتحاول 

ذروتها، وتعطي وزارة الصحة تأكيدا خاصا 

الطبيعي،  العالج  خدمات  وتوحيد  لتطوير 

دولًيا  منافس  صحية  رعاية  نظام  وتوفير 

في البالد«.

عبد  حنان  الدكتورة  أكدت  بدورها، 

الصحية  العلوم  كلية  عميد  الرحيم، 

قائلة:  اإلنجاز  بهذا  فخرها  قطر،  بجامعة 

تأسيسه،  منذ  البرنامج،  رؤية  »ركزت 

المقدمة  الصحية  الرعاية  تحسين  على 

في  المساهمة  خالل  من  قطر  دولة  في 

قطر  دولة  في  الصحية  الرعاية  كادر 

من  عاٍل  قدٍر  على  خريجين  إعداد  عبر 

األولى  الدفعة  نخرج  نحن  وها  المعرفة. 

من  الطبيعي  العالج  بكالوريوس  من 

الذاتي،  بالتوجه  حين  مسلَّ قطر؛  جامعة 

التكيف  على  والقادرين  بالنفس،  والثقة 

مقدمي  مع  جنب  إلى  وجنبا  بالشراكة 

كمختصين  الدولة؛  في  الصحية  الرعاية 

عالي  تأهيل  ذو  الطبيعي  العالج  مجال  في 

لتعزيز القطاع الصحي في دولة قطر«.

لنزيت  الدكتورة  قالت  جانبها،  من 

الطبيعي  العالج  قسم  رئيس  موريس، 

العلوم  بكلية  باإلنابة  التأهيل  وعلوم 

تاريخية،  لحظة  »اليوم  الصحية: 

المعالجين  من  دفعة  أول  تخريج  وهي 

لسكان  قطر  في  تدريبهم  تم  الطبيعيين 

الصعود  التحديات،  الرغم من  قطر. وعلى 

اليوم  كورونا،  فيروس  وجائحة  والهبوط، 

نقوم بتخريج 17 أخصائيات عالج طبيعي 

بأن  للغاية  فخورين  جعلونا  رائعات 

نتطلع  تعليمهن.  رحلة  من  جزًءا  نكون 

الرعاية  نظام  في  يساهمون  رؤيتهم  إلى 

بشكل  يقومون  وكيف  قطر،  في  الصحية 

الطبيعي  العالج  خدمات  بتعزيز  منهجي 

والعيادات  الصحية  المراكز  في  الحالية 

ينمون  وكيف  قطر،  في  والمستشفيات 

الصحية.  الرعاية  في  كمتخصصين 

في  التوفيق  كل  منكن  واحدة  لكل  نتمنى 

المرحلة التالية من رحلتكن«. 

وفي تعليق لها، قالت إلهام عبد الولي رواني، 

بكلية  الطبيعي  العالج  برنامج  خريجة 

العلوم الصحية: »فخورة جدا لكوني ضمن 

الطبيعي  العالج  برنامج  من  األولى  الدفعة 

من  تخريجها  يتم  التي  التأهيل  وإعادة 

جامعة قطر، وأتطلع إلى العمل في تقديم 

تهدف  عالية  جودة  ذات  صحية  رعاية 

في  للمرضى  الحياة  جودة  تحسين  إلى 

المؤسسات الصحية في قطر، كما أطمح 

قطر  جامعة  في  العليا  دراساتي  إلكمال 

األكاديمي  المجال  في  والعمل  مستقباًل 

واألبحاث«. 

وأضافت: »أهم أهدافي نشر الوعي الصحي 

العلوم  كلية  ساهمت  لقد  المجتمع.  في 

في  البداية  منذ  عليها  والقائمين  الصحية 

عديدة  مهارات  وتنمية  أخالقية  قيم  زرع 

احتفلت كلية العلوم الصحية 
بقطاع العلوم الصحية 

والطبية في جامعة قطر 
بتخريج أول دفعة من قسم 

العالج الطبيعي وإعادة 
التأهيل هذا العام ضمن 

خريجي دفعة 2022 من طالب 
جامعة قطر، وقد بلغ عدد 
خريجات هذا التخصص 17 

خريجة، أمضوا أربع سنوات 
من الدراسة في برنامج 

بكالوريوس العالج الطبيعي، 
حيث تعلموا طرق الممارسات 
العالجية المختلفة والنظريات 
المرتبطة بها واستعمالها في 

عمل تشخيص محدد ووضع 
خطة عالج للمريض. 

{ د. حنان عبدالرحيم

{ د.لنزيت موريس{  سارة فالمرزي{ إلهام عبدالمولى رواني{ سارة مبارك البوعينين

$ الدوحة

د. حنان عبد الرحيم: 
نسعى إلعداد خريجين 

على قدر عاٍل من 
المعرفة والمهارة 

تطوير  في  أسهم  مما  الكلية؛  طالبات  لدى 

بشكل  والمهنية  العلمية  شخصيتي 

كبير. فقد كان الهدف األول لتأسيس هذا 

كفاءة  ذي  قيادي  جيل  تخريج  البرنامج 

الصحية  الرعاية  مجال  تطوير  في  ُيسهم 

أنني  ما يجعلني على ثقة  الدولة. هذا  في 

ميادين  إلى  للدخول  تام  استعداد  على 

العمل واالنضمام للقطاع الصحي للدولة«. 

البوعينين،  مبارك  سارة  قالت  بدورها، 

بكلية  الطبيعي  العالج  برنامج  خريجة 

دراستي  كانت  »لقد  الصحية:  العلوم 

لتخصص العالج الطبيعي في كلية العلوم 

الصحية بجامعة قطر بمثابة الحلم الذي 

لدي  اآلن  وأصبح  طويلة،  لسنوات  الزمني 

العمل  ميدان  غمار  ألخوض  كبير  شغف 

في التخصص الذي أحببته وأتطلع ألكون 

واحدة من رائدات هذا المجال في المجتمع 

التخرج  عند  حلمي  يقف  ولن  القطري، 

فقط، بل أنوي استكمال المشوار؛ لمواكبة 

وأدرس  المجال  هذا  في  جديد  هو  ما  كل 

أسهمت  كما  والدكتوراه.  الماجستير 

كلية العلوم الصحية بجامعة قطر بشكل 

مباشر ومؤثر في صنع شخصيتي العلمية 

خالل  من  الدراسة  سنوات  عبر  والمهنية؛ 

تدريب  وفترة  المستوى  عال  علمي  منهج 

وأساتذة  قطر  داخل  مستشفيات  عدة  في 

لي  سمحوا  كبيرة  خبرة  لديهم  أفاضل 

في  وساعدوني  الخبرات  تلك  من  ألنهل 

ق في هذا التخصص الفريد«. التعمُّ

فالمرزي،  حسن  سارة  قالت  جانبها،  من 

بكلية  الطبيعي  العالج  برنامج  خريجة 

من  خريجة  »بصفتي  الصحية:  العلوم 

قطر،  جامعة  من  الطبيعي  العالج  برنامج 

يمكنه  الخلفية  في  شخص  ببساطة  فأنا 

مساعدة المرضى في االعتماد على النفس 

حياتهم  ممارسة  على  قدراتهم  واستعادة 

ما  شخص  لمساعدة  طبيعية  بصورة 

األدوات  منحهم  يعني  أقوى  يصبح  أن  على 

لتحقيق  إليها  يحتاجون  التي  واإلرشادات 

إلى  التوجه  ل  ُأفضِّ التخرج،  بعد  أهدافهم 

وتحديد  خبرة  الكتساب  العمل  مجال 

المجاالت التي تستدعي تحسين الرعاية 

الدراسات  إلى  التوجه  ثم  ومن  الصحية، 

في  الطبيعي  العالج  مجال  لتطوير  العليا؛ 

قطر، وقد أسهمت كلية العلوم الصحية في 

جامعة قطر في ُصنع شخصيتي العلمية 

البحث  مهارات  تطوير  خالل  من  والمهنية، 

التواصل مع  إلى مهارات  العلمي، باإلضافة 

المرضى والعمل الجماعي«. 

الطبيعي بجامعة  العالج  أن برنامج  ُيذكر 

مختصين  طالب  تطوير  إلى  يهدف  قطر 

القطاع  حاجة  لتنمية  الكفاءة  عاليي 

البرنامج  يسهم  حيث  قطر،  في  الصحي 

في بناء القدرات في قطاع الصحة من خالل 

تدريب الطالب القطريين والمقيمين محليا 

الالزمة  والمهارات  بالمعارف  وتزويدهم 

لممارسة فّعاَلة في العالج الطبيعي.
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تطوير مستمر للمنصة 
لمساعدة وترشيح 

الباحثين عن وظائف

عبر »كوادر« في »23« جهة ومؤسسة حكومية.. »الخدمة المدنية«:

طرح »583« وظيفة للمواطنين

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  أعلن 

الحكومي عن إضافة 583 وظيفة جديدة 

في القطاع الحكومي.

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  وذكر 

في  الرسمي  حسابه  عبر  الحكومي، 

الجديدة  الوظائف  أن  أمس،  تويتر 

أنه  مضيفة  جهة،   23 لعدد  متوفرة 

المنصة  على  الدخول  يمكن  للتسجيل 

واختيار  )كوادر(  للتوظيف  الوطنية 

الفرصة الوظيفية المناسبة

ويجري ديوان الخدمة المدنية والتطوير 

الحكومي بشكل دوري مقابالت للتوظيف 

في  المشاركة  الجهات  مع  بالتعاون 

الكوادر  توظيف  لتسهيل  كوادر  منصة 

برامج  تنظيم  عن  فضال  الوطنية، 

عن  الباحثين  تهيئة  بهدف  تدريبية 

الوظيفية  المقابلة  قبل  وتأهيلهم  عمل، 

إلعداد  الالزمة  بالمهارات  وتزويدهم 

السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف 

بنجاح.

المدنية  الخدمة  ديوان  ويقوم  هذا 

تحديثات  بإجراء  الحكومي  والتطوير 

الوطنية  المنصة  على  مستمرة 

مع  بالتنسيق  »كوادر«  للتوظيف 

االتصاالت  ووزارة  العمل  وزارة  من  كٍل 

تيسير  بهدف  المعلومات،  وتكنولوجيا 

الباحثين  المسجلين  توظيف  إجراءات 

تحسين  خالل  من  وذلك  عمل،  عن 

عمل  عن  الباحث  بين  المطابقة  نظام 

والوظيفة، وإمكانية الترشح لـ )5( وظائف 

في وقٍت واحد بداًل من وظيفٍة واحدة كما 

وسيتمكن  السابق،  في  به  معمواًل  كان 

االستفادة  من  العمل  عن  الباحثون 

المطابقة  خاصية  على  التحديث  من 

مراعاًة  أكثر  المقترحة  الوظائف  لتكون 

لطموحاتهم.  وأنسَب  العلمية  للمؤهالت 

تلبيًة  التحديثاِت  هذه  إطالق  يأتي 

مستخدمي  من  الواردة  للمالحظات 

المنصة من الباحثين عن عمل والجهات 

من  مزيٍد  توفير  بهدف  وذلك  المشاركة 

التوظيف  عملية  لتسريع  التسهيالت 

األنسب  المترشح  باختيار  الجهات  لدى 

للباحثين  ويمكن  الوظيفة.  لشغل 

تقديم  »كوادر«  منصة  عبر  المسجلين 

الفني  الدعم  مع  والتواصل  مالحظاتهم 

استخدام  أثناء  للمساعدة  الحاجة  عند 

المنصة.

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  وأكد 

الفترة  خالل  يعكـف  أنه  الحكومي 

وإعداد  الدراسات  إجراء  على  األخيرة 

الخطط التي ستحدث نقلة في عمليات 

عن  الباحثين  المواطنين  توظيف 

منصة  تطوير  خالل  من  وذلك  عمل، 

»كوادر« المخصصة لمساعدة وترشيح 

تشمل  حيث  وظائف،  عن  الباحثين 

الوصول  تسهيل  تلك  التطوير  عملية 

إلى الوظيفة المطلوبة وفي نفس الوقت 

عن  الباحث  رغبة  تسجيل  تسهيل 

عمل. وقد تمت تلك التحديثات بإشراف 

عبدالعزيز  السيد  سعادة  من  ومتابعة 

ديوان  رئيس  خليفة،  آل  ناصر  بن 

الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة 

لتوليه  األول  اليوم  ومنذ  يسعى  الذي 

مهام عمله إلى تيسير عمليات التوظيف 

أو شكاوى، بل  أي معوقات  والقضاء على 

ويستمع إلى أية مقترحات من شأنها أن 

المواطنين  وتخدم  التطوير  في  تساهم 

وبخاصة الباحثين عن عمل.

تحديثات  التوظيف  ملف  يشهد  وسوف 

المقبلة  الفترة  خالل  عديدة  وتطويرات 

عن  الباحثين  على  باإليجاب  تعود 

أجل  من  الجدد  والخريجين  وظائف 

المساهمة في نهضة البالد.

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  وكان 

جديدة  مبادرة  أطلق  قد  الحكومي، 

الحكومية  الجهات  بالتعاون مع مختلف 

السريع«  التوظيف  »حملة  بعنوان 

مقابلة  إجراءات  عملية  لتيسير  وذلك 

للعمل  المرشحين  عمل  عن  الباحثين 

في الجهات الحكومية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود تسريع 

القطاع  في  القطريين  توظيف  عملية 

تنمية  إدارة  تواصل  حيث  الحكومي، 

بديوان  الوطنية  البشرية  الموارد 

الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة 

جهودها في التنسيق المستمر لتنظيم 

للباحثين  وظيفية  ولقاءات  مقابالت 

على  تدريبهم  مع  للعمل  المرشحين 

واجتياز  الذاتية  السيرة  إعداد  مهارات 

إلى  باإلضافة  الوظيفية،  المقابالت 

المنصة  عبر  الطلبات  حالة  متابعة 

الالزم  وإجراء  )كوادر(  للتوظيف  الوطنية 

بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

{ أرشيفية - مقابلة أحد المرشحين لوظيفة بـ »حمد الطبية«

محمد أبوحجر كتب

مشوهًا للمنظر العام

بلدية الريان تهدم »14« مبنى
بالتعاون  الريان  بلدية  قامت 

الميكانيكية  األعتدة  إدارة  مع 

يشوه  مبنى   »14« وإزالة  بهدم 

للمنظر العام، بعدد من المناطق 

التابعة للبلدية )اللقطة - الريان 

القديم - الريان الجديد - معيذر 

 - الجديد  الغانم   - العزيزية   -

خطة  ضمن  وذلك  هامور(،  أبو 

المنظر  على  للمحافظة  البلدية 

الشوارع  وتجميل  للمدينة  العام 

واألحياء. 

عمل  فريق  البلدية  وشكلت 

قرارات  لمتابعة  مختصا 

الصيانة والهدم، وفحص المباني 

للسقوط  واآليلة  المتضررة 

بما  العام،  للمنظر  والمشوهة 

الوجه  وإظهار  تحسينها  يضمن 

للمدينة،  والجمالي  الحضاري 

الفريق  هذا  يختص  حيث 

تقارير  وإعداد  المواقع  بمعاينة 

واألبنية  العقارات  حال  عن  فنية 

والتوصية  المتضررة  القديمة 

حسب  إزالتها  أو  بصيانتها 

إلى  التقارير  هذه  وإحالة  حالتها، 

التخاذ  والهدم  الصيانة  لجنة 

القرار النهائي بالهدم أو الصيانة، 

لمراجعة  أصحابها  إخطار  ثم 

البلدية لتنفيذ القرار خالل جدول 

متطلبات  ووفق  محّدد  زمني 

الوزارة واالشتراطات التخطيطية 

للخطة العمرانية الشاملة لدولة 

هدم  قرارات  تنفيذ  ويأتي  قطر.  

في  والمتهالكة  القديمة  المباني 

ممثلة  البلدية  وزارة  حرص  إطار 

المباني  وهدم  صيانة  بلجنة 

االرتقاء  على  البلديات،  وجميع 

بالمنظر الجمالي للمدن، تنفيذًا 

لسنة   )29( رقم  القانون  ألحكام 

2006 الخاص بمراقبة المباني.
حملة  في  المستهدفة  والمباني 

اإلزالة هي عبارة عن مبان مهجورة 

خلف  الذي  األمر  طويلة،  لفترات 

األحياء  في  حضاري  غير  منظرا 

النهضة  مع  يتناسب  ال  والشوارع 

العمرانية والجمالية والسياحية 

الريان..  مدينة  تشهدها  التي 

أصبحت  المباني  هذه  أن  كما 

للسكان  وإزعاجا  عبئا  تشكل 

والنفايات  األتربة  لتراكم  نظرا 

العشوائية  األعشاب  ونمو 

والقوارض  الحشرات  وانتشار 

بما يهدد صحة السكان وراحتهم، 

في  قدما  البلدية  تمضي  حيث 

المباني  إزالة  مشروع  تنفيذ 

عن  مدروسة  وبوتيرة  المهجورة 

متابعة  تتولى  لجنة  طريق 

وترحيل  واإلزالة  الهدم  عمليات 

يجنب  الذي  بالشكل  األنقاض 

تلويث  وتالفي  إزعاج  أي  السكان 

بالساكن  المحيطة  البيئة 

والفلل  البيوت  أصحاب  وخاصة 

المجاورة لمواقع الهدم.

إلى  المواطنين  بعض  ويشير 

البيوت  بين  التفرقة  ضرورة 

مر  التي  والمباني  القديمة 

ثالث  أو  سنتان  بنائها  على 

استكمال  دون  أصحابها  وأهملها 

مطالبين  منها  التجارية  خاصة 

بمخالفتهم وإلزامهم باستكمالها، 

مهملة  المباني  ترك  بأن  منوهين 

العام،  المنظر  يشوه  ومهجورة 

ويشكل  والبيئة  بالصحة  ويضر 

وأن  السيما  المارة  على  خطرًا 

معظم هذه البيوت آيلة للسقوط، 

القديمة  البيوت  إن  إلى  الفتين 

مأوى  إلى  تحولت  والمهجورة 

للعمالة الهاربة، إضافة إلى إقدام 

تخزين  على  المقاولين  بعض 

مواد قابلة لالشتعال بهذه البيوت 

حرائق  وقوع  في  يتسبب  مما 

إجراءات  اتخاذ  معه  يتطلب  ما 

بيوتهم  لتطوير  للمالك  ملزمة 

القديمة.

ضمن خطة 
لتجميل الشوارع 
واألحياء بالمدينة
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في إطار برنامج »ومن أحياها« المدرسي، 

المحلية  والتنمية  التطوع  قطاع  نظم 

مع  بالتعاون  القطري  األحمر  بالهالل 

حملت  توعوية  مبادرة  موبيل«  »إكسون 

لذوي  الهداية  بمدرسة  حياة«  »أنقذ  اسم 

االحتياجات الخاصة.

الفعاليات تقديم ورشة في مجال  شهدت 

القلبي  واإلنعاش  األولية  اإلسعافات 

التعليمي  الكادر  من  شخصًا   60 لصالح 

وأخصائيين  وإداريين  معلمين  شملت 

األمور  أولياء  إلى  باإلضافة  نفسيين 

ومرافقي الطالب.

الضوء  تسليط  إلى  المبادرة  وتهدف 

ودورها  األولية  اإلسعافات  أهمية  على 

والحفاظ  األرواح  حياة  إنقاذ  في  الرئيسي 

على الحياة خصوصًا بالنسبة لفئة ذوي 

ومتالزمة   - توحد   - سمعية  )إعاقة  الهمم 

شريحة  لدى  الفاعل  الدور  وتعزيز  داون(، 

فئة  باعتبارها  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

ونشر  المجتمع،  من  وحساسة  مهمة 

القائمين  أوساط  بين  اإلسعافية  الثقافة 

على خدمتهم ورعايتهم، من خالل تلقينهم 

باإلضافة  األولية،  اإلسعافات  أساسيات 

في  التطوعي  العمل  قيمة  غرس  إلى 

العمل  على  وتشجيعهم  المجتمع  أفراد 

الخيري واإلنساني.

إعطاء  التدريبية  الورشة  وتناولت 

اإلسعافات  مبادئ  أهم  حول  شروحات 

المصاب،  مساعدة  وطرق  الطارئة  األولية 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  خاصًة 

الكوارث  حال  في  معه  التعامل  وكيفية 

ألهمية  المدربون  تطرق  كما  الطوارئ.  أو 

المشرفين  طرف  من  الالزم  التدخل 

االحتياجات  ذوي  رعاية  على  والقائمين 

طارئ  ألي  مواجهتهم  خالل  الخاصة، 

أطفال  يخص  فيما  وتحديدًا  جسدي 

من  له  يتعرضون  لما  نظرًا  التوحد، 

ضرورة  تستدعي  مفاجئة  إصابات 

االستجابة  وتقديم  الفوري  التدخل 

المناسبة لهم. 

أشرف  التي  التدريبية  الدورة  وشملت 

تقديم  أيضا  القطري  األحمر  الهالل  عليها 

المسعف  وواجبات  صفات  عن  شروحات 

وفي  المسعف.  حقيبة  مكونات  وأهم 

استعراض  تم  التدريبي،  اليوم  نهاية 

الفئة  هذه  لدى  شيوعًا  اإلصابات  أكثر 

 - الجروح   - )اإلغماء  المجتمع  من 

الصرع   - االختناق   - الكسور   - الحروق 

النزف - غيبوبة السكري ومضاعفاتها،   -

لطــــــــرق  اإلشــــــارة  مــــع  التحســـــس(، 

االستجابة لها بالشكل السليم وفي الزمن 

المناسب.

وجرت أشغال الورشة في ظروف تفاعلية، 

مع  للتفاعل  المجال  فتح  تم  حيث 

الحضور وطرح أسئلتهم مع تقديم عروض 

االستيعاب،  عملية  لتيسير  تطبيقية 

وتم إجراء عصف ذهني للمتدربين حول 

الحاالت السابقة والدروس المستفادة من 

اإلصابات التي كانت موجودة في السابق 

والتي قد تواجهها هذه الفئة.

بمدرسة الهداية لذوي االحتياجات الخاصة

»الهالل« ينظم مبادرة »أنقذ حياة«
سافر طلبة جامعة نورثويسترن في قطر 

إلى دبي، اإلمارات العربية المتحدة، لزيارة 

اإلقليمية  اإلعالمية  المؤسسات  مختلف 

تجربة  مبادرة  ضمن  وذلك  والعالمية، 

 Global Media العالمية  اإلعالم  وسائل 

من  جزًءا  تعد  التي   )Experience )GME
تركيز الجامعة على التعلم التجريبي.

مؤسسات  العام  هذا  الطلبة  زار  وقد 

لألخبار،  الشرق  ضمت  إخبارية، 

باإلضافة  العربية،   CNNو وبلومبيرج، 

إلى وكاالت االتصال االستراتيجي، ميماك 

أوجيلفي، وبوخش براذرز، وتينيو.

برامج  أهمية  على  تأكيده  سياق  وفي 

المهمة  دعم  في  التجريبي  التعلم 

األكاديمية للجامعة، أشار مروان الكريدي، 

ومديرها  قطر  نورثويسترن  جامعة  عميد 

فهم  من  الطلبة  تمّكن  إنها  إلى  التنفيذي، 

اإلعالم  لصناعة  الديناميكية  الطبيعة 

تجربة  برنامج  »إن  وقال:  أفضل،  بشكل 

يمّكن   GME العالمية  اإلعالم  وسائل 

في  محترفين  يصبحوا  أن  من  طالبنا 

الجامعة  اإلعالم كما يجسد هيكل  مجال 

والممارسة  للنظرية  األساسي  األكاديمي 

االبتكار  فرص  لتطوير  المتقاطعين 

والتطبيقات العملية«.

مجال  في  الصاعد  الشاب  قال  بدوره، 

أن  نيام،  بونسو  إسماعيل  الصحافة، 

البرنامج ساعد في تنمية شغفه بصحافة 

البيانات وأخبار األعمال. 

لزيارة  الفرصة  إتاحة  »كانت  وأضاف: 

إلى  والتحدث  بلومبيرج  استوديوهات 

إنتاج  كيفية  حول  هناك  الصحفيين 

فريدة  تجربة  والتجارية  المالية  األخبار 

بسرد  مهتم  كشخص  لي  بالنسبة 

لقد  والشركات.  األرقام  عن  القصص 

جمع  يمكنني  كيف  رؤية  من  مّكنتني 

شغفي باألرقام ورواية القصص في العالم 

الواقعي«.

دوس  كالرا  ماريا  أوضحت  جهتها،  من 

سانتوس ليسبوا، وهي طالبة سنة أولى 

البرنامج في  البرازيل، كيف ساعدها  من 

الداخلية  باألعمال  معرفتها  نطاق  توسيع 

الشرق  منطقة  في  اإلعالمية  للساحة 

مقارن  فهم  تطوير  إلى  باإلضافة  األوسط 

وقالت ليسبوا:  العالمية،  اإلعالم  لصناعة 

والواليات  البرازيل  بين  نشأتي  »كانت 

وسائل  أشاهد  كنت  وبالطبع  المتحدة، 

أساسي.  بشكل  غربي  منظور  من  اإلعالم 

جديدة  جوانب  على  البرنامج  عّرفني  لقد 

جانب  إلى  العالمية  اإلعالم  صناعة  في 

مسارات وفرص وظيفية مختلفة يمكنني 

متابعتها كطالبة إعالم«.

التي  القاسم،  لمريم  بالنسبة  أما 

في  األول  الدراسي  عامها  لتوها  أنهت 

وسعت  فقد  قطر،  نورثويسترن  جامعة 

حول  منظورها  البرنامج  في  مشاركتها 

صناعة  في  المحتملة  الوظيفية  الفرص 

الكثير  »تعلمت  القاسم:  وقالت  اإلعالم، 

في الوقت الذي قضيته مع تجربة وسائل 

لدي  أصبح  واآلن   ،GME العالمية  اإلعالم 

والتقنية  اللينة  للمهارات  أفضل  فهم 

الفصل  داخل  تطويرها  إلى  أحتاج  التي 

كطالبة  أتطور  لكي  وخارجه  الدراسي 

في مجال اإلعالم وأقود مسيرة ناجحة في 

هذا المجال«.  وُتعد تجربة وسائل اإلعالم 

من  العديد  من  واحدة   GME العالمية 

برامج التعلم التجريبي المصممة لتزويد 

طلبة جامعة نورثويسترن قطر بالفرصة 

بصناعة  األكاديمي  تعلمهم  لربط 

الوسائط المتغيرة وتوسيع نطاق تعلمهم 

خارج الفصل الدراسي.

على نطاق عالمي

طلبة »نورثويسترن« يستكشفون الساحة اإلعالمية
الدوحة           $

تقديم ورشة الدوحة           $
في مجال 

اإلسعافات األولية 
واإلنعاش القلبي

بالتعاون بين »حقوق اإلنسان« و»الهالل األحمر«

برنامج حول إعداد اتفاقيات التعاون

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  نظمت 

برنامًجا  القطري،  األحمر  الهالل  مع  بالتعاون 

بمقر  متتاليين،  يومين  مدار  على  تدريبًيا 

اللجنة، حول »كيفية إعداد اتفاقيات التعاون«، 

وذلك بحضور 16 موظًفا من الطرفين.

على  التدريب  التدريبي  البرنامج  ويهدف 

الجهات  بين  التعاون  اتفاقيات  إعداد  كيفية 

اللجنة  باختصاصات  التعريف  المختلفة، 

حقوق  واحترام  وحماية  تعزيز  في  ودورها 

التنسيق  أهمية  وبيان  وإعمالها،  اإلنسان 

الدولة  في  المختلفة  الجهات  بين  والتعاون 

وخاصة مؤسسات المجتمع المدني.

التدريبي  للبرنامج  االفتتاحية  كلمته  وفي 

إدارة  مدير  المرزوقي  ماجد  حمد  السيد  قال 

الوطنية  باللجنة  والمالية  اإلدارية  الشؤون 

يهدف  التدريبي  البرنامج  إن  اإلنسان،  لحقوق 

األحمر  والهالل  باللجنة  العاملين  إلكساب 

بناء  من  تمكنهم  التي  الفنية  الخبرة  القطري 

ينعكس  وبما  مهاراتهم،  وتطوير  قدراتهم 

في  وخبراتهم  عملهم  على  باإليجاب  حتمًا 

المؤسستين وأدائهما.

تفعيل  إطار  في  يأتي  البرنامج  إّن  وأضاف: 

وتنفيذ أحد بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين 

فعاليات  لتنفيذ  وتمهيدًا  مؤخًرا،  الجهتين، 

مشتركة في المستقبل القريب.

لحقوق  الوطنية  اللجنة  أن  المرزوقي  وأكد 

يتشاركان  القطري  األحمر  والهالل  اإلنسان 

اإلنسانية،  الكرامة  كحماية  وغايات  أهداًفا 

على  اإلنجازات  من  العديد  بتحقيق  منوًها 

والدولية،  واإلقليمية  الوطنية  المستويات 

والتي تسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 وتنفيذ 

التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق 

أكد  كما  اإلنساني،  الدولي  والقانون  اإلنسان 

الدورات  إقامة  يتضمن  المشترك  التعاون  أن 

التدريبية والقيام باألنشطة المشتركة وتبادل 

الخبرات، تعزيز حماية حقوق اإلنسان، وتؤدي 

واإلغاثي،  اإلنساني  بالعمل  الوعي  لزيادة 

مضيًفا أن العالم وتعقيداته فرضت على كافة 

خارجها،  أم  الدولة  داخل  سواء  المؤسسات 

القواسم  في  األدوار  وتكامل  والتنسيق  التعاون 

تجنبًا  وذلك  العمل،  مجاالت  من  المشتركة 

الناجحة  الممارسات  نقل  في  ورغبة  للتكرار 

وتحقيقا لتراكم الخبرات واإلنجازات. 

والمالية  اإلدارية  الشؤون  إدارة  مدير  وأوضح 

تكون  أن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  باللجنة 

الدورة نموذًجا لبيان أهمية التنسيق والتعاون 

بين الجهات المختلفة في الدولة التي تتشارك 

األهداف ومجاالت العمل.

المرزوقي  ماجد  حمد  كرم  الختام  وفي 

المشاركين في البرنامج التدريبي، حيث تم 

منح كل مشارك شهادة حضور، باإلضافة إلى 

بعض إصدارات اللجنة.

قدمته  الذي  التدريبي  البرنامج  تناول  بينما 

القانوني باللجنة  الخبير  رانيا فؤاد  الدكتورة 

باللجنة  التعريف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

»الطبيعة القانونية والنشأة واالختصاصات«، 

المختلفة  التعاون  اتفاقيات  اعداد  كيفية 

بالتفصيل، عرض نماذج مختلفة من اتفاقيات 

التعاون، فيما تضمن اليوم األخير من البرنامج 

تدريًبا عملًيا على إعداد اتفاقيات تعاون. 

من  متعددة  نماذج  على  المشاركون  واّطلع 

والتسلسل  التعاون،  ووثائق  التفاهم  مذكرات 

تضمن  كما  البنود.  أو  للمواد  الطبيعي 

متعددة،  تعريفات  اإلنسان  بحقوق  التعريف 

بصرف  إنسان  كل  به  يتمتع  أن  يجب  وما 

النظر عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو 

أي سبب آخر. وعّرف البرنامج التدريبي حقوق 

اإلنسان كمجموعة من االحتياجات األساسية 

بكرامة  يحيا  أن  منا  إنسان  كل  تمكن  التي 

كبشر متحررًا من الخوف والفاقة.

اإلنسان  حقوق  وتطور  بنشأة  يتعلق  وفيما 

تناول التدريب إعالن حقوق اإلنسان والمواطن 

باعتبارها   1789 الفرنسية  الثورة  عن  الصادر 

اإلنسان  حقوق  اصطالح  تستخدم  وثيقة  أول 

الحرية  في  إنسان  كل  حق  قرر  والذي 

والمساواة.

خصائص  أهم  التدريب  البرنامج  وأوضح 

حقوق اإلنسان، كالنشأة الوطنية أو الداخلية 

مظاهر  تعدد  من  الرغم  على  اإلنسان  لحقوق 

االهتمام الدولي بها، خاصة منذ بداية النصف 

أنها  الثاني من القرن العشرين، باإلضافة إلى 

كرامة  على  ترتكز  قانونية  بحماية  تتمتع 

تباع  وال  تشترى  ال  أنها  كما  اإلنساني،  الكائن 

ملك  هي  بل  أحد  من  منحة  ليست  وهي 

للبشر بصفتهم بشرا، كما أنها تحمي األفراد 

عليهم،  تقع  قد  انتهاكات  أي  من  والجماعات 

للتجزئة  قابلة  وغير  واحدة  وحدة  أنها  كما 

وغيرها من الخصائص.

بالعهد،  المتعلقة  التعريفات  التدريب  وبّين 

البروتوكول،  الميثاق،  المعاهدة،  االتفاقية، 

باإلضافة إلى لمصادر الشرعية الدولية لحقوق 

اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  اإلنسان 

االقتصادية  للحقوق  الدولي  الميثاق  وهي: 

واالجتماعية والثقافية، الميثاق الدولي للحقوق 

االختياري  البروتوكول  والسياسية،  المدنية 

بالحقوق  ص  الخاص  الدولي  بالعهد  الملحق 

الفردية«  »الشكاوى  والسياسية  المدنية 

الملحق  االختياري  والبروتوكول   ،)1966(

المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  بالعهد 

والسياسية.

المعاهدات  على  إطاللة  البرنامج  وتضمن 

الدولي  كالعهد  اإلنسان  لحقوق  الرئيسية 

الدولي  العهد  والسياسية،  المدنية  للحقوق 

والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق 

العنصري،  التمييز  على  القضاء  اتفاقية 

اتفاقية  المرأة،  ضد  التمييز  مكافحة  اتفاقية 

الطفل،  حقوق  اتفاقية  التعذيب،  مناهضة 

اتفاقية  المهاجرين،  العمال  حقوق  اتفاقية 

واالتفاقية  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق 

الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء 

القسري.

المرزوقي: الطرفان يتشاركان أهداًفا لحماية الكرامة اإلنسانيةيهدف إلى إكساب العاملين الخبرة الفنية وتطوير مهاراتهم

تعزيز حماية حقوق اإلنسان والقيام باألنشطة المشتركة 

الدوحة           $
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وقعا مذكرة لتعزيز التعاون في المجال البيئي

تفاهم بين بلدية الوكرة ومؤسسة قطر

قطر  ومؤسسة  الوكرة  بلدية  وقعت 

المجتمع  وتنمية  والعلوم  للتربية 

تفاهم  مذكرة  )الثالثاء(،  أمس  صباح 

تعزيز  إلى  تهدف  البيئي،  المجال  في 

بيئي  نظام  خلق  في  والتعاون  التنسيق 

االستدامة  تحقيق  لضمان  مستدام 

والمستقبل. الحاضر  ألجيال  البيئية 

المهندس  الوكرة  بلدية  عن  وقع 

البلدية،  مدير  النعيمي  حسن  محمد 

سعود  الدكتور  قطر  مؤسسة  وعن 

مدير  ثاني  آل  سعود  بن  خليفة  بن 

بـ  الكربون  وإدارة  المناخي  التغير 

التفاهم  مذكرة  تناولت  حيث  »إرثنا«، 

والمتمثلة  التعاون  مجاالت  من  عددا 

االحتباس  لغازات  البيئي  الرصد  في 

الحراري ودراسة األثر البيئي للمشاريع 

البيئية.  والتوعية  واالستدامة 

سهى  المهندسة  تسمية  تمت  كما 

الوكرة،  بلدية  عن  عاما  منسقا  محمود 

منسقًا  الكناوي  أشرف  والمهندس 

لضمان  إرثنا  مؤسسة  قبل  من  عامًا 

بالصورة  االتفاقية  بنود  تحقيق  متابعة 

المرجوة.

الموقعة  التفاهم  مذكرة  وتتيح 

بغرض  التدريب  مجاالت  من  االستفادة 

مجاالت  في  الطرفين  لدى  القدرات  بناء 

اآلراء  وتبادل  واستدامتها  البيئة  حماية 

بالتشريعات  الصلة  ذات  والمقترحات 

وتبادل  تنفيذها  ووسائل  القانونية 

أفضل  إلى  للوصول  والمعارف  الخبرات 

إلى جانب تشجيع  البيئية  الممارسات 

بيئية  مشاريع  وبحوث  دراسات  إجراء 

بينهما.  مشتركة 

بموجب  الوكرة  بلدية  تساهم  وسوف 

معدالت  إحصاء  في  التفاهم  مذكرة 

الحراري  االحتباس  غازات  انبعاث 

للبلدية من خالل  اإلدارية  الحدود  ضمن 

غازات  وبروتوكول  مبادرات  استخدام 

 Greenhouse  ( الحراري  االحتباس 

 .)GHG Protocol
قطر  بمؤسسة  إرثنا  فريق  سيقوم  فيما 

المحصاة  البيانات  تلك  بتحليل  بدوره 

لالستنتاج، كما تتضمن بنود المذكرة 

المتعلقة  والوثائق  المعلومات  تبادل 

األبحاث  نتائج  ونشر  التعاون  بمجاالت 

على  ارثنا  موقع  في  الطرفين  بموافقة 

منتديات  أية  وفي  االنترنت  شبكة 

أخرى.  علمية 

الوكرة  بلدية  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

ومشاريع  مبادرات  عدة  تبنت  قد  كانت 

في مجال االستدامة البيئية ومن أبرزها 

مجلس  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع 

التنمية  بشأن  الخضراء  للمباني  قطر 

حول  المعرفة  نشر  بهدف  المستدامة 

ممشى  وتدشين  المستدامة  التنمية 

وإعداد  المستدام  البيئي  الوكرة 

بمفهوم  المدارس  لطالب  توعية  برامج 

مشاريعها  عرض  خالل  من  االستدامة 

للبيئة،  صديقة  مواد  على  تعتمد  التي 

العام  الوكرة  شاطئ  إنارة  جانب  إلى 

على  منها  حرصا  الشمسية  بالطاقة 

نسبة  وتخفيض  البيئة  حماية 

الكربونية. االنبعاثات 

لمنظمة األمم المتحدة »اليونيب«

وزيـــــر البلديـــــــة يـتـفـقـــــــد
مجـــمـــع رخـــــص البــنــــــــاء

»البيئــــة« تجتمـــع مــع
وفـــد مكتـــب غـــرب آســيا

بن  عبدالله  الدكتور  سعادة  قام 

وزير  السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز 

تفقدية  بزيارة  أمس،  صباح  البلدية، 

سير  على  للوقوف  البناء  رخص  لمجمع 

العمل، وعقد سعادته على هامش الزيارة 

والجهات  المدني  الدفاع  إدارة  مع  اجتماعا 

الخدمية بالوزارة لمناقشة سبل التطوير 

بها  المعمول  اإلجراءات  في  والتحديث 

في  اإلنجاز  سرعة  بهدف  المجمع  في 

توحيد  على  والعمل  البناء  رخص  إصدار 

بين  التنسيق  ضمان  أجل  من  اإلجراءات 

أكد  حيث  المعنية،  الجهات  مختلف 

اجتماعات  عقد  ضرورة  على  سعادته 

الخدمية  والجهات  المجمع  بين  شهرية 

رفع  في  تساهم  التي  القضايا  لمتابعة 

مستوى مؤشرات األداء.

حضر االجتماع عدد من المسؤولين باإلدارة 

العامة للدفاع المدني برئاسة العميد حمد 

عثمان الدهيمي المدير العام لإلدارة العامة 

البلدية كل من  وزارة  ومن  المدني.  للدفاع 

السيد مبارك ناصر آل خليفة مدير مكتب 

عبدالله  منصور  والسيد  الوزير،  سعادة 

لشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل  محمود  آل 

عبدالكريم  سعد  والمهندس  البلديات، 

القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء، 

والسيدة حمدة المعاضيد مديرة إدارة نظم 

مدير  عباس  إبراهيم  والسيد  المعلومات، 

إدارة تخطيط البنية التحتية.

$ الدوحة

وجه بتسريع اإلجراءات

تنفذها »الصحة« وشركاؤها بمناسبة اليوم العالمي

حملة توعوية موسعة لنظافة األيدي

الرعاية  مرافق  كافة  الحملة  في  شارك 

الصحية في دولة قطر وعدد من المدارس، 

األيدي  نظافة  أهمية  وإبراز  تعزيز  بهدف 

اإلجراءات  وتحقيق  الصحية  المرافق  في 

الفعالة لنظافة األيدي في مختلف أماكن 

وبمشاركة  الصحية،  الرعاية  تقديم 

المرافق  ومديري  الصحيين  العاملين 

وراسمي  التنفيذيين  والرؤساء  الصحية 

السياسات.

حظيت الحملة التوعوية التي نفذتها إدارة 

وزارة  في  واألداء  االستراتيجي  التخطيط 

جميع  من  كبير  بتفاعل  العامة  الصحة 

حيث  بالدولة،  الصحية  المؤسسات 

حول  توعوية  أنشطة  الحملة  تضمنت 

وافق  الذي  األيدي  لنظافة  العالمي  اليوم 

وتوزيع  عرض  أبرزها  من   ،2022 مايو   5
المنشورات التعليمية حول أهمية نظافة 

ومكافحتها  العدوى  من  والوقاية  األيدي 

انتظار  مناطق  في  اإلرشادية  والعروض 

المرضى والمراجعين وشاشات العرض.

عرض  الحملة  إطار  في  كذلك  وتم 

العادات  حول  تثقيفية  مسرحيات 

األيدي،  غسل  وأهمية  السليمة  الصحية 

في  الحضور  مشاركة  إلى  باإلضافة 

تطبيق عملي حول كيفية غسل اليدين.

كما شارك فريق من إدارة الصحة العامة 

من  الحملة  في  العامة  الصحة  بوزارة 

موجهة  توعوية  أنشطة  تنفيذ  خالل 

الشركات  من  مجموعة  إلى  باألساس 

زيارات  في  تمثلت  قطر  دولة  في  الكبرى 

حضوريا  توعوية  وأنشطة  ميدانية 

اللغات  من  بعدد  تقديمها  تم  وافتراضيا 

المعلومة  لتبسيط  سعيا  األجنبية 

توزيع  تم  كما  العمالية،  الفئة  وتثقيف 

بعض الهدايا التذكارية للحضور.

واختتم فريق مكافحة العدوى حملة نظافة 

األيدي بتنظيم حفل أقيم في مركز الوعب 

العاملين  جهود  تثمين  خالله  تم  الصحي 

في القطاع الصحي من ممرضين، وأطباء، 

كما تم تكريم عدد  القرار وغيرهم  وصناع 

من المشاركين في الحملة.

الصحة  منظمة  بيانات  أن  يذكر 

بنظافة  االلتزام  أن  إلى  أشارت  العالمية 

من   %  50 إلى  يصل  ما  يمنع  األيدي 

العدوى  ذلك  في  بما  المكتسبة،  العدوى 

الصحية،  الكوادر  على  تأثير  لها  التي 

الجيد  التنظيف  ممارسات  وتعد 

لتحسين  األهمية  بالغ  أمًرا  لليدين 

الصحيين  والعاملين  المرضى  سالمة 

والمجتمع بأسره، حيث يساهم الحفاظ 

المجتمع  حماية  في  األيدي  نظافة  على 

من العدوى واألمراض.

مناقشة 
سبل التطوير 

والتحديث 
في اإلجراءات 
المعمول بها

االستفادة من 
مجاالت التدريب 

بغرض بناء 
القدرات لدى 

الطرفين

تبادل اآلراء 
والمقترحات
 ذات الصلة 
بالتشريعات 

القانونية

تشجيع إجراء دراسات وبحوث مشاريع بيئية مشتركة

البيئة  لشؤون  المساعد  الوكيل  اجتمع 

ممثل  مع  المناخي  والتغير  البيئة  بوزارة 

األمم  لمنظمة  آسيا  غرب  دول  مكتب 

)اليونيب( بحضور فريق  للبيئة  المتحدة 

تنفيذ  لمتابعة  وذلك  بالوزارة،  األوزون 

بروتوكول  لتنفيذ  قطر  دولة  مشاريع 

الخاصة  العمل  وخطة  مونتريال، 

للتخلص التدريجي من مركبات الكربون 

التنفيذ،  وخطوات  فلورية  الهيدروكلورية 

الفعال  بالدور  اليونيب  ممثل  أشاد  حيث 

فريق  من  المبذولة  والجهود  والملموس 

العمل لدى دولة قطر.

بزيارة  يقومون  اليونيب  ممثلي  أن  يذكر 

أيام،  خمسة  على  تمتد  قطر  لدولة 

عمل  وورش  ندوات  خاللها  سيعقدون 

التبريد  بقطاع  المصلحة  أصحاب  مع 

والتكييف وتنفيذ زيارات ميدانية لبعض 

أنظمة  على  لإلطالع  الرياضية  المنشآت 

التكييف ذات المواصفات العالمية بها.

$ الدوحة

$ الدوحة

االلتزام 
بنظافة األيدي 
يمنع ما يصل 

إلى »50 %« 
من العدوى 
المكتسبة

نفذت وزارة الصحة العامة حملة 
توعوية موسعة طوال شهر مايو 

الجاري في إطار االحتفال باليوم 

العالمي لنظافة األيدي، وذلك 
بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية 

والرعاية الصحية األولية والقطاع 
الصحي الخاص تحت شعار: »اتحدوا 
من أجل السالمة - نظِفوا أيديكم«. 

$ الدوحة
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الترابط األسري يعزز
نمط الحياة الصحية

العطية تجتمع مع مسؤولة أممية

العالقات االجتماعية والترابط األسري ضروري 

أظهرت  وقد  المجتمع،  في  األشخاص  لصحة 

الدراسات العلمية الحديثة أن العزلة مرتبطة 

بيئة  في  التفكير  وأن  الوفيات  معدل  بزيادة 

الصحة  يحسن  ومجتمعه  المريض  بيت 

العالجي  الحياة  نمط  تغيير  أن  كما  العامة، 

يمكن أن يكون بنفس فعالية العالج النفسي 

يساعد  أن  يمكن  حيث  الدوائي،  والعالج 

المتعددة  النفسية  االضطرابات  عالج  في 

الشخصية  الرفاهية  وتنمي  عليها  والسيطرة 

واالجتماعية.

وفي هذا الجانب، تقول الدكتورة هناء صالح، 

األطفال  إدارة  في  المجتمع  طب  أخصائية 

الصحية  الرعاية  مؤسسة  في  والمراهقين 

األولية: يلعب النظام الغذائي والنوم والنشاط 

البدني دوًرا مهًما للغاية في الوقاية من االكتئاب 

واألمراض النفسية األخرى والتحلي بالعاطفة 

اإليجابية، أي القدرة على التفاؤل والقدرة على 

بطريقة  والمستقبل  والحاضر  الماضي  رؤية 

لتحسين  الصحية  العادات  فمن  إيجابية. 

بها  ينصح  التي  اإليجابية  والمشاعر  الصحة 

عّد  الصحي:  الحياة  نمط  في  األخصائيون 

النعم حيث إنعم الله سبحانه وتعالى علينا 

ونشكر  نتذكرها  أن  ينبغي  عديدة  بنعم 

ِنْعَمَة  وْا  َتُعدُّ »َوِإن  تعالى:  قال  علينا،  فضله 

ِه اَل ُتْحُصوَها«، وكذلك يوصي األخصائيون  ٱللَّ

بإظهار التقدير واالمتنان لشخص قدم خدمة 

المحبة  أواصر  يقوي  سوف  ذلك  فإن  لك، 

واألخوة في المجتمع. 

الحياة  أنماط  أخصائيو  أيضا  وينصح 

الحياة  المبهجة في  الصحية بتذكر األشياء 

الحالية  اللحظة  في  الكامل  واالنغماس  دائما 

إلى  يمتد  الذي  السعيد«  »االنغماس  مع 

العاطفية، وتدوين  القدرة  أو  المهارة  أو  الذكاء 

كن  اآلخرون.  يتذكره  أن  المرء  يريد  كيف 

الكريم:  الرسول  قال  كما  اآلخرين  مع  لطيفا 

وينصح  صدقة«،  أخيك  وجه  في  »تبسمك 

دائما بالقيام بأنشطة ذات هدف ومغزى، كأن 

األرض  على  المرء  يجعل  هدف  لديك  يكون 

مهًما ليعيش حياة مليئة بالرضا والسعادة، 

وتؤدي  الطموح  وجود  تعني  اإلنجازات  فهذه 

شعور  عنها  ينتج  واقعية  أهداف  تحقيق  إلى 

بالرضا والفخر والوفاء.

أهم  من  أن  صالح  هناء  الدكتورة  وتضيف 

جوانب الحياة: الروابط االجتماعية اإليجابية 

مع األشخاص من حولك، فاالتصال والتفاعل 

مع اآلخرين بشكل منتظم وبشكل شخصي 

سوف يضيء مناطق األلم في أدمغتنا إذا كنا 

وليس  االجتماعية  العزلة  لخطر  معرضين 

التواصل  وسائل  خالل  من  التواصل  فقط 

االجتماعي، حيث يركز علم النفس اإليجابي 

على نقاط القوة والفضائل التي تسمح لألفراد 

والمجتمعات باالزدهار، فهو ال يقلل من البؤس 

خالل  من  السعادة  تضخيم  على  يركز  بل 

الفردية،  والفضائل  والقوة  اإليجابي  التأثير 

مثل تقدير الجمال والتميز والشجاعة واإلبداع 

واألمل  والصدق  واالمتنان  والتسامح  واإلنصاف 

والقيادة  واللطف  والحكم  والفكاهة  والتواضع 

والمنظور  والمثابرة  التعلم  وحب  والحب 

والعمل  االجتماعي  والذكاء  والحصافة 

الجماعي.

عبد  بنت  مريم  السيدة  سعادة  اجتمعت 

الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 

مع  اللجنة  بمقر  بمكتبها  أمس  اإلنسان 

مكتب  مديرة  ليماشاتي  فاتن  السيدة   

بالدوحة  التأسيس  حديث  المتحدة  األمم 

وبحث   ، النزاعات  مناطق  في  األطفال  حول 

الجانبان أوجه التعاون المشترك في قضايا 

بتعزيز  يتعلق  فيما  خاصة  اإلنسان  حقوق 

وبحماية حقوق الطفل.

$

$

الدوحة

الدوحة

بحث التعاون في قضايا حقوق اإلنسان

يساعد في عالج االضطرابات النفسية

للطالب والطالبات حتى »9« الجاري.. »التربية والتعليم«:

التسجيل في »قطر التقنية« مفتوح
والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت 

في  التسجيل  استمرار  عن  العالي 

والبنات  للبنين  التقنية  قطر  مدرستي 

والذي يستمر حتى 9 يونيو الجاري، حيث 

الذين  الطالب  بتسجيل  الوزارة  تسمح 

تنطبق عليهم معايير القبول في المدارس 

التخصصية.

وتعد مدرسة قطر الثانوية التقنية للبنين 

تهدف  المهني  والتدريب  للتعليم  مدرسة 

المهارات  من  عددًا  الطالب  اكساب  إلى 

المهنية المتنوعة التي تعدهم للعمل في 

مجاالت متنوعة، تشمل الميكانيكا العامة 

والكهرباء  المعلومات  وتكنولوجيا  واللحام 

والعمليات  الدقيقة  واآلالت  واإللكترونيات 

مختبر  كفنيي  والعمل  الصناعية 

باإلضافة إلى مجال األمن والسالمة.

 وتقبل المدرسة الطالب القطريين، وأبناء 

مجلس  من  المقيمين  وأبناء  القطريات، 

المقيمين  وأبناء  الخليجي،  التعاون 

حال  في   ،%  20 بنسبة  قطر  مواليد  من 

انطبقت عليهم معايير القبول المطلوبة.

ودعت الوزارة أولياء األمور والطالب الراغبين 

إلى  بالمدرسة  المبدئي  التسجيل  في 

بعد  اإللكتروني،  الطلب  نموذج  تعبئة 

والتسجيل  القبول  شروط  على  االطالع 

المتوفرة في رابط التسجيل.

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  وتتوجه 

التقني  التعليم  في  التوسع  إلى  العالي، 

والمهني لما له من تأثير إيجابي على عطاء 

والمهارات  بالمعارف  وتزويدهم  الشباب 

إلى  إضافة  التوظيف،  فرص  لتحسين 

مما  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  دوره 

 ،2030 قطر  رؤية  لتحقيق  ضرورة  يجعله 

ثانوية  تقنية  مدرسة  افتتاح  تم  وعليه 

العمل  سوق  لدعم  قطر،  دولة  في  للبنات 

فنية  نسائية  بكوادر  مستقباًل  الدولة  في 

مؤهلة علميًا ومهنيًا.

معامل   9 على  المدرسة  وتحتوي   

الدولية،  المواصفات  تعتمد  متخصصة 

وتتطابق  والسالمة،  األمن  ومواصفات 

الهندسة،  جامعات  مختبرات  مع  معداتها 

حيث توجد 3 مختبرات لقسم تكنولوجيا 

المعلومات، ومختبران لقسم فني تقنيات 

لقسم  أخرى  معامل  و4  المختبرات، 

األدوات  بأحدث  مجهزة  اإللكترونيات، 

تخصص،  كل  مهارات  إلتقان  الالزمة 

األسترالية،  تيف  شهادة  على  والحصول 

بعد  مباشرة  للعمل  الطالبات  لتؤهل 

مختبرات  كفنيات  المدرسة  من  التخرج 

قبل  األخرى  التخصصات  في  ومساعدات 

إتمام الشهادة الجامعية.

 وتهدف المدرسة إلى تدريب وتأهيل الكوادر 

لكافة  ورفدها  القطرية  النسائية  الفنية 

التقطير  نسبة  وزيادة  الدولة،  قطاعات 

كافة  في  النسائية  الفنية  للوظائف 

والتدريب  بالتعليم  والنهوض  القطاعات، 

باإلضافة  قطر،  دولة  في  النسائي  التقني 

إلى استغالل موارد المدرسة المختلفة في 

النسائية،  الفنية  الكوادر  وتطوير  تأهيل 

كافة  في  والتكامل  الشراكة  وتحقيق 

القطاعات، للمشاركة في تحقيق رؤية قطر 

البشرية  التنمية  2030 من خالل  الوطنية 

كما  المجاالت،  مختلف  في  المستدامة 

واع  جيل  خلق  إلى  المدرسة  تسعى 

سينعكس  الذي  االجتماعي  بدورهن 

من  وسلوكياتهن  إنجازاتهن  على  إيجابيا 

المستدامة  التنمية  منهج  تكامل  خالل 

باستمرار  المهنية  البرامج  وتحسين 

تعليمية  بمخرجات  خريجاتها  لتتميز 

النهوض  على  تساعدهن  متميزة  ومهنية 

بميادين  العمل  من  وتمكينهن  بالمجتمع 

وفق  أكاديمية  مناهج  وتطبيق  مختلفة، 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  مناهج 

تخصصية  مناهج  إلى  باإلضافة  العالي، 

وفق  معتمدة  دولية  لمعايير  تخضع 

ويعد  وأكاديمية  األسترالي   TAFE نظام 

تخصص تكنولوجيا المعلومات من أكثر 

الطالبات،  عليه  تقبل  التي  التخصصات 

التخصص  هذا  طالبات  تحصل  إذ 

شهادة  على  المدرسة  من  تخرجهن  عند 

مايكروسوفت  تطبيقات  متخصص 

المعروفة  البرامج  من  وهي  المكتبية، 

والمميزة عالميا من شركة مايكروسوفت، 

تكنولوجيا  منتسب  شهادة  إلى  إضافة 

مخصصة  وشهادات  مايكروسوفت، 

اللواتي  المعلومات  تكنولوجيا  لطالبات 

يعتزمن المضي في مهنة متخصصة في 

كما  وإدارتها،  للشبكات  التحتية  البنية 

والكليات  بالجامعات  االلتحاق  يمكنهن 

الهندسية في مجال تكنولوجيا المعلومات 

وهندسة الحاسب اآللي.

وتتمثل وظيفة المتخرجات في تخصص 

تكنولوجيا المعلومات في تركيب وتكوين 

والمحمولة  العادية  الحاسوب  أجهزة 

والشبكات  الصلة،  ذات  واألجهزة 

تطبيقات  واستخدام  األساسية، 

الحصول  بعد  المكتبية  مايكروسوفت 

مايكروسوفت  أخصائي  شهادة  على 

تنصيب  جانب  إلى   ،MOS أوفيس 

في  واألجهزة  التطبيقات  وإدارة  وترقية 

وتوصيل   Windows التشغيل  نظام 

وإعداد  وتنصيب  الحاسوب  شبكات 

والخدمات  والبروتوكوالت  السيرفرات 

شهادة  تمكنهن  كما  الشبكات.  هذه  وأمن 

بالعمل  االلتحاق  من  المعلومات  أنظمة 

ومطورات  إلكترونية  شبكة  كمسؤوالت 

لتكنولوجيا  حلول  ومهندسات  الشبكة، 

المعلومات، ومهندسات نظم.

المدرسة تهدف إلى إكساب الطالب 

عددا من المهارات المهنية

قبول القطريين وأبناء القطريات 
والمقيمين بنسبة »20 %«

محمد أبوحجر كتب

نظمته متاحف قطر و»الجمارك«

مؤتمر حول االتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
قطر  متاحف  نظمت  قنا-  الدوحة- 

والهيئة العامة للجمارك، أمس، مؤتمًرا 

لعام  اليونسكو  اتفاقية  في  يبحث 

المشروع  غير  االتجار  بشأن   1970
الثقافية. بالممتلكات 

مركز  في  ُعِقد  الذي  المؤتمر،  وقدم 

بالهيئة  واإلقليمي  الجمركي  التدريب 

العامة للجمارك، رؤى حول منع السرقة 

الممارسات  أفضل  وحول  والنهب، 

المسروقة،  الثقافية  الممتلكات  إلعادة 

األخرى  التطورات  مع  بالتوازي  ورّدها، 

المشروع،  غير  االتجار  مكافحة  في 

وفرصة  منصة  توفير  إلى  باإلضافة 

للتواصل،  المشاركين  لمختلف 

وتبادل المعلومات المشتركة.

للمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  ورّكزت 

العقبات  على  التغلب  كيفية  على 

القانونية  اآلليات  تنفيذ  تعترض  التي 

الحلول  واستكشاف  الحالية،  الدولية 

بالتركيز على التعاون الدولي، وقدمت 

لنقاش  منصة  التفاعلية  الجلسة 

الدين  صالح  السيد  سعادة  بين  مثمر 

زكي خالد ممثل منظمة األمم المتحدة 

»اليونسكو«  والثقافة  والعلم  للتربية 

ومدير  واليمن،  الخليج  دول  لدى 

بالدوحة،  »اليونسكو«  منظمة  مكتب 

مستشار  بولنر،  ماريا  والسيدة 

التراث  برنامج  ومدير  السياسات، 

العالمية  الجمارك  بمنظمة  الثقافي 

التراث  خبير  النحاس،  وأسامة 

للتربية  اإلسالمي  العالم  بمنظمة 

واللواء  )اإليسيسكو(  والثقافة  والعلوم 

اإلنتربول  قسم  رئيس  جيجك،  لطفي 

العامة  المديرية  في  واليوروبول 

إيليني  والدكتورة  تركيا  في  لألمن 

بوليمينوبولو، األستاذ المساعد بكلية 

الحقوق بجامعة حمد بن خليفة.

أدارها  التي  الثانية،  الجلسة  أما 

تناولت  فقد  الملهية،  راشد  الدكتور 

واألدوات  واألساليب،  التقنيات، 

لمكافحة  المستخدمة  الجديدة 

بالممتلكات  المشروع  غير  االتجار 

المناقشة  وقدمت  قطر،  في  الثقافية 

رؤى قيمة من السيد فيصل النعيمي، 

قطر،  متاحف  في  اآلثار  إدارة  مدير 

األستاذ  العظم،  عمر  والدكتور 

بجامعة  الخليج  دراسات  في  المشارك 

الجسمي،  اللطيف  عبد  والسيد  قطر، 

الثقافي  التراث  حماية  إدارة  مدير 

الله  عبد  طالل  والسيد  قطر،  بمتاحف 

الشيبي، مدير إدارة العمليات وتحليل 

المخاطر بالهيئة العامة للجمارك.

أحمد  محمد  السيد  قال  جانبه،  من 

المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون 

مع  التعاون  »يسعدنا  الجمركية: 

واستضافة  تنظيم  في  قطر  متاحف 

بآليات  يهتم  والذي  المهم  المؤتمر  هذا 

 1970 اليونسكو  باتفاقية  التوعية 

وسبل  الثقافية،  الممتلكات  بشأن 

في  المشروع  غير  االتجار  مكافحة 

تسليط  إلى  إضافة  واآلثار،  الفنون 

الضوء على دور الجمارك في الرقابة على 

الشحنات والبضائع، والحد من التداول 

غير المشروع للممتلكات الثقافية بكافة 

أشكالها وصورها«. 

بقضايا  تهتم  الهيئة  أن  أوضح  كما 

حماية الحقوق وما يتضمنها من حماية 

الملكية  وحقوق  التجارية  العالمات 

الفكرية، وغيرها من الحقوق المحفوظة 

والممتلكات  واألفكار  الرؤى  ألصحاب 

إلى  إضافة  وغيرها،  والثقافية  الفكرية 

من  المجتمع  حماية  في  المعهود  دورها 

وباقي  والمقلدة،  المغشوشة  البضائع 

تأتي  التي  واالقتصادية  األمنية  األدوار 

ضمن اختصاصات الجمارك.

وأكد على أهمية هذا المؤتمر في تعزيز 

الجهات  كافة  من  المشاركين  خبرات 

سيما  ال  والدولية،  المحلية  المشاركة 

الجمركية  المنافذ  موظفي  تدريب 

الرتباط مجاالت المؤتمر بصميم عملهم 

حرص  على  مشدًدا  الدولة،  منافذ  في 

والتجارب  الخبرات  تبادل  على  الهيئة 

في  المحلية  الجهات  من  شركائها  مع 

التعاون  إن  حيث  كافة،  التخصصات 

في  ويسر  سهولة  يضمن  المشترك 

في  ويساهم  الجمركية،  اإلجراءات 

مما  الجمارك،  موظفي  مدارك  توسيع 

مع  المستمر  التعامل  عليهم  يسهل 

كافة البضائع والشحنات التي ترد إلى 

الدولة بشكل يومي. 

الدكتورة  قالت  الفعالية،  على  وتعليًقا 

إدارة  مدير  السليطي،  حسن  فاطمة 

قطر:  متاحف  في  الدولي  التعاون 

العامة  للهيئة  الدعم  تقديم  »يسرنا 

وتبادل  التدريب،  خالل  من  للجمارك 

البشرية  القدرات  وتنمية  المعرفة، 

المشروع  غير  فاالتجار  والتقنية، 

يجب  قضية  الثقافية  بالممتلكات 

محاربتها  أجل  من  التآزر  جميًعا  علينا 

لضمان حماية التراث القطري«.

إبراهيم  مبارك  السيد  قال  جهته،  من 

التدريب  مركز  مدير  البوعينين، 

العامة  بالهيئة  واإلقليمي  الجمركي 

باكورة  هو  المؤتمر  هذا  إن  للجمارك 

أن  مؤكًدا  قطر،  متاحف  مع  التعاون 

تحقيق  على  حريص  التدريب  مركز 

مع  المتبادل  والتنسيق  التعاون 

الفعالة  والثقافية  التدريبية  الجهات 

الخبرات  تبادل  بهدف  وذلك  الدولة  في 

في  تصب  والتي  المجاالت،  شتى  في 

فئاتهم  بكافة  الهيئة  موظفي  مصلحة 

وتخصصاتهم.

$ الدوحة

{ د. هناء صالح

د. هناء صالح: 
نظام الغذاء والنوم 

والنشاط البدني 
وقاية من االكتئاب



السنة )27( - األربعاء 2 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 1 يونيو 2022م العدد )9767(

إغالق تطبيق للتوصيل وفرعين لشركة تجارية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغالق فرعين لشركة تجارية في منطقتي الوكرة 

والعزيزية وإغالق تطبيق توصيل الطلبات الخاص بالشركة على مواقع التواصل االجتماعي 

لمدة شهر لكل منها، وذلك لمخالفة المادة رقم )10( من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن 

حماية المستهلك، والمادة رقم )4( من القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2011 بشأن ضوابط تحديد 

أسعار الخضراوات والفواكه. وتمثلت المخالفة في عدم االلتزام بأسعار النشرة الجبرية 

للخضراوات والفواكه، وعدم االلتزام باألسس والضوابط في إحداث أي زيادة باألسعار.

حصد الجائزتين من »ذا آشيان بانكر«

»المصرف« األفضل لألفراد والمؤسسات الصغيرة
)المصرف(  اإلسالمي  قطر  مصرف  حصد 

بنك  و»أفضل  لألفراد«  بنك  »أفضل  جائزتي 

قطر  في  والمتوسطة«  الصغيرة  للشركات 

خالل حفل توزيع جوائز التميز في الخدمات 

»ذا  مجلة  من   2022 لعام  لألفراد  المالية 

آشيان بانكر«، تقديرًا لما يقدمه لعمالئه من 

والمتوسطة،  الصغيرة  والمؤسسات  األفراد 

في  ليظل  خدماته  تطوير  في  واستمراره 

صدارة القطاع المصرفي القطري.

وتم تكريم المصرف خالل حفل توزيع جوائز 

افتراضي أقيم األسبوع الماضي، حيث مثل 

المصرف في الحفل كل من السيد فيشال 

األفراد،  منتجات  قطاع  رئيس  براساد، 

القنوات  قطاع  رئيس  زين،  أيمن  والسيد 

الشحروري  باسم  والسيد  االلكترونية، 

الصغيرة  المؤسسات  قطاع  رئيس 

والمتوسطة.

الجوائز،  لتوزيع  االفتراضي  الحفل  وخالل 

أشاد فريق »ذا آشيان بانكر« بجهود المصرف 

الخدمات  مجال  في  مكانته  ترسيخ  في 

من  حققه  بما  قطر  في  لألفراد  المصرفية 

تعزيز  المصرف  وواصل  قوية.  مالية  نتائج 

 ،2021 عام  في  المصرفي  القطاع  في  ريادته 

وحافظ على مكانته كأكبر بنك إسالمي في 

قطر، وحقق المصرف أعلى عوائد في السوق 

من حيث العائد على حقوق الملكية والعائد 

التكلفة  نسبة  أفضل  وحقق  األصول،  على 

إلى الدخل في قطر والشرق األوسط وشمال 

المصرف  قام  كما   .18.1% بنسبة  إفريقيا 

من  العمالء  مع  تفاعلية  خدمات  بتقديم 

األموال،  إلدارة  جديد  رقمي  حل  تقديم  خالل 

وطرح تجربة غنية وسهلة على تطبيق جوال 

مستخدم  بتجربة  يتميز  الذي  المصرف 

ذكية وتصميمه السهل لتلبية االحتياجات 

المتزايدة للعمالء.

السيد  قال  التكريم،  هذا  على  وتعليقًا 

التنفيذي لمجموعة  الرئيس  باسل جمال، 

هذه  على  نحصل  أن  »يسعدنا  المصرف: 

النجاح  على  تدل  التي  المرموقة  الجوائز 

خدماتنا  تطوير  في  لفريقنا  المستمر 

الصغيرة  والمؤسسات  لألفراد  ومنتجاتنا 

لخدمات  مبتكرة  أفكار  وتقديم  والمتوسطة، 

الريادي  وحلول جديدة للحفاظ على موقعنا 

على الصعيدين المحلي واإلقليمي«.

وفي الربع األول من عام 2022، حقق المصرف 

أرباحًا صافية بقيمة 855 مليون ريال قطري، 

من  األول  بالربع  مقارنة   14% زيادة  بنسبة 

موجودات  إجمالي  ارتفع  كما   .2021 عام 

% مقارنة   6.8 المصرف محققًا نموًا بنسبة 

ريال  مليار   193 إلى  ليصل   2021 مارس  مع 

أنشطة  في  المستمر  بالنمو  مدعومًا  قطري 

التمويل واالستثمار. وبلغ إجمالي موجودات 

بلغت  كما  قطري  ريال  مليار  التمويل127 

وبلغ  قطري.  ريال  مليار   123 العمالء  ودائع 

أشهر  الثالثة  فترة  عن  الدخل  إجمالي 

 2,117 مبلغ   2022 مارس   31 في  المنتهية 

المصرف  تمّكن  كما  قطري،  ريال  مليون 

وخفض  أكبر  بشكل  كفاءته  تحسين  من 

 16.8 إلى الدخل والتي بلغت  التكلفة  نسبة 

% لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
المصرفي  القطاع  في  األدنى  وهي   ،2022
ميزات  تقديم  المصرف  ويواصل  القطري. 

على  الحائز  تطبيقه  إلى  ومبتكرة  جديدة 

تجربة  إثراء  بهدف  الجوائز  من  العديد 

الخدمات المصرفية الرقمية للعمالء، وإتاحة 

الوصول إلى عدد كبير من منتجات وخدمات 

المصرف من أي مكان في العالم وفي أي وقت. 

وتشمل الميزات الجديدة التي أطلقت مؤخرًا 

وميزة  قطر،  في  رقمية  ائتمانية  بطاقة  أول 

وميزة  الرصيد«،  على  السريعة  »اللمحة 

»الوضع الداكن« وميزة »التصميم الخاص« 

ألعضاء التمّيز والخدمات الخاصة. 

كما يواصل المصرف بخطى حثيثة رقمنة 

والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تمويل 

باالحتياجات  تفي  جديدة  منتجات  وإطالق 

الشركات  من  لعمالئه  المصرفية 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار 

أطلق  المصرفية،  التجربة  لتيسير  جهوده 

الشركات  حساب  فتح  خدمات  المصرف 

اإللكتروني.  موقعه  خالل  من  اإلنترنت  عبر 

تطوير  المصرف  يواصل  ذلك،  على  وعالوة 

الخدمات المصرفية للشركات عبر اإلنترنت 

لتمكين  للشركات  المصرف  وتطبيق 

الصغيرة  والمؤسسات  الشركات  عمالء 

والمتوسطة من التحكم الكامل في بياناتهم 

ويكّرم  وقت.  أي  في  إليها  والوصول  المالية 

لألفراد  المالية  الخدمات  في  التميز  برنامج 

تأسس  الذي  بانكر«  آشيان  »ذا  مجلة  من 

المجال  في  الرائدة  المؤسسات   -  2001 عام 

أن  وبعد  الهادي،  والمحيط  آسيا  منطقة  في 

األوسط  الشرق  ليشمل  البرنامج  توسع 

الممارسات  ألفضل  مرجعًا  أصبح  وأفريقيا، 

المتطورة التي يمكن للعاملين في القطاع من 

المدى  على  وأدائهم  منتجاتهم  تقييم  خاللها 

الطويل.

جمال: نسعى 
لطرح خدمات 

وحلول 
مصرفية 

جديدة

في الصدارة 
بالعائد 

على حقوق 
الملكية 
واألصول

$ الدوحة

{   مصرف قطر اإلسالمي

بالشراكة بين »التجارة« و»قطر للتنمية« والمنتدى االقتصادي العالمي

إطالق منصة الصناعة المتقدمة

مع  بالتعاون  والصناعة  التجارة  وزارة  أطلقت 

بنك قطر للتنمية منصة الصناعة المتقدمة 

في دولة قطر بالشراكة مع المنتدى االقتصادي 

العالمي، وبحضور ممثلين عن الجهات الثالث 

حفل  شهد  كما  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر 

مؤسسي  كبار  مشاركة  المنصة  عن  اإلعالن 

الشركات الصناعية والُمصّنعين القطريين. 

ويهدف كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك 

االستراتيجي  التعاون  هذا  خالل  من  التنمية 

لتحويل قطر إلى مركز اقتصادي وتصنيعي 

متقدم عبر تعزيز شبكة عالقاتها الدولية.

المالكي،  حسن  محمد  السيد  سعادة  وأشار 

الصناعة  لشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل 

هذه  أهمية  إلى  والصناعة،  التجارة  وزارة  في 

في  الصناعية  المؤسسات  لقادة  المنصة 

وأصحاب  الكبرى  الوطنية  والشركات  الدولة 

ُمضيًفا:  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات 

»يأتي قطاع الصناعة في صدارة أولوّيات دولة 

يمّثل  بكونه  التنموي  المستوى  على  قطر 

االقتصاد  تنويع  ركائز  من  أساسّية  ركيزًة 

االكتفاء  لتحقيق  مهماً  وعنصرًا  الوطني 

القادمة  أجيالنا  وبناء مستقبل  للدولة  الذاتي 

وهذه   .2030 الوطنية  الرؤية  مع  يتماشى  بما 

الفرص  لبحث  تعاونية  مساحة  المنصة 

الصناعي  القطاع  يواجهها  التي  والتحديات 

القدرات  حول  والخبرات  واألفكار  الرؤى  وتبادل 

الصناعية والتكنولوجية لبالدنا«.

هشام  بن  الرحمن  عبد  السيد  علق  وبدوره 

لبنك  باإلنابة  التنفيذي  الرئيس  السويدي، 

بالقول:  السياق  نفس  في  للتنمية،  قطر 

»نقطع اليوم الخطوة األولى على طريق جعل 

بعد  خاصة  متطوًرا،  تصنيعًيا  مركًزا  دولتنا 

حضور دولة قطر في اإلصدار األخير من تقرير 

الشبكة العالمية لمنصات التصنيع المتقدمة 

العالمي شاهدا على  التابع لمنتدى االقتصاد 

القطاع  لهذا  المقدمة  والمساندة  الدعم  أدوات 

الهام من قبل بنك قطر للتنمية وكافة الشركاء 

من  المنصة  إطالق  ويرسخ  اإلستراتيجيين. 

اإلقليمي في هذا المجال، لنتبادل عبره  دورنا 

خبراتنا التصنيعية مع مراكز ومنصات دولية 

نظيرة«.

حول  الثرية  للنقاشات  نتطلع  »كما  وأضاف: 

أفضل  اقتصادي  مستقبل  صناعة  سبل 

مساعي  من  يحقق  ما  وهو  األسابيع،  قادم  في 

التنويع االقتصادي للرؤية الوطنية للبالد«. 

قطر  في  المتقدمة  الصناعة  منصة  مهام  ومن 

شحذ منظومة التصنيع في الدولة عبر تعزيز 

كفاءتها وتسريع نموها، صانعًة لنفسها بذلك 

مكانة تصبح معها مساحة تعاونية ومجتمًعا 

يجتمعون  الصناعات،  رواد  يحتضن  واحًدا 

التطورات  وآخر  التحديات  أبرز  لنقاش  فيه 

الصناعية الدولية خاصة آفاق الثورة الصناعية 

الرابعة )الثورة الرقمية(. كما تستثمر المنصة 

في شبكة العالقات والشراكات لدى بنك قطر 

حول  أخرى  تصنيعية  منصات  مع  للتنمية 

فرانشيسكو  السيد  قال  جانبه  ومن  العالم.  

مستقبل  صناعة  منصة  رئيس  بتي، 

سالسل إمداد الصناعة المتقدمة في المنتدى 

االقتصادي العالمي، في تصريح له: »يسعدنا 

جًدا تعميق أواصر تعاوننا مع بنك قطر للتنمية 

الصناعة  وقطاع  والصناعة  التجارة  ووزارة 

القطري، ونرحب بدولة قطر في شبكة منصات 

الصناعة المتقدمة الدولية، ساعين عبر هذا 

التعاون لالستفادة من قدرات مجتمعنا الدولي 

المعلومات،  لتبادل  تحفيزية  مسارات  لبناء 

نمو  لتسريع  الحالية  بالمساعي  واالحتفاء 

منظومات التصنيع اإلقليمية، والتعاون سوًيا 

وسالسل  الدولي  التصنيع  مستقبل  لصقل 

التوريد المتكاملة والمستدامة«. 

منصة  دور  وتفعيل  إطالق  عقب  وسيعقد 

مغلقة  مستديرة  طاولة  المتقدمة  الصناعة 

باإلضافة الجتماع خاص بالشركات الصغيرة 

والمتوسطة. 

وتعتبر منصة الصناعة المتقدمة في دولة قطر 

واحدة من 13 منصة أطلقها المنتدى االقتصادي 

العالمي حول العالم لتطوير القطاع الصناعي 

الدولي، عبر تبادل المعارف والخبرات وتقوية 

مكانة الُمصّنعين في رحلتهم لمعالجة شتى 

العاملة،  األيدي  قضايا  غرار  على  التحديات 

البيئية  والتحديات  الحكومية،  والسياسات 

والمناخية الُملحة. 

أعضاء  المتقدمة  الصناعة  منصات  وتجمع 

األعمال  ورجال  والخاص  العام  القطاعين  من 

والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  ومؤسسي 

رفقة عدد من المؤسسات األكاديمية النخبوية 

التي  والتحديات  الفرص  في  تبحث  التي 

يواجهها القطاع الصناعي.

{  خالل اإلعالن عن تدشين المنصة بحضور المسؤولين

السويدي: استراتيجية 
لتعزيز التنويع االقتصادي 

 المالكي: الصناعة ركيزة 
لتحقيق األمن الغذائي

بتي: بناء مسارات تحفيزية 
لتبادل المعلومات 

في أبريل على أساس سنوي.. »التخطيط«:

ارتفاع مؤشر أسعار
المنتج الصناعي »87.7 %«

المنتج  ألسعار  العام  المؤشر  سجل 

في  نقطة   161.31 بالدولة  الصناعي 

في   87.79 بنسبة  مرتفًعا  الماضي،  أبريل 

 ،2021 العام  من  المماثل  الشهر  عن  المائة 

مارس  شهر  عن  المائة  في   10.74 وبنسبة 

من العام الجاري.

جهاز  عن  الصادر  المؤشر  هذا  ويتألف 

قطاعات  أربعة  من  واإلحصاء  التخطيط 

نسبية  بأهمية  التعدين  هي:  رئيسية، 

المؤشر  قيمة  من  المائة  في   82.46 تمثل 

ويمثل  التحويلية  الصناعة  وقطاع  العام، 

ويمثل  الكهرباء  وقطاع  المائة،  في   15.85
1.15 في المائة، وقطاع الماء ويمثل 0.52 في 
أساس  سنة  على  المؤشر،  وزن  من  المائة 

العام 2018.

قطاع  سجل  فقد  الجهاز،  لبيانات  ووفًقا 

ارتفاًعا  العام  هذا  أبريل  في  التعدين 

أساس  على  المائة  في   99.65 بنسبة 

العام  من  المماثل  بالشهر  قياًسا  سنوي 

في   11.77 بنسبة  ارتفع  بينما  الماضي.. 

نتيجة   ،)2022 )مارس  مع  مقارنة  المائة 

الخام  النفط  مجموعة  أسعار  ارتفاع 

المائة،  في   11.79 بنسبة  الطبيعي  والغاز 

األخرى  األنشطة  مجموعة  ارتفعت  كما 

 1.95 للتعدين واستغالل المحاجر بنسبة 

في المائة.

التحويلية  الصناعات  قطاع  مؤشر  وسجل 

على  المائة  في   46.72 نسبتها  بلغت  زيادة 

أسعار  بارتفاع  مدعوًما  سنوي،  أساس 

النفطية  المنتجات  صناعة  مجموعات 

وصناعة  المائة،  في   71.12 بنحو  المكررة 

الكيميائية  والمنتجات  الكيميائية  المواد 

الفلزات  المائة، وصناعة  51.11 في  بنسبة 

وصناعة  المائة،  في   35.33 بـ  القاعدية 

 34.03 بنسبة  واللدائن  المطاط  منتجات 

ومنتجات  اإلسمنت  وصناعة  المائة،  في 

في   13.66 بـ  األخرى  الالفلزية  المعادن 

الغذائية  المنتجات  وصناعة  المائة، 

تراجعت  بينما  المائة..  في   0.44 بنسبة 

 2.62 بنحو  المشروبات  صناعة  مجموعة 

وسائط  واستنساخ  والطباعة  المائة،  في 

األعالم المسّجلة بنحو 1.01 في المائة.

وعلي صعيد التغير الشهري )بالمقارنة مع 

مارس 2022(، فقد حقق المؤشر زيادة بنحو 

5.85 في المائة، وذلك لزيادة أسعار المنتج 
مجموعة  أبرزها  مجموعات،  ست  في 

صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 

المواد  صناعة  ومجموعة  المائة،  في   8.50
الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 

6.29 في المائة، ومجموعة صناعة الفلزات 
القاعدية )المعادن األساسية( بنسبة 5.39 

في المائة. كما ارتفعت مجموعة الطباعة 

المسّجلة  األعالم  وسائط  واستنساخ 

بنسبة 1.46 في المائة، ومجموعة صناعة 

الالفلزية  المعادن  ومنتجات  اإلسمنت 

وصناعة  المائة،  في   0.90 بنسبة  األخرى 

المشروبات بنسبة 0.61 في المائة.. بينما 

منتجات  صناعة  مجموعة  انخفضت 

المائة،  في   1.96 بنسبة  واللدائن  المطاط 

الغذائية  المنتجات  صناعة  ومجموعة 

بنسبة 0.74 في المائة.

والبخار  والغاز  الكهرباء  إمدادات  قطاع  أما 

وتكييف الهواء، فقد أظهرت البيانات ارتفاًعا 

أساس  على  المائة،  في   7.85 بنسبة 

 0.31 قدرها  زيادة  سجل  كما  سنوي.. 

بينما  شهري..  أساس  على  المائة  في 

 7.76 بـ  المياه  إمدادات  قطاع  مؤشر  تراجع 

مع   ،2021 أبريل  مع  بالمقارنة  المائة،  في 

المائة،  في   0.74 طفيفة  زيادة  تسجيل 

مقارنة مع )مارس 2022(.

$ الدوحة
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عام  مدير  مشيمش،  حيدر  السيد  أعلن 

الشركة الدولية للمعارض - قطر، عن اندماج 

و»قطر  قطر«  »بروجكت  معرضي  من  كل 

يقدم  واحدًا  معرضاً  معاً  ليشكال  للضيافة« 

فرصاً متعددة في الفترة من 6 إلى 9 يونيو في 

آخر  في  والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة  مركز 

قطر  دولة  تستضيفه  بارز  دولي  تجاري  حدث 

قبل بطولة كأس العالم 2022. جاء اإلعالن عن 

ذلك خالل مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق 

انتركونتيننتال الدوحة - ذا سيتي بمشاركة 

مجموعة واسعة من شركاء ورعاة الحدث. 

المعرضين  بين  الجمع  »إن  مشيمش:  وقال 

هناك  يكون  لن  أنه  إلى  رئيسي  بشكل  يرجع 

المستوى  هذا  على  فعاليات  لتنظيم  مجال 

تسخير  سيتم  حيث   ،2022 يونيو  شهر  بعد 

األكثر  الحدث  إلنجاح  الدولة  مقدرات  جميع 

انتظارًا عالمياً وهو بطولة كأس العالم 2022، 

ولذلك قررنا أن نجمع بين أقوى معرضين في 

السوق المحلي قبيل العد التنازلي للمونديال، 

للجهات  جيدة  فرصة  ذلك  يمثل  حيث 

القتناص  المعرض  في  المشاركة  والشركات 

والشراكات  التحالفات  وعقد  األخيرة  الفرص 

البناء  قطاعي  في  والتجارية  االستثمارية 

والضيافة في وقت واحد«. 

ويعد معرض »بروجكت قطر«، الذي وصل إلى 

األول  األعمال  معرض  عشرة،  الثامنة  دورته 

واألقدم في البالد المتخصص في قطاع التشييد 

به،  المرتبطة  الصناعات  من  وغيرها  والبناء 

سوق  إلى  الوصول  فرصة  المعرض  ويقدم 

إمكانية  إلى  باإلضافة  المزدهر،  القطري  البناء 

خلق فرص جديدة لألعمال مع الشركات على 

اختالف أحجامها، وبالتالي فإن معرض بروجكت 

قطر يمثل منصة ال نظير لها. 

الذي  للضيافة  قطر  معرض  فإن  المقابل،  وفي 

يقام بدورته السابعة هذه السنة يعد المعرض 

والمطاعم  للضيافة  قطر  في  الوحيد  التجاري 

والمقاهي، ويعتبر أبرز وأقدم المعارض الموجهة 

للشركات المحلية واإلقليمية والعالمية العاملة 

في قطاع السياحة والضيافة مما يمثل فرصة 

واستقطاب  التجارية  عالمتها  لتعزيز  مميزة 

المزيد من فرص الرعاية، والدعاية والتسويق. 

ويعزز معرض قطر للضيافة مسيرة النمو التي 

يشهدها قطاع السياحة والسفر، ويعد منصًة 

مثالية تساعد جميع المشاركين من منتجين 

وموردين وخبراء على المضي قدماً نحو حقبة 

جديدة في مسيرة القطاع.

وسيستقطب الحدث بحسب مشيمش أكثر 

من 300 شركة عارضة تتوزع بين 180 شركة 

منها  سبع  تشارك  مختلفة،  دولة   30 من  دولية 

بأجنحة وطنية رسمية، و120 شركة قطرية، 

وشبه  الحكومية  الجهات  كبرى  تتقدمها 

إذ  الخاص،  القطاع  شركات  وأبرز  الحكومية 

تشارك في دعم ورعاية المعرض هيئة األشغال 

قطر،  وغرفة  اإلستراتيجي،  الشريك  العامة، 

للسياحة،  وقطر  األعمال،  مجتمع  شريك 

راعي الوفود التجارية الزائرة، وشركة مناطق، 

القطرية،  ديار  وشركة  االقتصادي،  الشريك 

استثمار  ومجموعة  العقاري،  التطوير  شريك 

سهيل  ومجموعة  الماسي،  الراعي  القابضة، 

الصناعي،  الشريك  القابضة،  الصناعية 

ومجموعة آل سريع القابضة، الراعي البالتيني، 

وشركة  الذهبي،  الراعي  ماتيتو،  وشركة 

المالحة القطرية، الراعي الفضي، وشركة كيو 

فودافون  وشركة  الفضي،  الراعي  تيرمينلز، 

لالتصاالت، شريك االبتكار، وغيرها. 

مشيمش  توقع  فقد  الزوار،  مستوى  على  أما 

ألف   20 عن  يقل  ال  بما  المعرض  يرحب  أن 

البناء والضيافة،  زائر متخصص من قطاعي 

زيارة  هو  الصعيد  هذا  على  األبرز  أن  إلى  الفتًا 

التي  الدولية  التجارية  الوفود  من  كبير  عدد 

قطر  إلى  للحضور  المناسبة  من  ستستفيد 

واإلطالع عن كثب على جهوزية الدولة للبطولة 

مشيرًا  أشهر،  ستة  من  أقل  بعد  المرتقبة 

إتحاد  من  كبير  وفد  زيارة  إلى  خاص  بشكل 

من  أكثر  يضم  السعودية  التجارية  الغرف 

القطاع  من  تجاري  وفد  أرفع  وهو  عضوًا،   25
عودة  منذ  قطر  دولة  يزور  السعودي  الخاص 

العالقات إلى طبيعتها بين البلدين. 

إدارة  مدير  التميمي،  سعود  المهندس  وقال 

العامة  األشغال  هيئة  في  الطرق  مشاريع 

للمعرض:  االستراتيجي  الشريك  »أشغال« 

معرض  في  العامة  األشغال  هيئة  »تشارك 

بروجكت قطر بجناح خاص للسنة السادسة 

إنجازات  خالله  من  تستعرض  التوالي  على 

وتمثل  التحتية.  البنية  مشاريع  في  الهيئة 

استثنائية  مناسبة  السنة  هذه  المشاركة 

ومساهمتها  الهيئة  دور  على  الضوء  لتسليط 

البنية  إعداد  في  الماضية  السنوات  طوال 

بطولة  إلستضافة  الالزمة  التحتية 

الهيئة  شراكة  وتأتي   .2022 العالم  كأس 

رؤية  ضمن  قطر  بروجكت  مع  االستراتيجية 

الهيئة لتعزيز التواصل والشراكة مع مختلف 

في  تساهم  التي  الخاص  القطاع  شركات 

الدولة، ونتطلع ليكون  المشروعات في  تنفيذ 

من  مجموعة  أوسع  للقاء  فرصة  المعرض 

الذين  والموردين  والمقاولين  االستشاريين 

يمكن للهيئة التعاون معهم في المستقبل«. 

وعلى مستوى المشاركات الدولية، قال سعادة 

الجمهورية  سفير  بروناس  أليساندرو  السيد 

إيطاليا  تتصدر  قطر:  دولة  لدى  اإليطالية 

بجناحين  الحدث  في  الدوليين  المشاركين 

منفصلين في كل معرض يضمان معًا أكثر 

من 30 شركة، الفتا إلى أن العام 2022 لن يكون 

ينسى  ال  الذي  التاريخي  العالم  كأس  عام 

فحسب، بل سيكون أيًضا عاًما رائًعا لعالقات 

االحتفال  سيشهد  حيث  الثنائية،  البلدين 

اإليطالية  السفارة  الفتتاح  الثالثين  بالذكرى 

بالده  بإسهام  فخره  عن  معبرًا  الدوحة،  في 

في مشاريع المونديال من خالل خبرة بعض 

الشركات اإليطالية، ال سيما في مجال النقل 

الدوحة،  مترو  إلى  مشيًرا  التحتية،  والبنية 

واستاد البيت، الذي تم بناؤه من ِقبل مشروع 

مشترك بين الشركات اإليطالية والقطرية.

السنة  هذه  فتبرز  المحلي،  الصعيد  على  أما 

الصناعية  سهيل  مجموعة  مشاركة  أيضًا 

القطاع  في  صناعية  شركة  أكبر  القابضة، 

للمرة  صناعي  كشريك  القطري  الخاص 

الجاجا،  محمد  وقال  المعرض.  في  األولى 

والمبيعات في مجوعة سهيل  التسويق  مدير 

تمضي  »الشركة  إن  القابضة،  الصناعية 

دعم  من  مستمدة  وثقة  متسارعة  بخطى 

الذاتي  االكتفاء  نحو  الصناعي  للقطاع  الدولة 

الحكومية  الجهات  متطلبات  جميع  لتلبية 

والسوق القطري اعتمادًا على النفس، وتسير 

جديدة  آفاق  نحو  القابضة  سهيل  مجموعة 

تدوير  إعادة  على  القائم  الصناعي  اإلنتاج  من 

عن  ناتجة  مهدرة  لثروة  إحياء  المعادن، 

مشاريع  من  الدولة  تشهدها  التي  الطفرة 

اإلنشاء والبنية التحتية، واستغالاًل لمخلفات 

إلنتاج  مثالية،  بصورة  المعدنية  المشاريع 

منتجات  من  يحتاجه  ما  بكل  السوق  وتزويد 

من  تستورد  كانت  وبالستيكية  معدنية 

إال  قطر،  في  يصنع  يكن  لم  وبعضها  الخارج 

بنسبة  يصنع  بات  الراهن  الوقت  في  أنه 

% بأياد قطرية وعزيمة على غزو األسواق   100
العالمية بمنتجات تنافسية«.

في  األلمانية  المشاركة  على  وتعليقًا 

المعرض، قالت الدكتورة جوليا هارير، نائب 

تشارك  قطر:   في  األلمانية  البعثة  رئيس 

التوالي  على  عشرة  السادسة  للسنة  ألمانيا 

بجناح وطني رسمي في بروجكت قطر حيث 

كانت ألمانيا وال زالت شريكًا أساسيًا للحدث 

األلماني  الجناح  ويحظى  إنطالقته.  منذ 

التجارية  الشؤون  وزارة  بدعم  المعرض  في 

األهمية  على  يوكد  مما  اإلتحادية  والطاقة 

واإلنشاءات  البناء  لقطاع  ألمانيا  توليها  التي 

القطاع  هذا  يوفرها  التي  والفرص  القطري 

بطولة  انتهاء  بعد  حتى  األلمانية  للشركات 

المشاركة  وتكتسب   .2022 العالم  كأس 

هذه  إضافية  أهمية  المعرض  في  األلمانية 

أمير  السمو  صاحب  زيارة  خلفية  على  السنة 

والمباحثات  ألمانيا  إلى  األخيرة  قطر  دولة 

دعم  في  ستساهم  والتي  خاللها،  جرت  التي 

الشراكة  وتعميق  الثنائية  العالقات  وتعزيز 

التجاري  التبادل  حجم  وزيادة  االستثمارية 

واالقتصادي بين الدوحة وبرلين.

من جانبه، قال مدير العالقات العامة في شركة 

إن شركة  الهاجري:  السيد جابر  كيوتيرمنلز 

كيوتيرمينلز في معرض بروجكت قطر للسنة 

لمشاركاتها  استمرار  في  التوالي  على  الثالثة 

األولى  المشاركة  منذ  المعرض  في  الناجحة 

في دورة العام 2019. وتعد شركة كيو تيرمينلز 

شركة  بين  بالشراكة  تأسيسها  تم  التي 

موانئ قطر وشركة المالحة القطرية لتشغيل 

الجهة  الدولي،  حمد  ميناء  من  األولى  المرحلة 

األولى المعنية بضمان التدفق السلس واآلمن 

التجارية داخل وخارج قطر،  والفعال للحركة 

حدها  إلى  للميناء  االستيعابية  القدرة  وزيادة 

األقصى من خالل فريق عمل متمرس يسعى 

الخدمة  جودة  معايير  أعلى  وتطبيق  لوضع 

خالل  من  الميناء  عمليات  في  والموثوقية 

مشاركة  تأتي  والشراكة.وأضاف:  االبتكار 

هذه  قطر  بروجكت  معرض  في  الشركة 

إنجازات  على  الضوء  تسليط  بهدف  السنة 

جمهور  وإطالع  الماضية،  الفترة  في  الشركة 

المقبلة،  للمرحلة  خططها  على  المعرض 

شراكات  تأسيس  إلى  السعي  عن  فضاًل 

السوقين  في  الفاعلة  الجهات  مع  جديدة 

المحلي والدولي، خصوصًا أن المعرض يشهد 

مشاركة دولية واسعة من قبل عدد كبير من 

الهيئات التجارية الدولية التي تسعى إليصال 

منتجاتها إلى السوق وتعزيز عالقاتها التجارية 

مع دولة قطر. 

الذي  المؤتمر  سيركز  المعرض،  جانب  وإلى 

استعراض  على  أيام  ثالثة  مدى  على  سيقام 

 2022 العالم  جهوزية دولة قطر لبطولة كأس 

والعروض  المداخالت  من  سلسلة  خالل  من 

التي  اإلمكانات  على  الضوء  ستسلط  التي 

جرى إعدادها لهذا الغرض.

التميمي: »أشغال« تتطلع لشراكات مع االستشاريين والمقاولين والموردينمشيمش: نتوقع إقباال كبيرا واستقطاب »20« ألف زائر للحدث

»300« شركة في »بروجكت قطر« و»قطر للضيافة«
تنطلق فعالياته في »6« يونيو الجاري

بسعر يبدأ من »1399« رياال

Ooredoo توفر ساعة 
Huawei Watch GT3 Pro

 Huawei Watch أن ساعة Ooredoo أعلنت

اآلن  متوفرة  أصبحت  الجديدة   GT3 Pro
ويمكن للعمالء شراؤها عبر متجر الشركة 

اإللكتروني أو مراكزها.

 Huawei وكما هو الحال مع جميع ساعات

الذكية، توفر سلسلة GT3 Pro خصائص 

اليوم  مدار  على  الصحة  لمراقبة  متطورة 

وهي  البدنية  اللياقة  تمارين  وممارسة 

الذكية.  الهواتف  تتكامل بشكل مميز مع 

االتصاالت  إجراء  الساعة  خالل  من  ويمكن 

بشكل مستقل، كما أنها توفر عمر بطارية 

يصل إلى 14 يومًا. 

خيارات،   3 بـ  الجديدة  الساعة  تتوفر 

مع  ميلمترا   43 بقياس  ساعة  بينها  من 

من  أبيض  وسوار  وذهبي  أبيض  إطار 

وساعة  يال،   1999 مقابل  السيراميك 

من  وسوار  إطار  مع  ميلمترا   46 بقياس 

وساعة  رياال،   1799 بسعر  التيتانيوم 

وسوار  التيتانيوم  من  بإطار  كالسيكية 

وجميعها  رياال   1399 بسعر  رمادي  جلدي 

 32 إلى  إضافة  غيغابايت   4 ذاكرة  توفر 

ميغابايت. 

صباح  قال  الجديدة،  الساعة  توفر  وحول 

ربيعة الكواري، مدير إدارة العالقات العامة 

أحدث  بتوفير  »سعداء   :Ooredoo في 

ساعات Huawei الذكية لعمالئنا في قطر. 

للحفاظ  متطورة  خيارات  الساعة  تضم 

نحرص  ونحن  واللياقة  الصحة  على 

دائمًا على توفير أحدث التقنيات لعمالئنا 

تشجع  التي  األجهزة  هذه  مثل  وخصوصًا 

العمالء على اتباع نمط حياة صحي«. 

 Huawei ساعة  شراء  للعمالء  ويمكن 

متجر  عبر  الجديدة   Watch GT3 Pro
مراكز  زيارة  عبر  أو  اإللكتروني   Ooredoo
العروض  عن  واالستفسار   Ooredoo

الخاصة للعمالء من الشركات.

لتوفير خدمات تحليل البيانات

Ooredoo توقع اتفاقية مع »إعالن ميديا«
وقعت Ooredoo اتفاقية 

استراتيجية مع إعالن ميديا، 
الشركة الرائدة في قطاع 

اإلعالن في قطر. ومن 
األهداف الرئيسية لالتفاقية 

تمكين إعالن ميديا من 
االستفادة من نتائج 

أحدث األدوات التحليلية 
الخاصة بالتنقل الواردة من 

نقاط اإلعالنات الخارجية، 
والمصحوبة بتحليل دقيق 

لتوجهات جمهور معين 
تجاه أصول الشركة. 

نوعها  من  األولى  هي  اتفاقية  ففي 

لشركة إقليمية، ستتعاون إعالن ميديا 

تحليالت  على  لتحصل   Ooredoo مع 

مستمرة لما تمتلكه من أصول إعالنية 

للشراكة  كثمرة  ذلك  ويأتي  قطر.  في 

مع  مؤخرًا   Ooredoo أبرمتها  التي 

التي   ،Kido Dynamics شركة 

القدرة  ميديا  إلعالن  بموجبها  ستوفر 

 – تحليالت  منصة  إلى  الوصول  على 

االتصاالت  بيانات  تستخدم  جغرافية 

األسس،  هذه  وباستخدام  الضخمة. 

تحليل  من  الخوارزميات  ستتمكن 

الجمهور لكل واحد من تلك األصول. 

وتعليقاً على توقيع االتفاقية، قال سعادة 

الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، 

 Ooredoo: رئيس الشؤون التجارية في

بين  الجمع  بأن  ثقة  على   »Ooredoo
البيانات وبين خوارزميات التعليم اآللي 

يحدث تغييرات كبيرة في عالم األعمال؛ 

إذ أن البيانات المتوفرة لدينا ستساعد 

معدالت  قياس  في  إعالن  مجموعة 

الخارجية  إعالناتها  حول  المشاهدة 

المستخدمين  سيمكن  ما  باستمرار، 

النهائيين من تكوين رؤية واضحة ودقيقة 

للواقع باالعتماد على البيانات«.

من جانبه قال جابر عبدالله األنصاري، 

إعالن:  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

 Ooredoo مع  الشراكة  هذه  »ُتعُد 

لتوفير  مساعينا  في  أخرى  خطوة 

لعمالئنا  اإلعالنية  الحلول  أفضل 

الذكية،  البيانات  على  باالعتماد 

شركة  إلى  إعالن  مجموعة  ولتحويل 

التحليلية.  األدوات  استخدام  في  رائدة 

عليه  سيطلق  الذي  الحل  وسيوفر 

معلومات  للمعلنين   InMotion اسم 

والبيانات  األعداد  تتضمن  تفصيلية 

الديموغرافية حول الجمهور المستهدف 

من  الشركة  أصول  من  أصل  لكل 

شبكة  يجعل  ما  الخارجية،  اإلعالنات 

التابعة  الخارجية  اإلعالنية  المنصات 

لشركة إعالن ميديا األكثر اعتمادًا على 

البيانات في المنطقة«. 

Ooredoo من الشركات  ويمكن لعمالء 

 ،Ooredoo مزايا  من  االستفادة 

الشركة   Ooredoo من  تجعل  التي 

بفضل  للشركات  بالنسبة  األفضل 

إلى  توظفها،  التي  الكثيرة  المواهب 

الشبكات  أفضل  من  توفره  ما  جانب 

من  مجموعة  وأوسع  والجوالة  الثابتة 

وتكنولوجيا  االتصاالت  وحلول  خدمات 

الشريك  كونها  إلى  إضافة  المعلومات، 

الموثوق به منذ أكثر من 60 عامًا.

$ الدوحة

{ حيدر مشيمش

السفير اإليطالي: نشارك بجناحين 
منفصلين في كل معرض

{ تصوير - محمود حفناوي{ جانب من المؤتمر الصحفي

سعيد حبيب كتب

{  ساعة Huawei Watch GT3 Pro الجديدة 
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$ الدوحة

القطريين  األعمال  رجال  رابطة  شاركت 

الصناعي  ميسي«  »هانوفر  معرض  في 

من  الفترة  خالل  يقام  الذي   ،2022 الدولي 

مدينة  في   2022 يونيو   2 وحتى  مايو   30
قطرية  بمشاركة  األلمانية  هانوفر 

القطري سعادة  الوفد  واسعة، وقد ترأس 

وكيل  الخاطر،  راشد  بن  سلطان  السيد 

افتتح  الذي  والصناعة،  التجارة  وزارة 

بدوره جناح دولة قطر في المعرض، وقام 

المستشار األلماني أوالف شولتز بافتتاح 

القطري،  الوفد  المعرض رسميا بحضور 

دولته  باعتبار  البرتغال  وزراء  ورئيس 

ومثل  للمعرض،  استراتيجيا  شريكا 

هذا  في  القطريين  األعمال  رجال  رابطة 

عضو  الجيدة  صالح  السيد  المعرض 

الرابطة.

في  رائدا  ميسي  هانوفر  معرض  ويعتبر 

تم  حيث  والصناعة،  للتكنولوجيا  عالم 

75 عاما  2022 بمرور  االحتفال في نسخة 

العارضون  ويتمتع  المعرض،  بداية  على 

السوقية  اإلمكانات  استغالل  بفرصة 

كامل  بشكل  ومنتجاتها  لشركاتهم 

الصناعات،  عبر  تجارية  أعمال  وإنشاء 

االتجاهات  مناقشة  تتم  ذلك  على  عالوة 

العديد  في  الجديدة  والتطورات  الحديثة 

الطاقة  خاصة  بالتفصيل  المنتديات  من 

وعالم  االخضر  والهيدروجين  النظيفة 

الروبوتات. 

ممثل  الجيدة،  صالح  السيد  وقال 

»نتقدم  القطريين:  األعمال  رجال  رابطة 

على  والصناعة  التجارة  لوزارة  بالشكر 

المشاركة  من  الخاص  القطاع  تمكين 

أنه  سيما  ال  العالمي،  المعرض  هذا  في 

في  متخصص  دولي  حدث  أكبر  يمثل 

يتم  واالستثمار،  والتجارة  الصناعة 

بداية  منذ  حضوري  بشكل  تنظيمه 

كورونا«. جائحة 

قطر  بين  العالقات  أن  الجيدة  وأضاف 

ألمانيا  تعتبر  حيث  متميزة،  وألمانيا 

سواء  قطر  لدولة  مهما  تجاريا  شريكا 

القطري  االستثماري  الحضور  حيث  من 

الشركات  بحضور  أو  ألمانيا  في  القوي 

في  ساهمت  والتي  قطر  في  األلمانية 

قطر  لمونديال  التحتية  البنية  تحضير 

في  يأتي  المعرض  أن  إلى  مشيرا   ،2022
إضافة  الثنائية،  للعالقات  داعم  إطار 

األعمال  لرجال  مهمة  نافذة  يقدم  أنه  إلى 

ومسؤولي  القطريين  والمستثمرين 

لالطالع  الوطنية  الشركات  كبرى 

والتكنولوجيا  االبتكارات  أحدث  على 

الجيدة  أكد  ذاته  الوقت  وفي  الصناعية، 

كبرى  محفزات  حزمة  توفر  قطر  أن 

األجنبية.  االستثمارات  لجذب 

السيد  اجتمع  المعرض،  هامش  وعلى 

األعمال  رجال  رابطة  عضو  الجيدة  صالح 

مع  قطر  ترويج  وكالة  وممثل  القطريين 

وزارة  سكريتر  دلبريتي  ماركو  السيد 

المكسيك  بدولة  الصناعية  التنمية 

االجتماع  خالل  وجرى  له،  المرافق  والوفد 

بين  العالقات  تطوير  سبل  استعراض 

التجارة  قطاعات  في  والمكسيك  قطر 

والصناعة. واالستثمار 

العالقة  أن  اللقاء  خالل  الجيدة  وأبرز 

تتجاوز  والمكسيك  قطر  بين  الثنائية 

مجاالت  إلى  الطاقة  مجال  في  الشراكة 

الصحية،  والرعاية  األغذية،  مثل  أخرى، 

والرياضة، والطيران، والسياحة، وتجارة 

من  العديد  هناك  إن  حيث  التجزئة، 

الشركات افتتحت فروعا لها في الدوحة. 

السياسات  على  الضوء  الجيدة  وسلط 

دولة  أرستها  التي  الناجحة  االقتصادية 

مستعرضا  الخاص،  القطاع  لدعم  قطر 

الواعدة  والفرص  والتشريعات  الحوافز 

لتشجيع  والهادفة  الدولة  في  المتاحة 

وأصحاب  األعمال  ورجال  المستثمرين 

االستثمار  على  المكسيكية  الشركات 

في دولة قطر.

إلى  بريتي  دل  ماكو  لفت  جانبه،  من 

لكرة  العالم  كأس  قطر  استضافة  أن 

مهمًا  مصدرًا  يعد   2022 عام  القدم 

للشركات  الجديدة  التجارية  لألعمال 

التوسع  إلى  تتطلع  التي  المكسيكية 

لكأس  استضافتها  وبعد  المنطقة.  في 

تتمتع  و1986،   1970 عامي  العالم 

لقطر،  مفيدة  ستكون  بخبرة  المكسيك 

على  البلدان  يعمل  أن  المنتظر  ومن 

القادم. المونديال  خالل  التنسيق  تعزيز 

التجاري بين  التبادل  أن حجم  إلى  يشار 

 850 حوالي  بلغ  والمكسيك  قطر  دولة 

كما   ،2021 العام  في  قطري  ريال  مليون 

المكسيكية  الشركات  من  عدد  تعمل 

القطاعات  من  العديد  في  بالدولة 

المهمة. االقتصادية  واألنشطة 

بجناح  المعرض  في  قطر  دولة  وتشارك 

 821 بـ تقدر  إجمالية  مساحة  على  يمتد 

متخصصة  جهة   16 ويضم  مربًعا،  متًرا 

القطاعين  من  الصناعي  المجال  في 

وزارة  وتشمل  والخاص،  الحكومي 

ترويج  ووكالة  والصناعة،  التجارة 

االستثمار، وهيئة المناطق الحرة، وواحة 

قطر،  وغرفة  والتكنولوجيا،  للعلوم  قطر 

للمال،  قطر  ومركز  للتنمية،  قطر  وبنك 

ومركز  القطريين،  األعمال  رجال  ورابطة 

التكنولوجية. لالبتكارات  قطر 

من  عدًدا  الدولة  جناح  يضم  كما 

القطرية  كالشركة  الخاصة،  الشركات 

الدوحة  وشركة  التحويلية،  للصناعات 

جير،  سويتش  وكيوتيك  للكابالت، 

وسنونو، وكيو ترمنال، ومجموعة سهيل 

البحر. وشاطئ  الصناعية، 

 100 تقارب  مساحة  على  المعرض  ويقام 

12 صالة بمشاركة  ألف متر مربع ويضم 

ابتكاراتها  تقدم  عرض  جهة   3000
الرقمنة  على  تتركز  التي  الصناعية 

يذكر  الكفاءة.  ذو  واإلنتاج  المناخ  وحماية 

لنسخة  الضيف  البلد  هي  البرتغال  أن 

العام. المعرض هذا 

االستثمار  ترويج  وكالة  عقدت  بدورها، 

»المستقبل  بعنوان  ندوة  قطر  في 

قطر  توفرها  التي  القنوات  اآلن:  يبدأ 

وسلطت  العالمية«،  الشركات  لنمو 

الفرص  على  الضوء  الفعالية  هذه 

قطر  في  المتوفرة  االستثمارية 

كانت  سواء  العالمية،  للشركات 

أو  ومتوسطة،  صغيرة  أو  ناشئة  شركة 

عمالقة. شركات 

قطر تقدم محفزات لجذب االستثمارات األجنبية
»رابطة رجال األعمال« تشارك في معرض هانوفر ميسي »2022«.. الجيدة:

{ صورة جماعية على هامش المشاركة القطرية بالحدث العالمي{ سلطان بن راشد الخاطر يتوسط المشاركين بالجناح القطري

»850« مليون ريال قيمة
التبادل التجاري مع المكسيك

»1.82« تريليون ريال إجمالي أصول البنوك

ارتفاع القوة الشرائية للريال القطري
أمام »4« عمالت رئيسية في إبريل

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية 

مجموعة  على  اشتملت  والتي   ،2022 أبريل 

لشهر  والبنوك  النقود  إحصاءات  من  كبيرة 

ذاتها  البيانات  أظهرت  وقد  الماضي  أبريل 

ارتفاع القوة الشرائية للريال القطري أمام 

سجلت  التي  الرئيسية  العمالت  من   4
إبريل  الريال.وفي  مقابل  انخفاضا 

مقابل  اليورو  صرف  سعر  انخفض 

ريال   3.9380 إلى  أبريل  نهاية  مع  الريال 

وانخفض  مارس.  في  ريال   4.0109 من 

في  اإلسترليني  الجنيه  صرف  سعر 

أبريل إلى مستوى 4.7103 ريال من 4.7960 

سعر  وانخفض  الماضي  مارس  في  ريال 

إلى  أبريل  شهر  في  الياباني  الين  صرف 

2.8840 ريال لكل 100 ين من 3.0710 ريال لكل 
انخفض  كما  الماضي.  مارس  في  ين   100
أبريل  في  السويسري  الفرنك  صرف  سعر 

مارس  في  ريال   3.9163 من  ريال   3.8519 إلى 

الماضي.

سعر  بتثبيت  المركزي  قطر  مصرف  ويقوم 

صرف الريال القطري مقابل الدوالر األميركي 

عند مستوى 3.64 ريال للدوالر، فيما يستفيد 

الريال القطري من قوة الدوالر األميركي، فقبل 

أيام ارتفع سعر صرف الدوالر مقترًبا من أعلى 

مستوياته في 20 عاًما، ومنذ مطلع عام 2022 

العمالت  من  سلة  أمام  القطري  الريال  ارتفع 

الرئيسية. 

وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن مصرف 

دولية  باحتياطيات  يتمتع  المركزي  قطر 

وسيولة كبيرة بالعملة األجنبية تجعله في 

المحافظة  من  يمكنه  بما  جدًا،  مريح  وضع 

القطرية  العملة  صرف  سعر  استقرار  على 

الدولية والسيولة  فيما ارتفعت االحتياطيات 

األجنبي«  النقد  »احتياطي  األجنبية  بالعملة 

210.7 مليار ريال في شهر ابريل  إلى مستوى 

التوالي،  على  الـ49  للشهر  وذلك  الماضي 

بالعملة  والسيولة  االحتياطيات  وتشكل 

8.72 ضعف النقد المصدر، أو  األجنبية نحو 

قانون مصرف  أن  % منه، في حين   872 نحو 

قطر المركزي يستلزم أال تقل تلك النسبة عن 

100 % فقط، كما يالحظ أن تلك االحتياطيات 
االحتياطية  النقود  ضعف  من  أكثر  تعادل 

بلغت  التي  النقدية  بالقاعدة  ُيعرف  ما  أو 

102.7 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي. أما 
بالنسبة لكفاية االحتياطيات الكلية لتغطية 

الواردات  تغطي  فإنها  القطرية،  الواردات 

الواردات لشهر  21 شهرًا، حسب حجم  لنحو 

الدولي  المعيار  بأن  علمًا  الماضي،  مارس 

بهذا الخصوص يتطلب أن يقتصر األمر على 

تغطيتهما ألربعة شهور فقط. 

دفعة  العالمية  الطاقة  أسعار  فورة  وتمنح 

أسعار  تدور  حيث  القطري،  للريال  قوية 

النفط حاليا فوق مستويات تتجاوز 120 دوالر 

للبرميل، فيما اعتمدت الموازنة العامة لعام 

وهو  دوالرا   55 عند  نفط  سعر  متوسط   2022
ماليا  فائضا  سيشهد   2022 عام  أن  يعني  ما 

ماليا يبلغ  فائضا  أعقاب تسجيل  في  كبيرا 

1.59 مليار ريال خالل عام 2021 وهذا الفائض 
أظهرت  وقد   2022 عام  في  للزيادة  مرشح 

اإليرادات  ارتفاع إجمالي  المالية  وزارة  بيانات 

2021 بواقع  الفعلية المحققة للسنة المالية 

22.5 مليار ريال إلى مستوى 193.6 مليار ريال 
مقارنة مع إيرادات بلغت مستوى 171.1 مليار 

ريال في موازنة السنة المالية 2020.

ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي المتاحة 

)أصول(  موجودات  إجمالي  انخفض  فقد 

 7.4 بنحو  والمتخصصة  التجارية  البنوك 

مليار ريال إلى مستوى بلغ 1.82 تريليون ريال 

 1.83 نحو  بلغ  مستوى  مع  مقارنة  إبريل  في 

تريليون ريال في مارس الماضي. وقد توزعت 

البنوك  التالي:  النحو  على  الموجودات  هذه 

اإلسالمية: وقد انخفضت موجوداتها في أبريل 

ريال.  مليار   540.4 إلى  ريال  مليار   8.5 بنحو 

في  موجوداتها  انخفضت  التقليدية:  والبنوك 

أبريل بنحو 13.9 مليار ريال إلى 1231.7 مليار 

استقرت  وقد  المتخصصة:  البنوك  ريال.و 

إلى  أبريل  في  طفيف  بارتفاع  موجوداتها 

العربية واألجنبية:  والبنوك  13.6 مليار ريال. 
2.2 مليار  ارتفعت موجوداتها في أبريل بنحو 

ريال إلى 40.3 مليار ريال.

التسهيالت  انخفضت  المقابل  وفي 

بنحو  أبريل  شهر  في  للبنوك  االئتمانية 

لتصل  الماضي،  مارس  عن  ريال  مليار   4.9
مليار   1217.8 مستوى  إلى  أبريل  نهاية  مع 

البنوك  التالي:  النحو  على  وتوزعت  ريال، 

في  مرابحاتها  انخفضت  وقد  اإلسالمية: 

مارس  عن  ريال  مليار   3.4 بنحو  أبريل 

وبالنسبة  ريال  مليار   375.1 إلى  الماضي 

انخفضت  فقد  التقليدية   البنوك  إلى 

ريال  مليار   35.7 بنحو  أبريل  في  تسهيالتها 

مليار   817.5 إلى  لتصل  الماضي  مارس  عن 

استقرت  فقد  المتخصصة  البنوك  أما  ريال 

ريال  مليار   7.2 عند  أبريل  في  تسهيالتها 

واألجنبية  العربية  البنوك  إلى  وبالنسبة 

 0.8 بنحو  أبريل  في  تسهيالتها  ارتفعت  فقد 

مليار ريال إلى 18 مليار ريال.

شيكات  عدد  انخفض  اخرى  ناحية  ومن 

عن   11.8% بنسبة  أبريل  شهر  في  التقاص 

 381.5 بـ  ألف شيك مقارنة   336.5 إلى  مارس 

إجمالي  وانخفض  مارس.  في  شيك  ألف 

مليار   21.5 إلى  للشيكات  الشهرية  القيمة 

ريال مقارنة بـ 23.1 مليار ريال في مارس.

$ الدوحة

فرص لالطالع على أحدث 
االبتكارات الصناعية

انخفاض »الجازولين 91 الممتاز«    

»يونيو« »قطر للطاقة« تعلن أسعار الوقود لـ

أعلنت قطر للطاقة عن أسعار الديزل والجازولين في دولة قطر 

وذلك لشهر يونيو الجاري، حيث شهدت األسعار ثباًتا للديزل 

والجازولين 95 )سوبر(، وتراجًعا للجازولين 91 )ممتاز(.

2.05 ريال خالل شهر  بـ  الديزل  وحددت قطر للطاقة سعر لتر 

بـ  )سوبر(   95 الجازولين  سعر  حددت  فيما  الجاري  يونيو 

2.10 ريال للتر الواحد لشهر يونيو، في حين تراجعت أسعار 
الجازولين 91 )ممتاز( إلى مستوى 1.95 ريال للتر الواحد.

$ الدوحة

{ الريال القطري
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من جانبه، كتب وزير الطاقة الهولندي روب 

موقع  على  الرسمي  حسابه  على  خيتين 

تويتر: »نتفهم قرار جاس تيرا عدم الموافقة 

جازبروم  فرضتها  التي  الدفع  شروط  على 

من جانب واحد.. هذا القرار لن تكون له أية 

عواقب على التسليم الفعلي للغاز إلى األسر 

الهولندية«.

الشركة  إن  بيان  في  تيرا  جاس  وقالت 

الذي  النظام  تبني  عدم  قررت  الهولندية 

الحسابات،  لتسوية  روسيا  به  طالبت 

المبادلة  ثم  باليورو،  بالدفع  يقضي  والذي 

بالروبل، وأضافت أن مثل هذه اإلجراءات قد 

تنتهك عقوبات االتحاد األوروبي.

حظر استيراد النفط الروسي

رئيس  فيه  كشف  وقت  في  هذا  ويأتي 

ميشيل،  شارل  األوروبي،  االتحاد  مجلس 

أن زعماء االتحاد وافقوا، اإلثنين، على حظر 

الذي  التكتل  إلى  الروسي  النفط  تصدير 

على  ميشيل  كتب  حيث  دولة،   27 يضم 

تويتر: »يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي 

يقطع مصدرًا  ما  النفط من روسيا؛  واردات 

ضخماً لتمويل آلتها الحربية«.

منع  على  أيضاً  اتفقوا  القادة  أن  وأضاف 

سبيربنك، أكبر بنك روسي، من الوصول 

للمعامالت  الدولي  سويفت  نظام  إلى 

المالية، وحظر ثالث محطات إذاعية روسية 

أخرى مملوكة للدولة.

تنديد  مع  األوروبي  االتحاد  قرار  وتزامن 

البلجيكية  العاصمة  في  أوكرانيين 

من  النفط  باستيراد  اإلثنين،  بروكسل، 

منذ  بالدهم  على  حرباً  تشن  التي  روسيا، 

أواخر فبراير 2022.

اشترطت موسكو على الدول الغربية 

الطاقة  لمصادر  المستوردة 

الروسية دفع مقابل اإلمدادات 

ردًا  الروسي،  بالروبل 

التي  العقوبات  على 

على  الغرب  فرضها 

وطالت  موسكو، 

قطاع الطاقة.

وقال رئيس 

لة  كا و

قة  لطا ا

شبيجل  لموقع  بيرول،  فاتح  الدولية، 

قد  أوروبا  إن  الثالثاء  األلماني،  اإلخباري 

تواجه نقصاً في الوقود هذا الصيف بسبب 

الشح في أسواق النفط، وذلك بعد ساعات 

النفط  واردات  معظم  حظر  أوروبا  إعالن  من 

الروسي.

بيرول حذر من أن أزمة الطاقة الحالية »أكبر 

بكثير« من صدمات النفط في السبعينيات، 

وأنها ستدوم أيضاً لفترة أطول.

قوله: »عندما يبدأ موسم  ونقل عن بيرول 

والواليات  أوروبا  في  الرئيسي  العطالت 

الوقود.  على  الطلب  سيرتفع  المتحدة، 

وعندها يمكن أن نشهد نقصاً؛ على سبيل 

المثال في الديزل أو البنزين أو الكيروسين، 

خاصة في أوروبا«.

وقال بيرول للموقع: »في ذاك الوقت كان األمر 

يتعلق فقط بالنفط.. اآلن لدينا أزمة نفط 

وغاز وأزمة كهرباء في آن واحد«.

وتستمر أسعار النفط والبنزين في االرتفاع، 

في  آخذة  الطاقة  شركات  أرباح  أن  كما 

انضمام  واقعاً  أمرًا  وصار  معها.  االزدياد 

حمل  الذي  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس 

تنصيبه وعوداً بتقليل االعتماد على الوقود 

األحفوري، إلى جوقة الدعاة إلى إنتاج المزيد 

من النفط سعياً إلى بلوغ الواليات المتحدة 

على  أوروبا  اعتماد  من  الحد  في  هدفها 

معظم  فإن  ذلك،  ومع  الروسي.  النفط 

ال  األميركية  النفط  شركات 

على  حريصة  تبدو 

مساعدة أوروبا 

ضخ  و

كميات أكبر من النفط. 

لماذا ال تنقذ شركات النفط 
األميركية أوروبا من أزمتها؟

شركات  إنتاج  فإن  المتوقع،  خالف  على 

الثبات، ومن  األميركية يغلب عليه  النفط 

المستبعد أن يحقق زيادة كبيرة على مدى 

عام أو عامين آخرين على األقل. ويعني ذلك 

أنه إذا توقفت أوروبا عن شراء النفط والغاز 

هذه  فإن  قادتها،  بعض  وعد  كما  الروسي، 

الوقود  على  التعويل  من  تتمكن  لن  الدول 

وقت  أي  في  الروسي  عن  بدياًل  األميركي 

قريب، كما تقول صحيفة نيويورك تايمز 

األميركية.

النفط  من  المتحدة  الواليات  إنتاج  ارتفع 

بأقل من 2 %، ليصل إلى 11.8 مليون برميل 

في اليوم، منذ ديسمبر، ومع ذلك فهو ال يزال 

أقل كثيراً من الكمية غير المسبوقة التي 

في مارس  13.1 مليون برميل يومياً  بلغت 

في  كورونا  جائحة  تتسبب  أن  قبل   2020
تعطل االقتصاد العالمي.

إنتاج  متوسط  أن  حكومية  مصادر  وتتوقع 

النفط األميركي لن يتجاوز 12 مليون برميل 

مليون  بمقدار  يزيد  وأن  العام،  هذا  يومياً 

وتبقى   .2023 عام  في  تقريباً  آخر  برميل 

هذه الكميات أقل كثيرًا من نحو 4 ماليين 

برميل نفط تستوردها أوروبا من روسيا كل 

يوم.

الخوف من انهيار أسعار النفط

تقول نيويورك تايمز إن السبب األبرز لعدم 

زيادة إنتاج النفط األميركي هو أن شركات 

البورصة  ومستثمري  األميركية  الطاقة 

األميركية ليسوا واثقين من أن أسعار النفط 

ستبقى مرتفعة مدًة كافية لكي تجني تلك 

الشركات أرباحها المرجّوة بعد حفر المزيد 

من اآلبار الجديدة. ويتذكر كثيرون كيف 

ت  ر نها ا

قبل  وحادًا  مفاجئاً  انهيارًا  النفط  أسعار 

تسريح  إلى  الشركات  اضطر  ما  عامين، 

طلب  وحتى  اآلبار،  وإغالق  الموظفين،  آالف 

الحماية الحكومية لتجنب اإلفالس.

أجرى جهاز االحتياطي الفيدرالي في داالس 

في منتصف مارس استقصاء كشف فيه 

مسؤولون تنفيذيون في 141 شركة نفطية 

الشركات  ميل  لعدم  عديدة  أسباب  عن 

وقال  النفط.  من  أكبر  كميات  ضخ  إلى 

العمالة  ينقصها  الشركات  إن  المسؤولون 

الصخر  لتكسير  ُيستخدم  الذي  والرمل، 

الزيتي وإخراج النفط من الصخور، غير أن 

 60 قدمه  الذي  السبب  -وهو  األسباب  أبرز 

المستثمرين  أن  هو  المشاركين-  من   %
كميات  الشركات  تنتج  أن  يريدون  ال 

ذلك  يؤدي  أن  خشية  النفط،  من  كبيرة 

النفط  أسعار  بانخفاض  التعجيل  إلى 

المرتفعة حالياً ]ومن ثم تقليص أرباحهم[.

الشركات  أن  إلى  االستقصاء  وخُلص 

متوسط  يكون  أن  إلى  تحتاج  األميركية 

للبرميل  دوالرًا   56 عند  النفط  أسعار 

لتحقيق التعادل بين التكلفة واإليرادات، أي 

أكثر بقليل من نصف السعر الحالي، إال أن 

بعض الشركات والمستثمرين متخوفون 

من أن ينخفض السعر إلى أقل من 50 دوالرًا 

بحلول نهاية العام.

نفط  جمعية  رئيس  شيبرد،  بن  وقال 

بوالية  ميدالند  في  بيرميان  حوض 

أسعار  بأن  قناعة  سادت  »إذا  تكساس: 

أكثر  أو  دوالرًا   75 عند  ستستقر  النفط 

للبرميل مدة ثالث سنوات أخرى، فسنشهد 

استثماراً أعلى لرؤوس األموال« في استخراج 

النفط.

المنافسون في السوق

ُيذكر أن شركات النفط األميركية ليست 

في  دول  عدة  رفضت  فقد  ذلك،  في  وحدها 

)أوبك(  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة 

كميات  ضّخ 

أكبر من النفط منذ بدء الحرب الروسية في 

أوكرانيا.

إنتاج  الراسخ عن زيادة  ويأتي هذا اإلحجام 

الذي  التقليدي  لالتجاه  مناقضاً  النفط 

لطالما مالت إليه صناعة النفط عند ارتفاع 

األسعار، فعلى المدى العقدين الماضيين، 

كان ارتفاع األسعار يدفع شركات النفط إلى 

النفط،  من  المزيد  وضخ  استثمارها  زيادة 

أوائل  ارتفاع األسعار في  وقد حدث ذلك مع 

والعشرين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد 

ومرة أخرى في االنتعاش الذي أعقب األزمة 

المالية عام 2008.

تضاعف إنتاج الواليات المتحدة من النفط 

رًا  مصدِّ البالد  وأصبحت   ،2006 عام  منذ 

رئيسياً للنفط والغاز الطبيعي والمنتجات 

البترولية، مثل البنزين والديزل. ومع ذلك، 

فإن كل طفرة في أسعار النفط أعقبها انهيار 

األربعة  في  مرات   3 ذلك  حدث  وقد  ضخم، 

اضطرار  ذلك  وشهد  الماضية،  عاماً  عشر 

عشرات الشركات إلى إعالن إفالسها. وقبل 

من  أكثر  النفط  أسعار  تراجعت  عامين، 

50 دوالراً للبرميل في يوم واحد لتصبح أقل 
من الصفر على إثر انتشار وباء كورونا، ولم 

يجد المنتجون مكاناً لتخزين النفط الذي 

أحجمت الدول عن شرائه بعد أن تجاوزت 

الفوائض حاجتها.

التنفيذيون  المسؤولون  يستند 

والمستثمرون في مجال النفط إلى عدد من 

النتائج التي قد ينجم عن وقوعها انخفاض 

أسعار النفط انخفاضاً سريعاً وحادًا؛ يأتي 

روسيا  خسارة  المثال،  سبيل  على  منها، 

كما  االنسحاب،  إلى  واضطرارها  الحرب 

أخرى  مرة  كورونا  تفشي  يؤدي  أن  يمكن 

في الصين وحاالت اإلغالق المرتبطة به إلى 

رئيسي  مستورد  ]وهي  اقتصادها  ركود 

العالمي  النمو  انخفاض  ثم  ومن  للنفط[، 

أيضًا  ويمكن  الطاقة،  على  الطلب  وتراجع 

أن يؤدي التوقيع على اتفاق نووي جديد مع 

إيران إلى تدفق صادرات النفط اإليرانية إلى 

األسواق وانخفاض أسعاره.

التضخم يعوق أيضًا 
االستثمارات 

الجديدة 

لشركات النفط األميركية

من جهة أخرى، يجادل مسؤولون تنفيذيون 

في قطاع النفط بأنهم ينفقون أموااًل غزيرة 

جديدة  آبار  من  والغاز  النفط  إنتاج  على 

يثبط  التضخم  أن  إال  أكبر،  وبكميات 

سعيهم ويقلل مكاسبهم. وكشفت بيانات 

 RBN Energy األبحاث  شركة  عن  صادرة 

في هيوستن األميركية، أن إنفاق الشركات 

سيرتفع  وإنتاجه  النفط  استكشاف  على 

إال أن نحو ثلثي  العام،  % هذا   20 أكثر من 

هذه الزيادة سينصرف إلى دفع رواتب أكبر 

للعمالة وأسعار أعلى للمواد والخدمات.

أنها  من  الكبرى  النفط  شركات  وتشتكي 

فاألغلب  استثمارها،  زيادة  أرادت  إن  حتى 

المستثمرين  ألن  ذلك  عليها  يصعب  أن 

ُمعِرضون عن تمويل المشروعات الجديدة 

في مجال الوقود األحفوري. وقد عمد بعض 

التغير  بقضية  المهتمين  المستثمرين 

مجال  في  أموالهم  استثمار  إلى  المناخي 

الكهربائية  والسيارات  المتجددة  الطاقة 

وغيرها من االستثمارات ذات الصلة بذلك.

أصبحوا  المستثمرين  أن  األمر  وليس 

دعاة لحماية البيئة، وإنما ألن كثيرًا منهم 

خلصوا من خالل البيانات المتوافرة إلى أن 

القفزة األخيرة في أسعار الوقود األحفوري 

لهم  األحسن  وأن  األجل،  قصيرة  ستكون 

االستثمار في الشركات والصناعات التي 

مشرق  مستقبل  على  مقبلة  أنها  يرون 

وأرباح أكبر لهم.

وأشار عدة مديرين تنفيذيين في شركات 

مستقبل  أن  من  تخوفهم  إلى  نفطية 

سياسيًا  الغموض  به  يحيط  صناعتهم 

وتنظيمياً، وقد أقروا بأن إدارة بايدن حثتهم 

على زيادة إنتاجهم من النفط، إال أنهم خشوا 

انخفاض  عند  ذلك  عن  اإلدارة  تتراجع  أن 

األسعار وتعود إلى مسار العمل على تقليل 

االعتماد على النفط والغاز.

التناقض  قريبًا  يزول  أن  المستبعد  من 

القائم بين المكاسب االستراتيجية التي 

زيادة  من  المتحدة  الواليات  تجنيها  قد 

األميركي،  المحلي  والغاز  النفط  إنتاج 

الوقود  الستخدام  البيئية  والتكاليف 

البيئة  حماية  دعاة  أبدى  وقد  األحفوري. 

من  المزيد  منح  يؤدي  أن  من  تخوفات 

التصاريح للتنقيب عن النفط في األراضي 

لتصدير  جديدة  محطات  وبناء  العامة 

العالم  اعتماد  زيادة  إلى  الطبيعي  الغاز 

على الوقود األحفوري، إال أن مسؤولين 

في اإلدارة األميركية ردوا على ذلك 

على  الحالي  الحرص  بأن 

والغاز  النفط  إنتاج  زيادة 

عن  اإلدارة  ُيثني  لن 

طويلة  مساعيها 

لالنتقال  األمد 

الطاقة  إلى 

النظيفة.

أعلن عمالق الغاز الروسي جازبروم، اإلثنين، تعليق إمدادات الغاز 
الطبيعي إلى هولندا، بعد أن رفضت األخيرة الموافقة على 
مطالب موسكو بالدفع بالروبل، في وقت قفزت فيه أسعار 

النفط مسجلة أعلى مستوى في شهرين، مع موافقة االتحاد 
األوروبي على حظر استيراد النفط من موسكو.

وقالت ذراع التصدير في جازبروم الروسية إنها ستوقف اإلمدادات 
إلى شركة جاس تيرا، التي تشتري وتتاجر في الغاز بالنيابة عن 

الحكومة الهولندية، من جانبها قالت جاس تيرا إنها تعاقدات 
مع جهات أخرى لشراء ملياري متر مكعب من الغاز كانت تتوقع 

استالمها من جازبروم حتى نهاية أكتوبر.

أزمـــــــــة الطـاقـــــــة.. األكــبـــــــر
روسيا تقطع الغاز عن هولندا
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في  ستيبوشوفا،  لوبوف  الكاتبة  قالت 

تقرير نشرته صحيفة »برافدا« الروسية، 

األوكرانية  العاصمة  في  اجتماع  بعد  إنه 

فولوديمير  الرئيس  بين  كييف 

البولندي  الوزراء  ورئيس  زيلينسكي، 

ياروسالف  ونائبه  مورافيكي،  ماتيوز 

جمهورية  وزراء  ورئيسي  كاتشينسكي، 

ويانيز  فياال  بيتر  وسلوفينيا،  التشيك 

الوزراء  رئيس  نائب  صرح  جانشا؛ 

شمال  حلف  إرسال  باقتراح  البولندي 

في  سالم  حفظ  مهمة  في  »ناتو«  األطلسي 

نظر  وجهة  من  أنه  إلى  مشيرا  أوكرانيا، 

تماما،  مقبوال  هذا  سيكون  الدولي  القانون 

سببا  األحوال  من  حال  بأي  يكون  ولن 

للحرب.

الوزير  ادعاء  أن  إلى  الكاتبة  ولفتت 

هذا  ألن  وذلك  صحيح؛  غير  البولندي 

والدول  الناتو  حلف  يضع  سوف  القرار 

عسكرية  مواجهة  في  فيه  األعضاء 

مع  أوسع  نطاق  وعلى  روسيا،  مع  مباشرة 

مبينة  الجماعي،  األمن  معاهدة  منظمة 

على  اعتادوا  البولنديين  السياسيين  أن 

إلقاء الكلمات التي تؤدي إلى التصعيد، إذ 

يبدو أنهم يريدون تقسيما رابعا لبولندا أو 

تدميرا ذاتيا، على حد قولها.

إرماكوف،  سيرغي  عن  الكاتبة  وتنقل 

للدراسات  الروسي  المعهد  في  الخبير 

رئيس  نائب  إن  قوله  اإلستراتيجية، 

بالشخصية  ليس  البولندي  الوزراء 

نيابة  بتصريحات  اإلدالء  يمكنها  التي 

في  رغبة  اقتراحه  وراء  لكن  الناتو،  عن 

لنفسه«،  سياسي  رأسمال  »تكوين 

مضيفا أن الناتو يدرك أن مقترحات روسيا 

بشأن الضمانات األمنية، التي قدمت في 

ديسمبر من العام الماضي، والتي قوبلت 

نشهدها  التي  األزمة  إلى  أدت  بالرفض 

عن  يعرب  لم  الناتو  أن  إلى  إضافة  اآلن، 

استعداده في مساعدة أوكرانيا رغم طلب 

كييف ذلك، ولن تكون هناك منطقة حظر 

ألن  القبيل،  هذا  من  شيء  أي  أو  طيران 

الناتو يخشى حقا االصطدام مع روسيا.

بولندا.. ضبع أوروبا
بولندا  كانت  لطالما  إنه  الكاتبة  وتقول 

المجازي  التعبير  بحسب  أوروبا«  »ضبع 

الوزراء  رئيس  تشرشل  لونستون 

الثانية،  البريطاني إبان الحرب العالمية 

تقول  التي  الحقائق  »بعض  مستعرضة 

إن هذه ميزة حقيقية«.

الحرب  نهاية  بعد  أنه  الكاتبة  وتوضح 

أوكرانيا  بولندا  احتلت  األولى،  العالمية 

وقتل  بيالروسيا،  وغرب  الغربية 

في  مدني  آالف   3 من  أكثر  البولنديون 

مدينة تيتييف، كما ذبح اآلالف من جنود 

المعسكرات  في  األسرى  األحمر  الجيش 

البولنديين  أن  إلى  إضافة  البولندية، 

والمنطقة  فيلنيوس  على  استولوا 

جمهورية  أراضي  ثلث  أي  لها،  المجاورة 

السوفياتي  االتحاد  أعادها  التي  ليتوانيا، 

إلى ليتوانيا بعد الحرب.

أول  كانت  بولندا  أن  إلى  الكاتبة  وأشارت 

ألمانيا  مع  اعتداء  عدم  اتفاقية  تبرم  دولة 

 26 في  عليها  التوقيع  تم  التي  النازية، 

سنوات،   10 لمدة  برلين  في   1934 يناير 

وفي بداية الحرب العالمية الثانية هربت 

وعندما  الخارج،  إلى  البولندية  الحكومة 

دخلت القوات السوفياتية بولندا، لم تعد 

هذه الدولة قائمة بحكم القانون، لكن لما 

دخل النازيون كان الدمار أكبر، خصوصا 

بالنسبة لليهود البولنديين.

الحرب  بعد  إنه  قائلة  الكاتبة  وأضافت 

من  الشرقية  المناطق  بولندا  ضمت 

أراضيها  ثلث  تشكل  والتي  ألمانيا، 

البولندية  الميزانية  وتلقت  الحالية، 

يقرب  ما  وهو  دوالر،  مليار   130 من  أكثر 

عن  التعويضات  جميع  ضعف  من 

ساحل  في  توسعت  أنها  كما  األضرار، 

إلى   71 من  وارسو  عبر  البلطيق  بحر 

القول  يمكننا  لذلك  كيلومترا،   526
اسم  تحمل  دولة  هي  اليوم  بولندا  إن 

جوزيف فيزاريونوفيتش ستالين.

ذلك،  تدرك  ال  بولندا  بأن  الكاتبة  وتختتم 

مستعمرة  أوكرانيا  أراضي  تعتبر  فهي 

الضبع-  -مثل  مستعدة  أنها  كما  لها، 

حان  لكن  الطعام«،  »بقايا  من  لالستفادة 

شريكا  بوصفها  سمعتها  لتشويه  الوقت 

في نظام بانديرا.

ومع ذلك ما زالت الحكومة األوكرانية مصرة على أن الغرب يمكنه 

األسلحة  من  جديدة  بنوعيات  تزويدها  خالل  من  بالمزيد  القيام 

المعارك  في  خصوصا  األرض  على  المعادلة  ستقلب  والصواريخ 

على  الحصول  في  األوكرانية  والحماسة  الشرق.  في  الدائرة 

هذه األسلحة تقابل بنوع من التحفظ الغربي، خشية أن تصل 

أن  واعتبار  التصعيد  رسالة خاطئة لموسكو، تدفعها لمزيد من 

»الناتو« أصبح طرفا في الحرب، لتتحول  حلف شمال األطلسي 

إلى حرب مفتوحة كارثية العواقب.

هذه المخاوف الغربية، هي ما دفعت الدول الكبرى ومنها الواليات 

المتحدة وألمانيا لالتفاق وبشكل ضمني على عدم تزويد الجيش 

موسكو  في  تأويلها  يتم  قد  ثقيلة،  هجومية  بأسلحة  األوكراني 

على أنها إعالن حرب من طرف دول الناتو، فما هذه األسلحة؟

»فيتو« على الطائرات
المتحدة  الواليات  بإقناع  األوكرانية  المحاوالت  كل  باءت  وقد 

تمني  أوكرانيا  وكانت  باإلخفاق،  الحربية  بالطائرات  بتزويدها 

النفس بالحصول على طائرات »الميغ« التي تتوفر عليها الواليات 

المتحدة مخزنة في قاعدة عسكرية في ألمانيا، إال أن إدارة بايدن 

قررت التراجع عن هذا القرار بعد تقارير عسكرية وأمنية وصفت 

الخطة بـ»عالية المخاطر«.

تم  كما 

التراجع عن خطة لتسليم الجيش األوكراني طائرات من طراز 

لديهم  ليست  األوكرانيين  الطيارين  ألن   )F - 16(  »16  - »إف 

وكل  األميركية  المقاتالت  مع  التعامل  في  الخبرة  وال  التجربة 

تدريباتهم كانت حول الطائرات السوفياتية الصنع.

تسليمها  عن  األميركية  اإلدارة  تراجعت  التي  األسلحة  ومن 

والتي   )MI - 17(  »17  - »مي  مروحية  هناك  األوكراني،  للجيش 

واشنطن  سترسلها  التي  األسلحة  قائمة  في  كانت  أن  سبق 

أن يتم  المروحية سوفياتية الصنع قبل  وُتَعد هذه  إلى كييف. 

الخبرة  األوكرانيين  الطيارين  ولدى  روسيا،  طرف  من  تطويرها 

الطيارين  ذهاب  أن  هو  الغربي  التقدير  أن  إال  معها.  التعامل  في 

األوكرانيين لدول الجوار من أجل الحصول على هذه المروحيات 

ثم التحليق بها نحو ساحة المعركة قد تراه روسيا دخوال لدول 

في حلف الناتو للحرب.

األمنيات األوكرانية
التمنع الغربي تقوده ألمانيا على وجه الخصوص، فبرلين تدعو 

استفزاز  لعدم  األوكراني  الجيش  تسليح  مع  بحذر  للتعامل 

روسيا.

ترى  األسلحة،  من  الئحة  على  مصرة  زالت  ما  فكييف  ذلك  ومع 

بعيدة  صواريخ  مقدمتها  وفي  اللعبة،  موازين  ستقلب  أنها 

أوديسا  مدينة  على  الخناق  فك  أجل  من  للسفن،  مضادة  المدى 

الساحلية وإجبار البارجات الحربية الروسية على االبتعاد 

أكثر.

هذا  لتلبية  المرشحة  الدول  من  بريطانيا  وتعد 

االستجابة  تتم  لم  اآلن  لحدود  أنه  إال  الطلب، 

التي  الزيارة  على  أسابيع  عدة  مرور  رغم  له، 

جونسون  بوريس  الوزراء  رئيس  بها  قام 

نية  عن  أنباء  رشحت  وهناك  كييف  إلى 

مضادة  بصواريخ  أوكرانيا  تزويد  لندن 

للسفن.

أما المطلب الثاني للجيش األوكراني، 

الحصول على طائرات بدون طيار  فهو 

طويلة  لمسافة  الطيران  على  قادرة 

العودة  ثم  قصف  بعمليات  والقيام 

تحصل  اآلن  لحدود  أنه  ذلك  للقواعد، 

المسيرة  الطائرات  على  كييف 

في  استعمالها  يتم  التي  أي  االنتحارية 

عملية واحدة.

على  الحصول  فهو  الثالث  المطلب  أما 

خلف  التحليق  على  قادرة  مسيرة  طائرات 

في  خصوصا  الروسي  الجيش  خطوط 

اآلن،  لحد  واشنطن  ترفضه  ما  وهو  الشرق، 

الجيش  يد  في  الطائرات  هذه  تسقط  أن  خشية 

مهم  استخباراتي  كنز  على  معها  ويحصل  الروسي، 

لفهم تكنولوجيا صناعة هذه الطائرات.

إحجام عن إرسال أسلحة ثقيلةاتهمتها بمواصلة التصعيد

ر بـولـنــدا
ّ
تـريــث غـربــي»بـرافـدا« تحـذ

يواصل الغرب عطاءه السخي ألوكرانيا عسكريا واقتصاديا، من خالل خطط 
دعم مالي ال تتوقف، وأسلحة تتدفق باآلالف ومن مختلف الدول، وفي 

مقدمتها الواليات المتحدة األميركية.

»لوتان« الفرنسية:

حـرب بــاردة جـديـدة

أن  إلى  مقالها-  بداية  -في  ميوتون  ولفتت 

روسيا لم تربح أي شيء من غزوها أوكرانيا، 

مشيرة إلى أن هدفها في األصل كان منحصرا 

لم  كييف  ألن  دونباس،  نهر  استعادة  في 

تحترم خريطة الطريق المكونة من 13 نقطة 

الموقعة  الثانية،  مينسك  اتفاقيات  إطار  في 

تحت رعاية منظمة األمن والتعاون في أوروبا 

عام 2015.

الكاتبة إن االتفاقية  وهو األمر الذي قالت عنه 

وقف  مقابل  صريح  بشكل  عليه  نصت 

داخل  االنفصالية  المناطق  وترك  النار  إطالق 

حدودها، وأبرزت أن أوكرانيا كانت مطالبة، 

حكومية  منظمة  بإنشاء  االتفاقية،  حسب 

فدرالية تسهر على التعامل بشكل أفضل مع 

أن  كييف  على  كان  كما  اإلقليمية،  األقليات 

تمنح »وضعا خاصا« لجمهوريتي دونيتسك 

ولوغانسك الشعبيتين.

غير أنه من الواضح، وفقا للكاتبة، أن أوكرانيا 

من  الرغم  على  شيًءا  ذلك  من  تفعل  لم 

عليه،  اتفق  ما  لتطبيق  العديدة  الدعوات 

تقاعس  الصدد-  هذا  -في  الكاتبة  والحظت 

لتنفيذ  الضغط  وفرنسا عن  ألمانيا  كل من 

الراعية  الدول  ضمن  كانتا  أنهما  رغم  االتفاق 

له.

وفقا  قويا،  صداه  كان  الذي  التبرير  هذا  إلى 

للكاتبة، أضاف بوتين مبررا آخر لحربه على 

أوكرانيا وهو الحرب ضد النازية التي ابتليت 

بها أوكرانيا، حسب قوله.

العديد من األشخاص  الكاتبة بوجود  وأقرت 

األوكرانية،  آزوف  كتيبة  ضمن  السيئين 

عن  بالمسؤولية  متهم  بعضهم  إن  قائلة 

لكن  مؤكدة،  إعدام  أو  تعذيب  عمليات 

-في  بوتين  حديث  أن  على  شددت  الكاتبة 

ضد  تنفذ  جماعية  إبادة  عن  الصدد-  هذا 

بالروسية  الناطقة  العرقية  المجموعات 

فيه  تسببت  ما  رغم  فيه  مبالغ  دونباس  في 

في  المنطقة  هذه  في  المتبادلة  االشتباكات 

أن  مبرزة  ودمار،  قتل  من  الماضية  السنوات 

السكان المحليين في هذا اإلقليم لم يرحبوا 

بالروس ولم ينظروا إليهم على أنهم محررون.

وأيا كانت نتيجة حرب أوكرانيا، فإن الكاتبة 

دائم  بشكل  روسيا  فصل  قد  بوتين  أن  ترى 

المجتمع  داخل  منبوذة  وجعلها  أوروبا  عن 

الغربي ودمر اقتصادها المتعثر أصال.

عزز  الروسي  الرئيس  أن  الكاتبة  وأضافت 

الذي  )ناتو(،  األطلسي  شمال  حلف  كذلك 

فنلندا  انضمام  أمام  منفتحا  اآلن  أصبح 

نفسها  أوكرانيا  حتى  وربما  والسويد 

لصفوفه.

في  يضعه  لم  أو  الكرملين  تجاهله  وما 

الحسبان، حسب الكاتبة، هو أن روسيا ربما 

عن  المسؤولة  الدولة  بوصفها  التاريخ  تدخل 

دخول العالم حربا عالمية ثالثة.

واألفعال  األقوال  دوامة  أن  إلى  الكاتبة  ولفتت 

الصراع  تدهور  إلى  تؤدي  أن  يمكن  الحالية 

التدفق  أن  سيما  ال  دراماتيكي،  بشكل 

أوكرانيا  تحتاجها  التي  لألسلحة  المستمر 

أم  بذلك  رضوا  األسلحة،  تلك  مانحي  يحول 

النزاع، وهذا ما  إلى أطراف في  لم يرضوا به، 

عّبر عنه الروس مرات عدة.

وندين  نالحظ  أن  يجب  الكاتبة:  تقول  وهنا، 

تفاقم  إلى  يؤدي  الذي  المتحدة  الواليات  دور 

رفض  حين  ففي  أصال،  المتفجر  الوضع 

أوباما  باراك  األسبق  األميركي  الرئيس 

تسليح أوكرانيا بعد ضم روسيا شبه جزيرة 

جو  الحالي  األميركي  الرئيس  يغدق  القرم، 

بايدن عليها بالمساعدات العسكرية ويمدها 

اإلستراتيجية  األسلحة  من  هائلة  بكميات 

التي تكلف المليارات.

لتصريحات  يستمع  من  إن  الكاتبة  وتقول 

للعقوبات  وتشديده  العنيفة  بايدن 

يدرك،  روسيا  على  يفرضها  التي  االقتصادية 

من  حال  بأي  يسعى،  ال  أنه  شك،  دون  من 

حل  أو  العدائية  األعمال  إنهاء  إلى  األحوال، 

األزمة من خالل المفاوضات.

وترى الكاتبة أن أوروبا هي الخاسر األكبر في 

دائًما،  حالها  هي  كما  الكارثي،  التطور  هذا 

محذرة من أن الوضع الحالي ال يستطيع أحد 

التنبؤ بنتائجه.

ستتطور  األمور  أن  إلى  الكاتبة  وخلصت 

جديدة  باردة  حرب  إلى  األحوال  أحسن  في 

أن  مبرزة  شاملة،  حرب  إلى  أسوئها  وفي 

اللجوء  في  بالفعل  انهمك  األوروبي  االتحاد 

شراء  وفي  األميركي،  األحفوري  الوقود  إلى 

ينكفئ  أن  المتوقع  ومن  األميركية  األسلحة 

وتحت  الناتو  مظلة  تحت  طويلة  لفترة 

سياسته  على  الخانقة  األميركية  القبضة 

لعب  في  أمل  كل  عن  يتخلى  وأن  الخارجية 

حد  على  وسلمي،  مستقل  جيوسياسي  دور 

تعبير الكاتبة.

تطور الصراع األوكراني ليس مطمئًنا، ويبدو أن 
الجميع يجد متعة في صب المزيد من الزيت على نار 

هذا الصراع، فهل تتطور األمور لحرب باردة فحسب أم 
تسوء فتتردى لحرب عالمية ثالثة؟

سؤال عّبرت به ماري هيلين ميوتون -كاتبة عمود 
بصحيفة »لوتان« الفرنسية- عن قلقها إزاء هذا 

الصراع، مؤكدة أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
قد فصل روسيا عن أوروبا بشكل تام بغض النظر عما 

ستؤول إليه حرب أوكرانيا الحالية.
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البرلمان الليبي يؤكد:

نبيه بري:

حكومة باشاغا 
باشرت مهامها من »سرت«

ابتعدوا عن تعميق 
االنقسام بين اللبنانيين

أردوغان: عضوية السويد وفنلندا  
بالناتو مرهونة بمراعاتهما لمخاوفنا

سرت - األناضول - أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 

صالح، أمس، أن الحكومة التي كلفها البرلمان برئاسة فتحي 

باشاغا باشرت مهامها رسميًا من مدينة سرت وسط البالد.

جاء ذلك في كلمة خالل جلسة برلمانية لمناقشة مشروع 

قانون الميزانية للعام 2022، المقدم من حكومة باشاغا 

وممثلين عن إدارة البنك المركزي وهيئة الرقابة والمحاسبة 

ومؤسسة النفط ومكافحة الفساد ولجنة المالية بالبرلمان، 

حسب بث مباشر للجلسة نقلته قنوات ليبية.

وقال صالح: »طرابلس تحت سيطرة المجموعات المسلحة 

وال يمكن دخولها إال بخيارين: إما بالقتال أو بموافقة هذه 

المجموعات، وتكون الحكومة بذلك تحت سيطرة تلك 

المجموعات«.

وأضاف: »تجنبا إلراقة الدماء تقرر مباشرة الحكومة مهامها 

رسميا من مدينة سرت ليأتي إليها المواطن من الشرق 

والغرب والجنوب دون خوف«.

وتابع: »خيار االقتتال مرفوض في وجود حلول سياسية«.

واعتبر صالح أن »حكومة )الوحدة الوطنية برئاسة عبد 

الحميد( الدبيبة منتهية الوالية ترفض تسليم المقار 

الحكومية بطرابلس للحكومة المكلفة من البرلمان وهو 

انحراف واضح عن الدستور والقانون«.

وفي جلسة األمس، انتقد صالح »صرف أموال من قبل البنك 

المركزي دون قانون الميزانية العامة«، داعيا إلى ضرورة 

»ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية«.

وقال: »المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس 

اإلدارة وليس المحافظ منفردًا«، في إشارة إلى إقراض 

المحافظ الصديق الكبير أمواال من إيرادات النفط لحكومة 

الدبيبة التي تعمل دون ميزانية لعدم إقرار موازنة للدولة من 

مجلس النواب منذ تولي الحكومة للسلطة.

بيروت - قنا - دعا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني 

إلى االحتكام لإلرادة الوطنية المتمثلة في قلق الناس وآالمهم 

وآمالهم بالقدرة على اإلنقاذ والتغيير، معتبرا أن أي خطط 

ووعود وبرامج ال تقدم الحلول لألزمات هي كالم وخطط خارج 

السياق، قائاًل: »فليكن الخالف والتنافس من أجل األفضل 

للبنان واللبنانيين«. وقال بري في كلمة له بعد إعادة 

انتخابه رئيًسا لمجلس النواب اللبناني: طوينا صفحة 

االنتخابات النيابية، وبعيًدا عن احتساب األكثرية لهذا 

ا يرسخ مناخات السلم 
ًّ

الطرف أو ذاك، لنكن مجلًسا نيابي

األهلي والوحدة الوطنية، داعًيا المجلس باالبتعاد عن تعميق 

االنقسام بين اللبنانيين، وعدم التفريط بحقوق لبنان 

السيادية في ثرواته المائية والنفطية. وشدد على أنه من 

المفيد لجميع النواب والكتل أن يدركوا حجم »التحديات«

وكان مجلس النواب اللبناني قد أعاد انتخاب السيد نبيه 

بري رئيسا لمجلس النواب اللبناني لوالية سابعة لمدة أربع 

سنوات، بعد أن نال 65 صوتا.

أن  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أكد  قنا-  أنقرة- 

شمال  لحلف  وفنلندا  السويد  انضمام  على  بالده  موافقة 

البلدين  هذين  مراعاة  بمدى  مرهونة  »الناتو«  األطلسي 

للمخاوف األمنية لتركيا.

إيكونوميست«  »ذي  لمجلة  كتبه  مقال  في  أردوغان  وقال 

بمراعاة  يتعلق  فيما  وفنلندا  السويد  »موقف  البريطانية: 

المخاوف والحساسيات األمنية للدول التي تريدان التحالف 

الدولتين  هاتين  رؤية  في  تركيا  رغبة  مدى  سيحدد  معها، 

كحليفتين«.

وأبدى الرئيس التركي أسفه لعدم إدراك بعض دول الحلف 

الذي  الوقت  في  ينبغي،  كما  لتركيا  الموجهة  التهديدات 

بالنسبة  تركيا  أهمية  بمدى  مجددا  األعضاء  كل  فيه  يقر 

»للناتو«.

وأشار أردوغان إلى أن الحرب »التي بدأتها روسيا« في أوكرانيا، 

حول  الشائعة  وللمعتقدات  العالمي  للنظام  تحديا  شكلت 

األمن األوروبي األطلسي.

الداعي إلجراء بعض اإلصالحات في  وأكد على موقف تركيا 

»الناتو« في ظل التهديدات األمنية الجديدة.

األمن  بخصوص  كافية  خطوات  اتخاذ  عدم  أن  وأوضح 

اإلرهابية،  بالتهديدات  يتعلق  فيما  سيما  ال  الجماعي، 

أضر  األعضاء،  الدول  من  للعديد  المباشر  االستهداف  رغم 

بالتعاون األمني وخلق حالة من عدم الثقة البالغة لدى الرأي 

العام في دول »الناتو«.

بمرور »70« عاما على اعتالئها العرش

بريطانيا تحتفل باليوبيل البالتيني للملكة إليزابيث الثانية
األسبوع  هذا  بريطانيا  تحتفل  قنا-  لندن- 

إليزابيث  الملكة  لجلوس  البالتيني  باليوبيل 

الثانية على عرش بريطانيا منذ سبعين عاما، 

وذلك بإقامة العديد من الفعاليات الضخمة في 

جميع أنحاء المملكة المتحدة.

البريطانية  والحكومة  باكنغهام  قصر  وأعلن 

وأنشطة  ومبادرات  فعاليات  إقامة  عن 

مدار  وعلى  األسبوع  هذا  من  ابتداء  مجتمعية 

األشهر المقبلة،

واحتفاال باليوبيل البالتيني للملكة، تنطلق هذا 

األسبوع مسابقة في أنحاء البالد البتكار حلوى 

توفير  يتم  أن  على  للملكة،  مخصصة  جديدة 

يستمتع  لكي  الناس،  لعامة  الفائزة  الوصفة 

لالحتفال  الغداء  حفالت  في  بتناولها  الجمهور 

اليوبيل  أسبوع  نهاية  عطلة  خالل  باليوبيل 

الملكة  تحضر  أن  المقرر  ومن  البالتيني. 

الملكية،  العائلة  أعضاء  بصحبة  إليزابيث، 

سباق الخيول داربي في منطقة »إبسوم داونز«، 

كما ستنظم هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي 

سي« حفال خاصا ستبثه من قصر باكنغهام، 

ويشارك فيه عدد من كبار الفنانين العالميين 

مدى  على  المناسبات  وأسعد  بأهم  لالحتفال 

سبعة عقود من حكم الملكة.

مقدمي  يجمع  مهرجان  ينظم  أن  المقرر  ومن 

وعسكريين،  وموسيقيين،  فنية،  عروض 

عن  للتعبير  ومتطوعين  أساسيين  وعاملين 

قصة حكم الملكة على مدى 70 سنة.  

ومن أبرز فعاليات المهرجان عرض بعنوان »نهر 

األمل«، وهو عبارة عن رفع 200 راية من الحرير 

من  بالقرب  مال«  »ذي  طريق  على  مسيرة  في 

قصر باكنغهام 

وأعلن قصر باكنغهام عن فتح قاعاته للجمهور 

صورا  الزائرون  سيشاهد  حيث  الصيف،  في 

ويلدنج  دوروثي  المصورة  التقطتها  للملكة 

جانب  إلى   ،1956 إلى   1953 من  السنوات  في 

وقت  الملكة  ترتديها  كانت  التي  المجوهرات 

التصوير، في المقابل سيتم في قلعة وندسور 

تتويجها  يوم  الملكة  ارتدته  الذي  الرداء  عرض 

في ويستمنستر آبي في 2 يونيو 1953،. { الملكة إليزابيث الثانية

»حماس« ترفض التعّهد بعدم التصعيد مع االحتالل بعد االنتهاكات بالقدس

إصابات واعتقاالت في الضفة

وزارة  طالبت   - وكاالت   - القدس   - الله  رام   - غزة 

الدولي  المجتمع  أمس،  الفلسطينية،  الخارجية 

والدول كافة بوضع منظمات اإلرهاب اليهودي على 

أراضيها،  دخول  من  ومنعها  لديها،  اإلرهاب  قوائم 

ومعاقبة  ومحاسبة  تمويلها،  مصادر  وتجفيف 

عناصرها، ومن يقف خلفهم ويقدم اإلسناد لهم.

األعالم«  »مسيرة  في  جرى  ما  أن  الوزارة  وأضافت 

من  العظمى  فالغالبية  عليه،  التغطية  يمكن  ال 

للعرب«  »الموت  شعارات  رددوا  فيها  المشاركين 

والدعوات إلى »حرق القرى واألحياء الفلسطينية«، 

واعتدوا على حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم.

الحكومة  لها،  بيان  في  الخارجية،  وحّملت 

والمباشرة  الكاملة  المسؤولية  اإلسرائيلية 

التخريبية،  المجموعات  هذه  إرهاب  عن 

ضد  المتصاعدة  اعتداءاتها  وتداعيات  ونتائج 

مستوى  إلى  ترتقي  التي  العزل،  الفلسطينيين 

جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

ما  القدس  في  اإلرهابيين  مسيرة  أن  واعتبرت 

اليهودي  اإلرهاب  لمنظمات  مباشر  امتداد  إال  هي 

التي  الصورة  أن  موضحة  الغربية،  الضفة  في 

عبر  العالم  وشاهدها  األعالم«،  »مسيرة  عكستها 

مصغرة  صورة  فقط  هي  المختلفة  اإلعالم  وسائل 

لما يجري من جرائم وتخريب وتنكيل يومي ضد 

الفلسطينيين وممتلكاتهم في طول وعرض األرض 

الفلسطينية.

ونوهت الخارجية الفلسطينية بأنه ال أحد يمكنه 

أن يتجاهل حجم المشاركة من جانب المدارس 

المتطرف،  بفكرها  المعروفة  الصهيونية  الدينية 

المستعمرات  داخل  منها  العديد  تنتشر  والتي 

اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

المستوطنين  من  اآلالف  عشرات  نّظم  واألحد، 

مسيرة »األعالم« بالقدس، احتفاال بذكرى احتالل 

الشق الشرقي من المدينة، وفق التقويم العبري.

عن  أسفرت  مواجهات  باندالع  المسيرة  وتسببت 

إصابة عشرات الفلسطينيين، واعتقال آخرين.

المستوطنين  مئات  اقتحام  المسيرة  وسبق 

دينية،  صلوات  أدوا  حيث  األقصى،  للمسجد 

وتمددوا خاللها على األرض، فيما يعرف بـ»السجود 

األعالم  آخرون  ورفع  اليهود«،  عند  الملحمي 

اإلسالمية  المقاومة  حركة  وجددت  اإلسرائيلية. 

بالتعّهد  الرافض  موقفها  أمس،  »حماس«، 

للوسطاء بعدم تصعيد األوضاع الميدانية، في ظل 

ما وصفته بـ»استمرار االنتهاكات بحّق المقّدسات 

اإلسالمية والمسيحية، بمدينة القدس المحتّلة«.

في  الحركة،  باسم  المتحدث  قاسم،  حازم  وقال 

بيان وصل وكالة األناضول، إن »الجهات الوسيطة 

بعدم  حماس  من  تعهد  على  الحصول  حاولت 

تصعيد األمور، وهذا مرفوض«.

ظل  في  التهدئة  عن  الحديث  يمكن  »ال  وأضاف: 

استمرار االحتالل وسلوكه العدواني«.

اتصاالتهم  من  كّثفوا  الوسطاء  »هؤالء  أن  وأوضح 

األخيرة  االنتهاكات  ظل  في  الحركة،  قيادات  على 

التي  األحداث  إلى  إشارة  )في  القدس  بمدينة 

ترافقت مع مسيرة األعالم اإلسرائيلية(«.

تسامح  بـ»عدم  الوسطاء  أبلغت  حركته  إن  وقال 

الشعب مع أي عدوان على مقّدساته«.

مع  للتواصل  تتحرك  »الوساطات  قائال:  واستكمل 

الحضور  صاحبة  المقاومة،  تمثل  ألنها  حماس، 

ما  كل  في  موقفها  الستكشاف  الفاعلة،  والقوة 

يتعلق بالساحة الفلسطينية«.

بالتعامل  اإلسرائيلية  الحكومة  قاسم  واّتهم 

الوسطية،  الجهات  طلبات  كافة  مع  »باستهتار 

وانحيازها للمتطرفين الصهاينة«.

بما  الوساطات  مع  تتعامل  »حركته  أن  إلى  وأشار 

ويرّسخ  القضية،  حضور  ويعّزز  الشعب،  يخدم 

معادالت المقاومة«.

على الجانب اآلخر، أصيب عشرات الفلسطينيين، 

مواجهات  إثر  بالغاز  واالختناق  بالرصاص  أمس، 

في  الخليل  شمال  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  مع 

الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 8 فلسطينيين 

والقدس  الغربية  بالضفة  متفرقة  مناطق  من 

الفلسطينية  األنباء  وكالة  وذكرت  المحتلتين. 

»وفا«، أن قوات االحتالل داهمت بلدة حلحول شمال 

المستوطنين  عشرات  حماية  لتأمين  الخليل 

البلدة  في  يونس  النبي  مسجد  اقتحموا  الذين 

إلقامة طقوس »تلمودية« بالمكان، ما أدى إلى اندالع 

اثنين  فلسطينيين  إصابة  عن  أسفرت  مواجهات 

المعدني  بالرصاص  وآخرين  الحي،  بالرصاص 

فيما  للمستشفى،  نقلهم  تم  بالمطاط،  المغلف 

أصيب عشرات آخرين بحاالت اختناق.

االحتالل  قوات  اعتقلت  أخرى،  ناحية  من 

الخليل،  مدينة  في  اثنين  فتيين  اإلسرائيلي، 

شرق  في  وفلسطينيا  القدس،  مدينة  من  وشابا 

والبيرة،  الله  رام  محافظة  من  وشابين  طولكرم، 

نابلس،  مدينة  سكان  من  فلسطينيا  ومواطنا 

وأسيرا محررا من جنوب طوباس.

االحتالل  بحرية  زوارق  أطلقت  ذلك،  غضون  وفي 

الغاز  وقنابل  الثقيلة  رشاشاتها  نيران  اإلسرائيلي 

شمال  الصيادين  مراكب  تجاه  للدموع  المسيل 

قطاع غزة.

في  المتمركزة  االحتالل  زوارق  بأن  »وفا«  وأفادت 

عرض بحر محافظة غزة أطلقت نيران رشاشاتها 

الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب 

الصيادين في بحر بلدتي جباليا وبيت الهيا شمال 

القطاع، وأجبرتهم على االنسحاب من البحر.

في  المتمركزة  االحتالل  قوات  أن  إلى  أشارت  كما 

أطلقت  يونس،  خان  شرق  العسكرية  األبراج 

تجاه  للدموع  المسيل  الغاز  وقنابل  النيران 

األراضي الزراعية شرق بلدة الفخاري جنوب شرق 

خان يونس.

{ قوات االحتالل تعتدي على الفلسطينيين { إصابات للفلسطينيين في المواجهات مع القوات اإلسرائيلية

»الخارجية الفلسطينية«: ما حدث في 
مسيرة األعالم ال يمكن التغطية عليه

موسكو تكّثف ضغطها على دونباس.. وقادة االتحاد األوروبي اتفقوا:

حظر تدريجي للنفط الروسي
 - ب  ف.  أ.   - )أوكرانيا(  كييف 

معركة  في  كييف  انتصرت 

النفط  على  األوروبي  الحظر 

الروسي الذي من شأنه أن يجفف 

الروسية،  الحرب«  »آلة  تمويل 

مواجهة  في  يتراجع  جيشها  لكن 

الهجوم الروسي على الشرق حيث 

تسيطر  الروسية  القوات  باتت 

سيفيرودونيتسك  مدينة  على 

الرئيسية في دونباس.

من  العرقلة  من  عدة  أسابيع  بعد 

دول  قادة  توصل  المجر،  جانب 

قّمة  خالل  الـ27  األوروبي  االّتحاد 

الثالثاء  اإلثنين  في بروكسل ليل 

تدريجي.  حظر  على  اتفاق  إلى 

واردات  البداية  في  وسيشمل 

عبر  روسيا  تصّدره  الذي  النفط 

أي ثلثي المشتريات  السفن فقط 

األسود  الذهب  من  األوروبية 

المنقول  النفط  وليس  الروسي، 

سمح  ما  األنابيب،  خطوط  عبر 

برفع الفيتو المجري.

األوروبي  المجلس  رئيس  وقال 

الخفض  هذا  إّن  ميشال  شارل 

»سيحرم آلة الحرب )الروسية( من 

مصدر تمويل ضخم«.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل 

المفوضية  ورئيسة  ماكرون 

األوروبية أورسوال فون دير اليين أن 

وقت  أقرب  »في  سيبحث  االّتحاد 

الحظر  هذا  نطاق  توسيع  ممكن« 

تصّدره  الذي  النفط  ليشمل 

إلى  األنابيب  خطوط  عبر  روسيا 

دول أعضاء في التكّتل، أتي تبني 

في  العقوبات  من  الحزمة  هذه 

األوكراني  الجيش  يتراجع  وقت 

ترّكز  حيث  البالد،  شرق  في 

بعدما  جهودها  الروسية  القوات 

كييف  منطقة  من  انسحبت 

السيطرة  وأحكمت  مارس  أواخر 

على ميناء ماريوبول االستراتيجي 

وأعلن  مايو.   20 في  شرق(  )جنوب 

سيرغي  لوغانسك  منطقة  حاكم 

باتت  الروسية  القوات  أن  غايداي 

مدينة  من  »جزء«  على  تسيطر 

وتسعى   . سيفيرودونيتسك 

القوات الروسية إلى السيطرة على 

حوض التعدين في دونباس الذي 

االنفصالية  القوات  عليه  سيطرت 

الموالية لروسيا.

{ المعارك مستمرة في دونباس

مقتل »24« مدنيًا بالكاميرون 
على أيدي مسلحين

االتحاد التونسي للشغل يدعو 
إلى اإلضراب »16« يونيو

ياوندي - أ. ف. ب - قتل 24 مدنيًا وأصيب 

نحو 60 آخرين بجروح االحد على أيدي 

انفصاليين مسلحين في جنوب غرب 

الكاميرون الناطق باللغة االنجليزية، حيث 

يدور نزاع داٍم، بحسب ما أفاد رئيس بلدية 

المنطقة وكالة فرانس برس الثالثاء. 

وقال إكوال مارتن إن االنفصاليين 

»هاجموا باألسلحة النارية األحد قرية 

أوبوني الثانية«، على بعد 560 كلم شمال 

غرب ياوندي، قرب الحدود مع نيجيريا، 

و»الحصيلة 24 قتياًل وما ال يقل عن 62 

جريًحا«. وأضاف »أراد االنفصاليون أن يدفع 

لهم السكان نقوًدا كل شهر، فرفضوا ولهذا 

السبب هاجموهم«. 

وأكد الهجوم عضو في اإلدارة المحلية، طلب 

عدم ذكر اسمه، وأفاد بأن ما ال يقل عن 15 

مدنيًا ُقتلوا. 

تسكن في الشمال الغربي والجنوب الغربي 

للكاميرون أقلية ناطقة باللغة اإلنجليزية، 

ويشعر بعض السكان أنهم منبوذون من 

الغالبية الناطقة بالفرنسية في البالد التي 

يحكمها الرئيس بول بيا )89 عامًا(.

تونس - قنا - دعا االتحاد العام التونسي 

للشغل )أكبر منظمة نقابية( إلى إضراب 

عام في البالد يوم 16 يونيو المقبل، وذلك 

على خلفية خالفات مع الحكومة إلصالح 

الشركات العامة وزيادة األجور.

وأوضح االتحاد العام التونسي للشغل، 

في بيان له اليوم أوردته وكالة األنباء 

التونسية، أن اإلضراب يأتي للمطالبة 

»بتطبيق جميع االتفاقيات الموقعة مع 

الحكومة، .

ويعارض االتحاد العام للشغل مقترحات 

الحكومة بمراجعة كتلة األجور في ميزانية 

العام المقبل، والتي تعد شرًطا من شروط 

صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرًضا 

بقيمة 4 مليارات دوالر.



لم تتحول مشهدية »مسيرة األعالم« الصهيونية األحد 

)29 مايو( في القدس إلى »معركة سيف القدس 2«، وذلك 

باختصار ألّن المقاومة من داخل قطاع غّزة وحدها القادرة 

على صياغة هذا النمط من المعارك والمواجهة مع االحتالل 

اإلسرائيلي. ما ال ينبغي إنكاره أن موقف المقاومة المراقب 

دون دخول مباشر على خّط الحدث أثار سجااًل فلسطينّيًا، 

َبَرَز فيه الفريق المناقض للمقاومة من موقع سياسّي وحزبّي 

مقابل، ولكنه كان يطوي على قدر ما من اإلحباط، حّتى لدى 

مناصريها.

بقدر ما يمكن فهم دهشة هذا الفريق من المحبين المتناع 

المقاومة عن الفعل المباشر في هذا الحدث، فإّن المدهش 

بالفعل، بال كثير تفكير، هو تدخل المقاومة بفعل مباشر 

هذه المّرة. ليس فقط ألّن الظرف االجتماعي في مدينة 

صغيرة مكشوفة ومحاصرة ال ينبغي أن ُينَهك بحروب 

طاحنة متقاربة في وضع من التباين الهائل في الظروف بين 

جغرافيات فلسطينية منفصلة داخل األرض المحتلة، ولكن 

أيضًا ألّن المقاومة ال تخوض معاركها بتوقيت العدّو، إال إذا لم 

يجعل االضطرار لها خيارًا آخر.

المسألة مهّمة للغاية، بقدر ما هي بدهية. ال ينبغي أن تفقد 

المقاومة عنصر المفاجأة، وأن تندفع إلى معركة يتمتع فيها 

العدّو بتحّفز عال، بعد سنة كاملة من أخذه العبر ولعق 

جرحه النرجسّي المكلوم من تلك المعركة وحتى اللحظة.

لم تكن المقاومة لتضع بعيدًا عن حساباتها ذلك االحتمال 

الذي كشف عنه اإلجماع الصهيوني، بمستوياته السياسية 

واألمنية والعسكرية، على إنفاذ »مسيرة األعالم« وما سبقها من 

اقتحامات غير مسبوقة في شكلها ورسومها للمسجد األقصى 

بما تضّمنته من صلوات علنية داخل المسجد.. هذا اإلجماع 

ُيضمر احتمااًل برغبة صهيونية في فرض توقيت المواجهة 

على المقاومة، التي ال يمكنها بدورها االستهتار في احتمال من 

هذا النوع.

ُيضاف إلى ذلك أّن المقاومة بما هي فعل سّري في بنيته 

وقدراته وجوهر قراراته، ال بّد وأن تخفي الكثير من الحيثيات، 

التي ال تتعلق بقدراتها أو معلوماتها االستخباراتية المتصلة 

بنوايا العدّو فحسب، بل وحتى في نتائج معاركها، في 

استكشاف الثغرات والخسائر واألخطاء. فعام واحد قد ال يكون 

كافيًا لمهّمة جسيمة من هذا النوع، تنهض بها مقاومة يطبق 

عليها الحصار في طبوغرافيا مكشوفة وفي وضع من التباين 

الفلسطيني الذاتي، وفي وضع كذلك تتسع فيه هّوة القّوة 

المادية لصالح العدو. ثم يبقى في حسابات المقاومة سياسة 

»جّز العشب« التي يستهدفها بها العدّو، بضرب مقدراتها في 

أوقات متقاربة لحرمانها مما تراكمه في هذا الوضع القريب من 

المستحيل.

يبقى السؤال عن السبب الذي رفع توقعات الناس إلى هذه 

الدرجة.

يدور النقاش حول خطابات إعالمية وسياسية لقيادات في 

خّط المقاومة، لم ترفع سقف الخطاب فحسب، بل صاغت 

تهديدات محّددة، وربطت الفاعلية التعبوية والمبادرة 

العسكرية للمقاومة بالحوادث الجزئّية في القدس، 

كاقتحامات المسجد األقصى و»مسيرة األعالم«.

لكن لم يكن التأهب انتظارًا لرّد المقاومة محصورًا في أثر تلك 

الخطابات، فباإلضابة إلى حالة الرفع التعبوي الهائلة التي 

أوجدتها »معركة سيف القدس«، اعتقدت أوساط واسعة في 

جمهور المقاومة أّن المقاومة لن تفّرط بمنجزاتها السياسية 

والدعائية الناجمة عن تلك المعركة، والمتجلية في التفاف 

الجماهير حولها، وإيمانها بها.

المؤكد أن المكاسب الدعائية والسياسية للمقاومة بالغة 

األهمية، ال بالمعنى الضيق، ولكن من حيث ضرورتها لتعزيز 

مشروع المقاومة بين الجماهير، ورفع تحفزها وروحها 

الكفاحية، وتقليص الحضور للمشاريع المناوئة للمقاومة بين 

الفلسطينيين، لكّن هذا المكسب خادم لألصل الذي هو وجود 

المشروع، وقّوة بنيته، وسالمة سياساته.

في صراع من نمط الصراع الذي نعانيه مع المشروع 

الصهيوني، وبعد الفهم الدقيق لطبيعة السياسات 

االستعمارية الصهيونية في فلسطين، وحين التدقيق في 

مجمل الظرف الذي يحيط بالشعب الفلسطيني ومقاومته، 

يمكن إدراك أّن فرض خطوط ُحمر من المقاومة، في وضع من 

الموازين المختّلة لصالح العدّو، وفي صراع طويل، ال يتّم إال 

بالمراكمة. ومن شروط المراكمة الحفاُظ على بنية المقاومة 

وجهوزيتها، والحفاظ على مصداقيتها، وهذا يتطلب عدم 

التوّرط في خطاب فرض خط أحمر في قضية يصعب للعدّو 

أن يتراجع عنها، كبعض مظاهر »السيادة« في القدس.

صحيح أّن المقاومة سعت في »معركة سيف القدس« إلى 

كسر إرادة العدّو التي ثابرت على حصر المقاومة في غّزة 

وبأهداف غّزية، فأعادت المقاومة التأكيد على كونها مقاومة 

فلسطينية عاّمة، تمّثل امتدادًا لكفاح الفلسطينيين في طول 

تاريخهم وعلى عرض وجودهم، وليست مقاومة غّزية ذات 

وظيفة سياسية محصورة بقطاع غّزة، فربطت تدّخلها في 

المشهد بالقدس، لكن ذلك لم يكن يتطلب تحديد أهداف 

جزئية داخل القدس، على أهمية تلك األهداف ومركزيتها، 

وإنما كان يكفي الخطاب العاّم من حيث كون كل ما يتصل 

بفلسطين والصراع مع العدّو هو من أسباب وجود هذه 

المقاومة ودوافع عملها وحركتها.

قد تكون الصدفة وحدها شاءت أن يتم إطالق سراح 

فوساكو شيغينوبو المرأة اليابانية المتمردة التي 

حملت القضية الفلسطينية مبكرا في دمها وفكرها 

بعد نحو أسبوعين على جريمة االغتيال البشعة التي 

استهدفت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة 

برصاص االحتالل اإلسرائيلي على أبواب مخيم جنين 

الفلسطينية.

بين االسمين جيالن، أما األولى فهي قادمة من اليابان 

البلد الذي دمر تدميرا كامال خالل الحرب العالمية الثانية 

والتي ستنخرط الحقا في ما كان يعتبر بالتضامن 

الدولي اليساري للقضايا العادلة، وأما الثانية فهي ابنة 

القدس التي قدمت حياتها ومسيرتها ثمنا لوطن ال يزال 

يناشح الحرية منذ عقود.. بين المسيرتين األولى 

لشيرين أبوعاقلة وهي مسيرة قصيرة ولكنها ملحمة 

بطولية في كسر شوكة االحتالل الثانية لليابانية 

فوساكو شيغينوبو التي يمكن مقارنتها بالمناضلة 

الفلسطينية ليلى خالد فهما من نفس الجيل وكل 

شيء يؤشر إلى أنهما تقتسمان معا الكثير من األهداف 

والطموحات وهي فوق كل ذلك تجربة جديرة بالمتابعة 

لنقل شهادتها ودورها في صفوف الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين ولكن أيضا لفهم تطورات األحداث بعد 

نحو نصف قرن من الزمن وتداعيات ذلك على القضية 

الفلسطينية في ظل التحوالت المتسارعة في العالم 

وانصراف المجتمع الدولي والنظام الدولي إلى التخلص 

أكثر وأكثر من كل االتفاقات التي خرج بها المجتمع 

الدولي وصناع القرار فيه غداة الحرب العالمية الثانية 

وإسقاط الكثير من الحسابات وتبني أخرى ال موقع لها في 

المواثيق والمعاهدات الدولية التي تقر بحق كل شعوب 

األرض في الحرية والعدالة، وهي األهداف التي حركت 

اليابانية فوساكو شيغينوبو وجيلها الرافض لحرب 

فيتنام ولغيرها من الحروب.

إنها حكاية مثيرة في تفاصيلها وتطوراتها ولكنها جديرة 

بالتأمل والتقييم بالنظر إلى دور هذه المرأة اليابانية 

التي أرعبت في سبعينيات القرن الماضي االستخبارات 

الدولية وروعت اإلسرائيليين وهي الطالبة المتمردة التي 

سيقترن اسمها بكل من غسان كنفاني ووديع حداد 

القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي 

توفي في ألمانيا وأقر الموساد ال حقا باغتياله بتسميم 

الشوكوالته التي كان يحبها، يقترن كذلك باسم 

الفنزويلي كارلوس الذي يقضي حكما بالسجن في 

فرنسا.. وستقع مطاردتها وسجنها قبل إطالق سراحها 

قبل أيام وقد تجاوزت السبعين من العمر، فكان أول 

ما صرحت به أنها طلبت الصفح ممن تسببت لهم في 

األذى، قالت ذلك دون أن تسقط الكوفية الفلسطينية 

التي تزينت من كتفيها ودون أن تنكر حق الفلسطينيين 

في الكرامة بل هي اعتبرت أن ما قام به جيلها جعل 

اليابانيين يعرفون الكثير عن القضية الفلسطينية 

ويدعمونها.
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حمادة فراعنة

كاتب أردني

ليست القدس وحدها، عنوان الصراع، بسبب 

مسيرة الرايات واالحتفال بيوم »تحريرها 

وتوحيدها« في الخامس من حزيران / يونيو، 

وإن كانت في مركز الحدث، وباتت عنوانًا 

تصادميًا، في محاولة من قبل المستعمرة 

االسرائيلية إلعادة تأكيد سيطرتها على 

»عاصمة المستعمرة« وإبراز احتاللها، وفي القلب 

منها المدينة القديمة التاريخية، وبشكل خاص 

»الحرم القدسي الشريف -المسجد األقصى«، 

بل الوطن الفلسطيني برمته هو الهدف، وسلب 

الفلسطينيين وطنهم، وتدمير حياتهم، سواء 

في مناطق 48 أو مناطق 67، وبأدوات مختلفة 

تتفق ومعطيات الوضع المعيشي السياسي 

األمني لفلسطينيي المنطقتين.

سلطات المستعمرة، منعت الحافالت من نقل 

الفلسطينيين من مناطق 48 إلى القدس، الذين 

لبوا نداء االستجابة ليشاركوا أهل القدس 

والمرابطين والمرابطات، االعتكاف معهم في 

قلب الحرم وساحاته وحواري المدينة القديمة 

وشوارعها، حتى ال تتكرر من وجهة الرؤية األمنية 

اإلسرائيلية أحداث العام الماضي وما شهده أيار/ 

مايو الرمضاني وهبة الكرامة يوم 10 أيار/ مايو 

2021، التي أحبطت آنذاك مسيرة الرايات.
وظفت سلطات المستعمرة نتائج هزيمة 

مسيرتها العام الماضي، فدفعت آالف الجنود 

والشرطة وحرس الحدود مع كوادر الشاباك 

االستخبارية، هذا العام، وتقييد مسبق بمنع 

دخول الفلسطينيين إلى القدس وإلى ساحات 

الحرم، وبذلك نجحوا نسبيًا في تقليص 

الوجود الفلسطيني بقلب الحرم، مقابل 

كثافة إسرائيلية ممنهجة من قبل تشكيالت 

المستوطنين المستعمرين مدعومين بغطاء 

لوجستي وأمني وبشري من قبل حكومة 

االئتالف وأحزابها اليمينية المتطرفة.

معركة مسيرة الرايات في القدس والخليل 

ليست أول خطوة استعمارية وليست نهاية 

المطاف لالحتالل، فالصراع سجال بين 

الشعب الفلسطيني ومحتليه، وإذا كان تفوق 

المستعمرة بارزًا، ولكنه لن يستمر، ونهايتهم 

كما حصل مع كل النظم االستعمارية: الهزيمة 

واالندحار واإلزالة، وال فكاك وال فرار لهم من هذه 

النتيجة مهما طال أو قصر الوقت.

بين شيرين أبو عاقلة والملكة الحمراء

آسيا العتروس
كاتبة تونسية

ساري عرابي
كاتب فلسطيني

استقبل معالي الشيخ خالد بن 

خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح 

أمس، وفًدا من رابطة »برلمانيون 

ألجل القدس« برئاسة سعادة السيد 

حميد بن عبدالله األحمر، عضو 

مجلس النواب اليمني.

في بداية المقابلة، أعرب رئيس 

وأعضاء الرابطة عن شكرهم 

وتقديرهم لحضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى على جهود دولة 

قطر الثابتة والداعمة للشعب 

الفلسطيني الشقيق، كما جرى 

خالل المقابلة استعراض آخر 

تطورات األوضاع المتعلقة بالقضية 

الفلسطينية.

مواقف قطر من القضية الفلسطينية 

مبدئية ثابتة، لم تتبدل على اإلطالق، 

عبر عنها حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى في كافة خطاباته 

أمام المنظمات الدولية واإلقليمية، 

وفي كافة لقاءاته ومباحثاته مع 

المسؤولين الدوليين، عبر دعم 

التوصل إلى حل عادل وشامل 

ومستدام على أساس المرجعيات 

المتفق عليها وقرارات الشرعية 

الدولية ومبادرة السالم العربية 

ومبدأ حل الدولتين على أساس 

حدود عام »1967«، والتوصل إلى حل 

عادل لمشكلة الالجئين وفقا لقرار 

الجمعية العامة رقم »194«.

ولم يتوقف موقف دولة قطر تجاه 

قضية فلسطين بصفة عامة 

عند الشجب واإلدانة داخل أروقة 

المؤتمرات، بل تعدى ذلك إلى تقديم 

الدعم المادي والمعنوي لإلخوة 

الفلسطينيين في األراضي المحتلة، 

ولم تنس قطر واجبها اإلنساني تجاه 

الشعب الفلسطيني، وهي قدمت 

مساعدات إغاثية وإنسانية لسكان 

قطاع غزة المحاصرين، كما مكنت 

آالف األسر الفلسطينية من الحصول 

على منازل من خالل مشاريع البناء 

القطرية التي تستهدف إعمار 

القطاع بعد العدوان اإلسرائيلي 

على غزة، وسمحت باستمرار عمل 

نظام التعليم باإلضافة إلى اإلمداد 

المستمر للوقود وحتى توزيع األعمال 

الخيرية على األسر المحتاجة، 

ومن ذلك اإلعانات المالية لألسر 

المتعففة، كما عملت بقوة على 

تعزيز المصالحة الفلسطينية 

وتشجيع جميع األطراف على 

االنخراط في مسار المصالحة 

الداخلية إليمانها بأن تحقيق 

المصالحة من أهم الشروط لتمكين 

الشعب الفلسطيني من الحصول 

على حقوقه المشروعة.

دعم مبدئي 
ثابت

»مسيرة األعالم«.. والسؤال عن المقاومة

إحباط إسرائيليحرب طويلة األمد نظام عنصري
اعتبر األمين العام لحلف الناتو، يان ستولتنبرغ، في مقابلة 

لدعم  بحاجة  أوكرانيا  أن  األميركية،  »أتالنتك«  مجلة  مع 

التأكد  حتى  أوروبا  دفاع  تعزيز  ضرورة  إلى  منوها  مستمر، 

من عدم إساءة الكريملين لتقدير استعداد الناتو مرة أخرى. 

كان  ألنه  مهم  الغضب  عن  التعبير  أن  ستولتنبرغ  ورأى 

سببا لتعبئة الناتو دعمه ألوكرانيا ضد روسيا، وهو النزاع 

الذي يرى األمين العام أنه يؤثر على أمن التحالف الدفاعي. 

من  تقاتل  أوكرانيا  إن  المقابلة  حول  المقال  كاتب  وقال 

واألرض  والحرية  األساسية  والقيم  المتحضر  العالم  أجل 

والسيادة.

}  )أتالنتك(

خرجت تقييمات إسرائيلية للزيارة المفترضة التي سيقوم 

خالل  االحتالل،  دولة  إلى  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  بها 

على  بينيت  حكومة  إليها  تنظر  والتي  المقبلة،  األسابيع 

في  بإلغائها  توقعات  مقابل  في  خصومها،  أمام  لها  دعم  أنها 

اللحظة األخيرة إذا انهارت الحكومة.

أحرونوت،  يديعوت  صحيفة  في  الكاتبة  أزوالي،  أورلي 

أن  يعتقد  أنه  بايدن  مع  إسرائيل  أزمة  أن  مقال  في  ذكرت 

تبادل الكلمات مع إيران أفضل من التحدث بلغة الصواريخ 

الذكية والقنابل، لكنه رغم ذلك يبدو رئيسا متعثرا، رغم 

أنه بدا مهووًسا بكل إنجازات سلفه ترامب. 

} )يديعوت أحرونوت(

غير  األساس  إن  فيه  أكدت  مقاال  الغارديان  صحيفة  نشرت 

منذ  البريطانية  الهجرة  سياسات  عليه  قامت  الذي  المعلن 

الحرب العالمية الثانية كان هو العرق. وتوصلت تلك الوثيقة 

المسربة إلى نتيجة تشير إلى أن جذور »العنصرية المتأصلة 

في  أنه  إلى  تشير  حقيقة  في  تتمثل  ويندراش«  فضيحة  في 

تشريع  كل  صياغة  استهدفت  و1981،   1950 بين  ما  الفترة 

أعداد  من  »التقليل  جزئيا-  -ولو  والمواطنة  بالهجرة  خاص 

تصاريح  يحملون  الذين  والبنية  السوداء  البشرة  أصحاب 

باإلقامة في المملكة المتحدة«، وفقا ألبوت.

} )الغارديان(
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فيدال يقترب من الريان
أن  إيطالية  إعالمية  مصادر  كشفت 

الوسط  العب  فيدال  أرتورو  التشيلي 

االيطالي  ميالن  إنتر  ونجم  المميز 

القطري  للدوري  لالنتقال  طريقه  في 

وتحديدا نادي الريان، وذلك بعد انتهاء 

عدد  ونقلت  اإليطالي،  النادي  مع  عقده 

تلقيه  عن  األجنبية  اإلعالم  وسائل  من 

العروض  من  عدد  بجانب  للعرض 

القطري  النادي  أن  وأضافت  األخرى، 

الذي  للرهيب  الالعب  بضم  مهتم 

من  عشر  الستة  دور  لخوض  يستعد 

الصحيفة  وأشارت  آسيا،  أبطال  دوري 

35 عامًا  أن عقد الالعب البالغ من العمر 

التجديد  إمكانية  تعد  ولم  انتهى  قد 

العروض..  من  عدد  وامامه  متاحة  له 

القادمة  األيام  تكشف  ان  وينتظر 

المزيد من التفاصيل في هذا الجانب.

األوروبية  اإلعالم  وسائل  وسّلطت 

التشيلي  الدولي  إنجازات  على  الضوء 

أرتورو  اإليطالي،  ميالن  إنتر  والعب 

في  المحلي  بالدوري  الفوز  بعد  فيدال، 

.2021-2020 للموسم  إيطاليا 

كارلو«  »مونتي  لشبكة  تقرير  وذكر 

ألقاب   9 حقق  فيدال  أن  الفرنسية 

األعوام  خالل  فيها  لعب  التي  للدوريات 

الموسم  باستثناء  األخيرة،  العشرة 

اإلسباني. برشلونة  مع 

وحقق أرتورو فيدال 4 ألقاب متتالية في 

القدم  لكرة  اإليطالي  الدوري  مسابقة 

الفترة  في  يوفنتوس  مع   »A »سيري 

.2015 2011 إلى  من عام 

حقق  األلماني  ميونيخ  بايرن  ومع 

ثالث  في  »البوندسليغا«  مسابقة 

 ،2018 إلى   2016 مناسبات متتالية من 

مسابقة  في  برشلونة  مع  وحيد  ولقب 

.2019-2018 الدوري اإلسباني موسم 

إنتر  فريق  مع  الحالي  الوقت  في  أّما 

ميالن بقيادة المدرب أنطونيو كونتي، 

اإليطالي  الدوري  لقب  فيدال  حقق  فقد 

قد  التشيلي  الالعب  ليكون  ُمجدًدا، 

في   10 آخر  أصل  من  دوريات   9 حصد 

مسيرته.

المحلية  الدوريات  ألقاب  إلى  إضافة 

فإن  الكبرى،  الخمس  المسابقات  في 

مع  أميركا  كوبا  بمسابقة  فاز  فيدال 

متتاليتين  مرتين  تشيلي  منتخب 

2015 و2016. عامي 

الالعب  لبطوالت  الهائل  السجل  وُرغم 

المخضرم مع بايرن ميونيخ وبرشلونة 

ويوفنتوس، إال أنه لم يتمّكن مطلًقا من 

الفوز بدوري أبطال أوروبا.

أبرزها  تصريحات  في  فيدال  وقال 

مسيرتي،  »في  ميركاتو«:  »توتو  موقع 

بطاًل  ألكون  يكفي  بما  محظوًظا  كنت 

أقوى  وعن  المهمة«.  المباريات  في 

»ليونيل  فيدال  علق  واجهه،  خصم 

التدريبات  في  األصعب  بينما  ميسي، 

مواجهته«،  الصعب  فمن  ريبيري  هو 

في  ميسي  مع  اللعب  لفيدال  وسبق 

في  ريبيري  مع  لعب  كما  برشلونة، 

ميونخ. بايرن 

أرتورو  التشيلي  وأكد 

وسط  نجم  فيدال، 

ليونيل   
َّ

أن ميالن،  إنتر 

باريس  نجم  ميسي، 

هو  جيرمان،  سان 

واجهه  منافس  أقوى 

الكروية،  مسيرته  في 

ذاته  الوقت  في  مشدًدا 

ريبيري،  فرانك  أن  على 

واجهه  العب  أصعب  هو 

في مشواره.

مع  »االحتفال  وتابع: 

شيء،  أفضل  هو  الفريق  في  زمالئي 

بجانب القدرة على مساعدة الفريق، هي 

أشياء مبهجة، هذه المجموعة مصنوعة 

التصميم  يمتلكون  الذين  الالعبين  من 

واالتحاد 

لتقديم  الملعب  وخارج  داخل 

كما  أهدافنا،  وتحقيق  لديهم  ما  أفضل 

فعلنا بالفعل في كأس السوبر«.

{ الصحف األجنبية تتحدث عن الصفقة

وسائل اإلعالم األوروبية تربط 
النجم التشيلي بالرهيب

عوض الكباشي كتب

مباراة  أهمية  على  األولمبي  منتخبنا  حارس  زكريا  صالح  شدد 

23 وقال  افتتاح كأس آسيا تحت  اإليراني في  المنتخب  اليوم مع 

المباريات  وجميع  سهلة  مباراة  توجد  ال  الصحفي:  المؤتمر  في 

وبالتالي  البطولة،  في  القوية  الفرق  من  اإليراني  والمنتخب  قوية 

فإن المهمة لن تكون سهلة، ورغم ذلك سنخوض المباراة بقوة من 

أجل الفوز وكسب دفعة معنوية قوية لألمام في البطولة، خاصة 

من  مستوى  أفضل  تقديم  إلى  فيها  ونحتاج  قوية  مجموعتنا  أن 

اليوم  القادم، وقال إن العنابي جاهز لمباراة  الدور  إلى  أجل العبور 

أجل  من  الموعدد  في  نكون  ان  ونأمل  البطولة  مباريات  ولجميع 

الذهاب إلى ابعد نقطة ممكنة.

صالح زكريا:

سندافع عن حظوظنا
المباريات  إن  االولمبي  قال نيكوالس كوردوفا مدرب منتخبنا 

األولى  مباراتنا  ولذلك  في،  خاصة  بأهمية  تحظى  االفتتاحية 

اليوم أمام إيران تمثل أهمية كبيرة، ولكنها صعبة للغاية في 

ممكن  مستوى  أفضل  تقديم  إلى  فيها  ونسعى  نفسه  الوقت 

وبشكل عام هدفنا في البطولة الظهور بمستوى قوي ومشرف 

وأضاف  المشاركة.  المنتخبات  قوة  ظل  في  القطرية،  للكرة 

التي  األسماء  في  كبيرة  ثقتنا  لمنتخبنا:  العام  المؤتمر  في 

وقع عليها االختيار للدفاع عن ألوان المنتخب وننتظر من من 

جميع الالعبين ان يقدموا أفضل ما لديهم من مستوى في هذه 

المباراة المهمة.

نيكوالس كوردفا:

نسعى لتقديم أفضل مستوياتنا

نيكوالس كوردوفا{ صالح زكريا

المساعد  الفيديو  حكم  تقنية  تطبيق  اآلسيوي  االتحاد  أكد 

تحت  آسيا  كأس  لبطولة  الـ32  المباريات  جميع  في  »فار« 

2022 التي تنطلق اليوم في أوزبكستان حيث سيتم  23 عامًا 
أوزبكستان،  في  األربعة  المالعب  في  النظام  هذا  استخدام 

بمنطقة  البطولة  فيها  تقام  التي  األولى  المرة  هذه  بأن  علمًا 

بتنظيم  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  آسيا..وقام  وسط 

باستخدام  الخاصة  العمل  وورشات  الدورات  من  مجموعة 

تقنية »فار«، باستخدام نظام محاكاة مباشر، وذلك لضمان 

توفير أفضل المعايير في التحكيم.

يذكر ان النسخة الماضية من البطولة عام 2020 في تايالند، 

شهدت تطبيق تقنية »فار« المساعد في جميع المباريات.

الصحفي  بالمؤتمر  االكتفاء  للبطولة  المنظمة  اللجنة  قررت 

وبالمؤتمرات  المشاركة  الفرق  لجميع  البطولة  قبل  العام 

صحفية  مؤتمرات  إقامة  وعدم  المباريات  عقب  الصحفية 

المؤتمر  باستثناء  المباريات  قبل  المشاركة  للمنتخبات 

يتم  ان  يتوقع  حيث  المجموعات،  دور  خالل  وذلك  االفتتاحي، 

الـ16  دور  من  بداية  المباريات  قبل  صحفية  مؤتمرات  تنظيم 

اكتفت  قد  المنظمة  اللجنة  وكانت  النهائية،  المباراة  وحتى 

عن  للحديث  مشارك  فريق  لكل  عام  صحفي  مؤتمر  بعقد 

البطولة والطموحات فيها بشكل عام.

ريجينسي  حياة  فندق  في  االولمبي  العنابي  بعثة  تقيم 

بوسط العاصمة طشقند حيث ال يبعد الفندق كثيرا عن 

الفنادق  من  وعدد  الفندق  تخصيص  وتم  البطولة  مالعب 

األخرى للمنتخبات المشاركة، ويتضمن الفندق الخدمات 

كما  البطولة،  فترة  خالل  الفرق  تحتاجها  التي  والمرافق 

المناطق  المدينة وكافة  الفندق كثيرا عن مركز  ال يبعد 

الحيوية فيها، مما يجعله مكانا جيدا للعنابي ولعدد من 

الفرق األخرى المشاركة في البطولة.

في أولى جوالت كأس آسيا تحت »23« عاما بأوزباكستان

العنابي األولمبي يواجه إيران اليوم
االيراني  ونظيره  األولمبي  منتخبنا  يقص 

 23 تحت  آسيا  كأس  بطولة  مباريات  شريط 

خالل  أوزباكستان  في  اليوم  تنطلق  التي  عاما 

بمشاركة  الجاري  يونيو   19 إلى   1 من  الفترة 

المنتخبان  يتواجه  عندما  وذلك  منتخبا،   16
الدوحة  بتوقيت  مساء   4:00 الساعة  تمام  في 

على ملعب ميلي استاديوم )بونيودكور سابقا(. 

البطولة  منافسات  األولمبي  العنابي  ويخوض 

والصعبة حيث  القوية  األولى  المجموعة  ضمن 

الملعب  صاحب  أوزباكستان  منتخب  تضم 

والمنتخب   ،2018 نسخة  وبطل  والجمهور 

فيما  تركمنستان،  ومنتخب  القوي  اإليراني 

أستراليا،  منتخبات  الثانية  المجموعة  تضم 

الثالثة  والمجموعة  الكويت،  العراق،  األردن، 

)حامل  الجنوبية  كوريا  منتخبات  تضم 

والمجموعة  ماليزيا،  فيتنام،  تايالند،  اللقب(، 

اإلمارات،  السعودية،  منتخبات  تضم  الرابعة 

البطولة  هذه  وتشكل  طاجيكستان،  اليابان، 

آسيا،  قارة  في  المستقبل  لنجوم  مهمة  محطة 

ومنطقة  اوزباكستان  في  األولى  للمرة  وتقام 

32 مباراة في مدينتي  وسط آسيا، حيث تشهد 

طشقند وقرشي.

أمام  قوية  بداية  عن  األولمبي  منتخبنا  ويبحث 

المنتخب االيراني في مستهل مشواره بالبطولة 

على  للمنافسة  قويا  دافعا  سيكون  الفوز  حيث 

المجموعة  عن  المؤهلتين  البطاقتين  احدى 

االولى للدور القادم، ويعلم منتخبنا جيدا أهمية 

على  ذلك  وانعكاس  المواجهة  هذه  في  الفوز 

القوية  االولى  المجموعة  في  المتوقع  الصراع 

والذهاب  المنافسة  في  قدرته  على  والتأكيد 

بعيدا ويدرك في الوقت نفسه أن المهمة لن تكون 

سهلة أمام المنتخب االيراني القوي ولكنها ليست 

مستحيلة خاصة أن األدعم يملك االمكانيات للفوز 

ولكن علىه تقديم أفضل ما لديه من مستوى في 

العبور  مفتاح  تعتبر  التي  المهمة  المواجهة  هذه 

للدور القادم من البطولة التي استعد لها منتخبنا 

بالطويلة  ليست  تحضيرات  فترة  خالل  من 

شملت خوض عدد من المباريات في بطولة دبي 

اآلسيوية  المنتخبات  بعض  بمشاركة  الودية 

كما شملت فترة تجهيز الفريق معسكرا إعداديا 

منتخبنا  واختتم  أذربيجان  عاصمة  باكو  في 

المنتخب  أمام  وديتين  بخوض  التحضيرات 

النظر  وبعض  السفر  قبل  الدوحة  في  األردني 

مدرب  اطمئن  فقط  األردن  وديتي  نتيجة  عن 

جاهزية  على  كوردوفا  نيكوالس  العنابي 

يسعى  والذي  المهم  القاري  لالستحاق  الالعبين 

والسير  القطرية  الكرة  لتشريف  منتخبنا  فيه 

على خطى العنابي األول بطل النسخة األخيرة 

من كأس آسيا.

على  يعتمد  كوردوفا  نيكوالس  منتخبنا  مدرب 

تضم  حيث  الواعدين  الالعبين  من  نخبة  عن 

مروان  بوندى،  محمود  وهم:  العبا   23 القائمة 

اندريه  الجانحي،  أحمد  زكريا،  صالح  شريف 

سياهبوترا، محمد النعيمي، جاسم جابر، أحمد 

مال  علي  علي،  هاشم  الطيري،  أسامة  سهيل، 

السليطي،  عبدالله  إبراهيم،  عبدالرشيد  الله، 

جاسم الشرشني، يوسف عبدالرزاق، مصطفى 

جاسم  أيمن،  يوسف  محمد،  فيصل  عصام، 

المهيري، خالد وليد، محمد عياش، دياب هارون، 

المكي حسن.

للمواجهة  تحضيراته  العنابي  واختتم  هذا 

البطولة  افتتاح  في  اليوم  االيراني  أمام  المرتقبة 

الجهاز  قيادة  تحت  جري  أمس  اخير  بتدريب 

جميع  من  مرتفعة  معنوية  اجواء  وسط  الفني 

الالعبين واستغل مدرب العنابي التدريب األخير 

من  لديهم  ما  أفضل  تقديم  ضرورة  على  وشدد 

دفعة  لكسب  المباراة  نقاط  وحصد  الفوز  أجل 

معنوية قوية في البطولة.

تطبيق تقنية الفار

في جميع المباريات

االكتفاء بالمؤتمرات

بعد المباريات

العنابي في »حياة ريجينسي«

استاد الجنوب يحتضن لقاء أستراليا واألردن 
الذي  معسكره  ضمن  وذلك  الجنوب،  استاد  على  اليوم  األردني  نظيره  األسترالي  المنتخب  يواجه 

يقيمه في الدوحة تأهًبا لمواجهته المرتقبة أمام نظيره اإلماراتي يوم 7 يونيو المقبل، التي يستضيفها 

FIFA قطر  العالم  لنهائيات كأس  المؤهل  الملحق اآلسيوي  الدوحة ضمن  استاد أحمد بن علي في 

2022..ويتأهل الفائز من اللقاء لمواجهة منتخب البيرو صاحب المركز الخامس في تصفيات أميركا 
الجنوبية، يوم 13 يونيو المقبل في الملحق الدولي على االستاد ذاته.

إلى  المتأهلة  المنتخبات  بركب  أيًضا،  الدوحة  في  المقررة  الدولي  الملحق  بمواجهة  الفائز  ويلحق 

المونديال، لالنضمام إلى المجموعة الرابعة المكونة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

العنابي جاهز للمباراة

طشقند – رمضان مسعد
موفد لجنة اإلعالم الرياضي
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ذهبيتان لليد والمبارزة وفضية للتنس

»3« ميداليات قطرية في ختام »الخليجية«

{  منتخبنا الوطني لليد يحصد الذهب{  أبطال المبارزة

أبطالنـــا قـدمـــوا صــورة مشــرفة
أكد أحمد الشعبي رئيس االتحاد القطري لكرة اليد على 

استحقاق منتخبنا الوطني التتويج بالميدالية الذهبية 

وقال:  الثالثة،  الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة 

أشكر أعضاء الجهازين اإلداري والفني على جهودهم 

معنى  بكل  رجاال  كانوا  الذين  والالعبين  الكبيرة 

األربع  المباريات  جميع  في  الفوز  وحققوا  الكلمة 

واستحقاقهم  جدارتهم  مؤكدين  لعبوها،  التي 

للميدالية الذهبية.

يكن  لم  الذهبية  بالميدالية  الفوز  بأن  وأضاف 

الرديف  بالمنتخب  مشاركتنا  ظل  في  سهال 

المشاركة،  قبل  كافية  إعداد  فترة  خوض  وعدم 

ولكن العبينا كانوا على الموعد كما عهدناهم دائما 

تحقيق  في  خاللها  من  نجحوا  قوية  عروضا  وقدموا 

هذا اإلنجاز. 

وقال رئيس االتحاد القطري لكرة اليد: تنتظرنا العديد 

من االستحقاقات في الفترة المقبلة، وسنعمل إن شاء الله 

على إعداد منتخباتنا بالشكل الذي يضمن لها الظهور بصورة 

{  فرحة منتخبنا الوطني لليد باإلنجازمشّرفة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة على كافة المستويات.

الفلوريه  الذهبية في مسابقة سالح  الميدالية  الوطني للمبارزة  أحرز منتخبنا 

الرياضية الخليجية  المبارزة بدورة األلعاب  للفرق أمس في ختام منافسات 

الثالثة. ونجح منتخبنا الذي تكون من علي تركي وعبد الله خليفة وخالد 

المباراة  في   38   /  45 بنتيجة  الكويتي  المنتخب  على  الفوز  في  حسين 

 33   /  45 النهائية، فيما كان قد تغلب على المنتخب البحريني بنتيجة 

الثانية للمبارزة القطرية  النهائي. وتعد هذه الميدالية  في الدور نصف 

في الدورة بعد فوز علي تركي بالميدالية الفضية في مسابقة الفردي 

الفلوريه أيضا. وقد أشاد فهد المال أمين السر المساعد لالتحاد  لسالح 

مسابقة  في  الذهبية  بالميدالية  منتخبنا  بفوز  للمبارزة  القطري 

واختتموا  الظن  حسن  عند  كانوا  العبينا  إن  وقال  للفرق  الفلوريه  سالح 

حساب  على  ذهبية  ميدالية  على  بالحصول  الدورة  في  مشاركتهم 

المنتخب الكويتي، الذي له باع طويل في اللعبة.

على  الحاصلة  القطرية  المنتخبات  لجميع  بالتهنئة  المال  توجه  كما 

اإلداري على  الوفد  إلى  الدورة متوجها في ذات السياق بالشكر  ميداليات في 

تحقيق  في  أسهم  مما  للمنتخبات،  األمور  كافة  وتسهيل  الكبيرة  المجهودات 

عن  للمبارزة  القطري  لالتحاد  المساعد  السر  أمين  وأعرب  المرجوة.  النتائج 

المقبلة لتشريف  البطوالت  واإلنجازات في  الميداليات  المزيد من  أمله في تحقيق 

الرياضة القطرية وتأكيد حضورها القوي في مختلف المحافل الخارجية.

كان  ميداليات  ثالث  منتخباتنا  حققت 

اليوم  منافسات  في  وفضية  ذهبيتان  منها 

الختامي لدورة األلعاب الرياضية الخليجية 

أمس  عليها  الستار  أسدل  التي  الثالثة 

الوطني  منتخبنا  تّوج  فقد  الكويت.  في 

أحرز  كما  الذهبية،  بالميدالية  اليد  لكرة 

سالح  مسابقة  ذهبية  للمبارزة  منتخبنا 

منتخب  حصل  فيما  للفرق،  الفلوريه 

لمسابقة  الفضية  الميدالية  على  التنس 

مشاركتها  منتخباتنا  بذلك  لُتنهي  الفرق 

 16 بواقع  ميدالية   52 بمجموع  الدورة  في 

تّوج  وقد  برونزية.  و15  فضية  و21  ذهبية 

بالميدالية  اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا 

نظيره  على  أمس  فوزه  بعد  الذهبية 

حمود  وقام   .28   /  29 بنتيجة  البحريني 

للرياضة  العامة  للهيئة  المديرالعام  فليطح 

رئيس  الشعبي  وأحمد  الكويت  بدولة 

أبطال  بتتويج  اليد  لكرة  القطري  االتحاد 

وبذلك  الذهبية.  بالميداليات  منتخبنا 

نجح األدعم في التتويج بالميدالية الذهبية 

للمرة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة 

كعبه  علو  نفسه  الوقت  في  وأثبت  األولى، 

المباريات  في  البحريني  المنتخب  على 

تعتبر  حيث  المختلفة  للبطوالت  النهائية 

هذه المرة السادسة على التوالي التي يتّوج 

بعد  منافسه  حساب  على  منتخبنا  فيها 

و2016   2014 أعوام  اآلسيوية  البطولة  نهائي 

و2018 و2022 باإلضافة إلى المباراة النهائية 

اآلسيوية  األلعاب  بدورة  اليد  كرة  لمسابقة 

 .»2018 الثامنة عشرة »جاكرتا - بالمبانج 

بالذهب،  التتويج  منتخبنا  استحق  وقد 

على  متتالية  انتصارات  أربعة  حقق  حيث 

السعودية واإلمارات والكويت والبحرين أكد 

الذهبية  للميدالية  واستحقاقه  جدارته  بها 

التي تضاف إلى سلسلة إنجازات كرة اليد 

القطرية في السنوات األخيرة.

وكانت المباراة النهائية قوية ومثيرة، وبادر 

صفر    /  2 بالتقدم  البحريني  المنتخب  فيها 

فيما سجل منتخبنا أول أهدافه في الدقيقة 

هو  البحريني  المنتخب  واستمر  الرابعة 

المبادر بالتقدم في ظل وجود ثغرات دفاعية 

استفاد منها في التسجيل لتصل النتيجة 

جانب  من  األداء  نسق  ارتفاع  ومع   3   /  6 إلى 

والهجومي  الدفاعي  الشقين  في  منتخبنا 

 6   /  6 النتيجة  تعديل  مع  موعد  على  كان 

أن  قبل  الوقت،  لبعض  التعادل  واستمر 

ليطلب   9   /  11 التقدم  في  منتخبنا  ينجح 

منه  عاد  مستقطعا  وقتا  البحرين  مدرب 

 12 أهداف  ثالثة  إلى  الفارق  ليرفع  منتخبنا 

للتدارك  البحرينية  المحاوالت  ووسط   9   /
 10   /  14 إلى  بالنتيجة  منتخبنا  ابتعد 

طويال  الفارق  هذا  على  يحافظ  لم  ولكنه 

هدفين  البحريني  المنتخب  سجل  حيث 

عاد بهما إلى المباراة ثم انتهى الشوط األول 

بتقدم منتخبنا 16 /  13. في الشوط الثاني 

أربعة  إلى  أخرى  مرة  الفارق  منتخبنا  وسع 

البحريني  المنتخب  ولكن   14   /  18 أهداف 

متتالية  أهداف  ثالثة  ليسجل  بقوة  عاد 

ويقلص الفارق من جديد إلى 17 /  18 مما دفع 

مستقطع،  وقت  طلب  إلى  منتخبنا  مدرب 

بعد  تمكن  البحريني  المنتخب  ولكن 

  /  19 النتيجة  تعديل  من  اللعب  استئناف 

منتخبنا  ليعود   20   /  20 التعادل  وتكرر   19
المباراة  سارت  ثم   20   /  22 للتقدم  ذلك  بعد 

المنتخبان  أثره  على  تبادل  متكافئ  بطابع 

على  بالتالي  منتخبنا  وحافظ  التسجيل 

وخسر   23 /  25 إلى  النتيجة  لتصل  تقدمه 

منتخبنا جهود عبدالرحمن طارق لحصوله 

المنتخب  ليستفيد  الحمراء  البطاقة  على 

ويعدل  العددي  النقص  من  البحريني 

استعاد  منتخبنا  ولكن   25   /  25 النتيجة 

الفوز  حسم  في  ونجح  أخرى  مرة  تقدمه 

لصالحه 29 /  28.

} تصوير- عباس علي

رسالة الكويت

عبد الله تاج محمد

{  من تتويج أبطال التنس

المال يشيد باإلنجاز

منتخبنا يحرز ذهبية الفلوريه للفرق

أحمد الشعبي:

خليفة الجاسم: 
الذهبية لم تتحقق من فراغ

لالتحاد  المساعد  السر  أمين  الجاسم  خليفة  أبدى 

القطري لكرة اليد والمشرف العام على منتخبنا سعادته 

هذا  إن  وقال  الذهبية،  الميدالية  على  المنتخب  بحصول 

جهود  تضافر  ثمرة  كان  وإنما  فراغ  من  يتحقق  لم  اإلنجاز 

الجميع من اللجنة األولمبية القطرية ومجلس إدارة االتحاد 

الفوز  أن  إلى  والالعبين، مشيرا  والفني  اإلداري  والجهازين 

بالميدالية الذهبية بالمنتخب الرديف يعكس وجود 

صف ثان متميز يجعلنا مطمئنين على مستقبل 

اللعبة خصوصا في ظل أهمية االستحقاقات 

المقبلة.

إلطالق »تحدي صناعة األفالم عن كرة القدم القطرية والمنتخبات الوطنية«

شراكة بين اتحاد الكرة ومؤسسة الدوحة لألفالم
تم اإلعالن أمس عن شراكة االتحاد 

مؤسسة  مع  القدم  لكرة  القطري 

الدوحة لألفالم إلطالق تحدي صناعة 

القطرية  القدم  كرة  عن  األفالم 

ويمكن  الوطنية.  والمنتخبات 

لصناع األفالم من عمر 18 إلى 25 عامًا 

المسابقة،  هذه  بخوض  الراغبين 

خاصة  عمل  ورشة  في  المشاركة 

تقيمها المؤسسة حول موضوع كرة 

مساعدتهم  بهدف  القطرية،  القدم 

القصيرة  أفالمهم  تطوير  على 

سيتم  والتي  بالتحدي،  الخاصة 

تحكيم  لجنة  قبل  من  تقييمها 

خاصة بهدف اختيار الفائزين.

الخاصة  العمل  ورشة  وُتقام 

مايو   21 من  الفترة  في  بالتحدي 

ولغاية 23 يونيو في كتارا.

فاطمة  قالت  السياق،  هذا  وفي 

الرئيس  الرميحي،  حسن 

لألفالم:  الدوحة  لمؤسسة  التنفيذي 

إن استضافة قطر للبطولة العالمية 

لنا  واعتزاز  فخر  محل  العام  هذا  في 

وللدول العربية، ومحطة استثنائية 

ونفتخر  المنطقة  هذه  في  للجميع 

القطري  االتحاد  مع  الشراكة  بهذه 

الرياضة  بهذه  لالحتفال  القدم  لكرة 

بينما  بها،  شغفنا  للعالم  ولنظهر 

حدث  أكبر  الستضافة  نستعد 

ومشاركة  العام  هذا  في  رياضي 

منتخبنا الوطني فيه.

الكواري  مبارك  خالد  أكد  جانبه  من 

واالتصال  التسويق  إدارة  مدير 

بقوله:  القدم  لكرة  القطري  باالتحاد 

مؤسسة  مع  التعاون  هذا  أن  الشك 

في  لنا  رائعة  فرصة  لألفالم  الدوحة 

االتحاد لتنويع المحتوى الذي نقدمه 

عبر منصات التواصل االجتماعي.

هذا  نثمن  بقوله:  الكواري  وأكد 

التعاون والشراكة مع الدوحة لألفالم 

مجال  في  رائدة  مؤسسة  باعتبارها 

بشكل  معًا  للعمل  ونتطلع  األفالم 

تقديم  خالل  من  مستقباًل  أكبر 

القدم،  كرة  عن  متميز  محتوى 

والذي  التعاون  بهذا  فخورون  ونحن 

تحقيق  في  األثر  طيب  له  سيكون 

نتائج إيجابية على الجانبين.

{  خالد الكواري يثمن الشراكة

شهدت تحطيم أرقام قياسية وغاالن وليبرون يتوجان بلقب إيطاليا

نسخة استثنائية لبريميير بادل الكبرى
الرياضة  البادل،  رياضة  شهدت 

أسبوعًا  العالم،  في  نموًا  األسرع 

استثنائيًا مع بطولة بريميير بادل 

كسر  تم  حيث  إيطاليا،  الكبرى 

مما  للرياضة،  القياسية  األرقام 

بريميير  مكانة  تعزيز  في  ساهم 

األكثر  الجولة  باعتبارها  بادل 

ريادة على صعيد عالمي واجتذبت 

الرسمية  الجولة  بادل،  بريميير 

وتنظيم  إدارة  تحت  العالمية، 

من  وبدعم  للبادل،  الدولي  االتحاد 

المحترفين وشركة  الالعبين  رابط 

أكبر  الرياضية،  لالستثمارات  قطر 

رياضة  تاريخ  في  جماهيري  حشد 

حضر  حيث  اإليطالية،  البادل 

بريميير  لبطولة  النهائية  المباراة 

يقارب  ما  إيطاليا  الكبرى  بادل 

وصل  حين  في  مشجع،   7.000
البادل  محبي  من  الوافدين  عدد 

الشغوفين إلى استاد فورو ايتاليكو 

 30.000 عن  يزيد  ما  الجولة  خالل 

مشجع باإلجمال.

من  العديد  البطولة  حضر  وقد 

رحبت  حيث  البارزة،  الشخصيات 

اللجنة  رئيس  من  بكل  المدرجات 

سبيروس  األوروبية  األولمبية 

رافاييل  العام  واألمين  كابرالوس 

بطولة  شهدت  كما  باغنوزي 

إيطاليا  الكبرى  بادل  بريميير 

الالعبين  من  زواجًا   125 تسجيل 

الرقم  بذلك  محطمة  المحترفين 

قطر   Ooredoo لبطولة  القياسي 

الكبير في وقت سابق من هذا العام 

والذي سجل 123 زواجًا مشتركًا.

ووخوان  غاالن  آلي  من  كل  توج  وقد 

ليبرون المصنفان رقم واحد عالميًا 

البطولة  تغطية  وجرى  باللقب 

بريميير  جولة  من  الثانية  الكبرى 

وتنضم  إعالمية،  جهة   167 بادل 

إلى  الجديدة  اإلعالمية  الجهات 

من  المستوى  عالمية  القائمة 

أصحاب حقوق البث الدوليين التي 

 ESPN، beIN SPORTS، تشمل 

.Viaplayو ،Sky Italia، Supersport

{  من تتويج الفائزين

»26« العبا لمعسكر 
العنابي بإسبانيا

عوض الكباشي كتب

أعلن االسباني سانشيز عن قائمة منتخبنا 

الوطني لمعسكر إسبانيا- ماربيا خالل الفترة 

من 2 يونيو إلى 28 يونيو تحضيرًا لبطولة 

كأس العالم 2022.

وتضم قائمة العنابي األول لكرة القدم كال 

من مشعل برشم، وسعد الشيب، ويوسف 

حسن، وبيدرو، وطارق سلمان وخوخي بوعالم 

وأكرم عفيف ومحمد وعد ومصعب خضر 

وعلي أسد وسالم الهاجري وحسن الهيدوس 

ومحمد مونتاري وبسام الراوي، واسماعيل 

محمد والمعز علي وكريم بوضياف وعاصم 

مادبو وعبدالله االحرق وعبدالرحمن محمد 

وخالد منير وعلي اسد واحمد فاضل وهمام 

االمين وأحمد عالء وعبدالعزيز حاتم.

وتضم القائمة التي اختارها المدرب االسباني 

سانشيز للمعسكر التحضيري 26 العبا 

وسيخوض الفريق تدريباته بصورة منتظمة 

بجانب أداء مباريات تحضيرية خالل فترة 

المعسكر اإلعدادي سيتم الكشف عن 

تفاصيلها خالل الفترة المقبلة.
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خالل مؤتمر صحفي عقد أمس

»القطرية« شريكا للجولة العالمية للتزلج الشراعي

تعزيز  القطرية  الجوية  الخطوط  أعلنت 

شريك  لتصبح  الرياضية  رعاياتها  محفظة 

للجولة  الرسمي  الطيران  وراعي  اللقب 

لالتحاد  التابعة  الشراعي  للتزلج  العالمية 

لمدة   )GKA( الشراعية  للرياضات  الدولي 

ثالثة أعوام، وذلك في إطار هدفها المتمّثل في 

الجمع بين الشعوب والمجتمعات من خالل 

الرياضة. وتتيح هذه الشراكة الفريدة بين 

لالحتفال  الفرصة  والسماء  البحر  عالمي 

بواحدة من الرياضات الجديدة المذهلة.

وستجوب الجولة العالمية للتزلج الشراعي 

الخطوط  وجهات  من  العديد  العام  هذا 

البرازيل  ذلك  في  بما  القطرية،  الجوية 

وألمانيا وجزر المالديف والمغرب وإسبانيا. 

الجولة  جدول  حول  المعلومات  من  وللمزيد 

الخطوط  برعاية  الشراعي  للتزلج  العالمية 

الرابط  زيارة  يرجى  القطرية،  الجوية 

.gkakiteworldtour.com :التالي

الرسمي  الشريك  للسياحة،  قطر  وتتطّلع 

للطائرات  العالمية  للجولة  للسياحة 

بالمشجعين  الترحيب  إلى  الشراعية، 

بعرض  لالستمتاع  العالم  أنحاء  جميع  من 

استثنائي في عام 2023، خالل بطولة كأس 

قطر،  في  الحر  الشراعي  للتزلج  العالم 

فويرط  منتجع  في  استضافتها  ستتم  والتي 

الشاطئي الحديث في قطر.

الرئيس  الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

للسياحة:  قطر  هيئة  ورئيس  القطرية، 

إحدى  الشراعي  التزلج  رياضة  »تعّد 

عشاق  فيها  يتنافس  التي  السفر  رياضات 

العالم.  حول  مذهلة  وجهات  في  المغامرات 

بدعم  القطرية  الجوية  الخطوط  وتفتخر 

شركة  لتصبح  المتنامية،  الرياضة  هذه 

الرياضيين  لدى  المفضلة  الطيران 

لحضور  يسافرون  الذين  والمشجعين 

االتحاد  يقيمها  التي  واألحداث  الفعاليات 

جميع  في  الشراعية  للرياضات  الدولي 

الحبيبة  دولتنا  ذلك  في  بما  العالم  أنحاء 

جديدة  مغامرة  بتجربة  واالستمتاع  قطر، 

وممتعة«.

فوغت،  يورغن  الدكتور  قال  جانبه،  من 

للرياضات  الدولي  لالتحاد  العام  األمين 

مع  شراكة  نبرم  أن  يسعنا  »ال  الشراعية: 

القطرية  الجوية  الخطوط  من  أفضل  جهة 

لرعاية للجولة العالمية للتزلج الشراعي، إذ 

يجمعنا مع الناقلة القطرية الشغف بالسفر 

واالبتكار  االستكشاف  وحب  واالستدامة 

والبحث عن المغامرات والمنافسة«.

أصبحت  »لقد  فوغت:  الدكتور  وأضاف 

للرياضة،  عالمي  مركز  بمثابة  قطر  دولة 

العالمية  جولتنا  النطالق  متحّمسون  ونحن 

االفتتاحية والنهائيات في قطر عام 2023«.

وفي إطار االلتزام بهذه الشراكة االستثنائية 

الجديدة، من المقرر افتتاح منتجع شاطئي 

مستقباًل  الشراعي  للتزلج  المستوى  عالمي 

فويرط  منطقة  وتقع  فويرط.  شاطئ  في 

دولة  شرق  شمال  في  الفريدة  الطبيعية 

قطر، وتعّد وجهة مثالية لعشاق البحر.

ستشارك  الشراكة،  هذه  بإطالق  وإيذانًا 

شهر  في  القطرية  الجوية  الخطوط 

 Big Air World« بطولة  في   2022 يونيو 

منطقة  في  العالمية   »Championships
على  ستستمر  والتي  إسبانيا،  في  طريفة 

األولى من نوعها  البطولة  16 يومًا، وهي  مدار 

وستشمل  الشراعية.  الرياضات  مجال  في 

جوائز  توزيع  حفل  إقامة  البطولة  هذه 

الدولي  واالتحاد  القطرية  الجوية  الخطوط 

قطر  زوروا  ومعرض  الشراعية،  للرياضات 

الشراعية. للرياضات 

الجوية  الخطوط  أطلقت  أخرى،  ناحية  من 

السفر،  لباقات  جديدة  خيارات  القطرية 

القدم إمكانية  أمام عشاق كرة  متيحة بذلك 

فريقهم  لتشجيع  الدوحة  إلى  السفر 

لكأس  النهائية  التصفيات  خالل  المفّضل 

باقات  وتشمل   2022 يونيو  شهر  في  العالم 

متن  على  السفر  تذاكر  الدوحة،  إلى  السفر 

حضور  وتذاكر  القطرية  الجوية  الخطوط 

المباريات وخيارات اإلقامة لمدة ليلتين على 

بإمكانية  المشجعون  سيحظى  كما  األقل. 

مجموعة  مع  الفندقية  إقامتهم  حجز  اختيار 

هيلتون  فندق  أو  الفاخرة،  المسيلة  فنادق 

الريان الدوحة - كوريو، أو فندق هوليداي إن 

بيزنس.

الرئيس  الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

القطرية: »تتطّلع الناقلة القطرية للترحيب 

في  والمشجعين  المنتخبات  بجميع 

لجميع  موفقًا  حظًا  وتتمنى  قطر،  دولة 

إلى  تسعى  التي  المشاركة  المنتخبات 

التأهل لبطولة كأس العالم. وتعّد مباريات 

الدوحة  في  تقام  التي  النهائية  التصفيات 

دولة  استعداد  إلبراز  أخرى  فرصة  بمثابة 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  الستضافة  قطر 

الجوية  الخطوط  تحّث  كما   .™2022 قطر 

خدماتنا  تجربة  على  المشجعين  القطرية 

خالل  من  العالمية  وضيافنا  االستثنائية 

مباريات  لحضور  السفر  باقات  حجز 

التصفيات«.

{  جانب من المؤتمر الصحفي{  خالل توقيع االتفاقية

الخطوط 
الجوية تعلن 

باقات سفر 
للدوحة 
لحضور 

التصفيات 
النهائية 

لكأس العالم 

$ الدوحة

بعد اعتذار الصين

فتح باب استضافة كأس آسيا »2023«
الثالثاء  القدم أمس  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  أعلن 

الوطنية  االتحادات  جميع  أمام  الباب  فتح  عن 

استضافة  في  الرغبة  إبداء  أجل  من  األعضاء، 

انه  القاري  االتحاد  وأضاف   .2023 آسيا  كأس 

االستضافة،  عن  الصين  اعتذار  أعقاب  في 

قامت جمعيته العمومية خالل اجتماعها الثاني 

االتحاد  في  لإلدارة  الصالحية  »بمنح  والثالثين 

اآلسيوي لكرة القدم لوضع الشروط والمتطلبات 

بهدف  وذلك  الترشيح،  ملفات  تقديم  أجل  من 

إيجاد بديل الستضافة البطولة«.

أردف »في أعقاب اختتام عملية تقديم الملفات، 

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  اإلدارة  ستقوم 

المكتب  إلى  توصياتها  حول  تقرير  بتقديم 

التنفيذي لالتحاد، وذلك ليتم اختيار المضيف 

صحيفة  ونقلت   .»2023 آسيا  لكأس  الجديد 

أن  تاشيما  عن  اليابانية  سبورتس«  »نيكاي 

االتحاد  مع  تواصل  للعبة  اآلسيوي  االتحاد 

الياباني إلمكانية تنظيم البطولة القارية، وقال 

قدر  اذا  مقاربتنا،  تمت  لقد  الصدد:  هذا  في 

لليابان استضافة البطولة، سيكون األمر مثيرا 

من دون أدنى شك... وإذا لم تظهر بدائل واضحة 

ربما  اآلسيوي  االتحاد  فإن  البطولة،  الستضافة 

الخليج  منطقة  إلى  القارية  المسابقة  يعيُد 

العربي بعد أربع سنوات من إقامة نسخة 2019 

)كونها  الصين  منتخبات  وكانت  اإلمارات.  في 

المضيفة سابقًا( واليابان وسوريا وقطر وكوريا 

الجنوبية وأستراليا وإيران واإلمارات والسعودية 

والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها 

إلى البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبًا، فيما 

الثالث  الدور  تصفيات  تستكمل  ان  المقرر  من 

بين 8 و14 يونيو بنظام التجمع.

الملفات،  تقديم  عملية  اختتام  أعقاب  وفي 

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  اإلدارة  ستقوم 

المكتب  إلى  توصياتها  حول  تقرير  بتقديم 

التنفيذي لالتحاد، وذلك ليتم اختيار المضيف 

الجديد لكأس آسيا 2023.

مرات  بعدد  القياسي  الرقم  اليابان  وتحمل 

إحراز اللقب )4( أمام السعودية وإيران )3(، فيما 

أحرزت قطر اللقب األول في تاريخها عام 2019 في 

اإلمارات.
{  كأس آسيا

على هامش الكونجرس »31«

الحبســـي يستقبــل رئيــس
االتحـاد الــدولـي للصحافة الرياضية

أعمال  عمان  سلطة  في  أمس  انطلقت 

المؤتمر الدولي لالتحاد الدولي للصحفيين 

الذي  والثالثين  الحادي  الكونغرس 

بجمعية  ممثلة  مسقط  تستضيفه 

هذا  ويستمر  العمانيين،  الصحفيين 

يونيو  من  الثالث  حتى  الكبير  الحدث 

باهتمام  الكونغرس  ويحظى  الجاري، 

محلي وإقليمي ودولي، ويشارك في أعماله 

اتحادات  الذين يمثلون  الصحفيين  مئات 

دولة   100 من  أكثر  وجمعيات  ونقابات 

سالم  أعرب  وقد  العالم.  دول  مختلف  من 

الخليجي  االتحاد  رئيس  الحبسي 

لتحقيق  تطلعه  عن  الرياضي  لإلعالم 

مدار  على  األهداف  لكامل  الدولي  المؤتمر 

أيام انعقاده، وذلك خالل استقباله جياني 

للصحافة  الدولي  االتحاد  رئيس  ميرلو 

الرياضية في مسقط للمشاركة في أعمال 

يتواصل  الذي  لإلعالم  الدولي  الكونغرس 

بمشاركة  مسقط  العمانية  العاصمة  في 

)360 صحفيا( من جميع أنحاء العالم.

{  الحبسي وجياني ميرلو

على شاطئ الحي الثقافي »كتارا«

بطولتان لنادي الدوحة للرياضات البحرية
خليفة  برئاسة  البحرية  للرياضات  الدوحة  نادي  يشهد 

محمد السويدي حركة نشاط واسعة خالل األيام المقبلة 

إقامة  تتضمن  التي  الرزنامة  عن  الكشف  بعد  وذلك 

بطولتين قويتين خالل ثالثة أيام بداية الخميس وحتى 

مساء السبت المقبل على شاطئ الحي الثقافي »كتارا«. 

للدراجات  قطر  بطولة  خالل  من  النادي  في  اإلثارة  وتبدأ 

بطولة  عن  فضاًل  الثانية(،  )الجولة  مارثون   - المائية 

إلى  بدورها  تنقسم  والتي  الثانية(  )الجولة  للصيد  قطر 

صيد  والثانية  الكنعد،  صيد  األولى  كالتالي:  فئات  أربع 

مسابقة  والرابعة  الهامور،  صيد  والثالثة  السكن، 

أكبر سمكة.  وعقب 

نهاية المنافسات سيتم تتويج الفائزين الثالثة األوائل في 

الفئات  في  الحال  ونفس  المائية  للدراجات  قطر  بطولة 

سيتم  حين  في  للصيد،  قطر  بطولة  في  األولى  الثالث 

وأنهت  سمكة.  أكبر  مسابقة  في  فقط  األول  الفائز  تتويج 

أسرة نادي الدوحة للرياضات البحرية كافة تحضيراتها 

أكبر  تحقيق  أمل  على  القوية  التحديات  هذه  لتنظيم 

الكبيرة  اإلقبال  ظل  في  وذلك  ممكنة  نجاح  نسبة 

للمشاركة من كافة المتسابقين. 

الراغبين  أمام  التسجيل  باب  غلق  يتم  أن  المقرر  ومن 

األربعاء، وبعدها  اليوم  البطولتين مساء  بالمشاركة في 

المشاركين  كشوفات  بتجهيز  النادي  إدارة  ستقوم 

برنامج  عن  النهائي  واإلعالن  الحدث  وتنظيم 

المسابقات.

حضور كبير ببرنامج 
أسرة لوسيل الرياضية
شهدت صالة لوسيل الرياضية حضورا مميزا وإقباال كبيرا 

يترافق مع برنامج أسرة لوسيل الرياضية، الذي يقدم أنشطة 

رياضية متنوعة، ينظمها االتحاد القطري للرياضة للجميع، 

تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، بشكل منتظم يومي 

األربعاء والجمعة من كل أسبوع، على صالة لوسيل الرياضية، 

وسط أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط، لكل أفراد العائلة، 

وضمن روزنامة فعاليات االتحاد الحافلة بالبطوالت واألنشطة 

المجتمعية التي تشتمل على 575 فعالية في العام الحالي. 

ويشهد البرنامج الذي يستهدف كافة فئات المجتمع، من رجال 

وسيدات وأطفال، قطريين ومقيمين، إقبااًل كبيرًا للمشاركة في 

الفعاليات.

وشهدت الفعاليات المخصصة للسيدات األربعاء الماضي، 

مشاركة أكثر من 60 سيدة بالمنطقة الداخلية لصالة لوسيل 

الرياضية، نظرًا لما يوفره االتحاد، من أجواء الخصوصية 

واألمان للمشاركات، إضافة إلى توفير عدد كبير من األنشطة 

واأللعاب الرياضية، وحصص اللياقة البدنية وتدريبات 

اإلحماء، والقدرة على التحمل والمرونة، مع التدريب على الطرق 

الصحيحة لممارسة رياضة الجري والمشي، تحت إشراف 

مدربات متخصصات من الرياضة للجميع، ومدربات مجموعة 

»قطر رن«. ويتضمن برنامج أسرة لوسيل الرياضية، إتاحة 

فرص كبيرة لممارسة العديد من أنواع الرياضات المختلفة، 

مثل الدراجات الهوائية والبليارد والطاولة وكرة القدم والسلة 

والشطرنج والرماية.

{  من منافسات سابقة
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بعد االعتذار.. القرار
اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه، ال يستطيع 

أن يحيا بمفرده طيلة الوقت. وبسبب 

هذه الطبيعة، نشأت الحضارات، وقامت 

المجتمعات، وتزاوج الناس على امتداد 

العصور، وجمعتهم ببعضهم البعض عالقات 

صداقة وعمل.

هذا يعني، أنه ال بد لك كإنسان من االختالط 

باآلخرين سواء أردت ذلك أم لم ترد، فمهما 

حاولت النأي بنفسك عن المجتمع، إال أنك 

في حقيقة األمر تحيا وسط أقرانك، خصوصًا 

إذا كنت من قاطني المدن، حيث يعيش 

اآلالف بل وحتى الماليين من البشر.

كل يوم تفتح فيه باب منزلك لتخرج إلى 

الوسط الخارجي، أو تشغل فيه الكمبيوتر 

الخاص بك لتتصفح وسائل التواصل 

االجتماعي المختلفة، ال بد أن تلتقي 

بأشخاص قد تنشأ بينك وبينهم عالقة ما مع 

مرور الوقت.

بعض من تقابلهم يستحقون منك كل مودة 

واحترام، فهم أشبه بالمنارة التي ترشدك 

في األوقات التي يغطي الظالم الطريق الذي 

تسلكه، فتجدهم إلى جانبك في السراء 

والضراء، حيث تشاركهم أفراحك وأحزانك، 

وتبادلهم المشاعر اإلنسانية واألفكار 

اإليجابية التي من شأنها تحسين حياة كال 

الطرفين، وهنا تظفر بصديق أو حبيب إلى 

آخر الدهر؛ ألنك أحسنت االختيار.

أما البعض اآلخر، يحاولون التقرب منك، 

فتفسح لهم المجال عن طيب قلب أو سذاجة، 

وإذ تكتشف بعد حين أنك ضمن عالقة 

مسمومة، وأن الطرف اآلخر يحاول استغاللك 

مادّيًا أو معنوّيًا، أو يقضي جّل وقته معك في 

الشكوى والتذمر، فيحيل الحياة في نظرك 

إلى جحيم بنظرته السوداوية إلى كل شيء 

حوله. وكال األمرين سّيان، فال فرق بين من 

يستغلك ألي سبب كان، وبين من يمتص 

طاقتك اإليجابية وحبك للحياة؛ فكالهما 

يضرانك.

أما المشكلة الحقيقة، فتكمن في أن معظمنا 

يقع اختيارهم على الشريك أو الصديق غير 

المناسب، ويستمرون في العالقة وقتًا طوياًل 

قبل أن يدركوا ما أقحموا أنفسهم فيه. لكن 

عندما تأتي الصحوة من بعد الغفلة، نكون 

أمام تحّد حقيقي جديد.

في اللحظة التي تدرك فيها أنك ضمن 

عالقة غير صحية، تكون ملزمًا تجاه نفسك 

باتخاذ قرار نهائي باالبتعاد عن الشخص 

الذي يغذي تلك العالقة بسلوكياته وأفكاره 

السلبية. لكن قبل القرار ينبغي عليك أن 

تعتذر ال للطرف المقابل، بل إلى ذاتك؛ ألنك 

أسأت االختيار. ومن بعدها تنفذ قرارك وتدير 

ظهرك لمن يسيء إليك.

وبعد االعتذار ألنفسنا، يكون الدرس الذي 

ينبغي أن نتعلمه من تجاربنا الفاشلة، 

درس نضعه في مكتبة التجارب كما الكتاب، 

لنستفيد منه في األيام الالحقة، فال نكرر 

أخطاءنا مرة أخرى. أما القرار فهو التأكيد 

العملي على أننا أدركنا الحقيقة واستوعبنا 

الدرس جيدًا.

إن لم تحب ذاتك فلن يحبك أحد، وإن لم 

تقدرها فلن يقدرك أحد، وإن لم تتعلم من 

تجاربك الماضية فلن يستطيع أحد أن 

يعلمك شيئًا. لذلك كله، توقف قلياًل وفكر ما 

إذا كنت اآلن تعاني من أية عالقة مسمومة، 

فقد حان الوقت لوضع حد لها، ومواصلة 

المشوار.

بإمكانك دومًا أن تعثر على البديل، فال يوجد 

شيء اسمه الصديق الوحيد أو الشريك الذي 

لن تجد مثله أبدًا. الحياة مليئة بالخيارات، 

حيث ستتاح لك ألف فرصة وفرصة للتعرف 

على أشخاص جدد، تختارهم بحنكة ووعي، 

لتؤسس معهم عالقات صحية تدوم طيلة 

العمر.

ولتعلم أن طيبة القلب ليست نقيصة، بيد 

أنها معّلم كبير يجعلنا ندرك أن الطيبة ال بد 

أن تكون ممزوجة بالوعي والحكمة في اتخاذ 

القرار. ال أن نكون كورقة في مهب الرياح، بابنا 

مفتوح لكل شخص يريد الولوج إلى حياتنا 

ببساطة هكذا. بل يجب علينا على الدوام أن 

ننتقي من نحب ومن نصادق بذكاء، حتى 

نعيش بسعادة ونجنب أنفسنا أي مشكالت 

نحن بغنى عنها. 
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حارا  الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

الساحل  على  الرياح  وتكون  ليال،  نسبيا  رطبا  نهارا، 

شرقية  شمالية  تصبح  البداية،  في  االتجاه  متغيرة 

5 عقد و15 عقدة، وفي  - شرقية بسرعة تتراوح بين 

غربية  شمالية  أغلبها  متغيرة  الرياح  تكون  البحر 

إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 

 30 بين  ما  الدوحة  في  الحرارة  درجة  وتتراوح  عقدة، 

و37 درجة مئوية.

من خالل بطولة لألكاديمية

طالب مؤسسة قطر يستعدون لكأس العالم

المنافسات  التعليمية  المدينة  يستضيف استاد 

»الطّريق  الّدوحة  أكاديمّية قطر-  النهائية لبطولة 

نحو 2022«، والتي ُيشارك فيها الطالب من الروضة 

باألكاديمية  االبتدائي  الخامس  الصف  إلى 

كأس  لبطولة  المتأهلة  الفرق  من   10 لمحاكاة 

األشهر  مدار  وعلى   .™2022 قطر   FIFA العالم 

إطار  في  مباراة   1080 في  الطالب  شارك  الماضية، 

اليوم  النهائية  مبارياتها  ستقام  التي  البطولة  هذه 

وغدا 1-2 يونيو، وستمنح الميداليات للفرق الفائزة 

الفردية لالعبين  والجوائز  األولى،  الثالثة  بالمراكز 

وفًقا إلليزابيث كينيدي، نائب مدير  المتميزين.  

الدوحة،   - قطر  أكاديمية  في  االبتدائية  المرحلة 

مع  الطالب  دمج  إعادة  إلى  تهدف  البطولة  هذه  فإن 

بعضهم البعض بعد الفترة الطويلة التي قضوها 

في الدراسة عن بعد نظرا النتشار جائحة كوفيد 

- 19، إلى جانب أنها تعكس االهتمام المتزايد الذي 

تولية دولة قطر لرياضة كرة القدم. 

لطالبنا  تتيح  فرصة  »إنها  كيندي:  وأضافت 

بما  فخورون  ونحن  عالمية،  تجربة  في  االنخراط 

شغفهم  أبرز  والذي  للبطولة،  حماس  من  أظهروه 

العالم  القدم، ورغبتهم في دعم بطولة كأس  بكرة 

ميلر  أوضح  جانبه  من  قطر«.  في  هنا  سُتقام  التي 

جرين، مدرس تربية رياضية في أكاديمية قطر - 

الدوحة، كيف ساهمت البطولة في تعزيز القدرات 

الرياضية للطالب والسّيما مهاراتهم في كرة القدم، 

وكذلك رفع ولياقتهم البدنية. 

الحماس  من  أجواء  البطولة  »غمرت  وأضاف: 

للموظفين والطالب على حٍد سواء، وأتاحت للطالب 

الفرق  أعضاء  مع  جديدة  صداقات  تكوين  فرصة 

المشاركة«.

تحفز  الفعاليات  هذه  مثل  أن  على  جرين  وأكد 

يومهم  ومواصلة  للمدرسة  القدوم  على  الطالب 

البطولة  أن  موضًحا  وحماس،  بنشاط  الدراسي 

كانت بمثابة دروس ال صفّية، يتعلم فيها الطالب 

لبطولة  المتأهلة  للدول  المختلفة  الثقافات  عن 

كأس العالم، وقال: »تم وضع الطالب في مجموعات 

صداقات  تكوين  في  هذا  ساعدهم  وقد  مختلفة، 

جديدة من جميع المستويات الدراسية واألعمار«.  

وأوضح جرين أن البطولة أكسبت الطالب فهًما أوسع 

للطبيعة التاريخية لهذه البطولة باعتبارها األولى 

من نوعها في الشرق األوسط، وأنهم عملوا كسفراء 

في منازلهم ومحيطهم االجتماعي للتعريف بثقافة 

طوال  »قمنا  وقال:  البطولة.  في  المشاركة  الدول 

التعليمية  الجلسات  من  عدٍد  بعقد  البطولة  فترة 

في  المشاركة  الدول  على  أكثر  للتعرف  للطالب 

بطولة كأس العالم وثقافاتها المتنوعة«.

الحدث  لهذا  التعليمية  المدينة  استاد  استضافة   

أكاديمية  طالب  لدى  مميزة  ذكريات  ستترك 

– الدوحة، جزء من التعليم ما قبل الجامعي  قطر 

السويدي،  سلطان  أكد  حيث  قطر،  مؤسسة  في 

 – قطر  أكاديمية  في  الخامس  الصف  في  طالب 

الدوحة، أنه سيتذكر دائما أنه لعب في هذا االستاد 

بلجيكا  فريق  ضمن  »ألعب  وأضاف:  المونديالي. 

في هذه البطولة، وقد تعرفت على ثقافة ولغة هذا 

البلد من خالل العروض التقديمية والفصول التي 

أقيمت خالل هذه البطولة المصغرة«.

في  طالبة  ثاني،  آل  العنود  قالت  جهتها  من 

الدوحة،   – قطر  أكاديمية  في  الخامس  الصف 

البطولة  هذه  في  مشاركتها  من  تعلمت  إنها 

لمنتخب  تلعب  وكونها  الجماعي،  العمل  أهمية 

أكثر  تعرفت  فقد  األميركية،  المتحدة  الواليات 

التي  البطوالت  وعن  فيها،  القدم  كرة  تاريخ  على 

»أنا  وأضافت:  األميركي.  المنتخب  فيها  شارك 

قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة  جًدا  متحمسة 

2022 ™، وقد أهلتنا المشاركة في هذه البطولة ألن 
العالم  كأس  الستضافة  استعداًدا  أكثر  نصبح 

نقّدم  أن  من  لمنتمّكن  المجتمعية  الناحية  من 

وأننا  السّيما  للعالم،  القطرية  وثقافتنا  حضارتنا 

سنستضيف أفراًدا من مختلف الدول والثقافات«.

$ الدوحة
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اإعالن
يعلن السيد/احمد سعيد عبد اللسيد عثمان ، الجنسية 
 ،25983848 رقم:  سفر  جواز  ويحمل   ، مرصي 
 ،29081803527 الشخيص:  الرقم  ويحمل 
بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 
معارضة  لديه  فمن   . عثمان  السيد  عبد  سعيد  احمد 
للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف 
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل 

زكي  بانكر  السيد/اجول  كفيل  يعلن 
فيده رشيدهار  ، هندي الجنسية ، جواز 
يـحـمـل   P8167314  : رقم  سفر 
بطاقة شخصية رقم:28635664461 
أية  لديه  فمن  خدماته   انتهاء  عن 
مراجعة   املــذكــور،  عىل  مطالبات 
 44321425 رقم:   هاتف  عىل  الكفيل 
فاكس/44418124   44321424  -
نرش   تاريخ   من   ايــام    3 خالل     -
عن   مسؤول  غري   والكفيل   االعالن  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي 

اإنهاء 

خدمات

مغادرة نهائية
 ،Raquel Villaflor Fernandez/السيدة كفيل  يعلن 
شخصية  بطاقة  ،وتـحـمـل  الجنسـيـة  فلبينية 
مكفولته   مغادرة   عن    28660819820 رقم: 
املذكورة،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  نهائياً   البالد  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

مغادرة نهائية
 Jerico Emmanuel Deguia/السيد كفيل  يعلن 
بطاقة  ،ويـحـمـل  الجنسـيـة  فلبيني   ،Macarasig
مكفوله   مغادرة   عن    29360802409 رقم:  شخصية 
املذكور،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  نهائياً   البالد  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

مغادرة نهائية
 ،Ronaldo San Juan Coronel/السيد كفيل  يعلن 
شخصية  بطاقة  ،ويـحـمـل  الجنسـيـة  فلبيني 
البالد   مكفوله   مغادرة   عن    28160829818 رقم: 
مراجعة   املذكور،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  نهائياً  
خالل    -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل 
غري   والكفيل   االعالن   نرش   تاريخ   من   ايام    3
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

مغادرة اأجازة
 ،Mary Anne Simora Alba/السيدة كفيل  يعلن 
شخصية  بطاقة  ،وتـحـمـل  الجنسـيـة  فلبينية 
البالد   مكفولته   مغادرة   عن    28060820747 رقم: 
املذكورة،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  لالجازة  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

مغادرة اأجازة
 ،Ruby Bajenting Orquina/السيدة كفيل  يعلن 
شخصية  بطاقة  ،وتـحـمـل  الجنسـيـة  فلبينية 
البالد   مكفولته   مغادرة   عن    27960815341 رقم: 
املذكورة،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  لالجازة  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

مغادرة اأجازة
 ،Jeremy Villanueva Aguilar/السيدة كفيل  يعلن 
شخصية  بطاقة  ،وتـحـمـل  الجنسـيـة  فلبينية 
البالد   مكفولته   مغادرة   عن    28060822270 رقم: 
املذكورة،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  لالجازة  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

مغادرة اأجازة
 ،Leylanie Ambos Marquez/السيدة كفيل  يعلن 
شخصية  بطاقة  ،وتـحـمـل  الجنسـيـة  فلبينية 
البالد   مكفولته   مغادرة   عن    28360823573 رقم: 
املذكورة،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  لالجازة  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

مغادرة اأجازة
 ،Arlene Verances Abilar/السيدة كفيل  يعلن 
شخصية  بطاقة  ،وتـحـمـل  الجنسـيـة  فلبينية 
البالد   مكفولته   مغادرة   عن    28860823966 رقم: 
املذكورة،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  لالجازة  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

مغادرة اأجازة
 ،Maria Winda Tuso Sanchez/السيدة كفيل  يعلن 
شخصية  بطاقة  ،وتـحـمـل  الجنسـيـة  فلبينية 
البالد   مكفولته   مغادرة   عن    27460818096 رقم: 
املذكورة،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  لالجازة  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

مغادرة اأجازة
 ،Ma Sushemita Mina Guan/السيدة كفيل  يعلن 
شخصية  بطاقة  ،وتـحـمـل  الجنسـيـة  فلبينية 
البالد   مكفولته   مغادرة   عن    29460803759 رقم: 
املذكورة،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  لالجازة  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

مغادرة اأجازة
Mariele Wahing Cenido- السيدة كفيل  /يعلن 
شخصية  بطاقة  ،وتـحـمـل  الجنسـيـة  فلبينية   ،za
البالد   مكفولته   مغادرة   عن    29360804595 رقم: 
املذكورة،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  لالجازة  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

مغادرة اأجازة
 Mohamed Rafik Mohiddin/السيد كفيل  يعلن 
بطاقة  ،ويـحـمـل  الجنسـيـة  هندي   ،Khatib
مكفوله   مغادرة   عن    25735612372 رقم:  شخصية 
املذكورة،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  لالجازة   البالد  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

مغادرة اأجازة
Mohammed Abadir/السيد كفيل  يعلن 

بطاقة  ،ويـحـمـل  الجنسـيـة  اثيوبي   ،Mohammed  
مكفوله   مغادرة   عن    28723001985 رقم:  شخصية 
املذكورة،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  لالجازة   البالد  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 

اإعــــالن
تعلن السيدة/جود هيثم عمر حسن حمزه، الجنسية 
676879، وتحمل  أردنية، وتحمل جواز سفر رقم: 
ىف  رغبتها  عن   ،30440000153 الشخيص:  الرقم 
تغيري اسمها لتصبح بإسم: جود هيثم عمر حمزه. 
فمن لديه معارضة ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة العامة 
للجوازات خالل 15 يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

مـــطـــلـــوب فـــــورا
اأر�ض على طريق ال�سمال الرئي�سي
مساحة تبدأ من 20٫000 اىل 100٫000 م2

من املالك مبارشة - يمتنع الوسطاء

55494752



sa
lm

an
al

m
al

ik
1@

ho
tm

ai
l.c

om

سلمان المالك

السنة )27( - األربعاء 2 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 1 يونيو 2022م العدد )9767(

شكسبير.. 
الفائز األكبر

حصل شكسبير على حصة األسد في جوائز »موليير« 

من  نسخة  فازت  إذ  للمسرح،  السنوية  الفرنسية 

مسرحيته »كما تشاء« بأربع مكافآت االثنين في الحفل البارز 

الذي عاد بعد غياب عامين بسبب جائحة »كوفيد - 19«.

لينا  من  موّقعة  نسخة  في  لشكسبير،  المسرحية  هذه  وهيمنت 

بريبان، على األمسية بنيلها أربع جوائز في فئات أفضل أداء مسرحي في 

عمل خاص، وأفضل إخراج مسرحي في عمل خاص، وأفضل ممثلة مسرحية 

في عمل خاص )باربرا شولز(، وأفضل ممثلة في دور مساعد )أريان مورييه(.

زوجين  حول  أحداثها  تدور  التي  برلين«  »برلين  هي  أخرى  مسرحية  فازت  كذلك 

خالل الحرب الباردة يريدان الفرار واالنتقال إلى الغرب، بجائزتي »موليير الكوميديا« 

وأفضل ممثل في المسرح الخاص )ماكسيم دابوفيل(.

الفنان  أخرجها  التي  )»المنتجون«(   »Les Producteurs« االستعراضية  المسرحية  أما 

فئة  عن  موليير  بجائزتي  فازت  فقد  ميشاليك،  ألكسيس  الموهوب  الفرنسي  المسرحي 

أفضل استعراض موسيقي وأفضل ممثل صاعد لبونوا كودن. 

ولم تفلت هذه النسخة الثالثة والثالثون لجوائز موليير، من موجة »مي تو«، إذ أقيمت تظاهرة 

على هامش الحفلة شاركت فيها خصوصا الممثلة أديل هاينل بدعوة من مجموعة تندد بالعنف 

الجنسي في أوساط المسرح.

التـبـغ يقتـل المالييـنالزهور.. ضحايا االحتباس
صناعة  أن  العالمية  الصحة  منظمة  أكدت 

التبغ واستهالكه في كل عام تكبد خسائر في 

8 ماليين شخص، وفقدان  األرواح تزيد عن وفاة 

األراضي،  من  هكتار  ألف  و200  شجرة  مليون   600
84 مليون  22 مليار طن من المياه وانبعاث  وخسارة 

طن من ثاني أكسيد الكربون. وكشفت المنظمة في 

كوكبنا«،  تسميم  »التبغ:  بعنوان  اليوم،  لها  تقرير 

والخطر  الضرر  مدى  حول  جديدة  معلومات  عن 

وبصحة  بالبيئة  التبغ  صناعة  تلحقه  الذي 

اليوم  بمناسبة  وذلك  سواء،  حد  على  اإلنسان 

به  الذي تحتفل  التدخين  العالمي لالمتناع عن 

وشركاؤها في كل مكان في 31 من مايو من كل 

عام.

ووفقا للتقرير، فإن بصمة الكربون نتيجة صناعة 

انبعاثات  ُخمس  تعادل  ونقله  ومعالجته  التبغ 

ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن صناعة الطيران 

التجاري كل عام، وهو ما يساهم في زيادة االحتباس 

الحراري.

ذكر معهد كونمينغ للنبات، التابع لألكاديمية الصينية للعلوم، أن فريق بحث صيني اكتشف 

أن االحتباس الحراري العالمي قد يؤدي إلى حياة أقصر لزهور النباتات.

وباستخدام البيانات المنشورة حول طول عمر الزهور من 818 نوعا من كاسيات البذور، يقدم 

باحثون من المعهد أول تقدير كمي عالمي للنمط العرضي لطول عمر الزهور والعالقات بين 

طول عمر الزهور ومجموعة من العوامل الحيوية وغير الحيوية.

أثناء موسم  البيئية  الحرارة  أظهرت درجات  الدراسة،  وحسب 

المناطق  وفي  الزهور.  األكبر على طول عمر  األثر  اإلزهار 

واإلشعاع  والجفاف  المرتفعة  الحرارة  درجات  ذات 

النباتات  زهور  عمر  يكون  القوي،  الشمسي 

أقصر.

الحراري  االحتباس  أن  الدراسة  ذكرت  كما 

العالمي المتواصل وظواهر درجات الحرارة 

زهور  حياة  تقصر  قد  بشدة  المرتفعة 

كفاية  عدم  تفاقم  إلى  تؤدي  ثم  النباتات، 

ينتج  قد  ما  وهو  النباتات،  بين  التلقيح 

توزيعها  أو  النباتات  عدد  في  تغيرات  عنه 

الجغرافي.

لحماية  مرجعا  الدراسة  هذه  نتائج  وتقدم 

التنوع البيولوجي في ظل التغيرات 

المناخية العالمية.

التسلق.. يجذب التونسيين

كشف العقيدات الرئوية المسرطنة

رغم صعوبتها ومخاطرها، باتت رياضة تسلق الجبال 

المستحدثة في تونس تستهوي الكثير من محبي المغامرات 

وتحدي الصعاب في هذا البلد العربي، مثلما الحال في عدد 

من دول العالم التي عرفتها منذ عقود.

تلك الرياضة التي قطعت أشواطا كبيرة في عدة بلدان، 

وأصبحت لها تقاليد ورواد، تعد حديثة العهد في تونس، 

ويعود تاريخ انتشارها فيها إلى بضع سنوات، كما أن هواتها 

كانوا يتدربون بشكل منفرد في السابق قبل أن يفكروا في 

إحداث فضاء يسمح لهم بذلك. »قاعة كليمبين« تعد أول 

قاعة لتدريب هواة رياضة تسلق الجبال في تونس، إذ تم 

تأسيسها منذ عامين، ويمكن من خاللها معرفة أسس تلك 

الرياضة والطريقة المثلى لممارستها.

وعن تلك القاعة، قال أنطوان تيسيا مساعد مديرها إن »فكرة 

إنشاء قاعة لهذه الرياضة كانت نابعة منذ سنوات من 

قبل مجموعة من هواة تسلق الجبال في تونس ومن كانوا 

يمارسون هذه الهواية في الجبال المجاورة للعاصمة على غرار 

جبل الرصاص بوالية بن عروس وجبل زغوان )وسط(«.

وفي حديثه لألناضول، أضاف تيسيا أن »البداية كانت 

بإحداث قاعة صغيرة ال تتجاوز مساحتها بضعة أمتار وكانت 

مجهزة باألدوات واألجهزة التي ستساعدهم في نشاطهم 

الرياضي«. وتابع: »القاعة تضم فضاءين، األول مخصص 

لألطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و13 عاما، وفضاء ثان لمن 

بين 16 ـ 50 عاما«.

تمكن علماء أميركيون من تطوير منظومة حديثة للذكاء 

االصطناعي لها قدرة التعرف على العقيدات الرئوية 

المسرطنة التي تظهر في صور األشعة المقطعية داخل الرئة 

للشخص المصاب بمرض السرطان.

ووفقا لالختبار الذي أجراه الفريق البحثي في كلية الطب 

بجامعة بنسلفانيا في فيالدلفيا على المنظومة الجديدة 

التي تحتوي على ما يقارب 300 صورة ألشعة مقطعية 

للصدر، وجدوا أن المنظومة نجحت في تحسين نتائج 

اكتشاف العقيدات المسرطنة بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن الصور المقطعية عادة ما تظهر كثيرا من 

صفات العقيدات الرئوية مثل الحجم واألبعاد والقياسات 

الخارجية، إال أن المنظومة الجديدة للذكاء االصطناعي 

يمكنها التعمق بشكل أكبر في مواصفات العقيدات الرئوية.

وذكر نيل فاشاني الباحث في الجامعة وقائد الدراسة أن 

العقيدات الرئوية تظهر في نحو 5 إلى %8 من صور األشعة 

السينية، منوها بأن صور األشعة السينية للصدر هي 

مسألة بالغة الحساسية، ونحن نرى العقيدات الرئوية 

في عدد يتراوح ما بين الثلث إلى النصف من هذه الصور، 

فهي مشكلة تؤثر على نحو 6ر1 مليون شخص في الواليات 

المتحدة سنويا.

وأوضح أن الذكاء االصطناعي يمكنه اكتشاف مالحظات 

في العقيدات الرئوية ال تظهر بالعين المجردة اعتمادا على 

قاعدة بيانات ضخمة، وبالتالي يتنبأ بشأن ما إذا كانت 

هذه العقيدات مسرطنة أم ال، وهنا تكمن أهمية المنظومة 

الحديثة للذكاء االصطناعي.

مدير  كريش،  رويديجر  الدكتور  قال  اإلطار،  هذا  وفي 

هي  التبغ  منتجات  »إن  المنظمة:  في  الصحة  تعزيز 

أبرز المخلفات في هذا الكوكب، حيث تحتوي على أكثر 

عند  البيئة  في  مادة كيميائية سامة تترسب  آالف   7 من 

رميها«، مضيفا »أن هناك نحو 4,5 تريليون من مرشحات 

المدن  وأرصفة  وأنهارنا  محيطاتنا  تلوث  التي  السجائر 

والحدائق والتربة والشواطئ كل عام«.

اتخاذ  سرعة  إلى  العالم  دول  جميع  المنظمة  ودعت 

خطوات فعالة وذات مسؤولية أكثر لدوائر صناعة التبغ 

عن الدمار الذي تسببه، والتقليل من منتجات السجائر 

بالمواد  التلوث  تراكم  في  تساهم  التي  اإللكترونية 

بالستيكية  جسيمات  على  الحتوائها  البالستيكية، 

البلدان  في  التبغ  لمزارعي  الدعم  وتقديم  دقيقة، 

محاصيل  إلى  لالنتقال  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة 

الغابات،  وإزالة  مميتة  نباتات  زراعة  من  بدال  مستدامة 

وتطبيق ضرائب قوية على التبغ )يمكن أن تشمل أيضا 

األفراد  لمساعدة  الدعم  خدمات  وعرض  بيئية(،  ضريبة 

على اإلقالع عن التبغ.

متنـفـس للشـبـــاب اللـيـبــــي

العالم  أنحاء  جميع  من  متطوعون  قام 

األلواح  على  تزحلق  حديقة  أول  بتركيب 

حماسا  يثير  ما  طرابلس،  في  ليبيا  في 

لدى الشباب المحلي المحروم من وسائل 

الترفيه.

محمد  الثانوية  المدرسة  طالب  ويقول 

أسود  قميًصا  ارتدى  الذي  الرؤوف  عبد 

التزحلق  لوح  يحمل  كان  بينما  اللون 

فرحة  »إنها  ذراعه،  تحت  )سكيتبورد( 

ال توصف«.

عاًما   18 العمر  من  البالغ  محمد  وبدأ 

يوتيوب«.  منصة  على  النزحلق  م  »تعلُّ

في  لوحة  أول  »اشتريت  ويضيف 

تلك  يمارس  كان  ولكنه   ،»2020 العام 

الرياضة فقط في الشوارع.

على  قادًرا  سيكون  فصاعًدا،  اآلن  من 

»القدوم مرة أو مرتين في األسبوع« إلى ملعب 

التزحلق الجديد في مدينته والذي افتتح في 

مساحة  أول  وهي  الماضي،  األسبوع  نهاية 

تسوده  بلد  في  الرياضة  لهذه  مخصصة 

الفوضى منذ 2011.

المكان  في  المتدربون  المتحلقون  ويندفع 

قفزات  ألداء  منحدرات  على  سرعة  بأقصى 

أو  بفرح  آخرون  يتحدث  بينما  ودوائر، 

يتنافسون للحصول على صور سيلفي.

في  األميركية  السفارة  من  وبتمويل 

طرابلس، بنيت حديقة التزحلق المجانية 

»ميك  جمعية  من  بدعم  الطلق  الهواء  في 

 Make Life Skate( اليف«  سكيت  اليف 

Life(، وهي منظمة غير حكومية تعمل على 
إنشاء حدائق تزحلق مجانية في كل أنحاء 

العالم.


