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لجنة وطنية للمؤهالت
تطبيق 

معايير ضمان 
الجودة 

لمؤسسات 
التعليم 

العالي

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه العادي

إقرار وثيقة إطار عمل 
سياسة الحوسبة السحابية

الموافقة على مشروع إنشاء 
اللجنة الوطنية لحظر األسلحة

تعزيز ثقافة اإلبالغ عن المخالفات
هيئة الرقابة اإلدارية تنظم برنامجًا تدريبيًا 

خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  ترأس  قنا-  الدوحة- 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن 

ظهر  المجلس  عقده  الذي  العادي  االجتماع  الداخلية، 

أمس، بمقره في الديوان األميري.

ووافق المجلس في اجتماعه على مشروع قرار مجلس 

واالعتماد  للمؤهالت  الوطنية  اللجنة  بإنشاء  الوزراء 

بوزارة  ُتنشأ  بأن  المشروع،  أحكام  وتقضي  األكاديمي، 

ى »اللجنة  التربية والتعليم والتعليم العالي لجنة ُتسمَّ

من  ُتشكل  األكاديمي«،  واالعتماد  للمؤهالت  الوطنية 

يزيد  وال  ثمانية،  عن  يقل  ال  األعضاء  من  وعدد  رئيس 

والمتخصصين من ذوي  األكاديميين  على عشرة، من 

بتسميتهم  يصدر  العلمية،  والمكانة  والكفاءة  الخبرة 

قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناًء على اقتراح الوزير.

للدولة،  العامة  السياسة  إطار  في  اللجنة،  وتتولى 

الوطني للمؤهالت وتحديثه،  اإلطار  العام على  اإلشراف 

ضمان  معايير  وتطبيق  األكاديمي  االعتماد  وإجراء 

واإلسهام  بالدولة،  العالي  التعليم  لمؤسسات  الجودة 

ذلك  سبيل  في  ولها  فيها،  الثقة  لتعزيز  تطويرها  في 

الوطني  باإلطار  الواردة  الصالحيات  جميع  ممارسة 

للمؤهالت المشار إليه.

بتعديل  الوزراء  مجلس  قرار  مشروع  على  وافق  كما 

بعض أحكام القرار رقم )26( لسنة 2004 بإنشاء اللجنة 

الصحة  وزارة  اقتراح  وعلى  األسلحة،  لحظر  الوطنية 

العامة باعتماد حزمة المنافع والقسط الخاص بتأمين 

الزوار والسياح، وفًقا ألحكام القانون رقم )22( لسنة 2021 

وعلى  الدولة،  داخل  الصحية  الرعاية  خدمات  بتنظيم 

وثيقة إطار عمل سياسة الحوسبة السحابية.

اعتماد حزمة المنافع والقسط الخاص بتأمين الزوار والسياح

مناقشة العالقات الثنائية 
والتطورات الدولية

وزير الخارجية يلتقي نظيريه السعودي والروسي

»العلوم والتكنولوجيا« تكرم المتفوقين
د. النعيمي: برهنوا عن عزيمتهم وإرادتهم

اإلدارية  الرقابة  هيئة  نظمت 

بالتعاون  والشفافية، 

للمال  قطر  أكاديمية  مع 

تدريبيًا  برنامجًا  واألعمال، 

حول »تعزيز ثقافة اإلبالغ عن 

المؤسسات  في  المخالفات 

التعامل  وكيفية  الحكومية 

البرنامج  استمر  وقد  معها«، 

ساعات  أربع  لمدة  التدريبي 

التاسعة  الساعة  من  يوميًا 

صباحًا. 

الذي  البرنامج  خالل  وتم 

العالقات  مدراء  يستهدف 

التخطيط  ومدراء  العامة 

المخالفات  بيان   ، والجودة 

عنها،  التبليغ  يجب  التي 

بين  الفرق  وتوضيح 

المخالفات اإلدارية وتلك التي 

ماليا،  أو  إداريا  فسادا  تشكل 

اآلليات  شرح  إلى  باإلضافة 

اإلبالغ  خاللها  من  يمكن  التي 

القدرة  مع  المخالفات  عن 

الدولية  بالمعايير  األخذ  على 

الشأن، وكذلك وضع  في هذا 

في  الوسائل  ألفضل  تصور 

الدولية  الممارسات  ضوء 

المتميزة في هذا المجال.

بدعم أهل الخير في قطر

مــركـــز صحــي
 في الصــومــال

القمة العالمية لمجتمع المعلومات

وزارة االتصاالت تفوز بجائزة »األبطال«
جنيف- قنا- فازت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

المعلومات  لمجتمع  العالمية  للقمة  »األبطال«  بجائزة 

على  ُأقيم  الذي  الجوائز  توزيع  حفل  خالل  وذلك   ،»2022«

االتحاد  بمقر  المنعقد  العالمية،  القمة  منتدى  هامش 

عنوان  تحت  بسويسرا،  جنيف  في  لالتصاالت  الدولي 

الرفاهية  أجل  من  واالتصاالت  المعلومات  »تكنولوجيا 

والشمول والمرونة«.

في  واألمن  الثقة  »بناء  فئة  عن  بالجائزة  الوزارة  وفازت 

عن  وذلك  واالتصاالت«،  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام 

مشروعها منصة »سيف سبيس«، والذي يهدف إلى غرس 

وزارة  مشروع  فاز  حيث  الرقمية،  والسالمة  األمن  ثقافة 

االتصاالت بعد تفوقه على 5 مشاريع أخرى .

»اختبار  وسم  العامة  الثانوية  طلبة  من  مغردون  أطلق 

القصيرة  التدوينات  موقع  على  تعجيزي«  ـ  الفيزياء  ـ 

صعوبة  من  استيائهم  عن  خالله  معربين  »تويتر«، 

اختبار الفيزياء.

مقالية،  أسئلة  تضمن  االختبار  أن  إلى  المغردون  وأشار 

حيث اشتكى الطالب من التركيز على األسئلة النظرية 

الفيزياء  أن  من  بالرغم  عليها،  الدرجات  أكبر  وتوزيع 

قوانين ومعادالت. 

 فيما دعا أولياء األمور وطالب، عبر الوسم، وزارة التربية 

التصحيح،  عند  االختبار  صعوبة  مراعاة  إلى  والتعليم 

وقت  إلى  واحتاج  معقدًا،  جاء  االختبار  أن  أوضحوا  كما 

طويل لإلجابة عليه، مع التركيز والتعمق أثناء اإلجابة، 

غير  على  الوقت  نهاية  مع  الطالب  معظم  خروج  بدليل 

العادة.

إحباط لصعوبة »الفيزياء«التركيز على األسئلة النظرية 

للعلوم  الدوحة  جامعة  كرمت  قنا-  الدوحة- 

والتكنولوجيا في احتفال خاص بجائزة الرئيس 

المقبلين  المتفوقين  طالبها  األكاديمي،  للتفوق 

على التخرج ، تقديرا لهم على إنجازاتهم .

رئيس  النعيمي،  ناصر  بن  سالم  الدكتور  وسلم 

أعلى  نالوا   ، طالبا   »31« لـ  الجائزة   ، الجامعة 

طالب   »8« بينهم  من   ، اختصاصهم  في  درجات 

وقال   . ممتاز  بتقدير   »4.0« معدل  على  حصلوا 

األكاديمي،  للتميز  هو  الحفل  إن  المناسبة  بهذه 

وإن طالب الجامعة برهنوا مرة أخرى عن عزيمتهم 

وتحقيق  الصعاب  تخطي  على  القوية  وإرادتهم 

النجاح في صفوفهم الدراسية وخارجها.

ونوه إلى أن هذه الجائزة ليست تقديرا لجهودهم 

واالستمرار  قدما  للمضي  حافز  هي  بل  فقط، 

عن  معربا   ، أحالمهم  لتحقيق  الدؤوب  بالعمل 

تطلعه النضمام هؤالء الطالب من رواد المستقبل، 

الدوحة  جامعة  من  خريج  آالف   »7« من  أكثر  إلى 

تطوير  في  يساهمون  والتكنولوجيا،  للعلوم 

اقتصاد قطر ويلهمون من حولهم لتحقيق إنجازات 

جديدة.
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قطر تشارك في االجتماع الوزاري لمجلس التعاون

استعراض مستجدات العمل الخليجي المشترك

الـ152  الدورة  اجتماع  في  قطر  دولة  شاركت  قنا-  الرياض- 

الذي  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  الوزاري  للمجلس 

عقد أمس في الرياض.

بن  محمد  الشيخ  سعادة  االجتماع،  في  قطر  دولة  وفد  ترأس 

عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

الخليجي  العمل  مستجدات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

التعاون  مجلس  إطار  في  العاملة  اللجان  وجهود  المشترك، 

دورته  في  التعاون  لمجلس  األعلى  المجلس  قرارات  لتنفيذ 

اإلقليمية  التطورات  آخر  إلى  باإلضافة  واألربعين،  الثانية 

والدولية.

الوزاري،  المجلس  بين  اجتماع  االجتماع،  هامش  على  وعقد 

وسعادة السيد سيرغي الفروف، وزير خارجية روسيا االتحادية، 

في مقر األمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.

كما عقد اجتماع آخر بين المجلس الوزاري وسعادة السيد أندري 

السيد  وسعادة  أوكرانيا،  جمهورية  رئيس  مكتب  مدير  يرماك 

االتصال  تقنية  عبر  أوكرانيا،  خارجية  وزير  كوليبا،  دميترو 

المرئي.

التعاون  مجلس  موقف  أن  بيان،  في  الوزاري،  المجلس  وأكد 

الدولي  القانون  مبادئ  على  مبني  األوكرانية  الروسية  األزمة  من 

على  القائم  الدولي  النظام  على  والحفاظ  المتحدة،  األمم  وميثاق 

احترام سيادة الدول وسالمة أراضيها واستقاللها السياسي، وعدم 

التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

روسيا  بين  األزمة  لحل  الوساطة  لجهود  دعمه  أكد  كما 

لغة  وتغليب  سياسيًا،  األزمة  وحل  النار،  إطالق  ووقف  وأوكرانيا، 

الحوار، وتسوية النزاع من خالل المفاوضات.

قدمتها  التي  واإلغاثية  اإلنسانية  بالمساعدات  المجلس  ونوه 

التعاون ألوكرانيا، كما عبر عن دعمه لكافة الجهود  دول مجلس 

من  واإلنسانية  الغذائية  المواد  وكافة  الحبوب  تصدير  لتسهيل 

المتضررة. للدول  الغذائي  األمن  أوكرانيا للمساهمة في توفير 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة  جّدد  السياق  هذا  وفي 

قطر  دولة  استعداد  على  التأكيد  االجتماعين،  خالل  الخارجية، 

فوري  سلمي  حل  إليجاد  وإقليمي  دولي  جهد  كل  في  للمساهمة 

األزمة. لهذه 

بالحلول  راسخًا  إيمانًا  تؤمن  قطر  دولة  أن  سعادته  وأّكد 

الدبلوماسية لألزمات الدولية والحفاظ على النظام الدولي القائم 

للقانون  الراسخة  والمبادئ  المتحدة  األمم  ميثاق  احترام  على 

المنازعات  بتسوية  الميثاق  بموجب  االلتزامات  فيها  بما  الدولي، 

باستخدام  التهديد  عن  واالمتناع  السلمية،  بالوسائل  الدولية 

وسالمتها  الدول  واستقالل  بسيادة  وااللتزام  استخدامها،  أو  القوة 

اإلقليمية، وترفض وتدين كل ما يخالف ذلك.

على  ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة  شّدد  كما 

لضمان  الحالي  الوقت  في  القصوى  األولوية  تكون  أن  ضرورة 

الحكمة،  صوت  وتغليب  التصعيد  وتجنب  المدنيين،  سالمة 

أن  سّيما  ال  فورًا،  األزمة  حل  أجل  من  المفاوضات  واستئناف 

العالم. تداعياتها امتدت إلى كل أنحاء 

الخاطر تجتمع مع مسؤول
بمجلس النواب البلجيكي الفيدرالي

د. الكواري تجتمع
مع مدير الصحة العالمية

وزير الخارجية يجتمع
مع نظيره السعودي

سعادة  اجتمعت  قنا-  بروكسل- 

الخاطر،  راشد  بنت  لولوة  السيدة 

مع  أمس،  الخارجية،  وزير  مساعد 

سعادة السيدة ألس فان هوف، رئيسة 

مجلس  في  الخارجية  الشؤون  لجنة 

النواب البلجيكي الفيدرالي.

جرى خالل االجتماع، استعراض عالقات 

خاصة  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون 

كما  اإلنسانية،  المساعدات  مجال  في 

المرأة في السياسة،  تمت مناقشة دور 

القطريين  المواطنين  إعفاء  وملف 

التي  والجهود  الشنغن،  تأشيرة  من 

االستادات  مجال  في  قطر  دولة  تبذلها 

المستدامة، والتأكيد على قوة الرياضة 

إلى  باإلضافة  الشعوب،  جمع  في 

مناقشة آخر التطورات في أوكرانيا.

حضر االجتماع سعادة السيد خالد بن 

فهد الهاجري سفير دولة قطر لدى مملكة 

بلجيكا.

سعادة  اجتمعت  قنا-  جنيف- 

الكواري  محمد  حنان  الدكتورة 

مع  أمس،  العامة،  الصحة  وزيرة 

أدحانوم  تيدروس  الدكتور  سعادة 

لمنظمة  العام  المدير  غيبريسوس 

المنظمة  مقر  في  العالمية،  الصحة 

بجنيف.

في بداية االجتماع قدمت سعادة وزيرة 

مدير  لسعادة  قطر  دولة  تهاني  الصحة 

إلعادة  العالمية  الصحة  منظمة  عام 

للمرة  للمنظمة  ا  عامًّ مديًرا  انتخابه 

الثانية، معربة عن تمنياتها له بمواصلة 

جهوده الكبيرة لما فيه مصلحة منظمة 

الصحة العالمية.

وقالت سعادتها: إن إعادة انتخاب سعادة 

الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس 

جاء لثقة الدول األعضاء ودعمها لقيادته 

 ، )19  - ) كوفيد  جائحة  تفشي  طوال 

لتحسين  المبذولة  جهوده  إلى  إضافة 

النظم الصحية، وتنفيذ أولويات منظمة 

الصحة العالمية على الصعيد العالمي، 

معربة كذلك عن تهانيها له بنجاح الدورة 

الصحة  لجمعية  والسبعين  الخامسة 

العالمية، التي انعقدت في الفترة من 22 

إلى 28 مايو الماضي بمشاركة وفد دولة 

قطر.

مناقشة  االجتماع  خالل  جرى  كما 

ومنظمة  قطر  دولة  بين  التعاون  أوجه 

الصحة العالمية في مختلف المجاالت 

لبطولة  الصحية  والشراكة  الصحية، 

»خلق   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

تهدف  والتي  والصحة«،  للرياضة  إرث 

عالم  كأس  بطولة  تنظيم  ضمان  إلى 

نموذًجا  وتكون  قطر،  في  وآمنة  صحية 

رياضية  أحداث  الستضافة  ا 
ًّ

استثنائي

كبرى صحية وآمنة في المستقبل.

قدمت له التهاني بمناسبة إعادة انتخابه

استعراض عالقات التعاون الثنائي بين البلدين

الخاطر تجتمع مع نائب رئيس المفوضية األوروبيةاستعراض عالقات التعاون بين البلدين

مناقشة إعفاء القطريين من تأشيرة الشنغن
سعادة  اجتمعت  قنا-  بروكسل- 

السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد 

مع  بروكسل،  في  أمس  الخارجية،  وزير 

شيناس،  مارجريتس  السيد  سعادة 

األوروبية  المفوضية  رئيسة  نائب 

العيش  لطريقة  الترويج  عن  المسؤول 

األوروبية.

عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

واالتحاد  قطر  دولة  بين  الثنائي  التعاون 

إعفاء  ملف  مناقشة  تمت  كما  األوروبي، 

تأشيرة  من  القطريين  المواطنين 

لكأس  قطر  دولة  واستعدادات  الشنغن، 

إلى  باإلضافة   ،2022 قطر   FIFA العالم 

أفغانستان  في  التطورات  آخر  مناقشة 

وأوكرانيا.

حضر االجتماع سعادة السيد عبدالعزيز 

لدى  قطر  دولة  سفير  المالكي،  أحمد  بن 

األطلسي  شمال  وحلف  األوروبي  االتحاد 

)الناتو(.

سعادة  اجتمع  قنا-  الرياض- 

آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ 

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني، 

الرياض،  في  أمس  الخارجية،  وزير 

فيصل  األمير  السمو  صاحب  مع 

سعود  آل  عبدالله  بن  فرحان  بن 

العربية  بالمملكة  الخارجية  وزير 

الشقيقة. السعودية 

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

البلدين  بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

وسبل دعمها وتطويرها، باإلضافة إلى 

آخر التطورات اإلقليمية والدولية.

 { د. الكواري لدى اجتماعها مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

اجتمع مع نظيره الروسي.. وزير الخارجية:

مستعدون للمساهمة 
في جهود حل األزمة األوكرانية

ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الرياض- 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد سيرغي 

االجتماع  هامش  على  وذلك  االتحادية،  روسيا  خارجية  وزير  الفروف 

وروسيا  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بين  المشترك  الوزاري 

االتحادية، أمس في الرياض.

جرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل 

األزمة  سيما  ال  والدولية،  اإلقليمية  المستجدات  وآخر  وتطويرها،  دعمها 

الروسية األوكرانية وتداعياتها على األمن الغذائي العالمي وسوق الطاقة.

خالل  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة  وجّدد 

وإقليمي  دولي  جهد  كل  في  للمساهمة  قطر  دولة  استعداد  االجتماع، 

إليجاد حل سلمي فوري لهذه األزمة.

األمم  ميثاق  على  وحرصها  قطر  دولة  موقف  على  سعادته  أكد  كما 

المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها االلتزامات بموجب 

عن  واالمتناع  السلمية،  بالوسائل  الدولية  المنازعات  بتسوية  الميثاق 

التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وااللتزام بسيادة واستقالل الدول 

وسالمتها اإلقليمية ورفض وإدانة كل ما يخالف ذلك.

وشّدد سعادته على ضرورة ضمان سالمة المدنيين واعتبار ذلك أولوية 

قصوى.

ضمان 
سالمة 

المدنيين 
واعتبار 

ذلك 
أولوية 
قصوى
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ممارسة جميع الصالحيات الواردة باإلطار الوطني للمؤهالتتطبيق معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة

مشروع قرار وافق عليه مجلس الوزراء

إنشاء اللجنة الوطنية للمؤهالت واالعتماد األكاديمي

 أولاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء 

والعتماد  للمؤهالت  الوطنية  اللجنة  بإنشاء 

بأن  المشروع،  أحكام  األكاديمي.وتقضي 

ُتنشأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 

للمؤهالت  الوطنية  »اللجنة  ى  ُتسمَّ لجنة 

والعتماد األكاديمي«، ُتشكل من رئيس وعدد 

على  يزيد  ول  ثمانية،  عن  يقل  ل  األعضاء  من 

من  والمتخصصين  األكاديميين  من  عشرة، 

ذوي الخبرة والكفاءة والمكانة العلمية، يصدر 

الوزراء،  مجلس  رئيس  من  قرار  بتسميتهم 

بناءاً على اقتراح الوزير.

العامة  السياسة  إطار  في  اللجنة،  وتتولى 

الوطني  اإلطار  على  العام  اإلشراف  للدولة، 

للمؤهالت وتحديثه، وإجراء العتماد األكاديمي 

لمؤسسات  الجودة  ضمان  معايير  وتطبيق 

التعليم العالي بالدولة، واإلسهام في تطويرها 

لتعزيز الثقة فيها، ولها في سبيل ذلك ممارسة 

الوطني  باإلطار  الواردة  الصالحيات  جميع 

للمؤهالت المشار إليه.

مجلس  قرار  مشروع  على  الموافقة   - ا  ثانياً  

 )26( رقم  القرار  أحكام  بعض  بتعديل  الوزراء 

لحظر  الوطنية  اللجنة  بإنشاء   2004 لسنة 

األسلحة. ويأتي إعداد المشروع في إطار إعادة 

الهيكلة اإلدارية لبعض الجهات، وإضافة ممثل 

عن جامعة قطر إلى عضوية اللجنة المذكورة.

الصحة  وزارة  اقتراح  على  الموافقة   - ثالثااً   

والقسط  المنافع  حزمة  باعتماد  العامة 

ألحكام  ا  وفقاً والسياح،  الزوار  بتأمين  الخاص 

القانون رقم )22( لسنة 2021 بتنظيم خدمات 

الرعاية الصحية داخل الدولة.

ا - الموافقة على وثيقة إطار عمل سياسة   رابعاً

الحوسبة السحابية.

لجذب  ا  منطلقاً لتكون  الوثيقة  اعتماد  ويأتي   

الستثمارات األجنبية والمحلية في الخدمات 

القتصاد  لنمو  ا  ودعماً الجديدة،  الرقمية 

بالدولة،  الكامل  الرقمي  والتحول  الوطني، 

لتصبح  قطر  هدف  تحقيق  في  والمساعدة 

ا.
ًّ

ا عالمي
ًّ

ا رقمي مركزاً

ا - الموافقة على:  خامساً

السوق  إلنشاء  العامة  التفاقية  مشروع   -  1
العربية المشتركة للكهرباء.

 2 - مشروع اتفاقية السوق العربية المشتركة 

للكهرباء.

بين  جوية  خدمات  اتفاقية  مشروع   -  3
الكونغو  جمهورية  وحكومة  قطر  دولة  حكومة 

الديمقراطية.

للتصديق  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ   - ا  سادساً

في  والقضائي  القانوني  التعاون  اتفاقية  على 

قطر  دولة  حكومة  بين  الجنائية  المسائل 

الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  وحكومة 

الشعبية.

مشروع  الوزراء  مجلس  استعرض   - ا  سابعاً

بشأنه  واتخذ  العالي  التعليم  بشأن  قانون 

القرار المناسب.

الموافقة على 
مشروع قرار 
بإنشاء اللجنة 

الوطنية لحظر 
األسلحة

اقتراح باعتماد 
حزمة المنافع 

والقسط الخاص 
بتأمين الزوار 

والسياح

الدوحة - قنا - ترأس 
معالي الشيخ خالد بن 

خليفة بن عبدالعزيز 
آل ثاني رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية، 
االجتماع العادي الذي 
عقده المجلس ظهر 

أمس بمقره في الديوان 
األميري. وعقب االجتماع 

أدلى سعادة السيد: محمد 
بن عبدالله السليطي وزير 

الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في 
الموضوعات المدرجة 

على جدول األعمال على 
النحو التالي:

بحث التعاون بين قطر ومكتب األمم المعني بالمخدرات والجريمة

الحمادي يجتمع مع مسؤول أممي

فيينا- قنا- اجتمع سعادة الدكتور أحمد 

لوزارة  العام  األمين  الحمادي  حسن  بن 

السيد  سعادة  مع  أمس،  الخارجية، 

شؤون  شعبة  مدير  براندلينو  جون 

المعاهدات بمكتب األمم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة في فيينا، بحضور 

سالمين  بن  سلطان  السيد  سعادة 

لدى  للدولة  الدائم  المندوب  المنصوري 

منظمات األمم المتحدة في فيينا.

عالقات  بحث  الجتماع،  خالل  جرى   

األمم  ومكتب  قطر  دولة  بين  التعاون 

والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة 

في  العالقات  هذه  توسيع  وسبل 

دولة  التزام  الحمادي  وأكد  المستقبل.  

الدولية،  األنشطة  دعم  بمواصلة  قطر 

في  المتحدة  األمم  مكتب  أنشطة  وبينها 

والجريمة  لإلرهاب  التصدي  بهدف  فيينا 

المنظمة والتجار بالمخدرات والفساد.

امتنان  عن  براندلينو  أعرب  جانبه،  من 

مكتب األمم المتحدة للدعم السخي الذي 

تقدمه دولة قطر للمكتب وبما يعزز قدراته 

في مساعدة الدول، وخاصة الدول النامية 

وما  المنظمة  الجريمة  مكافحة  مجال  في 

واإلرهاب  المخدرات  يرتبط بها من جرائم 

والفساد، وحماية الشباب من مخاطر هذه 

الجرائم.

خالل اجتماع لـ »الشؤون الثقافية واإلعالم« بـ »الشورى«

مناقشة »تعزيز القيم والهوية 
الوطنية في المجتمع«

الشؤون  لجنة  عقدت  قنا-  الدوحة- 

الشورى  بمجلس  واإلعالم  الثقافية 

السيد  سعادة  برئاسة  أمس،  ا،  اجتماعاً

خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة.

وخالل الجتماع، واصلت اللجنة مناقشتها 

الوطنية  والهوية  القيم  »تعزيز  لموضوع 

دراستها  استكمال  وقررت  المجتمع«،  في 

للموضوع في اجتماعها المقبل.

استعراض عالقات التعاون بين دولة قطر وبلديهما

المريخي يجتمع مع سفيري إثيوبيا وجنوب إفريقيا

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة السّيد سلطان بن سعد 

مع  أمس،  الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير  المريخي 

جمهورية  سفير  إبراهيم  علي  فيصل  السيد  سعادة 

إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة.

التعاون  عالقات  استعراُض  الجتماع،  خالل  جرى 

الثنائي بين البلَدين.

المريخي  سعد  بن  سلطان  السيد  سعادة  واجتمع 

سعادة  مع  أمس،  الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير 

جنوب  جمهورية  سفير  اسمال  حسين  غالم  السيد 

إفريقيا لدى الدولة.

التعاون  عالقات  استعراض  الجتماع،  خالل  جرى 

الثنائي بين البلدين.

لمدة »10« ساعات.. »أشغال«:

إغالق مؤقت 
في الوعب

أعلنت هيئة الشغال العامة »أشغال« عن إغالق مؤقت 

لتقاطع الصالة الرياضية المعروف بتقاطع فيالجيوعلى 

شارع الوعب مع اإلبقاء على النعطافات اليمنى مفتوحة 

يوم الجمعة 3 يونيو 2022 لمدة 10 ساعات من الساعة 

2 صباحااً إلى الساعة 12 ظهرااً لستكمال أعمال األسفلت 
بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور. وخالل فترة اإلغالق 

تنصح »أشغال« رواد شارع الوعب القادمين من معيذر في 

اتجاه مجمع فيالجيو باستخدام تقاطع مجمع خليفة 

األولمبي للوصول إلى وجهاتهم.

كما تنصح أشغال رواد شارع الوعب القادمين من السد 

في اتجاه معيذر النعطاف يمينااً عند تقاطع الصالة 

الرياضية، ثم الدوران إلى الخلف عند دوار فيالجيو 

للوصول إلى وجهاتهم، كما تنصح »أشغال« رواد الطريق 

القادمين من مجمع فيالجيو في اتجاه السد باستخدام 

تقاطع بعيا للوصول إلى وجهاتهم.
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عميد كلية اآلداب والعلوم في جامعة قطر.. د.الزتحري:

مبادرات لتعيين القطريين كأعضاء تدريس
قطر  جامعة  في  والعلوم  اآلداب  كلية  تعتبر 

التي  التخصصات  حيث  من  األكبر  الكلية 

هيئة  وأعضاء  والطالب  البرامج  وعدد  تطرحها 

حققت  وقد  قطر،  جامعة  داخل  التدريس 

الكلية إنجاًزا عالمًيا بحصول تخصصي علوم 

الحياة والعلوم الفيزيائية على المركز ما بين 

250 على مستوى جامعات العالم من  201 إلى 
لتصنيف  وفًقا  وذلك  العلمية؛  الجودة  حيث 

اآلداب  وتضم  كما  2022م.  العالمي  التايمز 

وتقّدم  مرموقة،  ووافدًة  وطنيًة  كفاءاٍت  والعلوم 

برامج أكاديمية وأبحاًثا وإنجازاٍت علميًة على 

للمجتمع  وتسدي  الجودة،  من  عاٍل  مستوى 

كثيًرا من الخدمات.

األستاذ  أوضح  الكلية،  أهمية  على  وتعليقا 

اآلداب  كلية  عميد  الزتحري  أحمد  الدكتور 

السنوات  في  تتجه  قطر  جامعة  أن  والعلوم 

البحث  في  الدولية  حصتها  لزيادة  األخيرة 

العلمي، وقال: »إن جامعة قطر تسير بخطى 

بحثية،  جامعة  إلى  التحول  نحو  ثابتة 

كلية  في  ونحن  األكاديمي،  لدورها  باإلضافة 

طبقا  البحثية  أولوياتنا  نصيغ  والعلوم  اآلداب 

ونراعي  قطر،  لدولة  العلمي  البحث  ألولويات 

رؤية  االستراتيجية  البحثية  خطتنا  في 

الدولة  سير  ذلك  ومن   ،2030 الوطنية  قطر 

على  قائما  اقتصادها  يكون  أن  اتجاه  في 

وبالتنمية  باإلنسان،  واالهتمام  المعرفة، 

كلية  تحرص  السياق  هذا  وفي  المستدامة. 

الخبراء  خيرة  استقطاب  على  والعلوم  اآلداب 

العلمية،  الكفاءة  الباحثين ذوي  واألساتذة من 

البحثي،  الجانب  مراعاة  مع  الفذة،  والقدرات 

الثراء  زاد  االساتذة، حيث كلما  عند استقدام 

بقوة  اشتغلت  البحثية،  والخبرة  العلمي 

مختلف  في  العلمي  البحث  عجلة  أكبر 

التخصصات«. 

لتشجيع  مبادرات  الكلية  »تعتمد  وأضاف: 

حملة  من  المتميزين  القطريين  الخريجين 

طلباتهم  لتقديم  الماجستير  /أو  البكالوريوس 

من أجل التعيين في األقسام األكاديمية التابعة 

لها بهدف االبتعاث تحديد مشرف أكاديمي من 

كل قسم وذلك بهدف المتابعة الدائمة«.

كما تقوم الكلية بإعداد مشروع »التوأمة« لدعم 

وخاصة  القطريين  التدريس  هيئة  أعضاء 

التدريس  مجالي  في  حديثا  المتخرجين 

كبير  عدد  يوجد  السياق  هذا  وفي  واألبحاث. 

في الكلية من الخريجين القطريين المبتعثين 

للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه؛ 

ليعودوا لالنضمام لهيئة التدريس. 

على  نعمل  قال:  الحالية  المشاريع  أبرز  وعن 

إنشاء متحف للعلوم من خالل الجمع بين المواد 

أن تكون نقطة  المتوقع  المتاحة، ومن  الثمينة 

جذب للطالب وزوار الجامعة. 

تنفيذ محاور التميز التربوي في التعليم، حيث 

استراتيجية  مع  بقوة  المبادرة  هذه  تتماشى 

تركز  حيث  قطر،  جامعة  في  والتعلم  التعليم 

على تنفيذ محاور التميز التربوي بجامعة قطر 

قبل  من  بعناية  مختارة  دراسية  مقررات  في 

القطاع. 

في  التعليم  في  التربوي  التميز  محاور  تنفيذ 

الدراسية  المقررات  لبعض  قطر،  جامعة 

المتعلم،  حول  المتمركز  )التعليم  المختارة 

المعزز  التعليم  التطبيق،  على  القائم  التعليم 

البحث،  إلى  المستندة  الممارسات  بالرقمنة، 

تعليم داعم للريادة(

البرامج  من  كبيرا  كما  الكلية  وتطرح  كما 

العليا،  الدراسات  أو  البكالوريوس  في  سواء 

هي:  للبكالوريوس  المطروحة  البرامج  وهي: 

العلوم  )برنامج  العلمية:  التخصصات  أواًل 

البيئية  العلوم  برنامج  البيولوجية)بنات(، 

)بنين-  الكيمياء  برنامج  بنات(،  )بنين- 

بنات(،  )بنين-  الرياضيات  برنامج  بنات(، 

اإلحصاء  برنامج  )بنات(،  الفيزياء  برنامج 

األدبية:  التخصصات  ثانًيا  بنات(.  )بنين- 

بنات(،  )بنين-  العربية  اللغة  )برنامج 

برنامج  )بنات(،  اإلنجليزية  اللغة  برنامج 

اإلعالم )بنين- بنات(، برنامج التاريخ )بنين- 

ونظم  التطبيقية  الجغرافيا  برنامج  بنات(، 

المعلومات الجغرافية )بنين- بنات(، برنامج 

برنامج  بنات(،  )بنين-  الدولية  الشؤون 

بنات(،  )بنين-  وتنمية  وتخطيط  سياسات 

علم  برنامج  )بنات(،  نفس  علم  برنامج 

االجتماع )بنات(، برنامج الخدمة االجتماعية 

)بنين- بنات(.

برنامًجا  والعلوم  اآلداب  كلية  طرحت  وقد 

الجغرافيا  وهو  والطالبات  للطالب  جديًدا 

في  الجغرافية  المعلومات  ونظم  التطبيقية 

طرح  سيتم  وقريبا   ،22 ربيع  الدراسي  الفصل 

برنامج الفنون الجميلة، كما تمت إضافة عدد 

المثال:  للطلبة كانت على سبيل  البرامج  من 

للطالبات،  طرحه  تم  البيئية  العلوم  )برنامج 

برنامج اللغة العربية تم طرحه للطالب، برنامج 

الرياضيات نم طرحه للطالب(. 

من  إقباال  تشهد  التي  التخصصات  أهم  ومن 

قبل الطلبة القطريين: )برنامج اإلعالم )بنين- 

بنات(، برنامج الشؤون الدولية )بنين- بنات(، 

)بنين-  وتنمية  وتخطيط  سياسات  برنامج 

علم  )بنات(، برنامج  نفس  علم  بنات(، برنامج 

االجتماعية  الخدمة  برنامج  )بنات(،  االجتماع 

)بنين- بنات(. 

قطريين،  طالب  الستقطاب  الكلية  وتسعى 

وفصليا تقوم الكلية بتوجيه الطلبة المتميزين 

باالنضمام للكادر األكاديمي وتيسير السبل لهم 

واألخذ بيدهم، أما بالنسبة للكادر اإلداري، فقد 

الموظفين  من  العديد  تعيين  الفصل  هذا  تم 

القطريين في الكلية، وذلك بالتعاون مع برنامج 

والشؤون  والعمل  اإلدارية  التنمية  ووزارة  كوادر 

االجتماعية.

موقع الوزارة الجديد
يسهل الخدمات للمواطنين

إغالق مكتب استقدام مخالف

الشيخة هند تلتقي
وزير التعليم البريطاني

علي  بنت  مريم  السيدة  سعادة  عبرت 

التنمية  وزيرة  المسند،  ناصر  بن 

سعادتها  عن  واألسرة  االجتماعية 

اإللكتروني  الوزارة  موقع  بتدشين 

شخصيا  تشرف  أن  مؤكدة  الجديد، 

االهتمام  محط  تكون  أن  على  بالوقوف 

لألسرة  المستمر  والتطوير  والرعاية 

القطرية.

وقالت سعادتها في تغريدة على تويتر: 

في  األسرة  مكانة  ترسيخ  على  حرًصا 

المجتمع باعتبارها أهم لبنة من لبنات 

نهضة الوطن.. سعدنا بتدشين الموقع 

الرسمي للوزارة والذي يقوم على تسهيل 

المتجسدة  الوطن  لثروة  الخدمات 

أنا  أتشرف  التي  القطرية  باأُلسرة 

محط  تكون  أن  على  بالوقوف  شخصيا 

االهتمام والرعاية والتطوير المستمر.

الموقع  دشنت  قد  الوزارة  وكانت 

بشكل  الثالثاء  األول  أمس  يوم  الجديد 

المواطنين  أحد  قام  حيث  مألوف،  غير 

الموقع  النطالق  البدء  إشارة  بإعطاء 

التنمية  لوزارة  الرسمي  اإللكتروني 

نفس  وقام  واألسرة،  االجتماعية 

الخدمات  على  بالتقديم  المواطن 

وفق  الموقع  في  المتاحة  اإللكترونية 

احتياجاته.

لوزارة  الجديد  الموقع  تدشين  ومع   

أصبح  واألسرة،  االجتماعية  التنمية 

الوقت  اختصار  المواطنين  بإمكان 

التي  المعامالت  كافة  إلتمام  والجهد 

الموقع  خالل  من  الوزارة  تقدمها 

جميع  الموقع  يقدم  حيث  اإللكتروني، 

بشكل  الوزارة  توفرهــــــا  التي  الخدمات 

ورقـي سابًقا إلتمامها بكل سهولة ويسر 

عبر موقع الوزارة. 

يقدمها  التي  الخدمات  وتتنوع  وتتعدد 

الوزارة للمواطنين كالتقديم على  موقع 

معاش  علـى  الحصول  طلب  خدمة 

وطلب  للمطلقــــــة،  االجتماعي  الضمان 

الموظفيـــن،  لكبـــار  قـــــرض  فرق  صرف 

مـلكيـــة،  سنـد  عـــلــى  الحصول  وطلب 

ذات  لألرملة  سكن  طلـب  وتـــقــديــم 

الحاجة، وتقديم طلب تسجيل جمعية 

تدشين  وفور  الكثير.  وغيرها  مهنية 

الموقع قام عدد من المواطنين بالتقديم 

المتاحة  اإللكترونية  الخدمات  علـى 

لالستفادة منها.

ويحتوي موقع وزارة التنمية االجتماعية 

مثل:  أخرى  أقسام  عدة  علـى  واألسرة 

الفعاليات  تقويم  والمقاالت،  األخبار 

يتيح  كما  المرئيات.  مكتبة  القادمة، 

سهولة  المواطنين  للسادة  الوزارة  موقع 

الوصول للمواقع ذات الصلة أيًضا.

حرصها  إطار  في  إنه  العمل  وزارة  قالت 

العمل،  أصحاب  جميع  مصلحة  على 

ومن خالل الحمالت التفتيشية التي قام 

بها مفتشو الوزارة على مكاتب االستقدام 

تم رصد مكتب استقدام مخالف، حيث 

من  عمال  استقدام  مهنة  المكتب  زاول 

الخارج لحساب الغير، وذلك دون وجود 

بالقوانين  االلتزام  ودون  سارية  رخصة 

ذات الصلة.

الحمالت  استمرار  الوزارة  وأكدت 

االستقدام  مكاتب  على  التفتيشية 

القرارات  بتطبيق  التزامها  مدى  لمراقبة 

التي  والتعليمات  واألنظمة  الصادرة 

أصحاب  حقوق  على  الحفاظ  شأنها  من 

في  المستخدمة  والعمالة  العمل 

المنازل.

من  تقوم  التفتيش،  فرق   
َّ

أن وأوضحت 

استخدام  من  بالتأكد  جوالتها،  خالل 

االستقدام  لعقود  الجديدة  النماذج 

للعمالة المنزلية وفًقا لبنود قرار تمديد 

من  التأكد  إلى  باإلضافة  الضمان، 

قرار  حسب  االستقدام  بأسعار  االلتزام 

استقدام  ألسعار  األقصى  الحدِّ  تعيين 

العمالة المنزلية.

المواطنين  بجميع  الوزارة  وأهابت 

أو  تجاوزات  أي  عن  اإلبالغ  والمقيمين 

االستقدام،  مكاتب  قبل  من  مخالفات 

حيث خصصت وسائل تواصل مباشرة 

الجمهور  قبل  من  الشكاوى  الستقبال 

فيما يتعلق بمكاتب االستقدام.

التقت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل 

ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

للمؤسسة،  التنفيذي  والرئيس  قطر 

سعادة السيد ناظم الزهاوي وزير التعليم 

زيارته  خالل  وذلك  المتحدة،  المملكة  في 

المدينة التعليمية صباح أمس.

هند  الشيخة  سعادة  ناقشت  وقد 

االهتمام  مجاالت  الزهاوي  السيد  وسعادة 

التقّدمي  التعليم  ذلك  في  بما  المشتركة 

كيفية  إلى  باإلضافة  الفردي،  والتعّلم 

بين  األكاديمي  التعاون  آفاق  تعزيز 

الجانبين.

الزهاوي  ناظم  السيد  سعادة  اطلع  كما 

والبحوث  للتعليم  الفريدة  المنظومة  على 

بها  تتميز  التي  المجتمع  وتنمية 

المؤسسة باإلضافة إلى المبادرات التابعة 

لها وبرامجها في هذه المجاالت، وذلك أثناء 

مبنى  في  الثامن  الطابق  شرفة  زيارته 

2015 )المقر الرئيسي لمؤسسة قطر(.

$

$

$

الدوحة

الدوحة

الدوحة

وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة:

وزارة العمل:

تعزيز آفاق التعاون األكاديمي بين الجانبين

$ الدوحة

بين جامعتي قطر و»السلطان الشريف علي اإلسالمية«

تعزيـــز التعــاون البحثـــي واألكــاديمي
عت جامعة قطر مذكرة  وقَّ
تفاهم مع جامعة السلطان 

الشريف علي اإلسالمّية؛ وذلك 
لتعزيز العمل في مجال تبادل 

الخبرات ذات االهتمام المشترك. 
وقد ُوقعت االتفاقية من 

قبل ُكٍل من: سعادة الدكتور 
حسن راشد الدرهم، رئيس 

جامعة قطر والدكتور الحاج نور 
عرفان بن الحاج زينال، رئيس 

جامعة السلطان الشريف علي 
اإلسالمية. وبموجب االتفاقية 
سيتم تعزيز العمل في مجال 
تبادل المعلومات بما في ذلك 

المنشورات والدوريات والدراسات 
واإلحصاءات.

هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  يدخل 

الذي  والفّعال  الحيوي  بالدور  إيماًنا 

الحكومية  والهيئات  الوزارات  تشكله 

وسعًيا  والمجتمع،  الوطن  خدمة  في 

لرفع  والخبرات  المعلومات  تبادل  إلى 

معايير  وفق  الطرفين  لدى  األداء  كفاءة 

لالختصاصات  ووفًقا  الشاملة،  الجودة 

منهما  لكل  قانوًنا  المحددة  والتشريعات 

جامعة  حرصت  الدولة؛  في  بها  والمعول 

جامعة  مع  العمل  وتعزيز  دعم  على  قطر 

السلطان الشريف علي اإلسالمية؛ إلرساء 

ذات  المجاالت  شتى  في  مشترك  تعاون 

والتقني  واإلداري  العلمي  بالمجال  الصلة 

والبحثي.

في  العمل  االتفاقية:  بنود  تضمنت  وقد 

والمؤتمرات  الدراسات  تنظيم  مجال 

في  التعاون  والتدريب،  واالجتماعات 

في  والتعاون  والدراسات،  البحوث  مجال 

االهتمام  ذات  الممكنة  األخرى  المجاالت 

المشترك لدى الطرفين. 

وفي كلمته بالمناسبة، قال سعادة الدكتور 

حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر: 

»ُسعدنا اليوم باستقبالكم في جامعة قطر 

التي تعتبر جامعة شاملة تضم العديد من 

الكليات والتخصصات، وقد ركزت جامعة 

الدراسات  على  األخيرة  السنوات  في  قطر 

والنشر  العلمي  االهتمام  زاد  حيث  العليا، 

في  البحوث  مجال  مختلف  في  العلمي 

الجامعة؛ مما دعم الجامعة في التصنيفات 

الدولية العالمية«.

شبكة  لدينا  »إن  حسن:  د.  وأضاف 

المؤسسات  مختلف  مع  كثيرة  عالقات 

ونحن  العالم،  أنحاء  من  والجامعات 

في  معكم  عالقتنا  توسيع  إلى  نتطلع 

مجال  في  كالعمل  المجاالت،  مختلف 

الطالبي وتبادل األساتذة؛ لتبادل  التبادل 

مجال  في  المشترك  والعمل  الخبرات 

بالطلبة  نرحب  كما  العلمي،  البحث 

م اللغة العربية في مركز  الراغبين في تعلُّ

حيث  بغيرها،  للناطقين  العربية  اللغة 

يعتبر المركز من أفضل المراكز لتعليم 

الفرص  هذه  مثل  وإن  العربية،  اللغة 

ستكون فيها منفعة للطرفين، ونحن على 

استعداد الستقبال وتوفير القبول للطلبة 

جامعة  االلتحاق  في  الراغبين  الزائرين 

قطر أو مراكزها«.

بن  عرفان  نور  حاج  الدكتور  قال  وبدوره، 

السلطان  جامعة  رئيس  زينال،  الحاج 

»نهنئكم  اإلسالمية:  علي  الشريف 

إن  طالبكم،  من   45 الدفعة  بتخريج 

جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية 

مختلف  وتضم   ،2007 عام  تدشينها  تم 

والدراسات  اللغة  دراسات  منها  الكليات، 

وتكنولوجيا  الزراعة  وكلية  اإلسالمية 

للتعاون  نتطلع  إذ  ونحن  المعلومات، 

وخاصة  المختلفة  المجاالت  في  معكم 

والتبادل  العربية  اللغة  تعليم  مجال  في 

الدراسات  مجال  في  والتعاون  الطالبي 

االهتمام  ذات  األخرى  والمجاالت  البحثية 

المشترك للطرفين«.

$ الدوحة

{ د.أحمد الزتحري 

نسعى إلنشاء 
متحف للعلوم 
من خالل الجمع 

بين المواد 
الثمينة المتاحة

{ صورة جماعية للطرفين

د. العذبة رئيسًا لمعهد التحكيم الملكي
أستاذ  العذبة  محسن  بن  ناصر  د.  انتخب 

رئيسًا  قطر  جامعة  في  التجاري  القانون 

لمعهد التحكيم الملكي البريطاني فرع قطر 

الهيلتون يوم  أقيمت في فندق  انتخابات  في 

أمس.

هيئة  هو  للمحكمين  تشارترد  معهد  ويعد 

المؤهالت والمهنية الرائدة في العالم لتجنب 

المنازعات، وتأسس معهد  وإدارة  المنازعات 

ومنحته   ،1915 عام  للمحكمين  تشارترد 

الملكة إليزابيث ميثاًقا ملكًيا عام 1979. 

مجتمع  تعزيز  في   CIArb مهمة  وتتمثل 

والمنظمات  األشخاص  ومساعدة  متناغم 

من  وحلها  وإدارتها  النزاعات  تجنب  على 

أكثر من  التي تضم  العالمية  خالل شبكتها 

17000 عضو.
وفي خطاب التنصيب، ذكر د. ناصر العذبة 

إدراكها  في  الدول  تتصدر  قطر  دولة  أن 

ألهمية الحل البديل لتسوية المنازعات في 

حل الخالفات خاصة في األمور التجارية. 

قانون  أصدرت  قطر  أن  بالذكر  جدير 

الوساطة  وقانون   2017 لعام   2 رقم  التحكيم 

في  جيد  تقدم  وهو   ،2021 لعام   20 رقم 

في  التجارية  لألنشطة  مركًزا  كونها  طريق 

المنطقة.

جرى اختياره باالنتخاب
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للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

»االتصاالت« تفوز بجائزة »األبطال«

»بناء  فئة  عن  بالجائزة  الوزارة  وفازت 

تكنولوجيا  استخدام  في  واألمن  الثقة 

عن  وذلك  واالتصاالت«،  المعلومات 

سبيس«،  »سيف  منصة  مشروعها 

األمن  ثقافة  غرس  إلى  يهدف  والذي 

مشروع  فاز  حيث  الرقمية،  والسالمة 

 5 على  تفوقه  بعد  االتصاالت  وزارة 

مشاريع أخرى كانت تقدمت للمنافسة 

للفوز بهذه الفئة من الجائزة.

الحمادي  علي  مشاعل  السيدة  وقالت 

المساعد  الوزارة  وكيل  بمهام  المكلفة 

بوزارة  المعلومات  تكنولوجيا  لشؤون 

المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 

في  المشارك  قطر  دولة  وفد  رئيس 

لمجتمع  العالمية  القمة  منتدى 

الجائزة  بهذه  الفوز  إن  المعلومات 

المرموقة خير دليل على مدى االستثمار 

في  الوزارة  ِقبل  من  المبذولة  والجهود 

الرقمي في بيئة مبتكرة  مجال التحول 

وآمنة توفر حلوالاً مستدامة.

الحمادي،  مشاعل  السيدة  وأوضحت   

الحفل،  في  الجائزة  تسلمت  التي 

التطورات  كافة  تواكب  قطر  دولة  أن 

تكنولوجيا  مجال  في  الحاصلة 

استثمرت  وقد  واالتصاالت،  المعلومات 

ا في هذا المجال الحيوي المهم، ما  كثيراً

عالمية،  متقدمة  مراكز  تبوؤ  من  مكنها 

سبيس«  »سيف  مشروع  فإن  وبالتالي 

يأتي  العالمية  القمة  بجائزة  ج 
َّ

الُمتو

التي  النجاحات  على  األمثلة  كأحد 

تحققت في مجال النمو الرقمي واإلبداع 

في مجال تكنولوجيا المعلومات.

دولة  من  ا  مشروعاً  17 أن  إلى  ويشار   

في  للمشاركة  تأهلت  قد  كانت  قطر 

في  العالمية  القمة  جائزة  مسابقة 

فئاتها المتنوعة، والتي تهدف إلى تقييم 

من  تستفيد  التي  واألنشطة  المشاريع 

واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قوة 

وصل  حيث  المستدامة  التنمية  لدفع 

لمرحلة  المشاريع  هذه  من  اثنان 

ترشيحهما  وتم  النهائية،  التصفية 

لجائزة األبطال.

»سيف  منصة  أن  بالذكر  والجدير 

سبيس« تهدف إلى غرس ثقافة األمن، 

لكل  بهما  والوعي  الرقمية،  والسالمة 

والعربي  القطري  المجتمع  أطياف 

والشباب،  والطالب،  المعلمين،  من 

مستندة  وغيرهم،  واألطفال،  واآلباء، 

إلى ثالثة مبادئ أساسية، وهي الوقاية، 

والحماية، والتمكين لتعزز بذلك قدرات 

في  ا  أماناً أكثر  ليصبح  المستخدم 

العالم الرقمي.

الرسمي  التواجد  المنصة  هذه  وُتَعد 

التي  المبادرات،  لكل  اإلنترنت  على 

الرقمية  السالمة  برنامج  تحت  تندرج 

وتكنولوجيا  االتصاالت  بوزارة  الخاصة 

الرقمي،  المجتمع  إدارة  في  المعلومات 

مدعمة  وهي  الرئيسة،  نافذته  لتكون 

والسالمة  لألمن  توعوية  بحمالت 

الرقمية في مواقع التواصل االجتماعي، 

سفراء  وبرنامج  العامة،  واألماكن 

اإللكترونية  والمكتبة  الرقمية،  السالمة 

السالمة  وورشات  الرقمية،  للسالمة 

قطر،  دولة  أن  إلى  ويشار  الرقمية. 

وتكنولوجيا  االتصاالت  بوزارة  ممثلة 

القمة  منتدى  في  تشارك  المعلومات، 

 ،2022 المعلومات  لمجتمع  العالمية 

حول  سنوي  تجمع  أكبر  ُيَعد  الذي 

المعلومات  تكنولوجيا  لمجتمع  العالم 

واالتصاالت من أجل التنمية. 

ويمثل دولة قطر، الشريك االستراتيجي 

أعماله  يختتم  الذي  للمنتدى  الذهبي 

رفيع  رسمي  وفد  الجمعة،  غد  بعد 

من  عدد  عن  ممثلين  يضم  المستوى 

الجهات الرسمية في الدولة، وهي وزارة 

المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 

التربية  ووزارة  الداخلية،  ووزارة 

واللجنة  العالي،  والتعليم  والتعليم 

تنظيم  وهيئة  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

االتصاالت، وجهاز التخطيط واإلحصاء، 

قطر   - المساعدة  التكنولوجيا  ومركز 

)مدى(، ومركز إحسان.

للمناقشات  فرصة  المنتدى  ويوفر   

والمشاورات والتعاون وتبادل المعلومات 

وذلك  المعنية  الجهات  مختلف  بين 

تكنولوجيا  من  االستفادة  لضمان 

عامالاً  باعتبارها  واالتصاالت  المعلومات 

أهداف  تحقيق  في  ا 
ًّ

رئيسي ا 
ًّ

تمكيني

عليها  المتفق  المستدامة  التنمية 

ا.
ًّ

عالمي

يعقد في إسبانيا

قطر تشارك في المؤتمر 
العالمي للتعليم العالي

دولة  شاركت  قنا-  برشلونة- 

العالمي  المؤتمر  في  قطر، 

بمدينة  العالي  للتعليم  الثالث 

برشلونة اإلسبانية، وذلك بوفد 

شؤون  قطاع  عن  ممثلين  ضم 

التربية  بوزارة  العالي  التعليم 

العالي  والتعليم  والتعليم 

والعلوم  للتربية  قطر  ومؤسسة 

وجامعتي  المجتمع  وتنمية 

قطر وحمد بن خليفة.

جلساته  خالل  المؤتمر  وركز 

الطريق  خريطة  صياغة  على 

عام  بحلول  العالي  للتعليم 

موضوعات  خالل  من   ،2030
كورونا  جائحة  تأثير  بينها  من 

التعليم  في   )19  - )كوفيد 

مؤسسة  قدمت  حيث  العالي، 

عمل  ورقة  الصدد،  هذا  في  قطر 

أثناء  قطر  دولة  تجربة  حول 

العالي  والتعليم  الجائحة، 

المستدامة،  التنمية  وأهداف 

العالي،  التعليم  في  والدمج 

في  الفئات  كافة  بين  والمساواة 

التعليم،  على  الحصول  أحقية 

تقديم  وأهمية  البرنامج  وجودة 

جودة،  ذات  أكاديمية  برامج 

المهارات  صقل  على  قادرة  تكون 

طلبة  واستقطاب  المعرفية 

الثانوية. المرحلة 

الموضوعات  تضمنت  كما 

الحراك  المؤتمر،  ناقشها  التي 

بين  والتنقل  األكاديمي 

العالي،  التعليم  مؤسسات 

التعليم  وتمويل  اإلدارة،  وُحسن 

وجمع  فيه،  واالستثمار  العالي 

الخاصة  والمعلومات  البيانات 

تحقيق  في  ودورها  القطاع،  بهذا 

وصنع  المستدامة  التنمية 

الجودة،  وتحسين  القرار 

مستقبل  موضوع  إلى  باإلضافة 

التعاون  وتعزيز  العالي  التعليم 

الدولي في مجاله.

تبادل  المؤتمر  خالل  وجرى 

بين  واألفكار  الخبرات 

الجامعات  من  المشاركين 

المتعددة  والوكاالت  والحكومات 

الخاص  والقطاع  األطراف 

بغرض  المدني،  والمجتمع 

مشتركة  طريق  خريطة  رسم 

التعليم  قطاع  في  وعالمية 

العالي للعقد المقبل.

المتحدة  األمم  منظمة  وحثت 

والثقافة  والعلم  للتربية 

الدول األعضاء أثناء  )اليونسكو( 

على  التصديق  على  المؤتمر 

لالعتراف  العالمية  االتفاقية 

بالتعليم  المتعلقة  بالمؤهالت 

معاهدة  أول  باعتبارها  العالي، 

شأنها  من  المتحدة  لألمم 

الجامعات  بين  التعاون  تعزيز 

األكاديمية  بالبحوث  والنهوض 

دولة  أن  علما  للحدود،  العابرة 

التي  الدول  أوائل  من  تعد  قطر 

صادقت على هذه االتفاقية.

عبر برنامج »مايندكرافت« بـ »كارنيجي ميلون«

»11« ألف طالب
يستكشفون علوم الحاسوب

برنامج  حول  التدريبية  الورش  نجحت 

»مايندكرافت MindCraft« التي تنظمها جامعة 

الجامعات  إحدى  قطر،  في  ميلون  كارنيجي 

إنجاز  تحقيق  في  قطر،  لمؤسسة  الشريكة 

متميز، إذ وصل عدد الطالب الذين استفادوا من 

علوم  أساسيات  على  التعرف  في  الورش  هذه 

الحاسوب إلى ما يزيد عن 11 ألف طالب في كل 

أنحاء قطر، وقد ساهم البرنامج منذ إطالقه قبل 

6 سنوات، في تعليم طالب المدارس الحكومية 
ومهارات  الحاسوب  علوم  أساسيات  والخاصة 

قدراتهم  تنمية  عن  فضال  الحاسوبي،  التفكير 

في مجال االبتكار وبرمجة الروبوتات.

برنامج  مدير  هراس،  خالد  البروفيسور  يتذكر 

علوم الحاسوب في جامعة كارنيجي ميلون في 

 ،2016 عام  أطلقه  الذي  البرنامج  بدايات  قطر، 

الطالب،  تثقيف  هو  األول  هدفنا  »كان   : قائالاً

األساسية،  الحوسبة  مهارات  بعض  ومنحهم 

وإظهار المجاالت الواسعة لعلوم الحاسوب التي 

واليوم،  أوسع.  آفاق  إلى  منها  االنطالق  يمكنهم 

غّير  البرنامج  أن  ليخبرونا  إلينا  الطالب  يعود 

في  الحاسوب  علوم  لدراسة  ودفعهم  حياتهم، 

الجامعات«.

في البداية كان البرنامج، الذي انطلق بالتعاون 

ورش  من  يتألف  العمالقة،  »بوينغ«  شركة  مع 

المدارس  لطالب  المباشر  بالحضور  تدريبية 

توسيع  فرصة  الحت   ،2018 عام  وفي  الثانوية، 

جامعة  تعاونت  بعدما  البرنامج،  نطاق 

جاسم  مؤسسة  مع  قطر  في  ميلون  كارنيجي 

حمد  مركز  إلنشاء  الخيرية  جاسم  بن  وحمد 

للتعليم  الحوسبة  علوم  لتعليم  جاسم  بن 

الحاسوب  علوم  تعزيز  بهدف  الجامعي  قبل 

أصبح  واليوم  قطر.  في  المنتشرة  المدارس  في 

الطالب  آالف  متناول  في  »مايندكرافت«  برنامج 

منصب  هراس  البروفسور  ويتولى  سنويااً، 

المدير المشارك لمركز حمد بن جاسم لتعليم 

علوم الحاسوب لتعليم علوم الحوسبة للتعليم 

قبل الجامعي.

تابت،  نور  مع  هراس  تعاون  السنوات،  بمرور 

الحاسوب  لعلوم  والتواصل  التوعية  منسق 

أجل  قطر، من  في  ميلون  كارنيجي  جامعة  في 

في  ليصبج  وتهيئته  التدريبي  المنهج  تيسير 

متناول فئات مختلفة وبأساليب متنوعة. تقول 

توسيع  في  بدأنا  الوقت،  »بمرور  تابت:  نور 

لتالئم  البرنامج  على  التدريبية  الورش  نطاق 

دراسية  ومستويات  مختلفة  عمرية  فئات 

اليوم،  متنوعة.  ومستويات  ومتطلبات  متعددة 

األساسي  مايندكرافت  برنامج  على  نطلق 

إلى  لدينا،  وأصبح  ألفا،  مايندكرافت  اسم 

للصغار«  جونيور  »مايندكرافت  برامج  جانبه، 

الجوالة«  لألجهزة  موبايل  و»مايندكرافت 

و»مايندكرافت فيرتشوال االفتراضي«.

االفتراضي«،  »مايندكرافت  برنامج  نجاح  وبعد 

الجلسات  من  مكثفة  نسخة  الفريق  وضع 

التدريبية للطالب الذين يرغبون في استكشاف 

علوم الحاسوب بمزيد من العمق والتوسع. 

الورش  تصميم  الضروري  »من  هراس:  يقول 

المستهدف  الجمهور  يناسب  بما  التدريبية 

بعض  أن  وجدنا  فقد  المناسبة.  وباألساليب 

علوم  عن  المزيد  معرفة  في  يرغبون  الطالب 

تدريبة  ورش  لتقديم  دفعنا  ما  وهو  الحاسوب، 

لنرى  الربيع  عطلة  خالل  البرنامج  من  مكثفة 

النتيجة  وكانت  ترحيبهم،  ومدى  أفعالهم  ردود 

في  كبيرة  رغبة  أبدوا  ألنهم  للغاية  مبشرة 

المشاركة«.

جنيف- قنا- فازت وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات بجائزة 

»األبطال« للقمة العالمية 
لمجتمع المعلومات 2022، وذلك 

خالل حفل توزيع الجوائز الذي 
ُأِقيم على هامش منتدى القمة 

العالمية، المنعقد حالًيا بمقر 
االتحاد الدولي لالتصاالت في جنيف 
بسويسرا تحت عنوان »تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت من أجل 
الرفاهية والشمول والمرونة«.

الحمادي: قطر تواكب كافة 
التطورات في مجال تكنولوجيا 

المعلومات 
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بحضور سعادة رئيس أكاديمية الخدمة 

حمد  بن  سعيد  الركن   اللواء  الوطنية 

المري،  علي  والدكتور  صالح  النعيمي، 

للشؤون  العامة  الصحة  وزير  مساعد 

طبيب   العميد  سعادة  وّقع  الصحية، 

الخدمات  قائد  األسعد  خليل  أسعد 

تفاهم  مذكرة  الدفاع  وزارة  في  الطبية 

ومركز  الوطنية  الخدمة  أكاديمية  بين 

حمد  لمؤسسة  التابع  التدخين  مكافحة 

الدكتور   المركز  عن  وقع  فيما  الطبية، 

مكافحة  مركز  مدير  المال  محمد  أحمد 

منظمة  مع  متعاون  مركز  وهو  التدخين، 

الصحة العالمية. 

بين  التعاون  إلى  االتفاقية  وتهدف 

تقديم  يخص  فيما  والمركز  األكاديمية 

التدخين  المطلوب لمكافحة  الفني  الدعم 

إضافًة  الوطنية،  الخدمة  أكاديمية  في 

المشترك  االهتمام  ذات  المجاالت  إلى 

وتدريب  األبحاث  مجال  في  التعاون  مثل 

األنشطة  في  والمشاركة  الطبي  الكادر 

التوعوية.

التفاهم  مذكرة  توقيع  هامش  وعلى 

التدخين  لمكافحة  عيادة  تدشين  تم 

بمعسكر مقدام من ِقبل رئيس أكاديمية 

مكافحة  مركز  ومدير  الوطنية  الخدمة 

التدخين وقائد الخدمات الطبية.

عدد  والتدشين  التوقيع  مراسم  حضر 

الخدمة  أكاديمية  في  الضباط  كبار  من 

الوطنية ووفد من مركز مكافحة التدخين، 

وتم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين. 

مذكرة  توقيع  تاريخ  أّن  بالذكر  والجدير 

لمكافحة  العالمي  اليوم  وافق  قد  التفاهم 

التدخين في الحادي والثالثين من مايو.

األكاديمية والمركز وقعا مذكرة

تفاهم بين »الخدمة الوطنية« و»مكافحة التدخين«
تقديم 

الدعم الفني 

المطلوب 

والمشاركة 

باألنشطة 

التوعوية

بالشراكة مع »وفاق«

جمعية المحاسبين
تنظم مؤتمر »فن االدخار«

بنت  مريم  السيدة  سعادة  رعاية  تحت 

االجتماعية  التنمية  وزير  المسند  علي 

االدخار«  »فن  مؤتمر  ينطلق  واألسرة، 

والذي  الجاري.  يونيو  من  السادس  في 

القانونيين  المحاسبين  جمعية  تنظمه 

القطرية بشراكة استراتيجية مع مركز 

ورعاية  )وفاق(  العائلية  االستشارات 

القطرية  الجوية  للخطوط  بالتينية 

المحاسبين  جمعية  التنظيم  وشريك 

البريطانية  المعتمدين  القانونيين 

بمركز  المؤتمرات  بقاعة  وذلك   ACCA
المؤتمر  ويتناول  لوسيل.  بمدينة  وفاق 

محاور عدة منها: مفهوم وماهية فن االدخار 

ودوافع  االستثمار،  وبين  بينه  والفرق 

الالزمة  والطرق  واآلليات  االدخار،  وأسباب 

جمعيات  ودور  الناجح،  االدخار  لتحقيق 

التوعية  في  األهلي  العمل  ومؤسسات 

المصرفي  القطاع  ودور  االدخار،  بأهمية 

واألهمية  االدخار،  على  التشجيع  في 

للفرد  بالنسبة  لالدخار  االقتصادية 

االقتصادية  واألبعاد  والمجتمع،  واألسرة 

واالجتماعية لالدخار وقت األزمات.

هاشم  الدكتور  قال  له  تصريح  وفي 

جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  السيد 

إن  القطرية  القانونيين  المحاسبين 

على  الضوء  تسليط  إلى  يهدف  المؤتمر 

لالدخار،  واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد 

في  السليم  المالي  التخطيط  وأهمية 

وضع ميزانية األسرة، سيما وقت األزمات. 

بنشر  المعنية  الجهات  دور  وكذلك 

عن  فضاًل  االدخار،  ثقافة  وتأصيل  الوعي 

بيئة  توفير  في  المصرفي  القطاع  دور 

وأضاف  االدخار.  على  للتشجيع  جاذبة 

األفكار  لتبادل  فرصة  ُيعد  المؤتمر  أن 

والتجارب العملية من خالل فتح نقاشات 

والمختصين؛  الخبراء  بين  حوارية 

المتحدثين  من  نخبة  يستقطب  حيث 

من الجمعيات ومؤسسات العمل األهلي، 

بشؤون  المعنية  والمؤسسات  والهيئات 

القطاع  من  متحدثين  بجانب  األسرة، 

المالي والمصرفي. 

أحمد  بن  راشد  السيد  صرح  كما 

لمركز  التنفيذي  المدير  الدوسري 

جمعية  مع  المركز  مشاركة  بأن  وفاق 

كشريك  القطرية  المحاسبين 

بالتأكيد  هي  المؤتمر  في  استراتيجي 

الشراكة  مجال  في  هامة  خطوة 

المجتمعية الفاعلة، حيث يؤمن المركز 

بأن هذه الشراكات مسؤولية وطنية تقع 

ومؤسسات،  أفرادًا  الجميع،  عاتق  على 

لتبادل  وثرية  حقيقية  فرصة  تعد  لكونها 

وقدرات  إمكانيات  وتعزيز  الخبرات 

الدوسري  وأضاف  المتعاونة.  الجهات 

استعراض  على  حريص  وفاق  مركز  بأن 

والقضايا  الموضوعات  كافة  ومناقشة 

األسرة  استقرار  تعزيز  شأنها  من  التي 

الموضوعات  هذه  أهم  ومن  وتماسكها. 

االدخار  ثقافة  ونشر  األسرة  ميزانية  إدارة 

في  ودوره  المالي  االستقرار  وأهمية 

تحقيق االستقرار األسري في المجتمع.

$ الدوحة

بالمــــراكــز الصحيـــة..
»13« عيادة للمساعدة في اإلقالع عن التدخين »الـــرعـايـــة األولـيـــة«:

وخطر  الصحية  التوعية  نشر  خالل  من 

الرسائل الصحية،  التدخين عن طريق نشر 

ممارسة  عن  باالبتعاد  المجتمع  وحث 

الخاصة  العيادات  إلى  باللجوء  التدخين 

باإلقالع عن التدخين.

إلى  ثمانية  هالك  في  »يتسبب  والتدخين 

وتدخين  سنويا،  شخص  ماليين  عشرة 

لألمراض  رئيسي  سبب  هو  السجائر 

الوفيات  معظم  وتعود  للوفاة،  رئيسي  وسبب 

تصلب  مرض  إلى  بالتدخين  المرتبطة 

شرايين القلب الوعائي وسرطان الرئة، ومرض 

التعرض  أن  كما  المزمن،  الرئوي  االنسداد 

إصابة  خطر  من  يزيد  السلبي  للتدخين 

الشخص بالمرض والوفاة، ويرتبط التدخين 

أيًضا بالعديد من األمراض والمشكالت األخرى 

العظام،  هشاشة  ذلك  في  بما  المميتة،  غير 

الهضمية،  القرحة  ومرض  الجلد،  وتجاعيد 

حتى  الحمل،  ومضاعفات  الجنسي،  والعجز 

واحدة  سيجارة  مثل  صغيرة،  كمية  تدخين 

متزايدة  صحية  بمخاطر  يرتبط  اليوم،  في 

ويمكن الوقاية منه عند التوقف عن التدخين.

رئيس  الخنجي  عبدالحميد  الدكتور  ويقول 

بمؤسسة  المجتمع  لمجال  المعافاة  قسم 

الدراسات  األولية،ان  الصحية  الرعاية 

والتجارب العلمية اكدت أن للتدخين عاملين 

على  الجسم  وادمان  اعتماد  هو  األول  مسببين 

كيميائية  مادة  والنيكوتين  النيكوتين،  مادة 

الجسدي،  اإلدمان  تسبب  السجائر  في 

مرتبطة  عادة  التدخين  ان  هو  الثاني  والعامل 

وعادات  وبمناسبات  االجتماعية  باألنشطة 

من  العديد  يجعل  مما  للشخص،  مختلفة 

واإلرادة  الجهد  من  الكثير  يبذلون  المدخنين 

عن  مرات  عدة  اإلقالع  محاوالت  في  للنجاح 

التدخين.

التدخين  بين  وثيقة  عالقة  ثمة  هناك  أّن  كما 

الرئة  سرطان  ومنها  عام  بشكل  والسرطانات 

التاجي  الشريان  -وأمراض  الكبد  -وتليف 

والبلعوم،  الفم،  -سرطان  الصدرية  -الذبحة 

والحنجرة.

السيجارة يحدث تفاعل وينتج  فعند احتراق 

بشكل  كيميائية  مادة   7000 من  أكثر  عنه 

عام منها 69 مادة مسرطنة، ويرتبط اإلقالع عن 

كبيرة  صحية  بفوائد  عمر  أي  في  التدخين 

على  جزئيًا  الفائدة  مدى  ويعتمد  للمدخن 

التبغ  لدخان  السابق  التعرض  ومدة  شدة 

التدخين  عن  يتوقفون  الذين  المدخنين  وأن 

يكونون أقل عرضة لإلصابة بأمراض مرتبطة 

التاجية  القلب  أمراض  ذلك  في  بما  بالتبغ، 

يستفيد  كما  الرئة.  وأمراض  والسرطان 

المدخنون أيًضا من اإلقالع عن التدخين حتى 

بالتدخين،  مرتبطة  بأمراض  اإلصابة  بعد 

االنسداد  مرض  أو  التاجي  القلب  مرض  مثل 

الرئوي المزمن.

كما أن التدخين يسبب أضرارا أخرى عديدة 

مثل أمراض الرئة - يزيد التدخين من مخاطر 

اإلصابة بأمراض الرئة طويلة األمد مثل مرض 

الكثير  أن  حين  في  المزمن،  الرئوي  االنسداد 

يمكن  ال  التدخين  عن  الناجم  الرئة  تلف  من 

يمكن  التدخين  عن  التوقف  لكن  إزالته، 

يلحق  الذي  الضرر  من  المزيد  من  يقلل  أن 

المدخنين  من  العديد  ويالحظ  بالرئتين، 

والبلغم  المزمن  السعال  من  يعانون  الذين 

األولى  السنة  خالل  األعراض  هذه  في  تحسًنا 

التدخين  ويرتبط  التدخين  عن  التوقف  بعد 

ويصعب  بالربو،  اإلصابة  خطر  بزيادة  أيًضا 

عالج الربو لدى األشخاص الذين يدخنون.

حوالي  عن  مسؤول  السجائر  تدخين  ان  كما 

ويقلل  الرئة  سرطان  حاالت  من  بالمائة   90
اإلقالع عن التدخين من خطر اإلصابة بسرطان 

الرئة في غضون خمس سنوات من التوقف،

العظام  كثافة  فقدان  من  التدخين  يزيد  و 

بكسور  اإلصابة  خطر  من  ويزيد  وهشاشته 

الورك عند النساء، يبدأ التوقف عن التدخين 

 10 حوالي  بعد  الخطر  هذا  وإزالة  تقليل  في 

العظام  فقدان  في  زيادة  لوحظ  وكما  سنوات 

لدى الرجال الذين يدخنون.

الخنجي  عبدالحميد  الدكتورة  ويضيف 

إصابة  مخاطر  يقلل  التدخين  عن  االقالع  ان 

التعرض  يرتبط  حيث  واألصدقاء،  العائلة 

الحاالت  من  بعدد  السلبي  السجائر  لدخان 

البالغون  الخطيرة،ويتعرض  الصحية 

في   20 بنسبة  أعلى  بمعدل  متزايد  لخطر 

بالمرضى  مقارنة  الشرايين  لتصلب  المائة 

السلبي باإلضافة  الذين لم يتعرضوا للدخان 

القلب  وأمراض  الرئة،  بسرطان  لإلصابة 

األطفال  ويتعرض  الدماغية  والسكتة  التاجية 

لخطر  السلبي  للتدخين  يتعرضون  الذين 

المفاجئ  الرضيع  موت  متالزمة  من  متزايد 

والتهابات  األخرى  التنفس  ومشاكل  والربو 

القلب  بأمراض  واإلصابة  السمع  وفقدان  األذن 

واألوعية الدموية أو السرطان في وقت الحق من 

الحياة، كما تتعرض النساء المدخنات أثناء 

الحمل لخطر متزايد من حدوث مضاعفات بما 

في ذلك الوالدة المبكرة واإلجهاض ووالدة جنين 

ميت.

كبيرة  صحية  فوائد  التدخين  عن  لإلقالع 

وفورية للرجال والنساء من جميع األعمار كلما 

الفوائد  زادت  مبكرًا  التدخين  عن  اإلقالع  كان 

قبل  التدخين  عن  أقلعوا  الذين  واألشخاص 

خالل  الوفاة  خطر  من  يقللون  الخمسين  سن 

النصف،  بمقدار  القادمة  عاًما  عشر  الخمسة 

ان  كما  التدخين،  في  يستمرون  بمن  مقارنة 

بسرعة  يقلل  أن  يمكن  التدخين  عن  اإلقالع 

اإلقالع  من  واحد  عام  فبعد  المخاطر،  هذه  من 

عن التدخين، تنخفض مخاطر الوفاة بسبب 

أمراض القلب التاجية بمقدار النصف تقريًبا.

يعانون  الذين  المدخنين  من  العديد  ويالحظ 

تحسن  حدوث  والبلغم  المزمن  السعال  من 

في هذه األعراض خالل العام األول بعد التوقف 

عن  التام  االمتناع  أّن  كما  التدخين،  عن 

بسرطان  اإلصابة  خطر  من  يقلل  التدخين 

ان  حيث  سنوات  خمس  غضون  في  الرئة 

تدخين السجائر مسؤول عن حوالي  90 % من 

حاالت سرطان الرئة، وَيحد من خطر اإلصابة 

بسرطانات أخرى مثل سرطان الرأس والرقبة 

يخص  وفيما  والمثانة،  والبنكرياس  والمريء 

التدخين  عن  فاإلقالع  الهضمية  القرحة  مرض 

التئام  معدل  من  ويزيد  الخطر  هذا  من  يقلل 

مرض  ان  حين  في  تطورها،  حال  في  القرحة 

اإلصابة  نسبة  زيادة  لوحظ  العظام  هشاشة 

واإلصابة  الذكور،  من  المدخنين  لدى  به 

بكسور الورك لدى النساء الُمدخنات.

ترك العادات المصاحبة

بها  يمر  مراحل  أربع  هناك  تكون  ما  عادة 

تشمل  والتي  اإلقالع،  عملية  في  المدخنون 

ولكن  التدخين  عن  اإلقالع  في  والتفكير  التأمل 

يفكر  حيث  عنه  لإلقالع  استعداد  على  ليس 

هذه  في  التدخين  عن  اإلقالع  في  المدخنون 

في  بذلك  للقيام  يخططون  لكنهم  المرحلة، 

وقت ما في المستقبل القريب )ربما ستة أشهر 

أو أقل(، حيث تكون القناعة قد تكونت في هذه 

وهم  مشكلة،  يمثل  التدخين  بأن  المرحلة 

تمنعهم  التي  العقبات  على تحديد  منفتحون 

المرحلة  وتأتي  التدخين.  عن  اإلقالع  من 

لإلقالع،  والتحضير  االستعداد  وهي  الثانية 

عن  اإلقالع  على  العمل  هي  الثالثة  والمرحلة 

عبارة  الرابعة  المرحلة  تكون  فيما  التدخين، 

عن المحافظة واالستمرار بعدم التدخين.

المعافاة  قسم  خالل  من  المؤسسة  وتقدم 

خدمات االقالع عن التدخين من خالل محورين 

هما محور من خالل تقديم الخدمات العالجية 

في  التدخين  عن  باإلقالع  خاصة  عيادات  في 

عدد  بلغت  حيث  الصحية  المراكز  مختلف 

العيادات 13 عيادة وبلغ عدد الزيارات في الربع 

من  وأكثر  زيارة   850 من  أكثر   2022 من  األول 

ان  استطاعوا   15% حوالي  بينهم  مريض   600
كانت   2021 في  بينما  التدخين،  عن  يقلعوا 

زيارة   3200 من  أكثر  للعيادات  الزيارة  عدد 

العيادة  في  تابعوا  مريض   2200 من  أكثر  مع 

يقلعوا  أن  استطاعوا  18%  حوالي  بينهم 

وقائية  خدمات  أيضا  وهناك  التدخين،  عن 

وتوعوية من خالل البرامج والحمالت التوعوية 

من  المجتمع  طبقات  لمختلف  والمحاضرات 

المدارس والجامعات والمؤسسات

المراكز  13مركزا من  في  العيادة  وتتوافر هذه 

الصحية  الرعاية  لمؤسسة  التابعة  الصحية 

األولية عيادات اإلقالع عن التدخين والتي يمكن 

الملف  النظر عن مكان  بها بغض  حجز موعد 

الصحي للشخص المدخن الراغب في العالج 

والضعاين  الخطاب  بن  وعمر  الغرافة  وهي 

والرويس  الخيل  وروضة  الصديق  وابوبكر 

ولعبيب والوكرة وجامعة قطر والوعب ومعيذر 

عبر  األول  محورين  على  وترتكز  والوجبة، 

تغيير النمط السلوكي للمدخن بابتعاده عن 

العالجي  هو  الثاني  والمحور  التدخين،  عادة 

لإلقالع  المناسبة  األدوية  توفير  في  ويكمن 

المدخن  حاجة  تغطي  والتي  التدخين  عن 

للنيكوتين و)تسمى بدائل النيكوتين(.

{  د.عبدالحميد الخنجي

مســـــؤول عــن »90 %« مــــن حــــاالت ســرطـان الــرئـــة 

$ الدوحة

تشارك مؤسسة الرعاية الصحية األولية منظمة 
الصحة العالمية وشركاؤها في 31 مايو من كل عام 

االحتفال باليوم العالمي لالمتناع عن التدخين والذي 
يأتي هذا العام 2022 تحت شعار »التبغ يهّدد بيئتنا«. 

وتهدف الحملة إلى زيادة وعي الجمهور بأثر التبغ على 
البيئة بدءا بزراعته وإنتاجه وتوزيعه وانتهاء بنفاياته، 

مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ 
والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهالكه.
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أطلقوا وسما على »تويتر«.. ووصفوه بـ »التعجيزي«

»الفيزياء« يحبط طلبة الثانوية

وزارة  الوسم،  عبر  وطالب  األمور  أولياء  ودعا 

االختبار  صعوبة  مراعاة  إلى  والتعليم  التربية 

األسئلة  درجات  توزيع  ويتم  التصحيح،  عند 

كما  االختبار،  أسئلة  باقي  على  الصعبة 

أوضحوا أن االختبار جاء معقدًا، واحتاج إلى وقت 

طويل لإلجابة عليه، مع التركيز والتعمق أثناء 

نهاية  مع  الطالب  معظم  خروج  بدليل  اإلجابة، 

الوقت على غير العادة. 

الطالب  أن  إلى  تدويناتهم  في  المغردون  وأشار 

االختبار  صعوبة  من  عانوا  أنفسهم  المتفوقين 

أو  المقالية  األسئلة  سواء  أسئلته  وغموض 

تعتبر  الصعبة  األسئلة  فنسبة  الموضوعية، 

كبيرة ودرجاتها فوق الـ »14« درجة، كما أن ألول 

الحل،  من  أكثر  النظري  فيزياء  امتحان  مرة 

حيث أوضحت إحدى الطالبات أنها حفظت »40« 

واتفق  مقاليا،  االختبار  جاء  األخير  وفي  قانونًا 

منتهى  في  كان  االختبار  أن  على  الطالب  معظم 

تتوقف  لم  االختبار  أن  وأوضحوا  الصعوبة، 

المقالية  سواء  األسئلة  غموض  على  صعوبته 

مراعاته  عدم  في  وإنما  فقط،  االختيارية  أو 

التي تتفاوت فيما بينها مما  الطالب  لمستويات 

أربك األجواء داخل قاعات االمتحان.

ـ  »اختبار  وسم  في  مغردون  طلبة  وتساءل 

في  الترند  تصدر  الذي  تعجيزي«  ـ  الفيزياء 

المناهج  تناول  عدم  أسباب  عن  أمس  تويتر 

العالية،  للقدرات  الصعبة  األفكار  الدراسية 

ال تكون  الطالب استيعابها حتى  لكي يستطيع 

عن  وعبروا  االختبار،  في  بها  يتفاجأ  مرة  كأول 

استيائهم من اختبار مادة الفيزياء، وسط حالة 

مستوياتهم  بمختلف  الطلبة  بين  اإلحباط  من 

بعض  وصف  إذ  االختبار،  صعوبة  بسبب 

الطلبة االختبار بالتعجيزي.

الدوحة          $ التركيز على 
األسئلة النظرية 

وتوزيع أكبر 
الدرجات عليها 

الطالب 
المتفوقون 

أنفسهم عانوا من 
صعوبة االختبار 

أطلق مغردون من طلبة الثانوية العامة وسم »اختبار _ الفيزياء 
معربين  »تويتر«،  القصيرة  التدوينات  موقع  على  تعجيزي«   _
خالله عن استيائهم من صعوبة اختبار الفيزياء، مشيرين إلى أن 
االختبار تضمن أسئلة مقالية، حيث اشتكى الطالب من التركيز 
على األسئلة النظرية وتوزيع أكبر الدرجات عليها، بالرغم من أن 

الفيزياء قوانين ومعادالت. 
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حول تعزيز ثقافة اإلبالغ عن المخالفات في المؤسسات الحكومية

»الرقابة اإلدارية« تنظم برنامجا تدريبيا

والشفافية  اإلدارية  الرقابة  هيئة  نظمت 

واألعمال،  للمال  قطر  أكاديمية  مع  بالتعاون 

اإلبالغ  برنامجا تدريبيا حول: »تعزيز ثقافة 

الحكومية  المؤسسات  في  المخالفات  عن 

وكيفية التعامل معها«، وقد استمر البرنامج 

من  يوميًا  ساعات  أربع  لمدة  التدريبي 

من  الفترة  خالل  صباحًا،  التاسعة  الساعة 

.2022 2 يونيو  29 مايو إلى 
مدراء  يستهدف  الذي  البرنامج  خالل  وتم 

والجودة،  التخطيط  ومدراء  العامة  العالقات 

عنها،  التبليغ  يجب  التي  المخالفات  بيان 

اإلدارية  المخالفات  بين  الفرق  وتوضيح 

مالي،  أو  إداري  فساد  تشكل  التي  وتلك 

من  يمكن  التي  اآلليات  شرح  إلى  باإلضافة 

على  القدرة  مع  المخالفات  عن  اإلبالغ  خاللها 

الشأن،  هذا  في  الدولية  بالمعايير  األخذ 

في  الوسائل  ألفضل  تصور  وضع  وكذلك 

هذا  في  المتميزة  الدولية  الممارسات  ضوء 

الدولة  لمؤسسات  الفعلي  والواقع  المجال 

الثقة  الكتساب  تواجهه  التي  والتحديات 

أفضل  بيان  مع  المؤسسية،  المنظومة  في 

بها  األخذ  يمكن  التي  والوسائل  السبل 

في  المعنية  للجهات  بتفعيلها  والتوصية 

ضوء المعطيات المتاحة.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار خطة 

اإلدارية  الرقابة  هيئة  تنتهجها  التي  التطوير 

المسؤولين  قدرات  لتعزيز  والشفافية 

المعارف  العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم 

والعملية  العلمية  بقدراتهم  ترتقي  التي 

من  والوقاية  والشفافية  النزاهة  مجاالت  في 

ركيزة  بناء  في  يسهم  الذي  األمر  الفساد، 

مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030 تتمثل في 

البشرية. التنمية 

والشفافية  اإلدارية  الرقابة  هيئة  أن  ويذكر 

والتدريبية  التثقيفية  البرامج  بوضع  قامت 

موظفي  وخاصة  الدولة،  موظفي  لتوعية 

على  وتدريبهم  المالية،  المؤسسات 

لكشف  المتطورة  األساليب  استخدام 

في  الهيئة  مع  للتعاون  وتهيئتهم  الفساد 

مع  بالتعاون  الهيئة  نفذت  فقد  المجال،  هذا 

برامج  وطنية  تدريبية  ومؤسسات  مراكز 

منها:  عديدة  مجاالت  في  تدريبية  ودورات 

العمل  وأخالقيات  والشفافية،  النزاهة 

التبليغ  ثقافة  وتعزيز  الوظيفي،  والسلوك 

عن المخالفات.

$ الدوحة

نظمتها إدارة التوعية المرورية

محـاضـــرات لقــائـــدي
دراجــــات توصــيـل الطلـبــات

مايو  و31   30 يومي  المرورية  التوعية  إدارة  عقدت 

محاضرات  للمرور،  العامة  اإلدارة  بمسرح   2022
توعوية لقائدي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل 

الطلبات، وتأتي هذه المحاضرات، في إطار الجهود 

التي تبذلها اإلدارة لرفع مستوى الوعي المروري لدى 

هذه الفئة من مستخدمي الطريق.

أبرزها:  المحاور  من  عددا  المحاضرات  وتناولت 

منها  المرورية  الحوادث  إلى  تؤدي  التي  األسباب 

الزائدة،  السرعة  وعقوبة  القيادة  أثناء  االنشغال 

تجنب  بكيفية  توعوية  رسائل  تضمين  وتم 

كالدخول  القيادة،  أثناء  الشائعة  األخطاء  أبرز 

شكل  في  الطرقات  في  السير  أو  السيارات  بين 

لسائقي  كبيرا  إزعاجا  يشكل  مما  مجموعات، 

المفاجئ  الدخول  وكذلك  الطريق،  في  المركبات 

خاصة  متوقع  وغير  سريع  بشكل  المسار  وتغيير 

في الشوارع الداخلية.

قبل  من  والمقترحات  األسئلة  بعض  طرح  تم  كما 

على  اإلجابة  وتمت  المحاضرات،  في  المشاركين 

كافة استفساراهم. 

وتدعو اإلدارة العامة للمرور، قائدي الدراجات النارية 

الخاصة بتوصيل الطلبات بأهمية اتباع اشتراطات 

السالمة المرورية لتوخي الحوادث المرورية.

بمؤسسة حمد الطبية

تحديث النظام الخاص بالمعلومات اإلكلينيكية
النظام  تحديث  عن  الطبية  حمد  مؤسسة  أعلنت 

سيبدأ  حيث  اإلكلينيكية،  بالمعلومات  الخاص 

 2022 يونيو   3 الموافق  الجمعة  غٍد  يوم  التحديث 

12.01 صباحا، وسيكتمل بحلول  في تمام الساعة 

الساعة 9 مساًء في نفس اليوم.

مكن  اإلكلينيكية،  المعلومات  نظام  أن  ويذكر 

الرعاية  ومؤسسة  الطبية  حمد  مؤسسة  من  كل 

المرضى  سجالت  تخزين  من  األولية  الصحية 

الوصول إليها إلكترونيا وبصورة سرية تامة. 

األخرى  الطبية  والكوادر  لألطباء  النظام  هذا  ويتيح 

المتعلقة  الطبية  البيانات  كافة  على  الحصول 

بالمريض مثل تاريخه المرضي واألدوية الموصوفة 

هامة  أخرى  معلومات  وأي  الطبية  والمالحظات  له 

إلكترونيا، األمر الذي سيعمل على تطوير أساليب 

الرعاية  ومؤسسة  الطبية  حمد  بمؤسسة  العمل 

في  الرعاية  دمج  عملية  ويدعم  األولية  الصحية 

الرعاية  تقديم  فيها  يتم  التي  المناطق  مختلف 

الصحية.
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مع بدء تنفيذ قرار حظر العمل نهارا

جوالت تفتيشية على المواقع

العمل  وزارة  في  العمل  تفتيش  إدارة  بدأت   

بتنفيذ جوالت تفتيشية ميدانية على مواقع 

عمل  حظر  قرار  لتطبيق  يوم  أول  مع  العمل 

التزام  من  للتأكد  النهار  فترة  خالل  لعمال 

الشركات بأحكام القرار خالل األشهر المقبلة، 

كما تقوم بحملتها التوعوية السنوية ألماكن 

حول  العمال  على  المنشورات  وتوزيع  العمل 

والتأكيد  الحرارى،  االجهاد  من  الوقاية  سبل 

على واجب الشركات في االلتزام بحظر العمل 

من 10 ص حتى 3:30 م خالل شهور الصيف، 

 2021 لسنة   17 رقم  الوزاري  للقرار  تطبيقا 

بشأن االحتياطات الالزمة لحماية العمال من 

الصيف،  فترة  في  الحراري  اإلجهاد  مخاطر 

اعتباًرا من 1 يونيو المقبل وحتى 15 سبتمبر 

القادم. ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة 

صباًحا،  العاشرة  الساعة  بعد  الصباحية 

وذلك  عصًرا،  والنصف  الثالثة  الساعة  إلى 

لألعمال التي تؤدى في أماكن العمل الخارجية 

المزودة  غير  المظّللة  واألماكن  المكشوفة، 

بوسائل التهوية المناسبة، فيما يعود العمال 

لعملهم في أماكن العمل الخارجية المكشوفة 

الثالثة  الساعة  بعد  المسائية  الفترة  في 

والنصف عصًرا.

ويلزُم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها 

المباشرة،  الشمس  مواقع عمل تحت أشعة 

على  يسهل  ظاهر  مكان  في  جدواًل  تضَع  بأن 

ساعات  بتحديد  عليه،  االطالع  العمال  جميع 

العمل اليومية، طبًقا ألحكام القرار المذكور.

اإلجراءات  كافة  التفتيش  فرق  وستتخذ 

ألحكام  المخالفة  الشركات  ضد  القانونية 

القرار، وذلك بإغالق مواقع العمل، حيث يهدُف 

بيئة  وتأمين  اإلصابات  من  الحد  إلى  القرار 

عمل مناسبة. كما تنفذ فرق تفتيش العمل 

وذلك  السنوية،  التوعوية  الحمالت  بالوزارة 

العمال في  التوعوية على  المنشورات  بتوزيع 

كافة،  الدولة  بأنحاء  المختلفة  العمل  مواقع 

توعوية  ولقاءات  ندوات  عقد  إلى  باإلضافة 

للعمال والشركات.

عدم  الشركات  بأصحاب  الوزارُة  وأهابت 

مخالفة أحكام القرار، وضرورة تطبيقه حفاًظا 

على سالمة وصحة العمال خالل فترة الصيف، 

القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  سيتم  فيما 

للشركات المخالفة للقرار.

الشركات  التزام  ضرورة  على  الوزارة  وتؤكد 

اإلشعاعية  الرطبة  الحرارة  درجة  بمؤشر 

لجهاز WBGT في جميع أوقات العمل، بما فيها 

األعمال التي تؤدى خارج أوقات الحظر صباحًا 

بأحدث  المفتشين  تزويد  تم  حيث  لياًل،  أو 

لذلك،  المخصصة  والقياس  الرصد  أجهزة 

كافة  على  بالمرور  يقومون  بدورهم  والذين 

القياسات  وإجراء  األوقات  هذه  في  المنشآت 

ضد  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  الالزمة، 

الشركات المخالفة.

من  التخفيف  القرار  من  الهدف  أن  وأوضحت   

يتعرض  قد  الذي  الحرارّي  اإلجهاد  مخاطر 

والسالمة  الصحة  خطط  ويدعم  العمال،  له 

والتي  الصيف،  فترة  خالل  تنفيذها  المقرر 

المتمثلة  الجديدة  الّتدابير  تتزامن مع تنفيذ 

في وضع خطة مشتركة مع الشركات والعمال 

لتقييم مخاطر اإلجهاد الحراري وتخفيف آثاره 

وتحديثها دوريًا، على أن يتم االحتفاظ بنسخة 

عليها  ليطلع  العمل  مكان  في  التقييم  من 

مفتشو العمل، توفير التدريب لجميع العمالة 

على التعامل مع اإلجهاد الحراري بحلول شهر 

مايو من كل عام.

يجب  التي  االشتراطات  بعض  على  وأكدت 

وهي  الصيف  خالل  العمل  أماكن  في  توافرها 

توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين 

العمل،  فترة  طوال  مناسبة  برودة  بدرجة 

وصول  يسهل  مظللة  استراحة  أماكن  وتوفير 

الحماية  توفير  في  فعالة  إليها،وتكون  العمال 

عند  العالية  والحرارة  الشمس  أشعة  من 

حماية  بمعدات  العمال  وتزويد  االستراحة، 

فيها  الحار،بما  للطقس  مالئمة  شخصية 

الفاتحة،  الفضفاضة  الخفيفة  المالبس 

لتشخيص  سنوية  طبية  فحوصات  وإجراء 

وإدارة األمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر 

اإلجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع 

االحتفاظ بسجالت تلك الفحوصات، وتدريب 

المهنية  والصحة  السالمة  ومشرفي  مسعفي 

في مكان العمل لتوفير التوجيهات واإلسعافات 

حرارة  درجة  قياس  واعتماد  للعمالة،  األولية 

أن  )WBGT(،على  الكروية  الرطبة  الُبصيلة 

المعايير  كل  التقييم  ذلك  بشأن  يراعى 

الشمس،والرطوبة  كأشعة  المناخية 

النسبية،وحرارة الهواء، وسرعة الرياح، واتخاذ 

ورصد  المؤشرات،  ارتفاع  حال  في  يلزم  ما 

في  المناخية  الظروف  مستويات  وتسجيل 

التي  األماكن  في  العمل  وإيقاف  العمل،  مكان 

يزيد مؤشر الحرارة على )32,1( درجة.

وزارة  بها  قامت  التي  الجهود  وساهمت  هذا 

خالل  من  الماضية  السنوات  خالل  العمل 

تقليل  في  الوقائية  والتدابير  التوعية  حمالت 

باالضطرابات  المصابين  األشخاص  عدد 

المرتبطة باإلجهاد الحراري.

محمد أبوحجر كتب

حظر العمل من العاشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف مساء

توزيع المنشورات على العمال حول سبل الوقاية من اإلجهاد الحراري

اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة

بدعم أهل الخيرمع شركاء الحركة اإلنسانية الدولية

»الهالل« يبحث سبل 
الدعم للمتضررين بأفغانستان

»قطر الخيرية« تفتتح 
مركزا صحيا في الصومال

اجتماع  القطري  األحمر  الهالل  عقد 

الشراكات للهالل األحمر األفغاني، والذي 

استمر لمدة 3 أيام متواصلة، بمشاركة 

الجانبين،  مسؤولي  كبار  من  عدد 

مكونات  لمختلف  ممثلين  إلى  باإلضافة 

الدولية للصليب األحمر والهالل  الحركة 

اجتماع  افتتاح  مراسم  حضر  األحمر. 

محمد  فيصل  السيد  الشراكات 

العمادي، المدير التنفيذي للهالل األحمر 

ألقى كلمة أكد فيها على  الذي  القطري، 

شركاء  بين  والتنسيق  التعاون  أهمية 

األحمر  الهالل  بدعم  المعنيين  الحركة 

على  يأتي  ما  وهو  الشقيق،  األفغاني 

للهالل  الخارجي  العمل  أولويات  رأس 

اإلنساني  دوره  إطار  في  القطري،  األحمر 

واختصاصه  قطر،  لدولة  المساند 

الساحة  في  والتنموي  اإلغاثي  بالعمل 

مجال  في  وكذلك  الدولية،  اإلنسانية 

الدبلوماسية والمناصرة اإلنسانية.

للفعالية  الحاضرين  بين  من  وكان 

األفغاني  األحمر  الهالل  من  رسمي  وفد 

الحق  مطيع  مولوي  السيد  برئاسة 

إلى  بالوكالة،  الجمعية  رئيس  خالص 

جانب ممثلي جمعيات الصليب األحمر 

والدنمارك  السويد  في  األحمر  والهالل 

وتركيا  وبريطانيا  وفنلندا  والنرويج 

من  وغيرها  والكويت  واليابان  وكندا 

االتحاد  على  عالوة  الوطنية،  الجمعيات 

األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي 

والهالل األحمر، واللجنة الدولية للصليب 

هذه  من  الهدف  تمثل  وقد  األحمر. 

تطورات  آخر  استعراض  في  النقاشات 

وما  أفغانستان،  في  اإلنساني  الوضع 

حياة  على  أثرت  تعقيدات  من  يكتنفه 

الفئات  وخصوصًا  األفغاني،  الشعب 

بالنزاعات  المتأثرين  من  ضعفًا  األشد 

والكوارث على مدار 5 عقود متواصلة.

تقديمها  تم  التي  المداخالت  خالل  ومن 

سعى  االجتماع،  جلسات  امتداد  على 

حول  عام  تصور  تكوين  إلى  المشاركون 

طبيعة الوضع على أرض الواقع، وتبادل 

للجمعيات  يمكن  ما  حول  واألفكار  الرؤى 

القيام  الدولية  والمنظمات  الوطنية 

األفغاني  األحمر  الهالل  لمساندة  به 

ظل  في  األزمة،  الحتواء  سعيه  في 

والدولية.  واإلقليمية  المحلية  المعطيات 

الحوارية  الجلسات  أتاحت  فقد  كذلك 

والمانحة  الداعمة  الجهات  أمام  الفرصة 

التي  األسئلة  من  مجموعة  تطرح  كي 

تحتاج إلى إجابات حول األزمة اإلنسانية 

بالخطة  يتعلق  فيما  وخاصًة  األفغانية، 

األحمر  للهالل  الخمسية  االستراتيجية 

األفغاني.

بدعم من أهل الخير في قطر، افتتحت 

في  صحيا  مركزا  الخيرية  قطر 

في  الند  بونت  بوالية  بوصاصو  مدينة 

الصومال، وينتظر أن يستفيد منه أكثر 

الفقيرة  األسر  من  شخص  آالف   10 من 

في المنطقة والمناطق المجاورة.

حضر افتتاح المركز، السيد عبدالغني 

أحمد اسماعيل عمدة مدينة بوصاصو، 

والسيد سعيد محمد ورابي، وكيل وزارة 

مسؤولي  من  وعدد  الند،  بونت  صحة 

القطاعات المختلفة لوزارة الصحة.

الصحة  أقسام  من  المركز  ويتكون 

والطوارئ،  الطبي،  والكشف  اإلنجابية، 

واألشعة،  والمختبر،  والتطعيم، 

باإلضافة  اإلدارة،،  وغرفة  والصيدلية 

للمرافق الخدمية.

التي  الصحية  الخدمات  وتساهم 

المستوى  تحسين  في  المركز،  يوفرها 

معدالت  وخفض  وتقليل  الصحي، 

دون  واألطفال  الحوامل  األمهات  وفيات 

انتشار  معدل  وتقليل  الخامسة،  سن 

األمراض المعدية والمستوطنة.

ورابي،  محمد  سعيد  السيد  وأوضح 

في  الند  بونت  صحة  وزارة  وكيل 

الخيرية  قطر  أن  الشرق،  محافظة 

القطاع  تنمية  في  بفعالية  تساهم 

الصحي في الصومال عموما وخصوصا 

تشييد  تم  حيث  الند،  بونت  والية  في 

المدن  في  الصحية  المراكز  من  عدد 

والتي ساهمت  المختلفة في بونت الند 

للفئات  الصحية  الخدمات  إيصال  في 

والبوادي،  القرى  في  احتياجًا  األكثر 

وهذا الفضل يعود للمحسنين من أبناء 

الشعب القطري الشقيق.

ر السيد عبدالغني أحمد 
َّ

ومن جانبه عب

عن  بوصاصو،  مدينة  عمدة  اسماعيل، 

بالغ شكره وتقديره ألهل الخير في قطر 

ولقطر الخيرية على تنفيذ هذا المشروع 

تحتاج  كانت  المنطقة  هذه  إن  وقال: 

لمثل هذا المشروع، حيث إن أقرب مركز 

المنطقة  ألهالي  صحية  خدمات  يقدم 

المستفيدة يبعد 5 كيلومترات. 

وقت  في  الصحي  المركز  افتتاح  ويأتي 

الصومال  في  الصحي  القطاع  فيه  تأثر 

معظم  ضربت  التي  الجفاف  بأزمة 

تضاعفت  حيث  الصومالية،  األقاليم 

المرافق  تزور  كانت  التي  األعداد 

أهمية  من  يضاعف  ما  وهو  الصحية، 

تدشين المركز في هذا التوقيت.

الجدير بالذكر أن قطر الخيرية شّيدت 

في  صحية  مراكز   5 الماضي،  العام  في 

وجنوب  وجلمدغ،  الند،  بونت  واليات 

غربي الصومال، وفي إقليم بنادر .

{ جانب من النقاشات 

{ صورة جماعية في ختام االجتماعات
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خالل االحتفال باليوبيل البالتيني للملكة إليزابيث الثانية.. السفير ويلكس:

التخطيط لالرتقاء بالعالقات القطرية ـــ البريطانية 

 

بثينة  السيدة  سعادة  من  كل  انضم 

التربية  وزيرة  النعيمي،  الجبر  علي  بنت 

السيد  وسعادة  العالي،  والتعليم  والتعليم 

المناعي،  محمد  بن  علي  بن  محمد 

المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير 

وزير  الزهاوي،  ناظم  السيد  سعادة  إلى 

مارتن  )طيار(  والفريق  البريطاني  التعليم 

سامبسون، كبير مستشاري الدفاع للشرق 

ويلكس،  جون  السيد  وسعادة  األوسط، 

السفير البريطاني لدى دولة قطر وأكثر من 

البريطانية  السفارة  ضيوف  من  ضيف   600
لجلوس  البالتيني  باليوبيل  لالحتفال 

العرش  على  الثانية  إليزابيث  الملكة  جاللة 

مرسى  فندق  في  الحفل  وأقيم  عاًما.   70 منذ 

مالذ كمبينسكي.

كبار  من  عدد  الضيوف  بين  من  كان 

الشخصيات القطرية وشخصيات بارزة في 

الدبلوماسي  والسلك  البريطانية  الجالية 

باإلضافة  الدولي،  األعمال  مجتمع  وممثلو 

إلى شخصيات من قطاعات اإلعالم والتعليم 

األولمبي  ذلك  في  بما  والرياضة  والثقافة 

ريدغريف.  ستيف  سير  البارز  البريطاني 

بين  القوية  بالشراكة  الجميع  واحتفل 

دولة قطر والمملكة المتحدة والتقدم المحرز 

حاليا في العالقات بين البلدين وحكومتيهما 

بعزف  الضيوف  استمتع  كما  وشعبيهما، 

القطرية  المسلحة  القوات  موسيقى  فرقة 

وفرقة الدوحة للجاز.

وزير  الزهاوي،  ناظم  السيد  سعادة  وقال 

ألقاها في هذه  البريطاني في كلمة  التعليم 

معكم  بوجودي  جًدا  فخور  »إنني  المناسبة: 

واالحترام  الود  أواصر  تزيد  أن  وآمل  اليوم 

في  الوقت.  بمرور  بلدينا  بين  المتبادلين 

إليزابيث  الملكة  جاللة  كانت   ،1979 عام 

الثانية أول رئيسة دولة تزور دولة قطر، ومن 

احتفلنا  بلدينا  بين  قوية  صداقة  بدأت  هنا 

بريطانيا  إن  تفاهم.  مذكرة  بتوقيع  للتو  بها 

كنا  وقد  التنوع  على  وقائمة  منفتحة  دولة 

اآلن  بات  الذي  الدولي  التعاون  نثمن  دائًما 

أكثر أهمية من أي وقت مضى. فبإمكاننا أن 

مستقبال  ونبني  البعض  بعضنا  من  نتعلم 

أفضل من خالل التعليم إذا تبادلنا الخبرات 

فيما بيننا«.

ويلكس،  جون  السيد  سعادة  قال  كما 

البريطاني في كلمته: »طوال عقود  السفير 

الدولية  الشؤون  في  الهائلة  التغييرات  من 

مصدًرا  الملكة  جاللة  كانت  والداخلية، 

لالستمرارية واالستقرار. فقد أثرت في حياة 

على  بقدرتها  المملكة  حدود  خارج  الماليين 

لقد  والجغرافية.  السياسية  الحدود  تجاوز 

تمثلنا؛  دبلوماسية  شخصية  أبرز  كانت 

أواصر  لتعزيز  قدمته  فيما  أحد  يضاهيها  ال 

المملكة  بين  واالحترام  والتفاهم  الصداقة 

المتحدة وبقية العالم«.

وأضاف سعادة السيد جون ويلكس متحدًثا 

الدوحة:  في  قضاهما  اللتين  السنتين  عن 

مارس  في  منصبي  مهام  توليت  أن  »منذ 

نمًوا  بلدينا  بين  العالقات  شهدت   ،2020
بالنفع  تعود  إيجابية  نتائج  عن  أسفر  مهًما 

السمو  صاحب  زيارة  كانت  شعبينا.  على 

المملكة  إلى  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

طيبة  فرصة  الماضي  األسبوع  في  المتحدة 

العظيمة  التاريخية  بعالقاتنا  لالحتفال 

أعلى  مستويات  إلى  بها  لالرتقاء  والتخطيط 

في المستقبل. كانت االتفاقات بشأن زيادة 

ودعم  والطاقة  االستثمار  مجالي  في  التعاون 

للغاية.  إيجابية   2022 قطر  العالم  كأس 

الوزراء  رئيس  إعالن  نال  فقد  ذلك،  ومع 

المواطنين  إعفاء  عن  جونسون  بوريس 

المتحدة  المملكة  يزورون  الذين  القطريين 

من التأشيرة اعتباًرا من عام 2023 الترحيب 

تاريخيان  شريكان  نحن  قطر.  في  األكبر 

البعض  لبعضنا  المتزايدة  أهميتنا  ندرك 

والفرص  المشتركة  التحديات  مواجهة  في 

حظي  حسن  ومن  لي  لشرف  إنه  العظيمة. 

دولة  لدى  المتحدة  المملكة  سفير  أكون  أن 

قطر في مثل هذه المرحلة الواعدة.«

تشكر  أن  البريطانية  السفارة  وتود 

السخية  رعايتها  على  التالية  الشركات 

الرعاة  الملكة،  جاللة  ميالد  عيد  لحفلة 

للسيارات  الفردان  شركة  البالتينيون: 

الذهبيون:  الرعاة   ،)BAE Systems( وشركة 

وشركة   )Gleeds( وشركة   )HSBC( بنك 

نتقدم  كما  لولو،  ماركت  وهايبر   )Deloitte(

 )The Edge Picture( لشركة  أيًضا  بالشكر 

على  كمبينسكي  مالذ  مرسى  فندق  وفريق 

دعمهم.
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كرم الحليوي كتب

ندرك أهميتنا المتزايدة لبعضنا البعض في مواجهة التحديات 

لرؤساء أجهزة المرور

قطر تشارك في المؤتمر العربي

المؤتمر  في  قطر  دولة  تشارك  قنا-  تونس- 

المرور  أجهزة  لرؤساء  عشر  التاسع  العربي 

بمقر  أمس  أعماله  بدأ  والذي  العربية،  بالدول 

العرب  الداخلية  وزراء  لمجلس  العامة  األمانة 

بتونس.

محمد  العميد  المؤتمر  في  الدولة  وفد  ويترأس 

عبدالله الشهواني مدير عام المرور بالوكالة.

ذات  الموضوعات  من  العديد  المؤتمر  ويناقش 

العربية  بالدول  المروري  العمل  بتطوير  الصلة 

وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.

بمناسبة »اليوم العالمي لمكافحة التدخين«

»ثقافي الصم« و»الهالل« ينظمان محاضرة
للصم  االجتماعي  الثقافي  القطري  المركز  نظم 

األحمر  الهالل  جمعية  مع  والتعاون  بالشراكة 

القطري - في مقر »المركز« بمنطقة الوعب في 

محاضرة  مايو2022م،   31 الثالثاء  مساء  الدوحة 

لمكافحة  العالمي  اليوم  بمناسبة  صحية 

رئيس  إدلبي  أحمد  الدكتور  قدمها  التدخين 

التثقيف الصحي التابع لقطاع الشؤون الطبية 

القطري، وجاءت هذه المحاضرة  بالهالل األحمر 

تحت عنوان »كيف ترى حياتك دون تدخين«.

بدر  وميسم  جرار  عائشة  المترجمتان  وقامت 

بترجمة  بالمركز  اإلشارة  لغة  ومدربتا  خبيرتا 

حضرها  والتي  اإلشارة  لغة  إلى  المحاضرة 

ولقيت  الصم  فئة  من  المركز  أعضاء  من  عدد 

وكبيرا.  واضحا  تجاوبا  المحاضرة 

أضرارا  للتدخين  إن  المحاضر  قال  حديثه  في   

خصوصا  الجسم  أجهزة  جميع  على  كثيرة 

السلبي  التدخين  من  محذرا  والرئتين  القلب 

الذي يأتي من خالل مجالسة شخص غير  وهو 

مدخنين ألشخاص  مدخن 

وقال إن التدخين السلبي يموت بسببه سنويا 

أكثر من 600 ألف شخص في العالم أغلبهم من 

الالتي  الحوامل  النساء  ومن  البريئين  األطفال 

دون  التدخين  ألضرار  يتعرضون  أطفاال  بنجبن 

في  حوله  لمن  تسبب  بأنه  المدخن  يشعر  أن 

تلك األضرار.

لمكافحة  مركزا  هنالك  أن  إلى  المحاضر  وأشار 

يمكن  الطبية  حمد  مؤسسة  في  التدخين 

للراغبين في التوقف عن التدخين التوجه إليه 

ألخذ مواعيد طبية تتم برمجتها لهم في الحال. 

من  يتمكن  من  يحصدها  جائزة  أكبر  إن  وقال 

صحته  يربح  أنه  هي  التدخين  عن  التوقف 

ويخسر الدخان. ووواصل بقوله: »من يتخلص 

إنسانا  يخرج  المدخنين  من  التدخين  من 

جديدا وتتغير حياته وكأنه ولد من جديد«.

في مجال مواد ومنتجات المباني الخضراء

اجتماع خليجي بالدوحة يناقش توحيد المواصفات اإلقليمية
الثامن  االجتماع  ناقش  قنا-  الدوحة- 

الخليجية  الفرعية  الفنية  للجنة 

الذي  الخضراء،  المباني  لمواصفات 

القطرية  العامة  الهيئة  أمس  استضافته 

بالمنظمة  ممثلة  والتقييس،  للمواصفات 

الخليجية للبحث والتطوير، خطط الدول 

اإلقليمية  المواصفات  لتوحيد  األعضاء 

لمواد  القياسية  المواصفات  مجال  في 

ومنتجات المباني الخضراء.

إلى  حضرته  الذي  االجتماع،  واستعرض 

جانب دول المجلس، الجمهورية اليمنية، 

خطة  في  المواصفات  مشاريع  من   22
وآخر   ،2022 الجاري  للعام  اللجنة  عمل 

الدولي،  الصعيد  على  القطاع  مستجدات 

بما في ذلك دراسات لحاالت مختلفة على 

نتائجها،  ومناقشة  اإلقليمي،  الصعيد 

المجاالت  في  منها  االستفادة  وكيفية 

مرئية  عروض  على  عالوة  الصلة،  ذات 

مجال  في  األعضاء  الدول  تجارب  تمثل 

استدامة المباني، بغرض تبادل الخبرات 

واالستفادة من الكفاءات والموارد الخليجية 

المتاحة. 

وأكد الدكتور يوسف الحر رئيس اللجنة 

إدارة المنظمة الخليجية  ورئيس مجلس 

خالل  كلمة  في  والتطوير،  للبحث 

يومين،  مدى  على  ُيعَقد  الذي  االجتماع 

الفنية بين  اللجان  على أهمية تفعيل دور 

في  تسهم  والتي  العربية،  الخليج  دول 

االرتقاء بمواصفات المواد واألجهزة الخاصة 

بما  أدائها  ومعايير  الخضراء  بالمباني 

يتناسب مع بيئة ومناخ المنطقة.

مجلس  دول  ومساهمات  بإنجازات  وأشاد 

خالل  مت  ُقدِّ التي  الخليجي  التعاون 

اللجان  مع  أيًضا  والتعاون  االجتماع، 

عمل  استراتيجية  مع  للتوافق  المناظرة 

اللجنة في الفترة المقبلة، وتركيزها على 

االعتبار  بعين  تؤخذ  لم  التي  الجوانب 

إلضفاء  وذلك  سابًقا،  المطلوب  بالقدر 

ومواصفات  نشاطات  على  الشمولية 

اللجنة.

هذه  بين  من  أن  الحر  الدكتور  وأوضح 

التحتية  بالبنى  يتعلق  ما  الجوانب 

واالعتبارات التخطيطية، وتصميم الموقع، 

إضافة لإلدارة البيئية وتصميم المنتجات 

بحيث تسهل إعادة استخدامها. 

محمد  جبر  المهندس  شدد  جهته،  من 

الموصفات  إدارة  مدير  النعيمي  الجبر 

القطرية  العامة  بالهيئة  والمقاييس 

المهم  الدور  على  والتقييس،  للمواصفات 

الخليجية  الفنية  اللجان  به  تقوم  الذي 

اللجنة  سيما  وال  المواصفات،  تطوير  في 

تقوم  التي  الخضراء  للمباني  الحالية 

القياسية  المواصفات  وتبني  بإعداد 

البيئة،  مع  والمتوافقة  الخضراء،  للمباني 

الطاقة،  استهالك  خفض  في  لتساعد 

المستدامة وحماية  التنمية  وتعزيز جهود 

الطبيعية بكفاءة  الموارد  البيئة واستثمار 

لتنعكس على مستقبل المنطقة. 

وأكد المهندس النعيمي دعم الهيئة لجهود 

األهداف  وتحقيق  عملها،  مجال  في  اللجنة 

الفني  العمل  لتعزيز  منها،  المرجوة 

المواصفات  وتوحيد  المشترك،  الخليجي 

بيئة  لتحقيق  الخليجية،  القياسية 

مستدامة.

عبدالله  المهندس  ثمن  جانبه،  من 

الفنية  اللجان  قسم  رئيس  الهدلق 

التعاون  مجلس  لدول  التقييس  بهيئة 

في  قطر  دولة  دور  العربية،  الخليج  لدول 

الفنية  للجنة  الثامن  االجتماع  استضافة 

الخضراء  للمباني  الخليجية  الفرعية 

أعوام  عدة  ذلك  تعّذر  بعد  ا، 
ًّ

حضوري

اللجنة  وجهود  /كورونا/،  جائحة  بسبب 

المشترك،  الخليجي  العمل  تعزيز  في 

اللجنة  إنجازات  من  بعض  إلى  مشيًرا 

مايو   12 في  الفني  المجلس  كاعتماد 

خليجية،  قياسية  مواصفة   19 لـ  الماضي 

الفنية  اللجان  خطط  اعتماده  إلى  إضافة 

مشروًعا   22 تضمنت  والتي   ،2022 للعام 

لمواصفات قياسية خليجية ضمن برنامج 

عمل اللجنة.

بأهمية  منها  استشعاًرا  الهيئة  أن  وذكر 

عمل اللجنة الفنية وحاجة الدول األعضاء 

لمخرجاتها، بصدد تحويل اللجنة الفنية 

أعمالها  في  ترتبط  رئيسية  لجنة  إلى 

العامة  اللجنة  مع  مباشرة  ومخرجاتها 

للمواصفات. 

إدارة  مدير  الربعي  عبدالله  المهندس  أما 

البلديات واإلسكان باألمانة العامة لمجلس 

فأوضح  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 

اللجنة  أهمية  بالمناسبة،  كلمة  في 

لمواصفات  الخليجية  الفرعية  الفنية 

المباني الخضراء في القطاعات اإلنشائية 

وأشاد  والمستقبلية،  الحالية  الخليجية 

المستوى  على  الخليجية  المنظمة  بدور 

المباني  مواصفات  مجال  في  اإلقليمي 

الخضراء ومعايير االستدامة. 

عبدالله  محمد  المهندس  أكد  جانبه،  من 

الدبالن ممثل هيئة التقييس لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، على اهتمام 

الهيئة بمخرجات أعمال اللجنة، والتي من 

شأنها االرتقاء بممارسات البناء والتشييد 

في دول المنطقة. 

المشترك  بالتعاون  سعادته  عن  وعّبر 

العامة  والهيئة  التقييس  هيئة  بين 

القطرية للمواصفات والتقييس والمنظمة 

عمل  في  والتطوير،  للبحث  الخليجية 

مجال  في  مهم  دور  من  لهما  لما  اللجنة 

األبنية الخضراء.

اليوم  الخليجية  المنظمة  واستكملت 

أهم  عن  مرئي  بعرض  االجتماع  من  األول 

تجاربها في مجال المباني الخضراء، ومنها 

للمنتجات،  البيئية  بالعالمة  يتعلق  ما 

القائمة،  المباني  تشغيل  تقييم  ونظام 

وإطالقها لبرنامج تقييم الطاقة في المباني 

 ،)AEE( الطاقة  مهندسي  مؤسسة  مع 

إضافة إلى إنجازات قطاع اإلنشاء في دولة 

المسجلة  المباني  تجاوزت  حيث  قطر، 

في  ساس«  »جي  شهادة  على  والحاصلة 

والتشييد  التصميم،  مراحل  مختلف 

والتشغيل حاجز الـ 2.4 مليار قدم مربعة.

ومن المقرر أن تقوم الوفود الخليجية اليوم 

الخميس، بزيارات ميدانية لعدة مشاريع 

كأس  مشاريع  منها  الدولة،  في  مستدامة 

قطر  ومتحف  الثمامة  كاستاد  العالم 

الجوانب  كافة  على  إطالعها  ليتم  الوطني 

االستدامة  معايير  تطبيق  فيها  تم  التي 

كافة،  العمليات  خالل  الخضراء  لألبنية 

سواء التصميم أو البناء أو التشغيل.

للبحث  الخليجية  المنظمة  وتعتبر 

ربحية  غير  مؤسسة  )جورد(  والتطوير 

لالستثمار  القطرية  الديار  لشركة  تابعة 

االستدامة  مجال  في  تنشط  العقاري، 

وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة  البيئية 

أنشطتها  عبر  المنظمة  وتسعى  إفريقيا، 

المجتمعات  تحول  دعم  إلى  المتنوعة 

العمرانية  والبيئة  المؤسسية  والبنية 

تعزيز  تستهدف  كما  االستدامة،  نحو 

النمو  لتمكين  القدرات  وتطوير  االبتكار 

لألجيال  الكربون  منخفض  المستدام 

الحالية والمستقبلية.
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مؤتمر فن االدخار ينطلق »6« يونيو الجاري
ينطلق مؤتمر »فن االدخار« في السادس من يونيو الجاري، والذي تنظمه جمعية المحاسبين 

ورعاية  )وفاق(  العائلية  االستشارات  مركز  مع  استراتيجية  بشراكة  القطرية  القانونيين 

القانونيين  المحاسبين  جمعية  التنظيم  وشريك  القطرية  الجوية  للخطوط  بالتينية 

المعتمدين البريطانية ACCA وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز وفاق بمدينة لوسيل. 

ويتناول المؤتمر محاور عدة منها: مفهوم وماهية فن االدخار والفرق بينه وبين االستثمار، ودوافع 

وأسباب االدخار، واآلليات والطرق الالزمة لتحقيق االدخار الناجح، ودور جمعيات ومؤسسات 

العمل األهلي في التوعية بأهمية االدخار، ودور القطاع المصرفي في التشجيع على االدخار 

وغيرها من المحاور.

انعقاد ملتقى األعمال القطري- التركماني

تركمانستان ترحب 
باالستثمارات القطرية

الملتقى  في  القطري  الجانب  وترأس 

الكواري  طوار  بن  محمد  السيد  سعادة 

في  قطر،  غرفة  لرئيس  األول  النائب 

حين ترأس الجانب التركماني السيد 

رئيس  رجبوف  دوفليتجلدي  السيد 

تركمانستان،  وصناعة  تجارة  غرفة 

رجال  من  العديد  الملتقى  وحضر 

االعمال ورؤساء الشركات من البلدين. 

وجمهورية  قطر  دولة  إن  طوار  بن  وقال 

وثيقة  بعالقات  ترتبطان  تركمانستان 

الزيارات  خالل  من  ذلك  تتضح  حيث 

والمسؤولين  القادة  بين  المتبادلة 

الخاص  القطاع  وممثلي  الحكوميين 

التفاهم  مذكرات  خالل  من  وكذلك 

بين  الموقعة  التعاون  واتفاقيات 

البلدين في عدد من المجاالت.

فان  ذلك  من  الرغم  على  انه  إلى  وأشار 

البلدين  بينم  التجاري  التبادل  حجم 

الطموحات  مستوى  دون  يزال  ال 

التي  الهائلة  اإلمكانيات  من  بالرغم 

وانهما  خاصة  البلدين  لدى  تتوفر 

العالمية  األسواق  ابرز  من  يعتبران 

عن  معربا  والغاز،  النفط  مجال  في 

في  الخاص  القطاع  يقوم  أن  في  ثقته 

تطوير  نحو  إيجابي  بدور  البلدين  كال 

تشجيع  خالل  من  التجاري  التبادل 

والتركمان  القطريين  األعمال  أصحاب 

تجارية  وتحالفات  شراكات  لتدشين 

واقتصادية.

واعد  سوق  القطري  السوق  أن  وأضاف 

االستثمارات  بكافة  ويرحب  وجاذب 

التركمانية  الشركات  داعيا  األجنبية، 

من  واالستفادة  قطر  في  االستثمار  إلى 

القطاعات  اغلب  في  الفرص  وفرة 

على  تحتية  بنية  ووجود  االقتصادية 

استثماري  ومناخ  عالمي  مستوى 

أصبحت  قطر  ان  إلى  منوها  مشجع، 

كافة  من  المستثمرين  انظار  محط 

دول العالم خاصة مع اقتراب استضافة 

أكد  كما   .2022 العالم  كأس  بطولة 

للمستثمرين  قطر  غرفة  تشجيع  على 

الفرص  الستكشاف  القطريين 

تركمنستان  في  لالستثمار  المتاحة 

فيها. واالستثمار 

دوفليتجلدي  السيد  اعرب  جانبه،  من 

وصناعة  تجارة  غرفة  رئيس  رجبوف 

لغرفة  شكره  عن  تركمانستان 

مؤكدا  اللقاء،  هذا  تنظيم  على  قطر 

قطر  تربط  التي  العالقات  عمق  على 

المجاالت. وتركمنستان في عدد من 

فرصة  يوفر  اللقاء  هذا  أن  رجبوف  وقال 

استكشاف  نحو  الجانبين  لكال  مميزة 

القطاع  بين  للتعاون  المتاحة  الفرص 

القطري  ونظيره  التركماني  الخاص 

مثل  الهامة  القطاعات  من  عدد  في 

واالمن  والتكنولوجيا  والطاقة  الزراعة 

وغيرها. الغذائي 

وعن مناخ االستثمار في تركمانستان، 

آمنا  مكانا  تعتبر  بالده  إن  رجبوف  قال 

بنية  توفر  حيث  لالستثمار  ومناسبا 

ساهمت  متطورة  وتكنولوجيا  تحتية 

االستثمارات  من  مزيد  جذب  في 

البالد. إلى  األجنبية 

تجارة  غرفة  ترحيب  عن  أعرب  كما 

مع  بالتعاون  تركمانستان  وصناعة 

لتوفير  استعدادها  وعن  قطر  غرفة 

المطلوبة  والبيانات  المعلومات  كافة 

في  الراغبين  القطريين  للمستثمرين 

وللتعرف  تركمانستان  في  االستثمار 

التي  والتسهيالت  المحفزات  على 

األجنبي. للمستثمر  بالده  توفرها 

التركمان  األعمال  أصحاب  أن  وأوضح 

يرغبون في تصدير منتجاتهم إلى قطر 

التي تتميز  الزراعية  المنتجات  خاصة 

الفتًا  المناسب،  والسعر  بالجودة 

االستثمارات  بجذب  بالده  اهتمام  إلى 

متنوعة. قطاعات  في  اليها  القطرية 

بيجلي  السيد  قدم  جهته،  ومن 

الدولية  اإلدارة  مدير  درديمورادوف، 

األعمال  ورواد  الصناعيين  باتحاد 

حول  تقديميا  عرضا  بتركمانستان، 

ريادة االعمال في تركمانستان والمزايا 

تقدمها  التي  والتسهيالت  والمحفزات 

في  ساهمت  والتي  األعمال  إلقامة  بالده 

والمشاريع  األعمال  رواد  زيادة مساهمة 

الصادرات  في  والمتوسطة  الصغيرة 

عن  درديمورادوف  وعبر  التركمانية، 

تطلعه لزيادة التعاون بين رواد االعمال 

في  وتركمانستان  قطر  من  كال  في 

كال  في  المتاحة  الواعدة  الفرص  ظل 

البلدين.

سهرة  السيدة  قالت  جهتها  ومن 

الوطنية  الوكالة  رئيس  نائب  امانوفا، 

بالدها  إن  لوجيستيكا«،  »تركمان 

ومواصالت  طرق  شبكة  طورت  قد 

الدول  من  بعدد  تربطها  أن  استطاعت 

من  لعدد  منفذًا  وتعتبر  المجاورة، 

مشيرة  واألوروبية،  اآلسيوية  الدول 

يستهدف  مشروعا  هناك  أن  إلى 

الدول  من  بعدد  تركمانستان  ربط 

إلى  وصواًل  إيران  خالل  من  الخليجية 

األعمال  رجال  امانوفا  ودعت  قطر، 

الفرص  على  للتعرف  القطريين 

بالدها. في  المتاحة  االستثمارية 

{ جانب من المتحدثين في الملتقى 

بحث ملتقى األعمال القطري- التركماني الذي عقد أمس عن طريق االتصال المرئي، سبل 
تعزيز عالقات التعاون التجاري والصناعي وفرص االستثمار المتاحة في البلدين، والدور الذي 

تقوم به كل من غرفتي قطر وتركمانستان في التقريب بين أصحاب االعمال في البلدين 
وتحفيزهم على إقامة تحالفات وشراكات تعزز التبادل التجاري واالستثماري.

بن طوار: فرص استثمارية
واعدة بالسوق القطري 

$ الدوحة

بحصة تبلغ »10 %« لـ»الدولي اإلسالمي« و»10 %« لـ »اإلسالمية للتأمين« و»60 %« لـ»أطالنطا«

إضافة جديدة 
الستثمارات 

»الدولي 
اإلسالمي« 

بالمغرب

البنك يساهم 
بحصة تبلغ 
 »% 40«
من رأسمال 

»أمنية«

تأسيس »التكافلية للتأمين« في المغرب

المالية  الخدمات  في  للتوسع  بالنظر 

على  اإلقبال  وزيادة  التشاركية  والتأمينية 

فقد  المغربية  السوق  في  الخدمات  هذه 

تهدف  تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  اإلعالن  تم 

تكافلي  تأمين  شركة  تأسيس  على  للعمل 

الشركة  باسم  المغربية  المملكة  في 

شركة  من  كل  بين  للتأمين  التكافلية 

السياحي  القرض  وبنك  للتأمين  أطالنطا 

الدولي  قطر  وبنك   CIH المغربي  والعقاري 

القطرية  اإلسالمية  والشركة  اإلسالمي 

للتأمين.

الدار  مدينة  في  المذكرة  توقيع  وجرى 

بحضور  المغربية  بالمملكة  البيضاء 

بن  ثاني  بن  خالد  الدكتور  الشيخ  سعادة 

حسن  محمد  والسيد  ثاني  آل  الله  عبد 

بنصالح.

وقام بالتوقيع السيد محمد حسن بنصالح 

أطالنطا  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

لطفي  والسيد  الشركة،  عن  ممثاًل  للتأمين 

السياحي  القرض  بنك  رئيس  السقاط 

الباسط  عبد  البنك،والسيد  ممثاًل  العقاري 

الدولي  قطر  لبنك  ممثاًل  الشيبي  أحمد 

العبد  إبراهيم  علي  والسيد  اإلسالمي، 

اإلسالمية  القطرية  للشركة  ممثاًل  الغني 

تتوزع  أن  على  المذكرة  وتنص  للتأمين، 

بحيث  تأسيسها  حال  الشركة  حصص 

% من رأس   60 تكون حصة شركة أطالنطا 

والعقاري  السياحي  القرض  وبنك  المال 

 %  10 اإلسالمي  والدولي   %  20 المغربي 

.%  10 واإلسالمية للتأمين 

تأسيس  من  األساسي  الغرض  ويتمثل 

التكافلي  التأمين  بأنشطة  القيام  الشركة 

المغربية  المملكة  في  أنواعها  اختالف  على 

بها  المعمول  واألنظمة  الضوابط  وفق 

لعمل  الناظمة  والتشريعات  األطر  في 

المملكة. في  التأمين  مؤسسات 

التفاهم  مذكرة  توقيع  عن  اإلعالن  ويأتي 

في  للتأمين  التكافلية  الشركة  لتأسيس 

جديدة  توسعية  إضافة  ليشكل  المغرب 

المملكة  في  اإلسالمي  الدولي  الستثمارات 

بنسبة  يساهم  البنك  إن  حيث  المغربية 

الذي  المغربي  أمنية  % من رأسمال بنك   40
وصل عدد فروعه حاليًا إلى 47 فرعًا منتشرة 

في مختلف مناطق ومدن المغرب.

حقق  اإلسالمي  الدولي  البنك  ان  إلى  يشار 

أي  ريال،  مليون   294.9 بلغ  ربح  صافي 

عام  من  األول  الربع  خالل   %  5 نمو  بنسبة 

 .2021 العام  الفترة من  2022 مقارنة بنفس 
الربع  بنهاية  البنك  إيرادات  إجمالي  وبلغت 

ريال،  مليون   593.4 مستوى   2022 األول 

ريال،  مليار   64.8 األصول  إجمالي  بلغ  بينما 

الربع  بنهاية  ريال  مليار   62.3 ب  مقارنة 

كما   ،%  4 نمو  وبمعدل   ،2021 عام  من  األول 

إلى  لتصل  العمالء  ودائع  أرصدة  ارتفعت 

وواصل   %  4.2 نمو  وبمعدل  ريال  مليار   39.8
التشغيلية  الكفاءة  تعزيز  في  جهوده  البنك 

بنهاية  استقرت  حيث  العائد(،  إلى  )التكلفة 

مســــتوى  عند   2022 عــــام  من  األول  الربع 

الملكية  حقوق  إجمالي  وبلغت   %  19.3
بنهاية الربع األول من عام 2022 مستوى  8.3 

مليار ريال، بينما سجلت كفاية رأس المال 

% وهي أعلى بكثير من   17.3 III نسبة  بازل 

التنظيمية. المتطلبات 

مصرفية  حلواًل  االسالمي  الدولي  ويقدم 

تأسس  وقد  والشركات،  لألفراد  إسالمية 

بشكل  ملتزم  وهو   1991 العام  في  البنك 

على  مرتكزا  القطرية  والقيم  بالتراث  تام 

الواحدة  األسرة  ومبدأ  الثقة  هي  ركائز  ثالث 

وااللتزام، ويواصل البنك تطوير هذه الركائز 

عمالئه  قاعدة  احتياجات  مع  يتفق  بما 

استراتيجيته  من  يعزز  كما  المتزايدة، 

الخدمات  أفضل  وتطوير  الرقمي  للتحول 

على  حرصه  ضمن  اإلسالمية  المصرفية 

الشريعة  مع  تتفق  بمنتجات  المساهمة 

اإلسالمية وتلبي توقعات العمالء.

{ الدولي االسالمي{ الشيخ د.خالد بن ثاني يتوسط محمد بنصالح ولطفي السقاط 

$ الدوحة
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إلى »97.8« ألف في إبريل الماضي وفقا لبيانات »التخطيط«

قفزة »635.1 %« في عدد زوار قطر
إحصاءات  )قطر؛  نشرة  أظهرت 

التخطيط  جهاز  عن  الصادرة  شهرية( 

واالحصاء ارتفاع عدد زوار قطر بنسبة 

لتصل  سنوي  أساس  على   %  635.1
 2022 إبريل  في  زائر  ألف   97.85 إلى 

زائر  ألف   13.3 بلغ  مستوى  مع  مقارنة 

.2021 في إبريل 

استئناف  مع  بالتزامن  ذلك  ويأتي 

في  السياحية  واألنشطة  الفعاليات 

يتوقع  فيما  كورونا  قيود  ورفع  قطر 

وويكفيلد  »كوشمان  عن  صادر  تقرير 

والخدمات  لالستشارات  قطر« 

الفندقية  الغرف  عدد  ارتفاع  العقارية 

ألف   29.38 بلغ  مستوى  من  قطر  في 

مستوى  إلى   2021 عام  نهاية  في  غرفة 

بحلول  فندقية  غرفة  ألف   50 يبلغ 

النمو  معدل  أن  إلى  مشيرا   ،2026 عام 

الفندقي  للقطاع  المركب  السنوي 

سيتم  فيما   ،2015 عام  منذ   %  6 يبلغ 

جديدة  فندقية  غرفة  آالف   5 إضافة 

»على األقل« لقطاع الفنادق قبل انطالق 

فيتش  وكالة  وتتوقع   .2022 مونديال 

فيتش  لوكالة  التابعة  سوليوشنز، 

العالمية،  االئتماني  للتصنيف 

عوائد  في  نموًا  قطر  دولة  تحقق  أن 

31.26 مليار ريال  السياحة الدولية من 

 2021 عام  في  دوالر(  مليارات   8 )نحو 

دوالر(  مليار   18( ريال  مليار   67.34 إلى 

 21( ريال  مليار  و76.48   ،2022 عام  في 

 .2023 مليار دوالر( في عام 

النشرة  رصدت  أخرى  ناحية  ومن 

المباعة  العقارات  قيمة  إجمالي  ارتفاع 

شهر  )عن   %  49.5 بمقدار  شهريًا 

 2.18 2022( لتصل إلى مستوى  مارس 

تداوالت  بأن  علما  قطري،  ريال  مليار 

بنسبة  سنويا  ارتفعت  العقارات 

 .)2021 أبريل  شهر  )عن   %  9.2 قدرها 

ارتفاع  أعلى  الدوحة  بلدية  وسجلت 

بلغت  بنسبة  المباعة  العقارات  لقيم 

 .2022 %، عن شهر مارس   179.2
المركزي  وأظهرت بيانات مصرف قطر 

دولة  في  العقارات  أسعار  مؤشر  ارتفاع 

 %  2.08 بنسبة   2021 عام  خالل  قطر 

نقطة   212.22 مستوى  إلى  سنويا 

مع  مقارنة   2021 ديسمبر  بنهاية 

ديسمبر  في  نقطة   207.89 مستوى 

المركزي  قطر  مصرف  وكان   .2020
أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 

العقارات  أسعار  قياس  بهدف   ،2011
بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف 

اإلسالمية العاملة في الدولة من تقييم 

ويمثل  العقاري،  االئتمان  محافظ 

قد  متغيرات  ألي  مبكرًا  إنذارًا  المؤشر 

يؤثر  بما  العقارات  سوق  على  تستجد 

المصرفي  االئتمان  قطاع  على  سلبًا 

واإلنشاءات.  بالعقارات  الخاص 

عام  في  العقارية  التداوالت  وسجلت 

 25.3 نحو  بلغت  إجمالية  قيمة   2021
مليار   2.73 على:  توزعت  ريال،  مليار 

ريال  مليار  و1.77  يناير،  شهر  في  ريال 

ريال  مليار  و2.57  فبراير،  شهر  في 

ريال  مليار  و1.99  مارس،  شهر  في 

في  ريال  مليار  و2.68  أبريل،  شهر  في 

شهر مايو، و2.03 مليار ريال في يونيو، 

و1.75 مليار ريال في شهر يوليو، و1.74 

و2.99  أغسطس،  شهر  في  ريال  مليار 

و1.64  سبتمبر،  شهر  في  ريال  مليار 

و2.1  أكتوبر،  شهر  في  ريال  مليار 

 1.24 ونحو  نوفمبر،  شهر  في  مليار 

وذلك  ديسمبر،  شهر  في  ريال  مليار 

إدارة  عن  الصادرة  البيانات  بحسب 

العدل.  بوزارة  العقاري  التسجيل 

كبير  بدعم  العقاري  السوق  ويحظى 

على  الرأسمالي  الحكومي  اإلنفاق  من 

المدرجة  الكبرى  التنموية  المشاريع 

على  تركز  والتي  الموازنة  ضمن 

الستكمال  الالزمة  المخصصات  توفير 

الرئيسية  المشاريع  مختلف 

باستضافة  المرتبطة  والمشاريع 

البرنامج  ضمن   2022 العالم  كأس 

إلى  باإلضافة  المعتمد،  الزمني 

مشاريع البنية التحتية في القطاعات 

والتعليم،  كالصحة  الرئيسية، 

األمن  ودعم  المواطنين  أراضي  وتطوير 

التحتية  البنية  وتطوير  الغذائي 

واالقتصادية  الحرة  المناطق  في 

لدعم  وذلك  واللوجستية،  والصناعية 

وتعزيز  االقتصادي  التنويع  عملية 

دفعة  العقاري  السوق  وتلقى  النمو. 

االستثمارات  من  حزمة  تدفق  مع  قوية 

لألجانب  السماح  إقرار  بعد  األجنبية 

للضوابط،  وفقا  العقارات  بتملك 

رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدور  عقب 

المناطق  بتحديد   2020 لسنة   28
تملك  القطريين  لغير  فيها  يجوز  التي 

عدد  ويبلغ  بها  واالنتفاع  العقارات 

للعقارات  القطريين  غير  تملك  مناطق 

مناطق  عدد  يبلغ  بينما  مناطق،   9
بالعقارات  القطريين  غير  انتفاع 

مجموع  بذلك  ليسجل  منطقة،   16
لتملك  تخصيصها  تم  التي  المناطق 

القطريين  لغير  بها  واالنتفاع  العقارات 

منطقة.  25
العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  ودشنت 

القطريين  غير  تملك  مكتب  خدمات 

مدينة  في  بها  واالنتفاع  للعقارات 

تملك  خدمات  لتقديم  وذلك  لوسيل، 

نافذة  عبر  بها  واالنتفاع  العقارات 

والمتعاملين.  للمستثمرين  واحدة 

البيع  متطلبات  كافة  المكتب  ويقدم 

السكنية  والوحدات  للعقارات  والشراء 

المشمولة  المناطق  في  والمكاتب 

لسنة   28 رقم  الوزراء  مجلس  بقرار 

يجوز  التي  المناطق  بتحديد   ،2020
العقارات  تملك  القطريين  لغير  فيها 

وضوابط  وشــــروط  بها  واالنتــــفاع 

وانتفاعهم  لها  تملكهم  وإجراءات  ومزايا 

المستفيدين  المكتب  ويمكن  بها. 

في  الملكية  سند  على  الحصول  من 

خالل  من  يوفر  كما  ساعة،  من  أقل 

الداخلية  وزارتا  استحدثته  آلي  نظام 

انتهاء  فور  اإلقامة  إصدار  والعدل 

في  وذلك  االنتفاع،  أو  الملكية  إجراءات 

المنتفع  أو  المتملك  عقار  كان  حال 

عن  قيمتها  تقل  ال  التي  الفئة  ضمن 

 200 يعادل  ما  أي  ريال،  ألف   730
يحصل  بحيث  أميركي،  دوالر  ألف 

إقامة  على  الفئة  هذه  من  العقار  مالك 

طيلة  مستقدم  بدون  وألسرته  له 

صاحب  يحصل  كما  للعقار،  تملكه 

إلى  باإلضافة  به،  المنتفع  أو  العقار 

اإلقامة  مزايا  على  وألسرته،  له  اإلقامة 

والتعليم  الصحة  تشمل  التي  الدائمة 

األنشــطـة  بعض  في  واالســـتثمــار 

قيمة  كـانت  حــال  فـي  التجـــاريـة، 

ألف  و650  ماليين   3 عن  تقل  ال  العقار 

ريال، أي ما يعادل مليون دوالر.

توقعات بارتفاع عدد الغرف الفندقية إلى »50« ألفا بحلول »2026« 

ارتفاع سيولة العقارات المتداولة »49.5 %« إلى »2.18« مليار ريال

$ الدوحة

أمس  بنجاح  الدولي  الدوحة  مطار  اختتم 

والذي  الخامس  الشامل  الطوارئ  تمرين 

وتشغيل  إلدارة  القطرية  الشركة  نظمته 

»تمرين  اسم  حمل  والذي  »مطار«  المطارات 

الطوارئ أوريكس جولييت 2022«. 

300 موظف من مختلف  وشارك فيه أكثر من 

وذلك  الطوارئ،  تمرين  في  واإلدارات  الهيئات 

من أجل اختبار مدى كفاءة المطار وجاهزيته 

في االستجابة إلحدى حاالت الطوارئ، وتقييم 

مع  والعمل  االتصال  وطرق  وإجراءات  عمليات 

الشركاء والهيئات الحكومية. 

من  عدد  مع  بالتعاون  التمرين  تنفيذ  تم  وقد 

الهيئات الحكومية والشركاء والجهات العاملة 

الخطوط  مجموعة  ذلك  في  بما  المطار،  في 

الخطوط  مشغلي  ولجنة  القطرية  الجوية 

البريطانية(  الجوية  )الخطوط  الجوية 

العامة  الصحة  ووزارة  المطار  وجمارك 

ووزارة  الطبية  حمد  مؤسسة  إسعاف  وخدمة 

الوطني  القيادة  ومركز  الدفاع  ووزارة  الداخلية 

الخليج  هليكوبتر  وشركة  المواصالت  ووزارة 

في  التحقيق  ووحدة  للطيران  قطر  وأكاديمية 

الطيران في قطر وفريق تحديد هوية  حوادث 

األحمر  الهالل  وجمعية  بقطر  الكوارث  ضحايا 

القطري والهيئة العامة للطيران المدني.

لتمرين  الناجح  االختتام  على  تعليقه  وفي 

المير  محمد  بدر  المهندس  قال  الطوارئ، 

حمد  مطار  في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس 

التشغيلي  التميز  تحقيق  »إن  الدولي: 

وإعطاء األولوية لسالمة وأمن وصحة موظفينا 

ومسافرينا يأتي دائمًا في صميم عملياتنا. وال 

بدعم  للطوارئ  شامل  تمرين  تنفيذ  أن  شك 

في  العاملة  األخرى  والجهات  شركائنا  من 

المطار يضمن لنا البقاء جاهزين ومستعدين 

تحدث  قد  التي  الطوارئ  حاالت  مع  للتعامل 

والتأقلم مع المستجدات«. 

تمرين  هو  »هذا  المير:  المهندس  وأضاف 

تنفيذه  يتم  الذي  والعاشر  الشامل  الطوارئ 

حمد  ومطار  الدولي  الدوحة  مطار  من  كل  في 

العد  بدئنا  مع  وذلك  ُمجتِمعْين،  الدولي 

كأس  بطولة  منافسات  النطالق  التنازلي 

جميع  واتخاذ   ،2022 قطر  القدم  لكرة  العالم 

عملياتنا  سير  لضمان  الالزمة  اإلجراءات 

بسالسة«.

نداء  في  الطوارئ  تمرين  سيناريو  وتمثل 

القادمة  الرحالت  إحدى  تصدره  استغاثة 

داخل  اكتشافه  تم  كثيف  دخان  بسبب 

المطار  كفاءة  التمرين  اختبر  الطائرة. 

وجاهزيته في االستجابة وإجراءاته المتعلقة 

وإجراءات  للطائرات،  اآلمن  واإلخالء  بالطوارئ، 

تقديم  إلى  باإلضافة  الحرائق.  مكافحة 

أقارب  مع  والتواصل  الطبية  المساعدة 

المسافرين وأفراد الطاقم.

للمتطلبات  استجابة  الطوارئ  تمرين  ويأتي 

المدني  للطيران  العامة  الهيئة  حددتها  التي 

حيث  الدولي،  المدني  الطيران  ومنظمة 

بضمان  التزامنا  على  الضوء  التمرين  يسلط 

والتأهب  المطارات  إدارة  أنظمة  تلبي  أن 

لمواجهة الطوارئ متطلبات معايير الترخيص 

للطيران  العامة  الهيئة  لدى  بها  المعمول 

المدني.

{  جانب من تمرين الطوارئ الشامل

نظمته »مطار«.. بمشاركة »300« موظف

مطار الدوحة يختتم
بنجاح تمرين الطوارئ الشامل

حفل  في  روسبا  جائزة  تسليم  وتم 

للوقاية  الملكية  الجمعية  جوائز  توزيع 

دبي  في  أقيم  الذي  )روسبا(  الحوادث  من 

مؤخًرا، حيث تم تكريم الشركات الكبرى 

في المنطقة إلنجازاتها في مجال الصحة 

متحدثين  االحتفال  وشمل  والسالمة. 

رئيس  من  افتتاحية  وكلمة  ضيوف 

الحوادث  من  للوقاية  الملكية  الجمعية 

والرئيس  جولي،  البارونة  )روسبا( 

التنفيذي السيد إيرول تايلور، الذي سلم 

الجائزة لمدير الصحة والسالمة والبيئة 

فينكاتيسان  السيد  جلفار،  بشركة 

كوالنديفيلو.

والبيئة  والسالمة  الصحة  مدير  وقال 

فينكاتيسان  السيد  جلفار،  شركة  في 

الواعية  للجهود  تقدير  هذا  كوالنديفيلو: 

التي يبذلها كل موظف في جلفار المسند 

لكل  امتناني  خالص  بأمان.  العمل  في 

الجمعية  جائزة  ُتظهر  منهم.  واحد 

)روسبا(  الحوادث  من  للوقاية  الملكية 

لسياسة  العالية  المعايير  هذه  الذهبية 

التحسين،  على  وحرصنا  شركتنا، 

في  للتميز  دائًما  السعي  في  والرغبة 

والبيئة،  والسالمة  الصحة  إدارة  أنظمة 

والتقدير للجمعية  مقدما خالص الشكر 

الملكية للوقابة من الحوادث على تنظيم 

فقد  دبي،  في  األول  الجوائز  توزيع  حفل 

الفائزة  للشركات  عظيمة  فرصة  كانت 

لالحتفال والتواصل والمشاركة والتعرف 

على أفضل ممارسات سالمة الصناعة.

جائزة  ثاني  هي  هذه  قائال:  وأضاف 

الجمعية  من  المسند  جلفار  لشركة 

حيث  الحوادث،  من  للوقاية  الملكية 

حصل المقاول القطري الرائد على جائزة 

الحوادث  من  للوقاية  الملكية  الجمعية 

ألدائه   2021 عام  في  الفضية  )روسبا( 

الصحة  ومبادرات  السالمة  مجال  في 

خالل  اتخاذها  تم  التي  والبيئة  والسالمة 

اإلضافي  التحديث  وأدى   .2020 عام 

والسالمة  الصحة  ومبادرات  ألنشطة 

على  الحصول  إلى   2021 عام  في  والبيئة 

من  للوقاية  الملكية  الجمعية  جائزة 

الحوادث )روسبا( الذهبية في عام 2022.

من  للوقاية  الملكية  الجمعية  وتعتبر 

في  مقرها  ربحية  غير  منظمة  الحوادث 

بالمؤسسات  تعترف  المتحدة  المملكة 

في  لجهودها  العالم  أنحاء  جميع  في 

عام،  كل  وفي  والسالمة.  الصحة  مجال 

مشارك   2000 من  يقرب  ما  يتنافس 

أطول  في  ممكن  وسام  أعلى  لتحقيق 

في  والسالمة  الصحة  صناعة  جوائز 

المؤسسات  بأن  علما  المتحدة.  المملكة 

جائزة  على  تحصل  التي  والشركات 

الحوادث  من  للوقاية  الملكية  الجمعية 

)روسبا( معترف بها باعتبارها رائدة على 

الصحة  ممارسات  في  العالم  مستوى 

في  الهامة  الجائزة  هذه  وتأتي  والسالمة. 

المسند  جلفار  شركة  حصول  أعقاب 

من  الدولية  السالمة  جائزة  على  مؤخًرا 

 ،2022 لعام  البريطاني  السالمة  مجلس 

العام  الشركة  أداء  عن  االستحقاق،  مع 

السالمة. كما حصلت شركة  في مجال 

السالمة  جائزة  على  المسند  جلفار 

الدولية 2022 للطرق والبنية التحتية في 

تنفيذه  يتم  الذي  الوجبة  شرق  مشروع 

لصالح أشغال.

التوالي  على  السادسة  السنة  هي  وهذه 

المسند  جلفار  شركة  فيها  تفوز  التي 

الثامنة  والمرة  الدولية  السالمة  بجائزة 

قد  الشركة  أن  بالذكر  والجدير  إجمااًل. 

حصلت على الجائزة في فئة الجدارة أربع 

باإلضافة  التميز.  فئة  في  ومرتين  مرات 

إلى ذلك، حصل اثنان من مشاريع جلفار 

المسند على الجائزة في فئة التميز، وتم 

اإلعالن عن أحدهما كأفضل مشروع على 

مستوى الدولة لعام 2021.

في  المسند  جلفار  شركة  وتعمل 

أدائها  وتعزو  عاًما   26 من  أكثر  منذ  قطر 

العالمية  السالمة  جوائز  في  الثابت 

الصحة  إدارة  لنظام  الجاد  التنفيذ  إلى 

خطة  يتضمن:  الذي  الشامل  والسالمة 

؛ برامج  واستراتيجية للصحة والسالمة 

والسالمة  الصحة  أهداف  لتحقيق  اإلدارة 

المتطلبات  لجميع  االمتثال  ؛  والبيئة 

االمتثال  برامج  ؛  بها  المعمول  القانونية 

؛  السلوك  سالمة  برامج  ؛  للرفاهية 

والسالمة  بالصحة  التوعية  حمالت 

الحملة  ذلك  في  بما  التدريب،  وبرامج 

التفتيش  ؛  اآلمنة  للقيادة  السنوية 

والمراجعة المنتظمة ؛ وبرنامج مراجعة 

تقديم  ويتم  النشط.  والسالمة  الصحة 

الذين  ألولئك  بانتظام  والتقدير  المكافآت 

والبيئة  والسالمة  الصحة  قيم  يدعمون 

الموظفين  لتشجيع  ؛  المؤسسة  في 

وتحفيزهم على تبني ممارسات الصحة 

والسالمة المثلى في مكان العمل.

المدير  السيد ساتيش جي بيالي،  وقال 

المسند:  جلفار  لشركة  التنفيذي 

الصحة  مجال  في  جهودنا  على  كدليل 

من  بتكريمنا  تشرفنا  والبيئة،  والسالمة 

علي بن سعيد بن  الدكتور  قبل سعادة 

السالمة  في  العمل  وزير  المري  صميخ 

شركات  ست  من  واحدة  كنا  المهنية.. 

الحدث.. هذا  في  تكريمها  تم  فقط 

الزخم  من  مزيًدا  يمنحنا  التقدير  هذا 

في  التميز  لتحقيق  السعي  لمواصلة 

الصحة والسالمة والبيئة.

{  خالل تسليم الجائزة

حازت شركة جلفار المسند على الجائزة الذهبية 
للصحة والسالمة لعام 2022 من الجمعية الملكية 

للوقاية من الحوادث )روسبا(، نتيجة التزامها بأفضل 
معايير الصحة والسالمة في عام 2021، والعمل الجاد 

لضمان سالمة موظفيها في أماكن عملهم.

في معايير الصحة والسالمة

»جلـفــار المسـند« تحصد
جائزة »روسبــــا« الذهبيــة
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لتقديم باقات الضيافة وتذاكر مباريات المونديال

»المصرف« يعزز شراكته مع »فيزا«

رائد  )المصرف(  اإلسالمي  قطر  مصرف  أعلن   

مواصلة  عن  قطر،  في  الرقمية  الصيرفة 

Visa، الشركة الرائدة عالميًا  شراكته مع فيزا 

في مجال المدفوعات الرقمية، عبر إطالق عرض 

العالم  كأس  مونديال  بمناسبة  ترويجي 

الفوز  فرصة  لعمالئه  يتيح   ،™2022 قطر   FIFA
لحضور  لشخصين  وتذاكر  الضيافة  بباقات 

.Visa المباريات، مقدمة من

ويستمر العرض مع بطاقات فيزا Visa المصرف 

وعبر تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد 

 .2022 30 سبتمبر  1 يونيو إلى  من الجوائز من 

الجدد  المصرف   Visa بطاقات  لحاملي  ويمكن 

والحاليين االستفادة من هذا العرض الحصري 

بطاقة  على  للحصول  بطلب  التقدم  خالل  من 

اإلصدار  ذات  الدفع  مسبقة  أو  ائتمان  أو  خصم 

قطر   FIFA العالم  بكأس  والخاصة  المحدود 

 Visa بطاقات  استخدام  طريق  عن  أو   ،™2022
الحالية للحصول على فرصة للفوز بواحدة من 

لشخصين  تذاكر  باقة   198 أو  ضيافة  باقة   30
من  مقدمة  العالم،  كأس  مباريات  لحضور 

حاملي بطاقات  228 من  حيث سيحظى   .Visa
Visa على فرصة حضور المباريات مع رفاقهم.

يونيو  لشهري  فائزًا   53 عن  المصرف  وسيعلن 

ويوليو، و56 فائزًا لشهري أغسطس وسبتمبر، 

باإلضافة إلى 10 فائزين بباقات الضيافة الكبرى 

العالم  كأس  مباريات  لحضور  لشخصين 

.Visa قطر 2022™، مقدمة من فيزا FIFA
الرقمية  باالستراتيجية  التزامه  من  وانطالقًا 

سلسلة  مصرفية  تجربة  تقديم  في  المتمثلة 

المصرفية  التجربة  بمستوى  واالرتقاء  وسهلة، 

كأس   Visa عرض  المصرف  يقدم  لعمالئه، 

تطبيق  خالل  من   ™2022 قطر   FIFA العالم 

المصرف، حيث يمكن للعمالء الحصول  جوال 

المحدود،  اإلصدار  ذات   Visa بطاقات  على  فورًا 

كذلك  وسيتأهل  الفوز.  في  فرصهم  ومتابعة 

والحاليين  الجدد   Visa فيزا  بطاقات  حاملو 

بباقات  للفوز  الشهرية  السحوبات  في  للدخول 

لحضور  لشخصين  مباريات  وتذاكر  الضيافة 

مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، مقدمة 

.Visa من فيزا

لمجموعة  العام  المدير  أناند،  د.  السيد  وقال 

»بعد  بالمصرف:  لألفراد  المصرفية  الخدمات 

المرحلة  إطالق  يسعدنا  األولى،  الحملة  نجاح 

للفوز،  فرصًا  العمالء  من  المزيد  لمنح  التالية 

لكرة  القطرية  الجماهير  عشق  من  مستفيدين 

األساسي  الدافع  هو  العمالء  رضا  يظل  القدم، 

فريدة  ومكافآت  خدمات  تقديم  في  للمصرف 

التجربة  على  القيمة  وإضفاء  واستثنائية، 

الرياضي  الحدث  من  اقترابنا  ومع  المصرفية. 

األكبر في العالم، يسعدنا االحتفال بهذا اإلنجاز 

بالتعاون  األوفياء،  عمالئنا  مع  ممتعة  أجواء  في 

.»Visa مع

المدير  ناير،  سودهير  الدكتور  قال  جانبه  ومن 

»يسعدنا  قطر:  في   Visa لشركة  اإلقليمي 

اإلسالمي،  قطر  مصرف  مع  شراكتنا  نمدد  أن 

 Visa فيزا  بطاقات  لحاملي  المكافآت  لتقديم 

حيث  تنسى،  ال  ذكرى  البطولة  نجعل  كي 

للوصول  لهم  فريدة  فرصة  العرض  هذا  يمثل 

في  قطر  طموحات  ودعم  الرقمي،  االقتصاد  إلى 

والمريحة  اآلمنة  الرقمية  الدفع  توسيع عمليات 

لتشمل المزيد من المستهلكين والشركات في 

قطر«.

على  الحائز  المصرف  جوال  تطبيق  ويمنح 

كاماًل  تحكمًا  للعمالء  الجوائز  من  العديد 

إصدار  على  الحصول  مثل  عمليات  إلجراء 

التقدم  أو   ،Visa من  الخصم  بطاقة  من  محدود 

االئتمان  بطاقات  على  الفوري  للحصول  بطلب 

أو استبدال البطاقات  أو بطاقات مسبقة الدفع، 

الحالية بأخرى ذات إصدار محدود بطريقة آمنة 

والسحوبات  العرض  في  وللمشاركة  ومريحة. 

الشهرية، يتعين على العمالء تسجيل الدخول 

بطلب  والتقدم  المصرف  جوال  تطبيق  إلى 

أو ائتمان أو بطاقة  للحصول على بطاقة خصم 

Visa، أو عن طريق استخدام  مسبقة الدفع من 

بطاقات Visa الحالية.

{ مصرف قطر اإلسالمي

العرض يستمر 
حتى »30« سبتمبر 

المقبل لحاملي 
بطاقات فيزا

د. أناند: 
نسعى لتقديم 

خدمات ومكافآت 
فريدة لعمالئنا 

الدوحة          $

مباشرة خالل »60« ثانية عبر تطبيق الجوال

»دخــان« يطلـق خدمـة التحويـل للهنـد
  أطلق بنك دخان، البنك الرائد في قطر، خدمة 

كإضافة  الهند،  إلى  المباشرة  التحويالت 

خالل  من  الرقمية.  خدماته  لمحفظة  جديدة 

هذه الخدمة، سيتمكن عمالء البنك من إرسال 

ثانية   60 خالل  الهند  إلى  مباشرًة  التحويالت 

ببنك  الخاص  الجوال  تطبيق  عبر  تام  بأمان 

دخان.

 D-remit منصة  عبر  الخدمة  إطالق  وسيتم 

التحويالت  مع  ابتداًء  دخان،  لبنك  التابعة 

المباشرة إلى الهند، على أن يتم توسيع نطاقها 

مجموعة  توفير  مع  أخرى،  دواًل  لتشمل  الحقًا 

من خيارات التحويل للعمالء. 

لتلبية  الدؤوبة  مساعيه  دخان  بنك  ويواصل 

احتياجات العمالء عبر تقديم أحدث الخدمات 

الجديدة  الخدمة  هذه  تأتي  حيث  الرقمية، 

تطبيق  عبر  الهند  إلى  المباشرة  للتحويالت 

الجوال بسرعة وأمان؛ لتصب في االتجاه ذاته 

وتوفر المزيد من الراحة للعمالء.

من  دخان،  بنك  لعمالء  الخدمة  هذه  تتوّفر 

المصرفية  والخدمات  الجوال  تطبيق  خالل 

للبنك.  اإللكتروني  الموقع  عبر  اإللكترونية 

على  يتعّين  الخدمة،  هذه  من  ولالستفادة 

اختيار  ثم  »تحويالتي«،  على  الضغط  العمالء 

َثّم  ومن  المطلوبة  البيانات  وتعبئة  »دولي«، 

رمز  إدخال  بعد  فوري  بشكل  التحويل  إجراء 

التحقق.

إلى  المباشرة  التحويالت  خدمة  إلى  باإلضافة 

الهند، تتيح منصة D-Remit أيًضا ميزة إجراء 

حسابات  إلى  وفورية  آمنة  مالية  تحويالت 

المصرفية  والحسابات  قطر  في  أخرى  بنكية 

التحويل  خدمة  عبر  العالم  أنحاء  شتى  في 

البنكية من ويسترن  الحسابات  إلى  المباشر 

.Swift يونيون وعبر

ويقدم بنك دخان لعمالئه محفظة متمّيزة من 

تشمل  التي  المصرفية  والخدمات  المنتجات 

جوائز  على  الحائز  البنكي  الجوال  تطبيق 

اإلسالمي،  التمويل  خدمات  وأفضل  مرموقة، 

واألعمال  للشركات  المتطورة  والحلول 

التجارية بما يواكب تطلعات عمالئه. كذلك، 

واسع  نطاق  على  رقمًيا  تحواًل  البنك  يقود 

وعملياته  خدماته  بجميع  االرتقاء  مستهدفًا 

وسهولة  أمانًا  أكثر  العمالء  تجربة  وجعل 

تماشيًا مع تطلعاته ليصبح الخيار المصرفي 

المفضل في قطر.

من  محفظته  تعزيز  دخان  بنك  وواصل 

شهد  حيث  الرقمية،  المصرفية  الخدمات 

الربع األول من العام 2022 الكشف عن منتجات 

رقمية مبتكرة تواكب تطلعات العمالء. 

بالتزامن مع توسعها محليا وإقليميا ودوليا

عمومية »استثمار القابضة« تصادق 
على اسمها وعالمتها التجارية الجديدة

العادية  غير  العامة  الجمعية  صادقت 

في  القابضة  استثمار  لمجموعة 

على   2022 مايو   29 بتاريخ  اجتماعها 

»مجموعة  من  الشركة  اسم  تغيير 

»استثمار  إلى  القابضة«  استثمار 

ومن  العربية  باللغة  القابضة« 

 Investment Holding Group
 Estithmar Holding إلى    Q.P.S.C

Q.P.S.C باللغة االنجليزية. 
باإلعالن  القابضة  استثمار  قامت  كما 

عن تغيير مقرها الرئيسي ليصبح في 

مارينا  منطقة  في   The e18hteen برج 

بمدينة لوسيل، الطابق 26.

هنريك  السيد  قال  المناسبة  وبهذه 

التنفيذي  الرئيس  كريستيانسن 

االسم  يواكب  القابضة:  الستثمار 

التوجهات  الجديدة  التجارية  والعالمة 

التي  االستراتيجية  المستقبلية 

وانطالقتها  القابضة،  استثمار  تتبعها 

وإقليمًا  محليًا  أعمالها  توسيع  نحو 

الخدمات  قطاعات  في  ودوليًا 

وقطاعات  والمقاوالت،  والصناعات 

الرعاية  مجال  في  واعدة  جديدة 

والخدمات،  والسياحة  الصحية 

 modular الصنع  مسبقة  واإلنشاءات 

."construction

ضمن زيارة تعريفية إلى جزيرتّي اللؤلؤة وجيوان

»المتحدة للتنمية« تستضيف 
وزير المالية المالطي

محمد  بن  تركي  السيد  سعادة  استضاف 

الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة 

وزير  كاروونا،  كاليد  السيد  سعادة  للتنمية، 

وذلك  مالطا،  جمهورية  في  والتوظيف  المالية 

اللؤلؤة  جزيرتّي  إلى  تعريفية  زيارة  ضمن 

وجيوان.

الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  قام  حيث 

المالية  وزير  سعادة  باطالع  للتنمية  المتحدة 

والتوظيف المالطي على كافة مشاريع التطوير 

المتحدة  الشركة  بها  تقوم  التي  العقاري 

باإلضافة  وجيوان  اللؤلؤة  جزيرتّي  في  للتنمية 

إلى الفرص والمزايا االستثمارية المتاحة.

تطور  مراحل  على  سعادته  تعرف  كما 

اآلن،  حتى  إنجازه  تم  وما  وأهدافها  المشاريع 

يجري  والتي  المتبقية  المراحل  جانب  إلى 

العمل فيها، وعدد المساكن والمرافق والمراسي 

البحرية العالمية والمواقع األخرى الهامة.

متواصل  وبشكل  اللؤلؤة  جزيرة  وتشهد 

الوفود  قبل  من  الزيارات  من  العديد  استقطاب 

الزائرة لدولة قطر، باعتبارها وجهة سياحية في 

شامل  لمشروع  المتفردة  النماذج  وأحد  الدولة 

تجارب  يقدم  والذي  االستخدامات،  متعدد 

سكنية وترفيهية استثنائية.

إحدى  بأنها  للتنمية  المتحدة  الشركة  وتتمّيز 

دولة  في  الرائدة  العامة  المساهمة  الشركات 

المشاريع  تحديد  في  رسالتها  وتتمثل  قطر. 

في  للمساهمة  فيها  واالستثمار  األجل  طويلة 

فائدة  وتحقيق  قطر  بدولة  التنمية  مسيرة 

نشاطات  وتشمل  للمساهمين.  عالية  وقيمة 

االستثمارية  القطاعات  من  عددًا  الشركة 

إدارة  العقاري،  التطوير  ضمنها  من  الحيوية، 

والمرافق  التحتية  البنى  مشاريع  الممتلكات، 

باألنشطة  المرتبطة  والمشاريع  العامة 

البحرية والضيافة وتبريد المناطق.

{ صورة جماعية على هامش الزيارة

{ جانب من اللقاء

{ تكريم وزير المالية المالطي على هامش الزيارة
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»تنظيم االتصاالت« تشارك في اجتماع فريق دول مجلس التعاون

التحضير للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية

تنظيم  هيئة  شاركت  قنا-  الرياض- 

الثالث لفريق دول  االتصاالت في االجتماع 

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

العالمي  للمؤتمر  بالتحضير  المكلف 

والذي   ،)WRC-23( الراديوية  لالتصاالت 

العربية  بالمملكة  الرياض  في  انعقد 

السعودية، واختتمت أعماله أمس.

مجموعة  االجتماع  خالل  الفريق  ناقش   

باالتصاالت  المتعلقة  الهامة  القضايا  من 

المواقف  تنسيق  بهدف  وذلك  الراديوية، 

وبلورة وجهات نظر مشتركة حول القضايا 

في  الرسمية  المشاركة  قبل  الرئيسية 

الراديوية،  لالتصاالت  العالمي  المؤتمر 

الدولي  االتحاد  مظلة  تحت  سيعقد  الذي 

دولة  في  القادم  العام  نهاية  لالتصاالت 

اإلمارات العربية المتحدة.

بنود  مناقشة  االجتماع  أعمال  وتخلل 

جدول أعمال المؤتمر، ومناقشة مجموعة 

مجموعات  عن  الصادرة  التقارير  من 

العمل التابعة للفريق، كما تضمن جدول 

األعمال عقد اجتماعات لمجموعات العمل 

واستعراض  للفريق،  التابعة  الخمسة 

تناقش  التي  السابقة  االجتماعات  نتائج 

األمور المتعلقة بالطيف الترددي.

لالتصاالت  العالمي  المؤتمر  ويعد 

العالمية  المؤتمرات  أهم  أحد  الراديوية 

لالتصاالت،  الدولي  االتحاد  روزنامة  على 

االتصاالت  تنظيم  هيئة  تحرص  والذي 

دور  لعب  لمواصلة  فيه  المشاركة  على 

الدولية  المناقشات  تشكيل  في  رئيسي 

بقضايا  المتعلقة  القرارات  واتخاذ 

المصالح  لحماية  الترددي  الطيف 

كل  المؤتمر  وُيعقد  قطر.  لدولة  الوطنية 

استعراض  بهدف  سنوات  أربع  أو  ثالث 

ومراجعة، حسب االقتضاء، لوائح الراديو 

استخدام  تنظم  التي  الدولية  والمعاهدة 

الساتلية  والشبكات  الترددي،  الطيف 

بالنسبة  المستقرة  وغير  المستقرة 

أي  معالجة  إلى  باإلضافة  األرض،  إلى 

مسائل تتعلق باالتصاالت الراديوية على 

قطر  دولة  وتعتبر  العالمي.  المستوى 

على  وقعت  التي  األعضاء  الدول  بين  من 

هذه المعاهدة، والتي ُتلزم الدول الموقعة 

مع  بالتوافق  ألحكامها  باالمتثال  عليها 

لوائح الراديو الخاصة.

االتحاد  في  األعضاء  الدول  جميع  تعتمد 

الدولي لالتصاالت على مخرجات المؤتمر 

رسم  في  الراديوية  لالتصاالت  العالمي 

الخاصة  الوطنية  الترددي  الطيف  خطط 

لحين  أعوام  أربعة  أو  ثالثة  مدار  على  بها 

هيئة  تقوم  حيث  التالي  المؤتمر  عقد 

بإصدار  المؤتمر  بعد  االتصاالت  تنظيم 

الترددات  لتوزيع  الوطنية  الخطة 

تعكس  والتي  قطر  بدولة  الخاصة 

االعتبار  بعين  وتأخذ  المؤتمر،  مخرجات 

بالقطاعات  الخاصة  المشاريع  خطط 

المؤثرة في اقتصاد الدولة، لتغطي كافة 

باستخدام  المتعلقة  الدولة  احتياجات 

المجاالت  مختلف  في  الترددي  الطيف 

المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  مثل 

والطيران، واألمن، والطاقة.

لتوزيع  شاملة  وثيقة  الخطة  وتعد 

الترددي، حيث توفر نهجا شفافا  الطيف 

إلدارة  تمييز  أي  عن  وبعيدا  وواضحا 

الطيف الترددي، كما تعد دليل توجيهي 

والخاصة  الحكومية  والجهات  لألفراد، 

في  التردد  نطاقات  توزيع  كيفية  حول 

دولة قطر.

الدوحة          $

نظمها النشاط النسائي بإدارة الدعوة

إعالن نتائج مسابقة 
ادكار لحفظ القرآن

الدعوة  إلدارة  التابع  النسائي  النشاط  أعلن 

والشؤون  األوقاف  بوزارة  الديني  واإلرشاد 

بمراكز  دارسات   )708( فوز  عن  اإلسالمية 

التحفيظ النسائية من إجمالي المشاركات في 

دورتها  في  الكريم  القرآن  لحفظ  اّدكار  مسابقة 

القرآنية  المراكز  جميع  في  وذلك  السادسة، 

النسائية المنتشرة بربوع الدولة والبالغ عددها 

)22( مركزًا قرآنيًا.

دارسة   )465( بأن  النسائي  النشاط  وأوضح 

المراكز،  بمختلفة  األول  المركز  على  حصلن 

بينما حصلت )32( دارسة على المركز الثاني، 

فيما حصلت )211( دارسة على المركز الثالث.

فقد  القرآنية  المراكز  مستوى  على  أنه  وأضاف 

حقق مركز فاطمة بنت عبدالله الفوز بالمركز 

درويش  عبدالرحمن  مركز  حصد  فيما  األول، 

فخرو المركز الفوز بالمركز الثاني، بينما كان 

بن  محمد  مركز  نصيب  من  الثالث  المركز 

حسن السليطي، يليه مركز المانع في المركز 

على  محمد  بنت  روضة  مركز  وحصل  الرابع، 

المركز الخامس.

دارسة   )1913( أن  النسائي  النشاط  وذكر 

التي  الفئات  جميع  من  بالمسابقة،  شاركن 

والفتيات  األطفال  من  المسابقة  تستهدفها 

الجاليات،  من  وكذلك  والمتعلمات  واألمهات 

حيث تهدف مسابقة ادكار لحفظ القرآن الكريم 

إلى غرس حب كتاب الله في أفئدة المشاركات 

وتزكية نفوسهن ومن ثم المساهمة في تحقيق 

الترابط والتماسك بين أفراد المجتمع اإلسالمي 

بدًءا من ترابط أفراد األسرة كونها اللبنة األولى 

في بناء الُمجتمعات.

المعنوية  الروح  رفع  إلى  المسابقة  تهدف  كما 

وتشجيعهن  القرآنية  بالمراكز  الدارسات  لدى 

المشاركة  خالل  من  الحفظ  مراجعة  على 

باإلضافة  المختلفة،  القرآنية  المسابقات  في 

في  الفائزات  تكريم  خالل  من  تحفيزهن  إلى 

المسابقة.. وكانت المسابقة قد اشتملت على 

9 فئات لحفظ كتاب الله، مع التجويد وحسن 
األداء وهي: حفظ القرآن الكريم كاماًل، حفظ 25 

حفظ  جزًءا،   15 حفظ  جزًءا،   20 حفظ  جزًءا، 

5 أجزاء، حفظ  8 أجزاء، حفظ  10 أجزاء، حفظ 
التجويد  مع  عم  جزء  حفظ  األخيرة،  أجزاء   3
إلى  باإلضافة  األميات  ألمهاتنا  األداء  وحسن 

األطفال حتى عمر 12 سنة.

تجدر اإلشارة إلى أن مراكز التحفيظ النسائية 

التالوة  في  الدارسات  تأهيل  على  تحرص 

من  الله،  لكتاب  واإلتقان  والضبط  والتجويد 

خالل إقامة دورات تشتمل على التجويد النظري 

الحروف  مخارج  خالل  من  الصحيحة  والتالوة 

التالوة  لتحسين  دورات  وكذلك  السليمة 

واإلجازة في التالوة.

لتشمل  النسائية  القرآنية  المراكز  وتتوزع   

وزارة  تعمل  حيث  الدولة،  مناطق  أغلب 

هذه  توفير  على  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

شرائح  جميع  الستيعاب  القرآنية  المحاضن 

والنساء  والفتيات  األطفال  من  والنساء  الفتيات 

حيث  والجاليات،  األميات  والنساء  المتعلمات 

بمنطقة  خويلد  بنت  خديجة  مركز  يقع 

الثمامة، مركز أروى بنت عبدالمطلب بمنطقة 

بمنطقة  محمد  بنت  روضة  مركز  الدفنة، 

بمدينة  درويش  عبدالرحمن  مركز  معيذر، 

السليطي  حسن  بن  محمد  مركز  الوكرة، 

بمنطقة العسيري، مركز أسماء بنت أبي بكر 

بمنطقة السيلية، مركز المانع بالوعب، مركز 

فاطمة بنت عبدالله بمدينة خليفة الجنوبية، 

مركز  الخور،  بمدينة  األزور  بنت  خولة  مركز 

مجمع  المناصير،  بمنطقة  أمية  بنت  هند 

بعين  الشيماء  مركز  إزغوى،  بمنطقة  النور 

خالد، مركز الشيخ عبدالله آل ثاني في منطقة 

أبو  بمنطقة  درويش  جاسم  مركز  الخيسة، 

بالخريطيات،  الكواري  كاملة  مركز  هامور، 

مركز األنفال في أم صالل، مركز حصة المسلم 

هاجر،  بني  بمنطقة  النايفة  مركز  بالمرخية، 

الشيحانية،  بمدينة  حيي  بنت  صفية  مركز 

بن  علي  مركز  بالوجبة،  الباكر  فاطمة  مركز 

حسين بالرويس، ومركز عليا خلفان السويدي 

في منطقة روضة الحمامة.

للتعريف ببرنامج المنح الدراسية

جامعة لوسيل تنظم 
ملتقى الطالب الدوليين

نظمت جامعة لوسيل ملتقى الطالب الدوليين 

وحضور  بدعم  وذلك  األولى،  نسخته  في   2022
الشركاء االستراتيجيين صندوق قطر للتنمية 

قطر  ومؤسسة  قطر  منح  لبرنامج  الممول 

الخيرية. 

حرص  إطار  في  الملتقى  هذا  تنظيم  يأتي 

المنح  ببرنامج  التعريف  على  لوسيل  جامعة 

والذي  الدوليين  للطالب  المتوفرة  الدراسية 

أطلقته الجامعة تحت مظلة برنامج منح قطر، 

اعتبارًا من الفصل الدراسي خريف 2021. 

وانطالقا  لوسيل  جامعة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

والنزاهة  العدالة  على  تركز  التي  قيمها  من 

على  وحرصا  والشفافية،  واالبتكار  والقيادة 

والمصداقية،  الثقة  وتعزيز  العدالة  تحقيق 

تسعى للوصول ببرامجها األكاديمية المتميزة 

قطر  داخل  المستفيدين  من  عدد  أكبر  إلى 

وخارجها، وذلك تنفيًذا لرؤية دولة قطر واهتمامها 

للفئات  ومنصف  شامل  تعليم  بضمان 

الضعيفة والمهمشة وخاصة في الدول النامية.

جامعة  وقعت  المشتركة،  األهداف  منطلق  من 

لوسيل اتفاقية تعاون مع صندوق قطر للتنمية 

تحت مظلة برنامج منح قطر، بهدف استقطاب 

في  المقيمين  غير  الدوليين  الطالب  من  عدد 

نفقات  تحمل  على  القادرين  وغير  قطر  دولة 

وذلك  لهم،  الدراسة  تكاليف  وتغطية  التعليم 

المطروحة  البكالوريوس  ببرامج  لاللتحاق 

قطر  صندوق  يؤمن  حيث  لوسيل.  بجامعة 

األساسي  المحرك  هو  التعليم  بأن  للتنمية 

المنطلق،  هذا  ومن  األمم.  ونهضة  وتطور  لتقدم 

جاء إنشاء برنامج منح قطر ليستهدف توسيع 

توفير  خالل  من  العالي  للتعليم  الوصول  نطاق 

المنح الدراسية كما يسعى البرنامج أيًضا إلى 

في  مهمة  أدواًرا  ليقودوا  المستقبل  قادة  تمكين 

المستدامة.  التنمية  تعزيز  وإلى  مجتمعاتهم 

كما وقعت جامعة لوسيل اتفاقية تعاون أخرى 

المساهمة  أجل  من  الخيرية  قطر  مؤسسة  مع 

في تمويل هذا المشروع التنموي الهادف. 

طالًبا   )27( اآلن  حتى  لوسيل  جامعة  استقبلت 

برنامج  مظلة  تحت  الجامعي  تعليمهم  يتلقون 

)12( طالبا وطالبة لفصل  وذلك بواقع  منح قطر 

الخريف 2021 من دول السنغال ورواندا وجامبيا 

طالبا   )15( الربيع  ولفصل  والسودان،  وتركيا 

والسودان  واليمن  الصومال  دول  من  وطالبة 

مختلف  في  الطالب  يدرس  والفلبين.  وجامبيا 

تدريس  ومنها  الجامعة  توفرها  التي  البرامج 

اللوجيسيتة  الموارد  وإدارة  اإلنجليزية  اللغة 

هي  لغات  بثالث  وذلك  األعمال  وإدارة  والقانون 

العربية واإلنجليزية والفرنسية.

الدوليون  الطالب  ليعرب  فرصة  الملتقى  كان 

والشركاء  لوسيل  لجامعة  امتنانهم  عن  خالله 

لقد حولت  وبرنامج منح قطر.  االستراتيجيين 

التعليم  إلكمال  حلمهم  الدراسية  المنح  هذه 

حيث  الواقع.  أرض  على  حقيقة  إلى  الجامعي 

جامبيا  دولة  من  طالب  جالو،  معروف  قدم 

باللغة  والتوزيع  التسويق  تقنيات  ويدرس 

العربية، قصيدة شعرية عبر فيها عن ارتباطه 

يوما  يزيد  الذي  لها  وانتمائه  لوسيل  بجامعة 

الفريدة  الجامعة  مكانة  على  مؤكدا  يوم،  بعد 

بما  الجامعات  أفضل  تنافس  تجعلها  التي 

تقدمه من مستوى أكاديمي مميز.

من  جوليان  فرانسيس  الطالبة  وأكدت 

تدريس  برنامج  في  تدرس  والتي  الفلبين 

أحد  هو  التعليم  أن  على  اإلنجليزية  اللغة 

يحظى  ال  ولكن  الحياة  في  األساسية  األولويات 

اإلمكانيات  لضعف  نظرا  بلدها  في  الجميع  به 

المادية. وأن المنح الدراسية في جامعة لوسيل 

وهي  األساسي  الهدف  هذا  تحقيق  من  مكنتها 

الطالبة  وحرصت  الكثيرون.  يتمناها  فرصة 

هذه  على  للجامعة  العميق  الشكر  تقديم  على 

الجهد  قصارى  ببذل  ووعدت  الدراسية  المنحة 

هذا  يستمر  أن  آملة  الجميل،  هذا  ورد  للنجاح 

البرنامج لدعم المزيد من الطالب المحتاجين.

بين معهد بحوث البيئة وجهات محلية ودولية

تعاون لتطوير أبحاث جودة الهواء
عقد معهد قطر لبحوث 

البيئة والطاقة، التابع 
لجامعة حمد بن خليفة، 
ورشة عمل امتدت ثالثة 

أيام بعنوان »تأثير المباني 
المستدامة في البيئات 

الجافة: جودة الهواء 
الداخلي والخارجي«. 

وجمعت الورشة، التي 
ُنظمت بالتعاون مع كلية 

مدينة نيويورك وبرعاية 
الصندوق القطري لرعاية 
البحث العلمي، ما يقرب 
من 60 مشارًكا من قطر 

وجميع أنحاء العالم 
يمثلون 24 جهة بحثية 

وحكومية محلية ودولية.

منصة  توفير  بهدف  الورشة  ُعقدت 

للباحثين  التخصصات  متعددة 

التمكين  على  والقائمين  المحليين 

الممارسين  كبار  مع  المعرفة  لتبادل 

المتخصصين  والخبراء  الدوليين 

المستدامة  المباني  مجاالت  في 

الحرارية  الجزر  وظاهرة  الهواء  وجودة 

الحضرية. 

إلى  سعت  التي  الورشة  واشتملت 

جلسات  على  دقيقة  نتائج  تحقيق 

في  المشاركون  خاللها  تفاعل  جانبية 

مناقشات العصف الذهني بتوجيه من 

مديري الجلسات. وركزت الورشة على 

كيفية إحداث تأثير في قطر عبر دراسة 

المشهد البحثي الحالي وتحديد فرص 

التعاون في إجراء البحوث.

بيت  حسن  المنعم  عبد  الدكتور  وقال 

معهد  في  رئيسي  عالم  وهو  المال، 

ترأس  والطاقة  البيئة  لبحوث  قطر 

الورشة  شهدت  »لقد  الورشة:  هذه 

الثالثة  األيام  مدار  على  ممتاًزا  إقبااًل 

خلفيات  من  متخصصين  ومشاركة 

كانت  وإجمااًل،  ومتكاملة.  متنوعة 

ونحن  جًدا،  واعدة  الورشة  مخرجات 

بشكل  نعمل  كما  عنها.  تماًما  راضون 

إلى  المخرجات  هذه  لتعزيز  جماعي 

المستقبل  في  وعملية  ملموسة  نتائج 

القريب«.

المدير  فيرميرش،  مارك  الدكتور  وعلق 

البيئة  لبحوث  قطر  لمعهد  التنفيذي 

فقال:  الورشة  أهمية  على  والطاقة، 

»تتوافق مثل هذه الفعاليات مع األهداف 

األساسية للمعهد التي تسعى إلى إدارة 

التي  المشتركة  االستدامة  تحديات 

المناطق  في  الحضرية  البيئات  تواجه 

متطلبات  سيما  وال  الحارة،  الجافة 

وعلى  التكنولوجي.  والتطوير  البحوث 

برنامج  يعمل  الوطني،  الصعيد 

لمركز  التابع  الهواء  جودة  أبحاث 

على  المعهد  في  واالستدامة  البيئة 

إدارة  مجال  في  قطر  دولة  قدرات  تعزيز 

صحة  على  التركيز  مع  الهواء،  جودة 

والتأثير  الوصول  ولضمان  اإلنسان. 

أمًرا  التعاون  ُيعُد  لعملنا،  المنشود 

بالغ األهمية. وقد أرست الورشة أسًسا 

لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة على 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي«.

إي  خورخي  الدكتور  وأضاف 

سيتي  كلية  في  األستاذ  جونزاليس، 

كوليدج بمدينة نيويورك: »لقد سررت 

حول  المواتية  الورشة  هذه  بحضور 

واألهم  والخارجي،  الداخلي  الهواء  جودة 

لتأثير  الورشة  مناقشة  هو  ذلك،  من 

وقد  السكان.  صحة  على  الهواء  جودة 

كان المنتدى مفيًدا للغاية ومن المتوقع 

أن يكون له تأثير محتمل على المجتمع 

أعمال  جدول  اقترحنا  وقد  والعلوم. 

على  مؤثرة،  نتائج  تحقيق  إلى  يهدف 

تجاه  والعالمي،  المحلي  الصعيدين 

آثار  من  بالتخفيف  المتعلقة  القضايا 

البيئات  في  معه  والتكيف  المناخ  تغير 

مهم  مسعى  وهو  والجافة،  الجافة  شبه 

ومن  تحقيقه.  المجتمع  على  يتعين 

قطر  معهد  يعزز  الورش،  هذه  خالل 

الرائدة  مكانته  والطاقة  البيئة  لبحوث 

في هذه المجاالت المستجدة وأنا أتطلع 

النتائج  من  العديد  تحقق  متابعة  إلى 

المرجوة«.

للورشة  المحتملة  النتائج  وتغطي 

األجل.  وطويلة  قصيرة  مشاريع 

محتملة  تعاونية  دراسة  تنظر  وسوف 

عدد  تضاعف  تأثير  في  المعهد  يقودها 

كأس  بطولة  خالل  تقريًبا  قطر  سكان 

ظل  وفي   .2022 قطر  القدم  لكرة  العالم 

مليون   1.5 من  أكثر  بوصول  التوقعات 

البطولة،  هذه  خالل  البالد  إلى  مشجع 

على  ذلك  آثار  في  الدراسة  ستنظر 

العناصر الحضرية الحيوية في البالد، 

مثل وسائل النقل والبيئة المحلية.

وسوف يستمر المعهد في قيادة الورش 

ثالثة  ذلك  في  بما  البحثية  والجهود 

برنامج  إطار  في  بحثية  مقترحات 

العلمي  للبحث  الوطنية  األولويات 

التابع للصندوق القطري لرعاية البحث 

األبحاث  مجموعة  ومشروع  العلمي، 

مشاركين  مع  بالتعاون  المحتملة، 

المدن  مبادرات  في  ومحليين  دوليين 

الصالحة للعيش والذكية والصحية.

التابع  واالستدامة  البيئة  مركز  ويهدف 

البيئية  الحلول  تقييم  إلى  للمعهد 

الوطنية الالزمة لمواجهة التحديات في 

مجاالت جودة الهواء والماء وتغير المناخ 

البحوث  خالل  من  وتطويرها  وتمكينها 

والحوكمة  واالقتصادية  المجتمعية 

المستدامة.

الدوحة          $

تنسيق المواقف وبلورة وجهات نظر 
مشتركة حول القضايا الرئيسية 

فوز »708« 
دارسات بمراكز 

التحفيظ النسائية

تهدف إلى غرس 
حب كتاب الله في 

أفئدة المشاركات

{ صور من لقاء الطلبة الدوليين



ال أعرف هل نحن محظوظون أم ال، بما أننا نعيش على 

أبواب مرحلة تحوالت كبرى يشهدها العالم سيولد من 

رحمها عالم جديد، فبينما تتراجع أخبار الحرب في أوكرانيا 

إلى العناوين الثانوية في نشرات األخبار الرئيسية على 

كبريات وسائل اإلعالم العالمية، تّتجه األنظار نحو ما 

يحدث من تحوالت عميقة في مناطق أخرى من شأنها أن 

تعيد ترتيب النظام العالمي القديم الذي حكم العالم منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية.

مؤّشرات هذا التحول العظيم يمكن أن نلخصها في ثالثة 

أحداث كبرى، وكلها نتيجة للحدث الكبير في أوكرانيا، أي 

الحرب الروسية األوكرانية التي تتحّول المعارك تدريجيًا 

فيها إلى حرب استنزاف طويلة األمد لروسيا وللغرب على 

حد سواء، بما أن الغرب هو الذي يدعم المجهود الحربي 

األوكراني بالمال والعتاد منذ عام 2014، وقد فاق الدعم 

األميركي وحده 60 مليار دوالر، قدمتها واشنطن لكييف خالل 

ثماني سنوات، من بينها 54 مليار دوالر منذ بدء الحرب 

الحالية، أي خالل ثالثة أشهر فقط!

المؤّشر األول على هذا التحّول اتفاق األحزاب السياسية 

األساسية في ألمانيا على تخصيص مائة مليار يورو 

لتحديث جيشها، حتى يصبح قوة دفاعية قادرة على حماية 

ألمانيا والدفاع عن أوروبا، كما قال المستشار األلماني، أوالف 

شولتز، الذي وصف القرار بأّنه »الرّد الصحيح على نقطة 

التحّول التي بدأت مع هجوم روسيا على أوكرانيا«.

تمثل المؤّشر الثاني في تعهد رئيس الوزراء الياباني، 

فوميو كيشيدا، بزيادة كبيرة في ميزانية دفاع جيش 

بالده التي ال تخفي قلقها من اإلنفاق العسكري المتزايد 

للصين والتهديدات الصاروخية من كوريا الشمالية، وهو 

ما سيجعل الحكومة اليابانية تنفق 60 مليار يورو السنة 

المالية المقبلة فقط، على أن يرتفع هذا اإلنفاق إلى مائة مليار 

يورو خالل سنتين.

جاء المؤّشر الثالث على لسان وزير الخارجية األميركي 

أنتوني بلينكن، في خطابه الذي عرض فيه سياسة 

واشنطن تجاه الصين األسبوع الماضي في جامعة 

جورج واشنطن، واتهم الصين بأنها تشّكل تحّديًا للنظام 

الدولي القائم، بما أّنها القوة »الوحيدة التي لديها نية إعادة 

تشكيل النظام العالمي، كما لديها، وبشكل متزايد، القوة 

االقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام 

بذلك«، بحسب ما جاء في خطاب رئيس الدبلوماسية 

األميركية، الذي حمل رؤية استراتيجية لمستقبل العالقات 

بين أكبر قوتين اقتصاديتين عالميتين.

المشترك بين هذه المؤّشرات الثالثة أّنها تريد أن تعود 

بنا 77 سنة إلى الوراء، غداة انتهاء الحرب العالمية األولى، 

وبداية تشكل مالمح النظام العالمي الحالي الذي تأّسس 

على رؤية المنتصرين في آخر حرب كونية. وخطورة هذه 

التحوالت ال تكمن فقط في رغبة القوى الصاعدة اقتصاديًا 

وعسكريًا في إعادة ترتيب النظام العالمي الحالي الذي 

وصفه المتحّدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ 

وينبين، بأنه ليس سوى مجموعة من »قواعد المنزل« 

التي وضعتها الواليات المتحدة ودول أخرى قليلة للحفاظ 

على ما يسّمى »النظام« بقيادة الواليات المتحدة، وإنما في 

التداعيات التي سترافقها.

أول هذه التداعيات إذكاء السباق المحموم نحو التسلح، 

خصوصًا في مجال إنتاج األسلحة المتطّورة والفتاكة، 

بما فيها النووية، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل ميزانيات 

الدول، بما فيها تلك الغنية، مثل اليابان وألمانيا اللتين 

سترفعان سقف ميزانية دفاعهما إلى 2 % من إجمالي 

ناتجهما المحلي، وهو رقم ضخم قياسًا بحجم اقتصاد 

الدولتين، وهذا يعني زيادة مبيعاتهما من األسلحة التي 

سُتقبل الدول غير المنتجة لها على اقتنائها، ما سيؤّدي إلى 

إنهاك ميزانية دولها، وينعكس سلبًا على األوضاع المعيشية 

واالجتماعية لشعوبها، وأكثر من ذلك سيزيد من حالة 

االضطراب وعدم االستقرار التي تعرفها اليوم أكثر من منطقة 

مشتعلة في العالم.

النتيجة السلبية الثانية لهذه التحوالت سيكون لها انعكاس 

كبير على مستقبل الديمقراطية، خصوصًا في الدول التي 

لم تنجح في إرساء مؤسساٍت ديمقراطيٍة قويٍة قادرٍة على 

حماية ديمقراطيتها من الداخل، وهذا ما ألمح له بلينكن 

في خطابه عندما قال إن »رؤية بكين ستبعدنا عن القيم 

الكونية التي حافظت على قدر كبير من التقّدم العالمي على 

مدى األعوام الـ75 الماضية«، بما أن التحالفات المقبلة بين 

الدول لن تحكمها قيم الديمقراطية والحرية، وإنما ستراعي 

المصالح السياسية واالقتصادية والجيوسياسية لهذه الدول 

على حساب كل ما هو قيمي.

نحن على أبواب تحّوالت كبرى، وخالل العقد الحالي، 

سترتسم مالمح العالم الجديد الذي قد يضع نهايًة لعالم 

ما بعد الحرب العالمية الثانية، وعالم ما بعد نهاية الحرب 

الباردة. وقد يؤّدي إلى ميالد نظام عالمي جديد، يخلف 

»الفوضى المنظمة« القائمة حاليًا، حيث الغلبة للقوي، 

أما ادعاء أميركا أنها تريد إعادة ترتيب النظام الدولي 

لتجنب الفوضى القائمة، فهي مسؤولة عما يحصل اليوم، 

ألنها كانت وما زالت القوة المهيمنة في العالم، وفي عهدها 

انتشرت الفوضى التي تّدعي اليوم التصّدي لها.

مع الثورة الرقمية التي عرفها العالم خالل مطلع األلفية 

الثالثة وانتشار الوسائط البصرية ومواقع التواصل 

االجتماعي المكتوبة والمرئية، اكتسحت الرداءة كل 

الفضاءات الفردية والجماعية. خرجت للعلن أجيال من 

المؤثرين بأسماء جديدة ومضامين صادمة وانفجرت 

الحدود بين الفضاء العام والفضاء الخاص، وتراجعت 

أمام هذه الموجة العارمة كل وسائل االتصال واإلعالم 

التقليدية.

ال يمكن من جهة أولى إنكار قانون التطور الطبيعي 

للوسائل البصرية، وال يمكن بأي حال التشبث 

بالوسائط القديمة ألن قانون التطور البشري محكوم 

باإللغاء مهما حاول القديُم الصمود ووقف دورة الزمن. 

لكن من جهة ثانية ال يمكن أن يكون التطور تطّورا إال إذا 

ساهم في رفع قدرات األدوات القديمة، وتجديد فعاليتها 

ونجاعتها شكال ومضمونا. 

من جهة الشكل تمثل الوسائط الجديدة نقلة نوعية في 

قنوات التواصل االجتماعي لكنها من جهة المضمون فقدت 

السيطرة على طبيعة المحتوى المقّدم بشكل صار يمثل 

تهديدا حقيقيا لقيم المجتمعات ومخزونها الثقافي. 

صحيح أن مواقع التواصل قد كسرت احتكار السلطة 

السياسية للخبر والمعلومة وهذا إنجاز يحسب لها لكنها 

دّمرت مضامين التواصل بعد أن صارت أخبار التفاهة 

ومضامين الرداءة مسيطرة على الفضاء الرقمي. 

قد يقول قائل: إن الفضاء مفتوح كذلك للمضامين القّيمة 

والمقوالت الهادفة واألفكار الملتزمة ؟ فلماذا ال تنتشر 

هذه المضامين وتحّد من قدرة المضامين الهداّمة على 

االنتشار ؟ 

الجواب بسيط فالمضامين التافهة أكثر قدرة على 

جلب المتابعين ألنها ال تخاطب العقل، بل تتجه صوب 

الغرائز والشهوات وهو األمر الذي يساهم بقّوة في نشر 

المضامين التافهة، ثم إّن التطبيقات العالمية حّولت 

منصات التواصل إلى أدوات للربح المادي بقطع النظر عن 

مضامينها. 

هذه الظاهرة صارت اليوم تشكل تهديدا جّديا لقيم 

المجتمعات وثقافات الشعوب وشخصيات األفراد خاصة 

منهم الفئات األكثر هشاشة وقابلية للتأّثر وهي فئة 

الشباب والمراهقين بل وحتى األطفال. قد ال يتعّلق ذلك 

فقط بطبيعة المضامين المنافية لألخالق والمعتقدات 

والمبادئ بل يتّصل أساسا بقدرة هذه المضامين على 

تشكيل وعي األجيال القادمة تشكيال ينسف قدرتها على 

الصمود أمام زحف القيم والسلوكات الغازية، وهو األمر 

الذي يفرض على الدول العربية وعلى السلطات القائمة 

صياغة مشاريع تواصلية قادرة على الحّد من تأثيرات هذه 

الموجة الهدامة التي تستهدف أبناء األمة وعقول أجيالها.

لن تكون إجراءات المنع واإلغالق ناجعة بل ستظّل 

محدودة الفعالية ما لم تتم صياغات بدائل ومضامين 

هادفة قادرة على محاصرة السموم، عبر أنساق تعليمية 

وتثقيفية وتوعوية مغرية تخاطب وعي اإلنسان وذوقة في 

المدرسة والبيت وكل الفضاء المدني للطفل والشباب 

خاصة.
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مسيرة األعالم 
تفضح االحتالل

سري القدوة 

كاتب فلسطيني

ال يمكن تجاهل طبيعة المشهد في القدس 

وخطورته، وبعد أكثر من ثمانين عاما على 

احتاللها تستنفر دولة االحتالل بكامل أجهزتها 

العسكرية واألمنية والشرطية وآلياتها، لتوفير 

الحماية األمنية لمسيرة المستوطنين في 

محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، 

بعد ان سمحت برفع األعالم االسرائيلية وبكل 

المقاييس فإن المؤشرات باتت واضحة وجلية 

فال يمكن لهذا االحتالل الغاصب أن ينعم باألمن 

أو االستقرار دون منح الشعب الفلسطيني حقه 

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف. 

 وبالمقابل شكل صمود أبناء الشعب 

الفلسطيني نموذجا مشرفا وهم يلوحون بالعلم 

الفلسطيني أمام تلك الجيوش المجيشة من 

المستوطنين وبحماية جيش االحتالل.. وأمام 

ما جرى في مدينة القدس والمسجد األقصى 

المبارك من وقائع نقلتها مختلف وسائل اإلعالم 

الدولية لهذا الحدث غير العادي، فإننا نجد 

أنفسنا أمام مرحلة جديدة تطلب مراجعة 

كل ما سبق وإجراء التقييم في ضوء حقيقة 

المتغيرات التي تحاول سلطات االحتالل فرضها 

على أبناء الشعب الفلسطيني كسياسة أمر 

واقع جديدة. 

 حكومة التطرف برئاسة نفتالي بينت 

تجاوزت كل الخطوط الحمراء والخطوط 

الدولية واالتفاقيات من خالل عدوانها المتكرر 

على األقصى والقدس، ومحاولتها فرض واقع 

يناقض مع الموروث التاريخي القائم في الحرم 

القدسي الشريف وتبقى الحقيقة واضحة 

وراسخة كون كل ما يجري في أزقة القدس من 

عربدة للمستوطنين المسلحين يعني حتما 

نهاية مشاريع االحتالل وسقوطها، وان الخيار 

الوحيد المتاح أمام الشعب الفلسطيني سيكون 

تجسيد الوحدة الوطنية تحت ظالل العلم 

الفلسطيني الواحد بألوانه األربعة، بدال من 

الرايات الحزبية وادعاء المقاومة والتي ستكون 

بديال عن البرامج الحزبية الضيقة والشعارات 

الرنانة وحتما فإن للوحدة اذا ما طبقت أن 

تتعاظم قدرتها لتغير واقع المعادالت القائمة 

ومواجهة العدوان االسرائيلي وتعزيز الصمود 

الفلسطيني في القدس واألراضي الفلسطينية 

المحتلة.

سْيــل التفــاهــة الجــارف

محمد هنيد
أستاذ محاضر بجامعة السوربون

علي أنوزال
كاتب مغربي 

ترأس معالي الشيخ خالد بن 

خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني 

رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية، االجتماع العادي الذي 

عقده المجلس ظهر أمس، بمقره 

في الديوان األميري، وقد وافق 

المجلس خالل االجتماع على 

مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء 

اللجنة الوطنية للمؤهالت واالعتماد 

األكاديمي، والذي تقضي أحكامه 

بأن ُتنشأ بوزارة التربية والتعليم 

ى  والتعليم العالي لجنة ُتسمَّ

»اللجنة الوطنية للمؤهالت واالعتماد 

األكاديمي«، ُتشكل من رئيس وعدد 

من األعضاء ال يقل عن ثمانية، وال 

يزيد على عشرة، من األكاديميين 

والمتخصصين من ذوي الخبرة 

والكفاءة والمكانة العلمية، يصدر 

بتسميتهم قرار من رئيس مجلس 

الوزراء، بناًء على اقتراح الوزير، 

وتتولى اللجنة، في إطار السياسة 

العامة للدولة، اإلشراف العام على 

اإلطار الوطني للمؤهالت وتحديثه، 

وإجراء االعتماد األكاديمي وتطبيق 

معايير ضمان الجودة لمؤسسات 

التعليم العالي بالدولة، واإلسهام 

في تطويرها لتعزيز الثقة فيها، 

ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع 

الصالحيات الواردة باإلطار الوطني 

للمؤهالت المشار إليه.

تطوير التعليم في قطر حظي على 

الدوام باالهتمام والرعاية، وكان 

من نتيجة ذلك أن أصبحت قطر 

صاحبة المركز األول في التعليم 

على مستوى الوطن العربي، بل 

وصارت في المرتبة الرابعة على 

مستوى العالم من حيث جودة 

التعليم، وصار التعليم في قطر 

يصنف كواحد من أفضل أنظمة 

التعليم في العالم، وهي حققت ذلك 

نتيجة جهود جبارة بذلتها على كل 

صعيد، إليمانها األكيد بأن التعليم 

هو أساس النجاح في كل شيء 

آخر. 

لقد تبنت وزارة التعليم العديد 

من المبادرات لتطوير المناهج 

التعليمية في السنوات القليلة 

الماضية، حيث تم التركيز 

على الكفايات التي يحتاج إليها 

الطالب، والحرص على توفير 

اتجاه تربوي واضح ومتسق مع 

رؤية قطر الوطنية، من خالل 

تطبيق مجموعة من القيم والمبادئ 

والغايات. باإلضافة إلى ربط 

المناهج مع حاجات سوق العمل 

ومتطلبات التعليم العالي. ويأتي 

إنشاء اللجنة الوطنية للمؤهالت 

واالعتماد األكاديمي ليضيف المزيد 

من ناحية تطبيق معايير ضمان 

الجودة لمؤسسات التعليم العالي 

بالدولة، واإلسهام في تطويرها.

االهتمام 
بالتعليم ورعايته

عالم مضطرب على أبواب تحوالت جديدة

الخاسرون في الحربلن يقبل الهزيمة هندسة الوعي
إلى أهمية مدير وكالة  نشر موقع »بوليتكو« تقريرا، أشار فيه 

فهم  في  بيرنز  ويليام  إيه(  آي  )سي  المركزية  االستخبارات 

لن  أنه  وتوقعه  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  شخصية 

واشنطن  العاصمة  نصف  أن  الموقع  وذكر  الهزيمة..  يقبل 

الرئيس  عن  تصدر  وحركة  كلمة  كل  تحليل  إال  لها  شغل  ال 

مدير  بيرنز،  ويليام  يتحدث  وعندما  بوتين،  فالديمير  الروسي 

»سي آي إيه«، عن الزعيم الروسي، فكالمه يحمل وزنا.

وتوقع بيرنز أن يضاعف بوتين من حربه بدال من التخلي عن 

يستطيع  ال  ذهنية  حالة  في  أنه  »أعتقد  قائال:  ألوكرانيا،  غزوه 

من خاللها التفكير بالهزيمة«. 

} )بوليتكو(

»لتقود  بعنوان  بويز  لروجر  مقاال  التايمز  صحيفة  نشرت 

المستشار  إن  فيه  ويقول  أوكرانيا«..  بناء  إعادة  ألمانيا 

األلماني شولتس يعارض حرب بوتين على أوكرانيا، لكنه 

متردد في إعطاء كييف الوسائل الكاملة للرد. والنتيجة هي 

واحدة  أنها  على  ألمانيا  إلى  سُينظر  الغبار،  يهدأ  عندما  أنه 

من الخاسرين في الحرب.

النفط  عقوبات  أكثر  تجنب  تحاول  ألمانيا  أن  ويضيف 

األوكرانية  العضوية  تسريع  أن  كما  موسكو،  ضد  فعالية 

في االتحاد األوروبي، أو البحث عن طرق بديلة لمنع توغالت 

موسكو باتجاه الغرب، أمر صعب للغاية. 

} )التايمز(

التي  الوعي«  بـ»هندسة  وصفه  ما  إسرائيلي  خبير  ناقش 

األعالم«،  »مسيرة  ضد  الفلسطينيين  انتفاضة  في  ساهمت 

بوكس،  باراك  االحتالل.  لقوات  ومواجهتهم  باألقصى،  ورباطهم 

قال  إيالن،  بار  بجامعة  الفلسطينية  التنظيمات  شؤون  خبير 

اإلعالم  »وسائل  إن  أحرونوت،  يديعوت  صحيفة  مع  حوار  في 

مدار  على  االحتالل  على  التحريض  مبدأ  تنتهج  الفلسطينية 

الساعة، وتتهم اليهود بتعريض النساء واألطفال لألذى، وتواصل 

التحذير من أن األقصى في خطر، وهي كلها مفردات تسهم فيما 

منظم  بشكل  ينشرون  حيث  الوعي،  هندسة  تسميتها  يمكن 

ودقيق يتضمن أقواال ونصوصا وصورا ومقاطع فيديو«. 

} )يديعوت أحرونوت(
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مع انتهاء »الشهرين« اليوم

بوادر تمديد هدنة اليمن تلوح في األفق
االتصاالت  نتيجة  حذر  بتفاؤل  اليمنيون  يترقب  قنا-  الدوحة- 

والمشاورات المكثفة التي تجريها األمم المتحدة لتمديد الهدنة 

اليوم  أمدها  ينتهي  والتي  شهرين،  منذ  بالدهم  في  السارية 

»الخميس«.

األيام  في  لليمن،  األممي  المبعوث  غروندبرغ،  هانس  وكّثف 

التي  الشخصيات  من  العديد  مع  ومشاوراته  لقاءاته  األخيرة 

بصنعاء  ُعِقدت  اجتماعات  خالل  وذلك  اليمنية،  األطراف  تمثل 

على  يبعث  الذي  األمر  الهدنة،  لتجديد  وعّمان  ومسقط  وعدن 

العسكرية  الخروقات  من  الرغم  على  بتمديدها  واألمل  التفاؤل 

التي تعرضت لها الهدنة، وعدم تنفيذ جميع بنودها، خاصة ما 

يتعلق برفع الحصار عن مدينة تعز.

الماضيين  األسبوعين  خالل  غروندبرغ،  التقى  اإلطار  هذا  وفي 

اليمنية  ة  العامَّ الشخصيات  من  عدد  مع  األردنية،  بالعاصمة 

من  وعدد  الخلفيات،  مختلف  من  يمنيين  اقتصاديين  وخبراء 

الخاص  بالقطاع  وفاعالت  وخبيرات  يمنيات  سالم  ناشطات 

االقتصادية  للمسارات  أولوياتهم  الستطالع  المدني،  والمجتمع 

والسياسية واألمنية. 

ودعا غروندبرغ طرفي النزاع لتمديد الهدنة، فيما أبدى الطرفان 

النهائي حول ذلك لم يتم التوصل  عدم ممانعتهما، لكن االتفاق 

االقتصاد  لتدهور  التصدي  أن  األممي  المبعوث  بعُد..وأكد  إليه 

لرفع  المقبلة،  الفترة  خالل  ا 
ًّ

مركزي محوًرا  سيكون  اليمني 

المعاناة المزمنة التي يرزح تحتها المدنيون اليمنيون، وكذلك 

للوصول إلى حل مستدام لبعض الُمسّببات الرئيسة للنزاع.

الدولية  اإلغاثية  المنظمات  من  ثالثين  من  أكثر  دعت  كما 

قدًما  والمضي  الهدنة،  لتمديد  النزاع  أطراف  باليمن  العاملة 

الشهرين  خالل  تحقيقها  تم  التي  تلك  على  مكاسب  إلضافة 

الماضيين، والعمل من أجل السالم لليمنيين.

للهدنة،  اإليجابية  اإلنسانية  باآلثار  مشترك،  بيان  في  ونوهت، 

بالمائة،   50 من  بأكثر  والجرحى  القتلى  عدد  خفض  ومنها 

وانخفاض حدة أزمة الوقود نظًرا للدخول المنتظم لسفن الوقود 

إلى ميناء الحديدة.

وكانت الهدنة القابلة للتمديد قد دخلت حيز التنفيذ يوم الثاني 

المبارك،  رمضان  شهر  بداية  مع  بالتزامن  الماضي،  أبريل  من 

أنها  خاصة  ثمينة،  ولحظة  أمل  بارقة  بأنها  حينه  في  وُوِصفت 

األولى باليمن منذ ست سنوات.

توفير  هو  الهدنة  من  الهدف  فإن  الدولية،  المنظمة  بيانات  ووفق 

بيئة مواتية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، وليس القصد 

منها التوقف إلتاحة الفرصة ألي طرف إلعادة تشكيل مجموعاته 

أو استئناف العمليات العسكرية.

العمليات  جميع  وقف  على  الهدنة  اتفاقية  بنود  ونصت 

اليمن  داخل  والبحرية  والجوية  البرية  الهجومية  العسكرية 

 18 ودخول  األرض،  على  العسكرية  المواقع  وتجميد  وخارجه، 

الحديدة،  موانئ  إلى  النفطية  المشتقات  سفن  من  سفينة 

ا من صنعاء إلى 
ًّ

وتشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعي

عَمان والقاهرة خالل شهري الهدنة. { هل يتم تمديد الهدنة في اليمن ؟

الرئاسة الروسية:

وزير الخارجية األميركي:

بشأن االنضمام إلى »الناتو«

تسليح أوكرانيا يعرقل المفاوضات

الحرب في أوكرانيا ستستمر »أشهًرا عدة«

السويد تنتظر مواصلة التفاوض مع تركيا

متحدث  قال  األناضول-  إسطنبول- 

دميتري  )الكرملين(  الروسية  الرئاسة 

أوكرانيا  إمداد  إن  أمس،  بيسكوف، 

في  كييف  رغبة  من  »يحد  باألسلحة 

السالم«. مفاوضات  استئناف 

الرئيس  قرار  على  تعليقا  ذلك  جاء 

أنظمة  تقديم  بايدن  جو  األميركي 

أوكرانيا. إلى  صاروخية حديثة 

صحفي  مؤتمر  في  بيسكوف،  وأضاف 

أن  تعتقد  بالده  إن  الهاتف،  عبر 

الزيت  صب  تتعمد  المتحدة  »الواليات 

إن«  إن  »سي  شبكة  وفق  النار«،  على 

األميركية.

واعتبر أن »مثل هذه اإلمدادات تحد من 

استئناف  في  األوكرانية  القيادة  رغبة 

السالم«. مفاوضات 

يثق«  »ال  الكرملين  أن  إلى  وأشار 

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  بكالم 

تستخدم  لن  كييف  بأن  زيلينسكي، 

متعددة  صواريخ  إطالق  أنظمة 

حال  في  الروسية،  األراضي  لمهاجمة 

المتحدة. الواليات  وصولها من 

األلماني  المستشار  وعد  جهته  من 

بتسليمها  أوكرانيا  شولتس  أوالف 

إلى  للطائرات،  مضاد  حديث  نظام 

المسلحة  القوات  تزويد  جانب 

رصد  يمكنه  تتبع  برادار  األوكرانية 

األلماني  المستشار  وأدلى  المدفعية.. 

بتصريحات حذرة مجددا حول أهداف 

في  أللمانيا  الخارجية  السياسة 

بأوكرانيا. الروسية  الحرب 

مناقشة  خالل  أمس،  شولتس  وقال   

إن  األلماني  البرلمان  في  الميزانية 

يكسب  أال  هو  األلمانية  الحكومة  هدف 

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 

ضد  بدأها  التي  العدوان  »حرب  في 

أوكرانيا«.

 وأضاف »هدفنا هو أن تتمكن أوكرانيا 

من الدفاع عن نفسها وتنجح في ذلك«.

الرئيس  كشف  السياق،  ذات  وفي   

عزمه  عن  أمس،  بايدن  جو  األميركي 

صاروخية  بأنظمة  أوكرانيا  تزويد 

روسية  أهداف  ضرب  يمكنها  متطورة 

حزمة  إطار  في  بدقة  المدى  بعيدة 

وقال  دوالر..  مليون   700 بقيمة  أسلحة 

إن  األميركية  باإلدارة  كبار  مسؤولون 

أوكرانيا  ستزود  المتحدة  الواليات 

متحركة  صواريخ  راجمات  بأنظمة 

 80 بعد  على  أهداف  إصابة  يمكنها 

كيلومترا بدقة بعد أن قدمت أوكرانيا 

تأكيدات بأنها لن تستخدم الصواريخ 

لضرب أهداف داخل روسيا.

وزير  رأى  ب-  ف.  أ.  واشنطن- 

بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية 

أمس أن الحرب التي تشنها روسيا في 

أوكرانيا ستستمر »أشهرا عدة«.

وقال بلينكن خالل مؤتمر صحفي عقده 

مع األمين العام للحلف األطلسي ينس 

ستولتنبرغ في واشنطن إن الحرب »قد 

عدوانها«  روسيا  أوقفت  إذا  غدا  تنتهي 

االتجاه  هذا  في  مؤشر  أي  نرى  »ال  لكن 

في المرحلة الراهنة«.

إن  األميركي  الخارجية  وزير  وأضاف 

المتحدة  الواليات  وعدت  أوكرانيا 

الجديدة  األسلحة  تستخدم  لن  بأنها 

داخل  أهداف  ضد  المدى  البعيدة 

روسيا.

تأكيدات  لنا  األوكرانيون  »قدم  وأوضح 

بأنهم لن يستخدموا هذه األنظمة ضد 

أهداف في األراضي الروسية«.

بين  قوية  ثقة  عالقة  »هناك  وأضاف 

مع  وكذلك  المتحدة  والواليات  أوكرانيا 

وشركائنا«. حلفائنا 

الواليات  بأن  االدعاءات  بلينكن  ونفى 

روسيا  مع  بالتصعيد  تخاطر  المتحدة 

رغم  فبراير  في  أوكرانيا  غزت  التي 

وتابع  المتكررة..  الغربية  التحذيرات 

أوكرانيا  تهاجم  التي  هي  روسيا  »إن 

طريقة  أفضل  العكس...  وليس 

أن توقف روسيا  التصعيد هي  لتجنب 

ولديها  بدأتها،  التي  والحرب  العدوان 

القدرة المطلقة على القيام بذلك«.

رئيسة  قالت  األناضول-  ستوكهولم- 

أندرسون،  ماغدالينا  السويدية  الوزراء 

مواصلة  الصبر  بفارغ  تنتظر  بالدها  إن 

بشأن  تركيا  مع  البناءة  المفاوضات 

األطلسي  شمال  حلف  إلى  االنضمام 

صحفي  مؤتمر  في  ذلك  جاء  »الناتو«.. 

لألمم  العام  األمين  مع  عقدته  مشترك 

المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب لقائها 

في العاصمة ستوكهولم، أمس.

بين  المفاوضات  إلى  أندرسون  وتطرقت 

األخيرة  انضمام  بشأن  والسويد  تركيا 

بتركيا  »التقينا  وقالت:  الناتو..  إلى 

االجتماعات  مواصلة  الصبر  بفارغ  وانتظر 

المستقبل  في  البناءة  والمفاوضات 

القريب أيضا، نعمل مع فنلندا بشأن هذه 

المسألة«.

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب 

انضمام  على  بالده  موافقة  أن  أردوغان، 

األطلسي  شمال  لحلف  وفنلندا  السويد 

)ناتو( مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين 

للمخاوف األمنية لتركيا.

في  االتصال  دائرة  رئيس  لخص  كما 

ألطون،  الدين  فخر  التركية  الرئاسة 

على  للموافقة  السويد  من  تركيا  مطالب 

وهي  بنود   5 في  الناتو،  لحلف  انضمامها 

وتجفيف  لإلرهاب،  السياسي  الدعم  وقف 

تقديم  ووقف  لإلرهاب،  المالية  الموارد 

و»واي  كي«  كي  »بي  لتنظيمي  األسلحة 

التي  والعقوبات  القيود  وإلغاء  جي«،  بي 

والتعاون  تركيا،  على  السويد  تفرضها 

الدولي في مكافحة اإلرهاب.

من جهته، جدد غوتيريش إدانته للعملية 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة 

الحرب  سببتها  التي  الغذاء  أزمة  لحل 

غوتيريش  الروسية..وأشار   - األوكرانية 

الحرب  أفرزتها  التي  الغذاء  أزمة  أن  إلى 

ستؤثر بشكل سيئ على البلدان النامية، 

قرارات  اتخاذ  إلى  المذكورة  الدول  داعيا 

إنتاج  إن  الغذاء..وقال  أزمة  تجاه  سريعة 

األسمدة  من  وروسيا  الغذاء  من  أوكرانيا 

يجب أن يعود إلى السوق العالمية.

إدانة كبيرة لقتل الشابة »وراسنة« خريجة الصحافة واألسيرة المحررة

إعدام »غفران« جريمة جديدة لالحتالل

رام الله-غزة- وكاالت- أعلنت وزارة الصحة 

فلسطينية  فتاة  استشهاد  الفلسطينية 

مدنية  شمالي  العروب  مخيم  مدخل  عند 

بعد  المحتلة،  الغربية  بالضفة  الخليل 

إطالق جيش االحتالل اإلسرائيلي الرصاص 

عليها من مسافة قريبة. 

الشابة  »استشهاد  لها  بيان  في  وأكدت 

إصابتها  إثر  وراسنة  حامد  هارون  غفران 

قرب  االحتالل  جنود  عليها  أطلقها  برصاصة 

اخترقت  الخليل،  شمال  العروب  مخيم 

اليسرى  الجهة  من  صدرها  الرصاصة 

)تحت اإلبط(، وخرجت من الجهة اليمنى«. 

وعن تفاصيل اإلعدام الميداني التي قام بها 

فلسطينية،  طالبة  بحق  االحتالل  جيش 

األهلي،  للمستشفى  الطبي  المدير  أوضح 

رجائي الحسيني، أنه كان قريب مما حدث 

إلى المستشفى،  الفتاة وهو في طريقه  مع 

مؤكدا أن »إطالق النار كان من مسافة قريبة 

جدا«. 

على  شاهدا  كان  أنه  الحسيني،  وأكد 

جيش  جنود  قبل  من  النار  إطالق  عملية 

حاول  أنه  مؤكدا  الفتاة،  تجاه  االحتالل 

لكن  إصاباتها،  بعد  الفتاة  من  االقتراب 

وتركت  ذلك  من  منعه  االحتالل  جيش 

دقيقة،   30 لنحو  األرض  على  تنزف  الفتاة 

دون فتح المجال أمام الطواقم الطبية ورجال 

اإلسعاف لتقديم ما يلزم إلسعاف الفتاة. 

إن  اإلسرائيلي،  الجيش  قال  جانبه،  من 

طعن«..  »عملية  تنفيذ  حاولت  الفتاة، 

ُمسّلحة  كانت  الفتاة  إن  بيان   في  وأضاف 

بسكين، وحاولت »التقدم نحو جندي كان 

يهم بأعمال لتأمين طريق رقم 60 حيث ردت 

قوة عسكرية بإطالق النار.

ووفق مراسل األناضول فإن الشابة خريجة 

عملت  أن  وسبق  الخليل،  جامعة  من  إعالم 

صحفية في وسائل إعالم محلية.

وشّيع مئات الفلسطينيين، جثمان شابة، 

األربعاء، جنوبي  قتلها الجيش اإلسرائيلي 

الضفة الغربية.

ُغفران  الشابة  تشييع  موكب  وانطلق 

بمدينة  األهلي  المستشفى  من  وراسنة، 

»شيوخ  بلدة  رأسها  مسقط  إلى  الخليل، 

العّروب«، شمالي المدينة.

بادرهم  المشيعين،  وصول  مع  وبالتزامن 

الصوتية  بالقنابل  اإلسرائيلي  الجيش 

وبالغاز المسيل للدموع، وفق شهود عيان.

ونقابية،  وحزبية  رسمية  أوساط  وأدانت 

»إعدام« الشابة »وراسنة«، محّملًة الحكومة 

اإلسرائيلية المسؤولية.

الحكومة  باسم  المتحدث  وقال 

الفلسطينية، إبراهيم ملحم، على حسابه 

بموقع فيسبوك: »مثلما أعدموا )الصحفية( 

شيرين )أبو عاقلة( باألمس )11 مايو(، فإنهم 

واألسيرة  الصحافة  خريجة  اليوم  يعدمون 

وراسنة  هارون  غفران  الشابة  المحررة 

برصاصة في الصدر«.

اشتية  محمد  الوزراء  رئيس  عن  ونقل 

إدانته »للجريمة المرّوعة«.

الكاملة  وحّمل اشتية »االحتالل المسؤولية 

وطالب  الجريمة«،  لهذه  التداعيات  عن 

المجتمع الدولي »بممارسة األفعال وتفعيل 

دولة  بمقاطعة  القاضية  الدولية  القرارات 

االحتالل ومعاقبة الجناة«.

والمغتربين  الخارجية  وزارة  أدانت  كما 

جريمة  العبارات  »بأشد  الفلسطينية 

واعتبرتها  البشعة«،  الميداني  اإلعدام 

»امتدادًا لمسلسل طويل ومتواصل لجرائم 

اإلعدامات الميدانية«.

في  اإلنسان  حقوق  دائر  دعت  جانبها،  من 

إلى  العالم  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

»الوقوف، إنصافا لإلنسانية، بوجه عمليات 

اإلعدام المنظمة التي يمارسها االحتالل«.

اإلسالمية  المقاومة  حركة  قالت  بدورها 

»الشهيدة  مع  حدث  ما  إن  »حماس«، 

من  اإلسعاف  طواقم  إعاقة  من  وراسنة، 

في  إمعان  إصابتها،  عند  إليها  الوصول 

الدموي  السلوك  على  وتأكيد  الجريمة، 

للجيش اإلسرائيلي«.

إن  اإلسالمي،  الجهاد  حركة  قالت  بدورها، 

أسلوب  النساء،  اغتيال  إسرائيل  »تعّمد 

مكونات  بكل  وتنكيله  دموّيته  على  يؤكد 

الشعب الفلسطيني«.

)غير  الفلسطيني  األسير  نادي  ونعى 

وقال  عاما(   31( وراسنة  الشابة  حكومي( 

في  أشهر  ثالثة  قضت  محررة  »أسيرة  إنها 

بداية  اعتقالها  تم  حيث  االحتالل،  سجون 

العام الحالي، وأفرج عنها في شهر )إبريل(«.

{ مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الشابة ُغفران وراسنة

»غازبروم« تقطع إمدادات 
الغاز  عن شركتين 

بالدنمارك وألمانيا

وزيران مسلمان في تشكيلة 
الحكومة األسترالية الجديدة

موسكو - قنا - أعلنت شركة »غازبروم« 

الروسية، أمس، قطع إمدادات الغاز عن 

شركتي »أورستد« الدنماركية، و»شل 

إنرجي أوروب« االلمانية لعدم سداد 

الشركتين المدفوعات بالروبل الروسي.

وأوقفت »غازبروم« بالفعل اإلمدادات إلى 

شركة تجارة الغاز الهولندية جاستيرا، 

وكذلك إلى بلغاريا وبولندا وفنلندا بعد 

رفضها دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي كما 

ا على العقوبات الغربية  طلبت موسكو، ردًّ

المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت شركات ألمانية وإيطالية وفرنسية 

إنها ستشارك في خطة السداد الروسية 

لضمان الحفاظ على اإلمدادات.

من جانبها، قالت الوكالة االتحادية 

للشبكات، إن إمدادات »شل يوروب« تشكل 

كميات صغيرة فقط من إمدادات الغاز، 

والتي يمكن استبدالها من مصادر أخرى.

وأظهرت بيانات من »إنيرجينيت«، مشغل 

المنظومة الدنماركية، استمرار تدفق 

الغاز الطبيعي إلى الدنمارك عبر ألمانيا 

بثبات أمس.

كانبرا- قنا- أدت الحكومة األسترالية 

الجديدة أمس اليمين القانونية، 

بتشكيلة ضمت وزيرين مسلمين، وعشر 

نساء في سابقة هي األولى من نوعها.

 وستكون وزيرة الشباب والتعليم المبكر آن 

علي، ووزير الصناعة والعلوم إد هوسيك، 

أول وزيرين مسلمين في الحكومة 

األسترالية.

وشملت التشكيلة الوزارية عدة نساء 

منهن كلير أونيل كوزيرة الشؤون 

الداخلية، والسيناتور موراي وات كوزير 

للزراعة ومصايد األسماك وجولي كولينز 

كوزيرة لإلسكان.

كما ستصبح ليندا بورني أول امرأة من 

السكان األصليين تعمل كوزيرة لشؤون 

السكان األصليين.

وقد التقى مجلس الوزراء الجديد في 

كانبرا ، ألول مرة بعد أن أدى اليمين 

القانونية وكان السيد أنتوني ألبانيز 

رئيس الوزراء األسترالي قد صرح 

بأن التعيينات الجديدة في الحكومة 

ستتضمن أكبر عدد من النساء. 

تركيا تعلن االنتقال إلى مرحلة جديدة
 في المناطق اآلمنة بالشمال السوري

أنقرة- قنا- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن تركيا 

آمنة  منطقة  بإنشاء  المتعلق  بقرارها  جديدة  مرحلة  إلى  االنتقال  بصدد 

30 كيلومتًرا بشمال سوريا، وإخالء منطقتي تل رفعت ومنبج  على عمق 

السوريتين من المسلحين.

وأضاف أردوغان، في كلمه، أمام أعضاء كتلة حزبه العدالة والتنمية في 

البرلمان التركي: »إن الذين يحاولون إضفاء الشرعية على تنظيم حزب 

العمال الكردستاني بي كا كا وأذرعه تحت مسميات مختلفة ال يخدعون 

سوى أنفسهم«.

قريًبا  ستنشئ  بالده  أن  إلى  له،  سابق  تصريح  في  أردوغان،  أشار  وقد 

»التهديدات  بـ  وصفها  ما  لمكافحة  الجنوبية  حدودها  خارج  آمنة  مناطق 

اإلرهابية«.

العسكرية  العمليات  أن  أعلن  قد  التركي  القومي  األمن  مجلس  وكان   

الجارية حالًيا على الحدود الجنوبية للبالد، واألخرى التي سُتنفذ »ضرورة 

لألمن القومي«، وأنها ال تستهدف سيادة دول الجوار.

بالده  موقف  التركي  الدفاع  وزير  أكار  خلوصي  السيد  )الثالثاء(  وأعلن 

الرافض ألي تهديدات أمنية على حدوده الجنوبية مع سوريا.

وشدد على أن القوات المسلحة التركية مستعدة ألية مهمة تكلف بها ضد 

المنظمات اإلرهابية، ونوه في هذا الصدد بأن تركيا تحترم وحدة وسيادة 

أراضي دول الجوار، وفي مقدمتها سوريا والعراق.
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اللبنانيون يعلقون اآلمال على البرلمان الجديد

بري في واليته السابعة.. ملفات شائكة
بري  نبيه  السيد  يواجه  -قنا-  بيروت 

رئيسا  -الثالثاء-  انتخابه  أعيد  الذي 

للمرة  اللبناني  النواب  لمجلس 

لواليته  تمديد  في  التوالي  على  السابعة 

 ،1992 عام  منذ  يشغله  الذي  بالمنصب 

سلسلة  بعد  خاصة  شائكة،  ملفات  عدة 

السنوات  خالل  لبنان  شهدها  أزمات 

االقتصادي  الوضع  انهيار  منها  األخيرة، 

السلطة  ضد  مسبوقة  غير  واحتجاجات 

التزال  الذي  الكارثي  بيروت  مرفأ  وانفجار 

آثاره تخيم على المشهد.

صاحب  بري،  نبيه  السيد  فوز  وجاء 

النواب في  أطول والية في رئاسة مجلس 

الواليات  أقل من  العربي، بأصوات  العالم 

ضرورة  على  مراقبون  وشدد  السابقة.. 

البالد  بإنقاذ  الجديد  البرلمان  اضطالع 

نسبة  بلغت  أن  بعد  االنهيار،  براثن  من 

الفقر بين السكان أكثر من 82 بالمائة.

أعاد  قد  اللبناني  النواب  مجلس  وكان 

للبرلمان  رئيسا  بري  انتخاب  الثالثاء 

65 صوتا من أصوات  اللبناني، حيث نال 

مقعدا   128 من  المؤلف  النواب  مجلس 

رئيسا  انتخابه  إعادة  ضمن  ما  وهو 

للمجلس النيابي، مقابل 23 ورقة بيضاء 

و40 ورقة ملغاة.

أن  اللبناني  بالشأن  مهتمون  ويؤكد 

الجديد  بالبرلمان  المنوطة  المهام  أولى 

حكومة  تشكيل  هي  التشريعية  الهيئة 

جديدة ألنه وفقًا للدستور اللبناني تعتبر 

والية  بداية  عند  مستقيلة  الحكومة 

مجلس نواب جديد، كما يواجه البرلمان 

ألن  رئاسيا  استحقاقا  الجديد  اللبناني 

العماد  الحالي  اللبناني  الرئيس  والية 

ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر 2022.

ومن المفترض أن يدعو الرئيس اللبناني 

نيابية  استشارات  إلى  النيابية  الكتل 

جديد  رئيس  لتسمية  أيام  غضون  في 

يسمي  للدستور  وفقا  ألنه  للحكومة، 

الحكومة  رئيس  الجمهورية  رئيس 

مجلس  رئيس  مع  بالتشاور  المكلف 

نيابية  استشارات  إلى  استنادًا  النواب 

ملزمة يطلعه رسميًا على نتائجها.

حليمة  النائب  أكدت  اإلطار  هذا  وفي 

التغيير  قوى  إلى  )المنتمية  قعقور 

لوكالة  خاص  تصريح  في  بالبرلمان( 

األنباء القطرية »قنا« أهمية عمل البرلمان 

التي  والمالية  االقتصادية  األزمة  ظل  في 

ذاته  الوقت  في  مبينة  البالد،  تشهدها 

في  والتعاون  واالنسجام  التناغم  ضرورة 

القادمة  والحكومة  البرلمان  بين  العمل 

ضمن استقاللية لكل منهما.

عدة  إقرار  وجوب  إلى  قعقور  ولفتت 

جانب  إلى  البرلمان،  في  قوانين  مشاريع 

جانب  من  القوانين  هذه  تفعيل  ضرورة 

سياستها  ضمن  التنفيذية  السلطة 

إلى  يصار  أن  أملها  عن  معربة  العامة، 

تشكيل حكومة جديدة في البالد بسرعة 

النواب  مجلس  مع  بإيجابية  وتتعاطى 

من أجل إخراج البالد من أزمتها الراهنة.

يضطلع  أن  ضرورة  على  مراقبون  وشدد 

من  البالد  تنقذ  بمهام  الجديد  البرلمان 

نسبة  بلغت  أن  بعد  االنهيار،  براثن 

 82 من  أكثر  لبنان  سكان  بين  الفقر 

السرعة  ضرورة  على  مشددين  بالمائة، 

في تشكيل حكومة، ألنه بات من المؤكد 

من  لبنان  يساعد  الدولي  المجتمع  أن 

بعد  والقروض  والمساعدات  المنح  خالل 

قطاعات  في  اإلصالحات  شرط  تنفيذه 

كلف  الذي  الكهرباء  قطاع  أولها  متعددة، 

في  دوالر،  مليار   40 بقيمة  عجزا  الدولة 

المعلن  اللبنانية  الدولة  دين  يبلغ  حين 

100 مليار دوالر.
المحللة  لفتت  السياق،  هذا  وفي 

تصريح  في  مرسل  محاسن  االقتصادية 

أنه  » قنا«  القطرية  األنباء  لوكالة 

االقتصادية  االستحقاقات  بخصوص 

يجب  اللبناني،  البرلمان  على  المتوجبة 

البنك  قرض  على  المصادقة  أوال  عليه 

 150 البالغ  القمح  لشراء  الطارئ  الدولي 

مليون دوالر، مع األخذ في االعتبار أن األمن 

الغذائي اللبناني أصبح في خطر.

أولويات  من  أنه  إلى  مرسل  وأشارت   

التعافي  خطة  مناقشة  أيضا  البرلمان 

لضمان  تشريعات  وإقرار  االقتصادي 

إعادة  جانب  إلى  المودعين،  حقوق 

المصرفية،  السرية  رفع  قانون  النظر في 

والمواضيع المتعلقة بالتدقيق الجنائي. 

شبكات  تعزيز  ضرورة  على  أكدت  كما   

االجتماعي  واألمن  االجتماعية  الحماية 

مجلس  »مهام  وقالت  البرلمان،  قبل  من 

نحن  لكن  تشريعي،  بدور  القيام  النواب 

السياسية  الدورة  الستكمال  بحاجة 

فراغ  أي  ألن  حكومة،  وتشكيل  لبنان  في 

من  مزيد  إلى  يؤدي  المؤسسات  من  بأي 

تعقيد األزمة االقتصادية في البالد«.

رئيس  بري  نبيه  السيد  أن  يذكر   

اللبناني، كان قد دعا في  النواب  مجلس 

كلمة له بعد إعادة انتخابه إلى االحتكام 

بقلق  المتمثلة  الجامعة،  الوطنية  لإلرادة 

بالقدرة  وآمالهم  وآالمهم وتطلعاتهم  الناس 

على اإلنقاذ والتغيير، معتبرا أن أي خطط 

ووعود وبرامج ال تقدم الحلول لألزمات، هي 

»فليكن  قائال  السياق،  خارج  وخطط  كالم 

األفضل  أجل  من  والتنافس  الخالف 

واللبنانيين«. للبنان 

االنتخابات  صفحة  وقال:»طوينا   

األكثرية  احتساب  عن  وبعيدا  النيابية، 

نيابيا  مجلسا  لنكن  ذاك،  أو  الطرف  لهذا 

والوحدة  األهلي  السلم  مناخات  يرسخ 

االبتعاد  إلى  المجلس  داعيا  الوطنية«، 

اللبنانيين،  بين  االنقسام  تعميق  عن 

السيادية  لبنان  بحقوق  التفريط  وعدم 

في ثرواته المائية والنفطية.

على  كلمته  في  بري  نبيه  السيد  وشدد   

أن  والكتل  النواب  لجميع  المفيد  من  أنه 

»لنكن  قائال:  التحديات،  حجم  يدركوا 

في  الدستورية  االستحقاقات  إنجاز  مع 

سلطة،  أي  في  الفراغ  ورفض  موعدها، 

دولة  من  بلبنان  لالنتقال  مواربة،  ودون 

إلى  والمحاصصة  والمذاهب  الطوائف 

الفرص،  وتكافؤ  والمساواة  المواطنة  دولة 

الصريحة  الكلمة  ومع  المدنية،  الدولة 

أي  ضد  والموحدة  والواحدة  والقوية 

في  السيادية  لبنان  بحقوق  تفريط 

فلسطين  مع  والنفطية  المائية  ثرواته 

أو  المساومة  أو  التنازل  ورفض  المحتلة، 

ظرف  أي  تحت  الثروات  هذه  في  التطبيع 

من الظروف، ومهما بلغت الضغوط«.

نبيه  السيد  أن  إلى  اإلشارة  تجدر   

المجلس  رئيس  منصب  يشغل  بري 

وكان   ،1992 العام  منذ  اللبناني  النيابي 

السابق  النواب  مجلس  برئاسة  فاز  قد 

بعد   2018 للعام  مايو  شهر  في  المنتخب 

حصوله على 98 صوتا.

أطول والية 
على رأس 

مجلس تشريعي

أيضا  ولكن  السياسية  بحنكته  يعرف 

اللبنانيين  من  واسعة  شريحة  تتهمه 

في  »المنظومة«  من  أساسي  جزء  بأنه 

بلد يشهد أزمة اقتصادية ومالية خانقة 

وشلال سياسيا منذ أكثر من سنتين.

 )1990-1975( األهلية  الحرب  انتهاء  منذ 

رئيس  إلى  حرب«  »أمير  من  وانتقاله 

مجلس النواب، أصبح جزءا أساسيا من 

مستفيدا  اللبناني  السياسي  المشهد 

تهيمن  كانت  التي  دمشق  مع  بتحالفه 

ثم  اللبنانية،  السياسية  الساحة  على 

القوة  الله،  حزب  مع  الثابت  بتحالفه 

تمتلك  التي  لبنان  في  األبرز  السياسية 

ترسانة عسكرية ضخمة.

معقد  سياسي  نظام  من  بري  واستفاد 

وتوازنات  طائفية  محاصصة  على  يقوم 

عاما  ثالثين  منصبه  في  ليبقى  هشة، 

للستاتيكو  حارسا  نفسه  ويكّرس 

بعد  لبنان،  في  المعقد  السياسي 

إثر  لبنان  من  السوري  الجيش  خروج 

رفيق  األسبق  الحكومة  رئيس  اغتيال 

موازين  في  تغيير  من  تاله  وما  الحريري 

القوى وصوال إلى تظاهرات غير مسبوقة 

المتهمة  السلطة  ضد   2019 خريف 

بري  ُيعّد  والتي  اإلدارة،  وسوء  بالفساد 

من أبرز أركانها.

عميد  عاما(،   84( بري  انتخاب  وأعيد 

ألربع  الثالثاء  العرب،  البرلمانات  رؤساء 

أصوت  عدد  بأدنى  جديدة،  سنوات 

البرلمان  رئاسة  إلى  وصوله  منذ  ينالها 

في العام 1992، 64 من أصل 128.

على  الحفاظ  أهمية  جيدًا  بري  يدرك 

معه  خاض  الذي  الله  حزب  مع  تحالفه 

قاسيا  صراعا  التسعينيات  مرحلة  في 

لكنه  الشيعية،  الطائفة  زعامة  على 

مع  حلفه  أن  يؤكد  الحين،  ذلك  منذ 

رفض  في  يدعمه  وهو  ثابت،  الله  حزب 

خصوم  مطلب  سالحه،  عن  التخلي 

حزب الله وقوى دولية عّدة.

مر  عديدة  أزمات  خالل  بري  وُعرف 

الزوايا،  تدوير  على  بقدرته  لبنان  بها 

بين  كوسيط  نفسه  فرض  في  فنجح 

والطرف  المختلفة،  السياسية  القوى 

دبلوماسيين  من  المقصود  الشيعي 

يريدون  ال  وعرب  وغربيين  أميركيين 

عقد لقاءات علنية مع حزب الله.

ويقول النائب السابق إيلي الفرزلي الذي 

البرلمان  رئيس  نائب  منصب  شغل 

لسنوات، لوكالة فرانس برس، »ما من 

أحد غيره يستطيع أن يلعب الدور الذي 

يقوم به«.

حنكة سياسية 
جهوري  اللسان،  طليق  القامة،  طويل 

في  الذع  البديهة،  سريع  الصوت، 

ما  قول  في  بري  يتردد  ال  انتقاداته، 

عامة  جلسة  خالل  حتى  بخاطر  يجول 

االذاعات  أثير  عبر  مباشرة  منقولة 

ظله  بخفة  يعرف  كما  والتلفزيونات. 

في  الشعبية  لألمثلة  استخدامه  وكثرة 

مداخالته وخطاباته.

من   1938 عام  سيراليون  في  بري  ولد 

في  تبنين  قرية  من  تتحدر  عائلة 

افريقيا،  إلى  هاجرت  لبنان  جنوب 

وعملت في تجارة األلماس. في أفريقيا، 

لجميل  الحميم  الصديق  بري  بات 

»ملك  بمثابة  كان  الذي  محّمد  سعيد 

سياسي  بنفوذ  ويحظى  األلماس« 

في  يتدخل  جعله  سيراليون  في  كبير 

سياسية،  وتعيينات  حكومية  قرارات 

لنسانا  الدبلوماسي  كتبه  تقرير  وفق 

غبيري في العام 2002.

كلية  من   1963 العام  في  بري  تخرج 

اللبنانية، ثم تابع  الجامعة  الحقوق في 

جامعة  في  الحقوق  في  عليا  دراسات 

محاميًا  وعمل  فرنسا  في  السوربون 

 ،1963 العام  من  اعتبارا  االستئناف  في 

حقل  في  طويلة  لسنوات  عمل  كما 

العقارية. االستثمارات 

المقاومة  أفواج  حركة  إلى  بري  انضم 

اللبنانية )أمل( التي أسسها االمام موسى 

في  الحركة  وترأس   .1970 عام  الصدر 

الصدر  اختفاء  من  عامين  بعد   1980
المثير للجدل خالل زيارة إلى ليبيا.

في  برئاسته  أمل  حركة  وشاركت 

مواجهات  وخاضت  األهلية.  الحرب 

الميليشيات  بينها  عدة  أطراف  مع 

الفلسطينية  والفصائل  المسيحية 

 ،)1988-1985( المخيمات  حرب  في 

يصبح  أن  قبل  الله  حزب  وحتى 

الطرفان شريكين أساسيين في الحياة 

السياسية.

التي  العمليات  في  شاركت  كما 

لبنان  من  إسرائيل  خروج  في  ساهمت 

عام 2000.

إمبراطورية أعمال
بري  تولى  البرلمان،  إلى  وصوله  قبل 

 1984 عامي  بين  وزارية  حقائب  خمس 

و1992.

ويهوى  الكالم  في  ببالغة  بري  ويتميز 

بعض  تلحين  تم  وقد  الكتابة. 

اللبناني  للفنان  أغنية  وبينها  كتاباته 

عريس  »يا  بعنوان  خليفة  مارسيل 

فحص  بالل  اللبناني  حول  الجنوب« 

ضد  انتحارية  عملية  في  سقط  الذي 

عمله  إن  يقول  االسرائيلي.  الجيش 

هوايتيه  ممارسة  دون  يحول  السياسي 

ولعب  السباحة  وهما  المفضلتين، 

بالخدمات  أنصاره  يشيد  البليار. 

في  وراءها  يقف  التي  اإلنماء  وبورشة 

خصومه  يعتبر  بينما  لبنان،  جنوب 

والمنصب  والزعامة  الحرب  استغل  أنه 

من  آالف  وتوظيف  شعبيته  لترسيخ 

أنصاره في مرافق الدولة.

بيروت- أ. ف. ب- نبيه بري هو أحد أبرز 
أركان النظام السياسي الطائفي والتقليدي 

المتجذر في لبنان، وسيدشن واليته 
السابعة على الرغم من التوق الواضح 

للتغيير الذي عبر عنه اللبنانيون خالل 
االنتخابات األخيرة.
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درجة سّلم فاصلة بين التقليدي والنووي

»عالمية ثالثة« السالح المفضل لـ
منذ اللحظة األولى لغزو أوكرانيا، اتبعت 

صادما  نوويا  خطابا  الروسية  اإلدارة 

ذلك  يتضح  الناتو،  تهديد  في  وكثيفا 

 
ٍّ

أي أو  نفسه  بوتين  تصريحات  في  سواء 

الخارجية سيرجي  وزير  من رجاله، مثل 

تليفزيونية  مقابلة  في  قال  الذي  الفروف 

ويجب  وحقيقي،  جاد  النووي  الخطر  إن 

العالمية  الحرب  وإن  شأنه،  من  ل  ُنقلِّ أال 

رة. ومدمِّ نووية  ستكون  الثالثة 

فعالة  النووية  التهديدات  هذه  كانت 

تراجع  المثال  سبيل  على  ما،  حدٍّ  إلى 

حظر  منطقة  فرض  عن  بالفعل  الناتو 

أنذر  الذي  األمر  أوكرانيا،  فوق  طيران 

بالدخول في معركة مباشرة مع الروس، 

األوكران  إمداد  من  الحلف  تمنع  لم  لكنها 

الثقيلة  واألسلحة  الطائرات  من  بالكثير 

القوات األوكرانية  والخفيفة، بل وتدريب 

الرئيس  إن  حتى  الحلف،  دول  في 

مؤخرا  م  قدَّ أن  بعد  بايدن،  جو  األميركي 

 800 بقيمة  المتنوعة  األسلحة  من  دفعة 

كان  األوكراني،  الجيش  إلى  دوالر  مليون 

أسابيع  عدة  قبل  الكونغرس  طالب  قد 

قيمتها  مساعدة  تقديم  على  بالموافقة 

ل  ُيمثِّ ذلك  كل  ألوكرانيا،  دوالر  مليار   33
إجراءات تصعيدية في مواجهة الروس.

فيها  د  ُيهدِّ التي  األولى  المرة  هذه  ليست 

بوتين بالنووي، حدث الشيء نفسه عام 

جزيرة  لشبه  الروسي  الغزو  أثناء   2014
علنا  الروس  القادة  ث  تحدَّ حيث  القرم، 

حالة  في  النووية  األسلحة  وضع  عن 

روسيا  دت  هدَّ  2015 عام  وفي  ب،  تأهُّ

بأسلحة  الدنماركية  الحربية  السفن 

نظام  إلى  الدنمارك  انضمت  إذا  نووية 

الناتو. لحلف  الصاروخي  الدفاع 

لكن أثناء كل ذلك التبادل في التصعيد، 

عن  نتحدث  فقط  أننا  البعض  ينسى 

تكون  قد  النووي  السالح  من  محدد  نوع 

احتماالت استخدامه اآلن ضعيفة إلى حدٍّ 

كبير، وهو السالح النووي اإلستراتيجي، 

دولة،  ألي  النووي  الثالوث  ل  ُيمثِّ الذي 

العابرة  البالستية  الصواريخ  من  ن 
َّ

المكو

البالستية  والصواريخ   )ICBMs( للقارات 

 ،)SLBMs( الغواصات  من  ُتطلق  التي 

الثقيلة  القنابل  قاذفات  والطائرات 

يمكن  وجميعها  نووية،  بأسلحة  زة 
َّ
الُمجه

الدولة، على  أهدافا بعيدة عن  أن يضرب 

ضررا  ب 
ِّ

لُيسب الكيلومترات،  آالف  مسافة 

بالغا.

نووي في أرض المعركة

هناك  اإلستراتيجي،  النووي  جانب  إلى 

»السالح  ُيسمى  األسلحة،  من  آخر  نوع 

النووي  »السالح  أو  التكتيكي«  النووي 

يمكن  سالح  وهو  اإلستراتيجي«،  غير 

المعركة،  ساحة  في  ُيستخدم  أن 

ُتستخدم  ال  التكتيكية  النووية  فالقنابل 

بل  الحرب،  إنهاء  أو  كبيرة  مدن  لتدمير 

ُتستخدم  المدى  قصيرة  أسلحة  هي 

قوات  وجود  مع  غالبا  ضيقة  نطاقات  في 

منطقة  في  وربما  مقربة،  على  صديقة 

هذا  ُيستخدم  قد  عليها،  متنازع  صديقة 

دبابات  رتل  لتدمير  السالح  من  النوع 

الكتائب  إحدى  أو  كبير  مطار  أو  مثال 

في  الجيش  باتجاه  تتحرك  التي 

السالح  ُيَعدُّ  بالتالي  المعركة،  أرض 

أداة لتحقيق مكاسب محدودة،  التكتيكي 

مسرح  في  المزايا  بعض  على  والحصول 

على  نهائيا  القضاء  وليس  العمليات، 

العدو.

عن  قليال  نتعلم  دعنا  النقطة  تلك  في 

أو  العائد  حجم  بها  ر  ُيقدَّ التي  الكيفية 

السالح  من  الخارجة  التفجيرية  الطاقة 

بالكمية  عنها  ر 
َّ

ُيعب حيث  النووي، 

التولوين«  نترو  »ثالثي  مادة  من  المقابلة 

من  نفسها  الكمية  د  سُتولِّ التي   )TNT(

تنفجر. عندما  الطاقة 

وبالتالي، فإن السالح النووي الذي يعطي 

كمية  ينتج  الذي  السالح  هو  طن  كيلو   1
طن  كيلو   1 انفجار  في  نفسها  الطاقة 

وبالمثل،  المادة.  هذه  من  طن(   1000(

طن  ميغا   1 قوته  تبلغ  الذي  السالح  فإن 

مليون  تفجير  تعادل  طاقة  له  سيكون 

التولوين.  نترو  ثالثي  مادة  من  طن 

ُأطلق  الذي   ،2020 بيروت  مرفأ  انفجار 

بما  تشبيها  »بيروتشيما«  مصطلح  عليه 

يكن  لم  لكنه  هيروشيما  لمدينة  جرى 

1 كيلو طن،  ر بقوة تساوي نحو  نوويا، ُقدِّ

اليدوية الشهيرة في الحروب،  القنبلة  أما 

فتحتوي  األفالم،  من  كثير  في  تظهر  التي 

من  غراما   60-50 مقداره  ما  على  فقط 

التولوين! نترو  ثالثي 

 Tsar( مثال  القيصر  قنبلة  أن  ذلك  يعني 

كما  الكبير  إيفان  قنبلة  أو   ،)Bomba
التي  طن،  ميغا   50 بقوة  الروس  يسميها 

عام  أكتوبر   30 يوم  صباح  في  انفجرت 

الروسية  زمليا  نوفايا  بمنطقة   1961
إلى  وهي  الشمالية  القطبية  بالدائرة 

اآلن أقوى قنبلة نووية في التاريخ، أعطت 

من  طن  مليون   50 تفجير  تساوي  طاقة 

بقنبلَتْي  ذلك  قاِرن  التولوين،  نترو  ثالثي 

15-20 كيلو  هيروشيما وناغازاكي، نحو 

 146 نحو  األولى  قتلت  بالترتيب،  طن 

ألف شخص.

هيروشيما  قنبلَتْي  البعض  َيعتبر 

النووية  األسلحة  ضمن  من  وناغازاكي 

يمكن  ما  يوجد  ال  أنه  والواقع  التكتيكية، 

نوَعْي  بين  واضحا  فاصال  ا  حدًّ اعتباره 

والتكتيكية،  اإلستراتيجية  القنابل 

السالح  من  الخارج  الطاقة  فحجم 

إلى  ويصل  أطنان   10 من  يبدأ  التكتيكي 

أكبر  أن  ُيعتقد  )بينما  طن  كيلو   100
حاليا  روسي  إستراتيجي  حربي  رأس 

800 كيلو طن(. ر بنحو  ُيقدَّ

النووية  الترسانة  من  األكبر  النسبة 

رأسا   950 )نحو  الروسية  التكتيكية 

البحرية،  للقوات  صة  ُمخصَّ حربيا( 

التحديث  برنامج  ز  َتركَّ أساسي  وبشكل 

على  الروسي  للجيش  الرئيسي  البحري 

»ياسن-م«  النوع  من  الهجوم  غواصات 

غواصة  أحدث  هي  وياسن   ،)M- /Yasen(

األغراض  متعددة  روسية  هجومية 

من  ن 
َّ

ُمكو عمودي  إطالق  بنظام  زة 
َّ
وُمجه

النووية  بالطاقة  تعمل  إطالق،  خلية   32
تكتيكية  نووية  أسلحة  تحمل  أن  ويمكن 

بدأت  متنوعة.  بقدرات  متنها،  على 

محل  اإلحالل  في  بالفعل  »ياسن-م« 

التي  الروسية  الهجومية  الغواصات 

نسخة  السوفيتية.  الحقبة  إلى  تعود 

ُتدعى  نفسها  الغواصة  من  نة  ُمحسَّ

إلى  أيضا  انضمت   )Kazan( »كازان« 

الشمالي مؤخرا. الروسي  األسطول 

أن  وهي  مهمة،  واحدة  مالحظة  تبقى 

سالح  هو  التكتيكي  النووي  السالح 

أن  يمكن  كما  بديهية  معلومة  إنها  نووي، 

ليست  الواقع  أرض  على  لكنها  تالحظ، 

اإلستراتيجي  بين  التمييز  فهذا  كذلك، 

الحد  اتفاقيات  بسبب  نشأ  والتكتيكي 

المتحدة  الواليات  بين  التسلح  من 

األول  المقام  في  اهتمت  التي  وروسيا 

الصواريخ  مثل  الكبرى  بالمخاطر 

واألدوات  للقارات  العابرة  البالستية 

الخطورة  مصدر  كونها  تحملها،  التي 

األسلحة  استخدام  لكن  الرئيسي. 

التكتيكية ضد خصوم مسلحين  النووية 

ينطوي  قد  األدوات  من  نفسه  بالنوع 

أقل  مخاطر  ذات  فهي  كبير،  خطر  على 

وبسبب  استخدامها،  يسهل  وبالتالي 

بين  فاصلة  سّلم  درجة  ُتَعدُّ  فهي  ذلك 

يكون  ما  أشبه  والنووي،  التقـــليدي 

الكبرى  القفزة  من  بدال  انتقالية  بمرحلة 

قد  للقارات،  عابر  صاروخ  باستخدام 

التكتيكية  النووية  الرؤوس  نشر  يكون 

تشجيعا  القوة  منخفضة  الصغيرة 

تالية.  نووية  حرب  شن  على  خطيرا 

النووية  األسلحة  فإن  ذلك،  جانب  إلى 

أوال  استخدامها  ح 
َّ

ُيرج التي  التكتيكية 

سياسية  سيطرة  تحت  عادة  كانت 

العسكرية  األزمات  أوقات  في  صرامة  أقل 

يرتبط  التي  اإلستراتيجية  األسلحة  من 

مجالس  وانعقاد  ُعليا  بأوامر  استخدامها 

كان  إذا  والعسكرية،  السياسية  القيادة 

على  قادرا  نسبيا  الرتبة  صغير  ضابط 

صغير  تكتيكي  نووي  سالح  في  التحكم 

الكيلو  وليس  الطن  نطاق  ضمن  بقوة 

بسيطة  خطوات  عبر  فيمكنه  طن، 

الحصول على إذن باإلطالق.

عميل استخبارات سوفياتي سابق:

بوتين قادر على األسوأ

مقابلة  -في  الفرنسية  لوفيغارو  صحيفة  تستعرض  ولذلك 

سيرغي  السابق  االستخبارات  عميل  مع  روكيت  غيوم  أجراها 

الذي  »التروس«،  الجديد  كتابه  من  مقتطفات  أهم  جيرنوف- 

قال فيه إن بوتين رجل مخيف وقادر على األسوأ، خاصة بعد أن 

خسر إستراتيجيا هذه الحرب التي كان يظن أنه سيحسمها 

في غضون أسبوع، وذلك بمهاجمته دولة حليفة لروسيا منذ زمن 

يدافعون  مواطن  مليون   45 مع  شاملة  حرب  في  ودخوله  بعيد، 

عن أراضيهم وخيارات حياتهم بشجاعة ال تصدق.

كان بوتين مخطئا على طول الخط -كما يقول جيرنوف- في 

حق األوكرانيين وفي حق رئيسهم فولوديمير زيلينسكي، وفي 

حق الناطقين بالروسية، وفي حق أوروبا، وفي حق حلف شمال 

األطلسي )ناتو(، وفي تقديره لرد فعل المجتمع الدولي، وحتى 

في تقديره للعواقب اإلستراتيجية لهذا الغزو على روسيا خالل 

المديين المتوسط   والبعيد.

عزلة لم يسبق لها مثيل

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  موقف  عن  السؤال  وعند 

عميل  قال  موسكو-  مع  الحوار  على  الحفاظ  اختار  -الذي 

واضح،  غير  الموقف  هذا  إن  السابق  السوفياتية  االستخبارات 

خاصة  بعنف،  انتقدوه  وإستونيا  بولندا  في  المسؤولين  وإن 

السوفياتي  االتحاد  »نير«  تحت  كانت  التي  بلدانهم  يرون  أنهم 

السابق قد تكون األهداف التالية لبوتين إذا سمح له بذلك.

يقول  -كما  بايدن  جو  األميركي  للرئيس  بالنسبة  أما 

السالح،  حمل  على  يشجعنا  فهو  واإلستونيون-  البولنديون 

من  ذلك  مع  أنه  إال  المعركة،  ساحة  عن  بعيدا  يبقى  ولكنه 

الضروري الحوار مع الشخص الذي يمكن أن يثير حربا نووية، 

كما يقول الكتاب.

وعند السؤال عن أول لقاء له مع بوتين، قال سيرغي جيرنوف 

الدولة  أمن  لجنة  في  »كنا معا  1980، مضيفا  عام  كان  إن ذلك 

نفسه  العام  في  دخلنا  الشيوعي(،  للحزب  المسلحة  )الذراع 

الجواسيس(،  تعد  التي  النخبة  )مدرسة  أندروبوف  معهد 

فدمجت في اإلدارة »س« األرقى بالنسبة للكي جي بي، في حين 

ُحكم على بوتين بأنه غير صالح للجاسوسية، لعدم قدرته على 

للغاية  خطير  أمر  وهو  صحيح،  بشكل  قراراته  عواقب  تقدير 

بالنسبة له وللخدمة، وأعيد على الفور إلى لينينغراد«.

الذي  ذلك  عن  تماما  مختلف  اليوم  بوتين  هل  سؤاله:  وعند 

الزعيم  يبجل  ناحية-  -من  فهو  وال،  »نعم  المؤلف  رد  عرفته؟ 

أخرى  ناحية  من  ولكنه  ستالين،  جوزيف  السابق  السوفياتي 

دمرها  التي  العظيمة  اإلمبراطورية  روسيا  بناء  إعادة  يحاول 

ستالين وكي جي بي الذي كان بوتين جزءا منه لمدة 30 عاما 

تقريبا«.

ويقول جيرنوف إن بوتين معزول تماما في الكرملين إلى حد لم 

يسبق له مثيل، خاصة منذ طالقه من زوجته لودميال عام 2013، 

إذ لم يعد يطيق أدنى انتقاد، بل إنه أهان علنا رئيس مخابراته 

سيرغي ناريتشين، ولم يعلم أقرب مقربيه وزير الدفاع سيرغي 

شويغو ورئيس أركانه الجنرال غيراسيموف قراره إعالن حالة 

التأهب النووية إال على شاشة التليفزيون، رغم أنهما من ينبغي 

أن يصدرا األمر بإطالق السالح النووي الذي يمكن أن يمنحه لهما 

بوتين في يوم من األيام.

إن بوتين -كما يقول جيرنوف- عزل نفسه تدريجيا عن الواقع، 

وبنى عالما متوازيا افتراضيا، »أنا شخصيا أعتقد أنه انتهى به 

األمر إلى اإليمان بما يرويه عن األوكرانيين النازيين، والجيش 

وما  المعارك،  جميع  في  سينتصر  أنه  يرى  كان  الذي  الروسي 

إلى ذلك، وهو مهتم بالبصمة التي سيتركها في التاريخ، ومنذ 

21 فبراير الماضي كان كل قرار يتخذه أسوأ من سابقه، وهذا 
قادر  وهو  مخيف،  إنه  كارثة.  إلى  إال  يقوده  أن  يمكن  ال  المنطق 

على األسوأ، هذا ما كان يخشى مدربوه في كي جي بي عندما 

رفضوه؛ كانوا على حق«.

فوضى النظام العالمي

الباردة  الحرب  أن  جيرنوف  سيرغي  يرى  ال  ذلك،  كل  ورغم 

النظام  في  فوضى  والدة  إرهاصات  من  يخشى  ولكنه  ستعود، 

في  النازيين  يرى  فهو  لها،  مثال  نفسه  بوتين  ولعل  العالمي، 

يبدو  وهو  برلين،  مع  ويتاجر  األلمانية  يتحدث  لكنه  مكان  كل 

النووي  التهديد  الفترة األخيرة أقل هجومية، وإن كان يرفع  في 

إعادة دمج روسيا  أن يكون مجرد تكتيك، ألنه يريد  الذي يمكن 

بقية  على  قوية  ضغوط  ممارسة  مع  األمم  حفل  في  العظيمة 

العالم.

فيها  يدخل  التي  المستقرة  غير  الفترة  هذه  جيرنوف  وعزا 

التي  السوفياتي،  االتحاد  فيها  انهار  التي  الظروف  إلى  العالم 

بدت الشعوب سعيدة بها، ولكن الجيش والمخابرات والمجمع 

القوي للغاية لم يكونوا كذلك، لما فقدته  الصناعي العسكري 

هذه الجهات من ميزانيات وقوى عاملة وسلطات.

ويختتم جيرنوف بالقول: الغريب في هذا السياق أن الناتو لم 

يمت، بل إنه تطور واندمجت فيه بلدان جديدة، غير أن بوتين 

بوصفه عنصر كي جي بي سابقا ما زال يشكل فزاعة للعالم 

الحر، ومع ما يثيره من خوف فإنه لم يثن فنلندا والسويد عن 

)التفكير في( االلتحاق بالناتو رغم أن ذلك يستفزه كثيرا.

في اليوم الذي بدأ فيه الغزو الروسي ألوكرانيا، أذهل عميل سابق بجهاز 
االستخبارات السوفياتي )كي جي بي( سيرغي جيرنوف المشاهدين ولم يصدقه 

أحد، عندما قال إن بإمكان الروس استعمال األسلحة النووية التكتيكية في 
الحرب، إال أن إعالن الرئيس الروسي فالديمير بوتين بعد 3 أيام من ذلك وضع 

ترسانته الذرية في حالة تأهب جعل من يشعرون بالقلق من هذا الصراع -الذي 
ال أحد يعرف أين يمكن أن يقود العالم- يستمعون لهذا الرجل باهتمام.
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متاهات الحرب الروسية

إجابات متباينة تحاول أن تقدم ردًا على هذا التساؤل، 

ألشهر  المواجهة  هذه  تستمر  أن  يتوقع  من  هناك 

الغرب  أن  أساس  على  لسنوات  تكن  لم  إن  طويلة 

يريدها  الخصوص-  وجه  على  ولندن  -واشنطن 

في  الكرملين  واجهها  كالتي  لروسيا  استنزاف  عملية 

ظل حكم السوفيات في حرب أفغانستان ما بين 24 

1989 وكانت أحد عوامل  – 15 فبراير   1979 ديسمبر 

تفككه.

القول  إلى  السيناريو  هذا  أنصار  من  عدد  ويذهب 

بحلف  األعضاء  والدول  واشنطن  سخاء  بفضل  إنه 

عسكريًا  كييف  ستنتصر  وعسكريًا  ماديا  الناتو 

وتتفكك  موسكو  في  النظام  وسيسقط  روسيا،  على 

النظام  ويسود  صغيرة  دويالت  إلى  االتحادية  روسيا 

قادمة.  لقرون  حتى  ربما  أو  لعقود  عالميًا  األميركي 

أو تأثير  ويرفض أو يهمش هؤالء الحديث عن أي دور 

للصين في هذه المواجهة.

آخرون يشيرون إلى أن سيناريو هزيمة موسكو وهم 

ربما  أو  قصد  عن  سقط  إنه  حيث  الغرب؛  يعيشه 

بدونه في فخ إنكاره للواقع وتصديق حملته الدعائية 

أوكرانيا.  الروسية في  العملية العسكرية  عن تعثر 

القيادة  اتبعتها  التي  التكتيكات  أن  هؤالء  ويضيف 

الهجوم  في  فيه  شرع  الذي  األول  اليوم  منذ  الروسية 

الكبير ساهمت في تضليل واشنطن ولندن وبعض 

أعضاء الناتو بشأن أهداف الكرملين األساسية.

لمحاولة الفهم بين هذين التحليلين هناك معطيات 

استكشاف  عملية  أساسها  على  نرسم  أن  يمكن 

للمستقبل.

عسكري  ألف  و180   150 بين  ما  روسيا  استخدمت 

نصف  من  أقل  أوكرانيا،  في  الخاصة  العملية  في 

شأن  في  -وكما  البقية  أما  قتالية،  مجموعات  هؤالء 

ودعم  نقل  وحدات  الجيوش-  وغالبية  الحروب  كل 

وتموين وتطبيب، ووفرت للقوة 75 طائرة مقاتلة فقط 

حسب تقديرات البنتاغون األميركي.

بسرعة  الروسية  القوات  اندفعت  فبراير،   24 يوم 

الصاعقة«،  »الحرب  تكتيك  يسمى  لما  مشابهة 

أن  حتى  الحدود،  وراء  كبيرة  لمسافات  وتقدمت 

علنية،  تصريحات  وفي  توقعت،  األميركية  األجهزة 

أن تسقط العاصمة األوكرانية كييف خالل أسبوع، 

التقدم  أي بداية شهر مارس، هذا لم يحدث، وتباطأ 

ل  علَّ الجبهات.  بعض  على  توقف  بل  الروسي 

المعنوية  الروح  بتدني  ذلك  البداية  في  البنتاغون 

خطوط  وفوضى  القيادة  وسوء  الروسية  للقوات 

الدعم والمواصالت وفساد األسلحة، الحقًا فسر األمر 

المقاومة  واستبسال  شراسة  عن  ناتج  بأنه  غربيًا 

األوكرانية.

وسحب  كييف،  نحو  الروسي  التقدم  توقف  بعد 

ثقلها  موسكو  نقلت  عنها،  بعيدة  لمسافات  القوات 

جمهوريتي  جبهتي  على  الجنوب  نحو  العسكري 

 2014 سنة  تشكلتا  اللتين  ولوغانسك  دونيتسك 

بعد حرب أهلية مع كييف، ولكن لم تسيطر قواتهما 

سوى على ثلث مساحة منطقتهما.

 25 الثالثاء  يوم  المواجهة  تتممها  التي  يومًا   90 طوال 

القضم  أسلوب  عن  الروسية  القوات   
َّ

تتخل لم  مايو، 

استنزاف  على  والعمل  الخصم،  ألراضي  التدريجي 

القوات األوكرانية والمتحالفين معها، دون المخاطرة 

بدخول مواجهات مكلفة بشريًا وماديًا.

موسكو  أن  البنتاغون  قيادات  ذكرت  واشنطن،  في 

الجيش  مع  اتبعتها  التي  األساليب  نفس  تطبق 

أرض  على  الدائرة  الدولية  شبه  الحرب  في  السوري 

مكنت  والتي   2011 مارس  منتصف  منذ  الشام  بالد 

األسد من استعادة 70 % من أراضي البلد.

تم  ألمانية،  عسكرية  تقديرات  وحسب  األرض  على 

% من البنى التحتية العسكرية   72 تدمير أكثر من 

األوكرانية، ولم يعد هناك تقريبًا وجود لقوة جوية في 

يد كييف، وخسرت القوات البرية 64 % من مدرعاتها 

في  شديد  نقص  من  تعاني  وغدت  نقلها  ووسائل 

الوقود والقوى البشرية.

تستكمل  األسود  البحر  ضفاف  وعلى  الجنوب،  في 

جمهوريتي  أراضي  على  السيطرة  الروسية  القوات 

نحو  الطريق  تكمل  وتكاد  ولوغانسك،  دونيتسك 

على  البحر.  على  أوكرانيا  منافذ  آخر  أوديسا،  ميناء 

البريطانية،  الحربية  وزارة  وضعتها  التي  الخريطة 

روسيا  تسيطر  كييف،  مساندة  في  تحمسًا  األكثر 

حتى  الشمال  من  األراضي  من  عريض  شريط  على 

الجنوب والغرب.

السياسيون بخجل بأن حربهم  الغرب، يعترف  في 

االقتصادية على روسيا لم تثمر على األقل حتى اآلن، 

الروسي،  النفط  أو  الغاز  شراء  وقف  في  ينجحوا  ولم 

إلى  حاجتهم  ذلك  إلى  يضاف  له،  بدائل  إيجاد  أو 

اليورانيوم  من  الروسية  االستراتيجية  المعادن 

والتنغستين والبالديوم وغيرها.

وعقوباتها،  الحرب  وبسبب  العالمي،  المالي  النظام 

ينخر  والتضخم  الهاوية،  حافة  على  يتأرجح 

وأسواق  الضعيفة،  من  أكثر  القوية  االقتصاديات 

قليلة،  أيام  في  الدوالرت  ماليير  آالف  تخسر  األسهم 

واألمن الغذائي العالمي مهدد.

نهاية دولة
الخارجية  وزير  صرح   2022 مايو   19 الخميس  يوم 

تبقى«  »لن  أوكرانيا  بأن  بلينكن  أنتوني  األميركي 

الروسية.  القوات  ضد  القتال  وقفها  حال  في  كدولة 

وقال بلينكن خالل جلسة لمجلس األمن الدولي حول 

فستنتهي  غدًا،  القتال  روسيا  أوقفت  »إذا  أوكرانيا: 

الحرب، وإذا أوقفت أوكرانيا القتال، فإنها لن تبقى«.

السابق  األميركي  السفير  أكد  مايو  شهر  منتصف 

الدبلوماسيين  أن  ماكفول،  مايكل  موسكو،  لدى 

باالنضمام  كييف  وعدوا  الذين  األميركيين 

كانوا  الماضية  السنوات  مدى  على  »الناتو«  إلى 

 The Munk Debates مناظرة  وخالل  عليها.  يكذبون 

السياسة  قضايا  حول  السنوية  نصف  للمناقشات 

مدير  ذكر  الكندية،  تورنتو  في  عقدت  الرئيسية 

قصارى  دبلوماسيونا  بذل   2021 عام  »في  الجلسة: 

جهدهم إلقناع كييف بأنهم قادرون على االنضمام إلى 

الحلف، وكررنا هذا مرارًا وتكرارًا«، وتساءل: »إذًا، هل 

»نعم،  ماكفول:  فأجاب  فعاًل؟«.  دبلوماسيونا  كذب 

بها  ُيعمل  التي  الطريقة  هي  هذه  مضيفًا:  نعم«، 

»عالم الواقع«.

الفرنسي  الرئيس  قال   2022 مايو   9 اإلثنين  يوم 

من  عقودًا  يستغرق  قد  األمر  إن  ماكرون  إيمانويل 

الزمن حتى تقبل أوكرانيا عضوًا في االتحاد األوروبي. 

وفي إطار حديث أدلى به أمام البرلمان األوروبي، اقترح 

مواٍز«  أوروبي  »تكتل  إلى  أوكرانيا  تنضم  أن  ماكرون 

في الوقت الذي تنتظر فيه قرار انضمامها إلى االتحاد 

األوروبي الرسمي.

يوم األحد 22 مايو، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون 

إلى  أوكرانيا  »انضمام  إن  بون،  كليمان  األوروبية 

عامًا«.  و20   15 بين  ما  يستغرق  قد  األوروبي  االتحاد 

وأضاف بون، في مقابلة مع قناة »راديو جي« المحلي: 

أوكرانيا  إن  قلنا  إذا  صادقين..  نكون  أن  »علينا 

أو  أشهر   6 غضون  في  األوروبي  االتحاد  إلى  ستنضم 

سنة أو سنتين فنحن نكذب.. ذلك ليس صحيحًا.. 

ربما يستغرق األمر 15 أو 20 عامًا، وهو وقت طويل«.

نبيع  أن  أريد  »ال  الفرنسي:  المسؤول  وأضاف 

لألوكرانيين:  قلنا  إذا  وأكاذيب..  أوهامًا  األوكرانيين 

نتسبب  قد  فإننا  األوروبي،  االتحاد  في  بكم  أهاًل 

بخيبات أمل لجيل كامل من الشعب األوكراني«.

في  كييف  تنخرط  أن  الفرنسي  الوزير  اقترح  كما 

الرئيس  اقترح  التي  األوروبية  السياسية  المنظمة 

إيمانويل ماكرون إنشاءها.

مدينون  نحن  ذلك،  غضون  »في  قائاًل:  بون  وتابع 

االنخراط  يمكنهم  سياسي  بمشروع  لألوكرانيين 

أنتوني  تصريحات  عكس  وعلى  مايو،   20 يوم  فيه«. 

انتصار  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  وصفت  بلينكن 

فقدتها  التي  األراضي  عودة  مع  روسيا،  على  أوكرانيا 

كييف، بأنه »غير واقعي«.

وبحسب الصحيفة، فإنه وعلى الرغم من التخطيط 

إال  روسيا،  جانب  من  الحريصة«  »غير  واإلجراءات 

يتعين  سوف  النهاية  وفي  للغاية،  قوية  زالت  ال  أنها 

أدى  وإذا  صعبة.  قرارات  اتخاذ  األوكرانيين  على 

الصراع إلى مفاوضات حقيقية، فسيكون على القادة 

األوكرانيين اتخاذ قرارات مؤلمة بشأن األراضي التي 

تتطلبها أي تسوية.

األميركي،  الرئيس  على  ينبغي  للصحيفة،  ووفقًا 

فالديمير  األوكراني،  لنظيره  يوضح  أن  بايدن،  جو 

تستطيع  الذي  للدعم  حدودًا  هناك  أن  زيلينسكي، 

الواليات المتحدة األميركية والناتو تقديمه. وتابعت 

الصحيفة: إن المهمة اآلن هي التخلص من النشوة، 

تحديد  على  والتركيز  الالذعة،  االنتقادات  ووقف 

المهمة وتنفيذها.

وقد أصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري 

ت 96.77 
َّ

هناك في مارس من العالم 2014، حيث صو

% من ناخبي القرم و95.6 % من سكان سيفاستوبول 
تزال  ال  الذي  الوقت  في  روسيا،  إلى  االنضمام  لصالح 

لكنها  أوكرانية  منطقة  القرم  أن  تعتبر  أوكرانيا  فيه 

محتلة مؤقتًا.

نضوب السالح
الناتو  على  تقتصر  لم  كييف  حكومة  أمل  خيبة 

المعونة  تالمس  أصبحت  بل  األوروبي،  االتحاد  أو 

 2022 مايو   22 األحد  فيوم  والعسكرية،  االقتصادية 

حذر مسؤول الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي، 

العسكرية  االحتياطيات  أن  من  بوريل،  جوزيب 

األسباب  وأحد  استنفدت،  قد  األوروبي  لالتحاد 

الرئيسية هو المساعدة العسكرية ألوكرانيا.

العسكرية  االحتياطيات  إن  له  مقال  في  بوريل  وقال 

دعم  نتيجة  استنفدت  قد  األوروبي  لالتحاد  التابعة 

أزمة مالية تعاني  االتحاد لنظام كييف في ظل  دول 

األسباب  بين  من  أنه  وأضاف  األوروبية.  الدول  منها 

العسكرية  الموارد  تخفيض  على  أثرت  التي  األخرى 

العسكرية  الميزانيات  تخفيض  األوروبي،  لالتحاد 

سياسات  بسبب  التمويل  وعدم  االتحاد  لدول 

التقشف.

وأشار إلى أن اإلنفاق الدفاعي ألعضاء االتحاد األوروبي 

2008، ووصل  أزمة عام  بدأ في االنخفاض منذ بداية 

إلى  فقط  اآلن  ووصل   ،2014 عام  في  األدنى  الحد  إلى 

مستوى ما قبل األزمة.

الدول  أنهم  للغاية  المهم  من  قائاًل:  بوريل  واختتم 

األعضاء في االتحاد األوروبي ال ينفقوا فقط أكثر »على 

الدفاع«، ولكن أيضًا التوحد لمنع المزيد من التجزئة 

بين أعضاء الحلف.

السابق  والضابط  المحلل  أكد  متقارب  توقيت  في 

الواليات  أن  ريتر،  سكوت  األميركية،  المخابرات  في 

في  ارتكبته  الذي  الخطأ  بأوكرانيا  كررت  المتحدة 

خطة  دون  كييف  إلى  أموال  بإرسال  أفغانستان، 

واضحة وفهم لما يحدث.

لعشرات  المتسرع  التوفير  إلى  بالنظر  ريتر:  وذكر 

األميركية  المساعدات  من  الدوالرات  من  المليارات 

ألوكرانيا، يشعر المرء بشكل ال إرادي بأن واشنطن 

الذريع في  إلى الفشل  التي أدت  تكرر نفس األخطاء 

أفغانستان. والحديث هنا يدور حول عدم القدرة على 

تقييم األحداث بشكل مناسب في أوكرانيا.

وأضاف: المسؤولون األميركيون كونوا صورة خاطئة 

للحرية  ونبيل  شجاع  »حصن  أنها  على  ألوكرانيا 

مع  كبير  بشكل  يتناقض  ما  »وهو  والديمقراطية«، 

الواقع، حيث تعد أوكرانيا المعاصرة واحدة من أكثر 

الدول فسادًا في العالم«.

ترسانة واشنطن
الغارديان  صحيفة  ذكرت   2022 أبريل  شهر  نهاية 

البريطانية: »قدمت الواليات المتحدة ألوكرانيا دعمًا 

عسكريًا وتقنيًا جبارًا، بما في ذلك صواريخ جافلين 

وستينغر ومدافع الهاوتزر، وغيرها من اإلمدادات التي 

قدرات  لتجديد  الشرقية  أوروبا  عبر  تسليمها  يجري 

القوات المسلحة األوكرانية«.

ومع استمرار الصراع األوكراني، يتزايد القلق، فتتولد 

المتحدة  الواليات  تستطيع  هل  نمط:  من  أسئلة 

إلى  األسلحة  من  هائلة  كميات  بتسليم  االستمرار 

أوكرانيا مع الحفاظ على ترسانتها الخاصة؟

الدولي  المركز  في  المستشارين  لكبير  وفقًا 

للدراسات االستراتيجية والدولية، مارك كانتشيان، 

قاذف   7000 حوالي  قدمت  المتحدة  الواليات  فإن 

جافلين ألوكرانيا، بما في ذلك تلك التي تم تسليمها 

خالل إدارة ترامب، ما يشكل حوالي ثلث االحتياطيات 

األميركية.

أرسلت  المتحدة  الواليات  أن  أيضًا  المحللون  ويرى 

صواريخ  من  تقريبًا  مخزونها  ربع  أوكرانيا  إلى 

ستينغر المحمولة إلى أوكرانيا. وقد أخبر الرئيس 

غريغ   ،Raytheon Technologies لشركة  التنفيذي 

المناقشة  خالل  أبريل  نهاية  المستثمرين،  هايز، 

ربع السنوية، أن شركته التي تصنع هذه األسلحة 

المقبل  العام  حتى  اإلنتاج  زيادة  على  قادرة  تكون  لن 

بسبب نقص المكونات.

»هل  برس:  أسوشيتد  لوكالة  كانتشيان،  وذكر 

سيكون ذلك مشكلة؟ اإلجابة باختصار: على األرجح 

نعم«.

ويقول مسؤولو البنتاغون إن كييف تستهلك كل يوم 

ما يصلها خالل أسبوع من إمدادات الذخيرة المضادة 

الطائرات  في  عجزًا  تواجه  أنها  كما  للدبابات. 

هجمات  من  تواجهه  ما  ظل  في  للعمل  الصالحة 

أصبحت  فقد  القتال.  في  وخسائر  روسية  جوية 

هذا  ويؤدي  المناطق.  من  العديد  في  نادرة  الذخيرة 

بين  ما  واضحًا  خيارًا  الغربية  الدول  تواجه  أن  إلى 

أو االحتفاظ  إلى أوكرانيا  إرسال المزيد من اإلمدادات 

باإلمكانيات المحدودة التي قد تحتاج إليها للدفاع عن 

نفسها.

على  أوكرانيا  إلى  دبابات  إرسال  ألمانيا  ورفضت 

أساس أنها ببساطة ال تستطيع تعويضها. وسرعان 

وغيرها  اإلطالق  منصات  في  عجز  من  كندا  عانت  ما 

بصورة  األوكرانيون  إليها  يحتاج  التي  المعدات  من 

ة. ُملحَّ

أميركا لم تعد قوة بال منازع
األركان  هيئة  رئيس  دعا   2022 مايو  شهر  منتصف 

الجيَل  ميلي  مارك  الجنرال  األميركية  المشتركة 

القادم إلعداد الجيش لخوض حروب مستقبلية قد ال 

تشبه حروب اليوم، مؤكدًا أن السنوات الـ25 المقبلة 

لن تكون مثل سابقاتها.

الجنرال مارك ميلي صورة قاتمة لعالم أصبح  ورسم 

على  عازمة  عظمى  قوى  وجود  مع  اضطرابًا،  أكثر 

تغيير النظام العالمي. 

األميركية  المشتركة  األركان  هيئة  رئيس  وأخبر 

العسكرية  األكاديمية  من  المتخرجين  الطالب 

سيتحملون  أنهم  بوينت  ويست  في  األميركية 

مسؤولية التأكد من أن أميركا جاهزة.

وذكر ميلي للطالب العسكريين: »إن احتمال نشوب 

وال  يتزايد،  العظمى  القوى  بين  كبير  دولي  صراع 

يتناقص.. مهما كان التقدم الذي تمتعنا به عسكريًا 

ينغلق  فإنه  الماضية،  عامًا  السبعين  مدار  على 

أمام  الواقع  في  المتحدة  الواليات  وستكون  بسرعة 

الحرب،  المجاالت  كل  في  التحديات  من  العديد 

والجوية  البحرية  والقوات  واإلنترنت،  والفضاء، 

والبرية«.

التي ليس  العالمية  القوة  وأضاف أن أميركا لم تعد 

لها منازع، مضيفًا: »يتم اختبارها في أوروبا من خالل 

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي آسيا 

من خالل النمو االقتصادي والعسكري الهائل للصين 

لكوريا  والصاروخية  النووية  التهديدات  وكذلك 

الشمالية، وفي الشرق األوسط وإفريقيا من خالل عدم 

االستقرار من ِقَبل اإلرهابيين.

في  العسكريون  المسؤولون  يراه  ما  مع  وبالتوازي 

الحرب  إن  ميلي  قال  أوكرانيا،  على  روسيا  حرب 

حرب  وجود  مع  للغاية،  معقدة  ستكون  المستقبلية 

تتطلب أسلحة دقيقة بعيدة المدى وتقنيات متقدمة 

جديدة. 

متى تضع الحرب الدائرة في 
وسط شرق أوروبا منذ 24 فبراير 

2022 أوزارها؟ سؤال يطرحه 
الكثيرون في مختلف أنحاء 
العالم ألسباب عديدة، لعل 
أهمها لألغلبية هو أن هذا 

النزاع الدائر بين الغرب بقيادة 
الواليات المتحدة من جهة 
وروسيا وأنصارها من جهة 

أخرى على أرض أوكرانيا، يؤثر 
بشكل غير مسبوق اقتصاديًا 

وسياسيًا وأمنيًا على جل سكان 
المعمورة، ويؤسس لنظام 

عالمي جديد يختلف عن ذلك 
الذي قام بعد انهيار االتحاد 

السوفياتي بداية تسعينيات 
القرن الماضي حين أصبحت 

الواليات المتحدة القوة 
المهيمنة.
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مانشستر يونايتد يعلن رحيل »بوجبا«
لندن- قنا- أعلن نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي عن رحيل العب الوسط الدولي الفرنسي بول 

بوجبا عن صفوفه هذا الصيف، بعد ست سنوات أمضاها في الفترة الثانية له مع الفريق.

وجاء في بيان للنادي أن الالعب سيرحل في نهاية يونيو الحالي عند انتهاء عقده، وسط تقارير عن 

إمكانية عودته إلى يوفنتوس اإليطالي، حيث لعب بين 2012 و2016 بعد فترة أولى مع يونايتد الذي 

تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.

وكان يونايتد أعاد بوجبا لصفوفه في 2016 بصفقة عالمية حينها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني.

بحضور الشعبي رئيس االتحاد

استقبال بالورود ألدعم اليد بطل الخليج
لكرة  الوطني  منتخبنا  بعثة  حظيت 

وصولها  فور  حافل  وردي  باستقبال  اليد 

محملة  أمس،  يوم  الدولي  حمد  مطار  إلى 

العنابي  حققه  الذي  الكبير  باإلنجاز 

لدورة  الذهبية  بالميدالية  بتتويجه 

أقيمت  التي  الثالثة  الخليجية  األلعاب 

المنتخب  على  فوزه  عقب  بالكويت 

البحريني في المباراة النهائية بنتيجة 29 

جدارتها  مجددا  القطرية  اليد  لتؤكد   28  /
بالهيمنة على مختلف االنجازات االقليمية 

بفضل  العالمية  إلى  ووصولها  والقارية 

القطري  المبذولة من طرف االتحاد  الجهود 

والتي  الماضية،  السنوات  مدار  على  لليد 

والتتويجات  األلقاب  من  العديد  أثمرت 

في  الوطنية  الراية  رفع  في  ساهمت  التي 

مختلف المحافل الدولية.

االتحاد  رئيس  الشعبي  أحمد  وحرص 

أعناق  توسيم  على  اليد  لكرة  القطري 

إلى  وصولهم  فور  الورود  بباقات  األبطال 

الدولي،  حمد  بمطار  االستقبال  صالة 

عزز  الذي  التاريخي  إلنجازهم  تقديرًا 

والرياضة  العنابية  اليد  نجاحات  سلسلة 

محمد  بحضور  وذلك  عموما،  القطرية 

باتحاد  العام  السر  أمين  المال  جابر 

والموظفين  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  اليد 

وسائل  ممثلي  من  لفيف  إلى  باالضافة 

اإلعالم المحلية. 

االتحاد  رئيس  الشعبي  أحمد  وأعرب 

بتتويج  سعادته  عن  اليد  لكرة  القطري 

االلعاب  بذهبية  الوطني  منتخبنا 

الخليجية الثالثة في الكويت على حساب 

البحريني. { عنابي اليد المنتخب 

بمقر النادي لمناقشة جدول األعمال

»عمومية« السد.. 15 يوليو

اجتماع  عقد  موعد  عن  السد  نادي  أعلن 

في  للنادي  العادية  العمومية  الجمعية 

الجمعة  مساء  والنصف  السادسة  تمام 

15 يوليو بمقر نادي السد الرياضي، وذلك 
بجدول  المدرجة  الموضوعات  لمناقشة 

محضر  على  التصديق  وأبرزها  االعمال، 

 29 بتاريخ  المنعقد  السابق  األجتماع 

سبتمبر 2019. كما ستتم مناقشة تقرير 

رئيس النادي عن أعمال النادي في السنة 

للسنة  العمل  وخطة  وبرنامج  المنتهية 

الختامي  الحساب  واعتماد  الجديدة 

للسنة المالية )2021 - 2022( المنتهة في 

الموازنة  مشروع  وإقرار   ..2022 مايو   31
للسنة المقبلة  )2022 - 2023(

مراقب  تقرير  مناقشة  إلى  باإلضافة   

الحسابات  مراقب  وتعيين  الحسابات، 

رئيس  وانتخاب  القادمة،  المالية  للسنة 

االنتخابية  للدورة  النادي  رئيس  ونائب 

شؤون  لجنة  وتشكيل   2026  -  2022
الخطة  واعتماد  واالنتخابات  العضوية 

يقدمها  التي  للنادي  االستراتيجية 

الرئيس. وأكد السد عبر موقعه الرسمي 

حضور  حق  لهم  الذين  االعضاء  أن 

األعضاء  هم  العادية  العمومية  الجمعية 

العاملون  االعضاء  وكذلك  المؤسسون، 

االشتراك  لرسم  والمسددون  بالنادي 

الترشيح  باب  فتح  وسيتم  السنوي. 

 –  2022( للدورة  النادي  إدارة  النتخابات 

وحتى  1يونيو  من  الفترة  خالل   )2026
الموافق  الجمعة  يوم  مساء  من  الثامنة 

لسداد  موعد  آخر  وسيكون  يونيو،   10
الجمعية  اجتماع  لحضور  االشتراك 

الدوام  بنهاية  إليها  المشار  العمومية 
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يوليو.

{ عمومية السد السابقة

محمد الجزار كتب

الشيخ سلمان بن إبراهيم:

سنقدم المصلحة العليا 
في اختيار منظم »كأس آسيا«

رئيس  خليفة،  آل  سلمان  الشيخ  قال 

االتحاد  إن  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 

القدم  لكرة  العليا  المصلحة  سيقدم 

للبلد  اختياره  عملية  في  اآلسيوية، 

المنظم لبطولة كأس أمم آسيا 2023 بعد 

اعتذار الصين عن عدم تنظيمها.

وكان االتحاد الصيني لكرة القدم قد تقدم 

باعتذار لالتحاد اآلسيوي عن عدم تنظيم 

البطولة بسبب تداعيات انتشار فيروس 

البطولة  وهي  بالبالد،  المستجد  كورونا 

أن تقام في شهر  المفترض  التي كان من 

يونيو من العام المقبل.

لوكالة  تصريحات  في  خليفة،  آل  وقال 

اآلسيوي  االتحاد  إن  السعودية،  األنباء 

الوطنية  االتحادات  أمام  الباب  فتح  قرر 

البطولة،  باستضافة  الراغبة  األساسية 

التحرك  على  حرصه  سياق  في  وذلك 

خطوات إلى األمام لتنظيم البطولة. 

وأضاف أن ذلك يأتي بعد تفويض المكتب 

اختيار  بصالحية  لالتحاد  التنفيذي 

خليفة  آل  وأوضح  للبطولة.  المنظم  البلد 

من  العديد  حققت  آسيا  أمم  بطولة  أن 

على  األخيرة  السنوات  في  النجاحات 

والتنظيمية  الفنية  األصعدة  مختلف 

اتحاده  رغبة  إلى  مشيرا  والتسويقية، 

النسخ  في  النجاحات  تلك  استغالل  في 

المقبلة من البطولة.

بضرورة  يلتزم  اآلسيوي  االتحاد  أن  وتابع 

اتباع اإلجراءات النظامية الخاصة بعملية 

اختيار البلد المنظم للبطولة، مؤكدا أنه 

سيتم رفع توصيات من اإلدارة المختصة 

التنفيذي،  المكتب  إلى  اآلسيوي  باالتحاد 

المنظم  البلد  الختيار  تمهيد  في  وذلك 

للبطولة.

{ الشيخ سلمان بن ابراهيم

بافتتاح التصفيات اآلسيوية لكرة السلة بالدوحة

العنابي في مواجهة آسيوية أمام »عمان«
لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يستهل 

في  مشواره  الخميس،  اليوم  السلة، 

التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا 

العماني  المنتخب  يالقي  عندما   ،2025
السابعة مساء بصالة نادي الغرافة.. في 

افتتاح المواجهات لمجموعة الدوحة والتي 

اعتذار  بعد  اإلمارات  جانبهما  إلى  تضم 

سريالنكا.

ويسعى األدعم إلى الظهور بشكل مختلف 

عقبة  وتجاوز  السابقة،  التصفيات  عن 

البحث  أجل  من  منافسه 

التي  المجموعة،  صدارة  عن 

مستضيف  أيضا  تضم 

حيث  واإلمارات..  التصفيات 

أمام  مباراتين  العنابي  يلعُب 

منتخبي سلطنة ُعمان اليوم 

الرابع  في  واإلمارات  يونيو،   2
من الشهر ذاته.

التنفيذي  المكتب  وكاَن 

السلة  لكرة  الدولي  لالتحاد 

آسيا  قارة  في   )FIBA(

استضافة  للدوحة  أسند 

تشهُد  والتي  التصفيات 

الوطني  مشاركة منتخبنا 

ضمن  السلة  لكرة  األول 

وذلك  األولى،  المجموعة 

القرعة  أوقعته  أن  بعد 

االتحاد  أجراها  التي 

َوفًقا  للعبة  اآلسيوي 

الدولي  االتحاد  لتصنيف 

لكرة السلة مع منتخبات اإلمارات وسلطنة 

اعتذار سيريالنكا  وبعد  ُعمان وسريالنكا، 

واإلمارات  قطر  تضم  المجموعة  تصبح 

وسلطنة عمان.

بينما ضمت المجموعُة الثانية منتخبات 

وأوزبكستان  والعراق  وفلسطين  الكويت 

وبنجالديش.

التصفيات  في  منتخًبا   18 وسيتنافُس 

بين  بالتساوي  مقسمة  التمهيدية 

بحيث  والشرقية،  الغربية  المنطقتين 

الرئيسية  التصفيات  إلى  فرق   8 تتأهُل 

لتنضَم   ،2025 السلة  لكرة  آسيا  لكأس 

إلى المنتخبات الـ 16 التي تأهلت في وقت 

سابق إلى كأس آسيا 2022.

وسيتم تقسيُم الفرق في كل منطقة إلى 

المجموعة  تتكوُن  بحيث  مجموعتين، 

والمجموعة  منتخبات   4 من  غرًبا  األولى 

5 منتخبات، بينما ستتواجد  الثانية من 

شرًقا  الثالثة  المجموعة  في  منتخبات   4
و5 في المجموعة الرابعة.

مجموعة  كل  من  منتخبات   3 وستتأهُل 

إلى الدور الثاني، ليتَم تقسيُم هذه الفرق 

إلى مجموعتين )واحدة للمنطقة الغربية 

وأخرى للمنطقة الشرقية(، على أن يتأهَل 

إلى  مجموعة  كل  من  منتخبات   4 أفضل 

التصفيات الرئيسية.

تحضيراتها  المنظمة  اللجنة  وأكملت 

وأكد  المتواصلة،  االجتماعات  خالل  من 

مدير  العنزي  مشعل 

أجل  من  الترتيبات  اكتمال  عن  البطولة 

صباح  سعدون  وكان  مثالية..  استضافة 

قام  االتحاد،  في  العام  السر  أمين  الكواري 

االتحاد اآلسيوي زيارة ميدانية  برفقة وفد 

أطلَق  كما  سبيتار..  مستشفى  إلى 

الدوحة  في  عمل  ورش  اآلسيوي  االتحاد 

األمين  خاجيريان  هاجوب  بحضور  وذلك 

العام لالتحاد اآلسيوي، وأمين السر العام 

لمناقشة  اللجنة  وأعضاء  السلة  التحاد 

المستحقات الُمقبلة.

من  الثاني  الدور  يقاَم  أن  ر 
َّ

الُمقر ومن 

 2025 آسيا  لكأس  التمهيدية  التصفيات 

في الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2023.

اكتمال وصول الوفود
المشاركة  الوفود  وصول  اكتمل 

في التصفيات، حيث كان منتخب 

سلطنة عمان هو أول الواصلين، ثم 

وحلت  اإلماراتي  المنتخب  وصل 

شتيجنبرجر  بفندق  البعثات 

اللجنة  أكملت  أن  بعد  الدوحة.. 

من  لهم  الدخول  إجراءات  المنظمة 

المطار بكل سهولة ويسر.

وأعلنت اللجنة المنظمة للتصفيات 

الغرافة  نادي  صالة  جاهزية  عن 

األولى  النافذة  مباريات  الستضافة 

من التصفيات اآلسيوية لكرة السلة، 

وأيًضا تجهيز صالة االتحاد الستقبال 

وتَم  الثالثة..  المنتخبات  تدريبات 

شتيجنبرجر  فندق  تخصيص 

والفرق  للحكام  مقًرا  ليكوَن  الدوحة 

المشاركة في البطولة.

{ منتخبنا جاهز 

لضربة البداية 

عوض الكباشي كتب

في استهالل مبارياته ببطولة التفيا العالمية

أدعم الشاطئية في مهمة برازيلية
ُمنتخُبنا  مشاركات  اليوم  تنطلق 

الشاطئية  الطائرة  للكرة  الوطني 

الثنائي شريف يونس،  ن من 
َّ

المكو

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد 

)الرجال  التفيا  جولة  في  عالمًيا(، 

العالمّية  الجوالت  ثالث  والسيدات( 

للكرة   
ُّ

الدولي االتحاُد  ينظُمها  التي 

تشهُد  والتي   ،»FIVB« الطائرة 

تحت  منتخًبا   16 أفضل  مشاركة 

تصنيف Elite16، خالل الفترة من 1 

إلى 5 يونيو المقبل.

وسيخوض ادعم الشاطئية مواجهة 

حيث  المشوار  بداية  في  صعبة 

ن 
َّ

المكو البرازيل  منتخب  مع  يلتقي 

سيروتي،  أليسون  الثنائي  من 

كارفالهايس،  ألبريشت  وجوستافو 

فيتور  الثنائي  مع  اليوم  نفس  وفي 

وريناتو  فيليب،  غونسالفيس 

أندرو ليما دي كارفالو، وذلك ضمن 

مباريات المجموعة األولى.

الثالثة  المشاركة  هذه  وتعتبر 

جوالت  في  الوطنُي،  لُمنتخبنا 

ودع  أن  بعد  العالمية..   Elite16
ثاني  التشيك  بطولة  منافسات 

الدور  من  ة 
َّ

العالمي الجوالت 

أمام  خسارته  بعد  النهائي  ربع 

من  ن 
َّ

المكو التشيك  منتخب 

بيروسيك،  أوندريج  الثنائي 

بنتيجة  شفاينر  وديفيد 

بواقع  شوط  مقابل  شوطين 

و15- و18-21   21-16( نتائج 

.)13

{ أحمد تيجان وشريف يونس

علي غانم الكواري ترأس االجتماع

اتحاد الطائرة يناقش رزنامة الموسم

للكرة  القطري  االتحاد  إدارة  مجلس  عقد 

الطائرة مساء أمس اجتماعا برئاسة علي 

الكواري لمناقشة رزنامة انطالق  بن غانم 

الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023.

تحقيق  على  اإلدارة  مجلس  هنأ  حيث 

للكرة  للرجال  األول  الوطني  منتخبنا 

الطائرة ذهبية دورة األلعاب الخليجية 

التي أقيمت في الكويت مؤخرًا، وأهدى 

صاحب  حضرة  مقام  إلى  الفوز  هذا 

تميم  الشيخ  المفدى  األمير  السمو 

سعادة  وإلى  ثاني،  آل  حمد  بن 

ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ 

وإلى  األولمبية  اللجنة  رئيس 

الفني  والجهازين  الالعبين 

والظهور  االنجاز  هذا  تحقيق  على  واإلداري 

الطائرة  للكرة  المشرف  بالمستوى 

القطرية.

بداية  في  سعادته  أكد  أخرى  جهة  من 

مختلفا  سيكون  الموسم  هذا  أن  االجتماع 

الماضية  الرياضية  المواسم  من  قبله  عما 

العالم  كأس  بطولة  إقامة  تزامن  بسبب 

لكرة القدم التي تستضيفها دولتنا الحبيبة 

للكرة  القطري  باالتحاد  بأننا  وأضاف  قطر، 

لدينا  التي  االمكانات  كل  نسخر  الطائرة 

وأننا  الكبير،  العالمي  الحدث  هذا  إلنجاح 

المعطاء.  الغالي  الوطن  لهذا  جميعًا جنود 

الموسم  انطالقة  أن تكون  وبناء  عليه تقرر 

المقبل بعد شهر ديسمبر المقبل. 
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مهدي مهدويكيا.. مدرب إيران:نيكوالس كوردوفا.. مدرب العنابي:

في افتتاح مشوارهما بكأس آسيا تحت »23« عاما

»العنابي« و»اإليراني«.. تعادل إيجابي

اإليجابي  بالتعادل  األولمبي  العنابي  اكتفي 

في  اإليراني  المنتخب  مع  لمثله  بهدف 

المجموعة  ضمن  لهما  االفتتاحية  المباراة 

التي  عاما   23 تحت  آسيا  كأس  من  األولى 

أوزبكستان،  في  حاليا  منافساتها  تجرى 

وبهذا التعادل يحصد العنابي أولى نقاطه في 

المنافسة  البطولة ويبقي حظوظه قائمة في 

للدور  المجموعة  هذه  بطاقتي  إحدى  على 

القادم.

للعنابي  تقدم   

الجانحي  أحمد 

 87 الدقيقة  في 

لإليراني  وتعادل 

في  صادقي  أمير 

ويلعب   90 الدقيقة 

مباراته  العنابي 

مع  السبت  الثانية 

األوزبكي  المنتخب 

فيما  المضيف 

مع  إيران  تلعب 

تركمانستان.

بداية  وجاءت  هذا 

سريعة  المباراة 

فرض  منتخبنا  حاول  حيث  وحماسية 

في  والتحكم  اللعب  مجريات  على  سيطرته 

أفضلية  العنابي  قدم  وبالفعل  المباراة  سير 

اإليراني  المنتخب  دفاع  يخترق  أن  واستطاع 

مصطفى  منها  يفتتح  وكاد  منظمة  بهجمة 

أبعد  اإليراني  الحارس  ولكن  النتيجة  طارق 

ذلك  بعد  ليرد  المناسب  الوقت  في  كرته 

تنتهي  سريعة  مرتدة  بهجمة  إيران  منتخب 

زكريا  صالح  حارسنا  لها  يتصدى  بتصويبه 

ويتواصل  سلبية  النتيجة  لتبقى  ببراعة 

دون  وهناك  هنا  بمحاوالت  ذلك  بعد  اللعب 

ولكن  آخر  حساب  على  لفريق  أفضلية 

الخلف في محاولة  إلى  قليال  منتخبنا تراجع 

ومحاولة  المنافس  حماس  المتصاص  منه 

ولكن  المباراة  على  سيطرته  فرض  إعادة 

ثقة  أعطى  تراجعه 

اإليراني  للفريق  أكبر 

بحثا  بقوة  هاجم  الذي 

السبق  هدف  عن 

صالح  حارسنا  ولكن 

تألقه  واصل  زكريا 

المحاوالت  كل  وأبعد 

المناسب  الوقت  في 

ليحافظ على شباكه 

العنابي  ورد  نظيفة، 

محاوالت  على 

اإليراني  الفريق 

محاولة  من  بأكثر 

افتقد  ولكن جميعها 

والتركيز  الدقة  إلى 

لتبقى  األخيرة  اللمسة  في 

نفس  على  اللعب  ويتواصل  سلبية  النتيجة 

حساب  على  لفريق  أفضلية  دون  الوتيرة 

اللقاء  فرص  أخطر   36 الدقيقة  وشهدت  آخر 

النتيجة  يفتتح  كاد  الذي  اإليراني  للمنتخب 

صالح  العنابي  مرمى  حارس  براعة  لوال 

الوقت  في  الكرة  إبعاد  في  الدفاع  وتألق  زكريا 

المناسب دون ارتكاب خطأ في منطقة الجزاء، 

عاد  األول  الشوط  من  األخيرة  الدقائق  وفي 

العنابي ليفرض سيطرته ويقدم أفضلية كاد 

بتوجها بهدف السبق في 

توقيت رائع ولكن كرة هاشم 

لينتهي  اإليرانية  للشباك  طريقها  ضلت  علي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.

العنابي  حاول  الثاني  اللقاء  شوط  بداية  ومع 

الفريق  دفاع  ولكن  التقدم  هدف  خطف 

للمحاوالت  وتصدى  الموعد  في  كان  اإليراني 

جانبه  ومن  سلبية.  النتيجة  لتبقى  األولى 

مرمى  على  بمحاوالت  اإليراني  المنتخب  رد 

منتخبنا ولكنها وجدت دفاع العنابي وحارسه 

في الموعد لتبقى النتيجة على حالها سلبية. 

ويتواصل اللعب بمحاوالت من الفريقين على 

صالح  تألق  وأبقى  السبق  هدف  خطف  أمل 

زكريا حارس منتخبنا شباك العنابي نظيفة 

خطيرة  إيرانية  محاولة  من  ألكثر  بتصديه 

بهجمة  المحاوالت  هذه  على  العنابي  ورد 

منظمة عن طريق يوسف عبد الرزاق وهاشم 

اللقاء  هدف  يسجل  الرزاق  عبد  كاد  علي 

الوقت  في  األوزبكي  الدفاع  تدخل  لوال  األول 

الهجومية  المحاوالت  وتواصلت  المناسب، 

تألقهم  والحراس  الدفاع  الفريقين وواصل  من 

على حساب المهاجمين لتبقى النتيجة على 

حالها سلبية بدون أهداف وبعد ذلك قام مدرب 

بضخ  كوردوفا  نيكوالس  التشيلي  العنابي 

واحدة  دفعة  تبديلين  بإجراء  جديدة  دماء 

وأحمد  سياهبوترا  أندريه  من  كل  بدخول 

من  بدال  الجانحي 

عبدالرشيد إبراهيم 

على  جابر  وجاسم 

يتحسن  أن  أمل 

البدالء  ويقدم  األداء 

المطلوبة  اإلضافة 

بأفضل  للخروج 

من  ممكنة  نتيجة 

وبالفعل  اللقاء 

العنابي  تمكن 

تسجيل  من 

في  التقدم  هدف 

عن   87 الدقيقة 

أحمد  طريق 

منظمة  هجمة  من  نزوله  بعد  الجانحي 

في  جميل  بشكل  الجانحي  أنهاها  ورائعة 

العنابي  ليضع  اإليراني  المنتخب  شباك 

وبعد  المباراة  من  قاتل  بتوقيت  المقدمة  في 

األمام  إلى  اإليراني  المنتخب  اندفع  الهدف 

لتعديل النتيجة في الوقت المتبقي وبالفعل 

انتهاء  مع  النتيجة  اإليراني  المنتخب  عدل 

أمير  العبه  طريق  عن  للقاء  األصلي  الوقت 

صادقي لينتهي اللقاء بالتعادل اإليجابي.

العنابي يالقي المضيف.. السبت 
يخوض العنابي السبت القادم ثاني مبارياته 

بطولة  ضمن  األولى  المجموعة  إطار  في 

منافساتها  تجرى  التي  سنة   23 تحت  آسيا 

األوزبكي  المنتخب  مع  أوزبكستان  في  حاليا 

تمام  في  وذلك  المضيف 

السادسة  الساعة 

على  الدوحة  بتوقيت 

باختاكور  ملعب 

بالعاصمة  المركزي 

ويبحث  طشقند 

تقديم  عن  منتخبنا 

ممكن  مستوى  أفضل 

نتيجة  وتحقيق 

إيجابية من أجل اإلبقاء 

على حظوظه في التأهل 

من  القادم  الدور  إلى 

المجموعة  عن  البطولة 

األولى الصعبة.

رسالة طشقند 

رمضان مسعد 
موفد لجنة اإلعالم الرياضي

مباريات اليومتشكيلة العنابي
صالح زكريا وعلي مال الله ويوسف 

أيمن وأحمد سهيل وعبد الله 
السليطي وجاسم جابر »أندريه 

سياهبوترا« وأسامة الطيري 
ومصطفى طارق وعبد الرشيد 

إبراهيم »أحمد الجانحي« وهاشم 
علي ويوسف عبد الرزاق.

المجموعة الثالثة 

كوريا الجنوبية – ماليزيا 

مساء   4:00 الساعة 

)ملعب لوكوموتيف( 

الساعة  فيتنام   – تايالند 

ميلي  )ملعب  مساء   6:00
استاديوم(

كنا نطمح للنقاط الثالث.. أحمد الجانحي:

غياب التركيز سبب التعادل
الهدف  وصاحب  منتخبنا  العب  الجانحي  أحمد  قال 

الوحيد في شباك المنتخب االيراني إن العنابي كان 

عدم  حالة  لوال  الثالث  النقاط  وحصد  الفوز  علي  قادرا 

التركيز في الثواني األخيرة، التي استفاد منها المنتخب 

وكنت  بهدفي  سعيد  وقال:  التعادل  وسجل  االيراني 

ولكننا  األولى،  الثالث  والنقاط  الفوز  إلى  يقودنا  أن  أتمني 

لم نوفق وخرجنا بالتعادل ونقطة واحدة اعتقد انها جيدة خاصة وأنها 

تحققت على حساب منتخب إيران القوي وأضاف: نأمل ان نستفيد 

في  األفضل  تقديم  أجل  من  المطلوب  بالشكل  األولى  المباراة  من 

مباراتنا المقبلة أمام المنتخب االوزبكي المضيف وهي مباراة صعبة 

وحصد  الفوز  تحقيق  أجل  من  الموعد  في  نكون  ان  وهدفنا  كذلك 

النقاط لالبقاء على فرصتنا في التأهل.

{ احمد الجانحي

استشفاء وتحضير لألوزبكي
تدريبات  إلى  الالعبون  يخضع  حيث  للراحة«  وقت  »ال  شعار  العنابي  يرفع 

المباراة  في  إيران  أمام  المبذول  الكبير  الجهد  إزالة  أجل  من  اليوم  استشفائية 

وبالتالي  الالعبين،  جميع  أرهق  كبيرا  بدنيا  مستوى  شهدت  والتي  االفتتاحية، 

وإعادة  والتعب  اإلرهاق  إزالة  أجل  من  مهما  اليوم  االستشفائي  التدريب  سيكون 

الالعبين بدنيا من أجل الدخول مباشرة في التحضير والتجهيز لمواجهة المنتخب 

سيكون  اليوم  االستشفائي  التدريب  وبالتالي  القادم  السبت  المضيف  األوزبكي 

بتدريب  غدا  تحضيراته  العنابي  يختتم  حيث  للقاء  الرئيسي  التدريب  بمثابة 

أخير سيكون الهدف منه وضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لألسماء الجاهزة للقاء 

المرتقب حيث سيكون التدريب فرصة للمدرب من أجل اختيار التشكيلة األنسب 

للمنتخب األوزبكي.

نبني فريقا قويا للمستقبلبداية جيدة.. والقادم أفضل
قال نيكوالس كوردوفا مدرب العنابي: قدمنا أداء جيدا أمام المنتخب االيراني وكنا 

نعلم ان المباراة االولى دائما ما تكون صعبة وهو ما حدث بالفعل، لقد لعبنا 

يملك  النه  آسيا  فرق  أفضل  أحد  إيران  منتخب  أمام  قوية  مباراة 

العبين على مستوى فني جيد ويلعب بصورة منظمة، ورغم 

وكنا  النتيجة  في  عليه  نتقدم  ان  استطعنا  ذلك 

االخيرة  اللحظات  لوال تعادله في  للفوز  اقرب 

ونأمل  جيدة  بداية  انها  اعتقد  وبالتالي 

في تقديم مستوى واداء أفضل في 

المباريات المقبلة.

ان  إلى  كوردوفا  وأشار 

كانت  االفتتاحية  المباراة 

الناحية  من  صعبة  أيضا 

جهدا  فيها  وبذلنا  البدنية 

سنعمل  وبالتالي  كبيرا 

وتهيئتهم  الالعبين،  تجهيز  على 

المقبلة  للمباراة  المطلوبة  بالصورة 

ان  ونأمل  اوزباكستان  منتخب  أمام  المهمة 

نكون في الموعد من الناحية البدنية والفنية من أجل 

اننا  ونعرف  إيجابية  بنتيجة  والخروج  أفضل  اداء  تقديم 

سنلعب المباراة المقبلة أمام منتخب قوي يستضيف البطولة 

وبالتالي المباراة ستكون صعبة ولكننا سندافع عن حظوظنا.

نقطتين  خسر  فريقه  ان  إيران  مدرب  مهدويكيا  مهدي  قال 

للفريقين  االولى  المباراة  في  العنابي  مع  بالتعادل 

المؤتمر  في  وقال  عاما   23 تحت  آسيا  ببطولة 

من  تمكن  العنابي  ان  المباراة  بعد  الصحفي 

تسجيل هدف السبق من فرصة وحيدة في 

الثاني وفي المقابل أهدرنا الكثير  الشوط 

من الفرص، ولذلك التعادل ليس مرضيا 

ونأمل  الفوز  إلى  نطمح  كنا  حيث  لنا 

المباريات  في  أفضل  أداء  نقدم  ان 

الدفاع  أجل  من  البطولة  من  المقبلة 

هذه  عن  التأهل  في  حظوظنا  عن 

المجموعة الصعبة.

في  تأخرنا  لقد  وأضاف: 

اللياقة  ان  رغم  النتيجة 

البدنية لدينا كانت أفضل 

العبينا  ان  ننسى  وال 

في  أعمار  معدل  أصغر 

ونسعى  البطولة 

في  قوي  فريق  لبناء 

المستقبل.

{ نيكوالس كوردوفا

{ لقطة من المباراة 
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سعد المهندي

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون الطقس 

ليال،  نسبيا  رطبا  نهارا،  وحارا  عالق  غبار  به 

على  الرياح  وتكون  عالق،  غبار  البحر  وفي 

شرقية  جنوبية   - شرقية  شمالية  الساحل 

ويكون  عقدة،  و13  عقد   3 بين  تتراوح  بسرعة 

وتتراوح  كم،   8  -  4 من  األفقية  الرؤية  معدل 

درجة الحرارة في الدوحة ما بين الصغرى 28 

والكبرى 40 درجة مئوية.

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

12:00كوني والقطة
MALAYALAM1:30
24:00 سونيك القنفذ

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TELUGU1:30

24:15 سونيك القنفذ

26:15 سونيك القنفذ

TELUGU8:30

11:15شوهد آلخر مرة علي قيد الحياة
سينما المول )2(

HINDI1:45

MALAYALAM4:30

7:00شوهد آلخر مرة علي قيد الحياة

MALAYALAM8:45

HINDI11:15
سينما المول )3(

MALAYALAM1:45

4:15مافريك، توب غان

6:45مافريك، توب غان

9:00مافريك، توب غان

MALAYALAM11:30

سينما بالزا )1(
HINDI3:00

6:00مافريك، توب غان

8:30مافريك، توب غان

11:00مافريك، توب غان

سينما بالزا )2(

TELUGU2:30

MALAYALAM5:30

MALAYALAM8:00

TELUGU10:30

سينما بالزا )3(

MALAYALAM2:00

4:30شوهد آلخر مرة علي قيد الحياة

MALAYALAM6:30

9:00شوهد آلخر مرة علي قيد الحياة

MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )1(

12:00كوني والقطة
MALAYALAM1:30
24:00 سونيك القنفذ

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

في أسبوع التصميم بميالنو

عرض أعمال فنية لهيئة 
التدريس وطالب جامعة فرجينيا

»89.7 %« من سكان قطر تلقوا اللقاح

الدوحة- قنا- أعلنت جامعة فرجينيا كومنولث كلية 

فنون التصميم في قطر- الجامعة الشريكة لمؤسسة 

عرض  عن  المجتمع-  وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر 

والطالب،  التدريس  هيئة  ألعضاء  مميزة  فنية  أعمال 

وذلك خالل الفترة من 7 إلى 12 يونيو 2022 في معرض 

روسانا أورالندي كجزء من أسبوع التصميم في ميالنو.

تعيد  والتي  الفخار«  »ذوبان  اسم  المجموعة  وحملت 

كانت  التي  المتواضعة  الخزفية  األواني  تصور 

تستخدم لتخزين ونقل البضائع منذ قرون، باإلضافة 

األشخاص  تربط  أثرية  كقطع  الخزفية  األواني  إلى 

ماركو  من  كل  المشروع  وقاد  المختلفة،  والثقافات 

في  التدريس  هيئة  أعضاء  إينيال،  وجيوفاني  برونو 

برنامج الماجستير في الجامعة.

وحول شرح النظرية التي قادته إلى هذه الفكرة وكيف 

التجارة  في  تفكر  كنت  »إذا  برونو:  أوضح  جاءت، 

والصناديق  الشحن  حاويات  تكون  فقد  المعاصرة، 

دائما  يكن  لم  األمر  ولكن  ذهنك،  إلى  يتبادر  ما  هي 

الحضارات  جميع  استخدمت  فقد  النحو،  هذا  على 

القديمة المطلة على البحار في مناطق البحر األبيض 

األواني  كبير  بشكل  األوسط  والشرق  المتوسط 

لشحن  األنواع  جميع  من  واألوعية  والقارورات  الخزفية 

أنواع مختلفة من البضائع، وعلى الرغم من أنها كانت 

هذه  أن  إال  البضائع،  وشحن  لتعبئة  معيارية  وسيلة 

األواني الخزفية تميزت أيضا بالناحية الجمالية وفقا 

لمصدرها ووظيفتها وعصر إنتاجها«.

نوعها،  من  فريدة  الخزفية  األواني  هذه  »أن  وأضاف: 

وهناك 51 مزهرية، تتكون كل واحدة منها من قسمين، 

من  كاملة  سلسلة  عبر  النصفين  تبديل  إمكانية  مع 

األواني مما يؤدي إلى 2601 شكل«

وأوضح أن هذه المجموعة من القطع األثرية المتغيرة 

باستمرار والتي يمكن دمجها في العديد من التكوينات 

التي  بالثقافات  والتلوث  التبادل  تعكس  المختلفة 

المتنوعة  العمل  ومجموعة  مجتمعاتنا،  في  نعيشها 

هذا  في  تعاونوا  والذين  قطر  في  الجامعة  في  للغاية 

المشروع.

فنون  كلية  كومنولث  فرجينيا  جامعة  أن  يذكر 

خالل  من   1998 عام  تأسست  قطر  في  التصميم 

الحرم  من  فرع  وهي  قطر،  مؤسسة  مع  الشراكة 

ريتشموند  في  كومنولث  فرجينيا  الدولي  الجامعي 

فرجينيا، وهو البرنامج المصنف في أعلى مرتبة بين 

برامج الفنون والتصميم في الواليات المتحدة.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تلقي »89.7 %« من إجمالي 

سكان البالد لجرعتي لقاح كورونا، فيما بلغ عدد جرعات 

19« التي تم إعطاؤها ألفراد  اللقاح المعززة ضد »كوفيد - 

جرعات  عدد  إجمالي  أما  اآلن،  حتى   »1625800« المجتمع 

ساعة  الـ24  خالل  المجتمع  ألفراد  إعطاؤها  تم  التي  اللقاح 

األخيرة »4999« جرعة.

خالل  من  للفيروس  التصدي  معركة  قطر  دولة  وتواصل 

تنفيذ أكبر حملة تلقيح للمواطنين والمقيمين في البالد 

فيروس  ضد  اللقاح  جرعات  عدد  تجاوز  حيث  مجانا، 

كورونا التي تم إعطاؤها للمواطنين والمقيمين في الدولة 

»6890950« جرعة حتى اآلن، إذ يتم تقديم التطعيم ضد 

الفيروس من خالل مراكز الرعاية الصحية األولية.

وانطلقت حملة التطعيم في قطر أواخر ديسمبر الماضي، 

وطنية  حملة  أكبر  البالد  في  الصحية  السلطات  لتنفذ 

لقاحين  أكثر  الدولة  وفرت  ذلك  سبيل  وفي  تاريخها،  في 

من  لهما  الطارئ  االستخدام  تصريح  بعد  وجودة  أمانا 

و»مودرنا«   )Pfizer( »فايزر«  وهما  العامة،  الصحة  وزارة 

)Moderna( بنسبة أمان تجاوزت الـ»90 %«.

إلى شاطئ فويرط

متحف َدُد ينظم رحالت ميدانية

وقال السيد عيسى المناعي، مدير »َدُد« في تصريح 

أمس: إن الحفاظ على البيئة واالستدامة هي أهداف 

استراتيجية رئيسية للتعلم في »َدُد« إذ ُتعتبر القيم 

والمواقف التي يكتسبها األطفال اليوم بالغة األهمية 

لتنمية المجتمعات المستدامة في المستقبل. 

من  األطفال  تمكن  المبادرات  هذه  مثل  أن  وأوضح 

وتعزز  مباشر،  بشكٍل  الطبيعة  جمال  مشاهدة 

دور  مثمًنا  به،  وارتباطهم  الطبيعي  للعالم  احترامهم 

على  المساعدة  في  المناخي  والتغير  البيئة  وزارة 

تنظيم فعالية ُمغامرات السالحف الُمقدمة لألطفال، 

وعلى التزام الوزارة المستمر بحماية وتعزيز الموائل 

الطبيعية في قطر.

ويمكن ألعضاء بطاقتك إلى الثقافة العائلية االشتراك 

في ُمغامرات السالحف التي تقام من الساعة 8 مساًء 

حتى 9 مساًء أيام 16 و21 و23 و28 و30 يونيو الجاري، 

و5 و7 و12 يوليو المقبل. 

العائلية  الثقافة  إلى  بطاقتك  أعضاء  وسيقوم 

بزيارة  السالحف،  ُمغامرات  فعالية  في  المشاركون 

فويرط  شاطئ  على  السالحف  تعشيش  موقع 

ذلك،  وخالل  الشاطئ.  تنظيف  في  المشاركة  قبل 

سيشاهد الزوار فريًقا من العاملين على الحفاظ على 

البيئة يجمعون صغار السالحف الصغيرة ويعدونها 

ويقيسون حجمها قبل إطالقها في البحر.

مدير  الخنجي،  أحمد  محمد  السيد  قال  جهته،  من 

والتغير  البيئة  بوزارة  الفطرية  الحياة  تنمية  إدارة 

السالحف  حماية  بمشروع  العمل  إن  المناخي: 

عديدة،  بمراحل  ومّر   2003 عام  بدأ  بقطر  البحرية 

إطالق  عمليات  وتكثيف  فويرط،  شاطئ  إغالق  آخرها 

من  أكثر  إطالق  تم  حيث  منه،  السالحف  صغار 

شاطئ  من  البحر  إلى  السالحف  صغار  من   )35000(

فويرط خالل الخمس سنوات الماضية.

 وذّكر بأنه حرًصا من وزارة البيئة والتغير المناخي 

حماية  في  قطر  دولة  جهود  وإبراز  الوعي  نشر  على 

ستسمح  الوزارة  فإن  باالنقراض،  المهددة  األنواع 

للجمهور بزيارة موقع مشروع السالحف، والمشاركة 

على  واالطالع  البحرية،  السالحف  حماية  أعمال  في 

فئات  لمختلف  وذلك  قرب،  عن  المبذولة  الجهود 

المجتمع مع التركيز على طالب المدارس واألطفال.

وسيدرك الجمهور من خالل زيارتهم للمشروع بما في 

أهمية  مفصلة،  شروح  إلى  واالستماع  األطفال  ذلك 

ستعزز  كما  باالنقراض،  المهددة  الكائنات  هذه 

لدى  السالحف  صغار  إطالق  عمليات  في  المشاركة 

جيل المستقبل، الثقافة البيئية المطلوبة.

رئيس  ليساليس،  تييري  الدكتور  أوضح  بدوره، 

المجموعة  أن  الطبيعي،  للتاريخ  قطر  مجموعة 

هذا  في  المساهمة  أجل  من   1978 عام  منذ  تعمل 

المشروع، وزيادة وعي المجتمع حول هذه الجهود. 

الدوحة- قنا- دعا »َدُد، متحف األطفال في 
قطر«، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير 

المناخي، وبدعم من مجموعة قطر 
للتاريخ الطبيعي، أعضاء فئة بطاقتك إلى 

الثقافة العائلية، التي تقدمها متاحف 
قطر، للقيام برحالت ميدانية لمشاهدة 

تفقيس بيض السالحف صقرية المنقار 
في مشروع قطر للسالحف بشاطئ 
فويرط..  وُيركز إصدار هذا العام من 

ُمغامرات السالحف على منح األطفال 
الفرصة لالستمتاع بالفترة السنوية 

لتفقيس بيض السالحف صقرية 
المنقار- التي صنفها االتحاد الدولي 

للحفاظ على الطبيعة في عام 1982 
ضمن الحيوانات المهددة باالنقراض- 

وذلك على طول الساحل القطري، حيث 
تجرى مرحلة التفقيس كل عام من بداية 

يونيو حتى نهاية يوليو.

»4999« جرعة خالل الـ »24« ساعة األخيرة
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سلمان المالك

السنة )27( - الخميس 3 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 2 يونيو 2022م العدد )9768(

 في حضرِة الفاروق!
ٌ
فراسة

روى »ابن القيم« في كتابه »الطرق الحكيمة«، أنه 

زوجها  فشكرْت  الخطاب  بن  ُعمر  إلى  امرأٌة  جاءت 

نيا، يقوم الليل  عنده، وقالْت: هو من خيِر أهِل الدُّ

حتى الصباح، ويصوم النهار حتى ُيمسي!

ثم أدركها الحياُء فسكتْت.

فقال لها ُعمر: جزاكِ الله خيرًا، فقد أحسنِت الثناء!

ا مضْت، قال كعب بن سور: يا أمير المؤمنين،  فلمَّ

لقد أبلغْت في الشكوى إليك!

فقال له ُعمر: وما اشتكْت؟

فقال: زوجها

 بهما
َّ

فقال ُعمر: علي

فلما حضر قال ُعمر لكعب: اقِض بينهما

فقال له: أأقضي بين يديك يا أمير المؤمنين؟

فقال له ُعمر: اقِض، فقد فطنَت ِلما َلم أفطْن له.

 الله يقول: »فانحكوا ما طاب 
َّ

فقال كعب للزوج: إن

لكم من النساء مثنى وثالث ورباع«

ُصْم ثالثة أيام، وافِطْر عندها يومًا، وُقْم ثالث لياٍل، 

وِبْت عندها ليلة!

 من األول!
َّ

فقال ُعمر: هذا أعجُب إلي

وبعثه قاضيًا ألهِل الَبصرة!

 في موقف ما قد ال ينتبه لتفاصيله أذكى الناس، 

 ُعمر لم ينتبه لما انتبه إليه كعب، 
ُّ

فهذا العبقري

الحق  على  النزول  نرى  وال  بعضًا،  بعضنا  نكمُل 

تمامًا  العكس  على  لنا،  منقصة  غيرنا  رآه  الذي 

 أيضًا ويحثنا عليه!
َّ

 غيرنا يرى الحق
َّ

نفرُح أن

وال  غلو  ال  زان،  واالتِّ الوسطية  دين  الدين  هذا   

تفريط، ال رهبانية ما أمر الله تعالى بها، وال انجرار 

وراء الغرائز!

ال اعتزال الدنيا وال اللهث المحموم وراءها!

نعيش  الذي  الوحيد  الشيء  كأنه  المال  جمع  ال 

وحافظ  الحياة،  عجلة  فهو  بالمطلق  تركه  وال  له، 

ماء الوجه عن السؤال!

النفس  إهمال  درجة  إلى  العمل  في  انغماس  ال 

من  تجعل  التي  البطالة  وال  واألوالد،  والزوجة 

اإلنسان عالة!

ال التشدد والتكفير، وال التفريط واالنحالل!

وضع كل شيء موضعه، وإعطاء كل إنسان حقه 

اسمه الحكمة، ومن ُيؤتاها فقد ُأوِتَي خيرًا كثيرًا!

فحص التوحد قبل الوالدة
أشارت أبحاث مبكرة إلى أن مسح دماغ األطفال في الرحم قد 

يكشف إن كان الطفل عرضة لإلصابة بالتوحد في مرحلة 

حياته. من  متقدمة 

39 جنينًا أنه بعد  حيث توصلت دراسة محدودة أجريت على 

مختلفة  الدماغ  من  معينة  مناطق  بدت  الحمل،  من  أسبوعًا   25
في األجنة الذين أصيبوا بالتوحد الحقًا مقارنة بمن لم يصابوا 

به.

قبل  المغناطيسي  بالرنين  التصوير  فحوصات  أظهرت  كما 

الوالدة أن الفص الجزيري - الذي ربما يساهم في الوعي 

اإلدراكي والسلوك االجتماعي واتخاذ القرار- كان أكبر حجمًا 

الذين أصيبوا بالتوحد الحقًا، مقارنة بالفص  في األطفال 

الذين لم يصابوا بالتوحد، بحسب تقرير  الجزيري لألطفال 

LiveScience األميركى. نشره موقع 

فيما أظهرت فحوصات ما قبل الوالدة أن حجم اللوزة الدماغية 

لدى األطفال الرضع في مجموعة التوحد أكبر من الطبيعي 

أيضًا، وهذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسات مبكرة أظهرت 

المصابين بالتوحد  األطفال  الدماغية في  اللوزة  أن منطقة 

الطبيعي. من  أكبر 

من جانبه، قال القائم األول على الدراسة ألبين أورتوغ، الباحث 

الدكتوراه في مستشفى ماساتشوستس  في مرحلة ما بعد 

Live Science في  العام بكلية الطب بجامعة هارفارد، لموقع 

رسالة بريد إلكتروني: »هذه النتائج توضح أننا بحاجة إلى 

محتملة  حيوية  مؤشرات  باعتبارها  المناطق  هذه  على  التركيز 

التغييرات«. هذه  سبب  ومعرفة 

شــــــــاهـــد علــــى التـــــاريخ
العلق  سورة  آيات  ألول  العربي  بالخط  مكتوبة  لوحة 

ِذي َخَلَق(، وأخرى تصور براعة األتراك  َك الَّ
ِّ

)اْقَرْأ ِباْسِم َرب

سلجوقية  أثرية  وقطع  الحرب،  أدوات  استخدام  في 

عبد  السلطان  لعهد  تعود  خزف  وأعمال  تاريخية 

تحتضنها  النادرة  التحف  هذه  كل  الثاني،  الحميد 

جدران متحف »اإلثنوغرافيا« في أنقرة.

المهمة  الثقافية  المحطات  إحدى  وهو  المتحف،  وبدأ 

ترميمه  أعمال  من  االنتهاء  بعد  التركية،  العاصمة  في 

اآلثار  من  متميزة  مجموعة  لهم  مقّدمًا  زواره،  باستقبال 

عشر  من  المتحف  التاريخية..ويتكون  والمقتنيات 

والمقتنيات،  اآلثار  من  واسعة  مجموعة  تحوي  قاعات 

تعكس  التي  الفّنية  األعمال  من  مجموعة  إلى  إضافة 

مختلف  في  بالمنطقة،  التركي  الشعب  وثقافة  تاريخ 

مؤسس  نعش  استضاف  الذي  العصور..والمتحف 

الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، قبل نقله 

صاالت  أيًضا  يحوي  أنقرة،  وسط  الضريح  مبنى  إلى 

والرسوم  الفوتوغرافية  والصور  واألفالم  الرقمية  للفنون 

المتحركة والتسجيالت الصوتية.

وفي قاعة األعمال الخشبية، يتم عرض المحراب والمنبر 

ودرفتي باب مسجد حاجي بيرم ولي )متصوف تركي(، 

إلى  إضافة  عام،   700 من  أكثر  إلى  تاريخها  يرجع  والذي 

التي  المعدات  وبعض  ولي،  بيرم  الحاج  وقفطان  سترة 

قاعة  تضم  الصوفيون..كما  الدراويش  استخدمها 

آيات  ألول  العربي  بالخط  مكتوبة  لوحة  المخطوطات 

أول سورة  َخَلَق(، وهي  ِذي  الَّ َك 
ِّ

َرب ِباْسِم  )اْقَرأْ  العلق  سورة 

وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد  اإلسالم  نبي  على  نزلت 

وتظهر اللوحة المذكورة أصالة الفن اإلسالمي وجماليته..

براعة  تصّور  لوحات  ُتعرض  والسلطة،  القوة  قاعة  وفي 

األتراك في استخدام أدوات ومعدات الحرب في التضاريس 

الصعبة التي عاشوها في آسيا الوسطى.

»1000« تحفــــة
َل مواطن تركي غرفة في منزله بوالية 

َّ
َحو

صغير  متحف  إلى  )غرب(  كوتاهية 

يعرض فيه تحفا قديمة عمل على جمعها 

طيلة السنوات العشرين الماضية.

طارق  الميكانيكي  المهندس  مجموعة 

تنري قولو )43 عاما( تتألف من نحو ألف 

 200 بعضها  إنتاج  تاريخ  يتجاوز  قطعة 

بحي  منزله  في  القطع  أبرز  ومن  عام.. 

كوتاهية،  مدينة  في  أولر«  لي  »باغجه 

حاسبة  وآالت  عام   200 عمره  بيانو 

فوتوغرافية  وكاميرات  ميكانيكية 

وجهاز  وهواتف  تسجيل  وكاميرات 

راديو..وقال »تنري قولو« لمراسل وكالة 

األناضول، إنه بدأ جمع التحف منذ نحو 

20 عاما، وشغفه بجمع التحف بدأ بعد 
من  كهدية  التحف  من  مجموعة  تلقيه 

من  قطعة  كل  أن  وأضاف  أقاربه..  أحد 

الصغير  متحفه  في  الموجودة  التحف 

لعقود..وتابع:  تمتد  خاصة  حكاية  لها 

كان  الذي  الفضول  إن  القول  »أستطيع 

ما  سرعان  التحف  تجاه  داخلي  في 

له«..  حدود  ال  كبير  شغف  إلى  تحّول 

مجموعة  على  أحصل  »عندما  وأردف: 

دراسة  على  أنكب  التحف  من  جديدة 

غالبا  وأفضل  صنعها،  ومكان  تاريخها 

وأسأل  بالبساطة،  تتميز  التي  التحف 

التحف  هذه  امتلك  من  دائما:  نفسي 

تلك  تاريخ  في  البحث  أن  قبلي؟«..وأكد 

خاصة  متعة  التحف  جامع  يمنح  القطع 

بين  من  إن  قولو«  »تنري  وقال  وكبيرة.. 

عمره  بيانو  الصغير  متحفه  محتويات 

200 عام.

أسد يهاجم فتاة صغيرة
نجت فتاة تبلغ تسع سنوات كانت ضمن مخيم بوالية 

واشنطن )شمال غرب الواليات المتحدة( من هجوم أسد 

يستهدف  أن  جدًا  يندر  حيوان  وهو  )بوما(،  بري  أميركي 

عبر  تبرعات  حملة  أطلق  الذي  عمها  قال  ما  على  البشر، 

اإلنترنت لعالجها. 

أن  بيان  في  برس  فرانس  لوكالة  السلطات  وأوضحت 

في  االختباء  لعبة  »تلعب  كانت  كريجانيفسكي  ليلي 

طفلين  مع  السبت  صباح  المخيم«  من  بالقرب  الغابة 

آخرين عندما هاجمها أسد البوما فجأة.

مصابة  وهي  المستشفى،  إلى  »بطوافة  الفتاة  وُنقلت 

وجهها،  وفي  جسدها  من  العلوي  الجزء  في  عدة  بجروح 

وخضعت لعمليات جراحية عدة وكانت«واعية تمامًا لما 

بحسب  الغيبوبة،  من  االثنين  أفاقت  لها»عندما  حصل 

ما كتب عمها أليكس مانتسيفيتش على موقع التمويل 

الجماعي«غو فاند مي«.

كانت  الصحية  الفتاة  حال  أن  إلى  الشرطة  وأشارت 

مستقرة الثالثاء. 

وأرفق عمها نداءه إلى التبرع لتغطية أكالف عالجها بصور 

لها على سريرها في المستشفى، ظهر فيها وجهها مثخنًا 

بجروح كبيرة بدت نوعًا من خدوش حادة.

لهجمات   1924 عام  منذ  فحسب  شخصًا   20 وتعرض 

بطبيعتها  تتسم  التي  الوالية  هذه  في  جبال  أسود  من 

البرية والجبلية، توفي منهم شخصان، وفًقا لهيئة حماية 

الطبيعة في والية واشنطن.

أن  محلية  تليفزيون  لمحطة  الهيئة  باسم  ناطق  وأوضح 

تحقيقًا ُفتح لتبيان الظروف التي حصل فيها الهجوم. 

قتله  الذي  الحيوان  لجيفة  أجريت  تحليالت  وأظهرت 

شخص كان موجودًا في مكان الحادث، أنه غير مصاب 

أسود  من  هجمات  تسّجل  ما  جدًا  .ونادرًا  الَكَلب.  بداء 

والمنتشرة  كوغار  باسم  أيضًا  المعروفة  البرية  البوما 

توصي،  السلطات  لكّن  بأكملها،  األميركية  القارة  في 

الشخص  يحاول  بأن  كهذا،  لهجوم  التعّرض  حال  في 

أو  الهروب  وبتفادي  الحيوان،  صّد  اإلمكان  قدر  المعني 

بالموت. التظاهر 


