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$  تستطلع آراء المواطنين وتقف على مالحظاتهم  

أسعار الحمالت مبالغ فيها
اقتراح بأن 

يكون السداد 

على دفعات 

خاصة لألسرة

مطالب بوجود 

فئات وخيارات 

متنوعة 

لمواجهة الغالء

وزارة العدل:

»77« خـبـيـــرا 
يؤدون اليمين

وزارة الصحة تدشن مركزا متخصصا

نـظـام شــامـل لمعلــومــات الســرطــــان
تعــزيــز تــــبـادل المـــعــرفــــة مــــن خــــالل الـربـط الــشبكي

نظمتها »مؤسسة قطر« بحضور الشيخة هند

الفـعـالـيـــــة الثـــانـــيـــــة
لـ »TED بالعربي« في األردن

تعزيز الشراكات

تعاون تعليمي بين قطر وبريطانيا
تعــزيـــز مـعايـيـــر التـــأهـل التــربــوي
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في زيارة رسمية للبالد

مديرة حديقة القرآن النباتية:

نائب رئيس الهند يصل الدوحة

إنتاج »55« ألف شجرة وشجيرة

السيد  سعادة  وصل   - قنا   - الدوحة 

جمهورية  رئيس  نائب  نايدو  فينكياه 

زيارة  في  أمس،  مساء  الدوحة،  إلى  الهند 

رسمية للبالد.

وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق 

الدولي، سعادة  الدوحة  لدى وصوله مطار 

وزير  المريخي  سعد  بن  سلطان  السيد 

وسعادة  الخارجية،  للشؤون  الدولة 

جمهورية  سفير  ميتال  ديباك  الدكتور 

الهند لدى الدولة.

الدوحة - قنا - أكدت السيدة فاطمة بنت 

القرآن  حديقة  مديرة  الخليفي،  صالح 

للتربية  قطر  مؤسسة  عضو   - النباتية 

الحيوي  الدور  المجتمع،  وتنمية  والعلوم 

على  المحافظة  في  للحديقة  الكبير 

لألجيال  وحفظها  للدولة  النباتية  الموارد 

المقبلة، موضحة أنه تم تجميع ما يقرب 

ونباتات  نادرة  لنباتات  بذرة  ماليين   3 من 

في  المذكورة  والنباتات  القطري  البر 

القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة 

عالية  مرافق  في  البذور  تلك  صون  ويتم 

الكفاءة لحفظها لعشرات السنين.

في  الخليفي،  فاطمة  السيدة  وأضافت 

حوار خاص لوكالة األنباء القطرية »قنا«، 

من  حية  تجميعات  الحديقة  لدى  أن 

و500  ألفا   18 إلى  عددها  يصل  النباتات 

األنواع  من  نوعا   115 من  وشجيرة  شجرة 

الفتة  مشاتلها،  في  صونها  ويتم  النباتية 

2022 تم إنتاج  إلى أنه خالل العام الجاري 

ألف شجرة وشجيرة من   55 ما يقرب من 

100 ألف شجرة مخطط إلنتاجها  إجمالي 

بطرق إنتاجية عالية الجودة ويتم رعايتها 

في  النباتية«  الموارد  »صون  مركز  في 

سيتم  حيث  قطر،  مؤسسة  مشتل 

سعي  إطار  في  المجتمع  على  توزيعها 

لغرس  المجتمع  حمالت  لدعم  الحديقة 

األشجار.

وبينت أنه يوجد لدى الحديقة 2500 عينة 

تعريفية  بطاقات  تمثل  معشبية  نباتية 

النباتي،  للنوع  النباتية  الدالالت  تحمل 

من  النبات  علماء  العينات  تلك  وتمكن 

البحثية على تصنيف  المراجعات  إجراء 

يعد  ما  علمًيا،  تدريجها  وإعادة  النباتات 

ليست  للحديقة  كبيرة  بيئية  بصمة 

على  بل  فحسب  المحلي  المستوي  على 

لجميع  يتيح  ألنه  العالمي  المستوي 

على  االطالع  والخارج  الداخل  في  العلماء 

تلك العينات واالستفادة منها.

مع سفراء دول »الناتو«

الخاطر تشارك في طاولة مستديرة
بروكسل - قنا - شاركت سعادة السيدة لولوة 

الخارجية،  وزير  مساعد  الخاطر  راشد  بنت 

برئاسة  مستديرة  طاولة  في  ببروكسل، 

الدائم  الممثل  كونيغ  روديجر  السفير  سعادة 

شمال  حلف  لدى  االتحادية  ألمانيا  لجمهورية 

السعادة  أصحاب  بحضور  )الناتو(،  األطلسي 

سفراء الدول األعضاء في حلف )الناتو(.

وتطرقت الطاولة المستديرة إلى عالقات التعاون 

في  المرأة  ودور  )الناتو(،  وحلف  قطر  دولة  بين 

ومن  العالمية،  والتحديات  األمني،  المجال 

باإلضافة  الطاقة،  وأمن  الغذائي  األمن  ضمنها 

أفغانستان،  في  التطورات  آخر  مناقشة  إلى 

للشعب  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  وسبل 

أوكرانيا،  في  اإلنسانية  واألوضاع  األفغاني، 

والتزام دولة قطر بتقديم المساعدات اإلنسانية 

مناقشة  جانب  إلى  األوكراني،  للشعب 

مستجدات االتفاق النووي مع إيران.

وزير  مساعد  سعادة  اجتمعت  السياق،  وفي 

السيد خافيير كولومينا  الخارجية مع سعادة 

نائب األمين العام المساعد للشؤون السياسية 

لحلف  العام  لألمين  الخاص  والممثل  واألمنية 

القوقاز  منطقة  في  )الناتو(  األطلسي  شمال 

وآسيا الوسطى.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى    

شمال  وحلف  قطر  دولة  بين  الثنائي  التعاون 

الستضافة  قطر  دولة  واستعدادات  األطلسي، 

وآخر   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

اإلنسانية  واألوضاع  أفغانستان،  في  التطورات 

في أوكرانيا.

بالشكر  االجتماع،  خالل  كولومينا،  وتوّجه 

األطلسي  شمال  لحلف  دعمها  على  قطر  لدولة 

في مختلف الملفات.

سعادة  المستديرة،  والطاولة  االجتماع،  حضر 

سفير  المالكي  أحمد  بن  عبدالعزيز  السيد 

شمال  وحلف  األوروبي  االتحاد  لدى  قطر  دولة 

األطلسي )الناتو(، والعميد ركن )جو( علي عبد 

قطر  ببعثة  العسكري  الممثل  المهندي  العزيز 

لدى حلف )الناتو(.

لمبادرة توصيل الجيل لعام »2022«

قطر تشارك في قمة الشباب العالمية
تنظيم  هيئة  تشارك   - قنا   - كيغالي 

وتكنولوجيا  االتصاالت  ووزارة  االتصاالت 

الشباب  لـ»قمة  األولى  الدورة  في  المعلومات 

العالمية لمبادرة توصيل الجيل لعام 2022« 

التي ينظمها االتحاد الدولي لالتصاالت تحت 

تحقيقًا  الموصولين  غير  »توصيل  عنوان 

ألهداف التنمية المستدامة« وذلك افتراضية 

وحضورية في العاصمة الرواندية كيغالي.

وتشارك في القمة مجموعة من القادة الشباب 

االجتماعي  التغيير  وصناع  األعمال،  ورواد 

والمهندسين والمتخصصين في السياسات 

و29   15 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  والطالب 

عاما من جميع أنحاء العالم. وتناقش القمة 

المواضيع  من  ومجموعة  الرقمية  الفجوة 

الرقمية،  المهارات  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات 

المناخ،  وتغير  الجنسين،  بين  والمساوة 

العمل،  ومستقبل  اإلنترنت،  على  والسالمة 

وريادة األعمال، وغيرها من المواضيع. 

تسخير  كيفية  استعراض  يتم  كما 

أهداف  نحو  التقدم  لدفع  التكنولوجيات 

لقوة  يمكن  وكيف  المستدامة،  التنمية 

التكنولوجيا أن تغير العالم نحو األفضل.

وتعد المشاركة في الفعاليات العالمية التي 

فرصة  لالتصاالت  الدولي  االتحاد  ينظمها 

أصحاب  مع  والخبرات  اآلراء  لتبادل  جيدة 

المصلحة والمشاركة بفعالية في النقاشات 

تشكيل  في  للمساهمة  وذلك  الرئيسية، 

وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  مستقبل 

تطوير  في  والمساهمة  العالمي،  المعلومات 

مستقبل رقمي للجميع في كل مكان.



3 السنة )27( - األحد  6 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 5 يونيو 2022م العدد )9771( متابعات

إلعداد إستراتيجية قطاع العمل الخيري واإلنساني بالدولة.. »تنظيم األعمال الخيرية«:

بدء مرحلة البناء اإلستراتيجي
وتوفير  وتنمية  دعم  في  منها  إسهاًما 

رسم  عبر  الخيري  للعمل  المالئمة  البيئة 

للقطاع  منها  ودعًما  فّعالة،  استراتيجيات 

عليه،  واإلشراف  وتشجيعه  اإلنساني 

الخيرية  األعمال  تنظيم  هيئة  أطلقْت 

استراتيجية  إعداد  في  مشروَعها   ،)RACA(

قطر،  بدولة  واإلنساني  الخيري  القطاع 

من  األولى  الفقرة  عليه  ت  نصَّ بما  عماًل  وذلك 

 )10( رقم  األميري  القرار  من   )5( رقم  المادة 

تنظيم  هيئة  تنظيم  بإعادة   2020 لسنة 

إلى  تهدف  الهيئة  أن  على  الخيرية،  األعمال 

الخيرية  األعمال  وتشجيع  ودعم  تنمية 

في  ومراقبتها  عليها  واإلشراف  واإلنسانية، 

لها  ويكون  للدولة،  العامة  السياسة  إطار 

جميع  ممارسة  ذلك  تحقيق  سبيل  في 

ما  األخص  وعلى  الالزمة،  الصالحيات 

الخيري  العمل  استراتيجية  إعداد  يلي: 

رؤية  مع  يتوافق  بما  بالدولة،  واإلنساني 

التنمية  واستراتيجية   2030 الوطنية  قطر 

ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  وذلك  الوطنية، 

على  والعمل  تنفيذها،  على  والعمل  العالقة 

واإلنساني،  الخيري  بالعمل  الوعي  زيادة 

على  والعمل  المجتمع،  أفراد  بين  وتنميته 

تنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات العاملة 

في مجاالت األعمال الخيرية واإلنسانية.

باإلضافة إلى العديد من الصالحيات األخرى 

قطاع  على  والرقابة  باإلشراف  العالقة  ذات 

المنظمات غير الهادفة للربح.

بتطوير  البدء  الهيئة  قررت  ذلك  على  وبناء 

استراتيجية لقطاع العمل الخيري بالتعاون 

مع جميع الجهات ذات العالقة بدولة قطر.

ا باإلعداد للمشروع في 
ًّ

حيث سبَق البدء فعلي

الربع األخير من عام 2020 والعمل على تنفيذ 

2022م،  في  وتدشينه   ،2021 خالل  المشروع 

بالتزامن  االستراتيجية  تنفيذ  أن  يبدأ  على 

مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في 

يناير 2023م.

التزمْت  المشروع  إنجاز  في  منها  ا 
ًّ

وسعي  

بمنهجية  الخيرية  األعمال  تنظيم  هيئة 

األهداف  ومحّددة  المعالم،  واضحة  ة 
َّ

عملي

االستراتيجي  »التخطيط  منهجية  خالل  من 

تقسيم  تم  حيث  النتائج«،  على  المبني 

خالل  رئيسية  مراحل   6 إلى  العمل  منهجية 

خطة  العمل،  فرق  بناء  هي:  المشروع،  مدة 

بناء  المرجعّية،  الدراسات  المشروع،  عمل 

تنفيذ  المبادرات،  تطوير  االستراتيجية، 

المبادرات. 

بواكير  أولى  جاءت  الصدد  هذا  وفي 

سلسلة  إطالق  عبر  االستعدادات  هذه 

األعمال  تنظيم  هيئِة  تنظيم  من  ِوَرِش 

الخميس  ُعِقَد  حيث   ،)RACA( الخيرية 

ضمن  تفاعلي  لقاٍء   
ُّ

أول 2/ يونيو/ 2022م، 
الهيئة،  برعايِة  االستراتيجي  البناء  ورشات 

والعمل  النزاع  دراسات  مركز  مع  وبالتعاون 

اإلنساني )CHS(، تحت عنوان »استراتيجية 

قطاع العمل الخيري واإلنساني لدولة قطر«، 

الخيري  العمل  رّواد  من  واسع  بحضور  وذلك 

في  قطر  في  العالقة  ذات  والجهات  واإلنساني 

واسعة  بمشاركة  الدوحة،  هيلتون  فندق 

اإلنساني،  والعمل  النزاع  دراسات  مركز  من 

جمعية قطر الخيرية، جمعية الهالل األحمر 

القطري، صندوق قطر للتنمية، وزارة التنمية 

الدولي-  التعاون  إدارة  واألسرة،  االجتماعية 

للعمل  القطرية  المؤسسة  الخارجية،  وزارة 

قطر،  وصناعة  تجارة  غرفة  االجتماعي، 

وزارة  واإلحصاء،  التنموي  التخطيط  جهاز 

ألعمال  الدائمة  اللجنة  والصناعة،  التجارة 

قوة  اإلنسانية،  والمساعدات  واإلغاثة  اإلنقاذ 

القطرية  الجمعية  »لخويا«،  الداخلي  األمن 

ذوي  لتأهيل  القطرية  الجمعية  للسرطان، 

الشيخ  مؤسسة  الخاصة،  االحتياجات 

مؤسسة  الخيرية،  ثاني  آل  محمد  بن  عيد 

الشيخ  مؤسسة  عفيف،  الخيرية-  األصمخ 

اإلنسانية،  للخدمات  الله  عبد  بن  ثاني 

مؤسسة الفيصل بال حدود، مؤسسة جاسم 

وحمد بن جاسم الخيرية، مؤسسة صلتك، 

مؤسسة التعليم فوق الجميع، 

السيدة/   أعلنِت  االفتتاحّية،  الجلسة  وفي 

التخطيط  إدارة  مديرُة  العجي،  أشواق 

والجودة بالهيئة ومديرة مشروع استراتيجية 

في  واإلنساني  الخيري  العمل  قطاع 

بالجهات  مشيدًة  الفعاليِة  انطالَق  قطر، 

التي  اللقاءات  هذه  وبأهمية  المشاركة، 

القطاع  في  والمسؤولية  المشاركِة  روَح  تعّزُز 

الخيري، مشيرًة إلى ضرورة تفعيل القيادات 

القطرية في المشاركة في تفعيل وإدارة هذه 

االستراتيجية الوطنية. 

الكحلوت،  الدكتور/ غسان  قال  جانبِه  من 

مدير مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني، 

فيه  يشهد  وقت  في  تأتي  الورشة  هذه  أن 

عديدة  تحوالت  والقطري  الخيري  العمل 

اإلقليم  مستوى  على  الراهنة  للظروف  نظًرا 

فرضتها  التي  بالتعقيدات  المرتبطة  والعالم 

جائحة كوفيد - 19 على هذا القطاع وال سيما 

العلمي  والبحث  والتمويل  التنسيق  ضعف 

لتنظيم  ة  الماسَّ والحاجة  المجال،  هذا  في 

هذه  ضوء  في  واإلنساني  الخيري  العمل 

المستجدات، كما دعا إلى ضرورة الجمع ما 

بين النظرية والسياسة والممارسة العملية 

الممارسات  أفضل  تعزيز  سياسات  لتطوير 

الخيري  بالعمل  المرتبطة  والسياسات 

الهيئِة  بدور  ًها 
ِّ

منو والتنموي،  واإلنساني 

مركز  تعاون  أن  إلى  مشيًرا  الصدد،  هذا  في 

مع   )CHS( اإلنساني  والعمل  النزاع  دراسات 

بدايٌة  هي  الورشة  هذه  تنظيم  في  الهيئة 

لمزيد من أعمال التعاون والعمل مع الهيئة.

محمد  السيد/   أشار  االفتتاحية  كلمته  وفي   

الخيرية  قطر  جمعية  من  الغامدي  علي 

ا، 
ًّ

قوي ليبقى  القطاع  استقالل  أهمية  إلى 

والمتابعة  التنسيق  في  الهيئة  بدور  مشيًدا 

دولة  الخيري في  العمل  المستمرة في قطاع 

قطر.

الحلَقاُت  انطلقِت  االفتتاح،  جلسة  وبعد   

على  استمرت  التي  والتفاعلّية  النقاشّية 

الخبير  من  بمتابعة  جلساٍت،  ثالث  مدى 

فريق  وإشراف  نصر،  إياد  الدكتور/   الدولي 

محاور  ثالثَة  وتناولْت  المختّصين،  من 

والمجاالت،  واألولويات  األهداف  هي:  رئيسة 

آليات التنسيق على المستوى الوطني، بناء 

تفاعاًل  النقاشية  الحلقات  وشهدِت  القدرات، 

العصف  طريق  عن  المشاركين  جميع  من 

والتوضيح  التدوين  الذهني، وتنّوعت طرائق 

الجدارية،  الملصقات  استخدام  بين 

بهدف  الورقّية،  واللوحات  الدفتري،  والتدوين 

ومقترحات  واألفكار  المعلومات  وترتيب  جمع 

على  تقسيمهم   
َّ

تم الذين  المشاركين، 

المختصّين.  أحُد  يقودها  مجموعاٍت  ثالث 

الحوارّية  والتداوالت  المناقشات  نهاية  وفي 

إلى  المشاركون  خُلص  المشاركين  بين 

تمت  والمالحظات  التوصيات  من  مجموعٍة 

صياغتها على شكل ملخص ختامي.

التفاعلّي،  اللقاء  ختام  في  لها  تصريٍح  وفي 

الكريم  عبد  مليحة  السيدة/   أشادِت 

واالتصال  العالقات  إدارة  مديرة  الشافعي، 

الورشِة  في  الفّعالة  بالمشاركة  بالهيئة، 

والجهات  والمؤسسات  الجمعيات  جميع  من 

الخيري  بالقطاع  العالقة  وذات  الحكومّية 

تأتي  الِوَرش  هذه  أن  إلى  واإلنساني، مشيرًة 

في إطار االستعدادات المكثفة لتدشين خطة 

واإلنساني  الخيري  القطاع  استراتيجية 

بدولة قطر.

الهيئة تهدف إلى تنمية ودعم وتشجيع األعمال الخيرية واإلنسانية

الدوحة           $
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قطر  دولة  حكومة  وقعت  قنا-  الدوحة- 

مذكرة  على  المتحدة  المملكة  وحكومة 

الثنائية  العالقات  تعزيز  بشأن  تفاهم 

وتعزيز  التعليم  مجال  في  الدولتين  بين 

بينهما  المتبادلة  والمعرفة  التفاهم 

الشراكات  وتعزيز  تطوير  خالل  من 

التعليمية.

 وقع على مذكرة التفاهم سعادة السيدة 

وزيرة  النعيمي،  الجبر  علي  بنت  بثينة 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

وزير  الزهاوي،  ناظم  السيد  وسعادة 

البريطاني،  البرلمان  وعضو  التعليم 

الذي  بالدوحة  اجتماعهما  خالل  وذلك 

التربوي  التعاون  مجاالت  خالله  ناقشا 

والتعليمي.

تأكيدًا  التفاهم  مذكرة  توقيع  جاء   

وتطوير  تعزيز  في  الحكومتين  لرغبة 

ذات  التعليمية  المجاالت  في  التعاون 

ركيزة  دعم  السيما  المشترك،  االهتمام 

الوطنية  قطر  لرؤية  البشرية  التنمية 

قطر  لدولة  المستمر  والسعي   ،2030
المعرفة،  على  قائم  اقتصاد  لتحقيق 

مجاالت  في  التعاون  تعزيز  عن  فضال 

ومعايير  المناخي،  والتغير  االستدامة 

المهني،  والتطوير  التربوي  التأهيل 

التعليم  في  التربوية  المؤهالت  واعتماد 

باإلضافة  بعد،  عن  والتعليم  المدمج 

التعليم،  وتقنيات  الخاصة  التربية  إلى 

وتبادل الخبرات والتعاون بين مؤسسات 

التعليم العالي والمراكز البحثية.

والتعليم  التربية  وزيرة  سعادة  وأعربت   

صحفي  تصريح  في  العالي،  والتعليم 

بتوقيع  سعادتها  عن  المناسبة،  بهذه 

مع  التعليم  مجال  في  التفاهم  مذكرة 

إن  وقالت  المتحدة،  المملكة  حكومة 

بين  للتعاون  جديدة  آفاقًا  سيفتح  ذلك 

الخبرات  تبادل  في  ويساهم  الدولتين، 

والمؤثرة  الفعالة  الممارسات  وأفضل 

التعليمية  السياسات  مجال  في  خاصة 

الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ومنها 

التعليم  بتكنولوجيا  المتعلقة  تلك 

في  الجودة  وضمان  المهني،  والتعليم 

العالي،  التعليم  ومؤسسات  المدارس 

اإلعاقة  لذوي  التعليمية  واالحتياجات 

االهتمام  ذات  الموضوعات  من  وغيرها 

المشترك.

تصريحها،  ختام  في  سعادتها،  وشكرت   

لدوره  البريطاني  التعليم  وزير  سعادة 

التربوي  التعاون  بمجاالت  النهوض  في 

تعود  أرحب  آفاق  إلى  ونقلها  والتعليمي 

بالنفع على البلدين.

توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين

تطوير التعاون التعليمي بين قطر وبريطانيا

للعلوم  الدوحة  جامعة  تسّلمت 

من  البالتينّية  الجائزة  والتكنولوجيا 

الجامعّية  للرياضات  الدولي  االّتحاد 

اللجنة  قبل  من  بها  معترف  منّظمة  وهو 

العام  في  تأّسست  العالمّية،  األولمبّية 

المحلّية  المنظمات  على  كمشرف   1949
عبر  الجامعّية  بالرياضات  الخاصة 

العالم وهي تضّم اآلن 174 دولة. 

في  أقيم  حفل  خالل  التسليم  وجرى 

العاصمة  في  الحّرة  بروكسل  جامعة 

البلجيكّية. 

إبراهيم  الدكتور  التسليم بحضور  جرى 

التربية  وزارة  وكيل  النعيمي،  صالح  بن 

والتعليم والتعليم العالي ورئيس االّتحاد 

الدكتور  الجامعّية؛  للرياضات  القطرّي 

سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة 

والسيد  والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة 

الرياضة  قسم  مدير  مارتن  أنطوني 

والصّحة البدنّية في الجامعة.

الدرجات  أعلى  من  الشهادة  هذه  وتعتبر 

الصحّي  الجــامعّي  الحــرم  برنامــج  في 

على  وتعتمد  االّتحاد،  يديره  الذي 

يعمل  بحيث  للتصنيف،  معيار   100
المشارك على أن يطابق على األقّل 91 من 

المعايير ليتمّكن من الحصول على  هذه 

الدرجة البالتينّية. 

وقد عمل خبراء عالمّيون على وضع هذه 

أهداف  تحقيق  في  للمساهمة  المعايير 

قبل  من  الموضوعة  المستدامة  التنمية 

األمم المّتحدة.

رئيسّية  محاور   6 على  البرنامج  يرّكز 

وهي النشاط البدنّي والرياضة، التغذية، 

النفسّية  الصّحة  األمراض،  من  الوقاية 

البيئة  المخاطر،  إدارة  واالجتماعّية، 

المستدامة والمسؤولّية االجتماعّية.

ضمن  تندرج  التي  المعايير  وتتنّوع 

المستدامة  التنمية  ومنها  المحاور  هذه 

في  الترشيد  الجامعة،  لمجتمع 

للحفاظ  العمل  والتصنيع،  االستهالك 

بين  ما  والتعاون  الشراكات  المناخ،  على 

الجامعّي  الحرم  في  الداخلّية  الجهات 

الطاقة  استخدام  الخارجّية،  والجهات 

على  الحفاظ  متاحة،  وجعلها  النظيفة 

تحقيق  الجامعّي،  الحرم  داخل  التنّوع 

المساواة وغيرها. 

من االتحاد الدولي للرياضات الجامعية

الجائزة البالتينية لجامعة الدوحة
الدوحة           $

بعنوان »طموحات منظومة التعليم في قطر«

وزيرة التربية تشارك في ورشة تفاعلية

السيدة  سعادة  شاركت  قنا-  الدوحة- 

وزيرة  النعيمي،  الجبر  علي  بنت  بثينة 

التربية والتعليم والتعليم العالي، في ورشة 

تفاعلية.

 تناولت الورشة، التي حضرها عدد من قادة 

والطالبات،  والطلبة  والمعلمين  المدارس 

وذلك في إطار التكامل بين أطراف المنظومة 

التعليمية بدولة قطر، طموحات ومقترحات 

منظومة  من  متوقع  هو  لما  المشاركين، 

حيث  ومستقباًل،  حاضرًا  قطر  في  التعليم 

في  شاركوا  الذين  الوزارة،  مسؤولو  استمع 

الذهني،  والعصف  النقاشية  المجموعات 

وقادة  والمعلمين  الطلبة  مرئيات  إلى 

في  التعليم  جودة  تحسين  بهدف  المدارس 

الدولة.

والتعليم  التربية  وزير  سعادة  رمت  وكَّ

والتعليم العالي، »60« من أخصائيي تقييم 

»مقّيم  رخصة  على  الحاصلين  المدارس 

 ACS WASC»«منظمة من  معتمد«  دولي 

في  وذلك  المدرسي،  لالعتماد  األميركية 

الحفل الذي أقامته الوزارة بهذه المناسبة.

الوزارة  وكيل  الحرقان  خالد  السيد  وقال   

التربية  بوزارة  التقييم  لشئون  المساعد 

الجودة  مجال  إن  العالي،  والتعليم  والتعليم 

من  يعتبر  التعليم  في  المدرسي  واالعتماد 

القضايا الرئيسة على مستوى العالم، وذلك 

لما له من أهمية في تحقيق اإلصالح النوعي 

عناصره،  بجميع  التعليمي  النظام  في 

مواطن  الوقت  ذات  في  يوضح  أنه  كما 

معالجة  في  يسهم  الذي  والتحسين  القوة 

التعليمية  الجذرَية  التحديات  من  العديد 

بالمدارس. والتنظيمية 

التكريم،  بحفل  كلمته  في  الحرقان  ونوه   

حرص  بالوزارة  التقييم  شؤون  قطاع  أن  إلى 

أداء  تقييم  عمليات  لتطوير  التركيز  على 

والمقاييس  المعايير  باستخدام  المدارس 

وفق  أسست  التي  الدولية  والمؤشرات 

صادقة  أحكام  لوضع  دقيقة،  علمية  قواعد 

مجاالت  كل  تقييم  حول  وموضوعية 

ورياض  للمدارس  التعليمية  العمليات 

كل  تلقي  »لضمان  قطر  دولة  في  األطفال 

المستوى  عالي  تعليمًا  مدارسنا  في  طالب 

اإلسالمية  وقيمه  التعليمية  احتياجاته  وفق 

الوطنية«. وهويته 

 وأشار إلى أن نظام تقييم المدارس في دولة 

نظام  تدشين  تم  وأنه   ،2006 عام  بدأ  قطر 

2011م،  عام  الوطني  المدرسي  االعتماد 

حيث تم تنفيذ ما يقارب 1000 عملية تقييم 

األطفال  ورياض  للمدارس  مدرسي  واعتماد 

الحكومية والخاصة منذ 2006 وحتى اآلن.

مدير  الكواري  منى  السيدة  قالت  بدورها،   

قطر  إن  بالوزارة  المدارس  تقييم  إدارة 

منح  يتم  التي  عالميًا  األولى  الدولة  تعد 

»رخصة  لديها  المدارس  تقييم  أخصائيي 

تصميم  تم  حيث  معتمد«،  دولي  مقّيم 

 ACS« منظمة  مع  تدريبي  برنامج  وتنفيذ 

المدرسي  لالعتماد  األميركية   »WASC
قطر،  دولة  في  المدارس  تقييم  ألخصائي 

بناًء على مذكرة التفاهم المبرمة بين قطاع 

شؤون التقييم والمنظمة عام 2019، وحصل 

إدارة  موظفي  من  أخصائيًا  ستون  بموجبها 

دولي  »مقيم  رخصة  على  المدارس  تقييم 

معتمد من المنظمة المذكورة«.

األميركية   ACS WASC منظمة  وتعتبر   

عالمية  اعتماد  منظمة  وهي  لالعتماد، 

اعتماد  منظمات  ست  من  واحدة  عريقة، 

األميركية،  المتحدة  الواليات  في  إقليمية 

مجال  في  عامًا  ستين  من  أكثر  خبرة  ولها 

الواليات  وخارج  داخل  المدارس  اعتماد 

المتحدة األميركية، ولها شراكات وثيقة مع 

منظمات اعتماد دولية أخرى.

 جدير بالذكر أن قطاع شؤون التقييم بوزارة 

وبموجب  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

مدارس  بتقييم  سيقوم  المنظمة  مع  االتفاق 

مستقباًل،  قطر  دولة  وخارج  داخل  أخرى 

ما  معها،  المشتركة  العمل  خطة  ضمن 

المزيد  واكتساب  الخبرات  يسهم في تبادل 

من المهارات العالمية.

مسؤولو الوزارة استمعوا إلى مرئيات الطلبة والمعلمين وقادة المدارس

تكريم »60« من أخصائيي التقييم الحاصلين على رخصة دولية



وبينت أن 10 شركات ومؤسسات تعاونت مع 

مايو  خالل  لديها  المواطنين  بتوظيف  الوزارة 

بواقع»52«  الوطني  قطر  بنك  وهي  الماضي، 

وظيفة، والبنك التجاري »5« وظائف، والبنك 

للوساطة  داللة  وشركة  وظيفتين،  األهلي 

ومجموعة  وظائف،   4 القابضة  واالستثمار 

وظيفة،   37 القطرية  الجوية  الخطوط 

وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر  ومؤسسة 

 »8« وقود  وشركة  وظائف،   »3« المجتمع 

وظائف،   »5« ستيل  قطر  وشركة  وظائف، 

ان  بي  ومؤسسة  وظائف،   »8« أريد  وشركة 

سبورت »3« وظائف.

العام  بداية  منذ  الوزارة  جهود  وساهمت 

بشركات  ومواطنة  مواطنا   729 بتوظيف 

 103 منهم  الخاص  القطاع  ومؤسسات 

و114  الماضي،  يناير  شهر  خالل  مواطنين 

مواطنا في شهر فبراير، و120 مواطنا في شهر 

و200  ابريل،  شهر  في  مواطنا  و192  مارس، 

مواطن خالل شهر مايو الماضي.

العمل  لوزارة  اإلحصائية  النشرة  واظهرت   

إحصائيات  أبرز  تتضمن  والتي  مايو،  لشهر 

نتائج  عن  فضال  بالدولة،  العمل  قطاع  وأرقام 

الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت، 

الستقدام  طلبا   6091 نحو  الوزارة  استقبال 

طلبا،   3640 على  الموافقة  تمت  جديد، 

اإلجمالي  العدد  بلغ  فيما  طلبا،   2451 ورفض 

لطلبات تعديل المهنة نحو 2896 طلبا، تمت 

الموافقة على 2863 منها ورفض 33 طلبا فقط.

عدد  بلغ  أمس،  الصادرة  النشرة  وبحسب   

طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خالل 

 845 منها  طلبا،   1548 نحو  ذاته  الشهر  خالل 

إلصدار  طلبا  و515  التصريح،  لتجديد  طلبا 

تصاريح  إللغاء  طلبا  و186  جديد،  تصريح 

صادرة، فيما تلقت الوزارة طلبين إلصدار بدل 

فاقد.

وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب 

استقدام العمالة، أظهرت النشرة اإلحصائية 

أن الوزارة نفذت نحو 33 جولة تفتيشية على 

مكاتب االستقدام، أسفر عنها حظر 3 مكاتب، 

وتوجيه تنبيه واحد.

الشهر  خالل  العمل  تفتيش  إدارة  وقامت   

لمراقبة  مكثفة  تفتيشية  بحمالت  الماضي، 

والقرارات  بالقوانين  المنشآت  التزام  مدى 

العمل  سوق  بتنظيم  المعنية  الوزارية 

بالدولة، وذلك بإجمالي 4262 زيارة تفتيشية 

مخالفة،   559 ضبط  عنها  أسفر  للمناطق، 

عدد  بلغ  فيما  منشأة،   39 بحظر  والتوصية 

نحو  المخالفات  بإزالة  للشركات  التنبيهات 

525 تنبيها.
النشرة  أظهرت  العمالية،  الشكاوى  وبشأن 

اإلحصائية استقبال إدارة عالقات العمل عن 

عمالة  من  شكاوى  الموحدة  المنصة  طريق 

شكوى،   2068 بنحو  المنشأة  ضد  المنشأة 

 20 وإحالة  منها،  شكوى   318 تسوية  تمت 

 1730 يقارب  ما  اإلجراء  تحت  ليبقى  شكوى، 

شكوى.

المنازعات  فض  بلجان  يتعلق  وفيما   

القضايا  عدد  أن  النشرة  أظهرت  العمالية، 

الشهر  خالل  بلغ  اللجان  هذه  إلى  المحالة 

القرارات  وعدد  قضية،   1696 نحو  الماضي 

334 قضية، في حين بلغ  الصادرة منها نحو 

اإلجراء  تحت  تزال  ال  التي  القرارات  إجمالي 

تحديد  سيتم  حين  في  قضية..   466 نحو 

تاريخ الحق للنظر في بقية القضايا.
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لرؤساء هيئات وجمعيات بالرياض

»الهالل« يشارك في اجتماع خليجي

سعادة  القطري  األحمر  الهالل  وفد  ترأس 

الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي، نائب 

القطري،  األحمر  الهالل  إدارة  مجلس  رئيس 

علي  السفير  سعادة  من  كاًل  الوفد  ضم  فيما 

بن حسن الحمادي األمين العام، والمهندس/  

اإلدارة،  مجلس  عضو  المهندي  سعد  راشد 

المدير  القطان  سلطان  الله  عبد  والسيد 

والسيدة  الطبية،  الشؤون  لقطاع  التنفيذي 

التطوع  قطاع  مدير  السليطي  فاضل  منى 

راشد  محمد  والسيد  المحلية،  والتنمية 

المري مدير إدارة االتصال والعالقات العامة.

المجتمعون  أوصى  الجلسة،  ختام  وفي 

بإصدار مجموعة من القرارات عقب مناقشتهم 

جدول  على  مدرجة  كانت  التي  للمسائل 

الموافقة على  القرارات  أبرز هذه  األعمال، ومن 

تنظيم هيئة الهالل األحمر السعودي للملتقى 

لهيئات  التطوعي  للعمل  الثالث  الخليجي 

خالل  الخليجية  األحمر  الهالل  وجمعيات 

يستمر  أن  المقرر  ومن   .2022 ديسمبر  شهر 

المملكة  ضيافة  في  يومين  مدار  على  الملتقى 

»التطوع  عنوان  تحت  السعودية،  العربية 

حياة«.

تعزيز  ضرورة  على  المجتمعون  أكد  كما 

الدول  مع  القائمة  االستراتيجية  الشراكات 

المملكة  وباألخص  والصديقة،  الشقيقة 

المغربية  والمملكة  الهاشمية  األردنية 

السودان،  وجمهورية  العراق  وجمهورية 

في  المشترك  التعاون  آفاق  فتح  إلى  باإلضافة 

المجال اإلنساني مع الدول الصديقة، وخاصًة 

استمرار  تقرر  وقد  والكوارث.  األزمات  أثناء 

والهيئات  بالجمعيات  الفنية  اللجان  جميع 

جهود  رصد  استكمال  في  الخليجية  الوطنية 

تلك الجمعيات والهيئات خالل جائحة فيروس 

يوثق  موحد  تقرير  وإعداد  بعدها،  وما  كورونا 

جميع هذه الجهود.

عددًا  االجتماع  أعمال  جدول  استعرض  أيضًا 

بين  العالقات  تعزيز  إلى  الرامية  النقاط  من 

العمل  جائزة  بينها  ومن  األعضاء،  الدول 

التطوعي ويوم الهالل األحمر الخليجي. وبحث 

بإعداد  مختصة  عمل  ورش  إقامة  االجتماع 

اإلنساني،  العمل  مجال  في  إعالمية  كوادر 

لمجلس  العامة  األمانة  بين  التفاهم  ومذكرة 

للهالل  العربية  والمنظمة  الخليجي  التعاون 

تنسيق  إلى  إضافة  األحمر،  والصليب  األحمر 

اإلقليمية  المنظمات  في  المواقف  وتوحيد 

والدولية.

سبقه  قد  للجنة  عشر  الثامن  االجتماع  وكان 

هيئات  مسؤولي  لكبار  تحضيري  اجتماع 

حيث  الخليجية،  األحمر  الهالل  وجمعيات 

أكد سمو األمير عبد الله بن فيصل آل سعود، 

واالستجابة  الدولي  للتعاون  التنفيذي  المدير 

السعودي،  األحمر  الهالل  بهيئة  اإلنسانية 

ومتابعة  التنسيق  استمرار  أهمية  على 

الموضوعات ذات االهتمام الخليجي المشترك 

والتي  واإلغاثي،  اإلنساني  العمل  مجال  في 

تهدف إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات ورفع 

مستوى األداء وتذليل التحديات المشتركة.

في  المواقف  توحيد  أهمية  على  أكد  كما 

مختلف مجاالت العمل، خاصًة وأن التحديات 

عالقات  تعزيز  تتطلب  المنطقة  تواجهها  التي 

التنسيق  مستويات  ورفع  والشراكة  التعاون 

والهيئات  الجمعيات  بين  المجاالت  كافة  في 

الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى هامش االجتماعات، زار وفد الهالل األحمر 

األحمر  للهالل  العربية  المنظمة  مقر  القطري 

الرياض، حيث كان في  والصليب األحمر في 

التويجري  صالح  الدكتور  سعادة  استقبالهم 

األمين العام للمنظمة، وشهد اللقاء استعراض 

المشترك،  االهتمام  ذات  والقضايا  العالقات 

وأساليب  تقنيات  أحدث  على  الوفد  اطلع  كما 

زيارة  أثناء  البيئية  بالكوارث  الخاصة  الرصد 

إلى المركز العربي لالستعداد للكوارث.

مقر  بزيارة  القطري  األحمر  الهالل  وفد  وقام 

كان  حيث  السعودي،  األحمر  الهالل  هيئة 

محمد  بن  جالل  د.  سعادة  استقبالهم  في 

األحمر  الهالل  هيئة  رئيس  العويسي 

اللقاء  وشهد  قياداتها،  من  وعدد  السعودي 

واألخوية  الثنائية  العالقات  استعراض 

إلى  زيارة  هناك  كانت  وأخيرًا  المشتركة. 

أهم  على  لالطالع  لإلسعاف،  الوطني  المركز 

السعودية  رؤية  مع  تتوافق  التي  المبادرات 

مشروعًا   180 عددها  يتجاوز  والتي   ،2030
ومبادرة استراتيجية.

شارك وفد رفيع المستوى من الهالل األحمر القطري في 
االجتماع الثامن عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة 

رؤساء هيئات وجمعيات الهالل األحمر بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، وما سبقه من اجتماعات 

تحضيرية، وذلك في مقر األمانة العامة لمجلس التعاون 
الخليجي بالرياض، بحضور قيادات الهالل األحمر وعدد من 

كبار المسؤولين في دول المجلس.

الدوحة           $

بشركات القطاع الخاص خالل مايو الماضي.. »العمل«:

توظيف »200« من المواطنين
موزعون على عدة قطاعات منها المال والتأمين والطاقة والصناعة والنقل

»10« شركات ومؤسسات 
تعاونت مع الوزارة 

استقبال »1548« طلب تصريح عمل 

الموافقة على »3640« طلب 
استقدام.. ورفض »2451«

الدوحة- قنا- أعلنت وزارة العمل توظيف »200« 
مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل في 

القطاع الخاص خالل شهر مايو الماضي. 
 وأوضحت الوزارة أن التعيينات توزعت على 

قطاعات المال والتأمين »73« وظيفة، والطاقة 

والصناعة »64« وظيفة، وقطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات »12« وظيفة، 

والخدمات والنقل »41« وظيفة، والعقارات 
والمقاوالت »4« وظائف، والمؤسسات الخاصة 

»6« وظائف.
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»الصحة«: المرجع الوطني للمعلومات المتعلقة بالمرض

تدشين مركز قطر لمعلومات السرطان

لمتابعة المرضى لمواعيدهم

إطالق خدمة »واتساب األعمال« بـ »حمد الطبية«

أمس  مساء  العامة،  الصحة  وزارة  دشنت 

»مركز  اإللكترونية  المنصة  الخميس،  األول 

نخبة  بحضور  السرطان«،  لمعلومات  قطر 

ودول  قطر  من  واألكاديميين  المختصين  من 

مجلس التعاون الخليجي.

ويعتبر مركز قطر لمعلومات السرطان المرجع 

في  بالسرطان  المتعلقة  للمعلومات  الوطني 

حوكمة  نظام  تأمين  إلى  ويهدف  قطر،  دولة 

بين  والتواصل  السرطان،  لمعلومات  شامل 

ولتوفير  المعنيين،  واألفراد  المؤسسات  كافة 

عن  وموثوقة  وحديثة  الجودة  عالية  معلومات 

وصنع  التخطيط  المركز  ويدعم  السرطان، 

خالل  من  السرطان  مجال  في  السياسات 

والعلمية،  الموثوقة  البيانات  إلى  االستناد 

من  الموارد  وتحسين  المعرفة  تبادل  وتعزيز 

خالل الربط الشبكي والمعلومات.

وفي الكلمة االفتتاحية، أكد الدكتور صالح علي 

للشؤون  العامة  الصحة  وزير  مساعد  المري، 

الصحية، على أهمية تطوير خدمات السرطان 

المجتمع، موضحًا  وأثر ذلك على  دولة قطر  في 

أن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسات 

الخطط  وضعت  والخاص  العام  القطاع 

خالل  من  الهدف  هذا  لتحقيق  اإلستراتيجية 

-2011 األولى للسرطان  الوطنية  االستراتيجية 

 ،2022-2017 للسرطان  الوطني  واإلطار   2016
السرطان  لمعلومات  قطر  مركز  أن  إلى  مشيرا 

يعتبر أحد مخرجاته الهامة.

للشؤون  العامة  الصحة  وزير  مساعد  وأضاف 

لمعلومات  قطر  مركز  »سيعمل  الصحية: 

وبناء  بالمرض  التوعية  نشر  على  السرطان 

الصحية  الرعاية  مقدمي  بين  الجسور 

بالخدمات  النهوض  يضمن  بما  والباحثين 

الصحية المقدمة لمرضى السرطان. كما توجه 

في  للسرطان  الوطني  البرنامج  لطاقم  بالشكر 

قطاع  في  العاملين  وكافة  العامة  الصحة  وزارة 

الطبية،  حمد  مؤسسة  من  السرطان  خدمات 

وسدرة  األولية،  الصحية  الرعاية  ومؤسسة 

بالشكر  توجه  كما  الخاص،  والقطاع  للطب، 

القطرية  والجمعية  القطري  األحمر  للهالل 

للسرطان لجهودهما الطبية والمجتمعية تجاه 

مرضى السرطان«.

الوطني  المجلس  رئيس  دارزي،  ارا  اللورد  وقال 

حكومة  وتوجيه  دعم  »إن  السرطان:  لحوكمة 

خالل  من  أثمرت  الصحة  الستراتيجيات  قطر 

لمرضى  المقدمة  للخدمات  المميز  المستوى 

أن  دارزي  اللورد  وأوضح  الدولة«.  في  السرطان 

-2011 األولى للسرطان  الوطنية  االستراتيجية 

الصحية  للخدمات  األساس  وضعت   ،2016
للسرطان  الوطني  اإلطار  جاء  ثم  المميزة، 

النظام  بناء  خالل  من  المسيرة  هذه  ليكمل 

الكامل الذي يغطي كافة مراحل المرض ابتداء 

بتطوير  مرورا  المبكر  والكشف  التوعية  من 

العلمي  البحث  بتشجيع  وانتهاء  العالج  أنظمة 

إلى  بالشكر  تقدم  كما  االختصاص.  هذا  في 

وزير  الكواري،  محمد  حنان  الدكتورة  سعادة 

الصحة العامة لدعمها المتواصل لكافة خدمات 

السرطان في الدولة.

ثاني،  آل  حمد  بن  محمد  الدكتور  الشيخ  وقال 

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، 

إن دولة قطر تولي القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا 

وتحقيق  القطري،  المجتمع  صحة  لتحسين 

غايات رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشاد بدعم 

لالستراتيجيات  العامة  الصحة  وزيرة  سعادة 

تطوير  أهداف  لتحقيق  الوطنية  الصحية 

الدولة. كما أكد  أنظمة الخدمات الصحية في 

متواصل  بجهد  تعمل  العامة  الصحة  وزارة  أن 

مستويات  أعلى  وفق  الصحية  الخدمات  لرفع 

التقييم العالمية، وذلك من خالل وضع الخطط 

القطاعات الصحية  الوطنية لمختلف  والبرامج 

ومنها السرطان.

وأوضح مدير إدارة الصحة العامة أن مركز قطر 

لمعلومات السرطان سيشكل مرجعا هاما لكل 

باحث ومقدم للرعاية الصحية وألفراد المجتمع، 

لمعلومات  الدائمة  المراقبة  سيضمن  كما 

وتوجه  المريض،  حقوق  يحفظ  بما  السرطان 

للسرطان  الوطني  البرنامج  ألعضاء  بالشكر 

ولكل من شارك في إنشاء المركز الهام.

الشيخ  سعادة  أعرب  المناسبة،  وبهذه 

رئيس  ثاني،  آل  جبر  بن  خالد  الدكتور 

للسرطان،  القطرية  الجمعية  إدارة  مجلس 

افتتاح مركز قطر  بالمشاركة في  عن سعادته 

المحوري  الدور  مثمنًا  السرطان،  لمعلومات 

البرنامج  يقودها  التي  الحثيثة  والجهود 

الصحة  وزارة  مظلة  تحت  للسرطان  الوطني 

السرطان،  مكافحة  مجال  في  قطر  في  العامة 

الجمعية  بين  المتواصل  بالتعاون  مشيدًا 

عدة،  مجاالت  في  للسرطان  الوطني  والبرنامج 

للتوعية  الموحدة  الوطنية  المبادرات  أبرزها 

القطاع  في  العاملين  قدرات  وبناء  بالسرطان، 

الطبي  التعليم  برامج  خالل  من  الصحي 

المستمر، وكذلك التعاون في مجال خطة قطر 

الوطنية لمكافحة السرطان 2023-2025 وأيضًا 

التعاون مع السجل الوطني للسرطان في قطر 

مع  وكذلك  السرطان  سجل  ببيانات  وإبالغهم 

شبكة قطر للسرطان.

مدير  حميدان،  أبو  عميد  السيد  قدم  كما 

الصحة  وزارة  في  للسرطان  الوطني  السجل 

اإللكترونية  المنصة  عن  مفصاًل  عرضًا  العامة، 

أوضح  حيث  السرطان،  لمعلومات  قطر  لمركز 

أن المركز يقوم على ثالثة محاور، وهي: مجلس 

مشكل  وهو  السرطان،  معلومات  حوكمة 

منهم  االختصاص  أصحاب  من  مجموعة  من 

ومختصون  السيبراني،  األمن  في  أخصائيون 

في  ومختصون  اإلنسان،  حقوق  مجال  في 

من  مجموعة  إلى  باإلضافة  الوبائيات،  علم 

مجال  في  التخصصات  مختلف  من  األطباء 

كافة  بوضع  المجلس  ويقوم  السرطان.  عالج 

معلومات  بحماية  المتعلقة  السياسات 

إلكترونية  خدمات  ثالث  ويتضمن  السرطان، 

سجل  من  البيانات  طلبات  خدمة  في:  تتمثل 

قطر الوطني للسرطان، وخدمة مراجعة الوثائق 

مرض  حول  التوعية  حمالت  في  المستخدمة 

السرطان، وخدمة توثيق السجالت السرطانية 

لرفع كفاءتها والتأكد من ضمان سرية معلومات 

المرضى. 

وتطوير سجل قطر الوطني للسرطان من خالل 

تسمح  حديثة  إلكترونية  منصة  استحداث 

حاالت  عن  بالتبليغ  الدولة  في  الصحي  للقطاع 

وربط  دقيق،  وعلمي  سهل  بشكل  السرطان 

الباحثين  تزود  إحصائية  ببرامج  المنصة 

اإلصابة  معدالت  عن  بمعلومات  واألطباء 

الحاجة  ودون  وآلي  دوري  بشكل  بالسرطان 

معلومات  وتغطية  السجل،  إدارة  إلى  للرجوع 

بداية  من  المراحل  كافة  لتشمل  السرطان 

ثم  والعالج  التشخيص  إلى  المبكر  الكشف 

تطوير  إلى  إضافة  التلطيفي،  والعالج  المتابعة 

الخاصة  البيانات  الستقبال  لتأهيله  السجل 

بالتركيب  المتعلقة  الشخصي  بالطب 

خاص  سجل  وإنشاء  للمرضى،  الجيني 

ببيانات الكشف المبكر وربطه بسجل معدالت 

البيانات  محتوى  ورفع  بالسرطان،  اإلصابة 

للمواصفات  تماما  مطابقة  أغلبها  في  لتصبح 

واألنظمة العالمية، األمر الذي سيسمح بالمزيد 

بمعدالت  يتعلق  فيما  المقارنة  دراسات  من 

اإلصابة بالمرض.

مبدأ  يقوم  السرطان،  معلومات  شبكة  وإنشاء 

العاملين في مجال  الشبكة على عضوية كافة 

وتخصصاتهم  مراكزهم  بكافة  السرطان 

والبحوث  النشاطات  لمعرفة  ببعض  وربطهم 

وتشكل  الدولة.  في  المتوفرة  والخبرات 

السرطان  خدمات  لقطاع  نجاح  قصة  الشبكة 

العربية.  المنطقة  في  نوعها  من  الوحيدة  وهي 

بربط  السرطان  معلومات  شبكة  وستسمح 

السرطان  خدمات  في  العاملة  القطاعات  كافة 

عناصر  خالل  من  الكفاءة  رفع  أجل  من  وذلك 

األعضاء،  دليل  في:  المتمثلة  الشبكة 

واألحداث  الوظائف،  وبنك  البحث،  ومختبرات 

العلمي،  البحث  تمويل  وفرص  والنشاطات، 

إلى  إضافة  البحثية،  والقدرات  الحوار،  ومنتدى 

نداء للتعاون، وهي خدمة خاصة تسمح للعضو 

اختصاص  ذوي  من  األعضاء  لكافة  نداء  بإطالق 

معين لحاجته لذلك في أحد المشاريع.

أنظمة  الجديدة مع  الخدمة  إدخال  ويتكامل 

لدى  الحالية  األساسية  المواعيد  حجز 

مؤسسة  في  اإلكلينيكي  التصوير  »مركز 

التلقائي  الحجز  مثل  الطبية«،  حمد 

للمواعيد، االتصال المباشر بمركز االتصال 

المرضى  بتجارب  لالرتقاء  وذلك  والمواعيد، 

وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية.

لألعمال«  »واتساب  قناة  إطالق  يسهم  وسوف 

بسرعة  االستجابة  على  القدرة  زيادة  في 

تعديل  للمرضى  يتيح  بما  للمرضى، 

وإدارتها  الجديدة  المواعيد  حجوزات 

دون  قصير  وقت  في  وإلغاءها  ومتابعتها 

الحاجة إلى االتصال المباشر مع المركز.

رئيس  عمر،  أحمد  الدكتور  قال  بدوره، 

التصوير  »خدمات  الطبي  التصوير  إدارة 

اإلكلينيكي في مؤسسة حمد الطبية«: »في 

المتواصل  االرتقاء  إلى  الهادفة  جهودنا  إطار 

التصوير  خدمات  وتعزيز  المرضى  بتجارب 

حمد  مؤسسة  في  الفعالة  اإلكلينيكي 

الرعاية  مفاهيم  دعم  على  نعمل  الطبية، 

اعتماد  خالل  من  المتميزة  الصحية 

التكنولوجيا المبتكرة، ومع تسهيل عمليات 

لتمكين  نسعى  وتعديلها،  المواعيد  حجز 

إدارة  عن  مسؤولين  يصبحوا  كي  المرضى 

عبر  وذلك  أمثل،  بصورة  الصحية  تجاربهم 

والقدرة  الالزمة  والموارد  باألدوات  تزويدهم 

التي  على متابعة وتعديل الحجز للمواعيد 

يحتاجونها«. 

مساعد  العجيل،  مشاعل  السيدة  وقالت 

التصوير  لخدمات  التنفيذي  المدير 

الطبية:  حمد  بمؤسسة  اإلكلينيكي 

مرضانا  احتياجات  تلبية  على  »نحرص 

واقتراحاتهم  لمالحظاتهم  واإلصغاء 

التشغيلية  عملياتنا  في  وتضمينها 

وخدماتنا. وبناًء على نتائج تحليل البيانات 

أطلقنا  والمواعيد،  االتصال  بمركز  الخاصة 

إدارة  في  المرضى  لتساعد  الخدمة  هذه 

بسهولة،  الخدمات  من  وغيرها  مواعيدهم 

أشهر  أحد  )واتساب(  باستخدام  وخاصة 

تطبيقات التواصل االجتماعي الرائجة على 

الهواتف النقالة«.

وتتوافق ميزة »واتساب لألعمال« الجديدة مع 

بما  المواعيد،  لحجز  التشغيلية  اإلجراءات 

المحجوزة  المواعيد  جميع  مزامنة  يضمن 

الفور عبر  إلغاؤها على  أو  التي تم تعديلها  أو 

مركز االتصال والمواعيد. 

كدعامة  الرائدة  مكانتها  من  وانطالقًا 

في  الصحية  الرعاية  لخدمات  أساسية 

»خدمات  تواصل  الطبية،  حمد  مؤسسة 

الرامية لدمج  اإلكلينيكي« جهودها  التصوير 

واالبتكار في عملياتها وخدماتها  التكنولوجيا 

مع التركيز على رعاية المريض. 

خدمة  عبر  التواصل  للمرضى  ويمكن 

رقم  على  االتصال  لمركز  »واتساب« 

من  الخميس  إلى  األحد  من   )44393377(

 6:00 الساعة  حتى  صباحًا   8:00 الساعة 

مساًء ويوم السبت من الساعة 8:00 صباحًا 

إلى الساعة 2:00 مساًء. 

التصوير  خدمات  أطلقت  أخرى،  ناحية  من 

للسماح  »نرعاك«  مبادرة  أيضًا  اإلكلينيكي 

الحصول  الحرجة  الحاالت  ذوي  للمرضى 

مواعيدهم  حجز  في  خاصة  أولويات  على 

متابعة  لهم  تتيح  قصيرة،  فترة  خالل 

خططهم العالجية المحددة من قبل الفريق 

السرطان  مرضى  مثل  المختص  الطبي 

ومرضى  حديثًا،  تشخيصهم  تم  الذين 

اإلصابات الشديدة وغيرهم من ذوي الحاالت 

الحرجة. 

العجيل  مشاعل  السيدة  أكدت  جهتها،  من 

أن هذه المبادرة تدعم أهدافهم االستراتيجية 

لمختلف  مواعيد  توفير  تدعم  التي 

الفحوصات ضمن فترات زمنية قصيرة، من 

أجل توفير الخدمة السريعة لفئة المرضى 

احتياجاتهم  مع  يتماشى  بما  المستهدفة 

العالجية.

وللتسهيل على المرضى لالستفادة من هذه 

ضمن  عمل  أنظمة  إضافة  تمت  الخدمة، 

للتصوير  والمواعيد  االتصال  إجراءات مركز 

الحاالت  لمنسق  تسمح  اإلكلينيكي 

الحصول  مباشر  بشكل  بالطلب  المرضية 

المريض  من  يحتاج  وال  الخدمة،  هذه  على 

المريض  إبالغ  وسيتم  أخرى  إجراءات  أي 

النصية  الرسائل  خدمة  خالل  من  بالموعد 

.SMS

{ الشيخ د.خالد بن جبر { د. صالح علي المري

الدوحة          $

د. المري: نشر التوعية بالمرض وبناء جسور التواصل 

الشيخ د. خالد بن جبر: بناء قدرات العاملين في القطاع الصحي 

الشيخ د. محمد بن حمد: سيشكل مرجعا هاما لكل باحث 

أطلقت خدمات التصوير اإلكلينيكي بمؤسسة حمد 
الطبية خدمة »واتساب لألعمال« للسماح للمرضى 

بالتواصل مع مركز االتصال والمواعيد لمتابعة مواعيدهم 
واإلجابة عن كافة االستفسارات بسرعة وكفاءة.

وتعد هذه الخدمة وسيلة إضافية تتيح للمرضى إدارة 
ومتابعة مواعيدهم الصحية عبر خدمة الرسائل الفورية. 

الدوحة          $
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في  موطنا  له  وجد  الغالء  بأن  منوهين 

وخاصة  الفترة،  هذه  خالل  بلد  من  أكثر 

التي  واألزمات  المتسارعة  التطورات  مع 

يشهدها العالم، ولكن لديهم بعض الحلول 

والمقترحات التي يمكن االستفادة منها.

أسعار  ارتفاع  من  شكاوى  هناك  ومثلما 

أنفسهم  فإنهم  المواطنين،  من  الحج 

هذا  لمواجهة  وجيهة  مقترحات  يقدمون 

تقوم  أن  المقترحات  هذه  بين  ومن  الغالء، 

الحج  تكاليف  بتقسيط  الحمالت  بعض 

أداء  من  العودة  بعد  دفعات  على  وسدادها 

الفريضة، وهو أمٌر جيد لألسر الكبيرة التي 

على  المال  من  طائلة  مبالغ  دفع  تتحمل  ال 

إلى  باإلضافة  واحدة،  دفعًة  القصير  المدى 

إلى فئات بحيث يختار  الحمالت  تصنيف 

المواطن الفئة التي تناسب قدرته المالية. 

مواجهة الغالء 
إنه  المري،  علي  المواطن  يقول  بدايًة 

العام  هذا  الحج  أسعار  بارتفاع  فوجئ 

منطقي،  سبب  دون  من  فيها  مبالغ  بصورة 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مطالبًا 

حمالت  أسعار  على  للسيطرة  بالتدخل 

وضع  ضرورة  إلى  الفتًا  والعمرة،  الحج 

إلى  باإلضافة  للجميع،  ملزم  سعري  مؤشر 

والعمرة  الحج  لحمالت  الوزارة  تصنيف 

شخص  كل  يختار  بحيث  فئات،  إلى 

المادية،  إمكانياته  مع  تتناسب  التي  الفئة 

قصمت  التي  التكاليف،  ارتفاع  لمواجهة 

ظهور البعض، ودفعت البعض اآلخر إللغاء 

العبادة، التي يشترط الله سبحانه وتعالى 

إلتمامها االستطاعة.

متلهفون  قطر  أهل  جميع  إن  المري  وقال 

الحرام  الله  بيت  لزيارة  ومتشوقون 

وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول  ومسجد 

القطرية  والعمرة  الحج  حمالت  أن  باعتبار 

لما  الحمالت  تسيير  عن  متوقفة  كانت 

يبدو  فيما  لكن  سنوات،  الخمس  يقارب 

الفريضة،  ألداء  الُمسلمين  شوق  أن 

ارتفاع  عّكره 

على  مقترحا  العام،  هذا  الحج  تكاليف 

على  التكاليف  تقسيط  الحمالت  أصحاب 

يتم  أن  بالضرورة  ليس  أو  الكبيرة،  األسر 

بإتاحة  األسرة،  أفراد  كافة  من  التحصيل 

والخدمات،  الغرف  في  لالشتراك  الفرصة 

أن  يمكن  كان  التي  الخدمة  أن  بمعنى 

منها  تستفيد  شخص  منها  يستفيد 

تخسر  لن  الطريقة  وبهذه  المجموعة، 

الحمالت في تأجير غرف إضافية بالفنادق.

ضبط األسعار 
عبدالله  الصحفي  الكاتب  دعا  جانبه  من 

آلية  تحديد  على  العمل  إلى  السليطي، 

على  الرقابة  وتشديد  األسعار  لضبط 

أصحاب الحمالت في وقت تزداد فيه تكلفة 

أصحاب  ويرفع  آخر،  إلى  عام  من  الحج 

بحجة  أسعارهم  والعمرة  الحج  حمالت 

للحجاج  المقدمة  الخدمات  أسعار  ارتفاع 

يجعل  الذي  األمر  المقدسة،  األراضي  في 

في  الميسورين  على  حكرا  الفريضة  أداء 

يتيح  ال  ما  األسعار  في  الكبير  االرتفاع  ظل 

من  خاصًة  الدخل  محدودي  أمام  الفرصة 

الخدمات  وفق  الفريضة  أداء  الكبيرة  األسر 

الحمالت  بعض  أن  باعتبار  عنها،  المعلن 

تركز على الجانب المادي وتحصر مناسك 

والراحة  والرفاهية  الخدمات  بكم  الحج 

المقدمة، فمن األولى أن تركز على الجانب 

المادية،  الناحية  على  ليتفوق  المعنوي 

روحانية  رحلة  باألصل  الحج  أن  خصوصًا 

إيمانية.

األسعار  ارتفاع  يكون  ربما  السليطي:  وقال 

السعودية  العربية  المملكة  أن  بسبب 

حاج،  مليون  إلى  الحجاج  أعداد  قّلصت 

تعويض  إلى  شك  بال  سيدفعها  الذي  األمر 

مصاريف  لتغطية  التكاليف،  برفع  األعداد 

إلى  الحمالت  أصحاب  داعيا  الخدمات، 

الذهاب  ينوون  الذين  المواطنين  مراعاة 

ألداء فريضة هذا العام، خصوصا أنهم غابوا 

ألسباب  سنوات   »5« من  ألكثر  الحج  عن 

ومتشوقون  متلهفون  اآلن  وهم  مختلفة، 

عملية  من  االنتهاء  بعد  الفريضة،  ألداء 

بوزارة  والعمرة  الحج  إدارة  في  التسجيل 

مبكر،  وقت  في  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

وهي خطوة ممتازة تتيح ألصحاب الحمالت 

إتمامهم  أثناء  كبيرة،  بأريحية  التحرك 

ووسائل  السكن  على  التعاقدات  إلجراءات 

المواصالت والتغذية، مع 

الشركات والجهات المعنية في المملكة. 

تأدية المناسك 
 بدوره أشار المواطن ناصر المالكي، إلى أن 

يشكل  أصبح  الحج  حمالت  أسعار  ارتفاع 

إذ  الفريضة،  أداء  في  يرغبون  لمن  هاجسًا 

األخيرة،  السنوات  خالل  فيه  مبالغًا  بات 

الراغبين  من  الكثيرين  أمام  عثرة  وحجر 

لم  أنه  موضحا  الحج،  مناسك  تأدية  في 

يستغرب ارتفاع أسعار الحج لهذا العام ألن 

الجهات  شيء، مطالبًا  كل  الغالء قد طال 

في  االختصاص  ذات 

حمالت  أسعار  لتقنين  بالتدخل  الدولة 

نفسه  الوقت  في  مناشدًا  والعمرة،  الحج 

إلتمام  للحجاج  التيسير  المكاتب  أصحاب 

التجارة  أنواع  كل  ليس  ألن  الفريضة، 

مكسبًا أو خسارة والقائمون عليها فائزون إذا 

بيت  زيارة  في  الراغبين  للحجاج  يسروا  ما 

ومتشوقين  متلهفين  كونهم  الحرام،  الله 

ألداء الفريضة. 

الحج  تكاليف  تتغير  أن  المالكي  ويتوقع 

الموسم القادم سواء نحو األحسن في حال 

أن  ويمكن  واستقرت،  األحوال  تحسنت 

ترتفع في حال تسجيل أحداث استثنائية 

التحوالت  التنبؤ بها في ظل  أخرى يصعب 

التي  والصحية  واألمنية  االقتصادية 

الحج  فترة  أن  باعتبار  العالم،  يشهدها 

ببرامج  تتعلق  تنظيمية  أمور  فيها  تتحكم 

والمناسك  المشاعر  وتنظيم  الطيران 

االستثنائية  الظروف  أن  موضحا  وغيرها، 

التي شهدتها فريضة الحج خالل الموسمين 

والخدمات،  األعباء  على  أثرت  الماضيين 

اإلسالمية  البلدان  جميع  على  أثر  واألمر 

وليس حجاج دولة قطر فقط.

أسباب االرتفاع 
أسعار  ارتفاع  وعمرة،  حج  مكاتب  وأكدت 

الحج هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، 

التنفيذي  المدير  فخرو  الناصر  عبد  وأقر 

بارتفاع  والعمرة،  للحج  التوبة  لحملة 

 20 بين  ما  تتراوح  بنسبة  الحج  تكاليف 

مبينًا  السابق،  في  عليه  كانت  عما   % و30 

المقدمة  الخدمات  تحكمها  األسعار  أن 

الحجاج  سكن  ومواقع  الفنادق  وبعد  وقرب 

الوقت  في  منوها  والنبوي،  المكي  للحرمين 

الحجاج  إقامة  خدمات  سعر  بأن  نفسه 

بمخيمات منى وعرفات ارتفعت هذا العام، 

وستشهد أسعار اإلقامة بفنادق مكة المكرمة 

والمدينة المنورة زيادة كبيرة في األسعار، 

تذاكر  أسعار  في  الزيادة  نسب  عن  فضاًل 

المملكة  داخل  النقل  ووسائل  الطيران 

العربية السعودية، كما أن تطوير حمالت 

الستقطاب  ومزايا،  خدمات  وإضافة  الحج، 

الحجاج يزيد من التكلفة. 

وتوقع المدير التنفيذي لحملة التوبة للحج 

عهدها  سابق  إلى  األسعار  تعود  أن  والعمرة 

القادمة  األعوام  في  العدد  رفع  يتم  أن  بعد 

المفروضة  للقيود  التدريجي  الرفع  مع 

في  يساهم  مما  كورونا،  فيروس  بسبب 

عودة حمالت الحج البرية لتسيير رحالتها، 

حيث إنه من المعروف أنها تقدُم خدمة حج 

بأن  منوها  المتناول،  وفي  مناسبة  بأسعار 

أصحاب حمالت الحج والعمرة حرصوا على 

سد  خاللها  من  يستطيعون  أسعار  تحديد 

ربح  هامش  على  والحصول  الحاج  تكاليف 

بسيط، يضمُن لهم مواصلة تقديم خدماتهم 

للمعتمرين والحجاج طوال أشهر السنة.

والعمرة  الحج  حمالت  أن  إلى  فخرو  وأشار 

الراحة  سبل  كل  توفير  في  جهدا  تدخر  ال 

المالحظات  لكافة  وتستجيب  للحجاج 

والتغذية  السكن  بخصوص  تتلقاها  التي 

وغيرها  والنقل  والسالمة  األمن  وإجراءات 

على  حرصها  من  انطالقا  الخدمات،  من 

وذلك  قطر،  لحجاج  راقية  خدمات  تقديم 

باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها توفير 

الدولة  لحجاج  وراحة  أمانًا  أكثر  ظروف 

ظل  في  خصوصا  وتنقالتهم،  مسكنهم  في 

بعد  المقدسة  لألراضي  للذهاب  تعطشهم 

هناك  بأن  منوهًا  الطويلة،  التوقف  فترة 

المقدمة،  الخدمات  أسعار  في  فروقات 

أن  يستطيع  أحد  وال  األسعار  تتراوح  لذلك 

يحدد سعرا معينا كونها تعتمد على شكل 

الخدمة التي يرغب فيها الحاج، لكن عموما 

جاهزة  القطرية  والعمرة  الحج  حمالت 

لتوفير أفضل الخدمات للحجاج. 

خليجية  ظاهرة  األسعار  ارتفاع  أن  ويذكر 

وليست محلية، فهناك أيضا اعتراض على 

تزايد األسعار في عدد من الدول، والشكوى 

من نفس الظاهرة التي أخذت في التضخم 

ضجت  حيث  كبيرة،  ألرقام  ووصلت 

بردود  االجتماعي  التواصل  مواقع 

المبالغ فيه، في  االرتفاع  الفعل عن 

من  عدد  فيه  عبر  الذي  الوقت 

المغردين عن صعوبة أداء 

هذه الفريضة.

تحقيق         أكرم الفرجابي 

اللللسللللللليلللطلللي: تلللحلللديلللد آلللليلللة لللضللبللط األسللللعللللار وتلللشلللديلللد الللللرقللللابللللة علللللللى الللحللمللالت

فخرو: تحديد أسعار تسد المصروفات وتحقق هامش ربح بسيطا

أبدى عدد من المواطنين الذين ينوون الذهاب ألداء 
فريضة الحج استياءهم من ارتفاع األسعار، مطالبين 
الجهات ذات االختصاص في الدولة بالتدخل لتقنين 

أسعار حمالت الحج والعمرة، مناشدين في الوقت نفسه 
أصحاب المكاتب التيسير للحجاج إلتمام الفريضة، ألن 

ليس كل أنواع التجارة مكسبًا أو خسارة، والقائمون عليها 
فائزون إذا ما يسروا للحجاج.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ $ إن بعض العائالت 
ترغب في الذهاب إلى األراضي المقدسة وعدد أفرادها أكثر 
من »5« أو »6« أشخاص، فهل يعقل أن تدفع هذه العائلة 

أكثر من »200« ألف ريال للذهاب من أجل أداء الفريضة،

{ عبدالله السليطي { علي المري

{ عبدالناصر فخرو{ ناصر المالكي

يقدمها مواطنون عبر $:

مقترحات لمواجهة ارتفاع تكاليف الحج

المري: السماح بسداد الرسوم 
على دفعات لألسر الكبيرة

المالكي: مناشدة أصحاب المكاتب التيسير للحجاج إلتمام الفريضة
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خالل مشاركة قطرية ناجحة بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات

استعـراض خـطـط التحــول الرقـمـي

الذي  المنتدى  في  قطر  دولة  ومثل 

حول  سنوي  تجمع  أكبر  يعتبر 

المعلومات  لتكنولوجيا  العالم 

واالتصاالت من أجل التنمية، وزارة 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

بالدولة  جهات  عدة  بمشاركة 

ووزارة  الداخلية،  وزارة  ومنها 

التربية والتعليم والتعليم العالي، 

واإلرث،  للمشاريع  العليا  واللجنة 

وجهاز  االتصاالت،  تنظيم  وهيئة 

ومركز  واإلحصاء،  التخطيط 

المساعدة-قطر  التكنولوجيا 

)مدى( ومركز إحسان.

المنتدى  في  قطر  دولة  وشاركت 

استراتيجي  كشريك  العام  هذا 

وزارة  استعرضت  حيث  ذهبي، 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

القمة  منتدى  جلسات  خالل  من 

في  قطر  استراتيجية  العالمية 

وبرامجها  الرقمي  التحول  مجال 

قطاع  في  المبتكرة  الطموحة 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

التحول  خطط  استعراض  وتم 

الرقمي في دولة قطر خالل الورشة 

بعنوان  للمنتدى  الرئيسية 

دولة  لحكومة  الرقمي  »التحول 

مدى  مناقشة  تمت  حيث  قطر«، 

وأساليبه  الرقمي  التحول  تفعيل 

تم  التي  اإلنجازات  وأبرز  ووسائله، 

الوقت  في  الجانب  بهذا  تنفيذها 

عرض  إلى  باإلضافة  الحالي، 

المشاريع المستقبلية فيما شارك 

الوفد القطري في ورشة مصاحبة، 

العليا  اللجنة  استعرضت  بينما 

المشاريع  واإلرث  للمشاريع 

الحديثة  والوسائل  التكنولوجية 

بطولة  تنظيم  خالل  المستخدمة 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

االتصاالت  وزارة  شاركت  كما 

الحوار  في  المعلومات  وتكنولوجيا 

المستوى  رفيع  االستراتيجي 

انعقد تحت عنوان  الذي  للمنتدى 

»تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

والقدرة  والشمول  الرفاه  أجل  من 

على الصمود«.

قد  القطرية  المشاركة  وكانت 

االتصاالت  وزارة  بفوز  توجت 

بجائزة  المعلومات  وتكنولوجيا 

العالمية  للقمة  »األبطال« 

 ،2022 المعلومات  لمجتمع 

في  واألمن  الثقة  »بناء  فئة  في 

المعلومات  تكنولوجيا  استخدام 

مشروعها  عن  وذلك  واالتصاالت«، 

والذي  سبيس«،  »سيف  منصة 

األمن  ثقافة  غرس  إلى  يهدف 

فاز  حيث  الرقمية،  والسالمة 

بعد  االتصاالت  وزارة  مشروع 

تفوقه على 5 مشاريع أخرى كانت 

تقدمت للمنافسة للفوز بهذه الفئة 

من الجائزة.

بجائزة  إحسان  مركز  فاز  كما 

الصحية،  للشيخوخة  االبتكار 

جائزة  في  المركز  شارك  حيث 

المسار  في  للشيخوخة  االبتكار 

تكنولوجيا  بشأن  الخاص 

وكبار  واالتصاالت  المعلومات 

السن والتي تركز على تكنولوجيا 

تلبي  التي  واالتصاالت  المعلومات 

احتياجات األشخاص الذين تزيد 

60 عاما للحفاظ على  أعمارهم عن 

حياة نشطة.

في  قطر  مشاركة  وجاءت 

لمجتمع  العالمية  القمة  منتدى 

وتعزيز  لتوسيع  المعلومات 

والفعاليات  المحافل  حضورها في 

بأهمية  منها  وإيمانا  الدولية، 

الخبرات  وتبادل  الدولي  العمل 

مختلف  في  الفاعلة  الدول  بين 

المجاالت الحيوية.

علي  مشاعل  السيدة  وقالت 

وكيل  بمهام  المكلف  الحمادي، 

لشؤون  المساعد  الوزارة 

بوزارة  المعلومات  تكنولوجيا 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

ورئيس وفد دولة قطر في المنتدى، 

المشاركة  على  تحرص  قطر  إن 

في هذه المنتديات السنوية بهدف 

والمبادرات  التجارب  على  التعرف 

العالمية في مجال التحول الرقمي 

باإلضافة  المعلومات،  وتكنولوجيا 

التي  النجاحات  استعراض  إلى 

حققتها الدولة على هذا الصعيد.

وأضافت أن المشاركة القطرية في 

نجاحا  حققت  العام  هذا  منتدى 

كبيرا خاصة بعد الفوز بجائزتين 

مرموقتين األولى كانت من نصيب 

وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة 

نصيب  من  والثانية  المعلومات 

إلى  يشير  ما  وهو  احسان  مركز 

تكنولوجيا  مجال  في  التطور  ان 

ثابتة  بخطى  يسير  المعلومات 

في دولة قطر من خالل العديد من 

البرامج والخطط الطموحة في هذا 

القطاع الهام.

منتدى  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

لمجتمع  العالمية  القمة 

المعلومات يوفر فرصة للمناقشات 

وتبادل  والتعاون  والمشاورات 

الجهات  مختلف  بين  المعلومات 

االستفادة  لضمان  وذلك  المعنية، 

المعلومات  تكنولوجيا  من 

عامال  باعتبارها  واالتصاالت 

تحقيق  في  رئيسيا  تمكينيا 

أهداف التنمية المستدامة المتفق 

عليها عالميا.

مناقشة أبرز اإلنجازات وعرض المشاريع المستقبلية

الحمادي: المشاركة حققت نجاحا.. خاصة بعد الفوز بجائزتين مرموقتين 

جنيف - قنا - اختتمت فعاليات منتدى 
القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

2022، بمقر االتحاد الدولي لالتصاالت في 
جنيف، والذي شاركت فيه دولة قطر 

بوفد رسمي ضم ممثلين عن عدة جهات 
بالدولة. وأقيم المنتدى هذا العام تحت 

شعار »تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

من أجل الرفاهية والشمول والمرونة«، 
حيث تم على مدى خمسة أيام استعراض 
خطط االتحاد الدولي لالتصاالت في مجال 
النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت إلى جانب عروض قدمتها 
الدول األعضاء عن التقدم المحرز في قطاع 

التحول الرقمي.

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بحقوق كبار السن

فعاليات متنوعة بمركز إحسان

إحسان  السن  كبار  ورعاية  تمكين  مركز  أعلن 

للعمل  القطرية  للمؤسسة  التابعة  المراكز  أحد 

من  حزمة  لتقديم  استعداداته  عن  االجتماعي، 

بشأن  للتوعية  العالمي  اليوم  مع  تزامنا  البرامج 

المركز  يحتفل  حيث  السن،  كبار  معاملة  إساءة 

سنويًا بهذه المناسبة والتي تصادف الخامس عشر 

مع  اتساقًا  االحتفال  هذا  ويأتي  عام.  كل  من  يونيو 

رسالة المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي، ووفقًا 

الستراتيجية مركز إحسان التي تهدف إلى تمكين 

الالزمة  الخدمات  وتوفير  قطر  دولة  في  السن  كبار 

عبدالله  خالد  السيد  وأكد  ورعايتهم.  لتمكينهم 

أهمية هذه  التنفيذي بإحسان  المدير  القائم بمهام 

المركز  أن  موضحًا  للمركز،  بالنسبة  المناسبة 

يعمل بشكل مكثف خالل شهر يونيو الجاري على 

إعداد وتنفيذ العديد من الفعاليات التي تهم جميع 

بحقوق  المجتمعية  التوعية  نشر  بهدف  الفئات 

كبار السن باعتبار أن التوعية المجتمعية من أهم 

العوامل الرئيسية التي تعمل على تحقيق أهداف 

السبل  كافة  بتوفير  الدولة  اهتمام  مؤكدًا  المركز، 

واألسباب التي تكثف عملية توعية المجتمع بحقوق 

كبار السن واحتياجاتهم األساسية والتعامل األمثل 

بالمشاكل  الوعي  مستوى  رفع  إلى  إضافة  معهم، 

بالخدمات  والتعريف  يواجهونها،  التي  والتحديات 

على  بهم  المتعلقة  القضايا  وأهم  لهم،  المقدمة 

التنموي  دورهم  إبراز  وأيًضا  العالم،  مستوى 

واالجتماعي، وتسليط الضوء على أهمية فئة كبار 

الماضي  أساسات  بسواعدها  شيدت  التي  السن 

الجديدة  األجيال  أمام  الطريق  مهد  الذي  العريق 

للتطوير والتنمية.

على  عبدالله  خالد  السيد  أكد  السياق  هذا  وفي   

على  وأثنى  المجتمعية،  الجهود  تضافر  أهمية 

كاللجنة  إحسان  مركز  مع  المتعاونة  الجهات 

القطرية  والمؤسسة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

التابعة  الشبابية  والمراكز  كتارا  الثقافي–  للحي 

بالشرطة  متمثلة  الداخلية  ووزارة  الثقافة،  لوزارة 

واإللكترونية،  االقتصادية  والجرائم  المجتمعية 

ومكتب المحامية فاطمة السعيدي، وكافة الجهات 

هذا  خالل  المركز  وينظم  الدولة.  في  اإلعالمية 

عن  والمسؤولين  لإلعالميين  خاصة  ورشة  األسبوع 

القنوات اإلذاعية والتليفزيونية المحلية، والمحررين 

والمذيعين  المحلية  الصحف  في  والصحفيين 

والكتاب والمهتمين بالمجال اإلعالمي والنشر حيث 

التغطية  )أسس  بعنوان  ورشة  المركز  ينظم 

تحسين  بهدف  السن(  كبار  لقضايا  اإلعالمية 

في  السن  كبار  لقضايا  اإلعالمي  التناول  وتطوير 

وسائل اإلعالم التقليدية ومواقع التواصل االجتماعي 

وأنشطة  طبيعة  عن  تماما  معبرة  تكون  بحيث 

والتعبيرات  عمل مركز إحسان باستخدام الصيغ 

والمسميات والعناصر الفنية الصحيحة الحديثة 

من  مجموعة  أيضًا  المركز  وينظم  والمعتمدة. 

الشبابية  المراكز  من  العديد  في  الفرعية  الورش 

العربي ومركز  والنادي  للفتيات  المجد  مثل: مركز 

والظعاين  سميسمة  شباب  ومركز  برزان  شباب 

المراكز، وكذلك في  الغرافة لمنتسبي هذه  ونادي 

 – فروعها  بجميع  النهارية  للرعاية  إحسان  أندية 

الشمال، المطار، أزغوى. وكذلك يعلن المركز عن 

إطالق حملة إعالمية عبر وسائل التواصل االجتماعي 

إلى  اإلعالمية  والحملة  الورش  هذه  تهدف  حيث 

السن  كبار  وحقوق  بقضايا  المجتمع  توعية 

فعالياته  المركز  ويختتم  األساسية.  واحتياجاتهم 

من خالل حلقة نقاشية بعنوان »حماية كبار السن، 

مع  بالتعاون  المركز  ينظمها  وأدوات«  مسؤوليات 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وتأتي هذه الحلقة 

النقاشية لحماية كبار السن وضمان تعزيز دورهم 

للتوعية  العالمي  اليوم  يمثل  حيث  المجتمع.  في 

لتقييم  هامًا  يومًا  السن  كبار  معاملة  إساءة  بشأن 

االساءة  ومنع  السن  كبار  لحماية  المبذولة  الجهود 

إليهم علما بأن الحلقة النقاشية تهدف إلى رفع وعي 

وتسليط  السن،  كبار  حقوق  بحماية  المجتمع 

الضوء على إساءة معاملتهم، والمطالبة باستجابة 

وطنية متعددة األوجه تركز على حماية كبار السن 

ومعالجة إساءة معاملتهم.
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مبادرة لكلية الهندسة في جامعة قطر

إطــالق البــاص العـلـمــي المـتـنـقـل

الباص  قطر  جامعة  في  الهندسة  كلية  أطلقت 

يعتبر  الذي   »STEM Bus« المتنقل  العلمي 

العلوم  برامج  لترويج  وجديدة  نوعية  إضافة 

بين  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا 

قطر  شركة  برعاية  وذلك  قطر،  مدارس  طلبة 

دولفين  وشركة  )قابكو(،  للبتروكيماويات 

للطاقة المحدودة. 

الدكتور  قال  المبادرة،  هذه  على  تعليقه  وفي 

في  الهندسة  كلية  عميد  ناجي  كمال  خالد 

مختبرا  المشروع  هذا  »يعتبر  قطر:  جامعة 

وتشجيعهم  الطلبة  تحفيز  على  يعمل  متنقال 

للهندسة  الواسعة  اإلمكانيات  استكشاف  على 

نطاق  خارج  والعلوم  والفيزياء  والرياضيات 

حديثة  تعليمية  بطرق  الدراسية،  الفصول 

سيخدم  والذي  التقليدية،  السبل  عن  بعيدا 

مدارسهم  في  للطلبة  التعليمية  المناهج  بدوره 

والتي  والممتعة  الجديدة  التطبيقات  خالل  من 

والذي  التعليمي  الباص  في  عليها  سيطلعون 

سيخصص لهذا المشروع«. 

المتنقل  العلمي  الباص  »يستهدف  وأضاف: 

آفاق  من  سيزيد  والذي  الدولة،  مدارس  جميع 

المختلفة  المؤسسات  بين  والتواصل  التعاون 

الشريكة، وهذا يعد مثاال مميزا على العالقة بين 

والقطاع  قطر  بجامعة  ممثال  األكاديمي  القطاع 

الحكومي والخاص«. 

وختم بقوله: »كما سيعزز المشروع التحصيل 

األكاديمي للطلبة، ويزيد من إقبالهم على دراسة 

مواد العلوم والهندسة والرياضيات، السيما وأنها 

في  يسهم  مما  المعرفي؛  لالقتصاد  داعمة  مواد 

تحقيق رؤية قطر 2030«. 

مركز  وهي:  بحثية  مراكز   3 الكلية  وتضم 

أبحاث الغاز، ومركز الكندي لبحوث الحوسبة، 

ومركز قطر للنقل والسالمة المرورية

التخرج باقة متنوعة  الكلية لطلبتها بعد  وتوفر 

ماجستير  مثل:  العليا،  الدراسات  برامج  من 

الهندسية،  اإلدارة  ماجستير  الحوسبة، 

ماجستير التصميم العمراني.

لمرحلة  األكاديمية  البرامج  وجميع 

معتمدة  الهندسة  كلية  داخل  البكالوريوس 

من  الجديدة  البرامج  باستثناء  أكاديميا 

والتكنولوجيا  للهندسة  االعتماد  مجلس  قبل 

بجامعة  الهندسة  كلية  وتسعى   .»ABET«

قطر لتحقيق حاجة السوق القطري من الكوادر 

تخصصات  في  عاليا  علميا  تأهيال  المؤهلة 

اعتماد  على  حصلت  وقد  المختلفة،  الهندسة 

وقد  وتخصصاتها.   العلمية  لبرامجها  عالمي 

الهندسة  بكلية  والطالبات  الطالب  عدد  ارتفع 

خالل اثنين وأربعين عاما من أقل من »40« طالبا 

في العام 1980 إلى أكثر من 4800 طالب وطالبة 

في عامنا الحالي، يلتحقون بعدة برامج تخدم 

شتى القطاعات بالدولة. وتضم كلية الهندسة 

الكهربائية  الهندسة  قسم  هي:  أقسام،  ستة 

الميكانيكية والصناعية وقسم  الهندسة  وقسم 

المدنية  الهندسة  وقسم  الكيميائية  الهندسة 

وقسم العمارة والتخطيط العمراني وقسم علوم 

وهندسة الحاسب.

التخرج باقة متنوعة  الكلية لطلبتها بعد  وتوفر 

ماجستير  مثل:  العليا،  الدراسات  برامج  من 

الهندسية،  اإلدارة  ماجستير  الحوسبة، 

الكلية  برامج  العمراني،  التصميم  ماجستير 

الحوسبة،  ماجستير  وهي:  العليا،  للدراسات 

العمارة  الهندسية، ماجستير  اإلدارة  ماجستير 

الهندسة  ماجستير  العمراني،  والتصميم 

المدنية،  الهندسة  ماجستير  البيئية، 

ماجستير  الميكانيكية،  الهندسة  ماجستير 

الغاز  هندسة  ماجستير  الكهربائية،  الهندسة 

وعملياته، باإلضافة إلى برامج الدكتوراه. 

كبيرة  مساهمات  الهندسة  كلية  برامج  وتقدم 

ومن  أنه  إذ  ودولية،  ووطنية  إقليمية  أهمية  لها 

المجتمع  الكلية حاجة  البرامج تلبي  خالل هذه 

القطري للبحث والتعليم العالي، وتدعم تطبيق 

المعرفة المكتسبة. وتأتي برامج الكلية لمراحل 

البكالوريوس والدراسات العليا متزامنة مع رؤية 

قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى بناء اإلنسان 

القطري القادر على تحويل االقتصاد الوطني إلى 

الدولة  تطلع  أيضا  تدعم  كما  معرفي،  اقتصاد 

لدعم  المجاالت  مختلف  في  المهندسين  إلعداد 

جميع مشاريع رؤية قطر 2030. 

وجميع البرامج األكاديمية لمرحلة البكالوريوس 

أكاديميا،  معتمدة  الهندسة  كلية  داخل 

مجلس  قبل  من  الجديدة،  البرامج  باستثناء 

وهي   ،»ABET«والتكنولوجيا للهندسة  االعتماد 

ضمان  مجال  في  عالميا  الرائدة  المؤسسة 

العلوم  مجال  في  االبتكار  وتحفيز  الجودة 

هذا  ويعد  والهندسة،  والحوسبة،  التطبيقية، 

بأن  دوليا  اعترافا  البكالوريوس  لبرامج  االعتماد 

العالمية،  المعايير  على  تحافظ  الكلية  برامج 

في  العمارة  بكالوريوس  برنامج  حصل  كما 

كلية الهندسة على االعتماد األكاديمي من هيئة 

 .NAAB المعمارية  للبرامج  األميركية  االعتماد 

وتضم الكلية 3 مراكز بحثية وهي مركز أبحاث 

الغاز، ومركز الكندي لبحوث الحوسبة، ومركز 

قطر للنقل والسالمة المرورية.

{  تجهيزات علمية متنوعة 

$ إضـافـة نوعـية وجديـدة لترويـج برامـج التكنـولوجـيا والهنـدسـة والـرياضـيـاتالدوحة

د. ناجي: مختبر متنقل لتحفيز الطلبة على استكشاف اإلمكانيات الواسعة للعلوم

اخـتــتــــــام بــــرنــــامــــــج »أنــــا بـــــاحــــــث«
للعلماء  قطر  جامعة  مركز  اختتم 

من  العشرين  الدورة  الشباب 

الثانية  برنامج »أنا باحث« للسنة 

في  وذلك  التوالي،  على  عشرة 

حرم  في  أقيم  كبير  ختامي  حفل 

الموافق  الثالثاء  يوم  الجامعة 

الحفل،  وخالل   .2022 مايو   24
الفائزين  الطلبة  عن  اإلعالن  تم 

عن  وتكريمهم  األولى  بالمراكز 

المميزة.  البحثية  مشاريعهم 

المشاركة  المشاريع  عدد  وبلغ 

سبعة مشاريع من خمس مدارس 

للعلوم  قطر  مدرسة  وهي:  ثانوية، 

المصرفية للبنين، مدرسة جاسم 

بن حمد الثانوية للبنين، مدرسة 

عمر بن الخطاب الثانوية للبنين، 

للبنات،  الثانوية  زبيدة  مدرسة 

وأكاديمية األرقم للبنات. 

إلى  باحث«  »أنا  برنامج  ويهدف 

الثانوية  المدارس  طلبة  تشجيع 

مجال  خوض  على  قطر  دولة  في 

البحث العلمي، واكتساب مهارات 

واالبداع  التطبيقية  البحوث  إجراء 

رؤية  مع  تماشيا  المجال،  هذا  في 

قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات 

قائم  اقتصاد  تحقيق  نحو  الدولة 

يحرص  وعليه،  االبتكار.  على 

الطلبة  إكساب  على  البرنامج 

في  عملية  بصورة  البحث  مهارات 

المتطورة،  الجامعة  مختبرات 

إشراف  تحت  الطلبة  يعمل  إذ 

وباحثين  جامعيين  أساتذة 

بصورة مكثفة، مما يصقل مهارات 

لخوض  تؤهلهم  لديهم  عديدة 

وقد  مستقبال.  الجامعية  الحياة 

المشاركين  الطلبة  تقسيم  تم 

عملوا  حيث  مجموعات،  إلى 

بشكل تعاوني على إنجاز مشاريع 

بحثية حقيقة، قاموا خاللها باتباع 

لتقديم  العلمي  البحث  خطوات 

حلول مبتكرة لمشاكل وتحديات 

المجاالت.  مختلف  في  عالمية 

العلمية  األبحاث  مجاالت  وتنوعت 

شملت  حيث  كبير  بشكل 

المواد،  وعلوم  الكيمياء  مجال 

والطاقة،  والبيئة،  األرض  وعلوم 

الجدير  ومن  وغيرها.  والهندسة 

بالذكر أن المجموعات المشاركة 

قد تم تحكيمها من قبل لجنة من 

جامعة  من  والباحثين  األساتذة 

قامت  التحكيم  يوم  وخالل  قطر، 

بكل  المشاركة  المجموعات 

العلمية  أبحاثهم  بتقديم  حماس 

أمام لجنة التحكيم، وعرض جميع 

بها،  قاموا  التي  البحث  خطوات 

التي  النتائج  عرض  إلى  باإلضافة 

عروض  صورة  في  اليها  توصلوا 

رحلتهم  توثق  وأفالم  تقديمية 

ومن  العلمي.  البحث  مجال  في 

بحث  المشاركة  األبحاث  ضمن 

بعنوان »عملية التقطير الغشائي 

المدمجة الموفرة للطاقة الستعادة 

الذي  السوائل«،  ولتفريغ  المعادن 

بتصنيع  الطالب  قام  خالله  من 

عالية  كفاءة  ذي  بوليمري  غشاء 

المياة  معالجة  في  الستخدامه 

المصانع  من  الناتجة  الملوثة 

بها  الموجودة  المعادن  واستعادة 

مره أخرى واالستفادة منها، وبحث 

الطالءات  »تأثير  بعنوان  آخر 

Ni-P- الصغر  متناهية  المركبة 

BN بالترسيب الكهربائي للحماية 

هذا  ويهدف  للفوالذ«،  التآكل  من 

المشروع لتطوير وتوصيف طالءات 

Ni-P-BN عن  المركبات النانوية 

الكهربائي  الترسيب  تقنية  طريق 

للتغلب على اآلثار السلبية للتآكل 

والبيئة.  واالقتصاد  الصناعة  في 

كما عملت إحدى المجموعات على 

البوليمر  »أغشية  بعنوان  بحث 

الصرف  مياه  لمعالجة  المسامية 

البحث  هذا  ويركز  الصناعي«، 

على تصنيع غشاء نانوني مصنع 

إيزوبرين   - الـ)ستايرين  مادة  من 

مادة  إليها  والمضاف  ستايرين(   -

تطبيقات  في  ليستخدم  السليكا 

ويتميز  الماء،  عن  الزيت  فصل 

وسهوله  بفعاليته  الغشاء  هذا 

تصنيعه وانخفاض تكلفة إنتاجه 

التي  العلمية  األبحاث  من  وغيرها 

تم تقديمها خالل الحفل.

وقد تم اختيار أسماء استادات قطر 

للمجموعات  أسماًء  لتكون   2022

المشاركة في هذه الدورة. 

تكريم  تم  الحفل،  وخالل 

قبل  من  الفائزة  المجموعات 

مريم  الدكتورة  األستاذة 

المعاضيد، نائب رئيس الجامعة 

في  العليا  والدراسات  للبحث 

جامعة قطر .

{  جانب من المشاريع البحثية للطلبة

بمركز جامعة قطر 
للعلماء الشباب
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»الرقابة اإلدارية« تشارك
في اجتماعات لمكافحة الفساد

عدة  االستعراض  عملية  وستحقق 

األمم  اتفاقية  أغراض  تعزيز  منها  أمور، 

وتزويد  الفساد،  لمكافحة  المتحدة 

عن  بمعلومات  األطراف  الدول  مؤتمر 

تنفيذ  في  تتخذها  التي  التدابير 

في  تواجهها  التي  والصعوبات  االتفاقية 

األطراف  الدول  ومساعدة  بذلك،  القيام 

من  الخاصة  االحتياجات  تحديد  على 

وعلى  وتسويغها  التقنية  المساعدة 

المساعدة  تقديم  وتيسير  تعزيز 

التعاون  وتيسير  وتشجيع  التقنية، 

الدولي على منع الفساد ومكافحته، بما 

الموجودات،  استرداد  مجال  ذلك  في 

األطراف  الدول  مؤتمر  وتزويد 

الدول  نجاح  جوانب  عن  بمعلومات 

بها،  واالستعانة  االتفاقية  تنفيذ  في 

تتبعها  التي  الجيدة  الممارسات  وعن 

والتحديات التي تواجهها في ذلك.

الحكوميون  الخبراء  قام  جهتهم،  من 

ومكتب  وكينيا  قطر  دولة  من  لكل 

بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم 

حول  مالحظاتهم  وضع  من  والجريمة 

وتمت  باكستان،  جمهورية  تقرير 

خالل  المالحظات  هذه  مناقشة 

مجموعة من االجتماعات المكثفة التي 

عقدت بين األطراف. 

قطر،  دولة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

لتعزيز  الرائدة  جهودها  إطار  في 

الفساد  من  للوقاية  الدولي  التعاون 

دول  أوائل  من  كانت  ومكافحته، 

الدول  مؤتمر  استضافت  التي  العالم 

المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف 

استضافت  حيث  الفساد،  لمكافحة 

عام  للمؤتمر  الثالثة  الدورة  الدوحة 

تبني  تم  الدورة  تلك  وخالل   ،2009
التفاقية  األممية  االستعراض  آلية 

التي  الفساد  لمكافحة  المتحدة  األمم 

تعزيز  في  األكبر  الدور  تلعب  زالت  ما 

الخبرات  وتبادل  االتفاقية  تنفيذ 

الدولية ذات الصلة.

بشراكة استراتيجية بين »وفاق« و»المحاسبين«

انطالق مؤتمر 
»فن االدخار«.. غدا

أوراق  من  مجموعة  المؤتمر  يقدم  وسوف 

مفهوم  منها:  عدة  محاور  تتناول  العمل 

وبين  بينه  والفرق  االدخار  فن  وماهية 

االدخار،  وأسباب  ودوافع  االستثمار، 

االدخار  لتحقيق  الالزمة  والطرق  واآلليات 

الناجح، ودور جمعيات ومؤسسات العمل 

ودور  االدخار،  بأهمية  التوعية  في  األهلي 

على  التشجيع  في  المصرفي  القطاع 

لالدخار  االقتصادية  واألهمية  االدخار، 

والمجتمع،  واألسرة  للفرد  بالنسبة 

لالدخار  واالجتماعية  االقتصادية  واألبعاد 

وقت األزمات.

الدكتور  صرح  المؤتمر  انعقاد  وبمناسبة 

إدارة  مجلس  رئيس  السيد  هاشم 

جمعية المحاسبين القانونيين القطرية 

الضوء  تسليط  إلى  يهدف  المؤتمر  بأن 

واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد  على 

لالدخار، وأهمية التخطيط المالي السليم 

وقت  سيما  األسرة،  ميزانية  وضع  في 

المعنية  الجهات  دور  وكذلك  األزمات. 

بنشر الوعي وتأصيل ثقافة االدخار فضاًل 

بيئة  توفير  في  المصرفي  القطاع  دور  عن 

وأضاف  االدخار.  على  للتشجيع  جاذبة 

األفكار  لتبادل  فرصة  ُيعد  المؤتمر  أن 

العملية من خالل فتح نقاشات  والتجارب 

حوارية بين الخبراء والمختصين؛ حيث 

من  المتحدثين  من  نخبة  يستقطب 

األهلي،  العمل  ومؤسسات  الجمعيات 

بشؤون  المعنية  والمؤسسات  والهيئات 

القطاع  من  متحدثين  بجانب  األسرة، 

المالي والمصرفي. 

أحمد  بن  راشد  السيد  صرح  جهته  من   

لمركز  التنفيذي  المدير  الدوسري 

االستشارات العائلية »وفاق« بأن مشاركة 

القطرية  المحاسبين  جمعية  مع  المركز 

هي  المؤتمر  في  استراتيجي  كشريك 

بالتأكيد خطوة هامة في مجال الشراكة 

المركز  يؤمن  حيث  الفاعلة،  المجتمعية 

وطنية  مسؤولية  الشراكات  هذه  بأن 

ومؤسسات  أفرادًا  الجميع  عاتق  على  تقع 

لتبادل  وثرية  حقيقية  فرصة  تعد  لكونها 

الخبرات وتعزيز إمكانيات وقدرات الجهات 

المتعاونة، وأضاف الدوسري أن مركز وفاق 

كافة  ومناقشة  استعراض  على  حريص 

شأنها  من  التي  والقضايا  الموضوعات 

ومن  وتماسكها.  األسرة  استقرار  تعزيز 

أهم هذه الموضوعات إدارة ميزانية األسرة 

االستقرار  وأهمية  االدخار  ثقافة  ونشر 

المالي ودوره في تحقيق االستقرار األسري 

في المجتمع.

لتقديم الخبرة في موضوعات المختبر الجنائي والخدمات الطبية

»العدل« تمنح اإلذن لـ »77« خبيرا
أدى 77 خبيرا اليمين القانونية 

صباح أمس بوزارة العدل 
بصفتهم خبراء معتمدين أمام 

السلطات القضائية في الدولة 
وفقا للضوابط الواردة في 

القانون رقم )16( لسنة 2017 
بتنظيم أعمال الخبرة، وذلك 

لتقديم الخبرة في موضوعات 
المختبر الجنائي واألدلة 

الجنائية والخدمات الطبية 
بوزارة الداخلية، بعد صدور 

قرارات سعادة وزير العدل باإلذن 
لهم بتقديم الخبرة حسب 

المجاالت المحددة.

اإلذن  منح  تم  التي  الخبرة  مجاالت  وتشمل 

الوراثية،  والبصمة  البيولوجيا  مجال  بشأنها 

ومجال فحص األثر والتزييف والتزوير، ومجال 

تحليل الصوتيات، ومجال التصوير الجنائي، 

والمتفجرات،  الحرائق  آثار  فحص  ومجال 

ومجال  والمخدرات،  السموم  فحص  ومجال 

ومجال  البصمات،  وإظهار  الجريمة  مسرح 

الخدمات الطبية، ومجال فحص آثار األسلحة 

واألدلة  الجنائي  المختبر  وموضوعات  واآلالت، 

الجنائية والخدمات الطبية.

وكيل  الكواري،  حسن  أحمد  السيد  وهنأ 

المكلف  الوزير  بمكتب  المساعد  الوزارة 

للشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل  بأعمال 

بمناسبة  الخبراء  العدل،  بوزارة  القانونية 

بأن  ثقته  عن  وأعرب  القانونية،  اليمين  أدائهم 

تخصصية  خبرات  ستقدم  التي  الدفعة  هذه 

نوعية  ونقلة  جديدة  إضافة  ستشكل  ودقيقة 

القضاء  أعوان  جهود  وستعزز  الخبرة،  ألعمال 

العدالة  لتكريس  الرشيدة  القيادة  رؤية  ضمن 

الناجزة. 

العدل  وزارة  حرص  الكواري  السيد  وأكد 

أصحاب  من  القطرية  الخبرات  تشجيع  على 

تلبي  التي  والنادرة  الدقيقة  التخصصات 

وهو  القضاء،  ومتطلبات  المجتمع  احتياجات 

القانونية  بالخدمات  االرتقاء  في  سيسهم  ما 

الوزارة. التي تقدمها 

وتأهيل  إعداد  على  العدل  وزارة  وتعكف  هذا 

مختلف  في  الوطنية  والخبرات  الكوادر 

على  وتعمل  الخبرة،  أعمال  مجاالت 

لتعزيز  النادرة  الخبرات  أصحاب  استقطاب 

القضائية  الجهات  لدى  الخبرة  أعمال  كفاءة 

مختلف  في  الالزمة  الفنية  الخبرات  وتوفير 

األهداف  يحقق  وبما  والتخصصات،  المجاالت 

لمنظومتنا  تحقيقها  إلى  الوزارة  تسعى  التي 

النهضة  تواكب  خبرات  بتوفير  القانونية 

كافة  في  الدولة  تشهدها  التي  الشاملة 

المجاالت.

ضمن مشروع نوعي لـ »قطر الخيرية«

تركيب أطراف صناعية للنازحين السوريين
تواصل  الخير  أهل  من  بدعم 

من  خدماتها  تقديم  »قطرالخيرية« 

األطراف  »مركز  النوعي  مشروعها  خالل 

بمدينة  الفيزيائي«  والعالج  الصناعية 

دعما  السوري،  الشمال  في  إعزاز 

وذوي  أطرافهم،  فقدوا  الذين  لألشخاص 

أوالناتجة  الخلقية،  الخاصة  االحتياجات 

خدماته  من  استفاد  وقد  اإلصابات،  عن 

نحو 5870 شخصًا حتى اآلن.

وتأتي خدمات المركز الذي ُأطلق في العام 

الخيرية«  »قطر  تدخالت  ضمن  الماضي، 

التي  اإلنسانية  والخدمات  الصحية 

سيما  ال  السوريين،  للنازحين  تقدمها 

األزمة  التي فقدت أطرافها، في ظل  الفئات 

بهدف  المعيشة  وسوء  والنزوح  الممتدة 

معاناتهم  على  التغلب  في  مساعدتهم 

النفسي  الدعم  وتقديم  عنهم،  والتخفيف 

إلى  العودة  من  وتمكينهم  وإلسرهم  لهم 

ممارسة حياتهم اليومية.

أقسام  أربعة  على  المشروع  ويشتمل 

العالج  األطراف، وقسم  رئيسية هي قسم 

وقسم  النفسي،  الدعم  وقسم  الفيزيائي، 

التمريض.

وتركيب  بتوفير  األطراف  قسم  وُيعنى 

أطرافهم،  بترت  لمن  األطراف  وصيانة 

بتقديم  الفيزيائي  العالج  قسم  يقوم  فيما 

يتم  لمن  الفيزيائي  العالج  جلسات 

تقوية  بهدف  له  صناعي  طرف  تركيب 

الطرف  مع  التأقلم  من  وتمكينه  العضالت 

المركب، باإلضافة لتقديم خدمات العالج 

في  إصابات  من  يعانون  لمن  الفيزيائي 

الذين  المرضى  أو  الشوكي،  النخاع 

نتيجة  الحركة  ضعف  من  يعانون 

اإلصابات العصبية أوالعضلية.

النفسي  الدعم  قسم  يتولى  فيما   

للمرضى  النفسي  الدعم  خدمات  تقديم 

توفيربيئة  يتم  حيث  أعمارهم  بمختلف 

التكيف  على  تساعدهم  لهم  آمنة 

ذوي  القسم  خدمات  وتشمل  اإليجابي، 

وإرشادهم  بتوعيتهم  وأسرهم  المرضى 

الخاصة  الحاالت  ذوي  مع  التعامل  على 

النفسية  بالصحة  تتمتع  بيئة  إليجاد 

اآلمنة.

 أما قسم التمريض فهو القسم الذي يقدم 

البترالجديدة،  لحاالت  العالج  خدمات 

تركيب  عن  الناتجة  أوالمضاعفات 

األطراف. 

بالمركز  العالج  تلقوا  ممن  عدد  أعرب  وقد 

قدمها  التي  بالخدمات  سعادتهم  عن 

ألهل  تقديرهم  عن  وعبروا  المركز،  لهم 

الخيرفي قطر ولقطر الخيرية على الدعم 

رضية  السيدة  قالت  حيث  المستمر 

كنت  الشلل:  من  عانت  التي  العبود 

األم  ورعاية  الحنان  تقديم  عن  عاجزة 

العالج  مركز  دخلت  وتضيف  ألطفالي، 

تلقي  وبعد  لكن  زاحفة  نفسي  أجر  وأنا 

العالج في المركز هأنذا أقف معتمدة على 

على  وأعتمد  أحد،  مساعدة  ودون  العصا 

نفسي في كل شيء. 

النفسي  الدعم  مسؤولة  قالت  جهتها  ومن 

وهي  للمركز  رضية  قدمت  بالمركز: 

شللها  بسبب  محطمة  نفسية  حالة  في 

وكانت تبكي عندما تروي معاناتها ونظرة 

جلسة   27 تلقيها  بعد  لكنها  لها،  المجتمع 

نفسي،  دعم  جلسة  و15  فيزيائي،  عالج 

تحسن وضعها واليوم الفرحة تملئ حياتها 

أصبحت  فقد  وجهها  تفارق  ال  والبسمة 

صاحبة اإلبتسامة المشهورة في مركزنا.

مدير  عطية  مسعف  السيد  قال  بدوره   

الصناعية  األطراف  مركز  أصبح  المركز: 

الجميع  أنظار  محط  الفيزيائي  والعالج 

النقاط  إحدى  باعتباره  إليه  ينظر  والكل 

تقدم  التي  النوعية  والمشاريع  الحيوية 

خدمات هامة وضرورية للمصابين وفاقدي 

بحاجة  هم  والذين  اإلعاقة  وذوي  األطراف 

للعالج الفيزيائي من النازحين والمقيمين 

في الشمال السوري.

شاركت دولة قطر في اجتماعات استعراض جمهورية 
باكستان اإلسالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

الفساد، عبر تقنية االتصال المرئي »عن بعد«، خالل 
الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2022 الموافق أيام )األربعاء- 

الخميس- الجمعة( من السابعة صباحا وحتى 
الثانية ظهرا بمشاركة خبراء من هيئة الرقابة اإلدارية 

والشفافية. 

الدوحة          $

الدوحة          $

تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي المسند، وزيرة 
التنمية االجتماعية واألسرة، ينطلق مؤتمر »فن االدخار« 

غدا اإلثنين الموافق السادس من يونيو الجاري والذي 
تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بشراكة 

استراتيجية مع مركز االستشارات العائلية )وفاق( ورعاية 
بالتينية للخطوط الجوية القطرية وشريك التنظيم 

جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية 
ACCA وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز وفاق بمدينة 

لوسيل..  هذا وسوف يحظى المؤتمر بحضور أكثر من 
150 مشاركا ومشاركة من 25 جهة ذات صلة.

تشمل عدة 
مجاالت بينها 

البصمة الوراثية 
وفحص األثر 

والتزييف 
والتزوير

الدوحة          $
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انطالق هاكاثون تكنولوجيا التأمين
للتأمين،  قطر  مجموعة  تنظمه  الذي   »InsurHack MENA« التأمين  تكنولوجيا  هاكاثون  انطلق 

»ديلويت«،  مع  بالتعاون  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة  قطر  في  الرائدة  التأمين  شركة 

ووحدة »شركاء المشاريع الرقمية« وهي وحدة األعمال المعنية بالتأمين وتكنولوجيا التأمين التابعة 

لمجموعة قطر للتأمين. 

ويستمر الهاكاثون االفتراضي واألول من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمدة يومين، 

بتأهل 50 فريقًا من أصل 137 ممثلين لـ33 دولة من منطقة الشرق األوسط، شمال إفريقيا، جنوب شرق 

آسيا، أوروبا وأميركا، كانوا قد قدموا طلبات بالمشاركة منذ اإلعالن الرسمي عنه الشهر الماضي.

قطر تختتم مشاركتها بمعرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي

تحفيز االستثمارات األجنبية المباشرة

فعاليات  في  مشاركتها  قطر  دولة  اختتمت 

الدولي  الصناعي  ميسي«  »هانوفر  معرض 

مايو   30 من  الفترة  خالل  انطلق  الذي   ،2022
وحتى 2 يونيو 2022 بمدينة هانوفر األلمانية.

في  المعرض  في  قطر  دولة  مشاركة  وجاءت 

على  الضوء  لتسليط  المستمرة  الجهود  إطار 

االستثمارية  والفرص  االستثمارية  المجاالت 

بالدولة،  الصناعية  القطاعات  في  المتوفرة 

األجنبية  االستثمارات  من  المزيد  وجذب 

المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في 

العالقات  تعزيز  جانب  إلى  وخارجها،  المنطقة 

قطر  دولة  بين  تربط  التي  المتميزة  الثنائية 

وجمهورية ألمانيا االتحادية.

فعاليات  في  قطر  دولة  مشاركة  تمثلت  وقد 

وزارة  نظمته  مميز  جناح  خالل  من  المعرض، 

بحوالي  تقدر  مساحة  على  والصناعة  التجارة 

من  جهة   16 فيه  وشارك  مربعًا،  مترًا   821
وكالة  شملت  والخاص  الحكومي  القطاعين 

ترويج االستثمار، وهيئة المناطق الحرة، وواحة 

وبنك  قطر،  وغرفة  والتكنولوجيا،  للعلوم  قطر 

قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، ورابطة رجال 

لالبتكارات  قطر  ومركز  القطريين،  األعمال 

الشركات  إلى عدد من  التكنولوجية، باإلضافة 

للصناعات  القطرية  كالشركة  الخاصة 

التحويلية، وشركة الدوحة للكابالت، وكيوتيك 

ترمنال،  وكيو  وسنونو،  جير،  سويتش 

ومجموعة سهيل الصناعية، وشاطئ البحر.

وعقد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، 

إطار  في  والصناعة،  التجارة  وزارة  وكيل 

ميسي«  »هانوفر  بمعرض  قطر  دولة  مشاركة 

اللقاءات  من  سلسلة   ،2022 الدولي  الصناعي 

بهدف  المسؤولين،  وكبار  الوزراء  مع  الثنائية 

في  السيما  المشترك  التعاون  أوجه  بحث 

والصناعية  واالستثمارية  التجارية  المجاالت 

تسليط  جانب  إلى  وتطويرها،  تعزيزها  وسبل 

االقتصادية  السياسات  على  على  الضوء 

القطاع  لدعم  قطر  دولة  أرستها  التي  الناجحة 

والفرص  والتشريعات  والحوافز  الخاص، 

لتشجيع  والهادفة  الدولة  في  المتاحة  الواعدة 

وأصحاب  األعمال  ورجال  المستثمرين 

الشركات على االستثمار في دولة قطر. 

وزارة  وكيل  سعادة  لقاء  اللقاءات،  هذه  وشملت 

السيد  سعادة  من  كل  مع  والصناعة  التجارة 

جواو نيفيس، وزير الدولة للشؤون االقتصادية، 

أزيفيدو  دي  سالدانها  جواو  السيد  وسعادة 

المناخ  وحماية  للبيئة  الدولة  وزير  غاالمبا، 

بجمهورية البرتغال، وذلك خالل زيارة سعادته 

إلى جناح البرتغال في معرض هانوفر.

كما التقى سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة 

مع كل من سعادة السيد ستيفان ويل، الوزير 

بجمهورية  السفلى  سكسونيا  لوالية  الرئيس 

والدكتور سيغفريد روسورم  االتحادية،  ألمانيا 

والسيد  األلمانية،  الصناعات  اتحاد  رئيس 

شركة  إدارة  مجلس  رئيس  كويكلر  يوخين 

فولكر  والدكتور  األلمانية،  ميسه«  »دويتشه 

الخارجية  للتجارة  التنفيذي  الرئيس  تراير 

التجارة  غرف  اتحاد  إدارة  مجلس  وعضو 

عبدالرحمن  سري  وتان  األلمانية،  والصناعة 

تطوير  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  مامات  بن 

التكنولوجيا الماليزية.

خالل  والصناعة  التجارة  وزارة  سعت  بدورها   

بأبرز  التعريف  إلى  المعرض،  في  مشاركتها 

الدولة  أقرتها  التي  والتشريعات  القوانين 

بما  واألجنبي،  المحلي  االستثمار  لتحفيز 

المال  رأس  استثمار  تنظيم  قانون  ذلك  في 

وقانون  االقتصادي،  النشاط  في  القطري  غير 

الحكومي  القطاعين  بين  الشراكة  تنظيم 

الحوافز  استعراض  إلى  باإلضافة  والخاص 

ومن  للمستثمرين  تقديمها  تم  التي  والمميزات 

من  المستثمر  األجنبي  المال  رأس  إعفاء  بينها 

سنوات  عشر  إلى  تصل  لمدة  الدخل  ضريبة 

في  محددة  استثمارية  لمشاريع  بالنسبة 

من  اإلعفاء  على  عالوة  القطاعات  من  العديد 

استيراد  عند  والرسوم  الجمركية  الضرائب 

الوزارة  سلطت  كما  الخام.  والمواد  المعدات 

قطر،  دولة  في  االستثماري  المناخ  على  الضوء 

تقديمها  يتم  التي  الخدمات  عرض  إلى  إضافة 

اإلجراءات  بتيسير  تسهم  والتي  للمستثمرين 

وتأسيس  االستثمار،  بطلبات  المتعلقة 

الشركات واستكمال المعامالت.

الفرص  على  الضوء  الوزارة  سلطت  كما 

الصناعي،  القطاع  في  المتاحة  االستثمارية 

الوطنية  قطر  استراتيجية  ومحددات 

تسعى  التي  واألهداف  التحويلية،  للصناعات 

وتوقعات   ،2030 العام  بحلول  تحقيقها  إلى 

باإلضافة  التحويلية،  الصناعات  لقطاع  النمو 

وتطوير  تنمية  في  الوزارة  بدور  التعريف  إلى 

المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص 

الحاصلين  للمستثمرين  الصناعية  األراضي 

على التراخيص الصناعية.

المشاركة  الجهات  استعرضت  جانبها،  من 

المبادرات  أبرز  قطر،  دولة  جناح  ضمن 

الوطنية،  والمنتجات  والخدمات  والمشاريع 

المتاحة  واالمتيازات  االستثمارية  والفرص 

والمستثمرين  العالمية  الشركات  الصحاب 

أسواق  نحو  والتوسع  القطري  للسوق  للدخول 

على  الضوء  تسليط  إلى  باإلضافة  المنطقة. 

التقنيات  وأحدث  الرائدة  القطرية  الصناعات 

الصناعي  القطاع  في  التكنولوجية  والتطورات 

بالدولة.

تنظيم  قطر  دولة  جناح  فعاليات  خالل  تم  كما 

فرص  اآلن:  هو  »المستقبل  بعنوان  جلسة 

االستثمار التي تقدمها قطر للشركات العالمية« 

قطر  في  االستثمار  ترويج  وكالة  تنظمها  والتي 

المعنية  الجهات  من  عدد  بمشاركة  وذلك 

باالستثمار بالدولة ومن بينها واحة قطر للعلوم 

ومركز  الحرة  المناطق  وهيئة  والتكنولوجيا 

إلى  النقاشية  الجلسة  للمال. وتهدف هذه  قطر 

تسليط الضوء على بيئة االعمال في دولة قطر 

والحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين. 

معرض  في  المشارك  قطر  دولة  جناح  وشهد   

عددًا  الجناح  زار  حيث  كبيرًا،  إقبااًل  هانوفر 

كبيرًا من رجال األعمال والمسؤولين والمهتمين 

من  ومجموعة  والتجاري  الصناعي  القطاع  في 

اإلعالميين.

معرض  من  الحالي  العام  نسخة  أن  يذكر 

ُعقدت  الدولي  الصناعي  ميسي«  »هانوفر 

بشكل حضوري وذلك للمرة األولى بعد جائحة 

كوفيد - 19. وسلطت هذه النسخة الضوء على 

واالستدامة  الرقمنة  وخاصة  الصناعي  التحول 

وبيئة  الصناعي  القطاع  تطور  دعم  في  لدورهما 

األعمال.

تنظيم  األربعة  أيامه  مدار  على  الحدث  وشهد 

سلطت  التي  الحوارية  الجلسات  من  عدد 

الموضوعات  من  واسعة  مجموعة  على  الضوء 

السحابية  والتقنيات  الصناعية  كاألتمتة 

البيانات،  وإدارة  الرقمية،  التحتية  والبنية 

وتكنولوجيا  والروبوتات،  الرقمية،  والمنصات 

والطاقات  االصطناعي،  والذكاء  المعلومات  أمن 

والكفاءة  األخضر،  والهيدروجين  المتجددة، 

لثاني  المحايد  واإلنتاج  الطاقة،  استخدام  في 

الرقمية  الطاقة  وإدارة  الكربون،  أكسيد 

واالقتصاد وغيرها من المحاور الهامة.

{ صورة جماعية للمشاركين ضمن الجناح القطري بالمعرض { جناح ترويج االستثمار بالمعرض العالمي

ترويج
لحزمة فرص 

استثمارية 
بالقطاع الصناعي

تسليط 
الضوء على بيئة 

األعمال 
بالسوق المحلي

الدوحة          $

احتفاال بالذكرى الـ»13« لبرنامج نجومخالل ندوة في »غرفة قطر«.. الشيخ د. ثاني بن علي:

Ooredoo تطلق عروضا جديدةعجلة المشاريع اإلنشائية مستمرة بعد المونديال

والتحكيم  للتوفيق  الدولي  قطر  مركز  عقد 

بعد  وعن  قطر  غرفة  بمقر  ندوة  قطر  بغرفة 

عنوان  تحت  المرئي،  االتصال  خالل  من 

العقود المشتركة في المشاريع اإلنشائية، 

وذلك في إطار سلسلة الندوات والبرامج التي 

بكافة  الوعي  نشر  بهدف  المركز  ينظمها 

في  يسهم  بما  والقانونية  التعاقدية  األمور 

تجنب النزاعات التجارية أو التقليل منها.

وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل 

ثاني، عضو مجلس اإلدارة للعالقات الدولية 

في  والتحكيم  للتوفيق  الدولي  قطر  بمركز 

في  اإلنشاءات  قطاع  إن  للندوة،  تقديمه 

الطفرة  بفضل  حيويته  على  يحافظ  قطر 

تنفيذًا  الدولة  تشهدها  التي  العمرانية 

أفضل  أبنائها  إعطاء  في  الطموحة  لخطتها 

مضيفًا  واالنجازات،  المشاريع  من  مستوى 

تتسارع  االنشائية  المشروعات  وتيرة  أن 

لما بعد  منذ سنوات عديدة وسوف تستمر 

مونديال كأس العالم 2022، وستظل عجلة 

المشروعات االنشائية تدور دون توقف.

ثاني  الدكتور  الشيخ  سعادة  وأضاف 

النزاعات  من  األكبر  النسبة  أن  علي  بن 

من  هي  المركز  يستقبلها  التي  التجارية 

مثل  عقد  أن  إلى  مشيرًا  االنشاءات،  قطاع 

الشركات  تفيد  التخصصية  الندوات  هذه 

الخبرات  إن  حيث  القطاع،  هذا  في  العاملة 

إدارة  مجال  في  للعاملين  المتراكمة 

الهندسية  األعمال  تنفيذ  ومراقبة  المشاريع 

واألعمال  األساسات  صب  أعمال  مثل 

اإللكتروميكانيكية  واألعمال  اإلنشائية 

هي  األخرى،  والتجهيزات  التكييف  وأعمال 

منذ  للمشاريع  الجيدة  اإلدارة  عن  ناتجة 

منها  االنتهاء  وحتى  األساس  حجر  تدشين 

وتسليمها للمالك.

فيرجيني  السيدة  الندوة،  في  وتحدثت 

كوليوتا، الشريك بمكتب إل إم إس للمحاماة 

والتي  لندن  كينجز  بكلية  الزائر  والزميل 

المشروعات  المشتركة في  العقود  إن  قالت 

نجاح  لضمان  الهامة  األمور  من  اإلنشائية 

عام،  بشكل  والجودة  األداء  ورفع  المشروع 

آليات  تشكل  العقود  تلك  إن  قالت  حيث 

تعاقدية من أجل عمل أطراف المشروع معًا 

على  والتغلب  والمخاطر،  المنافع  لتشارك 

العقبات التي تواجهها هذه العقود ومنها عدم 

األمر  التعاون،  وعدم  الشفافية  وغياب  الثقة 

الذي ينتهي بحدوث نزاع ومطالبات مالية.

بسياسة  كوليوتا  فيرجيني  وأشادت 

في  الكبرى  االنشائية  المشروعات  إدارة 

اعتمدتها  التي  باألسس  منوهة  قطر، 

إدارتها  في  )أشغال(  العامة  االشغال  هيئة 

للمشاريع الضخمة التي تشهدها دولة قطر، 

التعاقد  أطراف  بين  بالتعاون  الوعي  وزيادة 

وإقامة دورات تدريبية لتعزيز ثقافة التعاون، 

عند  خبراء  لوجود  حاجة  هناك  أن  موضحة 

لضمان  المشتركة  للعقود  صياغة  وضع 

الندوة  شهدت  وقد  األطراف..  كافة  مصلحة 

المشتركة  العقود  حول  عديدة  نقاشات 

في المشاريع اإلنشائية وآلية حل النزاعات 

التجارية فيها من خالل التحكيم.

أعلنت Ooredoo عن إطالق مجموعة واسعة 

بالذكرى  احتفااًل  الجديدة  العروض  من 

والء  لمكافأة  نجوم  لبرنامج  الـ13  السنوية 

العمالء.

ومن خالل العروض، يمكن ألعضاء البرنامج 

نجوم  نقطة  مليون   2 لغاية  يصل  بما  الفوز 

لدى  وقسائم  الفنادق  في  إقامة  وقسائم 

المطاعم وشركاء آخرين وغير ذلك الكثير.

المسابقة  في  المشاركة  لألعضاء  ويمكن 

نقطة   100,000 بـ  الفوز  لفرصة  األسبوعية 

نجوم. وتقام المسابقة كل يوم خميس في 

يونيو عبر حساب الشركة على إنستجرام، 

اإلجابة  هو  فعله  األعضاء  على  ما  وكل 

في  للدخول  صحيح  بشكل  السؤال  عن 

السحب. وسيتم اإلعالن عن أسماء الفائزين 

كل يوم إثنين. 

العمالء  من   Ooredoo تطلب  وسوف   

المفضلين لديهم  التصويت لشركاء نجوم 

كل  قيمة  جوائز   5 منح  وسيتم  للفوز. 

تطبيق  عبر  التصويت  عند   100,000 منها 

المفضلين  الـ13  نجوم  لشركاء   Ooredoo
فعله  األعضاء  على  ما  وكل  العمالء.  لدى 

تطبيق  في  نجوم  قسم  إلى  الدخول  هو 

الشريك  اسم  عن  البحث  ثم   Ooredoo
اختيار  ثم  الشركاء،  قائمة  على  االطالع  أو 

الشركاء الذين يرغبون بالتصويت لهم.

الـ13  الشركاء  األعضاء  يختار  وبعدها، 

على  إطالعهم  سيتم  ثم  لديهم  المفضلين 

تصويتًا.  األعلى  الـ13  الشركاء  قائمة 

واحدة  مشاركة  على  عضو  كل  وسيحصل 

له  صوت  شريك  لكل  السحب  في  للدخول 

الـ13 الحاصلين على  ضمن قائمة الشركاء 

أكثر عدد من األصوات. 

وبعد انتهاء فترة العرض، سيجري السحب 

نجوم  نقطة  بـ100,000  فائزين   5 الختيار 

لكل فائز.

للفوز  اللعب  فرصة  على  األعضاء  ويحصل   

الدخول  هو  فعله  عليهم  ما  وكل  نجوم.  مع 

 Ooredoo تطبيق  في  نجوم  قسم  إلى 

االختيار  سيتم  كما  نجوم.  تحدي  واختيار 

مثل  التحديات  من  عدد  بين  من  عشوائيًا 

معرفة الصوت أو مطابقة البطاقات أو األلغاز، 

للفوز.  التحدي  إكمال  المشاركين  وعلى 

تحتوي  نصية  رسالة  ستصلهم  ذلك،  بعد 

على تفاصيل الجائزة. 

الكواري،  وفي هذا الصدد، قال صباح ربيعة 

 :Ooredoo في  العامة  العالقات  إدارة  مدير 

والمسابقات  العروض  هذه  إطالق  »يسرنا 

على  الـ13  بالذكرى  احتفااًل  نجوم  ألعضاء 

انطالقة البرنامج. ويأتي ذلك التزامًا بتقديم 

المزيد لعمالئنا ومكافأتهم على والئهم وثقتهم 

بنا، األمر الذي نعده من أهم أولوياتنا وخطوة 

التام. كما  العمالء  مهمة نحو تحقيق رضى 

أن مثل هذه االحتفاالت تعد فرصة مناسبة 

والجهود  بعمالئنا  اهتمامنا  مدى  إلظهار 

تنال  أن  ونأمل  ذلك.  لتحقيق  نبذلها  التي 

برنامج  أعضاء  استحسان  العروض  هذه 

بالجوائز  للفوز  التوفيق  لهم  ونتمنى  نجوم، 

المجزية«. هذا، وتستمر هذه الحملة لغاية 

30 يونيو 2022. 
قطرية  اتصاالت  شركة   Ooredoo وتعد 

الجوالة  االتصاالت  خدمات  توفر  رائدة 

واتصاالت الخط الثابت وإنترنت البرودباند 

صممت  وقد  للشركات.  الُمدارة  والخدمات 

تلك الخدمات لتلبية احتياجات العمالء من 

تولي  شركة  وباعتبارها  والشركات.  األفراد 

فيها  تقدم  التي  للمجتمعات  كبيرة  أهمية 

خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء 

تحفيز  على  بقدرتها  وإيمانها  عمالئها،  حياة 

في  االتصاالت،  خالل  من  البشرية  التنمية 

تحقيق  على  المجتمعات  أفراد  مساعدة 

أقصى تطلعاتهم. 

{ الشيخ د. ثاني بن علي والمحاضرة فيرجيني كوليوتا خالل الندوة

الدوحة          $
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إصدار خاص بمناسبة المونديال مع استرداد نقدي »%5«

»دخــان« يطـرح بطـاقـات »فيـزا«

فيزا  شركة  مع  بالتعاون  دخان،  بنك  أعلن 

بطاقات  من  خاص  إصدار  إطالق  عن   ،Visa
العالم  لكأس  الدفع  مسبقة   Visa فيزا 

2022™ مع مكافأة استرداد نقدي  FIFA قطر 
%، احتفااًل باقتراب موعد انطالق   5 بنسبة 

منافسات البطولة العالمية الكبرى.

فيزا  بطاقات  من  الخاص  اإلصدار  يأتي 

 FIFA العالم  لكأس  الدفع  مسبقة   Visa
دخان  بنك  كشف  أعقاب  في   ™2022 قطر 

بالتينيوم   Visa فيزا  بطاقات  عن  مؤخرًا 

احتفاًء  االئتمانية،  سيغنتشر   Visa وفيزا 

بهذه البطولة التاريخية التي ُتقام بمنطقة 

الشرق األوسط ألول مرة خالل شهري نوفمبر 

وديسمبر المقبلين في دولة قطر.

وستمنح هذه البطاقة مسبقة الدفع حاملها 

ُتضاف   ،%  5 بنسبة  نقدي  مكافأة استرداد 

إلى حسابه عند إنفاق 100 ريال قطري على 

للمكافأة  األقصى  الحد  يكون  بحيث  األقل، 

العرض  هذا  يسري  شهريًا،  قطريًا  ريااًل   50
حتى 31 ديسمبر 2022.

أحمد  طالل  السيد  قال  المناسبة،  وبهذه 

للتسويق  التنفيذي  الرئيس  الخاجة، 

من  اقترابنا  »مع  دخان:  بنك  في  واالتصال 

وما   ™2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

استعدادات  من  حاليًا  قطر  دولة  تشهده 

يسعدنا  العالمي،  الحدث  هذا  الستضافة 

 Visa فيزا  شركة  مع  تعاوننا  تعزيز 

بالكشف عن إصدارنا المحدود من بطاقات 

Visa مسبقة الدفع لكأس العالم FIFA قطر 
 .™2022

ضمن  جديدة  إضافة  اإلصدار  هذا  ويعتبر 

مصرفية  تجربة  عمالئنا  لمنح  سعينا 

البطولة.  بأجواء  استمتاعهم  أثناء  سلسة 

بنك  في  نفخر   ،Visa مع  شراكتنا  عبر 

دخان بكوننا جزًءا من هذا اإلنجاز التاريخي 

لدولة قطر ومواكبتنا لخططها المستقبلية 

هدفنا  لتحقيق  سعينا  مع  يتماشى  بما 

المصرفي  الخيار  نصبح  أن  في  المتمّثل 

المفضل في قطر«. 

ناير،  سودهير  الدكتور  قال  جهته،  من 

قطر:  في   Visa لشركة  اإلقليمي  المدير 

مع  شراكتنا  نطاق  بتوسيع  جدًا  »سعداء 

بطاقات  عن  الكشف  خالل  من  دخان  بنك 

Visa مسبقة الدفع لكأس العالم FIFA قطر 
القدم  كرة  ومشجعي  البنك  لعمالء   ™2022

نطمح  بل  فحسب،  هذا  ليس  قطر،  في 

تتحد  بيننا  للتعاون  جديدة  آفاق  فتح  إلى 

فيه رؤانا وتتضافر جهودنا للوصول بأحدث 

إلى شرائح أكبر  الرقمية  المدفوعات  حلول 

من المستهلكين«.

من  محفظته  تعزيز  دخان  بنك  وواصل 

شهد  حيث  الرقمية،  المصرفية  الخدمات 

عن  الكشف   2022 العام  من  األول  الربع 

تطلعات  تواكب  مبتكرة  رقمية  منتجات 

وتلبي  واألفراد  الشركات  من  العمالء 

البنك  أطلق  حيث  العصرية،  احتياجاتهم 

خدمة الدفع الذكي الجديدة D-Tap، نقاط 

التعريف الشخصي  الرقمية مع رقم  البيع 

كأحد  للشركات،  والمخصصة   »PIN«

والتي  التكلفة  منخفضة  الدفع  حلول 

المدفوعات  استقبال  التجار  على  تسّهل 

البطاقات  من  متنوعة  مجموعة  باستخدام 

دون  الدفع  تقنية  تدعم  واألجهزة  البنكية 

من  مجموعة  البنك  أطلق  كما  لمس. 

لتمكين  للشركات  االئتمانية  البطاقات 

والمؤسسات  التجارية  واألعمال  الشركات 

نفقاتها  إدارة  من  والمتوسطة  الصغيرة 

بشكل  النقدية  والتدفقات  ومدفوعاتها 

فّعال.

ناير: نتطلع إلى توسيع حضور 
حلول المدفوعات الرقمية

الخاجة: نسعى لمنح عمالئنا 
تجربة مصرفية متميزة

الدوحة           $

تعمل في حزمة من القطاعات المتنوعة

»استثمار القابضة« تؤسس »6« شركات

القابضة«  »استثمار  أعلنت 

لها  التابعة  الشركات  قيام  عن 

تجارية  شركات   6 بتأسيس 

من  حزمة  في  تعمل  جديدة 

وتشمل:  المتنوعة،  القطاعات 

والترفيه  السياحة  قطاعات 

وكشفت  والطعام.  والضيافة 

أسماء  عن  القابضة«  »استثمار 

فندق  يلي:  كما  الشركات  هذه 

ذا باالس التابع لشركة استثمار 

العقاري،  للتطوير  فينتشورز 

لشركة  التابع  تالل  وفندق 

للتطوير  فينتشورز  استثمار 

الدوحة  وكويزينا  العقاري، 

التابعة  سيرفس  كيتيرينغ 

اليغانسيا  شركة  من  لكل 

كويزينيا  وشركة  كيتيرينغ 

وتنظيم  للضيافة  دبليو  وتي 

التابعة  والمناسبات  الحفالت 

اليغانسيا  شركة  من  لكل 

وود  تاتش  وشركة  كيتيرينغ 

التابعة  للضيافة  هاوس  وسادل 

كيتيرينغ  اليغانسيا  لشركة 

للتنمية  وديستينيشنز 

لشركة  التابعة  والمناسبات 

للتطوير  فينتشورز  استثمار 

هذه  تأسيس  ويأتي  العقاري. 

مظلة  تحت  الجديدة  الشركات 

كنتيجة  القابضة  استثمار 

الكبيرة  لالنطالقة  طبيعية 

في  المجموعة  أعمال  وتوسع 

سيما  ال  القطاعات،  مختلف 

التي  الواعدة  الحيوية  القطاعات 

بشكل  عليها  الطلب  يتزايد 

يؤدي  الذي  األمر  مستمر، 

الشركة  إيرادات  تعظيم  إلى 

وأرباحها.

قد  القابضة«  »استثمار  وكانت 

نظمت هيكلها في أبريل الماضي 

هي:  قطاعات  خمسة  في 

الخدمات، المقاوالت، الصناعات، 

الصحية،  والرعاية  المشاريع، 

 45 حاليًا  القطاعات  هذه  وتضم 

شركة.

هنريك  قال  المناسبة،  وبهذه 

الرئيس  كريستيانسن، 

التنفيذي لـ »استثمار القابضة«: 

إلى  مستمر  بشكل  »نسعى 

قيمة  وزيادة  النمو  مضاعفة 

المساهمين بالشركة، من خالل 

التوجهات  معالمها  استراتيجية 

عمل  إطار  وإنشاء  المستقبلية، 

عمالئنا،  لخدمة  فعالية  أكثر 

مشاريعنا  إدارة  إلى  باإلضافة 

بتناغم  المتنوعة  وخدماتنا 

وأعلى  جودة  بأرقى  وديناميكية 

درجات االحترافية«.

الدوحة           $

لصالح »النماء للتطوير العقاري« في لوسيل

»مزايا« توقع عقدا لتطوير برج سكني

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن 

لصالح  سكني  برج  تطوير  عقد  توقيع 

بمدينة  العقاري  للتطوير  النماء  شركة 

كل  العقد  على  بالتوقيع  قام  لوسيل. 

من الشيخ حمد بن محمد آل ثاني نائب 

المنتدب  اإلدارة والعضو  رئيس مجلس 

لشركة مزايا للتطوير العقاري، والشيخ 

مجلس  رئيس  ثاني  آل  فهد  بن  فيصل 

إدارة شركة النماء للتطوير العقاري.

شاطئ  على  مباشرة  المشروع  ويقع 

طابقا،   21 بارتفاع  البحرية  الواجهة 

سكنية  وحدة   120 يقارب  ما  ويضم 

سكنية  وشقق  شاليهات  بين  متنوعة 

يضم  كما  نوم،  غرف   4-2 من  مكونة 

التجارية  المرافق  من  مجموعة  البرج 

رياضية  صالة  منها  الراحة  ووسائل 

وبركة سباحة.

المشروع  تطوير  في  البدء  وسيتم 

المطلوبة  الموافقات  من  االنتهاء  فور 

واإلجراءات القانونية، وستستمر عملية 

يتم  أن  على  تقريبًا،  شهرًا   30 اإلنشاء 

االنتهاء من المشروع في الربع الثاني من 

عملية  مباشرة  ستتم  كما   ،2025 العام 

األشهر  خالل  السكنية  الوحدات  بيع 

القادمة.

{ صورة جماعية على هامش توقيع العقد

الدوحة           $

{ جانب من التوقيع

عموميته تختار الشيخ د. خالد بن ثاني رئيسا لمجلس الرقابة

بنك أمنية يتوسع في السوق المغربي

أمنية  لبنك  العمومية  الجمعية  عقدت 

البيضاء  الدار  مدينة  في  السنوي  اجتماعها 

الشيخ  سعادة  برئاسة  المغربية  بالمملكة 

آل  الله  عبد  بن  ثاني  بن  خالد  الدكتور 

البنك  خطط  مناقشة  تمت  حيث  ثاني، 

واستراتيجيته ونتائجه المالية خالل الفترة 

مجلس  أعضاء  اختيار  تم  كما  السابقة، 

رقابة البنك لألعوام الثالثة القادمة.

بن  خالد  الدكتور  الشيخ  اختيارسعادة  وتم 

لمجلس  رئيسًا  ثاني  آل  الله  عبد  بن  ثاني 

السقاط  لطفي  والسيد  أمنية،  بنك  رقابة 

نائبًا لرئيس المجلس، فيما تضمنت قائمة 

أعضاء المجلس كاًل من: سعادة السيد علي 

عبد  والدكتور  المسند،  اللطيف  عبد  بن 

السيد   ضمت  كما  الشيبي،  أحمد  الباسط 

القرض  لبنك  ممثال  بصفته  الزبير  يونس 

المجلس  ضم  وكذلك  السياحي،  العقاري 

صندوق  عن  ممثال  الحطاب  خالد  السيد 

الهبوبي  مصطفى  والسيد  والتدبير،  اإليداع 

حمود  مونى  والسيدة  بنعال  خالد  والسيد 

والسيد جمال لمريدي عضوًا مستقاًل.

بن  خالد  الدكتور  الشيخ  سعادة  وتحدث 

ثاني خالل اجتماع الجمعية العمومية فأكد 

في  كبيرًا  نجاحًا  يحقق  أمنية  بنك  بأن 

السوق المغربي، وقد شهد نقلة نوعية خالل 

الجهود  تتواصل  أن  ونأمل  قليلة،  سنوات 

العمل  مستويات  جميع  قبل  من  الحثيثة 

وتحقيق  باألداء  االرتقاء  أجل  من  البنك  في 

النتائج المستهدفة.

أمنية  بنك  به  قام  الذي  التوسع  أن  وأضاف 

له  فرعًا   47 افتتاح  مع  المغربية  السوق  في 

حتى  المغربية  المملكة  مناطق  عموم  في 

كبيرة  مسؤولية  البنك  على  اآلن،يرتب 

تجاه العمالء لجهة تقديم خدمات تشاركية 

لحاجات  وتستجيب  ونوعية  مبتكرة 

المصرفية  المعاير  وفق  المغربي  االقتصاد 

المعتمدة عالميًا.

بن  الدكتورخالد  الشيخ  سعادة  وأشار 

األعمال  قطاع  يولي  أمنية  بنك  أن  »إلى  ثاني 

تعزيز  على  ويعمل  خاصة  عناية  المغربي 

واستهداف  البنك  خطط  في  حضوره 

قيمة  تشكل  والتي  المنتجة  القطاعات 

التركيز  إن  حيث  العمل،  لبيئة  مضافة 

على تمويل المشاريع المنتجة يعتبر جزءًا 

كما  ودورها،  التشاركية  البنوك  رسالة  من 

االقتصاد  نمو  في  أمنية  بنك  من  إسهام  أنه 

على  العمالء  إقبال  إن  وتابع:  المغربي«. 

إلى  تشير  أمنية  بنك  ومنتجات  خدمات 

للبنوك  متميزة  بيئة  المغربية  السوق  أن 

ونجاحها  انتشارها  عوامل  وأن  التشاركية، 

الخطط  من  الكثير  بناء  ويمكن  متوفرة 

واالستراتيجيات وفق ذلك، حيث يشهد بنك 

بأننا  يؤكد  الذي  األمر  معتبرًا  انتشارًا  أمنية 

أن يتعزز  االتجاه الصحيح،ونأمل  نسير في 

هذا االتجاه في الفترة المقبلة«.

وتوجه سعادة الشيخ الدكتور  خالد بن ثاني 

أمنية  لبنك  التنفيذية  اإلدارة  إلى  بالشكر 

على جهودها في تطوير آليات العمل وتنفيذ 

الخطط التي أقرها مجلس الرقابة، كما دعا 

جميع العاملين لمضاعفة جهودهم من أجل 

وتعزيز  البنك  مؤشرات  بمختلف  االرتقاء 

حضوره على الساحة المغربية.

إلى  والتقدير  بالشكر  سعادته  توجه  كما 

المملكة  في  واإلشرافية  الرقابية  الجهات 

لبنك  ومساندتها  دعمها  على  المغربية 

جاذبية  بدعم  اهتمامها  يؤكد  ما  وهو  أمنية، 

التنافسية  بالبيئة  واالرتقاء  االستثمار 

لالقتصاد المغربي.

لبنك  العمومية  الجمعية  اجتماع  إثر  وعلى 

أمنية واختيار مجلس الرقابة لألعوام الثالثة 

صادق  اجتماعًا  المجلس  عقد  فقد  القادمة 

فيه على حسابات البنك عن فترة الربع األول 

اعتمد  كما   ،2022 /03 /31 بتاريخ  المنتهية 

لجنة  وهي  عنه  المنبثقة  اللجان  المجلس 

الترشيح  ولجنة  واالستراتيجية  االستثمار 

والمكافآت ولجنة التدقيق والمخاطر. 

بين  شراكة  ثمرة  هو  أمنية  بنك  أن  يذكر 

السياحي  القرض  وبنك  اإلسالمي  الدولي 

والتدبير  اإليداع  وصندوق   CIH والعقاري 

المغربي، وتبلغ حصة الدولي اإلسالمي 40 % 

من رأس مال البنك.

{ صورة جماعية على هامش عمومية بنك أمنية  { الشيخ الدكتور خالد بن ثاني 

الدوحة           $

تركيز كبير 
على تمويل المشاريع 

المنتجة وتقديم 
خدمات مبتكرة

الشيخ د. خالد 
بن ثاني: البنك 

افتتح »47« فرعا 
بالمملكة حتى اآلن
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خالل األشهر المقبلة

توقعات بتباطؤ التجارة العالمية
الوطني  قطر  بنك  عن  صادر  تحليل  قال 

من  تعتبر  التجارة  بيانات  إن   »QNB«

المؤشرات القليلة التي ُتعبر بشكل جيد عن 

العالمي.  االقتصاد  في  العامة  األوضاع  سالمة 

بمعامالت  المدعومة  البيانات،  هذه  وترصد 

المنتجات  على  الطلب  الحدود،  عبر  حقيقية 

السلع  مثل  اإلنتاج،  وعوامل  الرئيسية 

الرأسمالية،  والسلع  المادية،  االستهالكية 

فإن  ولذلك،  األساسية.  والسلع  والمدخالت 

بيانات التجارة العالمية ُتعتبر شديدة التأثر 

دورات  مع  وتتحرك  الكلي،  االقتصاد  بأوضاع 

التوسع واالنكماش االقتصادي.

في  الحاد  التراجع  بعد  األخيرة،  اآلونة  في 

بداية  في  قصيرة  لمدة  استمر  الذي  النشاط 

العالمية  التجارة  تعافت  كورونا،  جائحة 

التخطيط  لمكتب  وفقًا  الواقع،  في  بقوة. 

السياسات  لتحليل  الهولندي  المركزي 

أحجام  ارتفعت   ،)CPB NEPA( االقتصادية 

الركود  منذ   %  30 بنسبة  العالمية  التجارة 

متجاوزًة  الجائحة،  عن  الناتج  الكبير 

ذلك،  قبل  سائدة  كانت  التي  المستويات 

ووصلت بشكل مريح إلى أعلى مستوياتها على 

يحدث  ظل  االرتفاع  هذا  أن  والالفت  اإلطالق. 

والقيود  االختناقات  استمرار  من  الرغم  على 

الجائحة  جراء  التوريد  سلسلة  في  الحادة 

إنتاج  مثل  الرئيسية،  القطاعات  بعض  في 

بفعل  ازدحامًا  شهدت  التي  والموانئ  الرقائق 

عمليات اإلغالق األخيرة في الصين.

بحجم  المرتبطة  البيانات  فإن  ذلك،  ومع 

للماضي  صورة  لنا  تقدم  العالمية  التجارة 

على  المستقبل.  أو  الحاضر  وليس  القريب، 

مكتب  بيانات  إصدار  يتم  المثال،  سبيل 

لتحليل  الهولندي  المركزي  التخطيط 

ثالثة  مدته  بتأخر  االقتصادية  السياسات 

منها  األخيرة  النسخة  أن  يعني  مما  أشهر، 

 ،2022 فبراير  خالل  التجارة  أحجام  تعكس 

البيانات  مصادر  نفضل  يجعلنا  ما  وهذا 

التجارة  أحجام  تتوقع  التي  البديلة 

البيانات  في  النظر  من  بداًل  المستقبلية، 

السابقة.

تشير  نظرنا،  وجهة  من  التحليل:  وأضاف 

المؤشرات الرئيسية إلى أن التجارة العالمية 

سوف تتباطأ بشكل حاد في األشهر المقبلة. 

وهناك ثالث نقاط رئيسية تدعم هذا التحليل 

وفقا لآلتي: 

في  التردد  عالية  البيانات  تشير  أواًل، 

المتحدة  )الواليات  الرئيسية  االقتصادات 

نمو  ضعف  إلى  واليابان(  األوروبي  واالتحاد 

االستطالعات  سجلت  فقد  العالمية.  التجارة 

شهورًا  المشتريات  مديري  لمؤشر  الفورية 

التصدير  طلبات  في  التباطؤ  من  متتالية 

الجديدة من االقتصادات المتقدمة، مما يشير 

إلى ظهور بعض العوامل االنكماشية ألول مرة 

التعافي  اكتسب  عندما   ،2020 ديسمبر  منذ 

وهذا  الزخم.  بعض  الجائحة  صدمة  من 

متوافق مع التباطؤ الكبير في نمو التجارة في 

التقارير  ذات  اآلسيوية  الُمصدرة  االقتصادات 

المبكرة )كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة 

واليابان(، والتي تعتبر متقدمة على اتجاهات 

الذي  الرئيسي  للدور  نظرًا  العالمية،  التجارة 

الكبيرة  الشركات  توريد  سالسل  في  تلعبه 

التحركات  هذه  وتشير  الجنسيات.  متعددة 

بشكل  العالمية  التجارة  في  حاد  تباطؤ  إلى 

عام.

بشأن  المستثمرين  توقعات  بدأت  ثانيًا، 

مؤشر  وهو  النقل،  لقطاع  المستقبلية  األرباح 

التجارة  في  المستقبلي  للنمو  رائد  رئيسي 

العالمية، تشير أيضًا إلى ضعف الطلب على 

للنقل،  جونز  داو  مؤشر  وبلغ  المادية.  السلع 

وهو مؤشر لألسهم يتألف من شركات الطيران 

والسكك  البحري  والنقل  بالشاحنات  والنقل 

يقود  والتي  التوصيل،  وشركات  الحديدية 

أشهر،   3 بنحو  العالمية  الصادرات  أداؤها 

ذروته في مارس من العام الماضي، وانخفض 

يشير  وال  الحين.  ذلك  منذ  كبير  بشكل 

فحسب،  النمو  في  كبير  تباطؤ  إلى  المؤشر 

بل يشير أيضًا إلى انكماش التجارة العالمية 

خالل األشهر المقبلة.

ثالثًا، تشير العوامل الهيكلية أيضًا إلى ضعف 

االستهالكية.  السلع  على  الطلب  في  مستمر 

التعافي  فترة  خالل  التجارة  نمو  وكان 

على  االستثنائي  بالطلب  مدفوعًا  العالمي 

ذلك  نتج  وقد  الجائحة.  أثناء  المادية  السلع 

في  المؤقت  والتغير  التحفيز  سياسات  عن 

أنماط اإلنفاق بعيدًا عن الخدمات، حيث أدت 

تدابير التباعد االجتماعي إلى تقييد األنشطة 

المباشرة وجهًا لوجه واقتصاد الخدمات. عالوة 

على ذلك، بعد »إعادة فتح« معظم االقتصادات 

تم  الجائحة،  تأثير  تالشي  مع  الرئيسية 

إلى  الحاجة  خالل  من  أيضًا  التجارة  دعم 

كل  لكن  المنخفضة.  المخزونات  تعبئة 

هذه العوامل بدأت بالفعل في االنعكاس، في 

النصف  خالل  يتسارع  أن  المرجح  من  اتجاه 

الثاني من هذا العام. وأدى التعافي االقتصادي 

الناجحة  الشاملة  التلقيح  وحمالت  القوي 

موازنة  وإعادة  التحفيز  سياسات  سحب  إلى 

»استهالك  وتم  الخدمات.  نحو  اإلنفاق  أنماط 

الطلب« على السلع المادية، مثل اإللكترونيات 

خالل  مسبق  بشكل  المنازل،  بناء  ومعدات 

فترة الجائحة، مما يعني أنه من المحتمل أن 

تكون هناك فترة طويلة من ضعف الطلب على 

يتم  كما  القريب.  المستقبل  في  السلع  هذه 

العمل أيضًا على تطبيع مستويات المخزون 

انخفاض  ومع  المجاالت.  جميع  في  بسرعة 

والسلع  االستهالكية  السلع  على  اإلنفاق 

المخزونات،  مستوى  وارتفاع  الرأسمالية 

من  العالمية  التجارة  في  الجاري  التباطؤ  فإن 

المنتظر أن يكتسب مزيدًا من الزخم. 

العالمية  التجارة  أحجام  بلغت  عام،  وبشكل 

المرجح  ومن  الدورة،  هذه  في  بالفعل  ذروتها 

القصير  المدى  على  كبير  بشكل  تتراجع  أن 

على  إضافي  مؤشر  وهذا  والمتوسط. 

البيئة  تواجه  التي  المستقبلية  التحديات 

الكلية، حيث تزداد آفاق النمو العالمي قتامة.

من خالل حزمة من األنشطة والعروض

»دوحة فستيفال سيتي« يحتفل بالذكرى 
السنوية الثالثة لتأسيس »عالم أنجري بيردز«

بمرور  سيتي  فستيفال  دوحة  احتفل 

أنجري  عالم  افتتاح  على  سنوات  ثالث 

بيردز™، وذلك على مدار ثالثة أيام متتالية 

لجميع  المميزة  والعروض  األنشطة  من 

أفراد األسرة.

وحاز متنّزه عالم أنجري بيردز™ الترفيهي 

الزوار  يدعو  حيث  الجميع،  إعجاب  على 

شخصيات  مع  رائعة  بمغامرة  للقيام 

 20 من  أكثر  لهم  ويوّفر  بيردز،  أنجري 

والعديد  أركيد  لعبة  و70  مشوقة  جولة 

من  الكثير  إلى  باإلضافة  المطاعم،  من 

المتنّزه  في  المتوفرة  الممتعة  األنشطة 

فستيفال  دوحة  في  حصريًا  الموجود 

الذي  بيردز™  أنجري  عالم  ويعد  سيتي. 

بالتعاون   Leisure ليجر  شركة  طّورته 

Rovio Entertainment هو أول متنّزه  مع 

ترفيهي داخلي وخارجي في قطر، ويعتبر 

المستمر  التزامه  على  دلياًل  نجاحه 

الذي  النحو  على  السالمة  معايير  بأعلى 

أقّرته الرابطة الدولية للمتنزهات وأماكن 

.)IAAPA( الجذب السياحي

دوحة  عام  مدير  هال،  روبرت  وقال 

نجاح  عن  حديثه  في  سيتي،  فستيفال 

ثالث  بمرور  االحتفال  »يسعدنا  المتنّزه: 

بيردز™  أنجري  عالم  افتتاح  على  سنوات 

للعائالت،  مفضلة  وجهة  يعد  الذي 

واألنشطة  العروض  خالل  من  وذلك 

الرائعة بالتعاون مع شركائنا في ليجر 

.»Leisure
لإلشادة  فرصة  أنها  »كما  وأضاف: 

شركة  مع  االستراتيجية  بشراكتنا 

توفير  من  تمكننا  والتي   Leisure ليجر 

التي  المتنزهات  من  متنوعة  مجموعة 

للزوار،  وفريدة  ممتعة  تجارب  تقدم 

واألنشطة  األلعاب  أحدث  وتشمل 

أهم  فمن  والمشوقة.  الممتعة  العائلية 

ما يميز شركة ليجر Leisure هو االبتكار 

والسالمة  باألمن  واهتمامها  التكنولوجي 

وهي  لنا،  مثاليا  شريكا  منها  يجعل  مما 

أيضًا إحدى األسباب المهمة التي تجعل 

العائلية  الوجهة  سيتي  فستيفال  دوحة 

والترفيهية المفّضلة في قطر. ونحن في 

التي  األنشطة  من  المزيد  تقديم  صدد 

تناسب كافة أفراد األسرة خالل الصيف 

وخالل موسم كرة القدم المرتقب«.

شريف  السيد  قال  جانبه،  من 

لشركة  العام  المدير  البسيوني، 

Leisure: إن احتفالنا بالعام الثالث على 
العالم  بها  مر  التي  الظروف  رغم  التوالي 

ولم  رائع  إنجاِز  بمثابة  حًقا  كان  بأسره 

بيردز  أنجري  عالم  جعل  في  جهدًا  نألو 

للسادة  المستوى  عالمية  ترفيهية  وجهة 

أنحاء  جميع  من  والزائرين  المقيمين 

فريدة  ممتعة  تجربة  لتوفير  المنطقة 

أن  نود  المناسبة،  وبهذه  آمنة.  بيئة  في 

فستيفال  لدوحة  الشكر  بجزيل  نتقدم 

في  الوثيق  ودعمهم  تعاونهم  على  سيتي 

تحقيق هذا النجاح.

ثالثة  مع  ثالثية  »متعة  عنوان  وتحت   

أنجري  عالم  من  المكافآت  أضعاف 

بيردز™  أنجري  عالم  احتفل  بيردز«، 

ثالثة  مدار  على  الخاصة  المناسبة  بهذه 

واحتفاالت  مميزة  بعروض  متتالية  أيام 

تناسب جميع األعمار، كما كانت هناك 

األنجري  شخصيات  للقاء  للزورار  فرصة 

بيردز الشهيرة والترحيب بهم.

وباإلضافة إلى ذلك، قام الضيوف بتجربة 

باستخدام  بيردز™  أنجري  عالم  لعبة 

تكنولوجيا الواقع االفتراضي وتمكنوا من 

المرحة  الشخصيات  هذه  مع  التصوير 

العائالت بالكثير  والشهيرة، واستمتعت 

من الهدايا المجانية التي شملت قسائم 

ومجموعات  وبالونات  وأقنعة  ألعاب 

تلوين وملصقات.

بالتزامن مع تسارع وتيرة تطوير البنية التحتية

»األصمخ«: أسعار العقار مستقرة بالمنطقة الجنوبية
العقارية  للمشاريع  األصمخ  شركة  تقرير  قال   

إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ عدد 

التحتية  والبنية  الطرق  لتطوير  المشاريع  من 

قسيمة   1829 تخدم  الوكرة،  بلدية  نطاق  في 

المشاف،  وغرب  الوكير  شمال  في  سكنية 

التحتية  والبنية  الطرق  تطوير  إلى  باإلضافة 

تخدم  الوكرة،  غرب  في  األعمال  من  لحزمتين 

االستخدامات  بين  ما  أرض  قطعة   1193
السكنية والتجارية والعامة.

تم  التي  المشاريع  هذه  أن  إلى  التقرير  ونوه   

الطرق  تطوير  مشاريع  ضمن  تأتي  إنجازها 

والتي  الوكرة  مدينة  في  التحتية  والبنية 

لتنفيذها،  ريال  مليارات   6 الدولة  خصصت 

مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 

التحتية  البنية  في  متعلقة  ضخمة  مشاريع   8
 - الوكير   - )الوكرة  الجنوبية  المنطقة  في 

أرض  قطعة  ألف   11 قرابة  لخدمة  المشاف(، 

جديدة، )وفقا لتصريحات رسمية(. 

ستساهم  المشاريع  هذه  أن  التقرير  وأوضح   

كبير،  بشكل  العقاري  القطاع  بانتعاش 

العقاري  االستثمار  زيادة  على  إيجابيا  وسيؤثر 

كما  المنطقة،  تلك  في  والبناء  اإلنشاء  وحركة 

على  الطلب  زيادة  في  المشاريع  تلك  ستساهم 

األراضي في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أسعار 

الجنوبية  المنطقة  في  استقرار  تشهد  العقار 

)الوكرة – الوكير – المشاف(.

 وأضاف التقرير أن من ضمن المشاريع التي تم 

إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية 

ويخدم  الوكير  شمال  في  المواطنين  ألراضي 

643 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت 
الداخلية  الطرق  شبكة  وتطوير  إنشاء  األعمال 

بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومترًا وإنشاء 

الجديدة  السكنية  المنطقة  لربط  تقاطعًا   12
بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. 

المشاريع  ضمن  من  أن  أيضا  التقرير  وأوضح   

والبنية  الطرق  التي تم تنفيذها مشروع تطوير 

ألراضي  الحكومية  للتقسيمات  التحتية 

 ،)3 )الحزمة  المشاف  غرب  في  المواطنين 

 1186 لخدمة  التحتية  البنية  إنشاء  ويشمل 

تطوير  مشروعي  وكذلك  سكنية.  قسيمة 

الوكرة  غرب  في  التحتية  والبنية  الطرق 

تحتية  بنية  توفير  وتضمن  و3(،   1 )الحزمتان 

متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان 

األولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين 

االستخدامات السكنية والتجارية والعامة.

األربعة  المشاريع  هذه  أن  التقرير  وبين   

في  العقار  على  الطلب  إنعاش  في  ستسهم 

المناطق  تلك  أن  وخاصة  بها،  المنفذة  المناطق 

في  سيساهم  مما  عديدة؛  مبان  إنشاء  تشهد 

توجه  على  سيؤثر  كما  فيها،  الخدمات  تكامل 

سينعكس  مما  إليها،  العقاريين  المستثمرين 

الوكير  شمال  في  العقاري  القطاع  على  إيجابا 

وغرب المشاف، وغرب الوكرة.

الطرق  تطوير  مشاريع  تشمل  التقرير:  وقال   

والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليًا في 

والبنية  الطرق  تطوير  مشروع  الوكرة،  مدينة 

والذي   ،)4 )الحزمة  المشاف  غرب  في  التحتية 

الطرق  من  كيلومترات   7 حوالي  تطوير  يشمل 

وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة 

للصرف  شبكة  إنشاء  إلى  باإلضافة  الشوارع، 

الصحي بطول 23 كيلومترًا. 

 وأضاف التقرير: كما ان مشاريع الطرق التي تم 

مناطق  لخدمة  المرورية  الحركة  أمام  افتتاحها 

الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق 

وطريق  المداري  الطريق  مشاريع  هي  الدولة، 

والجزء  السابع  الدائري  والطريق  حمد  ميناء 

الجنوبي من طريق الدوحة السريع. 

ستساهم  المشاريع  هذه  أن  التقرير  وأكد   

المناطق،  تلك  في  األراضي  على  الطلب  بزيادة 

للمشاريع  وخاصة  االستثمار  من  ستعزز  كما 

باإلضافة  التجاري(  )المجمعات  التجارية 

للمشاريع السياحية )فنادق ومرافق سياحية(، 

ستساهم  المشاريع  هذه  أن  إلى  مشيرا 

المناطق  تلك  إلى  المستثمرين  أنظار  باتجاه 

تلك  في  والبناء  اإلنشاء  أعمال  من  سيعزز  مما 

المناطق.

أن  العقارية  للمشاريع  األصمخ  تقرير  وأوضح   

المنطقة  في  التحتية  البنية  تطوير  مشاريع 

بتنفيذ  الدولة  خطط  من  جزء  هي  الجنوبية 

البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض 

موزعة على 14 منطقة. 

الصفقات  قيم  إن  األصمخ  شركة  تقرير  وقال   

آخر  بيانات  وفق  مرتفعا  أداء  شهدت  العقارية 

في  العقاري  التسجيل  إدارة  عن  صادرة  نشرة 

 26 إلى   22« من  الممتد  لألسبوع  العدل  وزارة 

الصفقات  عدد  سجلت  حيث  الماضي«،  مايو 

العقارية »99« صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم 

تداوالت العقارات وصلت إلى أكثر من 431 مليون 

ريال.

والدوحة  الريان  بلديتي  أن  التقرير  وأوضح   

التعامالت  في  الكبيرة  النشاطات  على  حافظتا 

واحتلتا  المنفذة  الصفقات  عدد  حيث  من 

وأشار  التوالي،  على  والثانية  األولى  المرتبة 

المنفذة  الصفقات  أن متوسط عدد  إلى  التقرير 

في اليوم الواحد بلغت نحو »20« صفقة تقريبا. 

لألراضي  المربعة  القدم  أسعار  صعيد  وعلى   

األسبوع  خالل  صفقات  عليها  نفذت  والتي 

العقاري  المؤشر  بين  الماضي،  مايو  من  األخير 

في  تباينا  شهدت  بأنها  »األصمخ«  لشركة 

العرض  أسعار  متوسط  أن  موضحًا  األسعار، 

المنصورة  منطقة  في  الواحدة  المربعة  للقدم 

وبن درهم بلغ »1,380« رياال، وسجل في منطقة 

الواحدة،  المربعة  للقدم  رياال   »1,320« النجمة 

في  المربعة  القدم  سعر  متوسط  واستقر 

استقر  كما  رياال،   »385« عند  المعمورة  منطقة 

العتيق  المطار  القدم في منطقة  متوسط سعر 

عند »870« رياال للعمارات.

سعر  أن  إلى  العقاري  األصمخ  مؤشر  أشار  كما   

العزيزية  منطقة  في  سجل  المربعة  القدم 

غويلينا  ام  منطقة  في  سجل  كما  رياال   »365«

سعر »1,350« رياال للقدم المربعة الواحدة.

المربعة  القدم  سعر  إن متوسط  التقرير:  وقال   

ريال   »400« سعر  الثمامة  منطقة  في  سجل 

الواحدة، واستقر متوسط سعر  المربعة  للقدم 

القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 

القدم  سعر  متوسط  وسجل  رياال،   »1,450«

 / و)الوكرة  /عمارات(  )الوكرة  من  لكل  المربعة 

فلل(، »590« رياال، و»275« رياال على التوالي. 

 وقال تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية: 

منطقة  في  المربعة  القدم  سعر  متوسط  إن 

بين  كما  رياالت،   »210« سعر  سجل  الوكير 

أن متوسط  »األصمخ«  العقاري لشركة  المؤشر 

معيذر  منطقة  في  ارتفع  المربعة  القدم  سعر 

في  وسجل  ريال،   »300« ليسجل  الشمالي 

منطقة الريان »310« رياالت.

سعر  متوسط  أن  إلى  األصمخ  تقرير  وأشار   

سعر  سجل  الغرافة  منطقة  في  المربعة  القدم 

»375« رياال، وسجل متوسط سعر عرض القدم 

رياال،   »380« الخريطيات  منطقة  في  المربعة 

ريال   »300« سعر  سجل  اللقطة  منطقة  وفي 

للقدم المربعة الواحدة.

 وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة 

في منطقة الخور استقر عند »210« رياالت للقدم 

 »295« الخيسة  منطقة  في  وسجل  المربعة، 

أم صالل محمد »290«  رياال، وسجل في منطقة 

رياال، وفي منطقة أم صالل على »260« رياال للقدم 

المربعة.

{  قطر تشهد تطورا متسارعا بالبنية التحتية 

الريـان والدوحـة األكثـر استحواذا على سيولة التعامالتتـداوالت القطـاع تتجــاوز »431« مليــون ريال فــي أسبوع 

$ الدوحة

{  »عالم أنجري بيردز«

$ الدوحة



عربي ودولي

عربي ودولي

14 السنة )27( - األحد  6 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 5 يونيو 2022م العدد )9771(

إلفشال المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى تهويده

»الرباط باألقصى« دعوات لـ

مخيم  من  مواطنا  االحتالل  قوات  اعتقلت  كما 

منزله  دهم  بعد  الخليل  شمال  العروب 

جنوب  جبع  بلدة  وفي  المخيم،  في  وتفتيشه 

منزله  داهمت  أن  بعد  شابا  اعتقلت  جنين 

وفتشته.

أمس  فجر  اعتقلت  قد  االحتالل  قوات  وكانت 

خان  محافظة  شرق  مواطنين  ثالثة  الجمعة 

يونس.

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  اعتقلت  كما 

شمالي  الهيا  بيت  بحر  عرض  في  صيادين 

زوارق  إن  فلسطينية  مصادر  وقالت  غزة.  قطاع 

االحتالل حاصرت قارب صيد صغير في عرض 

كثيف،  نار  إطالق  وسط  الهيا،  بيت  بحر 

محّرك  ودمرت  شقيقين،  صيادين  واعتقلت 

القارب وشباك الصيد على متنه.

االحتالل  زوارق  هاجمت  منفصل،  حادث  وفي 

قبالة  الواحة  منطقة  في  راسيتين  صيد  قاربي 

شاطئ بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة.

وأسفر االعتداء اإلسرائيلي عن تدمير كشافات 

اإلنارة الخاصة بالمركبين.

الحربية  اإلسرائيلية  البحرية  قوات  وتعتدي 

قطاع  صيادي  مراكب  على  يومي  شبه  بشكل 

الصيادين  صفوف  في  إصابات  وتوقع  غزة، 

تدمير  أو  مصادرة  جانب  إلى  تعتقلهم،  أو 

مراكبهم.

و»رابطة  حماس  حركة  دعت  أخرى،  جهة  من 

علماء فلسطين« الفلسطينيين إلى الرباط في 

المحتلة،  القدس  بمدينة  األقصى  المسجد 

إلى  الرامية  اإلسرائيلية  المخططات  لـ»إفشال 

تهويده«.

وقال هارون ناصر الدين، مسؤول مكتب شؤون 

»حماية  إن  بيان،  في  بالحركة،  القدس 

األقصى واجب وطني وديني«.

القتحام  المستوطنين  »دعوات  أن  وأضاف 

يائسة  محاوالت  يومين،  مدار  على  األقصى، 

لتهويده وفرض السيادة فيه، ضمن ُمخططات 

االحتالل لتثبيت التقسيم الزماني والمكاني«.

وأدان »حمالت االعتقال واإلبعاد والتضييق على 

األقصى«،  إلى  الوصول  من  ومنعهم  المصلين 

إصرارا  شعبنا  ستزيد  الحمالت  »هذه  مردفا: 

على الوصول للمسجد والدفاع عنه«.

إن  فلسطين،  علماء  رابطة  قالت  بدورها، 

»إصرار قطعان المستوطنين وجماعات الهيكل 

المزعوم ومن خلفهم قيادة الحكومة الصهيونية، 

للمسجد  واالقتحامات  الدعوات  هذه  مثل  على 

األقصى المبارك سيزيدنا إصرارًا على التصدي 

لها وإفشالها بكل الوسائل«.

ودعت الرابطة في بيان وصل األناضول نسخة 

منه، الفلسطينيين »لشد الرحال إليه والرباط 

الذي  السافر  العدوان  هذا  من  لحمايته  فيه 

تشكله هذه الدعوات الخبيثة واإلجرامية«.

العملي  الدفاع  »مسؤولية  أن  على  وشددت 

هذه  وجه  في  ومقدساتها  القدس  عن  الميداني 

الهيكل  جماعات  قبل  من  اإلجرامية  الدعوات 

تقع على عاتق المسلمين جميعَا«.

اقتحام  إلى  إسرائيلية  منظمات  دعت  ومؤخرا، 

واالثنين  األحد  يومي  األقصى،  المسجد 

المقبلين.

أمس،  القرآن،  حافظات  من  المئات  وشاركت 

غزة  بقطاع  الفلسطينية  لألعالم  مسيرة  في 

المقاومة  نظمها الجناح »النسائي«، في حركة 

األعالم  مسيرة  على  ردا  »حماس«،  اإلسالمية 

في  الماضي  األحد  انطلقت  التي  اإلسرائيلية 

مدينة القدس المحتّلة.

األعالم  المسيرة،  خالل  المشاركات  ورفعت 

الفلسطينية إلى جانب المصاحف الشريفة.

اإلعالن  فعاليات  ضمن  المسيرة  هذه  وجاءت 

عن مخّيمات »مواكب سيف القدس القرآنية«، 

 800 نحو  للتخرج  فيها  تتهّيأ  التي   ،2022 لعام 

حافظة للقرآن، بحسب منسقي المخّيم.

الجناح  في  الجماهيري  الملف  مسؤولة  وقالت 

عدد  إن  لألناضول،  العجلة  عزة  النسائي 

ألف  إلى  وصل  المسيرة  في  المشاركات 

 25-6 بين  أعمارهن  تتراوح  للقرآن،  حافظة 

نّظمها  التي  األعالم  مسيرة  على  ردا  عاما، 

مستوطنون »صهاينة« في القدس.

وقوف  على  تؤكد  المسيرة  هذه  أن  وأضافت 

ومدينة  األقصى  المسجد  مع  غزة  قطاع 

القدس، في وجه االنتهاكات اإلسرائيلية.

تأكيد  فهي  عادية،  غير  اليوم  »الرسالة  وزادت: 

األقصى  تنسى  لن  المتعاقبة  األجيال  أن  على 

وفلسطين«.

»حماس  حركة  في  القيادي  قال  جانبه،  من 

المسيرة:  خالل  كلمة  في  المصري«،  مشير 

وأنهن  التحدي  قبلن  إنهن  يقلن  غزة  »فتيات 

اإلسرائيلية  التهديدات  ضوء  في  المنتصرات، 

لغزة«.

من  اآلالف  عشرات  نّظم  الماضي،  واألحد 

بالقدس،  »األعالم«  مسيرة  المستوطنين 

من  الشرقي  الشق  احتالل  بذكرى  احتفاال 

المدينة، وفق التقويم العبري.

أمس،  الفلسطينيين،  عشرات  وأصيب 

اإلسرائيلي  الجيش  تفريق  جراء  باالختناق 

في  سكان  تهجير  لمخطط  رافضة  فعالية 

مسافر يطا جنوب الخليل )جنوب(.

مقاومة  في  نشطاء  الفعالية  في  وشارك 

في  وأهالي،  أجانب،  ومتضامنون  االستيطان، 

لجان  من  بدعوة  يطا(،  )بمسافر  الركيز  قرية 

الحماية والصمود )غير حكومية(.

{   حافظات القرآن يشاركن في مسيرة لألعالم الفلسطينية

{  قوات االحتالل تواصل انتهاكاتها بالمسجد األقصى

مسـيـرة  لـ »األعالم الفلسـطينية« في غــزة بمــشاركة حافـظات القرآن

رام الله - غزة - قنا - 
األناضول - اعتقلت 

قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، أمس، 

أربعة فلسطينيين 
بالضفة الغربية وغزة. 

وقالت وكالة األنباء 
الفلسطينية )وفا( إن 

قوات االحتالل اإلسرائيلي 
اعتقلت مواطنين اثنين 

شرق قطاع غزة، بالقرب 
من السياج الفاصل شرق 

القطاع، دون تحديد 
هويتهما.

اعتقاالت بالضفة.. واالحتالل يستهدف صيادين في غزة

لصد التقدم الروسي نحو »سيفرودونيتسك«

أوكــرانـيـــا تـبــــدأ حـــرب شـــــوارع
كييف- قنا- أعلنت رئاسة األركان األوكرانية، 

مدينة  من  جزء  على  السيطرة  استعادة 

تعتبر  التي  الصناعية،  سيفيرودونيتسك 

منطقة  على  للسيطرة  روسي  هجوم  محور 

دونباس الشرقية.

 وأشارت رئاسة األركان في بيان لها إلى أن حرب 

سيفيرودونيتسك  مدينة  في  اندلعت  شوارع 

القتال  وتيرة  واشتداد  البالد،  شرقي  الواقعة 

ضد القوات الروسية.

ولفتت إلى أن القوات الروسية تسعى للسيطرة 

سيفرسكي  نهر  من  اليسرى  الضفة  على 

دونيتسك.

في  تمكنت  األوكرانية  القوات  أن  وأضافت 

الساعات الـ24 األخيرة، من تدمير دبابة، ونظام 

و3  عسكرية  سيارات  و3  مدرعات،  و6  مدفعية، 

طائرات مسيرة تابعة للجيش الروسي.

سيرغي  السيد  قال  اليوم  القتال  احتدام  ومع   

القوات  إن  لوغانسك  إقليم  حاكم  غيداي، 

األوكرانية استعادت 20 في المائة من األراضي 

وأضاف  سيفيرودونتسك.  في  فقدتها  التي 

في  المدينة  سقوط  الواقعي«  من  »ليس  أنه 

نشر  من  الرغم  على  المقبلين  األسبوعين 

تعزيزات روسية.

يكفي  ما  لدينا  يكون  أن  »بمجرد  بالقول  وتابع   

من األسلحة الغربية البعيدة المدى، سنجبر 

مدفعيتهم على االبتعاد عن مواقعنا«.

أمس،  الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  جهتها  من 

أنها  بدعوى  أوكرانية  شحن  طائرة  إسقاط 

كانت تحمل »أسلحة غربية«.

المتحدث  كوناشينكوف  إيغور  اللواء  وقال   

خالل  الروسية،  الدفاع  وزارة  باسم  الرسمي 

الجوي  الدفاع  »قوات  إن  صحفية،  تصريحات 

أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة 

بمعدات عسكرية غربية فوق منطقة أوديسا«.

 وأشار إلى أن الطيران الروسي استهدف مركزا 

لتدريب القوات األوكرانية على مدافع »هاوتزر« 

عالية  بصواريخ  سومي  بمنطقة  األميركية 

الدقة.

 وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن 

القوات الجوية الروسية استطاعت خالل الـ 24 

للقوات  35 مركز قيادة  الماضية، تدمير  ساعة 

والمعدات  و623 نقطة تجمع لألفراد  األوكرانية 

بالقوميين  أسماهم  من   400 نحو  ومقتل 

المتطرفين. {  الهجمات الروسية على مدينة سيفيرودونيتسك

زلزال بقوة »5« درجات 
يـضـــرب جـنـــوبــي الكــويــت

زلزال  ضرب   - األناضول   - الكويت 

ريختر،  مقياس  على  درجات   5 بقوة 

فجر أمس، محافظة األحمدي جنوبي 

أو  مادية  أضرار  تسجيل  دون  الكويت، 

خسائر في األرواح.

الوطنية  الشبكة  على  المشرف  وقال 

الله  عبد  الزالزل،  لرصد  الكويتية 

العنزي، إن الزلزال وقع فجرا على عمق 

ما  وفق  األرض،  تحت  كيلومترات   5
نقلت وكالة األنباء الرسمية.

به  شعر  الزلزال  أن  العنزي  وأضاف 

»العديد من المواطنين والمقيمين في 

أنحاء البالد«.

الكويتية  العام  اإلطفاء  أعلنت قوة  فيما 

الزلزال،  جراء  أضرار  أي  تسجيل  عدم 

بحسب المصدر ذاته.

نفط  شركة  أعلنت  جانبها،  من 

العمل  إلى  عادت  منشآتها  أن  الكويت 

أجهزة  توقف  بعد  طبيعية  بطريقة 

االستشعار الذاتي فيها، جراء الزلزال، 

وفق الوكالة.

كما أكدت وزارة األشغال العامة والهيئة 

العامة للطرق والنقل البري في الكويت 

والمشاريع  المنشآت  من  أي  تأثر  عدم 

شهدته  الذي  بالزلزال  مباشر  بشكل 

الكويت أمس.

الصالح،  أحمد  المهندس  وقال 

والهيئة،  للوزارة  الرسمي  المتحدث 

أي  تسجال  لم  الطرق  وهيئة  الوزارة  إن 

أضرار في الطرق والجسور.

السعودية تستقبل 
أول رحلة حج خارجية

استقبلت  قنا-  المنورة-  المدينة 

حج  رحلة  أول  أمس  السعودية 

بسبب  لعامين  توقف  بعد  خارجية 

وقالت  كورونا.    فيروس  جائحة 

وكالة األنباء السعودية إن مطار األمير 

محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة 

لحجاج  رحلة  أول  استقبل  المنورة، 

من  قادمة  العام،  لهذا  الحرام  الله  بيت 

حاًجا   358 متنها  وعلى  إندونيسيا، 

العامة  الهيئة  أن  إلى  يشار  وحاجة.  

السعودية للطيران المدني قد أصدرت 

الصحية  االشتراطات  بشأن  تعميمًا 

القادمين  للمسافرين  توفرها  الواجب 

على  ينص  الحج  مناسك  أداء  بغرض 

عامًا   )65( من  أقل  المسافر  يكون  أن 

التحصين  يستكمل  وأن  ميالديًا، 

بالجرعات األساسية بلقاحات )كوفيد 

الصحة  وزارة  في  المعتمدة   )19
فحص  نتيجة  يقدم  وأن  السعودية، 

سلبي )PCR( لفيروس كورونا )كوفيد 

19( لعينة أخذت خالل )72( ساعة قبل 
موعد السفر.

وسط مقاطعة سياسية ومدنية

انطالق الحوار الوطني بتونس

ــ انطلقت في تونس،  تونس- األناضول 

الوطني«  »الحوار  جلسات  أولى  أمس، 

سعيد  قيس  الرئيس  إليه  دعا  الذي 

دستور  على  استفتاء  لتنظيم  تمهيدا 

بهدف  المقبل،  يوليو   25 في  جديد 

الخروج من األزمة السياسية في البالد.

ويشارك في جلسة الحوار األولى، ممثلون 

عن االتحاد التونسي للصناعة والتجارة 

الوطني  واالتحاد  التقليدية،  والصناعات 

عن  للدفاع  التونسية  والرابطة  للمرأة، 

حقوق اإلنسان )غير حكومية(.

فاألمر  المشاركة،  األحزاب  قائمة  في  أما 

»حركة  هي  أحزاب   4 دعوة  على  اقتصر 

الشعب«، »التيار الشعبي«، »تونس إلى 

األمام«، »حركة النضال الوطني«، مقابل 

»المسار«  منها  أخرى  أحزاب  مقاطعة 

و»آفاق تونس« وحركة »النهضة«.

بيان،  في  تونس«،  »آفاق  حزب  وأعلن 

باعتباره  الحوار  في  المشاركة  رفض 

إلى  يفتقد  وشكلًيا،  صورًيا  »استشارًيا، 

الحد األدنى من المصداقية والشرعية«.

الديمقراطي  »المسار  حزب  أما 

المشاركة،  عن  فاعتذر  االجتماعي« 

التشاركي  الحوار  »بنهج  تمسكه  مؤكًدا 

الشاملة  أزمتها  من  تونس  إلنقاذ  كآلية 

الحالية  االستثنائية  الفترة  وإلنهاء   )..(

 ،2021 يوليو   25 قبل  ما  إلى  العودة  دون 

ودون االنزالق نحو التفرد بالرأي«.

رفضها  النهضة  حركة  أعلنت  بدورها، 

واإلقصائي  واالنتقائي  »الصوري  الحوار 

الذي يمعن في تعميق األزمة السياسية 

أجل  من  »التعاون  إلى  داعية  بالبالد«، 

إلى  يؤدي  وشامل  جدي  حوار  إنجاح 

استقرار سياسي صلب«.

االستشارية  الوطنية  »الهيئة  وتشكلت    

من أجل جمهورية جديدة« وفق المرسوم 

الرئاسي، الصادر في 26 مايو الماضي.

دستور  »إعداد  الهيئة  هذه  ومهمة 

ويضمن  الشعب  لتطلعات  يستجيب 

نظام  ظل  في  والحرية  العدل  مبادئ 

التقرير  وسُيقدم  حقيقي«،  ديمقراطي 

 20 أقصاه  أجل  في  سعيد  الرئيس  إلى 

فرقت  أخرى  جهة  من  الجاري.  يونيو 

المحتجين  عشرات  التونسية  الشرطة 

إلجراء  رفضا  أمس،  تونس،  بالعاصمة 

االستفتاء على الدستور الجديد، المزمع 

في 25 يوليو المقبل.

»الحزب  هي  أحزاب   5 للوقفة  ودعت 

الديمقراطي«،  و»التيار  الجمهوري«، 

العمل  أجل  من  الديمقراطي  و»التكتل 

وفق  و»القطب«،  و»العمال«،  والحريات«، 

مراسل األناضول.

»األعلى للدولة« الليبي يرفض  عمل حكومة باشاغا من سرت
المجلس  رئيس  رفض  ــ  األناضول  طرابلس- 

مباشرة  المشري،  خالد  الليبي  للدولة  األعلى 

برئاسة  النواب  مجلس  من  المكلفة  الحكومة 

)وسط(  سرت  مدينة  من  عملها  باشاغا،  فتحي 

بدال عن العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة )تي آر تي( التركية، 

الدولة  لمجلس  الرسمية  الصفحة  ونشرتها 

على »فيسبوك« أمس.

سرت  تكون  »أن  المقابلة  في  المشري  ورفض 

أن  خصوصا  للحكومة  مقرا  أخرى  مدينة  أي  أو 

سرت غير آمنة وبها مجموعات )فاغنر الروسية( 

وهي )..( مدينة غير محايدة بالنسبة لنا«.

الليبي  النواب  مجلس  رئيس  أعلن  والثالثاء، 

البرلمان  كلفها  التي  الحكومة  أن  صالح،  عقيلة 

مطلع مارس الماضي، برئاسة باشاغا باشرت 

مهامها رسميًا من سرت.

من  باشاغا  حكومة  تمكن  عدم  بعد  ذلك  جاء 

الوحدة  حكومة  بها  المتواجدة  طرابلس  دخول 

الذي  الدبيبة  الحميد  عبد  برئاسة  الوطنية 

عبر  تأتي  لحكومة  إال  السلطة  تسليم  رفض 

برلمان جديد منتخب. وعن ذلك قال المشري: 

»نعتبر أن طرابلس هي عاصمة ليبيا وال يمكن 

ألي حكومة مباشرة عملها من أي مكان آخر«.

البرلمان  من  وتكليفها  باشاغا  حكومة  بشأن  و 

الشكل  في  مالحظات  »لدينا  المشري:  قال 

أن  ونرى  باشاغا  تكليف  بشأن  والمضمون 

واستطرد:  متوازنة«.  غير  الحكومة  تشكيلة 

»بعد تشكيل الحكومة وجعلها أمرا واقعيا كان 

هناك رفض لها ومن األولى معالجة األسباب«.

وتابع: »ما يحدث اآلن من أحداث سيدفع ثمنها 

واالقتصادي،  الخدمي  الصعيد  على  المواطن 

ولهذا نحن نرفض رفضا قاطعا وجود حكومتْين 

في البالد«.

الذهاب  في  يكمن  ليبيا  مشكلة  »حل  أن  وذكر 

إال  يكون  ال  وهذا  عاجل  بشكل  االنتخابات  إلى 

بعد التوافق على القاعدة الدستورية«.

{  االحتجاجات التونسية



يشُكل على الكثير فهم السياق الذي انطلقت فيه فكرة 

الجامعة اإلسالمية بين زمن السلطان عبدالحميد الثاني 

وما قبله، وسبب اإلشكال يتضح في كتاب األمير شكيب 

أرسالن المهم سيرة ذاتية، القصة هنا هي أن تبني مشروع 

الجامعة اإلسالمية من قبل السلطان عبد الحميد، كان 

الحقًا على اشتعال الفكرة بين علماء المسلمين العرب 

وغير العرب، فقد كان الجدل حولها يعتمد على 3 حقائق: 

األولى: الوهن الشديد في جسم األمة اإلسالمية، والضعف 

الذي توسع في حاضر العالم اإلسالمي، فهيأت هشاشته 

ألوروبا االستعمارية اقتطاع مناطق منه قبل سقوط 

الدولة العثمانية، هذا الوهن كان متمكنًا من خالل الدولة 

العثمانية ذاتها، التي تقاذفتها المصالح الغربية، قبل أن 

ُتلقى في أُتون الصراع المهلك في الحرب العالمية األولى، 

وُتدرج ضمن تركات الحرب. 

الثانية: قبل كارثة توريط العثمانيين والذي ترتب عليه 

سقوط مئات اآلالف من المجنّدين المسلمين، الذين بعثت 

بهم الواليات المتعددة بموجب النفير السلطاني لنصرة 

األلمان بقيادة هتلر، فقد كانت هناك ضغوط أوربية مباشرة 

على األستانة ترتبت عليها قرارات، ساهمت في تمكن 

اإلنجليز والفرنسيين. 

 فعلى سبيل المثال موقف السلطان عبدالحميد ضد 

األزهر، وثورة الزعيم الوطني المصري أحمد عرابي، وتأييد 

السلطان لموقف التاج البريطاني والخديوي، وكان مبرر 

ذلك بقاء اسم مصر في تبعية للدولة العثمانية، رغم أنها 

كانت مسلوخة عمليًا عن مركزية الدولة، وُيقاس على ذلك 

مناطق عدة من الوطن العربي وغيره. 

الثالثة: لقد كان هناك توافق بين خطين من علماء 

المسلمين في أهمية، قيام الجامعة اإلسالمية كرابطة 

تجمع أقاليم المسلمين المرتبطة بحدود الدولة العثمانية 

وباألقليات الكبرى كالهند: 

الخط األول مثله العلماء النهضويون الذين أدركوا أن سر 

تخلف األمة وضعفها، يكمن أواًل في تعاظم الجهل وإهمال 

سنن الله الكونية في تقدم األمم، وضعف القوة السياسة 

المركزية، وغياب أي مساحة لتنظيم الحقوق الشعبية 

والسياسية، وشراكة الواليات في مستقبل األمة الجمعي، 

وفي تنظيم شؤونها ورابطتها القومية الخاصة، وأقليات كل 

قومية دون أن تنفصل عن جامعة اإلسالم الكبرى. 

 أما الخط الثاني فكان ُيمثله العلماء المحافظون، فزعًا من 

مستقبل األمة بعد سقوط الرابط السياسي، واقتسام 

العالم الصليبي الجديد هذه الجغرافيا، وإسقاط الضمير 

الديني لألمة. 

كال التوجهين كان يسعى صادقًا إلعادة بعث الحياة 

األممية، لكنها حياة إصالحية رشيدة تقّوم الدولة العثمانية، 

لكن الفريق األول كان يعلم، أال حيلة لتحويل المشروع إلى 

قوة فارقة، دون إصالحات مركزية تتفق مع هدي الشريعة 

اإلسالمية وفقه عدالة الراشدين، ورد حقوق األمة السياسية 

وغيرها. 

 لكن الذي جرى وهو موّثق في كتاب شكيب أرسالن، وهو 

المحسوب على السلطان عبدالحميد، هو أن األستانة 

أخذت مسمى المشروع وحولته إلى برنامج دعائي تنفيذي 

دون أي إصالحات، وإنما إعادة تدويره الستدعاء الوالء المطلق 

للسلطان وقراراته السياسية ضد األقاليم وقرار الحروب، 

دون أي مساحة حرية أو نقد أو تطوير إصالحي لمؤسسات 

الدولة، وال معالجة ألزمة التتريك، فانهار المشروع لهذا 

السبب، وبأمٍر آخر وهو أن التحرك كان متأخرًا جدًا، بناًء 

على تمكن السرطان السياسي، ودور الغرب المستثمر 

للفساد والبيروقراطية الضخمة في جسم السلطنة. 

ولقد كان المشروع المقابل هو الفكرة القومية العربية، 

بدعم فرنسي وإنجليزي مؤكد، وهي مسألة ال تعني أن 

موقف أو فكرة القوميين العرب تندرج في إطار العمالة 

بالضرورة، وال ُتلغي جهود الشرفاء منهم اإلصالحية 

والنضالية في وجه المستعمرين الحقًا، ولكننا نتحدث عن 

زاوية التوظيف الغربي للفكرة وتحويلها لمشروع سياسي 

أيديولوجي يشمل كل ُقطر عربي، ويجمع العرب في 

مظلة قومية مشتركة ُتقصي اإلسالم بقوة، وتطعن فيه 

ضمنًا أو مباشرًة، حينها كانت القومية التركية العقائدية، 

قد تمكنت من الجسد العثماني المركزي، وكانت آثار 

مشروعها الثقافي قد توغلت في سياسات السلطنة، دون 

أن ُيعلن ذلك كمشروع، ولكن سياسات التتريك اصطدمت 

بمشاعر العرب من المسلمين وغير المسلمين، لكنها 

أخذت بعدًا مسيحيًا بسبب مذابح جمال باشا السفاح، 

الذي شارك بعد ذلك في قيادة التمرد القومي الطوراني 

على السلطنة ذاتها.   وهي قضية مهمة وحّساسة وخطرة 

للغاية، يفهم من خاللها عودة الروح القومية اليوم، في شرائح 

عدة من الشعب التركي، تشمل أوساطا من حزب العدالة، 

فضاًل عن كونها المحرك األول لعقيدة المصالح القومية 

للدولة التركية الحديثة، فنشأُة هذه الروح ليست وليدة 

للدولة الحديثة التي أسسها كمال أتاتورك وإنما سابقة لها. 

وللحديث بقية

جاء اجتماع مدينة سرت الذي دعا إليه رئيس مجلس 

النواب الليبي عقيلة صالح بعد فشل رئيس الحكومة 

الليبية فتحي باشاغا في الدخول إلى العاصمة طرابلس 

وممارسة مهامه منها، ولهذا داللته المهمة، فقد انتهى 

الموقف برئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلفة 

من قبله باعتماد سرت كمقر للحكومة.. إال أن تثبيت 

مقر الحكومة والتعبئة له ليس هو مربط الفرس والغاية 

األساسية من االجتماع، فالغرض األساسي هو بعث الروح 

في الحكومة التي لم تلق حماسا وتأييدا حتى في مناطق 

سيطرة البرلمان والجيش التابع له الذي أعلن الناطق 

باسمه دعم الحكومة بعد ساعات فقط من منحها الثقة، 

ذلك أن الحكومة واجهت الرفض من المجلس التسييري 

لبلدية القبة، مسقط رأس عقيلة صالح، وانداح االنتقاد 

ليعم مناطق عدة في الشرق، وصدحت رقاب الشعراء 

مستهجنة استبدال حكومة الوحدة الوطنية بالحكومة 

الليبية. التحديات أمام الحكومة الليبية المكلفة من قبل 

مجلس النواب لم تقتصر على ضعف التأييد الشعبي 

أو تجاهل المجتمع الدولي لها، فالتحدي الكبير، الذي 

يأتي تبعا لضعف التأييد والدعم الداخلي والخارجي، 

هو االفتقار إلى مقومات السلطة وهي االستحواذ على 

القرار األمني والعسكري والتحكم في إدارة المال العام، 

جباية وإنفاقا. محافظ المصرف المركزي لم يستجب 

لتوجهات مجلس النواب بقيادة رئيسه عقيلة صالح ولم 

يقم بتمكين الحكومة التي كلفها من خزانة الدولة، ومن 

المؤكد أن موقف المحافظ لم يتأثر فقط بالنزاع القديم 

المتجدد مع البرلمان ورئاسته، بل إنه يستند على تأييد 

دولي في عدم تعاطيه اإليجابي مع حكومة باشاغا.

بعد أيام قليلة سيجتمع مجلس النواب بخصوص 

الميزانية التي اقترحتها الحكومة الليبية، ومن المتوقع 

إقرارها، وفي حال وافق عدد من أعضاء مجلس إدارة 

المصرف المركزي على قرارات سرت، ووافق رئيس 

المؤسسة الوطنية للنفط، الذي كان محل ثناء عقيلة 

صالح، على إحالة إيرادات النفط على حساب يوقع عليه 

األعضاء أو من يخولونه بالخصوص، فإن عقيلة صالح 

وفتحي باشاغا سيفرضان أمرا واقعا تدريجيا، فمن يملك 

المال يملك السلطة والنفوذ.

من وقف -وال يزال- أمام خطط طبرق والرجمة للتحكم 

في سلطة إدارة المال العام هو المجتمع الدولي، ورأس 

الحربة منه الواليات المتحدة األميركية، وعندما ترفض 

دول فاعلة ومنظمات دولية مختصة ونافذة مثل صندق 

النقد الدولي، سياسة طبرق والرجمة بخصوص 

المصرف المركزي، فستكون النتيجة مماثلة لقرار 

مجلس النواب إقالة الكبير وتعيين الشكري بديال عنه.

عقيلة صالح ال يخسر شيئا بمسعاه تمكين الحكومة 

الليبية من سلطة المال، فلو نجح فهي غاية المنى، وفي 

أسوأ األحوال هي ورقة ضغط تفيد في حوارات القاهرة، 

وهنا أؤكد على أن طبرق والرجمة هما المتحكمان دائما 

في إدارة الصراع وتحريك أدواته.
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محاكم إعدام 
إسرائيلية
سمير البرغوثي

كاتب وصحفي فلسطيني

د دولة االحتالل من إجراءتها القمعية  ُتصعِّ

بحق الشعب الفلسطيني مع حلول الذكرى 

الخامسة والخمسين للنكسة التي تصادف 

اليوم الخامس من يونيو حيث تمكن موشيه 

دايان وزير دفاع الكيان عام 1967 من هزيمة 

كل العرب بطائراتهم ودباباتهم وجنودهم 

وأصدقائهم.. ووصل جيش االحتالل إلى 

قناة السويس، محتال سيناء وغزة والضفة 

الغربية إلى نهر األردن وهضبة الجوالن.. 

ورغم أنهم كانوا منتصرين لكنهم كانوا ما 

زالوا يخشون أن يتم إلقاؤهم في البحر.

واليوم مع هرولة بعض الدول العربية إلى 

إقامة عالقات مع الكيان اإلسرائيلي وقطعان 

المستوطنين في األراضي المحتلة وتشكيل 

المحاكم العسكرية في الشوارع التي تتخذ 

قرارات اإلعدام المباشر بال محاكمة وال خوف 

من المجتمعين العربي وال الدولي، فالعربي 

مشغول بإحصاء حبات الشباب على وجوه 

مراهقيه.. والعالم على عينيه غشاوة.. وكل 

يوم باتت إسرائيل تعدم الرجال والشباب 

واألطفال وتعتقل النساء وتنتهك الطفولة في 

ظل صمت عالمي، ففي األسابيع األخيرة، تم 

إعدام 70 شهيدا، بحسب ما أفاد األمين العام 

للتجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين.

أعتقد أنه حان وقت االنتفاضه الثالثة، ولتكن 

مسلحة بالمتاح من السالح األبيض واألسود، 

فهذا العدو ال يخشى إال القوة.. وليكن اليوم 

الخامس من يونيو ذكرى إطالق ثورة كسر 

العظم.. وأظن أن الشعب الفلسطيني في 

الداخل والخارج قادر على تحطيم آلة اإلعدام 

الصهيونية بمقاومة المخرز بالكف..

 والله هو ناصر من ينصره.

اجتماع سرت والنتائج المرتقبة

السنوسي بسيكري
كاتب ليبي

دشنت وزارة الصحة العامة المنصة 

اإللكترونية »مركز قطر لمعلومات 

السرطان« بحضور نخبة من 

المختصين واألكاديميين من قطر 

ودول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية، ويعتبر هذا المركز 

المرجع الوطني للمعلومات المتعلقة 

بالسرطان في دولة قطر، ويهدف 

إلى تأمين نظام حوكمة شامل 

لمعلومات السرطان، والتواصل بين 

كافة المؤسسات واألفراد المعنيين، 

كما يعمل على توفير معلومات 

عالية الجودة وحديثة وموثوقة عن 

السرطان، ويدعم التخطيط وصنع 

السياسات في مجال السرطان، من 

خالل االستناد إلى البيانات الموثوقة 

والعلمية، وتعزيز تبادل المعرفة 

وتحسين الموارد من خالل الربط 

الشبكي والمعلومات.

شهدت خدمات السرطان في دولة 

قطر تطوررا هائال، شأنها شأن جميع 

الخدمات الصحية األخرى، ويأتي هذا 

المركز متماشيا مع االستراتيجية 

الوطنية األولى للسرطان »2011-

2016« واإلطار الوطني للسرطان 
»2017-2022«، ويعتبر أحد مخرجاته 

الهامة، وهو يعمل على نشر التوعية 

بالمرض وبناء الجسور بين مقدمي 

الرعاية الصحية والباحثين، بما 

يضمن النهوض بالخدمات الصحية 

المقدمة لمرضى السرطان.

لقد وضعت االستراتيجية الوطنية 

األولى للسرطان »2011« األساس 

للخدمات الصحية المميزة، ثم جاء 

اإلطار الوطني للسرطان ليكمل هذه 

المسيرة من خالل بناء النظام الكامل 

الذي يغطي كافة مراحل المرض 

ابتداء من التوعية والكشف المبكر 

مرورا بتطوير أنظمة العالج وانتهاء 

بتشجيع البحث العلمي في هذا 

االختصاص.

وتولي دولة قطر القطاع الصحي 

اهتماما كبيرا لتحسين صحة 

المجتمع القطري، وتحقيق غايات 

رؤية قطر الوطنية »2030«، وتعمل 

بجهد متواصل لرفع الخدمات 

الصحية وفق أعلى مستويات 

التقييم العالمية، من خالل وضع 

الخطط والبرامج الوطنية لمختلف 

القطاعات الصحية ومنها السرطان، 

ومركز قطر لمعلومات السرطان 

سيشكل مرجعا هاما لكل باحث 

ومقدم للرعاية الصحية وألفراد 

المجتمع، كما سيضمن المراقبة 

الدائمة لمعلومات السرطان بما 

يحفظ حقوق المريض، وهو يقوم 

على ثالثة محاور هي: حوكمة 

معلومات السرطان، وتطوير سجل 

قطر الوطني للسرطان، وإنشاء 

شبكة معلومات السرطان.

إنجاز صحي 
جديد

الطريق الجديد لمفهوم الجامعة اإلسالمية

مفترق طرقعقوبات ال تكفي انهيار ذاتي
فرض  إلى  فيه  أشارت  تقريرا  »الغارديان«  صحيفة  نشرت 

على  إلجبارها  روسيا  على  االقتصادية  العقوبات  الغرب 

وأوضحت  العكس.  حدث  ما  لكن  أوكرانيا،  من  االنسحاب 

الصحيفة في التقرير أنه تم فرض العقوبات على فالديمير 

بوتين، ليس ألنها كانت الخيار األفضل، ولكن ألنها كانت 

أفضل من مسارين آخرين: عدم القيام بأي شيء أو التورط 

عسكريا.

أن  اعتبار  على  الغزو  فور  االقتصادية  التدابير  فرض  وتم 

فكانت  يحدث،  لم  ذلك  لكن  أيام،  في  أوكرانيا  تستسلم 

النتيجة أن العقوبات تم تكثيفها تدريجيا.

} )الغارديان(

الساحة  على  األوضاع  آخر  عن  القدس  صحيفة  تحدثت 

طرق  مفترق  أمام  فلسطين  أن  مؤكدة  حاليا  الفلسطينية 

واالنتهاكات لألرض  والممارسات  التصعيد االسرائيلي  بسبب 

كما  السالم،  احتماالت  كل  على  القضاء  ومساعي  والشعب 

الفلسطينية.  الرئاسة  باسم  الناطق  ردينة  أبو  نبيل  ذكر 

الصحيفة أضافت: نحن بالحقيقة نقف على مفترق طرق منذ 

فترة طويلة، وقد أغلق االحتالل كل أبواب التوصل إلى تسوية 

الدولية  والمطالب  والمناشدات  النداءات  كل  كليًا  ويتجاهل 

التي انتهى مفعولها منذ زمن طويل ولم تعد دولة االحتالل تهتم 

بها أو تحسب لها أي حساب.

} )القدس الفلسطينية(

بها  تمر  التي  األوضاع  على  الضوء  عبرية  صحيفة  سلطت 

من  تحذيرات  وسط  الداخلي،  التمزق  وحالة  »إسرائيل« 

تمير  األسبق  »الموساد«  جهاز  رئيس  وقال  ذاتي«.  »انهيار 

التي  األوضاع  تناولت  »نتانيا«  بكلية  محاضرة  في  باردو، 

»إسرائيل  إن  األخيرة،  الفترة  خالل  الكنيست  في  تجري 

أوردته  ما  وفق  لديها«،  الذاتي  التدمير  آلية  تفعيل  اختارت 

السياسية:  الطبقة  مخاطبا  وأضاف  اليوم«.  »إسرائيل 

عندما  شيئا،  نتعلم  لم  نحن  األوان،  فوات  قبل  توقفوا 

والكل  مكشوف  شيء  كل  العالمية،  القرية  في  نعيش 

يشاهد كل يوم ما يجري هنا.
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تتحضر الكتل النيابية في 
لبنان  لجلسة المجلس 
الثالثاء المقبل لخوض 

استحقاق انتخاب اللجان 
النيابية، حيث من المتوقع 

أن تشهد اللجان تغييرات في 
العديد منها بعد دخول أكثر 

من 50 نائبًا جديدًا منهم نواب 
قوى التغيير والمستقلين 

الطامحين إلى عضوية إن لم 
يكن رئاسة بعض اللجان.

وذكرت صحيفة »اللواء« أن 
مجموعة نواب »قوى التغيير« 

ستعقد مؤتمرا صحافيا 
غدا في المجلس النيابي 

قبيل جلسة انتخاب اللجان 
النيابية يوم الثالثاء المقبل، 
لإلعالن عن عدد من القضايا، 

منها اسم التكتل الذي 
سيعملون تحته ويشاركون 

به في االستشارات النيابية 
الملزمة التي سيجريها رئيس 

الجمهورية ميشال عون 
لتكليف رئيس للحكومة،

التطورات  من  الكتلة  مواقف  إلى  إضافة 

عن  واإلعالن  المجلسية،  واالستحقاقات 

المعجلة  القوانين  اقتراحات  بعض 

التكتل  بها  سيتقدم  التي  المهمة  المكررة 

المصادر  ورفضت  المجلس.  في  إلقرارها 

التي  االقتراحات  طبيعة  عن  الكشف 

تنجز  لم  ألنها  المجموعة،  بها  ستتقدم 

بصورة نهائية. وقالت المصادر إن التوجه 

اللجان  هذه  في  االنتخاب  إجراء  نحو  هو 

ترشيح  وسيتم  حولها،  التوافق  وليس 

نواب من قبل التغييريين لرئاسة اللجان 

وليس فقط لعضويتها.

نواب  من   9 إن  »الديار«  صحيفة  وقالت 

إلى  واحدة  ككتلة  سيتوجهون  التغيير 

الباقي  اختار  حين  في  الجمهوري  القصر 

الكتلة  إلى  االنضمام  عدم  التغيريين  من 

وبالتالي ستحدد لهم مواعيد مستقلة.

المنافسة  تحتدم  التفاصيل،  وفي 

النيابية  اللجان  تشكيل  في  المرة  هذه 

والتغيريين  اللبنانية  القوات  ان  خاصة 

كانت  كما  التشكيالت  تجري  ان  رفضوا 

األمور  تصل  قد  هنا  من  سابقا  تجري 

المال  لجنة  في  وتحديدا  التصويت  إلى 

ولجنة  والعدل  اإلدارة  ولجنة  والموازنة 

القريب  الماضي  وفي  والخارجية.  البيئة 

عليها  التوافق  يتم  اللجان  تشكيل  كان 

بين القوى السياسية بحيث توزع بشكل 

كما  العادة  تجر  لم  اليوم  ولكن  متوازن، 

واالحزاب  بري  نبيه  الرئيس  يريد  كان 

التقليدية.

الثالثاء  جلسة  تركت  »األخبار«:  وكتبت 

التغيير«  »نواب  على  ارتداداتها  النيابية 

الماضيين  اليومين  في  حرصوا  الذين 

على التواصل لمحاولة ترتيب ما أمكن من 

خالفات وتناقضات داخل كتلتهم التي لم 

ُيَبّت في شأنها رسميًا حتى الساعة.

العمل  طريقة  على  تقتصر  ال  الضبابية 

داخل البرلمان، هي ما زالت تحكم كذلك 

الصورة األوسع، ففيما أشيعت في األسبوع 

السياسية  الورقة  أن  عن  أجواء  الماضي 

باتت  التغيير«  »نواب  عليها  يعمل  التي 

الورقة  على  انطلق  العمل  وأن  جاهزة، 

االقتصادية، التي يفترض أن تبّت بعض 

المقبلين،  اليومين  في  العالقة  بنودها 

تكّتلهم  ركيزة  الورقتان  هاتان  لتشكل 

ذلك  »في  أن  المصادر  أكدت  النيابي، 

مبالغة، وال توافق حتى الساعة على الورقة 

والثوابت السياسية لينتقل الحديث إلى 

»الصورة  أن  مؤكدة  االقتصادي«،  الشق 

تتضح أكثر في اتجاه عدم انضواء النواب 

لكنهم  واحد.  تكتل  في  جميعهم   13 الـ 

يؤجلون قدر اإلمكان انفراط العقد المتوّقع 

إلى أبعد فترة ممكنة، إلمرار استحقاقات، 

أولها انتخاب اللجان بالدرجة األولى. وفي ما 

بعد يستكملون النقاش حول ما إذا كانوا 

وبرنامج  وطريقة  رؤية  على  سيتوّحدون 

الخالفات كثيرة  أن  أو ال، وخصوصًا  عمل 

االقتصادي  المستويين  على  وعميقة 

انطالقًا  والرؤى«.  والتوّجهات  والسياسي 

للمرحلة  وتحضيرًا  األولى  تجربتهم  من 

الثانية المتمثلة بانتخاب اللجان النيابية 

التي يريدونها أكثر نجاحًا وتماسكًا، عقد 

االتفاق  فيه  جرى  اجتماعًا  أمس  النواب 

بحسب المصادر »على الترشح لعضوية 

الحضور  لتثبيت  كافًة  النيابية  اللجان 

هو  الساعة  حتى  حسم  ما  أّن  إال  فيها«، 

لجنة  عن  صليبا  نجاة  النائبة  ترّشح 

المال  والنائب مارك ضو عن لجنة  البيئة 

والموازنة.

متابعات16 السنة )27( - األحد  6 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 5 يونيو 2022م العدد )9771(

األنظار تتجه إلى استحقاق تكليف رئيس للحكومة

لبنـان أمـام شـبـح الفـراغ
بيروت - األناضول - بانتخاب 

رئيس له، أنجز البرلمان 
اللبناني الجديد أول استحقاق 

على عاتقه، لكنه ينتقل 
بذلك إلى مرحلة أكثر تعقيدًا 

نظرًا للتشّعبات السياسية 
في لبنان، ليبقى أمامه 

االستحقاقان األصعب، وهما 
تكليف رئيس حكومة، 

وانتخاب رئيس للجمهورية، 
نظرًا لكون والية الرئيس 

الحالي ميشال عون تنتهي 
هذا العام.

وصول برلمان جديد في لبنان 
يعني تلقائيًا تحّول الحكومة 

الحالية إلى حكومة تصريف 
أعمال، وأنه بات أمام استحقاق 

اختيار شخصية من الطائفة 
السنية لتكليفها برئاسة 

وتشكيل الحكومة الجديدة.

الفرقاء  دأب  الماضية،  السنوات  وخالل 

شخصية  على  التوافق  على  اللبنانيون 

معينة النتخابها، حتى بات اسم الرئيس 

قبل  حتى  مسبقًا،  معروفًا  سيكّلف  الذي 

إجراء االستشارات النيابية الملزمة.

بين  تجري  الملزمة  االستشارات  هذه 

يعمدون  حيث  الجمهورية  ورئيس  النواب 

كل  يختاره  الذي  المرشح  تسمية  إلى 

المنصب،  لهذا  نيابي  تكتل  أو  منهم  نائب 

التي  الشخصية  تكليف  يتم  أن  على 

تحصد أعلى نسبة أصوات.

التي  األخيرة  البرلمانية  االنتخابات  لكّن 

غّيرت  الماضي،  مايو   15 في  أجريت 

يعد  لم  بحيث  النواب،  مجلس  تركيبة 

هناك أكثرية مطلقة ألي من التكتالت، وذلك 

المستقلين  النواب  من  عدٍد  تمكن  بسبب 

ألنهم  »التغييريين«  عليهم  أطلق  وآخرين 

اختراق  من  تشرين،   17 ثورة  نتاج  جاؤوا 

ودخول  لبنان  في  األكبر  التحالفات 

المجلس النيابي.

»حزب  مقاعد  عدد  تراجع  لذلك،  ونتيجًة 

الحر«  الوطني  و»التيار  أمل«  الله« و»حركة 

 ،60 نحو  إلى   71 من  وحلفاءهم  )مسيحي( 

على  موّزعة  المتبقية  الـ68  المقاعد  فيما 

الرياض  من  قريب  بعضها  مختلفة  قوى 

وواشنطن، والبعض اآلخر مستقل.

النواب  انتخب   ،2022 مايو   30 وفي 

»حركة  رئيس  بري  نبيه  بالغالبية 

 4 مّدتها  لوالية  له،  رئيسًا  )شيعية(،  أمل« 

في  التوالي  على  له  السابعة  هي  سنوات، 

هذا المنصب.

من  صوتًا   65 على  عاما(،   84( بري  وحصل 

بورقٍة  نائبًا   23 صّوت  فيما   ،128 إجمالي 

بيضاء، إضافة إلى 40 ورقة ملغاة.

استحقاق  إلى  مّتجهة  األنظار  باتت  واآلن، 

بظل  لتشكيلها،  للحكومة  رئيس  تكليف 

أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البالد. 

ثغرة في الدستور
تنّص المادة 53 من الدستور اللبناني على 

رئيس  يسّمي،  الجمهورية  »رئيس  أن 

رئيس  مع  بالتشاور  المكلف،  الحكومة 

استشارات  إلى  استنادًا  النواب  مجلس 

نيابية ملزمة يطلعه رسميًا على نتائجها«.

الكتل  تزور  النيابية،  االستشارات  وخالل 

وتجتمع  الجمهوري،  القصر  البرلمانية 

له  وتقدم  عون  ميشال  البالد  رئيس  مع 

لرئاسة  ترشحها  التي  الشخصية  اسم 

عون  يحدد  لم  اآلن،  ولغاية  الحكومة. 

من  حيث  النيابية،  لالستشارات  موعدًا 

األسبوع  والموعد  األمور  تنضج  أن  المرجح 

المقبل أو حتى بعده، إفساحًا للمجال أمام 

االتصاالت واللقاءات، وفق المراقبين.

تثار  ما  دائمًا  الدستور  في  ثغرة  وهناك 

يحدد  لم  أنه  وهي  الحاالت،  هذه  مثل  في 

رئيس  تلزم  زمنية  مدة  أّية  صراحًة 

االستشارات  موعد  بتحديد  الجمهورية 

المجال  يفتح  الذي  األمر  ضمنها،  النيابية 

حين  إلى  الفراغ  مدة  إطالة  أمام  واسعًا 

التوافق غالبًا على شخصية معينة.

 ميقاتي األوفر حظًا
أنهيت  الذي   )1989( الطائف  اتفاق  كّرس 

 1975( اللبنانية  األهلية  الحرب  بموجبه 

على  السلطة  اقتسام  معادلة   )1990 ـ 

المناصب  توّزع  التي  المحاصصة  أساس 

بين  طائفّي  أساٍس  على  الرئيسية 

المسيحيين  الثالثة،  األساسية  المكونات 

والسنة والشيعة. وتتوّزع الرئاسات الثالث 

للمسيحيين  الجمهورية  رئاسة  بواقع: 

للمسلمين  الحكومة  ورئاسة  المارونيين، 

حصة  من  البرلمان  رئاسة  لتبقى  السّنة، 

الحكومة  رئيس  ويحافظ  الشيعة. 

اللبناني الحالي نجيب ميقاتي على عالقات 

كما  السياسية،  القوى  مختلف  مع  جيدة 

فريق  ألّي  استفزازيًا  ليس  خطابه  أن 

سياسي، وعالقاته جيدة مع الدول العربية 

توافقية  شخصية  يجعله  ما  واألجنبية، 

بين أركان السلكة التقليديين.

السياسي  المحلل  يرّجح  اإلطار،  هذا  وفي 

تكليف  احتمال  لـ»األناضول«  حمادة  علي 

ميقاتي من جديد لتشكيل الحكومة.

كالم حمادة يتوافق مع المحلل السياسي 

هو  ميقاتي  إن  يقول  الذي  شومان،  توفيق 

الحظوظ  تملك  التي  األسماء  من  واحد 

واألسهم األكبر لتسميته.

أن  لـ»األناضول«  شومان  ويرّجح 

الحكومة  ستترأس  التي  »الشخصية 

بل  كثيرة،  بأصوات  تحظى  لن  المقبلة، 

المرشحين  من  مجموعة  هناك  ستكون 

وَمن  معينة،  أصواتًا  تنال  شخصية  وكّل 

وذلك  تكليفه«،  يتم  األكبر  بالعدد  يحظى 

 3 ووجود  بالبرلمان،  أكثرية  غياب  بسبب 

تكتالت كبرى فيها.

قاسم  السياسي  المحلل  يرى  بدوره، 

ترجيحًا  األكثر  االسَمين  أن  قصير 

للتكليف هما نجيب ميقاتي، ونواف سالم 

جماعة  وبين  بينه  التفاهم  تم  حال  في 

»حزب الله« و»حركة أمل«. 

فيها  ُيطرح  التي  األولى  المرة  ليست  وهذه 

اسم نواف سالم لهذا المنصب، ففي أعقاب 

في  الواسعة  الشعبية  التحركات  اندالع 

لبنان عام 2019، وما نتج عنها من استقالة 

الحريري،  سعد  برئاسة  وقتها  الحكومة 

الذي كان يشغل منصب  ُطرح اسم سالم 

المتحدة  األمم  لدى  الدائم  لبنان  مندوب 

بين العامين 2007 و2017، لكّن )حزب الله( 

اللبناني وحلفاءه عارضوا األمر.

أخرى  أسماء  أن  لـ»األناضول«  قصير  وتابع 

الثاني،  المستوى  في  وتأتي  طرحها  يتم 

النائب  أو  بساط  عامر  االقتصادي  وهي 

السّني عبد الرحمن البزري.

مخاطر داخلية وخارجية
يرّجح مطلعون أن تخفق القوى السياسية 

سنية  شخصية  تكليف  في  اللبنانية 

استمرار  وبالتالي  الحكومة،  لترّؤس 

حكومة تصريف األعمال بعملها إلى ما بعد 

انتخاب رئيس الجمهورية.

حكومة  عمل  »استمرار  أن  حمادة  ويرى 

تصريف األعمال )حكومة ميقاتي الحالية( 

نواب  مجلس  فهناك  ممكن،  غير  أمر 

تركيبة  في  ومتغيرات  ومتحّوالت  جديد 

حكومة  إحياء  يمكن  ال  لذا  المجلس، 

مجلس  توازنات  على  قائمة  مستقيلة 

قديم«.

»استمرار  أن  على  فيشدد  قصير،  أما 

مخاطر  يحمل  األعمال  تصريف  حكومة 

داخلية وخارجية، وليس الخيار المناسب 

من  وهي  جّدي  عمل  لديها  الحكومة  ألن 

رئيس  والية  انتهاء  بعد  البلد  ستدير 

الجمهورية«.

ميشال  اللبناني  الرئيس  والية  وتنتهي 

انتخبه  حيث   ،2022 أكتوبر   31 في  عون 

بذلك  لينتهي   ،2016 عام  البرلمان  أعضاء 

الفراغ الرئاسي الذي استمر 29 شهرًا.

حزب  يرَض  لم  حال  »في  قصير:  ويقول 

وقوى  )مسيحي(،  الكتائب  وحزب  القوات 

وطنية،  وحدة  حكومة  بتشكيل  التغيير، 

يشكل  أن  مارس(   8( اآلخر  للفريق  فممكن 

حكومة لوحده«.

»السياديين«  على  أن  مراقبون  يرى  وهنا، 

وهم  والتغييريين،  مارس(   14 )قوى 

تنظيم  يعيدوا  أن  أكثرية،  معًا  يشكلون 

خلق  أجل  من  بجدية  والعمل  صفوفهم 

االستحقاقات  لمواجهة  حوارية  مناخات 

وإن حصل هذا فسيصّعب مهمة  المقبلة، 

مرشحهم  بإيصال  وحلفائه  الله«  »حزب 

على  حكومة  وتشكيل  الحكومة،  لرئاسة 

قياسهم.

لبنان  أن  يعتبر  حيث  آخر،  رأي  َوِلشومان 

أو  سياسية  حكومة  إلى  بحاجة  ليس 

اختصاصيين(  )من  تكنوقراط  حكومة 

التي  القديمة  الطريق  خريطة  وفق  تعمل 

أّدت إلى انهياٍر شامٍل في لبنان. 

وجزم أنه »بالضرورة أن نذهب إلى حكومة 

سياسية  كانت  إن  النظر  بصرف  طوارئ 

في  االنهيار  لحالة  حدًا  تضع  تكنوقراط،  أو 

البلد«.

أزمة  لبنان  يعاني   ،2019 العام  ومنذ 

تستمّر  مسبوقة،  غير  حاّدة  اقتصادية 

إلى  أّدت  حيث  الوقت،  ذلك  منذ  بالتفاقم 

المحلية  العملة  قيمة  في  قياسّي  انهيار 

في   
ٍّ

شح عن  فضاًل  الدوالر،  مقابل  الليرة 

المواد  أسعار  وارتفاع  واألدوية،  الوقود 

الغذائية.

شكل  على  االتفاق  أن  يعني  تقّدم  ما  كّل 

الحكومة سيكون مهمة صعبة أمام األفرقاء 

السياسيين في لبنان، وسط عدم تحّمل 

البالد صراعات سياسية تساهم في مزيد 

من االنهيار.

الحريري خارج المشهد
»تيار  رئيس  ُيعتبر  كان  لطالما 

سعد  السني  والزعيم  المستقبل« 

الحريري، المرشح األبرز لرئاسة الحكومة.

»تعليق«  أعلن  الماضي،  يناير  في  أنه  إال 

الترشح  الحياة السياسية وعدم  عمله في 

لالنتخابات النيابية األخيرة.

مجال  ال  أنه  مقتنع  »إنني  الحريري:  وقال 

النفوذ  ظل  في  للبنان  إيجابية  فرصة  ألي 

واالنقسام  الدولي،  والتخّبط  اإليراني 

واهـــتـراء  الطائفــيـــة  واســـتعار  الوطني 

الدولة«.

وعن عودة الحريري إلى المشهد السياسي 

غير  األمر  »هذا  إن  حمادة  يقول  اليوم، 

لن  والحريري  المنظور،  المدى  في  مطروح 

يقبل بأن ُيطرح اسمه في رئاسة الحكومة 

قبل رحيل عون من القصر الجمهوري«.

اللبنانية الجديدة لم  إذًا، طبخة الحكومة 

تنضج بعد، فاللبنانيون اعتادوا أال تتشكل 

ألشهر  تستمر  بل  بسرعة،  حكوماتهم 

االقتصادية  األزمة  أن  إال  سنوات،  وحتى 

بجميع  لبنان  على  بظاللها  تلقي  التي 

أطيافه، سحبت من األفرقاء ورقة التفاوض 

حكومة  وجود  ألهمية  نظرًا  والمماطلة، 

انتشال  على  العمل  األولى  مهمتها  ستكون 

الطريق  إلى  وإعادته  االنهيار  من  لبنان 

والمجتمع  اإلقليم  مع  بالتعاون  الصحيح، 

مصّغرة  ساحًة  لبنان  لكون  نظرًا  الدولي، 

لتجاذبات دولية كبرى.

مؤتمر صحفي لنواب »قوى التغيير«

الكتـل النيـابيــة تســتعد
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تحركات لمواجهة األزمة

عــودة للحـــوار السـيــاسـي

األخيرة  األيام  في  السودانية  الساحة  تشهد 

حل  إلى  التوصل  نحو  حثيثة  تحركات 

ضربت  التي  الخانقة  السياسية  لألزمة 

في  وقع  الذي  العسكري  االنقالب  بعد  البالد 

المدنية  بالسلطة  وأطاح  الماضي  أكتوبر 

وأنهى االتفاق الهش بين العسكر والمدنيين 

على إدارة المرحلة االنتقالية.

بانتظام  اآلالف  يتظاهر  الوقت،  ذلك  ومنذ 

على  العسكريين  هيمنة  على  لالحتجاج 

الذي  السودان  في  واالقتصاد  السياسة 

منذ  تقريبًا  انقطاع  بال  جنراالت  يحكمه 

استقالله قبل 66 عامًا.

لالنقالب  السلبية  التأثيرات  وامتدت 

الحياة  مناحي  كافة  إلى  العسكري 

القتل  عمليات  جانب  فإلى  السودانية، 

البالد  شهدتها  التي  المروعة  والتعذيب 

وسقط ضحيتها عشرات المدنيين بحسب 

تتجه  البالد  بدأت  السودان،  أطباء  لجنة 

غير  اقتصادي  انهيار  نحو  كبيرة  بسرعة 

مسبوق خاصة مع تضييق الخناق من جانب 

العسكرية  السلطة  على  الدولي  المجتمع 

المالية  التدفقات  لتراجع  أدى  ما  الحاكمة، 

كان  حين  البالد  إلى  تصل  كانت  التي 

الدكتور عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء.

ومؤخرًا، بدا أن الجميع– بما فيهم الجيش– 

بهذه  تستمر  أن  يمكن  ال  األمور  أن  يدرك 

السيادة  مجلس  رئيس  ليصدر  الطريقة، 

مرسومًا  البرهان  عبدالفتاح  السوداني 

سراح  وإطالق  الطواري  حالة  برفع  أيام  قبل 

بأنه  المجلس  وصفه  فيما  المعتقلين 

»خطوة تهدف إلى تهيئة المناخ للحوار«.

تراجع تكتيكي 
السياسي  المحلل  عبدالعزيز  أشرف  ويرى 

مجلس  تراجع  أسباب  أن  الخرطوم  من 

عن  العسكري  والمكون  السوداني  السيادة 

المكون  مع  الجسور  مد  ومحاولة  تصلبه 

الضغوط  »تكاثف  في  تتلخص  المدني 

وكذا  الداخل،  في  المقاومة  قبل  من  عليهم 

رافضًا  ظل  الذي  الدولي  المجتمع  قبل  من 

الستيالء الجيش على السلطة«.

مع  هاتفية  مقابلة  خالل  العزيز  وأضاف عبد 

الثاني  دويتشه فيله عربية أن »السبب 

االقتصادية، ألن معظم  هو الضغوط 

وعدت  قد  كانت  التي  الدول 

بأنها  السودانية  الحكومة 

اقتصاديًا  دعمًا  لها  ستقدم 

في  الوضع  لتحسين 

عن  عزفت  قد  البالد 

إنها  وقالت  ذلك 

إلى  األمر  علقت 

تشكيل  حين 

مة  حكو

مدنية جديدة«.

مع  »حتى  أنه  السوداني  الخبير  ويرى 

ومجلس  للجيش  المختلفة  المحاوالت 

جديدة  منافذ  إيجاد  في  فشال  فقد  السيادة 

جعلها  ما  االقتصادية،  األزمة  حل  لمحاولة 

مرهونة إلى حد كبير بالحل السياسي«.

ونتيجة لذلك دفعت تلك الضغوط المكثفة 

إلى  لالستجابة  والجيش  السيادة  مجلس 

دعت  التي  السياسي  المناخ  تهيئة  شروط 

االتحاد  من  المؤلفة  الثالثية  اآللية  إليها 

المعنية  الدولية  الحكومية  والهيئة  اإلفريقي 

المتحدة  األمم  وبعثة  )إيغاد(  بالتنمية 

في  االنتقالية  المرحلة  لدعم  المتكاملة 

السودان )يونيتامس(.

إشكاالت  هناك  أن  ومحللون  خبراء  ويرى 

إذ  السوداني،  المواطن  تواجه  حقيقية 

وهناك  يومه  قوت  يملك  أن  يستطيع  ال 

مجاعة  عام  هو  العام  هذا  يكون  بأن  مهددات 

تواجه  مشكالت  وجود  بسبب  السودان  في 

تكاليف  الرتفاع  نظرًا  الزراعي  الموسم 

المزارعين  أن  حتى  اإلنتاجية،  العملية 

البنك  من  االقتراض  بإمكانهم  يعد  لم 

الزراعي، بحسب ما يرى المحلل السياسي 

السوداني أشرف عبد العزيز.

قد  االقتصادية  الظروف  أن  مراقبون  ويعتقد 

النظر  وجهات  لتقريب  األكبر  العامل  تكون 

تقديم  إلى  يحتاج  األمر  لكن  الحوار،  بشأن 

العسكري  المكون  قبل  من  أكبر  تنازالت 

هناك  وأن  خاصة  المدنية،  القوى  لصالح 

اعتقال  جانب  إلى  كبيرة  بشرية  خسائر 

لفقدان  أدى  ما  والقيادات  الشباب  من  الكثير 

لتعود  كبير  بشكل  الجانبين  بين  الثقة 

األمور إلى ما كانت عليه قبل اإلطاحة بنظام 

البشير.

ويعاني ماليين السودانيين من الجوع 

يتصاعد،  والعنف  بالفعل، 

التضخم  نسبة  وبلغت 

 250 االقتصادي 

المائة،  في 

لم  و

أو  الوقود  تكلفة  تحمل  الناس  بإمكان  يعد 

نشرته  تقرير  وفق  األساسية،  المواد  شراء 

صحيفة الغارديان البريطانية.

كل  من  واحدًا  إن  المتحدة  األمم  وتقول 

سودانيين اثنين سيعاني من الجوع بحلول 

نهاية العام 2022 بعد أن حرم االنقالب، الذي 

تقاسما  وأنهى  السلطة  من  المدنيين  أزاح 

العسكريين،  وبين  بينهم  قائما  كان  هشا 

من المساعدات الدولية. 

مخاوف من المالحقة القضائية 
يقول أطباء على صلة بالحركة االحتجاجية 

برصاص  قتلوا  مدنيا   98 إن  السودان  في 

المظاهرات.  على  حمالت  في  األمن  قوات 

بالمظاهرات  سيسمح  إنه  الجيش  ويقول 

السلمية وإنه سيتم التحقيق بشأن القتلى.

ودأبت قوات األمن على احتجاز السياسيين 

صلة  لها  التي  والشخصيات  المعارضين 

االنقالب  أنهى  أن  منذ  االحتجاج  بحركة 

محامون  ويقول  السلطة.  لتقاسم  ترتيبات 

وقالت  االعتقال.  قيد  زالوا  ما  العشرات  إن 

شمل  اإلفراج  قرار  إن  الطوارئ  محامي  لجنة 

24 شخصًا على صلة بالحركة االحتجاجية 
و39  بورتسودان  في  للجيش  المناهضة 

المناطق  أو  الخرطوم  العاصمة  في  شخصًا 

المحيطة بها.

ويرى محللون أن الجيش في السودان لديه 

السلطة  تسليم  تجاه  مفرطة  حساسية 

في  دماء  هناك  اآلن  وخصوصًا  للمدنيين 

تسليم  عند  أنه  يعنى  قد  ما  المشهد، 

مالحقة  تتم  قد  للمدنيين  السلطة 

طين  ر لمتو ا

في تلك الجرائم وبالتالي سيتشدد الجيش 

في اإلمساك بالسلطة.

بإدارة  المتعلقة  المسائل  ذلك  إلى  وتضاف 

تهريب  ومسألة  المركزي  البنك  في  األموال 

يزيد  قد  ما  وهو  للخارج،  السوداني  الذهب 

من تعقد مسألة تسليم السلطة للمدنيين، 

عن  الطرف  بغض  المدني  الطرف  قام  إذا  إال 

السعي خلف مسألة العدالة االنتقالية حتى 

ال تنفجر األمور في السودان.

العزيز  عبد  أشرف  يقول  السياق  هذا  في 

هناك  إن  السوداني  السياسي  المحلل 

العسكري  االنقالب  »بعد  أنه  وهي  معضلة 

واعتقل  مدنيون  وقتل  كثيرة  مآس  وقعت 

المدني  الجانب  ثقة  النعدام  أدى  ما  المئات 

في العسكر وفي ظل هذه الظروف تنخفض 

حول  الطرفين  بين  الحوار  نجاح  فرص 

العودة إلى المسار الديمقراطي«.

تمسك  يزداد  أن  من  البعض  ويخشى 

كانت  أيًا  بالسلطة  العسكري  الجانب 

في  المتورطين  تعرض  من  خوفًا  العواقب 

إلى مالحقات  التي وقعت للمدنيين  المذابح 

السياسي  المحلل  يرى  وهنا  قضائية، 

»الوصول  أن  العزيز  عبد  أشرف  السوداني 

تحتاج  الفريقين  بين  التقاء  نقطة  إلى 

على  البالد  لمصلحة  وتغليب  حصافة  إلى 

أن  الضروري  من  وأنه  األخرى،  المصالح 

أواًل  االنقالبية  الحالة  إنهاء  نحو  األمور  تسير 

ومن ثم تأتي بعدها بقية األمور األخرى«.

ويرى عبد العزيز أن »الجانب المدني نفسه 

خط  هو  األول  فريقين:  إلى  منقسم  اآلن 

الجانب  وهذا  الحية.  الثورة  وهي  المقاومة 

وواضح  حاسم  بشكل  يتبنى 

ة  فكر

العسكر  إبعاد  بمعنى  الجذري  التغيير 

السياسي  المشهد  عن  كامل  بشكل 

وبالتالي هم هم ال يفاوضون وال يشاركون وال 

يساومون وعرفوا برفع شعار الالءات الثالث«.

العزيز  عبد  حسب  اآلخر،  الجانب  وعلى   

التسوية  على  يعتمد  فريق  »هناك 

قوى  وهي  بها  يستهان  ال  قوة  وبه  السياسية 

الشريك  كانت  والتي  والتغيير  الحرية 

األكبر للعسكريين في الحكم لكنهم اآلن في 

حرج ألنهم ال يستطيعون تبني أهداف أخرى 

بخالف أهداف الشارع«.

مع  الفريق  هذا  أن  إلى  العزيز  عبد  ويشير 

في  تم  ما  أن  يرى  لكنه  السياسية  التسوية 

ليس  السياسي  للحل  المناخ  تهئية  إطار 

يحتاج  حقيقيا  إشكاال  هناك  »وأن  كافيًا، 

أكبر  تنازالت  تقديم  إلى  العسكر  من  أيضًا 

حتى يتم البدء في التفاوض«.

المفاوضات  طاولة  إلى  الجلوس  تم  ما  وإذا 

»فمن المؤكد أن المسائل المتعلقة بالعدالة 

أنها  باعتبار  إرجاء  محل  ستكون  االنتقالية 

ستشمل جرائم سابقة أيضا للجرائم التي 

ارتكبت مؤخرًا مثل مذبحة فض االعتصام«.

هل نجحت الضغوط الدولية؟
أكد حزب األمة السوداني في بيان أن قرارات 

مجلس السيادة السوداني تحقق االستقرار 

االنتقالية،  المرحلة  من  المتبقية  الفترة  في 

كما تحقق مطلب المجتمع الدولي واإلقليمي 

الذي ظّل يطالب باستمرار بإجراءات تهيئة 

الحزب  وأشار  السياسية.  للتسوية  المناخ 

التّوتر ما  البرهان، سينهي حالة  أّن قرار  إلى 

بين القوات المسلحة وبين المجتمع الدولي 

واإلقليمي.

كبار  من  وفد  سافر  أبريل،  وفي 

المسؤولين من االتحاد األوروبي 

المتحدة  والواليات 

والمملكة  وفرنسا 

ة  لمتحد ا

»إلظهار  الخرطوم  إلى  والنرويج  وألمانيا 

مدني  والنتقال  السوداني  للشعب  دعمهم 

بيان  في  جاء  ما  وفق  الديمقراطية«،  نحو 

مشترك.

وأعرب أعضاء الوفد عن »القلق من التدهور 

وتعهدوا  السوداني  لالقتصاد  السريع 

وغيرها  اإلنسانية  المساعدات  بمواصلة 

للشعب  المباشرة  المساعدة  أشكال  من 

الصعبة«،  الفترة  هذه  خالل  السوداني 

مدنية  حكومة  تشكيل  أن  على  وشددوا 

دعم  على  للحصول  شرط  مصداقية«  »ذات 

عبء  تخفيف  ذلك  في  بما  دولي،  مالي 

الديون.

ويرى أشرف عبد العزيز المحلل السياسي 

ارتكب  العسكري  المكون  أن  السوداني 

محمد  قام  حينما  للغاية  جسيمًا  خطأ 

رئيس  نائب  )حميدتي(  دقلو  حمدان 

مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع 

بزيارة موسكو ما أدى لموجة غضب غربية 

مع  تزامنت  ألنها  السودانية  القيادة  على 

ألوكرانيا. الروسيل  الغزو 

أن  الواضح  من  بدا  إنه  العزيز  عبد  ويقول 

حميدتي  بين  للغاية  كبيرا  تعاونا  هناك 

مجاالت  عدة  في  الروسية  فاغنر  وشركة 

هذا  وأن  الذهب،  استكشاف  مجال  منها 

جاء في وقت تتخوف فيه الواليات المتحدة 

إطار  في  إفريقيا  في  الروسي  التغلغل  من 

وأن  خاصة  النفوذ،  مناطق  على  الصراع 

روسيا في عهد البشير كانت تستعد إلقامة 

قاعدة لوجستية لها في البحر األحمر.

ألبت  الزيارة  »هذه  أن  العزيز  عبد  ويعتقد 

العسكري،  الجانب  على  بشدة  الغرب 

الغربي  المجتمع  كان  الذي  الوقت  في 

المعسكر  إلى  أقرب  حمدوك  حكومة  يرى 

األميركي والغربي«، وأضاف قائاًل: »أعتقد أن 

الزيارة هي التي جعلت القوى الغربية  هذه 

العسكريين  على  للضغط  موحدة  تبدو 

التيار  لعودة  أخرى  مرة  يستجيبوا  حتى 

المدني إلى العملية السياسية«.

أنه »من  المحلل السياسي السوداني  ويرى 

الواضح جدًا أن هذه الضغوط قد بدأت تؤتي 

اقتصاديًا  يعاني  اآلن  السودان  ألن  كلها 
ً
أ

أن  حتى  ما،  بشكل  محاصرًا  ويبدو  بشدة 

المتحدة  للواليات  السابق  المبعوث 

بد  ال  إنه  بوضوح  قال  الخرطوم  إلى 

العسكريين  على  الضغط  من 

إلى  للعودة  يستجيبوا  حتى 

وأن  الديمقراطي  المسار 

الوحيد  الطريق  هو  هذا 

عبره  يمكن  الذي 

لتسوية  الوصول 

في  سياسية 

السودان«.

يبدو أن السودان قد يشهد خالل األيام المقبلة حوارًا بين 
المكونين المدني والعسكري إثر المبادرة التي قام بها 
مجلس السيادة وبدأ وفقًا لها إطالق سراح المعتقلين 

تمهيدًا لحوار سياسي.. فهل يعود السودان للمسار 
الديمقراطي قريبًا؟
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باريس- أ. ف. ب- على مدى مائة يوم 
منذ بدأ الغزو الروسي ألوكرانيا، تزعزع 
االستقرار في أوروبا وضعف االقتصاد 

الدولي وانقلب النظام العالمي رأسا 
على عقب.

لكن الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين مصر على المضي قدما في 

حملته رغم تدهور االقتصاد الروسي 
واإلخفاقات العسكرية.

فـــي ما يلي تسّلط فرانـس برس 
الضــوء على األمور التي تغّيرت منذ 

24 فبراير.

عزلة روسيا

قبل إطالق روسيا الغزو، كان بوتين محاورا دائما ولو فظا للعواصم 

الغربية. حتى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبله في 

مقر إقامته الصيفي في صيف 2019.

اليوم في وصفه بـ»دكتاتور« بينما  الغربيين ال يترددون  القادة  لكن 

بات الرئيس الروسي معزوال وُفرضت عقوبات على مقّربين منه مثل 

وزير الخارجية سيرغي الفروف الذي كان في الماضي يجري زيارات 

الوضع  على  يسيطر  بوتين  أن  يبدو  داخليا،  وأما  للغرب.  متكررة 

الشائعات  رغم  أوكرانيا،  ضد  حربه  في  بالدعم  يحظى  وحتى  بل 

المتكررة وغير المؤكدة المرتبطة بوضعه الصحي وعدم الرضا في 

صفوف المقّربين منه.

 إعادة رسم خرائط 

أرادت  خاطف  هجوم  بإطالق  المتمثل  األول  هدفها  في  روسيا  فشلت 

لم  أوكرانية  مقاومة  واجهت  إذ  كييف،  على  السيطرة  خالله  من 

يتوقعها الكرملين.

األراضي  في  عميقا  وجودها  ترّسخ  الروسية  القوات  باتت  ذلك،  مع 

أراضي  جميع  انتزاع  على  عازمة  موسكو  تبدو  بينما  األوكرانية، 

منطقة دونباس الناطقة بالروسية.

أعادت رسم خرائط بشكل صارخ من خالل ضمها  أن  سبق لروسيا 

 ،2014 عام  األسود  البحر  على  المطلة  األوكرانية  القرم  جزيرة  شبه 

علما أن المجتمع الدولي لم يعترف بالخطوة قط.

لكن في وقت ال يبدو بوتين في عجلة من أمره لالنسحاب، ما زالت 

أهدافه النهائية غير واضحة.

أوديسا  ميناء  يكون  أن  يمكن  دونباس،  منطقة  سقطت  وإذا 

الجغرافيا  خبير  أفاد  ما  وفق  النار«،  خط  »في  غربا  االستراتيجي 

»الفترة  وأكد  برس.  فرانس  فوشيه  ميشال  السابق  والدبلوماسي 

التي بدأت غير مواتية لألوكرانيين«.

تحالفات روسية 

المتحدة  والواليات  المتحدة  والمملكة  األوروبي  االتحاد  وقف  وبينما 

حيال  االستراتيجيات(  في  االختالف  )رغم  نسبيا  واحدا  صفا 

على  السائد  الموقف  هذا  يكن  لم  روسيا،  على  للضغط  الحاجة 

مستوى العالم.  لم تصدر أي إدانة صينية صريحة للهجوم الروسي 

التي  بكين  مع  عالقاتها  لتوطد  الغرب  في  عزلتها  موسكو  واستغلت 

كانت مشحونة تاريخيا منذ الحقبة السوفياتية.

وبدت الهند التي تعد حليفة رئيسية لروسيا خصوصا في ما يتعلق 

بمبيعات األسلحة متحفظة أيضا.

عدم  على  حريصا  إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وكان 

لمسّيرات  أوكرانيا  استخدام  رغم  موسكو  مع  العالقات  تقويض 

تركيا. 

المعهد  لدى  اإلفريقية  والدبلوماسية  الحوكمة  برنامج  مدير  وذكر 

دول  معظم  أن  غروزد  ستيفن  الدولية  للشؤون  اإلفريقي  جنوب 

مجموعة »بريكس« لالقتصادات الناشئة كانت »مترددة للغاية« في 

تفّضل  إنها  تقول  إفريقيا  في  دوالاً  هناك  أن  »أعتقد  وأفاد  الغزو.  إدانة 

البقاء على الحياد مثل جنوب إفريقيا، لكن يفّسر ذلك على أنه دعم 

لروسيا في هذا الوضع«.

 ناتو مختلف 

غير  والسويد  فنلندا  انضمام  مسألة  كانت  فبراير،   24 قبل 

سلم  عن  بعيدة  األطلسي  شمال  حلف  إلى  تاريخيا  المنحازتين 

األولويات السياسية للبلدين اإلسكندنافيين.

روسيا  مع  برية  حدودا  تتشارك  التي  فنلندا  تقّدمت  اآلن،  لكن 

والسويد التي تعود خالفاتها البحرية مع موسكو إلى قرون، بطلبين 

لالنضمام إلى الناتو.

آالف  األوروبيون  وحلفاؤها  المتحدة  الواليات  أرسلت  األثناء،  في 

الجنود اإلضافيين للمساعدة على حماية حدود دول الناتو مع روسيا 

في بولندا ودول البلطيق.

عقوبات تؤثر على العالم 

فسعت  روسيا،  ضد  األشد  تعد  عقوبات  على  العالم  قوى  اتفقت 

بوتين  وإيذاء  العالمي  االقتصاد  من  األكبر  الجزء  عن  لقطعها 

سياسيا.

التي  روسيا  خارج  بالمستهلكين  اإلضرار  خطر  تحمل  القيود  لكن 

تعد موّردا عالميا رئيسيا للحبوب وما زال األوروبيون يعتمدون على 

على  محدود  حظر  على  األوروبي  االتحاد  واتفق  الطاقة.  من  إمداداتها 

النفط الروسي، لكن الغاز سيمّثل خطوة أخرى.

النمو  على  تؤثر  التي  الحرب  بتداعيات  بأسره  العالم  ويشعر 

وأثارت  والطاقة.  الغذاء  وقطاعي  التوريد  وسالسل  االقتصادي 

التي  إفريقيا  شمال  دول  في  خصوصا  غذائية،  أزمة  من  المخاوف 

تعتمد على الواردات الروسية، بحسب غروزد.

وأشار إلى أن كل ذلك قد يؤدي إلى تداعيات قد تتمثل بـ»انتفاضات 

عالم  هذا  للغاية،  بعيدا  يجري  ما  كان  وإن  حتى  لذا،  تظاهرات.  أو 

مترابط، ويشعر به سكان جنوب الكرة األرضية بالتأكيد«.

مائة يوم على حرب أوكرانيا

نـظـام عـالمـي يتغيـر

قلق من المستقبل

بون العاصفة االقتصادية
ّ
الروس يترق

موسكو - أ. ف. ب - ينتاب القلق 
الميكانيكي إيفان )35 عاما( بينما 

يجلس في مرآبه في جنوب 
موسكو بانتظار االضطرابات 

االقتصادية المقبلة جّراء 
العقوبات الغربية.  بينما ما زالت 

ماليين الدوالرات تتدفق من 
صادرات النفط والغاز على شكل 

احتياطات مالية ونقود، لم تشعر 
روسيا بعد بالتداعيات الكاملة 

لسلسلة العقوبات الغربية التي 
فرضت عليها كرد على غزوها 

ألوكرانيا.  
وتبدو المؤشرات واضحة 

بالنسبة إليفان، إذ بات العثور 
على القطع األجنبية التي يحتاج 
إليها أكثر صعوبة بينما ارتفعت 
األسعار بنسبة 30 في المائة على 

األقل بعدما أوقفت العديد من 
العالمات التجارية الصادرات إلى 

روسيا. 
وقال إيفان الذي رفض اإلفصاح 

عن كامل اسمه »تنفد 
المخزونات. في مرحلة ما، لن 

يبقى أي شيء«. وأضاف أن 
»أصحاب السيارات األجنبية 
يشعرون بالقلق ويفّكرون 

في ما يمكنهم القيام به في 
المستقبل«.

في  المستوردة  القطع  في  نقص  ظل  وفي 

السالمة  السلطات معايير  خففت  المعامل، 

بالنسبة  باالنبعاثات  المرتبطة  وتلك 

مثل  مايو،  في  محليا  المنتجة  للسيارات 

التخلي عن فرض إضافة وسائد هوائية.

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وتحدى 

االقتصاد  أن  على  مصرا  الغربية،  العقوبات 

إلى  وأشار  أقوى  األزمة  من  سيخرج  الروسي 

»إجراءات فوضوية« في أوروبا أدت إلى ارتفاع 

أسعار الطاقة العالمية.

الناجمة  األضرار  أن  إلى  المسؤولون  ويشير 

يتوقع  بينما  موقتة،  ستكون  العقوبات  عن 

في  ثمانية  بنسبة  االقتصاد  ينكمش  بأن 

المائة هذا العام ليعاود النمو في 2024.

 تراجع اإلنفاق 
على  كبيرة  بدرجة  تعتمد  روسيا  لكن 

انطالقا  كثيرة  منتجات  في  الواردات 

السلع  إلى  ووصوال  التصنيع  معدات  من 

االقتصاد  خبراء  يعتقد  فيما  االستهالكية، 

بأن التداعيات األسوأ للعقوبات لم تأت بعد.

واليوم بعد مرور مائة يوم على النزاع، يتحّدث 

عاديين  مواطنين  أو  مسؤولين  سواء  الروس 

في  نقصا  تشمل  مشاكل  سلسلة  عن 

مختلف السلع من الورق إلى األدوية.

مهمة،  بيانات  نشر  عن  السلطات  وتوقفت 

تداعيات  تقييم  الصعب  من  يجعل  ما 

العقوبات.

المتاحة  القليلة  االقتصادية  المؤشرات  لكن 

تشير إلى مشاكل كبيرة.

األموال  رؤوس  على  الصارمة  القيود  وأدت 

الواردات  وانهيار  المرتفعة  الطاقة  وأسعار 

المصرف  دفع  ما  الروبل،  قيمة  ارتفاع  إلى 

الفائدة  معدل  خفض  إلى  الروسي  المركزي 

مسعى  في  الماضي  األسبوع  الرئيسي 

للسيطرة على العملة المحلية.

في   17,8 التضخم  نسبة  بلغت  األثناء،  في 

أعلى  وهو  أبريل،  في  آلخر  عام  من  المائة 

معدل منذ 20 عاما.

القيمة  ضرائب  من  العائدات  وتراجعت 

في  النصف  من  بأكثر  البيعات  أو  المضافة 

أبريل، بينما تتراجع غرامات ضرائب القيمة 

المضافة على المنتجات المستوردة بالثلث 

مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021.

لدى  الضريبية  الممارسات  مدير  وقال 

الروسي  بيل«  »ذي  لموقع  ليغال«  »بيرتش 

أبريل،  »في  غراشيف  أندريه  المستقل 

من  الساحقة  األغلبية  عائدات  تعّرضت 

الشركات في روسيا إلى ضربة«.

التي  تلك  على  فقط  ذلك  يؤثر  »لم  وأضاف: 

تلك  كذلك  بل  روسيا،  في  عملياتها  أوقفت 

الزبائن  تخسر  لكنها  العمل  تواصل  التي 

واألرباح«.

ويبدو هذا التأثير واضحا في شوارع موسكو، 

حيث باتت العديد من المتاجر مغلقة - من 

آند  »إتش  إلى  و»ستاربكس«  »ماكدونالدز« 

إم« و»زارا«.

األوروبي  المركزي  البنك  رئيسة  وحّذرت 

مشاكل  أن  من  أبريل  في  نابيولينا  إلفيرا 

في  سواء  القطاعات،  »كافة  في  تطرأ 

الشركات الكبيرة أو الصغيرة«. 

نقص في األزرار والورق 

أشارت نابيولينا إلى أن الشركات المصّنعة 

األزرار  شراء  في  صعوبة  تجد  لألقمشة 

المواد  في  نقصا  الورق  منتجو  يواجه  بينما 

المبّيضة.

األبيض بشكل كبير  الورق  وارتفعت أسعار 

موسكو  في  التجارية  األعمال  بعض  وبدأت 

طباعة الفواتير على ورق لم يتم تبييضه.

األكثر  والسياحة  الطيران  قطاعا  وكان 

الجوية  الرحالت  خطوط  وقطعت  تضررا. 

بإمكان  يعد  لم  بينما  أوروبا  مع  المباشرة 

في  المصرفية  بطاقاتهم  استخدام  الروس 

الخارج.

بقضاء  الروس  إقناع  على  السلطات  وتعمل 

الصعب  من  بات  لكن  البالد،  داخل  عطالتهم 

جراء  األسود  البحر  ساحل  إلى  الوصول 

الحرب في  الجنوب نتيجة  األجواء في  إغالق 

أوكرانيا.

الروسية  الحديد  سكك  شركة  وأطلقت 

خدمات قطارات إضافية للتعويض عن غياب 

الرحالت الجوية.

والغاز  النفط  أسعار  ارتفاع  يساعد  وحاليا، 

نتيجة الحرب في أوكرانيا في إبقاء االقتصاد 

الروسي صامدا، رغم أنه تم تسريح عشرات 

أو فرض عليهم أخذ إجازات غير  العمال  آالف 

أوقفت  وقت  في  رواتبهم،  خفضت  أو  مدفوعة 

المكّونات  نقص  نتيجة  اإلنتاج  المعامل 

األجنبية.

»ماكرو-أدفايزري«  شركة  مؤسس  وأشار 

الروسي  االقتصاد  ومراقب  االستشارية 

وجه  على  العقوبات  أن  إلى  ويفر  كريس 

الخصوص سددت ضربة للنظام المالي في 

مارس وأبريل. وقال لفرانس برس: »سيبدأ 

خفض الرواتب في األشهر القليلة المقبلة«.

وتابع: »ستتراجع األجور، وسيؤثر ذلك، إلى 

الدخل  على  كبير  بشكل  التضخم،  جانب 

المتاح لألشخاص«.

مالي قوي  أن روسيا في موقع  إلى  ويفر  ولفت 

االقتصاد  مساعدة  على  قادرة  السلطات  وأن 

على الصمود.

األسبوع  هذا  األوروبي  االتحاد  قرار  أن  وأفاد 

الروسية  النفط  واردات  ثلثي  من  أكثر  حظر 

لن يؤثر بشكل الذي كان يأمله كثيرون.

العقوبات  تأثير  يبدأ  »بينما  ويفر:  وقال 

في  نجحت  روسيا  ستكون  النفطية، 

مكان  في  األوروبي  االتحاد  سوق  استنساخ 

آخر« )آسيا على وجه الخصوص(.

أخرى  غربية  إجراءات  أي  أن  من  حّذر  لكنه 

ضد قطاع الطاقة الروسي قد تتسبب بضرر 

أكثر  قطاع  إلى  العقوبات  انتقلت  »إذا  خطير 

تأثيرا: الغاز«.
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نظمتها »مؤسسة قطر« بحضور الشيخة هند بنت حمد

الفعالية الثانية لـ »TED بالعربي« في األردن
تعكس جهود مؤسسة قطر لتعزيز اللغة العربية واالحتفاء بهاتضمنت سلسلة من األنشطة المتنوعة شملت »8« ورش 

والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة  عقدت  قنا-  عمان- 

وتنمية المجتمع، أمس، الفعالية اإلقليمية الثانية 

لمنصة TED بالعربي في العاصمة األردنية عّمان، 

ثاني  آل  حمد  بنت  هند  الشيخة  سعادة  بحضور 

والرئيس  قطر  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

التنفيذي للمؤسسة.

وُأِقيمت الفعالية في إطار الشراكة التي تجمع بين 

التقنية  الحسين  جامعة  في   TEDو قطر  مؤسسة 

التابع  الثقافية  األعوام  برنامج  من  وبدعم  لألعمال، 

لمتاحف قطر.

المسؤولين  من  عدد  حضور  الفعالية  شهدت 

األردنيين، إلى جانب عدد من قيادات مؤسسة قطر، 

ونخبة من الخبراء ومتحدثي TED من جميع أنحاء 

المدارس  من  وخريًجا  طالًبا   62 شارك  كما  العالم، 

ومنها: قطر،  العربية،  البلدان  والجامعات بمختلف 

وفلسطين  والكويت،  وُعمان،  والسعودية،  واألردن، 

في هذا الحدث.

شعار  تحت  مت  ُنظِّ التي  الفعالية،  وتضمنت 

األنشطة  من  سلسلة  بأفكارنا«،  نرتقي  »بقدراتنا 

المتنوعة شملت 8 ورش عمل بعنوان »إطالق العنان 

لإلمكانات«، نظمها شركاء من األردن وقطر، وجدارية 

ا 
ًّ

توضيحي فيديو  تتضمن  التي  قطر  مؤسسة 

قطر،  مؤسسة  عن  بالمزيد  الجمهور  لتعريف 

ورواية  واالبتكار  الفن  إلى معرض فني عن  باإلضافة 

القصص.

 TED لمنصة  الثانية  اإلقليمية  الفعالية  وتعكس 

بالعربي في األردن الجهود التي تبذلها مؤسسة قطر 

والتزام  بها،  واالحتفاء  العربية  اللغة  تعزيز  بغية 

في  األفراد  ُتمّكن  التي  المنصات  بتوفير  المؤسسة 

كافة مناحي الحياة من مشاركة معارفهم وأفكارهم 

وخبراتهم.

أحمد  السيد  ألقاها  رئيسية  بكلمة  الفعالية  بدأت 

قطر  بأكاديمية  االبتكار  مركز  في  ُمعّلم  المنصور، 

للعلوم والتكنولوجيا، إحدى المدارس العاملة تحت 

قطر،  مؤسسة  في  الجامعي  قبل  ما  التعليم  مظلة 

سّلط فيها الضوء على الثراء اللغوي الذي تتمتع به 

من  بها  الناطقين  تمكين  وضرورة  العربية،  اللغة 

تكريس لغتهم إلطالق قدراتهم وإمكاناتهم.

للصانع،  كاألدوات  للناطق  »اللغُة  المنصور:  وقال 

ُيمّكنه تنّوع أدواته من تزيين منتجاته، وال أكثر من 

تلك األدوات في لغتنا العربية، فناطق العربية لديه 

وفرة من المفردات المعجمية والبالغية التي ُتمّكنه 

صورة«.  وأبهى  حّلة  أحلى  في  أفكاره  صياغة  من 

هذه  وأبناء  ألبنائنا  دعوتنا  اليوم  »نؤكد  وأضاف: 

المتنوعة،  أدواتها  استثمار  في  باالستمرار  اللغة 

ألواَن  لُيبصروا  لنساعدهم  عاتقنا  على  تقُع  واألمانة 

واالرتقاء  أفكارهم  للتعبيِر عن  أداًة  لهم  وتكون  اللغة، 

بقدراتهم«.

الكاتب  الزعبي،  نزار  أمير  السيد  ألقى  جانبه،  من 

روى  خطاًبا  الفلسطيني،  المسرحي  والمخرج 

وهي  الصغيرة«،  »أمل  رحلة  الفني  عمله  قّصة  فيه 

 8 مسافة  قطعت  الجئة،  طفلة  تمثل  عمالقة  دمية 

عن  رسالة  إليصال  أوروبا  أنحاء  في  متر  كيلو  آالف 

الالجئين، وأوضح الزعبي لجمهور TED بالعربي أن 

رحلة أمل انطلقت نظًرا للحاجة إلى احترام وتوقير 

الماليين الذين تشردوا وأصبحوا الجئين، ولتسليط 

صعوباٍت  من  الالجئون  به  يمر  ما  على  الضوء 

على  التغلِب  على  بقدرِتهم  واالحتفاء  وتحدياٍت، 

آمنة.  حياة  عن  البحِث  على  وعزيمِتهم  المصاعب، 

عنوان  إلى  اإلنسان  »تقليص  بالقول:  الزعبي  وتابع 

سياسي يسلخ عن الفرد خصوصيته، ويجّرده من 

ا فقط ال غير. 
ًّ

كل ما يملكه ويصنع منه رقًما إحصائي

لن نتعامل مع أمل وكأنها قضية، بل أردنا أن نروي 

أصبحت  سورية  طفلة  قصة  خاصة،  فرديًة  قصًه 

الجئًه ألنها ضاعت في ضباب الحرب«.

شيخة  السيدة  أيًضا  المتحّدثين  بين  من  وكان 

على  تحصل  مكفوفة  ُعمانية  أّول  الجساسي، 

جامعة  من  األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة 

في  تحّدثت  التي  المتحدة،  بالمملكة  بيدفوردشير 

مسيرتها  في  واجهتها  التي  التحديات  عن  خطابها 

للمكفوفين  »نور«  وبودكاست  والمهنية،  التعليمية 

المكفوفين،  لمساعدة  العربية  باللغة  أطلقته  الذي 

وكيف تمّكنت من التغلب عليها.

السهل،  باألمر  ليس  »العمى  الجساسي:  وقالت 

وإنما  خارق،  إنسان  هو  ويجتازه  يتخطاه  من  وال 

الدعم  على  وحصل  واجتهد  سعى  شخص  هو 

ليعيش  ومجتمعه  أهله  من  الالزمة  والمساندة 

يريد  كما  ليكون  وطموحه،  ذاته  ويحقق  حياته 

ويرغب. تخرجُت وحصلت على درجة البكالوريوس 

أنا  األعمال،  إدارة  في  والماجستير  الترجمة،  في 

وإدارة  الترجمة  في  أعمل  حكومية  موظفة  اليوم 

والعطاء ال يتوقف،  والطموح ال يزال متوقًدا،  األعمال 

التي  والمعرفة  التوعية  نشر  مسؤوليتنا  وتظل 

اكتسبناها«.

الثانية  اإلقليمية  النسخة  الفعالية  هذه  وُتشّكل 

لمنصة TED بالعربي، حيث ُأِقيمت الفعالية األولى 

العالمي  القمة  مؤتمر  فعاليات  إطار  في  الدوحة  في 

مبادرات  إحدى   2021 »وايز«  التعليم  في  لالبتكار 

مؤسسة قطر العالمية في التعليم.

ومنذ انطالق المبادرة في عام 2020 بناًء على اإليمان 

األفكار  بقّوة   TEDو قطر  مؤسسة  بين  المشترك 

مليوني  قرابة  اإللكتروني  موقعها  سّجل  وأهميتها، 

 16 من  ألكثر  المنصة  محتوى  وصل  كما  زيارة، 

مليون فرد، وحظي بأكثر من 36 مليون مشاهدة على 

منصات التواصل االجتماعي.

{  أمير نزار الزعبي{  شيخة الجساسي {  أحمد المنصور

توفير منصات ُتمّكن األفراد من 
مشاركة معارفهم وأفكارهم وخبراتهم
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»الرياضة للجميع« يطلق مبادرة »نمشي ألجل البيئة«

أعلن االتحاد القطري للرياضة للجميع حرصه على مواصلة برنامجة الحافل بالعديد من الفعاليات 

واألنشطة الرياضية على مدار العام، من خالل رزنامة تتضمن مجموعة كبيرة ومنوعة من البطوالت 

والبرامج والفعاليات الرياضية.

ينظم االتحاد مبادرة )نمشي ألجل البيئة( اليوم األحد في حديقة 5/  6 من الساعة الخامسة مساًء 

وحتى السادسة بالتعاون مع مجموعة الجري»قطر رن« ومركز أصدقاء البيئة، وهيئة األشغال العامة، 

وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للبيئة، وسوف تتضمن المبادرة المشي لمسافة 5 كم في مسارات 

المشي المخصصة داخل محيط حديقة 5/  6 بهدف تشجيع الجميع على ممارسة نمط حياة صحي.

تأهل عن جدارة للمرحلة األخيرة بالعالمة الكاملة في التصفيات اآلسيوية

أدعم السلة يهزم اإلماراتي »48-54«
فوزا  السلة  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  حقق 

بنتيجة  اإلماراتي  نظيره  على  ومهما  صعبا 

54 - 48 في ختام مباريات التصفيات اآلسيوية 
2025، ليتصدر  التمهيدية لبطولة كأس آسيا 

 6 الكاملة  بالعالمة  العنابي  الوطني  منتخبنا 

المركز  في  اإلماراتي  المنتخب  ويأتي  نقاط، 

برصيد  ثالثا  وعمان  نقاط،   4 برصيد  الثاني 

التي  اإلمارات  ثم  عمان  على  تغلب  أن  بعد   ،2
الثالثة  المنتخبات  وتأهلت  عمان،  على  فازت 

التصفيات. للمرحلة األخيرة من 

وحرص سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني 

ومحمد  السلة،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رئيس 

القطري  االتحاد  رئيس  المغيصيب  سعد 

ومتابعة  حضور  على  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 

وكانت  قوية  جاءت  األمس  مواجهة  اللقاء. 

اإلثارة حاضرة خالل اللقاء، ورغم تقدم العنابي 

بمستوى متميز خالل البداية، إال أن المنتخب 

إنهاء  من  وتمكن  العودة  استطاع  اإلماراتي 

15(، لكن العنابي  الفترة األولى بالتعادل )15 - 

واستطاع  الثانية  الفترة  خالل  من  مجدًدا  عاد 

 34( بنتيجة  متقدم  وهو  لالستراحة  يذهب  أن 

.)27 -

منتخبنا  واصل  االستراحة  من  العودة  وبعد 

الفترة  وأنهى  النتيجة،  في  وتقدمه  تفوقه 

حسم  حتى  وواصل   ،41  -  42 بنتيجة  الثالثة 

المنتخب  حقق  أن  بعد  لصالحه،  المباراة 

العماني  نظيره  على  الفوز  باألمس  القطري 

مباريات  انطالق  في   )62  -  73( بنتيجة 

أن  وبعد  للبطولة،  التمهيدية  التصفيات 

أقيمت الجولة الثانية من التصفيات، وشهدت 

العماني  نظيره  على  اإلماراتي  المنتخب  فوز 

.)65 بنتيجة )74 - 

)قطر  الثالثة  المنتخبات  رسميا  وتأهلت 

من  الثاني  للدور  عمان(  وسلطنة  واإلمارات 

وبعد  المنافسات  انطالق  قبل  التصفيات 

المنتخبات في  انسحاب سيرالنكا، وتتنافس 

بين  بالتساوي  مقسمة  التمهيدية  التصفيات 

تتأهل  بحيث  والشرقية،  الغربية  المنطقتين 

آسيا  لكأس  الرئيسية  التصفيات  إلى  فرق   8
المنتخبات  إلى  لتنضم   ،2025 السلة  لكرة 

كأس  إلى  سابق  وقت  في  تأهلت  التي  الـ16 

تتأهل  أن  على  إندونيسيا،  في   2022 آسيا 

إلى  مجموعة  كل  من  منتخبات   4 أفضل 

الرئيسية. التصفيات 

خالل  التصفيات  من  األولى  النافذة  وانطلقت 

 5 في  وتختتم  الماضي  مايو   31 من  الفترة 

يونيو الجاري، على أن تقام النافذة الثانية من 

 1 التصفيات التمهيدية للبطولة في الفترة من 

إلى 4 فبراير 2023.

الوفود غادرت الدوحة 

في  المشاركة  الوفود  الدوحة  وغادرت 

المؤهلة  اآلسيوية  التمهيدية  التصفيات 

 ،2025 لنهائيات كأس آسيا 

المغادرين  أول  العماني  المنتخب  كان  حيث 

وخسر،  الوطني  منتخبنا  أمام  لعب  أن  بعد 

اإلمارات  أمام  الثانية  المواجهة  خسر  ثم 

المنتخب  أكمل  وبعد  الدوحة،  بعدها  ليغادر 

غادر  وكذلك  الدوحة،  غادر  مباراته  اإلماراتي 

اآلسيوي  االتحاد  ممثلي  من  وبعض  الحكام 

السلة. لكرة 

التصفيات  من  الثانية  الجولة  وستشهد 

جميع  تأهل  المقبل  فبراير  في  المقررة 

األولى  الغرب  منطقة  مجموعتي  منتخبات 

تضم  جديدة  مجموعة  لتكوين  معا  والثانية 

التأهيلية،  نقاطها  مع  وذلك  الستة  المنتخبات 

على أن يخوض كل منتخب ثالث مباريات في 

في  يلتقها  لم  التي  المنتخبات  مع  الدور  هذا 

أول  المجموعة  عن  يتأهل  ثم  ومن  األول،  الدور 

كأس  نهائيات  إلى  مباشرة  منتخبات  أربعة 

.2025 األمم اآلسيوية 

{   منتخبنا هزم اإلماراتي

استديو تحليلي متميز
شهدت مواجهة األمس استديو تحليليا قبل انطالق مباراة 

العنابي واإلماراتي.. أدار االستديو التحليلي لقنوات الكاس 

سهيل بن عمر، بمعاونة كابتن ياسين إسماعيل، ومالك 

سليم في التحليل على المباراة، وعلق على المواجهة 

الخليجية في ختام التصفيات االسيوية التمهيدية لكرة 

السلة كل من أشرف توفيق وجمال السويدي، وقدم 

الجميع مستويات متميزة وراقية ووجد االستديو التحليلي 

والنقل التلفزيوني الكثير من اإلشادة والتقدير للجهد الذي 

قدمه الجميع في إيصال رسالة إعالمية متميزة.

وتحدث االستديو عن تأهل 3 منتخبات من كل مجموعة 

إلى الدور الثاني، ليتم تقسيم هذه الفرق إلى مجموعتين 

)واحدة للمنطقة الغربية وأخرى للمنطقة الشرقية(، على 

أن يتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى التصفيات 

الرئيسية.

وتضم المجموعة الثانية لمنطقة الغرب منتخبات العراق 

وفلسطين والكويت والتي تقام في فلسطين بنفس توقيت 

مباريات مجموعة المنتخب القطري.

{  االستديو التحليلي

محمد المغيصيب: 
حققنا فوزا غاليا ومهما

أعرب محمد سعد المغيصيب رئيس االتحاد القطري 

لكرة السلة عن سعادته بفوز المنتخب القطري في الجولة 

الختامية التصفيات التمهيدية لبطولة كأس آسيا لكرة 

السلة، وتصدره للمجموعة األولى بالعالمة الكاملة.

وقال رئيس االتحاد القطري في تصريح صحفي: نبارك 

لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة 

األولمبية القطرية لهذا اإلنجاز ولسعادة الشيخ سعود بن 

علي آل ثاني رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة السلة.

وقال المغيصيب في تصريح صحفي: قدم العبو المنتخب 

القطري مردودا جيدا خالل التصفيات التمهيدية التي 

احتضنها الدوحة لمدة ثالث ايام متتالية، وتمكنوا من الفوز 

في الجولة األولى على المنتخب العماني وحققوا الفوز على 

منتخب اإلمارات في الجولة الثالثة واألخيرة لتصفيات 

التمهيدية ليتصدروا ترتيب المجموعة األولى بالعالمة 

الكاملة 4 نقاط.. مشيرا إلى ان االستعداد الجيد من خالل 

المعسكر األخير بتركيا والمشاركة في بطولة األلعاب 

الخليجية األخيرة بالكويت كانت من أبرز عوامل تحقيق 

هذا النجاح.

{  المغيصيب يتحدث للزميل عوض

عوض الكباشي  كتب

يواجه المنتخب اإليطالي.. اليوم

عنابي الشاطئية إلى نهائي »التفيا« العالمية
الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  تأهل 

شريف  الثنائي  من  المكون  الشاطئية 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس، 

)الرجال  التفيا  جولة  نهائي  إلى  عالمًيا(، 

المنتخب  على  فوزه  بعد  والسيدات( 

موعد  ليضرب   ..0/2 بنتيجة  االستوني 

من  الرابعة  في  االيطالي  المنتخب  مع 

ثالث  التفيا  بطولة  نهائي  على  اليوم  مساء 

االتحاُد  ينظُمها  التي  ة 
َّ

العالمي الجوالت 

 للكرة الطائرة »FIVB«، والتي تشهُد 
ُّ

الدولي

مشاركة أفضل 16 منتخًبا تحت تصنيف 

إلى   1 من  الفترة  خالل  والمقامة   ،Elite16
الوطني  ُمنتخُبنا  وكان  الجاري،  يونيو   5
ن من الثنائي 

َّ
للكرة الطائرة الشاطئية المكو

)المصنف  تيجان  وأحمد  يونس،  شريف 

نصف  الدور  إلى  تأهل  قد  عالمًيا(،  األول 

النهائي بعد تغلبه على الثنائي النرويجي.

منتخب  مع  األولى  مبارته  األدعم  وخسر 

أليسون  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو البرازيل 

ألبريشت  وجوستافو  سيروتي، 

استطاع  مساًء  نفس  وفي  كارفالهايس، 

ن 
َّ

المكو البرازيل  منتخب  على  يفوز  ان 

فيليب،  غونسالفيس  فيتور  الثنائي  من 

وريناتو أندرو ليما دي كارفالو، بنتيجة 0/2 

وذلك ضمن مباريات المجموعة األولى.

على   0/2 بنتيجة  الفوز  الفريق  وحقق 

قوية  جاءت  مباراة  بعد  النرويجي  الثنائي 

الثالثة  المشاركة  هذه  وتعتبر  ومثيرة.. 

 Elite16 جوالت  في  الوطني،  لُمنتخبنا 

العالمية. {  شريف يونس وأحمد تيجان

تنظمه اللجنة المنظمة لسباق الهجن

انطالق ثاني جوالت المفاريد الصيفي
حضرت اإلثارة والندية والمتعة بقوة في انطالقة 

ثاني جوالت سباق المفاريد الصيفي للعام 2022، 

الذي تنظمه اللجنة المنظمة لسباق الهجن بدورة 

الـ 3 كيلو من مسافة 1500 متر. وفي صباح أمس 

مع  صباحًا  الخامسة  في  الموعد  كان  السبت 

العديد  أفرزت  انطالقة  انطالقة جديدة للصغار، 

يأملون  الذي  الحالل  لمالك  السارة  المفاجآت  من 

للتألق  لتأهيلها  جديدة  مواهب  عن  الكشف  في 

في الميدان خالل السنوات القادمة. وقد حسمت 

المري  المطوع  جابر  علي  صالح  ملك  "الهاللية" 
الشوط  بناموس  بفوزها  االمس،  نواميس  أول 

يكشف  وقوي،  مميز  أداء  بعد  للبكار  الرئيسي 

بعدما  خاصة  المستقبلية،  وقدراتها  موهبتها 

أقرب  عن  مريح  بفارق  الشوط  بصدارة  انفردت 

توقيت  في  والناموس  الفوز  لتحسم  منافسيها، 

زمني قدره 2.10.09 دقيقة. كما قدم "مرسال" ملك 

اعتماده  أوراق  المنصوري  راشد  عبدالله  فيصل 

رسميًا كنجم قادم في ميادين السباقات، بعدما 

قاد مقدمة واحد من أقوى وأفضل أشواط الصباح، 

وتمكن  للقعدان،  الرئيسي  الثاني  الشوط 

"مرسال" من السيطرة بقوة على المقدمة خاصة 
في أمتار الشوط األخيرة ليهدي الناموس لمالكه 

الصباح،  توقيتات  بأفضل  مشجعيه  ويحيي 

بعدما قطع مسافة الـ 1500 متر في توقيت زمني 

الصباح  انطالقات  وتوالت  دقيقة.   2.09.25 قدره 

و5  للبكار  منها   7 خصصت  شوطًا،   12 مدار  على 

للقعدان.

{  من المنافسات 

شكر االتحاد القطري.. والبعثة غادرت إلى الكويت

»النشامى« يختتم 
معسكره في الدوحة

أنهى المنتخب األردني لكرة القدم، معسكره التدريبي في 

العاصمة القطرية الدوحة، ضمن تحضيرات النشامى 

لخوض تصفيات كأس آسيا 2023 والتي تنطلق األربعاء 

القادم في الكويت.

وأجرى االردني تدريبه األخير في الدوحة صباح أمس السبت 

بمركز اللياقة بمقر إقامته، قبل أن يتوجه الوفد مساًء إلى 

الكويت تأهبًا للتصفيات.

وتخلل معسكر النشامى في الدوحة، خوض مباراتين 

وديتين، فاز في األولى أمام الهند 2-0، قبل أن يتعثر أمام 

أستراليا 2-1.

وذكر الموقع الرسمي لالتحاد االردني إلى ان تقدم االتحاد 

األردني لكرة القدم يتقدم بالشكر والتقدير والعرفان، لشقيقه 

االتحاد القطري، على حسن االستقبال والضيافة واالهتمام 

المتواصل، بالمنتخب الوطني األول طوال فترة إقامته في 

الدوحة، وحرصه الشديد على إحاطة وفد النشامى بكافة 

أشكال الرعاية والدعم اللوجيستي، لضمان إنجاح المعسكر 

والتدريبات والمباريات الودية.

ويستهل النشامى مشواره بالتصفيات ضمن المجموعة 

األولى بلقاء نيبال عند العاشرة والربع مساء األربعاء القادم 

-بتوقيت األردن-، ثم يلتقي إندونيسيا بعد ثالثة أيام، على 

أن يختتم مشواره بلقاء الكويت 14 من الشهر الجاري، حيث 

يتأهل بطل المجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات 

تحتل المركز الثاني من المجموعات الست إلى النهائيات 

القارية والتي تقام صيف العام القادم 2023.

وأوضح الموقع الرسمي أن وفد المنتخب األردني المغادر إلى 

الكويت يضم 24 العبًا وهم: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، 

محمود الكواملة، مراد الفالوجي، محمد أبو حشيش، محمد 

الدميري، براء مرعي، يزن العرب، طارق خطاب، عبدالله 

نصيب، إحسان حداد، خليل بني عطية، بهاء عبد الرحمن، 

نور الروابدة، صالح راتب، رجائي عايد، أحمد سمير، محمود 

مرضي، موسى التعمري، منذر أبو عمارة، محمد أبو زريق 

»شرارة«، علي علوان، يزن النعيمات، وحمزة الدردور.

{  منتخب األردن

األهلي يفوز على الجزيرة 
اإلمــــاراتـــــــي »26-28«
فاز فريق األهلي على الجزيرة اإلماراتي بنتيجة 28 /  26، 

في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في انطالق منافسات 

بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الثامنة والثالثين 

لألندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، التي تستضيفها دولة 

الكويت وتستمر لغاية الثاني عشر من شهر يونيو الحالي. 

وحصد األهلي الذي كان قد أنهى الشوط األول من المباراة 

متقدما بواقع 16 /  14، بهذا الفوز أول نقطتين له ضمن 

المجموعة األولى التي تضم أيضا فريقي الكويت الكويتي 

ومسقط العماني، فيما تضم المجموعة الثانية فرق: 

السالمية الكويتي والنجمة البحريني ومضر السعودي.

وقد فاز العب األهلي خالد بلحاج بجائزة أفضل العب في 

المباراة. ويلتقي األهلي مع مسقط العماني في مباراته 

الثانية األحد، قبل أن يختتم مبارياته في الدور التمهيدي 

بلقاء الكويت الكويتي يوم " الثالثاء" المقبل.

وكان قد سبق لألهلي الفوز بلقب بطولة دول مجلس 

التعاون الخليجي لألندية أبطال الكؤوس لكرة اليد وذلك 

في النسخة العشرين التي أقيمت في دبي عام 2000، فيما 

أحرز الغرافة لقب النسخة األخيرة التي أقيمت في الدوحة 

عام 2017 بعد فوزه في المباراة النهائية التي كانت قطرية 

خالصة على الريان بنتيجة 25 /  20.

في انطالق بطولة األندية الخليجية الـ »38« لكرة اليد
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»30« ألف مشجع في ملعب باختاكور
بالعاصمة  المركزي  باختاكور  ملعب  شهد 

مباراة  في  كبيرا  جماهيريا  حضورا  طشقند 

الجولة  ضمن  األوزبكي  ونظيره  العنابي 

الثانية من المجموعة األولى، حيث حرصت 

مبكرا  الزحف  على  األوزبكية  الجماهير 

الدعم  لتقديم  المباراة  ملعب  مدرجات  إلى 

تشجيعها  الجماهير  واستهلت  لمنتخبها، 

الملعب  لدخول  األولى  اللحظة  منذ  لالعبين 

التشجيع  واستمر  اإلحماء،  فترة  خالل 

بصورة حماسية متزايدة على مدار المباراة، 

الملعب  في  الجماهيري  الحضور  وتزايد 

السعة  اكتملت  حيث  مستمر،  بشكل 

انطالقة  مع  تقريبا  للملعب  االستيعابية 

عدد  المنظمة  اللجنة  وأعلنت  المباراة، 

حيث  اللقاء،  نهاية  قبل  الحاضرة  الجماهير 

أوزبكي  مشجع  ألف   30 حوالي  إلى  وصل 

لمنتخب  الكبير  الفوز  أسباب  أحد  كانوا 

{ جمهور أوزبكستانبالدهم.

فرصتنا قائمة.. نيكوالس كوردوفا:

علينا نسيان هذه المباراة
منتخبنا  مدرب  كوردوفا،  نيكوالس  قال 

للمنتخب  المبكر  الهدف  إن  األولمبي، 

الالعبين  على  سلبي  تأثير  له  كان  األوزبكي 

أن  ننسى  وال  للمباراة،  خطتنا  من  وغّير 

مستوى  وقدم  فاجأنا  األوزبكي  المنتخب 

كبيرا واستطاع أن يقتل المباراة مبكرا، وقد 

المباراة  إلى  المستطاع  بقدر  العودة  حاولنا 

ولكن لألسف لم ننجح في مجاراة المنتخب 

المباراة  هذه  نسيان  علينا  ويجب  األوزبكي، 

في  والتركيز  مؤقت  بشكل  تفاصيلها  بكل 

التركماني  المنتخب  أمام  األخيرة  المباراة 

وسنحاول  التأهل،  في  قائمة  فرصتنا  ألن 

معالجة األخطاء وإخراج الالعبين من الحالة 

الالعبين  لياقة  استعادة  ومحاولة  السلبية 

في  مستوى  أفضل  تقديم  أجل  من  سريعا 

المباراة األخيرة بحثا عن الفوز األول والتأهل 

مع  إيران  تعادل  أو  وخسارة  فوزنا  حال  في 

المنتخب األوزبكي.

تجهيز  على  سيعمل  أنه  إلى  كوردوفا  وأشار 

الناحية  من  خاصة  صورة  بأفضل  الالعبين 

الذهنية، ألن الهزيمة بخسارة كبيرة تتطلب 

التحضير  عملية  في  كبيرا  نفسيا  عمال 

للمباراة األخيرة، ونأمل أن يكون الالعبون في 

قمة مستواهم من أجل الدفاع عن فرصتنا. { نيكوالس كوردوفا 

بسداسية أمام منتخب أوزبكستان األولمبي في كأس آسيا

منتخبنا يخسر بفضيحة !

سريعة  المباراة  بداية  وجاءت  هذا 

المحاوالت  في  العنابي  وحاول  وحماسية 

ولكن  األوزبكي،  المنتخب  مباعتة  األولى 

في  والتركيز  الدقة  إلى  افتقدت  محاوالته 

االوزبكي  المنتخب  ورد  االخيرة  اللمسة 

بهجمة  لمنتخبنا  الهجومية  البداية  على  

مباغت  هدف  عن  اسفرت  منظمة  سريعة 

الدقيقة الخامسة عن طريق تصويبه  في 

جالل  جاسور  لالعب  اليسرى  بالقدم  قوية 

حارس  االيسر  بالقائم  ارتطمت  الدىن 

شباكه  وسكنت  زكريا،  صالح  منتخبنا 

معلنة عن هدف التقدم للمنتخب االوزبكي 

قليال،  منتخبنا  أداء  ارتبك  الهدف  بعد 

اتزانهم  إلى  الالعبون  عاد  ما  سرعان  لكن 

وعادو إلى أجواء اللقاء وشن منتخبنا بعد 

النتيجة  تعديل  عن  بحثا  المحاوالت 

في  كان  االوزبكي  المنتخب  دفاع  ولكن 

حالها  على   النتيجة  وابقى  الموعد، 

ليتواصل اللعب بصورة متكافئة بعد ذلك 

على   جديد  دون  وهناك  هنا  من  بمحاوالت 

صعيد النتيجة، ومع تواصل اللعب تمكن 

المنتخب االوزبكي من إضافة الهدف الثاني 

في الدقيقة 20 عن طريق الالعب ايركينوف 

وتسديد  اليسرى  الجهة  من  اختراق  بعد 

من  زكريا  صالح  يتمكن  لم  قوية  كرة 

العنابي نفسه متأخرا  لها ليجد  التصدي 

ملعب  وسط  دقيقة   20 اول  في  بهدفين 

االوزبكية  بالجماهير  آخره  عن  ممتلئ 

الضافة  العبيها  تحفيز  واصلت  التي 

الثاني  الهدف  وبعد  األهداف،  من  المزيد 

عن  بحثا  المحاوالت  بعد  العنابي  شن 

محاوالته  ولكن  الفارق،  وتقليص  فعل  ردة 

اللمسة  في  والتركيز  الدقة  إلى  افتقدت 

المنتخب  لصالح  التفوق  ليبقي  االخيرة 

االوزبكي على  صعيد المستوى والنتيجة 

وكاد المنتخب االوزبكي ان يضيف الهدف 

مع  األيمن  القائمة  تعاطف  لوال  الثالث 

النتيجة بهدفين دون رد،  منتخبنا لتبقى 

األول  الشوط  من  الضائع  بدل  الوقت  وفي 

الثالث  الهدف  االوزبكي  المنتخب  اضاف 

لينتهي  شاييف  نور  الالعب  طريق  عن 

للمنتخب  نظيفة  بثالثية  األولى  الشوط 

األوزبكي.

مع بداية شوط اللقاء الثاني حاول منتخبنا 

الفارق  لتقليص  األول  هدفه  عن  البحث 

ولكن محاوالته افتقدت إلى الدقة والتركيز 

ان  العنابي  وكاد  االخيرة،  اللمسة  في 

عبد  يوسف  طريق  عن  األول  الهدف  يحرز 

في  عرضية  كرة  استلم  عندما  الرزاق 

ضعيفة  الكرة  سدد  ولكنه  رائعة  وضعية 

في يد الحارس االوزبكي، ويتواصل اللعب 

ويجري  ذلك  بعد  المنتخبين  من  بقوة 

الدقيقة  في  اضطراري  تبديل  منتخبنا 

ودخول  لالصابة  على   هاشم  بخروج   58
يضيف   60 الدقيقة  وفي  الجانحي،  احمد 

المنتخب االوزبكي الهدف الرابع عن طريق 

من  خطأ  استغالل  بعد  موف  خوشفي 

النتيجة  لتصبح  ايمن  يوسف  مدافعنا 

اربعة أهداف دون رد وفي الدقيقة 63 اضاف 

عن  الخامس  الهدف  االوزبكي  المنتخب 

الدفاع  ارتباك  مستغال  شاييف  نور  طريق 

من  يمض  ولم  معنويا،  الالعبين  وانهيار 

المنتخب  أضاف  حيث  كثيرا  الوقت 

االوزبكي الهدف السادس عن طريق الالعب 

وتحسم  كثيرا  األمور  لتتعقد  جيانوف 

مبكرا، وفي الدقائق االخيرة تبقى النتيجة 

مستحق  بفوز  اللقاء  لينتهي  حالها  على  

بستة أهداف نظيفة للمنتخب األوزبكي.

{ خسارة ثقيلة للمنتخب

فرصة التأهل 

التزال قائمة في 

الجولة األخيرة 

تلقى منتخبنا األولمبي خسارة ثقيلة من المنتخب األوزبكي 
في المباراة التي جمعتهما أمس على  ملعب باختاكور 

المركزي بالعاصمة االوزبكية طشقند في إطار الجولة الثانية 
من المجموعة األولى لكأس آسيا تحت 23 عاما، وبهذه الخسارة 

الكبيرة وغير المتوقعة يتجمد رصيد العنابي عند نقطة 
واحدة، فيما رفع المنتخب األوزبكي رصيده إلى 6 نقاط في 

صدارة المجموعة األول ويضمن التأهل رسميا، ورغم الخسارة 
الكبيرة والقاسية مازالت فرصة العنابي قائمة في التأهل إلى 
الدور القادم شرط الفوز على  المنتخب التركماني في الجولة 

االخيرة وفوز المنتخب األوزبكي على  اإليراني أو تعادلهما معا. 

صالح زكريا:

خسارة ثقيلة.. أحمد سهيل:

خسارة غير متوقعة

نعتذر لجماهيرنا

تشكيلة العنابي

مبــــاريـــات الـيــــوم 

منتخبنا  حارس  زكريا  صالح  أعرب 

الثقيلة  للخسارة  الشديد  اسفه  عن 

في  وقال  أمس،  المنتخب  تلقاها  التي 

في  نكن  لم  المباراة:  بعد  تصريحات 

منا  المنتظر  المستوى  نقدم  ولم  يومنا 

الخسارة  هذه  على  لجماهيرنا  ونعتذر 

المنتخب  أمام  المتوقعة  غير  الثقيلة 

الخسارة  رغم  وأضاف:  المضيف، 

مازالت  التأهل  في  فرصتنا  الكبيرة 

االخيرة  بالمباراة  نفوز  أن  شرط  قائمة، 

ويفوز  التركماني  المنتخب  على 

وكل  االيراني  على  االوزبكي  المنتخب 

وسنحاول  القدم  كرة  في  وارد  شيء 

لمحو  ممكن  مستوى  أفضل  نقدم  ان 

الصورة المتواضعة التي ظهرنا عليها في 

مباراة أمس أمام المنتخب االوزبكي.

إلى  اعتذاره  سهيل  أحمد  قدم 

جماهيرنا عن الخسارة الثقيلة التي 

نظيره  من  األولمبي  العنابي  تلقاها 

األوزبكي أمس في كأس آسيا، وقال: 

السيناريو  هذا  أبدا  نتوقع  نكن  لم 

تأخرنا  لقد  للمباراة،  الغريب 

ولكن  العودة  وحاولنا  البداية  من 

الفرص  استغل  األوزبكي  المنتخب 

لم  كبيرا  فوزا  يحقق  أن  واستطاع 

نتوقعه. 

تقديم  إلى  نطمح  كنا  لقد  وأضاف: 

بنتيجة  والخروج  أفضل  مستوى 

جيدة، ولكن لألسف جاءت الرياح بما 

بنتيجة  وخسرنا  السفن  تشتهي  ال 

ثقيلة. 

إنها  قال  العنابي  فرصة  وعن 

المنتخب  على  الفوز  شرط  قائمة 

األخيرة  الجولة  في  التركماني 

من  اإليراني  المنتخب  وخسارة 

يكون  أن  ونأمل  األوزبكي،  المنتخب 

المباراة  في  جانبنا  إلى  الحظ 

األخيرة.

صالح زكريا وعلي مال الله ويوسف 

الله  وعبد  سهيل  واحمد  ايمن 

واسامة  جابر  وجاسم  السليطي 

وعبد  طارق  ومصطفى  الطيري 

الرشيد ابراهيم وهاشم علي »أحمد 

الجانحي« ويوسف عبد الرزاق.

)الجولة الثانية كأس آسيا تحت 23 عاما( 

المجموعة الثالثة 

 4:00 الساعة  فيتنام   – الجنوبية  كوريا 

مساء )ملعب لوكوموتيف( 

مساء   6:00 الساعة  ماليزيا   – تايالند 

)ملعب ميلي استاديوم(

{ صالح زكريا )يمين الصورة(

{ أحمد سهيل
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سعد المهندي

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(

TAMIL2:00

TAMIL5:00

TAMIL8:00

TAMIL11:00
سينما المول )2(

HINDI 1:30 

4:30 2 سونيك القنفذ

6:30 2 سونيك القنفذ

HINDI 8:30

11:30 شوهد آلخر مرة علي قيد الحياة
سينما المول )3(

MALAYALAM 1:30

TAMIL 4:00 

7:00مافريك، توب غان

9:15 مافريك، توب غان

MALAYALAM 11:30 

سينما بالزا )1(
TAMIL2:00

TAMIL5:00

TAMIL8:00

TAMIL11:00
سينما بالزا )2(

HINDI 1:30 

HINDI 4:30

TAMIL7:30

10:30شوهد آلخر مرة علي قيد الحياة
سينما بالزا )3(

TELUGU1:45

MALAYALAM 4:30 

7:00مافريك، توب غان

9:15مافريك، توب غان

MALAYALAM11:30

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 اجتماع تنسيقي للمسؤولين

عبر تجارب لباحثين من جامعة قطر

بلدية الشمال تناقش 
استعداداتها للمونديال

تطوير تقنية 
لعالج سرطان القولون

في إطار توجيهات سعادة وزير البلدية الستعدادات دولة 

قطر لتنظيم كأس العالم، عقد السيد/ حمد جمعة 

المناعي مدير بلدية الشمال اجتماعًا تنسيقيًا مع مدراء 

اإلدارات بالبلدية تم خالله استعراض ومناقشة أهم 

استعدادات البلدية ودورها في تنظيم كأس العالم.

ه مدير البلدية باتخاذ كافة 
َّ

وخالل االجتماع وج

اإلجراءات الالزمة إلبراز دور الوزارة والبلدية وجاهزية 

الشواطئ والمتنزهات بالشمال، وإعداد جدول ورديات 

للموظفين والمفتشين على مدار اليوم خالل فعاليات 

كأس العالم بنطاق بلدية الشمال، كما وجه رئيس 

فريق التوعية العامة بالبلدية بإعداد وتنفيذ برنامج 

الستقبال والترحيب بالمنتخب األلماني المشارك 

بكأس العالم 2022 بقطر خالل فترة إقامته وتواجده 

بمدينة الشمال.

ناقشت مؤخًرا أريج علي، خريجة كلية الصيدلة 

بجامعة قطر، أطروحتها للماجستير التي جاءت بعنوان 

»التأثيرات المضادة للسرطان لبكتين الحمضيات 

المعدلة والكركمين في جزيئات الشيتوزان النانوية 

على سرطان القولون«. 

وقام فريق األطروحة بتنفيذ البحث في جامعة قطر 

في كلية الصيدلة، حيث تمحور العمل البحثي 

حول محاولة تعزيز تأثير الكركمين المضاد لسرطان 

القولون، المكون الرئيسي في التوابل الهندية، الكركم. 

وتضمن البحث استخدام مواد طبيعية ضمن توليفة 

جزيئات نانوية لعالج سرطان القولون. وتتكون جزيئات 

النانو من الكيتوزان )المأخوذ من مادة الكيتين، المكون 

الرئيسي للهيكل الخارجي لمفصليات األرجل( وبكتين 

الحمضيات المعدل )من قشرة ثمار الحمضيات(. 

وتشير البيانات المرصودة من البحث إلى أن تأثيرات 

الكركمين المضادة لسرطان القولون قد تعززت عند 

تغليفها في الجسيمات النانوية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال األستاذ الدكتور 

ناشيرو بيال، أستاذ العلوم الصيدلية في جامعة قطر 

والمشرف الرئيسي على أطروحة الخريجة: »يقدم 

بحث أريج آفاق مهمة حول استخدام المواد الطبيعية 

وتطبيق تقنيات صياغة جديدة لمعالجة المشكلة 

القديمة من اآلثار الجانبية الناشئة عن استخدام 

عوامل العالج الكيميائي الحالية«. 

ومن الجدير بالذكر أنه شارك في اإلشراف على هذه 

األطروحة المميزة ُكٌل من: األستاذ الدكتور هشام 

قرشي، أستاذ علم األدوية، بكلية الصيدلة، في تجمع 

التخصصات الصحية، بجامعة قطر واألستاذ الدكتور 

شهاب الدين، عالم أول ورئيس المرفق األساسي لعلم 

األمراض، بمعهد البحوث التحويلية، في مؤسسة حمد 

الطبية.

وبدورها، أكدت الدكتورة فاطمة مريش، رئيس قسم 

األبحاث والدراسات العليا في كلية الصيدلة بجامعة 

قطر، أن هذا المشروع البحثي سيمهد الطريق لعالٍج 

جديد واعد لسرطان القولون.

من جانبها، قالت الخريجة أريج: »أكدت دراستنا 

التأثير المضاد للسرطان للجسيمات النانوية 

المحضرة على خاليا سرطان القولون. وقدمت هذه 

الدراسة بيانات يمكن للباحثين في مجال الرعاية 

الصحية البناء عليها لتحسين نتائج العالج. يشرفني 

أن أتيحت لي الفرصة للعمل في هذا المشروع 

والحصول على مثل هذه النتائج المثيرة لالهتمام«. 

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون الطقس 

المناطق  بعض  على  عالق  غبار  به  اليوم 

الرياح  وتكون  ليال،  رطبا  نهارا،  وحارا  أحيانا، 

على الساحل مغبرة االتجاه، بسرعة أقل من 

 - شرقية  شمالية  تصبح  البداية  في  عقد   3
و10   3 جنوبية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 

عقد، وتتراوح درجة الحرارة في الدوحة ما بين 

30 إلى 41 درجة مئوية.

{ جانب من االجتماع 

الدوحة           $

الدوحة           $

خالل حمالت للبلدية

تنظيف المنطقة الشمالية الساحلية وشاطئ راس النوف

الخور  ببلدية  ممثلة  البلدية  وزارة  نفذت 

التواصل  فريق  مع  بالتعاون  والذخيرة، 

لشؤون  المساعد  الوكيل  بمكتب  المجتمعي 

البلديات وإدارة النظافة العامة وبمشاركة فاعلة 

لتنظيف  حملة  الهندية،  الشباب  لجنة  من 

الذخيرة  لمدينة  الساحلية  الشمالية  المنطقة 

على  المحافظة  بأهمية  المجتمع  توعية  بهدف 

التي  نفايات«  »صفر  حملة  ودعم  العامة  النظافة 

تنفذها الوزارة.

البلديات  في  ممثلة  البلدية  وزارة  وتحرص 

الحمالت  هذه  مثل  تنظيم  على  المختلفة 

المناطق  نظافة  على  الحفاظ  أجل  من  باستمرار 

الساحلية والشواطئ. 

وتهدف حملة »صفر نفايات« إلى الوصول لمستوى 

النفايات كجزء  إدراك المجتمع أهمية  متقدم من 

العديد  تحقيق  وكذلك  الموارد،  استدامة  من 

بما  النفايات  إدارة  لتحسين  الرامية  األهداف  من 

صحة  على  تأثيراتها  من  التخفيف  في  يساعد 

وسالمة المجتمع، إضافة لتحسين جودة الحياة، 

وذلك تحقيًقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

االهتمام  الوطنية ضمن  الحملة  ويأتي إطالق هذه 

تدوير  إعادة  لقضية  قطر  دولة  ُتوليه  الذي  الكبير 

النفايات، وذلك تنفيًذا لتوجيهات القيادة الرشيدة 

النظيفة  الطاقة  نحو  التحول  مواكبة  بضرورة 

المخلفات  تدوير  إعادة  على  والعمل  والمتجددة 

فايات. والنُّ

بتنفيذ  تقوم  البلدية  وزارة  فإن  اإلطار،  هذا  وفي 

والفعاليات  والمبادرات  البرامج  من  العديد 

وإعادة  النفايات  أنواع  كافة  مع  للتعامل 

وإنتاج  الكهربائية  الطاقة  توليد  في  استخدامها 

السماد الزراعي، كما أن مركز معالجة النفايات 

لمعالجة  مركز  أكبر  ُيعد  الذي  للوزارة،  التابع 

النفايات في الشرق األوسط، يقوم بإنتاج السماد 

إلعادة  القابلة  والمواد  الحيوي  والغاز  والكهرباء 

التدوير.

البلدية  بوزارة  العامة  النظافة  إدارة  ونظمت 

وبنك  المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  مع  بالتعاون 

النوف  راس  شاطئ  تنظيف  فعالية  الدوحة 

يوم  بمناسبة  وذلك  والذخيرة،  الخور  ببلدية 

البيئة العالمي تحت شعار: ال نملك سوى أرض 

واحدة. 

25 مشاركا وتم خاللها رفع  وقد شارك في الحملة 

وإزالة 500 كلغ من المخلفات المتنوعة.

الدوحة           $

ت��وع��ي��ة ال��م��ج��ت��م��ع ب��أه��م��ي��ة ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة

دعم حملة »صفر نفايات« التي تنفذها الوزارة
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اإعالن
، الجنسية  يعلن السيد/معاذ محمد بابكر محمد الحاج 
 ،P08211277 رقم:  سفر  جواز  ويحمل   ، سوداني 
 ،29873600187 الشخيص:  الرقم  ويحمل 
بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 
 Muaz Mohamed Babiker محمد.  بابكر  محمد  معاذ 
Mohamed . فمن لديه معارضة ىف ذلك فليتقدم اىل االدارة 
العامة للجوازات خالل 15 يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

اإعالن
يعلن السيد/عقيل محمد حسن عطا الفضيل ، الجنسية 
 ،03327990 رقم:  سفر  جواز  ويحمل   ، سوداني 
 ،27673601195 الشخيص:  الرقم  ويحمل 
بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 
 .  Ogail Mohamed Hassan حسن  محمد  عقيل 
العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  لديه معارضة  فمن 
للجوازات خالل 15 يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

اإعالن
الجنسية   ، ابراهيم  محمد  الرحمن  السيد/عبد  يعلن 
 ،06630365 رقم:  سفر  جواز  ويحمل   ، سوداني 
 ،29673600197 الشخيص:  الرقم  ويحمل 
بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 
لديه  فمن   . عيل  ابراهيم  محمد  الرحمن  عبد 
للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة 
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل 

اإعالن
الجنسية   ، دلول  فهيد  امني  سعيد  السيد/نايف  يعلن 
 ،00278977 رقم:  سفر  جواز  ويحمل   ، فلسطيني 
 ،30299900116 الشخيص:  الرقم  ويحمل 
بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 
معارضة  لديه  فمن   . دلول  امني  سعيد  نايف 
للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف 
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل 

اإعالن
الجنسية   ، دلول  فهيد  امني  سعيد  السيد/جابر  يعلن 
 ،00278989 رقم:  سفر  جواز  ويحمل   ، فلسطيني 
 ،31399900015 الشخيص:  الرقم  ويحمل 
بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن 
معارضة  لديه  فمن   . دلول  امني  سعيد  جابر 
للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف 
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل 

اإعالن
دلول العبد  حمدان  محارب  السيدة/سناء  تعلن 

سفر  جواز  وتحمل  فلسطينية،  الجنسية   ،
الشخيص:  الرقم  وتحمل   ،00278875 رقم: 
اسمها  تغيري  ىف  رغبتها  عن   ،27599900159
فمن  دلول.  حمدان  محارب  سناء  بإسم:  لتصبح 
العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه 
للجوازات خالل 15 يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

اإعالن
تعلن السيدة/زينه مهند موىس عبد الرحمن ابو رحمه

رقم:  سفر  جواز  وتحمل  اردنية،  الجنسية   ،
 ،30440000639 الشخيص:  الرقم  وتحمل   ،675918
زينه  بإسم:  لتصبح  اسمها  تغيري  ىف  رغبتها  عن 
معارضة  لديه  فمن  رحمه.  ابو  موىس  مهند 
للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف 
الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل 

اإعالن
صالح نارص  علوي  عادل  السيدة/نور  تعلن 

رقم:  سفر  جواز  وتحمل  يمنية،  الجنسية   ،
الشخيص:  الرقم  وتحمل   ،08227822
اسمها  تغيري  ىف  رغبتها  عن   ،30988600101
اليافعي.  نارص  علوي  عادل  نور  بإسم:  لتصبح 
العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن 
للجوازات خالل 15 يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.
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سلمان المالك
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اإللفة تقتل الرهبة!
في كتابه »الخرافات المختارة« يحدثنا »الفونتين« 

عن أول رجل رأى الجمل فهرب مذعورا منه، بينما 

تجرأ الثاني على االقتراب منه ولكن على مسافة، 

أما الثالث فوضع رسنا حول رقبته واقتاده!

ذلك أن اإللفة الرافعة للكلفة تجعل كل األشياء في 

هذا الوجود أليفة، ألن ما يبدو رهيبا وغريبا يصبح 

عاديا تماما عندما تتاح ألعيننا برهة من الزمن 

للتكيف!

وبما أني أتحدث في هذا الموضوع، فقد سمعت 

عن حراس كانوا يتخذون مواقعهم على الشاطئ، 

فلمحوا شيئا طافيا من بعيد، فلم يستطيعوا 

أن يقاوموا صرخة من حناجرهم: شراع، شراع، 

سفينة حربية قوية!

وبعد خمس دقائق صارت في أعينهم قاربا صغيرا 

لتقل الناس والبريد، ثم زورقا من خشب صنعه 

أطفال، وأخيرا تبين لهم أنها لم تكن غير مجموعة 

من العصي الطافية على وجه الماء!

 هناك مقولة طريفة »لدوستويفسكي« يمكن االتكاء 

عليها لشرح الفكرة التي أوردها »الفونتين«:

أسهل طريقة لنسيان امرأة تحبها هي أن تتزوجها، 

غير ذلك ستبقى تحبها!

 الفكرة أن األشياء من بعيد يبدو لها هالة تأخذ 

باأللباب، وتجعلنا نرسم لها صورة مثالية، أما 

القرب الزائد منها فيظهرها على حقيقتها!

القمر من األرض يبدو ساحرا وخالبا، شيء معلق 

في السماء بأناقة، مضيء بحنان، ويمكن النظر 

إليه دون أي أذى للعيون، حتى أن الناس من شدة 

افتتانهم بجماله يشبهون أحبابهم به! ولكن القمر 

من قريب ما هو إال جرم سماوي ميت ال حياة فيه، 

مكان أجرد ليس فيه إال الحجارة!

وهكذا الناس!

نحن ننظر إلى حياة المشاهير والنجوم، األثرياء 

والساسة، من الزاوية التي يرينا إياها اإلعالم فقط! 

الجانب المشرق والمثالي الذي ينقصنا نحن 

البشر العاديين!

ولكن صدقوني لو أتيحت لكم فرصة معاشرتهم 

عن قرب فستتغير النظرة كثيرا، وستصبح 

نظرات اإلعجاب نظرات اشمئزاز ربما! أو على األقل 

ستندثر هذه الهالة المحيطة بهم!

ستجدون دائم االبتسام في صوره ومقابالته نكديا، 

والرومانسي الذي تحلم به الفتيات ال تطيقه زوجته 

من شدة عجرفته وإهماله لها!

والتي تتبعون أخبارها من المشاهير لو عشتم 

معها أسبوعا فلن تطيقوا بعد ذلك النظر في وجهها 

دقيقة!

ال تصدقوا كل ما ترونه، من النادر أن يظهر من 

بعيد كل المشهد، خلف الحكاية حكاية أخرى، 

وفي داخل القصة قصة مختلفة تماما، إنهم مثلنا 

تماما لهم عيوبهم، ال يطاقون أحيانا، أو ربما دائما!

»شنتشو - 14«.. تنطلق اليوم

الصينية،  المأهول  الفضاء  وكالة  أعلنت 

الفضائية  المركبة  إطالق  عزمها  عن  أمس، 

المأهولة شنتشو 14 إلى الفضاء صباح أمس 

جيوتشيوان  مركز  من  وذلك  بكين،  بتوقيت 

غربي  بشمال  االصطناعية  األقمار  إلطالق 

الصين.

الوكالة،  مدير  نائب  تشيانغ  شي  لين  وقال 

اإلطالق  مركز  في  ُعقد  صحفي  مؤتمر  خالل 

المركبة  ستقوم  المدار،  دخولها  بعد 

مع  والتحام  سريع  آلي  بالتقاء  الفضائية 

لمحطة  األساسية  للوحدة  الشعاعي  المنفذ 

مع  مجمع  لتشكيل  الصينية،  الفضاء 

 ،3 تيانتشو  الفضائيتين  الشحن  مركبتي 

وتيانتشو 4. 

جيدة  تفتيش  عمليات  إجراء  إلى  وأشار   

شنتشو  الفضائية  المركبة  من  كل  لجودة 

إف،   2 مارش  لونغ  الحامل  والصاروخ   ،14
بينما  جيدة،  بحالة  الطاقم  أن  إلى  الفتا 

تعمل مرافق النظام األرضية بشكل مستقر، 

لإلطالق  االستعداد  أعمال  جميع  أن  موضحا 

اكتملت بشكل أساسي.

مسجد قرطبة
األثرية  المعالم  أكثر  قرطبة  مسجد  يعد 

وجد  الذي  المعماري  )المنهج  المورسكية 

الجزيرة  وشبه  الكبير  المغرب  منطقة  في 

أنه  حتى  شهرة،  اإلسالم(  بعد  اإليبيرية 

تصدر قائمة كنوز إسبانيا الـ12 عام 2007.

صقر  يد  على  هـ   170 عام  وُأسس 

الداخل؛  الرحمن  عبد  قريش 

عبد  ف 
َّ

المطر أبو  وهو 

معاوية  بن  الرحمن 

بن  هشام  بن 

األموي  عبدالملك 

-113( القرشي 

 / هـ   172
788م(،  -731
على  وأنفق 

 100 بنائه 

دينار  ألف 

ألف   80 وقيل 

دينار.

ف  يعر و

قرطبة«  »مسجد 

المسجد  باسم 

كاتدرائية  أو  الكبير 

وسبب  قرطبة،  وجامع 

بالكاتدرائية  المسجد  اقتران 

هو أن المسلمين حين فتحوا قرطبة أقاموا 

الوقت  وبمرور  الكنيسة  بجوار  صلواتهم 

عدد  زاد  ولما  المكان،  في  مسجدا  ابتنوا 

المسلمين وضاق عليهم المسجد ابتاع عبد 

المسيحيين  من  المكان  الداخل  الرحمن 

الجامع،  عليها  فأسس  دينار،  ألف  بـ100 

وأتم أسواره في عام واحد.

المسجد  طراز  على  قرطبة  مسجد  ُبني 

عرضه  حرم  من  ويتألف  بدمشق،  األموي 

 11 إلى  مقسم  متر،   36.8 وعمقه  متر،   73.5

األقواس،  من  صفوف   10 بواسطة  رواقًا، 

أعمدة  على  ترتكز  قوسا   12 منها  كل  يضم 

رخامية وتمتد عموديًا على الجدار الخلفي؛ 

المورسكّية  العمارة  قواعد  ذلك  في  متبًعا 

منطقة  في  وجد  الذي  المعماري  )المنهج 

اإليبيرية  الجزيرة  وشبه  الكبير  المغرب 

في  حدائق   4 وجود  حيث  من  اإلسالم(  بعد 

وزخارف  الرياض،  وُتسمى  المبنى  فناء 

الخشب  من  متقنة  وأرابيسك  هندسية 

والجص.

ضبط »120« قطعة أثرية

سرعة الصوت في المريخ

أثرية  قطعة   120 السبت،  التركية،  السلطات  ضبطت 

قوات  أن  أمنية  مصادر  وذكرت  البالد..  غربي  إزمير  والية  في 

الدرك تلقت معلومات حول وجود محاولة لتهريب قطع أثرية 

ضبطت،  الفرق  أن  وأضافت  بالوالية..  »منمن«  مدينة  في 

الواردة،  المعلومات  خلفية  على  نفذتها  أمنية  عملية  خالل 

للعهود  تعود  مختلفة  قطع  و10  وختمين  أثرية  عمالت   108
الرومانية والبيزنطية والعثمانية.

من خالل الجمع بين أشعة الليزر وميكروفون، يمكن للمركبة 

انتشار  سرعة  في  االختالفات  بدقة  تقيس  أن  المريخية 

الصوت التي تظهر التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

الفرنسية،  »لوموند«  صحيفة  نشرته  الذي  مقالها  وفي 

األميركية  الجوالة  المركبة  إن  مورين  هيرفي  الكاتبة  قالت 

سطح  على  سنة  من  أكثر  منذ  حّطت  التي  بيرسيفيرانس 

في  االختالفات  لقياس  مميزة  طريقة  استخدمت  المريخ 

سرعة الصوت على سطح الكوكب األحمر.

مع  ميكروفوناتها  أحد  بمزامنة  المركبة  وقامت 

»سوبر  الحرارية  الكاميرا  ليزر  أشعة 

اصطدامها  عند  ينتج  التي  كام« 

كوكب  سطح  على  بصخرة 

فترات  على  أصواتا  المريخ 

متقاربة تماًما.

التحوالت  وتتيح 

المسجلة  الصغيرة 

التغيرات  تأثير  تقييم 

واستنتاج  الجوية 

المفاجئة  التغيرات 

بين  الحرارة  بدرجة 

األرض و»سوبر كام«.

المؤلف  قّدم  وقد  هذا 

للدراسة  المشارك 

من  شييد  بابتيست 

مختبر لوس أالموس الوطني 

لهذه  األولى  النتائج  -للتو- 

لعلوم   53 الـ  بالمؤتمر  القياسات 

القمر والكواكب في تكساس.

نافذة على التاريخ

التاريخ  على  الضوء  تركيا  شرقي  إيلي«  »تونج  متحف  يسلط 

مع  الزوار  أعداد  في  زيادة  ويشهد  للمنطقة،  القدم  في  الموغل 

المتحف  ويقع  الربيع.  فصل  في  السياحية  الحركة  انتعاش 

في والية تونج إيلي ويبلغ عدد مقتنياته نحو ألفي قطعة، ويضم 

ويتميز  و»اإلثنوغرافيا«.  و»المكتبة«  »اآلثار«  مثل  مختلفة  اقساما 

ما  الطبيعيين،  و»بولمور«  »مونزور«  واديي  من  بقربه  المتحف، 

الطبيعة.  جمال  مع  التاريخ  في  برحلة  االستمتاع  للزائر  يتيح 

وعمالت  فخارية  وأوان  حجرية  أدوات  المتحف  ويستعرض 

معدنية قديمة، وشواهد قبور، وغيرها من اللقى األثرية التي عثر 

عليها في المنطقة.


