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احتفل معنا بالذکرى السنویة الـ13 لبرنامج نجوم
واحصل علی الکثیر من املکافآت.

الذکرى السنویة

تطبق الشروط واألحکام. 

یسري العرض من 1 یونیو
لغایة 30 یونیو 2022.

 www.retaj-hotels.com

شهده معالي رئيس مجلس الوزراء وتمنى للطلبة التوفيق في خدمة وطنهم

االحتفال بتخريج طلبة العلوم والتكنولوجيا

استعراض الحوار 
االستراتيجي 

السنوي

مناقشة عالقات 
التعاون الثنائي 

بين البلدين

د. النعيمي: 
مشاريع رائدة 
تحاكي حاجات 

سوق العمل

شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس 

الدوحة  الداخلية، حفل تخريج طلبة جامعة  الوزراء ووزير  مجلس 

للعلوم والتكنولوجيا، دفعة »2022« بحرم الجامعة، مساء أمس.

للطالب  بارك  »تويتر«،  موقع  على  الرسمي  معاليه  حساب  وعبر 

والطالبات تخرجهم، وتمنى لهم خالص التوفيق في طريقهم المهني 

من  آيات  ثم  الوطني،  النشيد  بعزف  الحفل  وبدأ  وطنهم.  وخدمة 

النعيمي  ناصر  بن  سالم  الدكتور  قام  ذلك  عقب  الحكيم،  الذكر 

شهادات  بتسليم  والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  جامعة  رئيس 

من  خريجا   »473« عددهم  والبالغ  والخريجات  للخريجين  التخرج 

مختلف التخصصات.

للعلوم  الدوحة  جامعة  لرئيس  كلمة  الحفل  تضمن  وقد 

تحتضن  الجامعة  أن  وأكد  الخريجين،  فيها  هنأ  والتكنولوجيا، 

طالبها وتثق بقدراتهم وتحرص على أن تضع »20« عامًا من الخبرة 

في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني في قطر لتنمية مهاراتهم 

عن  أثمرت  االستراتيجيات  هذه  أن  إلى  مشيرا  معرفتهم،  وتعزيز 

جديدة  برامج  ومنها  المجاالت،  مختلف  في  رائدة  مشاريع  إطالق 

تحاكي حاجات سوق العمل، ليصل عدد البرامج إلى »62«، منها »8« 

برامج تنفرد بتقديمها.

بن  سعد  المهندس  سعادة  أشار  الخريجين،  أمام  كلمته  وفي 

والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  جامعة  تميز  إلى  الكعبي  شريدة 

الذي لم يكن وليد الصدفة، »بل هو نتاج عمل وتعاون متواصل مع 

وتنمية  إعداد  إلى  تهدف  برامج  لبناء  الدولة  في  القطاعات  مختلف 

الوطن في ظل  والتقدم بمؤسسات  التميز  قادرة على  كوادر وطنية 

اقتصاد تنافسي«.

وتم تخريج »115« من كلية إدارة األعمال، و»39« من كلية الحوسبة 

الهندسية،  التكنولوجيا  كلية  من  و»245«  المعلومات،  وتكنولوجيا 

تخريج  الحفل  خالل  تم  كما  الصحية،  العلوم  كلية  من  و»78« 

رعاية  علوم  في  التطبيقي  الماجستير  حملة  من  األولى  الدفعة 

مرضى السكري وتثقيف المرضى. 

ترأس الجلسة الرابعة.. د. المري:

الة للحوار
ّ
مؤتمر العمل منصة فع

 »544« طالبا من »28« جنسية

مدارس مؤسسة قطر تحتفل بخريجيها

مدارس  طالب  من  المئات  يستعد 

وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة 

المجتمع لبدء مرحلة جديدة من رحلتهم 

من  تخرجهم  بعد  وذلك  األكاديمية 

بالمهارات  ُمزودين  المؤسسة  مدارس 

من  أعوام  خالل  حققوها  التي  واإلنجازات 

التعّلم واالستكشاف.

وقد احتفلت ثماني مدارس تندرج تحت 

في  الجامعي  قبل  ما  التعليم  مظلة 

من  طالبا   »544« بتخريج  قطر،  مؤسسة 

وأبدعوا  وابتكروا  تعلموا  جنسية،   »28«

الفريدة  التعليمية  المنظومة  ضمن 

لمؤسسة قطر.

الدوحة           $

وزير الخارجية يجتمع بنظيره األميركي

قطر وأميركا تبحثان آخر المستجدات

الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  واشنطن- 

نائب  ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

بلينكن  أنتوني  السيد  سعادة  مع  أمس، 

وزير خارجية الواليات المتحدة األميركية، 

سعادته  بها  يقوم  التي  الزيارة  خالل  وذلك 

حاليا إلى العاصمة األميركية واشنطن دي 

سي.

بمقر  عقد  الذي  االجتماع  خالل  جرى، 

استعراض  األميركية،  الخارجية  وزارة 

البلدين،  بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

في  السنوي  االستراتيجي  الحوار  وخاصة 

في  األوضاع  وتطورات  الخامسة،  دورته 

االتفاق  محادثات  ومستجدات  أفغانستان، 

في  الحرب  وتداعيات  إيران،  مع  النووي 

من  عدد  مناقشة  إلى  باإلضافة  أوكرانيا، 

االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا 

المشترك.

معرضا »بروجكت قطر 2022« و»قطر للضيافة«.. يخطفان األضواء»إكسون« و»توتال« و»شل« تتنافس على حصة بتوسعة حقل الشمال

مجلة »ذا بانكر« 

»المصرف« أفضل بنك إسالمي
»211.060« مليار ريال 

ارتفاع احتياطي النقد األجنبي

الدوحة           $

المهندس 
الكعبي: إعداد 
كوادر وطنية 

قادرة على التميز

تميز الجامعة 
نتاج عمل 

متواصل مع 
مختلف القطاعات

»8« برامج 

تنفرد الجامعة 
بتقديمها في 

عدة مجاالت
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»NCA« مركز المعلومات الجنائية بالدوحة يوقع مذكرة مع

تعاون خليجي ـــ بريطاني في مكافحة المخدرات
المعلومات  مركز  وّقع  قنا-  الدوحة- 

لمجلس  المخدرات  لمكافحة  الجنائية 

)مقره  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

الوكالة  مع  تفاهم  مذكرة  الدوحة( 

الجريمة  لمكافحة  البريطانية  الوطنية 

لمد  مساعيه  إطار  في  وذلك   ،)NCA(

والمنظمات  المراكز  مع  التعاون  جسور 

والهيئات اإلقليمية والدولية.

في  التعاون  تعزيز  إلى  المذكرة  وتهدف 

المشروع  غير  االتجار  مكافحة  مجال 

بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف 

الكيميائية، والجرائم المنّظمة والخطيرة 

تبادل  خالل  من  بها،  المرتبطة  األخرى 

مكافحة  مجال  في  والخبرات  المعلومات 

الدراسات  وإعداد  الخطرة،  اآلفات  هذه 

والبحوث ذات الصلة.

راشد  صقر  العميد  المذكرة  وّقع 

المريخي مدير المركز، والسيد جيمس 

الخليج  لمنطقة  اإلقليمي  المدير  ميترا 

لمكافحة  الوطنية  الوكالة  في  العربي 

المتحدة. الجريمة بالمملكة 

المريخي  العميد  أشار  المناسبة،  وبهذه 

والشراكة  بالتعاون  المركز  اهتمام  إلى 

بهدف  النظيرة  الجهات  مع  والتنسيق 

في  المتنوعة  الخبرات  من  االستفادة 

مع  والفنية،  األمنية  المجاالت  مختلف 

مطابقة األهداف تجاه مكافحة االتجار غير 

المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، 

على  الكيميائية  السالئف  على  والرقابة 

المستويين اإلقليمي والدولي.

حثيث  بشكل  يتابع  المركز  إن  وقال 

أحدث األساليب لمواجهة الفكر المحترف 

في تهريب المخدرات والجرائم المرتبطة 

وتطوير  المعنية  األجهزة  جهود  ودعم  بها، 

المستويين  على  والتنسيق  التعاون 

االتجار  مكافحة  في  والدولي  اإلقليمي 

والمؤثرات  بالمخدرات  المشروع  غير 

السالئف  على  الرقابة  وفرض  العقلية، 

المنظمة  والجريمة  الكيمائية  والمواد 

ا 
ًّ

محلي الصلة  ذات  للحدود  العابرة 

ا.
ًّ

ا ودولي
ًّ

وإقليمي

مذكرة  توقيع  أن  المركز  مدير  وأضاف 

لمكافحة  الوطنية  الوكالة  مع  التفاهم 

الفوائد  من  بالعديد  سيعود  الجريمة 

آفاق  فتح  على  ويعمل  الجانبين،  على 

تطلعاتنا،  لتحقيق  الجميع  أمام  جديدة 

أواصر  تعزيز  في  يسهم  أن  شأنه  ومن 

التعاون فيما بيننا.

بالمهم  االتفاق  المريخي  العميد  ووصف 

مع  خاصة  الخبرات،  تبادل  إطار  في 

اليوم  »نشهد  وقال:  كبير،  أمني  صرح 

المعلومات  مركز  جهود  ثمرات  إحدى 

لمجلس  المخدرات  لمكافحة  الجنائية 

الرامية  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

مع  والتنسيق  التعاون،  جسور  مد  إلى 

على  األمنية  والمؤسسات  الهيئات  باقي 

الوكالة  تعد  حيث  الدولي،  المستوى 

الجريمة  لمكافحة  البريطانية  الوطنية 

وأحد  بالعالم،  األمنية  الوكاالت  أهم  من 

التي  الرائدة  األمنية  المؤسسات  أهم 

ا«.
ًّ

ا ودولي
ًّ

تسهم في تحقيق األمن إقليمي

بنود  ضمن  احتوت  المذكرة  أن  وأوضح 

االستراتيجية  التقارير  تبادل  على  ُأخرى 

المرتبطة  واإلحصائيات  والتقييمات 

بالمخدرات  المشروع  غير  باالتجار 

الكيميائية  والسالئف  العقلية  والمؤثرات 

بجانب تبادل المعلومات بشأن المسارات 

في  المستخدمة  الجديدة  والوسائل 

المواد  وترويج  وتهريب  إنتاج  عمليات 

المؤتمرات  في  والمشاركة  المخدرة 

والندوات وورش العمل والدورات التدريبية 

ذات الصلة.

بعد زيارة رسمية للبالد

نائب رئيس جمهورية
الهند يغادر الدوحة

الدوحة- قنا- غادر سعادة السيد فينكياه 

الهند،  جمهورية  رئيس  نائب  نايدو 

رسمية  زيارة  بعد  أمس،  صباح  الدوحة، 

للبالد.

وكان في وداع سعادته والوفد المرافق لدى 

سعادة  الدولي،  الدوحة  مطار  مغادرته 

وزير  المريخي  سعد  بن  سلطان  السيد 

وسعادة  الخارجية،  للشؤون  الدولة 

جمهورية  سفير  ميتال  ديباك  الدكتور 

الهند لدى الدولة.

تناقش قانونا بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات

اجتماع للجنة الشؤون 
القانونية بـ »الشورى«

الشؤون  لجنة  عقدت  قنا-  الدوحة- 

الشورى  بمجلس  والتشريعية  القانونية 

السيد  سعادة  برئاسة  أمس،  اجتماًعا، 

الخليفي،  يوسف  بن  عبدالرحمن 

اللجنة،  واصلت  وقد  اللجنة.   رئيس 

قانون  مشروع  مناقشة  االجتماع،  خالل 

على  الحصول  في  الحق  تنظيم  بشأن 

السيد  بحضور  وذلك  المعلومات، 

إدارة  مدير  السادة  خالد  بن  محمد 

الرقابة  هيئة  في  القانونية  الشؤون 

بن  جاسم  والسيد  والشفافية،  اإلدارية 

عبدالرحمن الدرهم رئيس المكتب الفني 

بالهيئة. وفي نهاية االجتماع قررت اللجنة 

رفع تقريرها النهائي لمجلس الشورى.

وزير الشؤون الخارجية السري النكي يجتمع مع سفيرنا

استعراض عالقات التعاون 
بين قطر وسريالنكا

كولومبو- قنا- 

اجتمع سعادة السيد 

جي. إيل. بيريس، 

وزير الشؤون 

الخارجية بجمهورية 

سريالنكا، مع سعادة 

السيد جاسم بن 

جابر آل سرور، 

سفير دولة قطر لدى 

سريالنكا.

 جرى خالل االجتماع 

استعراض عالقات 

التعاون الثنائي بين 

البلدين.

لمؤتمر العمل الدولي

د. المري يترأس الجلسة العامة الرابعة

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري 

 110 الـ  دورته  في  الدولي  العمل  مؤتمر  أن 

مستوى  على  صعبة  ظروف  ظل  في  يأتي 

األمر  العالم،  دول  بمختلف  العمل  قطاع 

بجدية  البحث  الجميع  على  يفرض  الذي 

عن حلول يستطيع من خاللها ممثلو أطراف 

التي  التحديات  تجاوز  من  الثالثة  العمل 

فرضتها األزمات المتتالية.

الدولي  العمل  مؤتمر  بأهمية  سعادته  ونوه 

أطراف  بين  للحوار  فّعالة  منصة  باعتباره 

تتسم  برلمانية  أجواء  في  الثالثة،  العمل 

الفًتا  المتبادل،  واالحترام  التعبير  بحرية 

الحالية  للدورة  المؤتمر  رئاسة  أن  إلى 

بين  ما  التوافق  إيجاد  على  ستعمل 

فّعالة  بتوصيات  للخروج  المشاركين 

ا.
ًّ

لمواجهة التحديات في قطاع العمل عالمي

صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  وأعلن 

المري إقرار تعديالت اتفاقية العمل البحري 

من  بأغلبية  عليها  الموافقة  تمت  التي 

أن  إلى  مشيًرا  للمؤتمر،  العامة  الجمعية 

ا 
ًّ

تاريخي حدًثا  يمثل  التعديالت  هذه  إقرار 

من  يزيد  لما  الدولية،  العمل  لمنظمة  ا  مهمًّ

القطاع  في  للعمال  العمل  بيئة  تحسين 

البحري.

تدخل  أن  المتوقع  من  أنه  سعادته  وأوضح 

حيز التنفيذ في ديسمبر 2024 عقب االنتهاء 

التعديالت  أن  مؤكًدا  التنفيذ،  آليات  من 

معيشة  ظروف  تحسين  في  ستساهم 

وعمل البحارة في جميع أنحاء العالم. 

وأكد رؤساء وفود الدول األعضاء على ضرورة 

االستفادة من الدورة الحالية لمؤتمر العمل 

لقضايا  ناجعة  بحلول  للخروج  الدولي 

مشيدين  العالم،  دول  بمختلف  العمل 

ا، 
ًّ

عالمي العمل  قطاع  في  قطر  دولة  بدور 

واإلسهامات الحقيقية التي تقدمها، ال سيما 

خالل تولي سعادة الدكتور علي بن صميخ 

العمل  مؤتمر  رئيس  نائب  منصب  المري 

الدولي للدورة الحالية. 

ويناقش المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى 

اقتصاديات  تقرير  المقبل  السبت  يوم 

األوكرانية، وتقارير  واألزمة  ا 
ًّ

األقل نمو الدول 

اتفاقيات  بشأن  القانونيين  الخبراء  لجنة 

وتوصيات منظمة العمل الدولية.

للمؤتمر  العامة  الجلسات  ستناقش  كما 

االجتماعي  واالقتصاد  الالئق  العمل  قضايا 

االستراتيجي  والهدف  والتضامني، 

إعالن  متابعة  آلية  من  كجزء  للتوظيف 

العدالة  بشأن  الدولية  العمل  منظمة 

االجتماعية من أجل عولمة عادلة.

ُيعرف  ما  أو  الدولي  العمل  مؤتمر  ويعقد 

باسم »البرلمان الدولي للعمل«، في جنيف 

لمنظمة  العامة  السياسات  لوضع  ا 
ًّ

سنوي

االتفاقيات  ذلك  في  بما  الدولية،  العمل 

بشأن  قرارات  المؤتمر  ويتخذ  والتوصيات، 

الدولية،  العمل  لمنظمة  العامة  السياسة 

أيًضا  وينتخب  والميزانية،  العمل  وبرنامج 

أعضاء مجلس اإلدارة.

 )110( الدورة  في  العمال  مجموعة  ورحبت 

حاليا  المنعقد  الدولي  العمل  لمؤتمر 

بجنيف، باستضافة دولة قطر لمؤتمر األمم 

األقل  بالبلدان  المعني  الخامس  المتحدة 

أن  مؤكدة  المقبل..  العام  في  المقرر  نموًا 

المناسب  الوقت  في  فرصة  يخلق  األمر  هذا 

لتشكيل دعم عالمي أكثر فعالية.

التي  الكلمة  في  العمل  مجموعة  وأضافت 

رئيس  باسشير  كاتلين  السيدة  ألقتها 

المجموعة »أنه مع انتخاب دولة قطر كأحد 

هذا  الدولي  العمل  مؤتمر  رئيس  نواب 

هذا  المناقشة  نتائج  تلهم  أن  نأمل  العام، 

لعام  الدوحة  مؤتمر  أعمال  جدول  األسبوع، 

2023 بشأن القضايا االجتماعية والعمالية 
الرئيسية«.

التحديات  إلى  باسشير  السيدة  وأشارت 

الحروب  بسبب  الماليين  تواجه  التي 

60 صراعا مسلحا  والصراعات.. وقالت »إن 

حول العالم أودى بحياة الماليين، باإلضافة 

إلى كون الحرب في أوكرانيا كارثة إنسانية 

وتهديًدا للنظام متعدد األطراف، فإنها تعطل 

األسعار  ارتفاع  من  وتزيد  التوريد  سالسل 

بينما األجور والمزايا االجتماعية ال تتماشى 

مع هذا االرتفاع«.

دمرت  كورونا  جائحة  أن  إلى  أشارت  كما 

احتمالية  مع  وظيفة،  مليون   255 نحو 

فقر  في  شخص  مليون   860 يعيش  أن 

 250 قدرها  بزيادة  العام،  هذا  بنهاية  مدقع 

توقعت  كما  الماضي..  العام  عن  مليون 

من  شخص  مليون   827 حوالي  يعاني  أن 

سوء التغذية في العام ذاته. وأكدت أن هذا 

الوطنية،  المستويات  الوضع يفرض، على 

والتزامات قانونية لحماية  واجبات أخالقية 

الحقوق اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية 

لمن هم أكثر تضررا وأولئك األكثر ضعفا.. 

لم  إذا  وشيكة  بشرية  كارثة  أن  من  محذرة 

نتصرف بشكل حاسم.

الئقة  وظائف  لخلق  الجاد  بالعمل  وطالبت 

حول  العاطلين  لماليين  للبيئة  وصديقة 

العالم، كما شددت على الحاجة إلى نظام 

على  يقوم  وشامل  وقوي  األطراف  متعدد 

مع  يتماشى  وبما  اإلنمائي  التعاون  تعزيز 

أهداف التنمية المستدامة.

جنيف- قنا- ترأس سعادة 
الدكتور علي بن صميخ 

المري وزير العمل، أمس، 
الجلسة العامة الرابعة 

لمؤتمر العمل الدولي في 
دورته الـ 110، المنعقد في 

جنيف.
وناقشت الجلسة العامة، 
بحضور ممثلي 187 دولة 
من األعضاء في منظمة 

العمل الدولية، تقريري 
مدير عام منظمة العمل 
الدولية ورئيس مجلس 

إدارة المنظمة.

التأكيد على أن إقرار 
تعديالت اتفاقية 

العمل البحري 
ا يمثل حدًثا تاريخيًّ

مجموعة العمال 
تثمن استضافة قطر 

لمؤتمر األمم 
للبلدان األقل نموا

األول،  أمس  الظعاين،  بلدية  احتفلت 

الذي  األغذية  لسالمة  العالمي  باليوم 

الدوحة  مجمع  في  يونيو(   7( يوافق 

مونوبري،  مع  بالتعاون  سيتي  فستيفال 

الجمهور  توعية  الفعالية  تضمنت  حيث 

وأهميته في  اآلمن  والغذاء  الغذاء  بسالمة 

الحفاظ على الصحة. وأكد السيد راشد 

افتتاحه  لدى  البلدية  مدير  الخيارين 

سيبستيان  السيد  بحضور  الفعالية 

فرحات المدير العام لمجموعة »مونوبري« 

قطر على أهمية دور فريق التوعية الفعال 

دور  وأيضا  االحتفاالت  وتنظيم  إعداد  في 

لضمان  بالبلدية  الصحية  الرقابة  قسم 

سالمة الغذاء للمستهلكين.

المال،  نجال  السيدة  أشادت  جهتها،  من 

وكيل  بمكتب  الصحية  المدن  منسق 

بدور  البلديات،  لشؤون  المساعد  الوزارة 

الفعالة  ومشاركاتها  الظعاين  بلدية 

لدعم ملف المدن الصحية. وقد تم توزيع 

أكياس متعددة االستخدام في جميع فروع 

بالمبادئ  مونوبري قطر، تتضمن توعوية 

حسب  الغذاء  سالمة  لضمان  الخمسة 

توصيات منظمة الصحة العالمية. 

في بلدية الظعاين

االحتفاء باليوم العالمي لسالمة األغذية
الدوحة           $



الدوحة - $ - قنا - شهد معالي الشيخ 

ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

للعلوم  الدوحة  جامعة  طلبة  تخريج  حفل 

بحرم  وذلك   ،2022 دفعة  والتكنولوجيا 

الجامعة مساء أمس.

وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني، ثم آيات 

الدكتور  قام  ذلك  عقب  الحكيم،  الذكر  من 

جامعة  رئيس  النعيمي  ناصر  بن  سالم 

بتسليم  والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة 

والخريجات  للخريجين  التخرج  شهادات 

مختلف  من  خريجا   473 عددهم  والبالغ 

التخصصات.

جامعة  لرئيس  كلمة  الحفل  تضمن  وقد 

فيها  هنأ  والتكنولوجيا،  للعلوم  الدوحة 

والسداد  التوفيق  لهم  وتمنى  الخريجين 

تضمن  كما  والعملية.  العلمية  حياتهم  في 

سعادة  الحفل  لضيف  أخرى  كلمة  الحفل 

وزير  الكعبي  شريدة  بن  سعد  المهندس 

الدولة لشؤون الطاقة.

عن  وثائقي  فيلم  عرض  تم  الحفل،  وخالل 

إلى  وتحولها  للكلية  عاما  العشرين  رحلة 

جامعة، إضافة إلى طموحات الخريجين في 

بناء مستقبلهم وتوظيف خدماتهم للمجتمع 

والدولة.

بن  حسن  السيد  سعادة  الحفل  حضر 

الشورى  مجلس  رئيس  الغانم  عبدالله 

وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء 

الدبلوماسية  البعثات  رؤساء  من  وعدد 

مجلس  وأعضاء  الدولة  لدى  المعتمدين 

اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  واألكاديميين  األمناء 

والتدريسية وأولياء أمور الخريجين.

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  وبارك 

الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز 

جامعة  وطالبات  لطالب  الداخلية  ووزير 

الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تخرجهم، وقال 

الرسمي  حسابه  في  تغريدة  عبر  معاليه 

التوفيق  خالص  لهم  »نتمنى  »تويتر«:  على 

في طريقهم المهني وخدمة وطنهم«.

الدكتور  قال  الحفل،  في  كلمته  وخالل 

نعتز  يوم  »إنه  النعيمي:  ناصر  بن  سالم 

به جميعًا ونفخر بوصول دفعة متميزة من 

أبنائنا وبناتنا الخريجين إلى واحدة من أهم 

تخرجهم  حفل  وهو  حياتهم  في  المحطات 

من الجامعة. هذه الجامعة التي نالت شرف 

إنشائها بقرار أصدره حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

 13 رقم  القرار  ورعاه.  الله  حفظه  المفدى، 

وعزيمة  واعتزاز  فخر  معه  حمل   2022 لعام 

رسخ  أن  بعد  األفضل  وتقديم  المثابرة  على 

والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  جامعة  مكانة 

الحبيبة  دولتنا  في  تطبيقية  جامعة  كأول 

وتثق  طالبها  تحتضن  جامعة  وهي  قطر. 

بقدراتهم وتحرص على أن تضع 20 عامًا من 

التقني  والتدريب  التعليم  مجال  في  الخبرة 

وتعزيز  مهاراتهم  لتنمية  قطر  في  والمهني 

معرفتهم وحثهم على اإلنجاز واالرتقاء باألداء، 

االبتكار  نحو  والسعي  واآلخر  الذات  وتطوير 

االستدامة  ويحقق  المجتمع  يخدم  الذي 

أثمرت  وقد   .2030 قطر  رؤية  إطار  في 

وتنفيذها  وضعها  تم  التي  االستراتيجيات 

بعناية بالتعاون مع مختلف الجهات الرائدة 

الرسمية والخاصة عن إطالق مشاريع رائدة 

جديدة  برامج  ومنها  المجاالت  مختلف  في 

عدد  ليصل  العمل  سوق  حاجات  تحاكي 

ومنها   62 إلى  الجامعة  تقدمها  التي  البرامج 

للعلوم  الدوحة  جامعة  تنفرد  برامج   8
المصرفية  وهي:  بتقديمها  والتكنولوجيا 

والتكنولوجيا المالية، علم البيانات والذكاء 

التصوير  التنفسي،  العالج  االصطناعي، 

واإلنتاج  الرقمي  التواصل  الطبي،  اإلشعاعي 

الكهربائية  الطاقة  في  الهندسة  االعالمي، 

اإلنشاءات،  هندسة  المتجددة،  والطاقة 

وأنظمة  اآللي  التشغيل  في  الهندسة 

التحكم«. 

سعادة  أشار  الخريجين،  أمام  كلمته  وفي 

المهندس سعد بن شريدة الكعبي إلى تميز 

جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الذي لم 

يكن وليد الصدفة، »بل هو نتاج عمل وتعاون 

الدولة  في  القطاعات  مختلف  مع  متواصل 

كوادر  وتنمية  إعداد  إلى  تهدف  برامج  لبناء 

وطنية قادرة على التميز والتقدم بمؤسسات 

وتأخذ  تنافسي،  اقتصاد  ظل  في  الوطن 

ومنها  العمل،  سوق  متطلبات  االعتبار  بعين 

بال شك متطلبات قطاع الطاقة«.

الخريجين  الكعبي  الوزير  سعادة  وخاطب 

قائال: »نحتفل معكم اليوم بوصولكم إلى أولى 

محطات النجاح على طريق طويل من الجهد 

تنتقل  مفصلية  محطة  وهي  والمثابرة، 

الحياة  دروب  إلى  الدراسة  مقاعد  من  بكم 

بشهادة  منكم  فرد  كل  وينطلق  العملية. 

ملحة  حاجة  تلبي  عملية  وخبرة  ومؤهالت 

إلى  منكم  كٌل  وسينضم  الدولة.  القتصاد 

إحدى مؤسسات قطرنا الغالية، وستعملون 

في  واالختصاصيين  الخبراء  من  نخب  مع 

جميع المجاالت؛ فتعلموا منهم وابنوا عالقات 

المتبادلة  الثقة  أساسها  ومتينة  ناجحة 

التي  النوعية  باإلضافات  افتخروا  واالحترام. 

ستحققونها واحِرصوا دومًا على التطلِع ُقُدمًا 

نحو المحطات القادمة، فالمستقبل أمامكم 

والغد ملك لكم«.

بن  سعد  المهندس  سعادة  واستذكر 

والعملية  العلمية  مسيرته  الكعبي  شريده 

قال  للخريجين  بنصيحة  كلمته  مختتما 

عنها  وابحثوا  تقودكم،  المعرفة  »دعوا  فيها: 

نجاحًا  تزيدكم  بأن  كفيلة  فهي  باستمرار، 

نجاحاتكم  من  تعلموا  وابتكارًا.  وحكمًة 

تواضعوا  أخطائكم.  من  تتعلمون  كما 

كونوا  حولكم.  هم  من  مساهمات  وقِدروا 

بعضكم  وساندوا  زمالئكم،  على  حريصين 

اإليجابية  الطاقة  وكونوا  سويًا،  وتعاونوا 

ولذويكم  لكم  أبارك  القادمة.  لألجيال  والقدوة 

الدولة  لمؤسسات  وأبارك  بنجاحكم 

استكمال  في  معًا  لنساهم  إليها  انضمامكم 

قطر  الحبيب  بلدنا  اقتصاد  ازدهار  مسيرة 

حضرة  لسيدي  الرشيدة  القيادة  ظل  في 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمِو  صاحب 

ثاني حفظه الله ورعاه«.

فهي  الجامعة  حول  الحقائق  بعض  وفي 

وخريجة  خريج   7000 من  بأكثر  تفتخر 

محليًا  قطر  دولة  خدمة  في  يساهمون 

وعالميًا، وتضم أكثر من 5000 طالب وطالبة 

البرامج  مختلف  في  دراستهم  يتابعون 

التعليمية المطروحة، وأكثر من 70 جنسية 

ويجمعها  الطالبي  التنوع  ُتغني  مختلفة، 

مستقبل  لتحقيق  والمثابرة  التعلم  حب 

دفعة  استالم  على  الحضور  شهد  أفضل. 

خاص  جديد  تخرج  بزي  لشهاداتهم   2022
بالجامعة صممته ونفذته دار أزياء قطرية.
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معاليه بارك للخريجين وتمنى لهم التوفيق في طريقهم المهني وخدمة وطنهم

رئيس الوزراء يشهد تخريج طالب »العلوم والتكنولوجيا«
عددهم »473« خريجا من مختلف التخصصات بالجامعة

تعلموا منهم وابنوا عالقات ناجحة ومتينة أساسها الثقة المتبادلة واالحترام

الكعبي: ستعملون مع نخب من الخبراء واالختصاصيين في جميع المجاالت

د. النعيمي: الجامعة 
تحتضن طالبها 
وتثق بقدراتهم 

تنمية مهاراتهم 
وحثهم على اإلنجاز 

واالرتقاء باألداء
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استعراض عالقات التعاون الثنائي

المـريـخـــي يجـتـمـــع
مـــع سـفير سلطنــة عـــمـان

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة السيد سلطان 

للشؤون  الدولة  وزير  المريخي  سعد  بن 

نجيب  السيد  سعادة  مع  أمس،  الخارجية، 

عمان  سلطنة  سفير  البلوشي  يحيى  بن 

لدى الدولة. جرى خالل االجتماع استعراض 

عالقات التعاون الثنائي.

لمساندة ضحايا اإلرهاب

»الشورى« يشارك في مؤتمر برلماني دولي

الشورى،  مجلس  شارك   - قنا   - روما 

رفيع  البرلماني  المؤتمر  في  أمس، 

اإلرهاب،  ضحايا  لمساندة  المستوى 

الذي يستضيفه مجلس النواب اإليطالي 

على مدى يومين، بتنظيم من مكتب األمم 

المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية 

في منع اإلرهاب ومكافحته )مقره الدوحة( 

بالشراكة مع مجلس الشورى، وعدد من 

االتحادات البرلمانية. مثل المجلس في 

المؤتمر كل من سعادة السيد سعد بن 

عبدالله  السيد  وسعادة  المسند  أحمد 

مجلس  عضوي  السبيعي،  ناصر  بن 

الشورى.

الجلسة  في  ألقاها  التي  كلمته  وفي 

السيد  سعادة  أكد  للمؤتمر،  االفتتاحية 

أهمية  السبيعي  ناصر  بن  عبدالله 

اإلرهاب  لخطورة  نظرًا  المؤتمر  موضوع 

البشرية  على  السلبية  وانعكاساته 

واألثر  الدوليين،  والسلم  األمن  وعلى 

على  يخلفه  الذي  الجوانب  متعدد 

أو  الجسدية  الناحية  من  سواء  ضحاياه 

والنفسية. النواحي االجتماعية  من 

وأشار إلى ضرورة تكثيف جهود المجتمع 

لمكافحة  تضامنه  وتعزيز  الدولي 

والعمل  العنيف  والتطرف  اإلرهاب 

لينالوا  للعدالة  اإلرهابيين  تقديم  على 

اإلجراءات  كل  اتخاذ  بجانب  جزاءهم، 

ضحايا  ودعم  لحماية  والضرورية  الالزمة 

اإلرهاب، والعمل على سن قوانين وطنية 

ودولية في سبيل تحقيق ذلك.

الذي  الكبير  بالعمل  كلمته  في  وأشاد 

هذا  في  المتحدة  األمم  منظمة  به  تقوم 

المتحدة  األمم  مكتب  عبر  الميدان، 

المتحدة  األمم  ومكتب  اإلرهاب  لمكافحة 

إلى  الفتًا  والجريمة،  بالمخدرات  المعني 

التنسيق  في  للبرلمانيين  المهم  الدور 

فيما بينهم لتعزيز وتقوية جهود مكافحة 

اإلرهاب والتطرف العنيف.

سعادته  نوه  السياق،  هذا  وفي 

مكتب  بها  يقوم  التي  الدؤوبة  بالجهود 

اإلرهاب  لمكافحة  المتحدة  األمم 

المعني  المتحدة  األمم  برنامج  ومكتب 

اإلرهاب  منع  في  البرلمانية  بالمشاركة 

يلقى  والذي  الدوحة  ومقره  ومكافحته 

قطر  دولة  وحكومة  الشورى  مجلس  من 

أن  يذكر  مبادراته.  لكافة  الدعم  كل 

عدة  جلساته  ضمن  يتناول  المؤتمر 

في ضمان  البرلمانيين  دور  منها:  محاور، 

نطاق  على  النزوح  لمعالجة  االستجابة 

العيش  في  الحق  وانتهاكات  واسع، 

الصحية  والرعاية  والتعليم  والمأوى 

إلى  باإلضافة  اإلرهاب،  لضحايا  والحرية 

المدني  المجتمع  دور جماعات ومنظمات 

في  والبرلمانية  الوطنية  الجهود  دعم  في 

دعم ضحايا اإلرهاب وضمان الوصول إلى 

العدالة.

السبيعي: ضرورة العمل على تقديم اإلرهابيين للعدالة لينالوا جزاءهم

حول مشكالت يعاني منها العالم

طالب »جورجتاون« يتوصلون لحلول مبتكرة

المكثفة  العمل  معسكرات  وأقيمت 

قطر،  في  جورجتاون  جامعات  حرم  في 

وفرجنيا  قطر،  في  أم  أند  أيه  وتكساس 

بمثابة  وكانت  قطر،  في  كومنولث 

مبادئ  على  مبنية  عمل  لفكرة  حاضنة 

إلعادة  يصمم  الذي  التدويري  االقتصاد 

في  الملوثات  وإزالة  النفايات  استخدام 

كل خطوة من دورة حياة المنتج.

جامعة  من  طالب  أربعة  وشارك 

ريناد  بينهم  من  قطر،  في  جورجتاون 

الخليفة وأولوكبيك كازييف )كالهما من 

ساعات  على  حصلوا  الذين   )2025 دفعة 

متطلبات  الستكمالهم  معتمدة  أكاديمية 

مشروعهم  جانب  إلى  اإلضافية  الجامعة 

المتنوع  فريقه  إلى  إشارة  وفي  النهائي. 

الشريكة  الجامعات  من  الطالب  من 

»يتكون  أولوكبيك:  قال  قطر،  لمؤسسة 

إدارة  هي  تخصصات  عدة  من  الفريق 

األعمال، والهندسة الكيميائية، والهندسة 

لقد  الدولي.  واالقتصاد  الميكانيكية، 

طرحها  تم  التي  لألفكار  متحمًسا  كنت 

وتبادلها بنشاط في مناقشاتنا«.

وعملت مبادرة »المنتج X« أيًضا كمنصة 

هيئة  وأعضاء  الطالب  بين  للتواصل 

تجاريا  والمعنيين  والمجتمع  التدريس 

لتنمية قدرة قطر  الصناعة كوسيلة  في 

على االبتكار، كما توضح عالمة االجتماع 

مساعد  شويتز،  كريستين  الدكتورة 

في  والمناهج  األكاديمي  لإلرشاد  العميد 

فريق  وعضو  قطر  في  جورجتاون  جامعة 

فتقول:  األساسي،   »X »المنتج  تطوير 

أن  نريد  مترابط،  عالمي  اقتصاد  »في 

المشكالت أكثر  أن معظم  الطالب  يعرف 

تعقيًدا بكثير مما تظهر ألول مرة، ويمكن 

أن يكون لديهم حلول متعددة«.

قطر  في  جورجتاون  خريجو  شارك  وقد 

العليا  الدراسات  برنامج  في  المشاركون 

المشروع،  في  أيًضا  التعليمية  بالمدينة 

حل  في  مهاراتهم  المشاركون  وحشد 

القيادية  ومهاراتهم  التعاونية  المشكالت 

من خالل العمل على معالجة كل جانب 

من جوانب علبة الطعام المستدامة التي 

تصميم  من  بداية  النفايات،  من  تقلل 

والقضايا  المواد،  مصادر  إلى  المنتج، 

ذات  والسياسات  بالقوانين  المتعلقة 

النفايات  وإدارة  العمل  وجوانب  الصلة 

وسلوك المستهلك.

شيويتز:  الدكتورة  تقول  هذا  وعن 

»يسلط النطاق الشامل للمشروع متعدد 

التخصصات والمراحل التعليمية الضوء 

على اإلمكانات الهائلة لرؤية مؤسسة قطر 

الجامعات،  متعددة  تعليمية  لحاضنة 

تتمثل في المدينة التعليمية، في الجمع 

بين الطالب والباحثين من التخصصات 

يمكنهم  الذين  المتنوعة  األكاديمية 

من  معقدة  مشكلة  تناول  في  البدء 

التي  الفريدة  النظر  ووجهات  القوة  نقاط 

»المشروع  فرق  وقدمت  بها«.  يتميزون 

غداء  مأدبة  في  النهائية  مشاريعهم   »X
»شيف  مطعم  في  أقيمت  احتفالية 

وحصل  التعليمية،  بالمدينة  غاردن« 

كما  بالمشاركة،  شهادات  على  الجميع 

للمنتج  جديد  لتحدي  الخطط  وضع  تم 

 .2023 ربيع  في  الدراسية  للفترة   X
من   X للمشروع  األصلية  الفكرة  نشأت 

االستهالكي  المنتج  استدامة  تحدي 

قطر.   في  أم  أند  ايه  تكساس  بجامعة 

وضم فريق تطوير المنتجات X المتعددة 

محمود  ود.  المهندي،  ظبية  د.  أيًضا 

الرواشدة أساتذة الهندسة الكيميائية في 

ود.  قطر،  في  أم  أند  ايه  تكساس  جامعة 

زميل  كاكوسيموس  كونستانتينوس 

الجامعية  الحاضنة  لشؤون  العميد 

أستاذ  أيضا  وهو  الجامعات  متعددة 

بجامعة  المشارك  الكيميائية  الهندسة 

والدكتور  قطر،  في  أم  أند  ايه  تكساس 

العميد  مساعد  توك  إيفرين  محمد 

وأستاذ  المجتمعية  والمشاركة  لالبتكار 

مشارك في الدراسات اإلسالمية والشؤون 

العالمية في جامعة حمد بن خليفة، ود. 

التصميم  في  مساعد  أستاذ  مارتن  بيتر 

الجرافيكي بجامعة فرجينيا كومنولث، 

المشارك  العميد  نيفيس  جوزيليا  ود. 

واألستاذ  واإلتاحة  االجتماعية  للمشاركة 

والدكتور  خليفة،  بن  حمد  بجامعة 

أستاذ  فاتاناساكداكول  )نوي(  سافانيد 

المعلومات  ونظم  التدريس  في  مشارك 

قطر،  في  ميلون  كارنيغي  بجامعة 

العميد  زميل  أيًضا  هو  توك  إيفرين  ود. 

أعضاء  بين  ومن  الجامعات.  لحاضنات 

جورجتاون  جامعة  في  التدريس  هيئة 

ماكورناك،  دينيس  د.  شارك  قطر،  في 

أيًضا  كوبو  رامون  ود.  ميللر،  روري  ود. 

من بين فريق من أعضاء هيئة التدريس 

الذين  الصناعة  في  الخبراء  والموجهين 

عملوا على دعم الفرق في مشاريعهم.

وكان مستشارو هيئة التدريس بجامعة 

دينيس  الدكتور  قطر  في  جورجتاون 

ميللر،  روري  والدكتور  ماكورناك، 

والدكتور رامون كوبو أيًضا من بين فريق 

من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات 

في  الخبراء  والموجهين  المشاركة 

فرق  دعم  على  عملوا  الذين  الصناعة 

الطالب في مشاريعهم.

$ الدوحة

عمل 19 طالًبا جامعًيا وطالب 
دراسات عليا يمثلون 13 

مجاًل مختلًفا من الدراسة 
من جامعات هي: كارنيجي 

ميلون في قطر وجورجتاون 
في قطر وجامعة حمد بن 

خليفة وجامعة تكساس 
إيه آند إم في قطر وجامعة 

فرجينيا كومنولث في قطر، 
بفرق ابتكارية لريادة األعمال 

بعد تكليفهم بإعادة تصميم 
علب طعام يمكن التخلص 
منها بشكل مستدام، وذلك 

خالل معسكرات تفاعلية 
عقدت في نهايات ثالثة 

أسابيع متوالية.

استعراض عالقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها

وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة 
تجتــمـــع مــــع مســـــؤولة أمــمـيــــة

السيدة  سعادة  اجتمعت   - قنا   - الدوحة 

وزيرة  المسند  ناصر  بن  علي  بنت  مريم 

سعادة  مع  واألسرة،  االجتماعية  التنمية 

الخاصة  الممثلة  غامبا،  فيرجينيا  السيدة 

لألمين العام لألمم المتحدة المعنية باألطفال 

والنزاع المسلح، التي تزور البالد حالًيا.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

وبحث  وتطويرها،  تعزيزها  وسبل  التعاون 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك في مجال 

الطفولة والحماية االجتماعية.
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اجتمع مع عدد من المسؤولين األميركيين.. وزير الخارجية:

التفاوض بين اليمنيين الحل الوحيد ألزمة بالدهم

الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  واشنطن- 

نائب  ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

ليف  باربرا  السيدة  سعادة  مع  أمس، 

مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون 

تيموثي  السيد  وسعادة  األدنى،  الشرق 

ليندر كينج المبعوث األميركي الخاص 

مالي  روبرت  السيد  وسعادة  اليمن،  إلى 

إليران،  الخاص  األميركي  المبعوث 

وسعادة السيد توماس ويست المبعوث 

كل  ألفغانستان،  الخاص  األميركي 

التي  الزيارة  خالل  وذلك  حدة،  على 

العاصمة  إلى  حاليًا  سعادته  بها  يقوم 

جرى  سي«.  »دي  واشنطن  األميركية 

العالقات  استعراض  االجتماعات  خالل 

والعالقات  البلدين،  بين  الثنائية 

األوضاع  وتطورات  األميركية،  الخليجية 

في الساحة الفلسطينية وأهمية الوحدة 

والتعاون  الفلسطينية،  الفصائل  بين 

المشترك في الملفات اإلقليمية والدولية.

 كما ناقشت االجتماعات آخر التطورات 

اإلنسانية،  األوضاع  سيما  ال  اليمن  في 

النووي  االتفاق  محادثات  ومستجدات 

مع  اإلقليمي  الحوار  أهمية  على  والتأكيد 

إيران وتقريب وجهات النظر بين األطراف، 

كما تطرقت إلى مستجدات األوضاع في 

السياسية  المجاالت  في  أفغانستان 

االحتياجات  توفير  وسبل  واألمنية 

حق  ودعم  األفغاني  للشعب  اإلنسانية 

التعليم،  على  الحصول  في  الفتيات 

ذات  الموضوعات  من  عدد  إلى  باإلضافة 

اليمني،  الشأن  وفي  المشترك.  االهتمام 

أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الخارجية، على أن السبيل الوحيد 

بين  التفاوض  هو  اليمنية  األزمة  لحل 

الحوار  مخرجات  بموجب  اليمنيين 

وقرارات  الخليجية  والمبادرة  الوطني 

مجلس األمن ذات الصلة وبخاصة القرار 

قطر  دولة  موقف  على  وشدد   ،2216 رقم 

الثابت من وحدة اليمن وسالمة أراضيه. 

اليمن  إلى  األميركي  المبعوث  وتقدم   

مساهمتها  على  قطر  دولة  إلى  بالشكر 

التهديد  لمواجهة  أميركي  دوالر  بمليوني 

العائمة  النفط  ناقلة  تشكله  الذي 

وفي  اليمني.   الساحل  قبالة  »صافر« 

نائب  سعادة  جدد  األفغاني،  الملف 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب 

بكرامة  العيش  في  وحقه  األفغاني 

استمرار  مؤكدًا  تطلعاته،  وتحقيق 

جهود  وتسهيل  لدعم  قطر  دولة  مساعي 

شامل  سياسي  توافق  إلى  التوصل 

أفغانستان  في  واالستقرار  األمن  يحقق 

والمنطقة.

عقدت بالتعاون مع سفارتي البرتغال وكينيا

المبعوث الخاص لوزير الخارجية يفتتح ندوة »الحوار األزرق«
الدفع،  عمر  بدر  السفير  سعادة  افتتح  قنا-  الدوحة- 

المناخ  تغّير  الخارجية لشؤون  لوزير  الخاص  المبعوث 

واالستدامة، أمس، ندوة »الحوار األزرق Blue Talks« التي 

جمهورية  وسفارة  الخارجية  وزارة  بين  بالتعاون  عقدت 

بمكتبة  الدولة،  لدى  كينيا  جمهورية  وسفارة  البرتغال 

قطر الوطنية، تمهيدًا لمؤتمر األمم المتحدة للمحيطات 

لعام 2022 الذي سيعقد في مدينة لشبونة نهاية يونيو 

الجاري.

صامويل  غوميز  مانويل  السيد  سعادة  الندوة  حضر   

الدولة،  البرتغال لدى  القائم باألعمال بسفارة جمهورية 

بسفارة  باألعمال  القائم  أولو  واشنطن  السيد  وسعادة 

وأعضاء  رؤساء  من  وعدد  الدولة،  لدى  كينيا  جمهورية 

الدبلوماسي المعتمدين والخبراء واألكاديميين  السلك 

والتغير  البيئة  مجال  في  والناشطين  والباحثين 

المناخي.

الندوة،  مخاطبته  خالل  الدفع،  السفير  سعادة  وتوجه   

كينيا  وجمهورية  البرتغال  جمهورية  لسفارتي  بالشكر 

على التعاون لتنظيم محادثات في مجال البيئة النظيفة 

من أجل التمهيد لمؤتمر األمم المتحدة للمحيطات لعام 

  .2022
التلوث  إن محيطاتنا تواجه تهديدات كبيرة مثل  وقال: 

مخزون  في  الكبير  واالنخفاض  المائية،  الحياة  وتدمير 

دور  أهمية  إلى  مشيرًا  المناخ،  تغير  بسبب  األسماك 

من  المناخ  تغير  آثار  أسوأ  من  الحماية  في  المحيطات 

االحتباس  من  بالمائة   90 من  أكثر  امتصاص  خالل 

الحراري الذي بدا في الخمسين عاًما الماضية.. مشيرا 

البالستيكية  النفايات  من  طن  ماليين   8 حوالي  أن  إلى 

تتسرب إلى المحيطات كل عام.

لشؤون  الخارجية  لوزير  الخاص  المبعوث  ولفت   

من  زاد  اإلنسان  أن  إلى  واالستدامة،  المناخ  تغّير 

القرنين  خالل  بالمائة   30 بنسبة  المحيطات  تلوث 

مياه  حرارة  ارتفعت   ،2019 عام  في  وأنه  الماضيين، 

تغير  بسبب  بالمائة   57 بنسبة  المحطات  سطح 

المناخ، الشيء الذي يتهدد النظام البيولوجي البحري، 

للمجتمعات  الموارد  توفير  على  المحيطات  وقدرة 

ارتفاع مستوى  الساحلية، ورأى أن من المرجح أن يهدد 

سطح البحر 200 مليون شخص يعيشون في المناطق 

المنخفضة. الساحلية 

 وشدد سعادته على أنه ال يوجد كوكب بديل، في هذا 

يجعل  ما  فقدان  خطر  فيه  العالم  يواجه  الذي  الوقت 

للذين  وكذلك  منا،  للكثير  وخاًصة  مهًما  مكاًنا  المحيط 

يعتمدون على المحيطات في كسب العيش والغذاء.

في منظمة العمل الدولية

المري يؤكد أهمية توحيد الموقف العربي
جنيف- قنا- أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، 

وزير العمل، أهمية التنسيق المشترك بين الدول العربية 

على  مشددا  الدولية،  المنظمات  لدى  المواقف  لتوحيد 

مهم  الدولية  العمل  منظمة  في  العربي  الموقف  توحيد  أن 

خالل المرحلة المقبلة.  جاء ذلك خالل اللقاء الموسع الذي 

العمل  وزراء  السعادة  ألصحاب  أمس  العمل  وزارة  نظمته 

ورؤساء الوفود الثالثية العربية، على هامش مشاركتهم في 

الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022، المنعقدة حاليا في 

دولة  باعتبار  للقاء،  العمل  وزير  سعادة  دعا  حيث  جنيف، 

قطر منسقة الدول العربية في منظمة العمل الدولية.

بجدول  المتصلة  الموضوعات  مناقشة  إلى  اللقاء  وهدف   

المواقف  وتوحيد  الدولي،  العمل  لمؤتمر   110 الدورة  أعمال 

إلى  العمل  وزير  سعادة  ونوه  الدولية.  العمل  منظمة  لدى 

أن دولة قطر، باعتبارها منسقة الدول العربية لدى منظمة 

المشترك  التنسيق  تعزيز  على  ستعمل  الدولية،  العمل 

وتوحيد المواقف، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم العديد من 

اللقاءات واالجتماعات المكثفة لزيادة التشاور والتباحث في 

قضايا سوق العمل في الدول العربية.

االنتعاش  تحقيق  أجل  من  الجهود  تكثيف  ضرورة  وأكد   

االقتصادي والنهوض بالعمل الالئق، لضمان العيش الكريم 

واحترام حقوق اإلنسان العربي. ونبه إلى أن األوضاع القاسية 

التي يمر بها عمال فلسطين تستوجب من الجميع مواصلة 

وفقًا  االلتزامات  لتنفيذ  اإلسرائيلي  االحتالل  على  الضغط 

للقانون الدولي.

سبل  اللقاء،  خالل  الوزراء،  السعادة  أصحاب  واستعرض   

تعزيز العمل العربي المشترك في سوق العمل، واالستفادة 

من التجارب والخبرات الناجحة لدى الدول العربية، فضال 

المشترك  االهتمام  ذات  القضايا  من  العديد  مناقشة  عن 

التي تهم المنطقة العربية، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا 

ضرورة  على  وشددوا  عالميا،  العمل  سوق  على  وتأثيراتها 

الدولية،  العمل  منظمة  لدى  العربية  الدول  موقف  توحيد 

بما يحقق مصلحة جميع أطراف سوق العمل في المنطقة 

العربية.  وثمنوا كذلك أهمية استمرار التنسيق العربي من 

خالل تكثيف االجتماعات خالل الفترة المقبلة، مؤكدين أن 

دولة قطر استطاعت تحقيق جملة من تطوير التشريعات 

والقوانين العمالية خالل السنوات الماضية.

خالل تصريحات صحفية مشتركة

وزير الخارجية ونظيره األميركي يؤكدان على قوة العالقات بين البلدين
واشنطن- قنا- أكد سعادة الشيخ محمد 

رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن 

وسعادة  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 

خارجية  وزير  بلينكن  أنتوني  السيد 

قوة  على  األميركية،  المتحدة  الواليات 

العالقات الثنائية بين البلدين.

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

آل ثاني في تصريحات صحفية مشتركة 

زيارته  إن  األميركي،  الخارجية  وزير  مع 

لمواصلة  حًقا  رائعة  فرصة  واشنطن  إلى 

البلدين،  بين  المستمرة  المناقشات 

غير  تحديات  وجود  ظل  في  خاصة 

مسبوقة في العالم.

كثيرًا  لوجه  وجهًا  سنتقابل  وأضاف: 

التحديات  من  الكثير  مناقشة  أجل  من 

مناقشة  إلى  اليوم  ونتطلع  العالمية، 

وقضايا  تعزيزها  وسبل  الثنائية  العالقات 

األمن اإلقليمي.

للمنتخب  التوفيق  سعادته  وتمنى   

كأس  بطولة  في  القدم  لكرة  األميركي 

العالم FIFA قطر 2022.

 ومن جانبه، رحب سعادة وزير الخارجية 

رئيس  نائب  سعادة  بزيارة  األميركي 

إلى  الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس 

من  الكثير  أمضينا  لقد  وقال:  واشنطن، 

العام  ونصف  العام  مدار  على  مًعا  الوقت 

وعبر  لوجه  وجهًا  نتقابل  الماضيين 

وعمق  قوة  على  دلياًل  يعتبر  وهذا  الهاتف، 

العالقات بين دولة قطر والواليات المتحدة.

 وأكد بلينكن أن دولة قطر حليف رئيسي 

»الناتو«،  األطلسي  شمال  حلف  خارج  من 

في  المتحدة  للواليات  وثيق  وشريك 

والتي  تحدًيا  األكثر  القضايا  من  العديد 

فقط  ليس  معها  التعامل  علينا  يجب 

أنحاء  جميع  في  أيضًا  ولكن  المنطقة  في 

العالم.

اليوم،  عنه  لنتحدث  الكثير  لدينا  وتابع:   

اإلقليمي  األمن  مثل  دائًما،  الحال  هو  كما 

المشترك  االستثمار  تطوير  على  والعمل 

والتجارة بين البلدين.

شعبي  بين  العالقات  سعادته  ووصف 

البلدين بأنها قوية جًدا، وأعرب عن تطلعه 

العالم  كأس  لبطولة  قطر  استضافة  إلى 

القليلة  الشهور  خالل   2022 قطر   FIFA
القادمة.

موقف قطر داعم للشعب األفغاني 
وحقه في العيش بكرامة 
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اللقاء تناول القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان

رئيس مجلس الدولة 
العماني يستقبل العطية

الشيخ  معالي  استقبل  قنا-  مسقط- 

الخليلي،  عبدالله  بن  عبدالملك 

عمان،  بسلطنة  الدولة  مجلس  رئيس 

عبدالله  بنت  مريم  السيدة  سعادة 

العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 

الحالية  زيارتها  إطار  في  اإلنسان 

عمان. لسلطنة 

وتناول اللقاء عددا من القضايا المتعلقة 

ذات  والموضوعات  اإلنسان  بحقوق 

المشترك. االهتمام 

وأكد معاليه خالل اللقاء على أهمية دور 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات 

في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان ونشر 

الوطنية  األصعدة  كافة  على  ثقافتها 

هذا  في  مشيرا  والدولية،  واإلقليمية 

السياق إلى الندوة التي نظمتها »اللجنة 

مع  بالتعاون  اإلنسان«  لحقوق  العمانية 

الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة 

الندوات  هذه  وأهمية  اإلنسان،  لحقوق 

وتبادل  التعاون  مجاالت  تعزيز  في 

المؤسسات  بين  والتجارب  الخبرات 

ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

مريم  السيدة  سعادة  اجتمعت  كما 

العطية مع سعادة الدكتورة ليلى بنت 

أحمد النّجار وزيرة التنمية االجتماعية 

الجانبان  واستعرض  عمان،  بسلطنة 

االجتماعية  الموضوعات  من  عددا 

اإلنسان. حقوق  بحماية  المتعلقة 

لسياسة الحوسبة السحابية

»تنظيم االتصاالت« تنشر إطار العمل
أمس  االتصاالت  تنظيم  هيئة  نشرت 

على موقعها اإللكتروني إطار عمل سياسة 

الحوسبة السحابية الذي وضعته الهيئة 

خالل  الموقر  الوزراء  مجلس  عليه  ووافق 

اجتماعه العادي الذي عقده المجلس يوم 

األربعاء، الموافق 1 يونيو 2022م.

الحوسبة  سياسة  عمل  إطار  يوفر 

لجميع  موثوقة  وصول  مبادئ  السحابية 

القيمة  سلسلة  في  المصلحة  أصحاب 

كما  السحابية،  بالحوسبة  الخاصة 

التوصيات  من  شاملة  مجموعة  ُيحدد 

المقدمة ألصحاب المصلحة من القطاعين 

والخاص  العام 

لمتعلقة  ا و

ئل  لمسا با

لتنظيمية  ا

ت  سا لسيا ا و

الصلة،  ذات 

تتماشى  والتي 

الممارسات  وأفضل  الدولية  القوانين  مع 

ويعمل  هذا  المجال.  في  عالميًا  المتبعة 

مالئمة  بيئة  تأسيس  على  العمل  إطار 

لالستثمارات المحلية واألجنبية في مراكز 

البيانات والخدمات السحابية، كما يعمل 

األساسية  المتطلبات  تلبية  ضمان  على 

وحماية  والخصوصية،  باألمان  المتعلقة 

البيانات والشفافية، باإلضافة إلى الشمول 

الرقمي، وذلك لكاًل من الشركات واألفراد.

الحوسبة  تطوير  قطر  دولة  وضعت 

استراتيجيتها  صميم  في  السحابية 

أهمية  َتكُمن  حيث  الرقمي،  التحول  نحو 

في  تساهم  أنها  في  السحابية  الحوسبة 

وهي  الكفاءة،  وتعزيز  اإلنتاجية  تحسين 

دولة  من  تتخذ  التي  للشركات  فرصة 

الخاصة  وللجهات  للنمو،  لها  مقرًا  قطر 

بشكل  خدماتها  لتقديم  والحكومية 

دعم  في  بدوره  ُيساهم  الذي  األمر  أفضل، 

دولة  في  كامل  بشكل  الرقمي  التحول 

قطر، بما يعود بالفائدة على المستهلكين 

وأصحاب المصلحة واالقتصاد الوطني.

موافقة  االتصاالت  تنظيم  هيئة  وتثمن 

تشكرهم  كما  الموقر  الوزراء  مجلس 

تكنولوجيا  صناعة  لنمو  دعمهم  على 

إطار  ُيساهم  حيث  المحلية،  المعلومات 

في  السحابية  الحوسبة  سياسة  عمل 

جعل دولة قطر مركزًا رقميًا إقليميًا رائدًا، 

المجال،  في  الدوليين  لالعبين  وموطنًا 

جذابة  ووجهة 

ت  ا ر ستثما لال

المحلية واألجنبية 

في مجال الخدمات 

المبتكرة،  الرقمية 

إطار  يساهم  وبهذا 

تحقيق  في  العمل 

الوطنية  التنمية  استراتيجية  أهداف 

الثانية لدولة قطر 2018-2022، ورؤية قطر 

أهدافهما  تتمثل  والتي   ،2030 الوطنية 

لالقتصاد  داعمة  تحتية  بنية  تطوير  في 

والجودة  باالستدامة  وتتسم  الوطني 

نظم  أحدث  مواكبة  على  والقدرة  العالية 

إلى إيجاد  التكنولوجيا الذكية، باإلضافة 

النفط،  على  القائم  االقتصاد  بين  توازن 

وبين اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة، 

وذلك سعيًا نحو تنويع االقتصاد القطري.

في  االتصاالت  تنظيم  هيئة  وقامت  هذا 

خاصة  عامة  استشارة  بنشر  سابق  وقت 

الحوسبة  سياسة  عمل  إطار  بمسودة 

لجميع  فرصة  لتوفير  وذلك  السحابية، 

لتقديم  المهتمين  المصلحة  أصحاب 

آرائهم وتعليقاتهم حولها.

بالتعاون بين صندوق قطر للتنمية و»الهالل«

مساعدات للمتضررين من فيضانات ديربان
العاجلة  االستجابة  ضمن 

لكارثة فيضانات ديربان في 
وبتمويل  أفريقيا  جنوب 

للتنمية،  من صندوق قطر 
إغاثي  يتواجد حاليًا فريق 

مشترك من صندوق قطر 
األحمر  والهالل  للتنمية 

القطري في جنوب أفريقيا 
االستجابة  مهام  لتنفيذ 

الفريق  اإلنسانية، حيث توجه 
 ،2022 25 مايو  إلى هناك بتاريخ 

من أجل عقد اجتماعات 
الجهات  مع  تنسيقية 

المعنية هناك، واإلشراف 
اإلغاثة  تنفيذ عمليات  على 

المساعدات على  وتوزيع 
المتضررين.

الفريق  لوصول  مباشرًة  التالي  اليوم  وفي 

مع  اجتماعًا  عقد  جوهانسبرغ،  إلى 

العمل  وفريق  اإلدارة  مجلس  رئيس 

أفريقي،  الجنوب  األحمر  الصليب  في 

التطورات وتنسيق عمليات  لمتابعة آخر 

شراء  خالل  من  اإلغاثية،  المواد  توفير 

جنوب  في  المحلية  السوق  من  منها  جزء 

جوًا  المتبقية  الكمية  وشحن  أفريقيا، 

على  االتفاق  إلى  باإلضافة  قطر،  دولة  من 

وخطط  اللوجستية  الترتيبات  كافة 

التوزيع. وآليات 

الفريق  عقد  التالية،  األيام  مدار  وعلى 

التنسيقية  االجتماعات  من  سلسلة 

الجنوب  األحمر  الصليب  من   
ٍّ

كل مع 

وعدد  والكوارث،  األزمات  وإدارة  أفريقي، 

أفريقية.  الجنوب  الحكومة  ممثلي  من 

ما  تنسيقي  اجتماع  هناك  كان  كذلك 

والهالل  للتنمية  قطر  صندوق  فريق  بين 

األحمر  الصليب  وممثلي  القطري،  األحمر 

في  العمل  وفريق  أفريقي،  الجنوب 

أفريقيا. سفارة دولة قطر بجنوب 

إلى  اإلغاثي  الفريق  انتقل  ذلك،  بعد 

الفيضانات  من  المتضررة  ديربان  مدينة 

التنسيقية،  االجتماعات  عقد  لمتابعة 

المناطق  في  استطالعية  بجولة  والقيام 

هذه  في  رافقهم  وقد  تضررًا.  األشد 

 من سعادة السيد طارق علي 
ٌّ

الجولة كل

فوق  المفوض  السفير  األنصاري،  فرج 

جنوب  جمهورية  لدى  قطر  لدولة  العادة 

إبراهيم  صالح  محمد  والدكتور  أفريقيا، 

في  الدولية  والتنمية  اإلغاثة  قطاع  مدير 

القطري  األحمر  للهالل  الرئيسي  المقر 

للتنمية،  قطر  صندوق  ووفد  بالدوحة، 

في  الحكوميين  المسؤولين  وبعض 

أفريقيا. جنوب 

المساعدات  طائرة  وصول  ولدى 

كان  قطر،  دولة  من  القادمة  اإلنسانية 

قطر  دولة  سفير  سعادة  استقبالها  في 

ووزيرة  أفريقيا،  جنوب  جمهورية  لدى 

المسؤولين  من  كبير  وعدد  الخارجية 

عقد  حيث  أفريقية،  الجنوب  بالحكومة 

العالقات  لمناقشة  اجتماعًا  الجانبان 

مؤتمر  إقامة  تاله  البلدين،  بين  األخوية 

أجل  من  الجانبين  لمسؤولي  صحفي 

التدخل  وطبيعة  تفاصيل  عرض 

األخير. اإلنساني 

الفريق  بدأ   ،2022 مايو   30 تاريخ  ومن 

توزيع  في  القطري  األحمر  للهالل  اإلغاثي 

بتمويل  المقدمة  اإلنسانية  المساعدات 

شملت  حيث  للتنمية،  قطر  صندوق  من 

التوزيعات مختلف المواد اإلغاثية الالزمة 

المتضررين،  على  الكارثة  أثر  لتخفيف 

وحزم  والبطانيات  الغذائية  المواد  مثل 

إلى  باإلضافة  الشخصية،  النظافة 

وتنفيذ  الشرب،  مياه  صهاريج  تسيير 

األلعاب  مثل  لألطفال  رياضية  فعاليات 

من  وغيرها  الكروية  والمنافسات 

الحركية. األنشطة 

هذه  من  المستفيدين  عدد  بلغ  وقد 

من  شخصا   1,794 اآلن  حتى  التوزيعات 

من  كبير  عدد  في  تضررًا  األشد  العوائل 

ورد  أناندا  اإليواء مثل:  المناطق ومخيمات 

44، فيرالم، مخيم أومالز تيهيس، تونغات، 
ساشيني، باين تاون، ماونت ريو، ووترلو.

حول الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

قطـر تشــارك في ورشـة خليجيـة
الرياض- قنا- شاركت دولة 

قطر، ممثلة بالوكالة 
الوطنية لألمن السيبراني، 

في ورشة عمل مشتركة 
بين دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية 
حول الخصوصية وحماية 

البيانات الشخصية 
لمواطني دول المجلس، 
والتي اختتمت فعالياتها 

في الرياض أمس.
استمرت  التي  الورشة  في  قطر  دولة  مّثل 

يومين، المهندسة دانة العبدالله مدير شؤون 

الوطني،  السيبراني  والضمان  الحوكمة 

شؤون  في  الخبير  المفتاح  جاسم  والسيد 

في  الوطني  السيبراني  والضمان  الحوكمة 

الوكالة الوطنية لألمن السيبراني.

خالل  العبدالله  دانة  المهندسة  وقدمت 

الورشة عرًضا حول القانون القطري لحماية 

أبرزت  الشخصية،  البيانات  خصوصية 

مجال  في  قطر  لدولة  الريادي  الدور  فيه 

تقوم  حيث  الشخصية،  البيانات  حماية 

بتنفيذ  السيبراني  لألمن  الوطنية  الوكالة 

القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية 

البيانات الشخصية في الدولة، وكذلك إقامة 

والدولية  اإلقليمية  الجهات  مع  الشراكات 

المعنية بهذا المجال.

أن  العبدالله  دانة  المهندسة  وأوضحت 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  إصدار، 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، للقانون 

رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية 

التزام  مدى  يعكس  الشخصية،  البيانات 

البيانات  خصوصية  بحماية  قطر  دولة 

الشخصية.

لحماية  الوطني  المكتب  شارك  بدوره 

تابعة  عمل  ورشة  في  الشخصية  البيانات 

للجنة »فريق عمل التشريعات والتنظيمات 

إحدى  وهي  اإلنترنت«،  على  للتطبيقات 

مجلس  لدول  العامة  لألمانة  التابعة  اللجان 

التعاون الخليجي.

وقدمت دولة قطر، ممثلة في الوكالة الوطنية 

إطار  اقتراح  مسودة  السيبراني،  لألمن 

منظومة  حول  األعضاء  للدول  استرشادي 

والذي  الشخصية،  البيانات  خصوصية 

األعضاء  الدول  بين  الرؤى  توحيد  إلى  يهدف 

خصوصية  منظومة  بإدارة  يتعلق  فيما 

االختالفات  مراعاة  مع  الشخصية،  البيانات 

التي قد تتواجد في التشريعات والتنظيمات 

بين الدول.

وتأتي مسودة االقتراح تعزيًزا ألهداف مجلس 

بين  والتكامل  التنسيق  تحقيق  في  التعاون 

الدول األعضاء في جميع الميادين وصواًل إلى 

مختلف  في  متماثلة  أنظمة  ووضع  وحدتها، 

الميادين، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني 

في جميع المجاالت.

كما يهدف هذا اإلطار االسترشادي إلى تقديم 

إنفاذ  في  العالمي  التوجه  مع  متوافق  طرح 

يؤهل  الشخصية،  البيانات  خصوصية 

الدول  مجموعة  في  ويضعها  األعضاء  الدول 

المتقدمة والرائدة في هذا المجال، ويفتح آفاق 

االستخدام  على  المبني  االقتصادي  االزدهار 

اآلمن للمعرفة.

المتنافسة في »بيوت الخير«

»قطر الخيرية« تتسلم مشاركات األسر القطرية
حفل  القامة  الخيرية«  »قطر  تستعد 

موسمه  في  الخير«  »بيوت  برنامجها  ختام 

بين  تنافسي  تحد  مشروع  وهو  الثالث، 

األسر القطرية بكل أفرادها بمختلف فئاتهم 

العمرية، في المشاركة والتسابق على فعل 

من  الرمضانية  حمالتها  مع  بالتزامن  الخير 

كل عام من خالل أنشطة إبداعية تندرج في 

ريادة األعمال المجتمعية والقيمية.

المعارض  ريع  الخيرية  قطر  واستلمت 

شهر  خالل  األسر  نفذتها  التي  العائلية 

تم  والتي  الفطر،  وعيد  المبارك  رمضان 

على  القائمة  اللجنة  من  عليها  االطالع 

بالشروط  تقُيدها  من  للتأكد  المشروع 

عند  تحديدها  تم  التي  بالمعايير  والتزامها 

اإلعالن عن المنافسة.

نسخته  في  المشروع  في  تنافست  وقد 

قامت  حيث  أسر   8 العام  لهذا  الثالثة 

مشاريعها  وتنفيذ  معارضها  بتصميم 

المتنوعة والدخول في تحدي المنافسة.

تمكنت  التي  األولى  الثالث  األسر  تكريم  يتم 

العائلي،  معرضها  من  ريع  أكبر  جمع  من 

في  تميزت  التي  الثالث  لألسر  باإلضافة 

إبداعية  فكرة  وتصميم  األعمال  ريادة  مجال 

في الركن الخاص بالمشروع داخل منزلها.

لضمان  دقيقة  معايير  اللجنة  وضعت  وقد 

الفوز في المنافسة ومنها أن تكون المنتجات 

األطفال  مشاركة  وضرورة  األسرة،  صنع  من 

واستخدام  المنتجات  وبيع  تنفيذها،  في 

مواد قابلة للتدوير في تصميم الركن.

الخيرية  قطر  من  حرصا  الحفل  ويأتي 

العمل  في  المجتمع  فئات  كل  دمج  على 

وإعالء  اإلنسانية  اإلنساني، وخدمة لألهداف 

الفضيل،  الشهر  في  والتراحم  التكافل  قيم 

في  اإليجابي  التنافس  لروح  وتشجيعا 

أعمال الخير بين األسر المشاركة.

وتقوم فكرة المشروع على تصميم كل أسرة 

خاص  ركن  وإقامة  المنافسة  في  مشاركة 

بها في المنزل، حيث تقوم كل أسرة باقامة 

زوايا منزلها وتصممه  مشروعها في ركن من 

أسريًا  المنتجة  المواد  فيه  تبيع  كمعرض 

وتدعو  والمالبس«  »األلعاب  مثل  الجاهزة  أو 

منه،  والشراء  لزيارته  وأطفالهم  العائلة  أسر 

وتخصص  المبيعات  ريع  جمع  يتّم  ثم 

لتنفيذ أحد المشاريع الخيرية الذي تختاره 

األسرة لتنفذه قطر الخيرية.

الدوحة          $

الدوحة          $
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تحت رعاية الشيخ فيصل بن قاسم

»الخليج اإلنجليزية« تحتفل بتخريج دفعة »2022«
أقامت مدرسة الخليج اإلنجليزية حفل تخريج 

سيتي  بفندق   2022 مايو   29 في   2022 دفعة 

سعادة  رعاية  تحت  الدوحة،  روتانا  سنتر 

الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.

مختلفة.  جنسية   11 من  تخرجوا  طالبا   95  

في  مرموقة  بجامعات  الخريجون  سيلتحق 

مؤسسات  ذلك  في  بما  العالم،  أنحاء  جميع 

المتحدة  والواليات  المتحدة  والمملكة  قطر  في 

وكندا، لدراسة مجموعة من المؤهالت المرموقة 

ودراسات  والقانون  والصحافة  الطب  مثل 

األعمال.

بكونها  اإلنجليزية  الخليج  مدرسة  تفتخر 

خرجت أول مجموعة من طالب المستوى A من 

الصف 13. يتوفر لطالبنا األربعة من المستوى 

الكيميائية  الهندسة  لدراسة  أماكن  الرواد   A
والدراسات  كندا،  في   McMaster جامعة  في 

كندا،  في   Carleton جامعة  في  اإلعالمية 

وإنتاج األفالم الرقمية في جامعة يورك بالمملكة 

المتحدة ومتقدم واحد لدراسة الطب في جامعة 

قطر.

خالل الحفل قدم سعادة الشيخ فيصل كلمته 

مخاطبته  أثناء  وأكد  الخريجين،  وشهادات 

المستقبل  قادة  يعتبرون  أنهم  للخريجين 

التميز  نحو  طريقهم  يشقوا  أن  وعليهم 

وأن  المتاحة  الفرص  جميع  من  واالستفادة 

يصبحوا جزًءا من المجتمع للمساعدة في بناء 

بالدهم ومجتمعهم بأكبر قدر ممكن. 

االلتحاق  اختاروا  منهم  كثيرين  أن  إلى  وأشار 

في  مختلفة  دول  في  مختلفة  بجامعات 

تحقيق  في  منهم  رغبة  مختلفة،  تخصصات 

األفضل وأن يصبحوا صانعي قرار المستقبل.

الريان  مجموعة  عام  مدير  الهلباوي،  منى 

 ARIES( والرياضة  التعليم  في  لالستثمار 

Cluster(، هنأت جميع الخريجين وأولياء األمور 
والمعلمين على جهودهم الهائلة على مر السنين 

الخليج  مدرسة  عاًما،   28 من  »ألكثر  وقالت: 

مجموعة  إطار  في  تعمل  التي  اإلنجليزية، 

والرياضة،  التعليم  في  لالستثمار  الريان 

وتحفز  تهتم  تعليمية  بيئة  توفير  إلى  سعت 

الثقافات  لجميع  يسمح  مما  للطالب،  وداعمة 

اإلنجليزية  الخليج  مدرسة  مجتمع  داخل 

بتحقيق أفضل ما لديهم وأن يصبحوا مواطنين 

الخليج  مدرسة  جعل  مما  مسؤولين،  عالميين 

اإلنجليزية واحدة من المدارس الرائدة في قطر 

مدرسين  قبل  من  البريطاني  منهج  تقدم  التي 

من  المستويات  أعلى  من  كامال  تأهيال  مؤهلين 

جميع أنحاء العالم«. 

وأضافت: »أدى االندماج األخير لمدرسة الخليج 

في  لالستثمار  الريان  مجموعة  إلى  اإلنجليزية 

التعليم والرياضة في عام2019 إلى توسيع آفاق 

والدولي،  المحلي  الصعيدين  على  المدرسة 

شبكة  من  جزًءا  اآلن  المدرسة  أصبحت  حيث 

تقدم  التي  المرموقة  المؤسسات  من  أكبر 

الثقافة  رئيسية:  مجاالت  ثالثة  في  خدمات 

والتعليم والترفيه والرياضة.

دانييل  قال  المناسبة،  هذه  على  وتعليًقا 

النجفيلد، رئيس المدرسة الثانوية إنه لشرف 

مديًرا  بصفتي  اليوم،  أمامكم  أقف  أن  عظيم 

الخليج  مدرسة  في  هنا  الثانوية  للمدرسة 

خالل  طالبنا  بإنجازات  لالحتفال  اإلنجليزية، 

أدركتم  الوباء،  فترة  في  الصعبة  الظروف 

لقد  الطبيعية،  الحياة  هشاشة  مدى  جميًعا 

المجتمعات  كفاح  على  شهوًدا  أيًضا  أصبحتم 

يمكن  الجديدة،  الظروف  مع  والتكيف  للرد 

للتعليم أن يتبع نفس المسار فقط، على الرغم 

وغير  تماًما  جديدة  تعليمية  أشكال  تقديم  من 

معروفة للجميع بسرعة، فقد تمكنت من إظهار 

تتطلبها  التي  والمثابرة  التكيف  على  القدرة 

أوقاتنا في متناول اليد لتحقيق هدفكم النهائي، 

اتبعوا طريًقا يكون لديكم فيه شغف، اكتشفوا 

ما أنتم قادرون عليه حًقا، عندما تبلغ من العمر 

فخورين  حياتكم،  إلى  وتنظرون  عام،   100
بالشخص الذي أصبحتم عليه.. وأضاف: كن 

األشخاص  احترم  الجميع،  واحترم  متواضعا 

األقل قوة منك. ال يهمني إذا كنت أقوى شخص 

على  بناًء  عليك  الحكم  فسيظل  المكان،  في 

كيفية تعاملك مع األقل قوة. فقط كن لطيفا!

وأمهاتكم  آباؤكم  سيدعمكم  الخريجون،  أيها 

لديكم  فسيكون  محظوظين،  كنتم  وإذا  دائًما، 

المستقبل،  في  داعمون  عمل  وأرباب  مدرسون 

للقيام  مستعدين  تكونوا  أن  اآلن  عليكم  ولكن 

رياضيين  جميًعا  تكونوا  لن  بأنفسكم،  بذلك 

مدينون  لكنكم  وعلماء،  وجراحين  نجوًما 

ألنفسكم باالرتقاء إلى أقصى إمكاناتكم، ادفعوا 

أنفسكم إلى أقصى حد وقد تفاجئون أنفسكم.

الدوحة          $

بمشاركة »60« داعية من الباحثين والمختصين بالفتوى

»الدعوة« تنظم ملتقى 
المفتين الشرعيين الثاني

 نظمت إدارة الدعوة واإلرشاد الديني بوزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية ملتقى المفتين 

أقيم  الذي   2022 لعام  الثاني  الشرعيين 

خالل األسبوع الماضي، وُيعد هذا الملتقى 

علميًا  لقاًء 

عليًا  تفا

فضيلة  قدمه 

د.  الشيخ 

محيي  علي 

القره  الدين 

تحت  داغي 

»نوازل  عنوان 

ة  ر لتجا ا

نية  و لكتر إل ا

 ، » قمية لر ا و

كة  ر بمشا

داعية   60
بالفتوى  والمختصين  الباحثين  من 

الرجال  من  الشرعية  واالستشارات 

اإلسالمية  الشبكة  بقسمي  والنساء 

بهدف  لإلدارة،  التابعين  الديني  واإلرشاد 

تطوير قدراتهم في موضوع الملتقى لالرتقاء 

فتوى  مجال  في  الشرعية  مهامهم  بأداء 

واالستشارات الشرعية.

للمفتين  التخصصية  الندوة  تناولت 

ساعات،  ثالث  استمرت  التي  الشرعيين، 

النوازل  مع  التعامل  كيفية  مناقشة 

اإللكترونية  التجارة  في  المستجدة 

والرقمية مع متخصصين في هذا الشأن.

الثاني  المفتين  ملتقى  محاور  وتركزت 

التجارة  أبرزها:  المحاور،  من  عدد  على 

حكم  حول  الفقهية  والرؤية  اإللكترونية 

بوسائل  العقود  إجراء 

وبيان  الحديثة،  االتصال 

اإلسالمي  الفقه  معالجة 

الفنية  للصعوبات 

العقد  بمجلس  المتعلقة 

الحديثة،  الوسائل  في 

التجارة  في  والجديد 

التأصيل  مع  اإللكترونية 

خصائص  وأهم  الفقهي، 

ومزايا التجارة اإللكترونية 

عيوبها،  وكذلك  وأقسامها 

إلجراء  الضوابط  وبعض 

اإللكترونية،  التجارة 

التعامل  في  للراغب  المطلوبة  والنصائح 

بالتجارة اإللكترونية.

داغي  القره  د.  الشيخ  فضيلة  تناول  كما 

اإللكترونية  الرقمية  العمالت  عن  الحديث 

الواقع  بين  والتحريم،  الحل  بين 

اقتصادية  فقهية  كدراسة  والمشهود، 

وذلك  شرعًا،  المقبولة  البدائل  بيان  مع 

بالعمالت  التعريف  مبحثي:  خالل  من 

ومواصفاتها  الرقمية،  اإللكترونية 

وآثار  وحقائقها،  وحيثياتها  وإشكالياتها 

العمالت الرقمية على االقتصاد.

د. القره داغي 
تناول »نوازل 

التجارة اإللكترونية 
والرقمية«



السنة )27( - األربعاء 9 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 8 يونيو 2022م العدد )9774( متابعات8

خالل كلمته في مؤتمر الصحة والسالمة المهنية.. د. المري:

بطولة كأس عالم صحية

المؤتمر  أمس  العامة  الصحة  وزارة  نظمت 

المهنية،  والسالمة  الصحة  حول  الرابع 

والذي أقيم تحت شعار »لنعمل معًا من أجل 

الصحة والسالمة والمهنية«.

ومختصون  خبراء  المؤتمر  في  شارك 

ووزارة  الداخلية،  ووزارة  العمل،  وزارة  من 

واللجنة  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

األشغال  وهيئة  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

األحمر  الهالل  وجمعية  »أشغال«،  العامة 

القطري، ومؤسسة الرعاية الصحية األولية، 

قطر،  ومؤسسة  الطبية،  حمد  ومؤسسة 

الدولية،  العمل  ومنظمة  للطاقة،  وقطر 

والخطوط الجوية القطرية وعدد من الجهات 

األخرى.

التي  اإلنجازات  أبرز  المؤتمر  استعرض 

بصحة  عاملون  أولوية  ضمن  تحقيقها  تم 

للصحة  الوطنية  االستراتيجية  في  وأمان 

2018 - 2022، كما تضمن المؤتمر عددا من 
والسالمة  بالصحة  المتعلقة  العمل  ورش 

حول  نقاشية  حلقة  إلى  إضافة  المهنية، 

أولوية الصحة في جميع السياسات: كأس 

للحرفيين  الصحة  لتعزيز  كمنصة  العالم 

والعمال.

مساعد  المري،  علي  صالح  الدكتور  وأكد 

في  الصحية  للشؤون  العامة  الصحة  وزير 

الكلمة االفتتاحية على أهمية المؤتمر والذي 

يسلط الضوء على الصحة والسالمة المهنية 

وأهميتها الكبيرة في تحسين صحة وعافية 

القوى العاملة ورفع مستوى اإلنتاجية. 

ختام   2022 العام  هذا  في  »نشهد  وقال: 

للصحة،  الثانية  الوطنية  االستراتيجية 

والذي طبقنا من خاللها منهج صحة السكان 

الخدمات  تحسين  على  عملنا  حيث 

االحتياجات  تلبية  خالل  من  الصحية 

السكانية.  المجموعات  لمختلف  الصحية 

وبالتوازي مع اإلنجازات الهامة التي حققناها 

االستراتيجية  إلعداد  التحضير  يجري 

إنجاز  بهدف  للصحة،  الثالثة  الوطنية 

التقدم المنشود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 

.»2030
العامة  الصحة  وزير  مساعد  وأضاف 

العمل  نواصل  »كما  الصحية:  للشؤون 

فيها  بما  الطموحة،  خططنا  لتحقيق  الجاد 

العاملين،  ورفاه  بصحة  المتعلقة  الخطط 

كافة  مع  المستمر  التعاون  خالل  من  وذلك 

نهج  اعتمدنا  وأننا  خصوصا  الشركاء، 

كأولوية  السياسات  جميع  في  الصحة 

القطاعات  كافة  تعاون  بهدف  استراتيجية 

في تعزيز الصحة واإلنصاف لجميع السكان 

من خالل إدماج االعتبارات واآلثار الصحية في 

جميع عمليات صنع القرار والسياسات«.

اقتراب  مع  أنه  المري  صالح  الدكتور  وأكد 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  تنظيم 

نموذج  لتقديم  مثالية  فرصة  هناك   ™2022
مميز يحتذى به دوليًا، مشيرًا إلى الشراكة 

العالمية  الصحة  ومنظمة  قطر  دولة  بين 

لوضع  مشتركة  أنشطة  لتنظيم  والفيفا، 

واألمن  الصحية  الحياة  أنماط  تعزيز 

الصحي والرفاه البدني والنفسي في صميم 

بطولة كأس العالم. 

أسماء  الدكتورة  استعرضت  جانبها  من 

بصحة  »عاملون  أولوية  قائد  النعيمي، 

في  للصحة  الوطنية  باالستراتيجية  وأمان« 

اإلنجازات  من  جانبًا  العامة  الصحة  وزارة 

وأمان«  بصحة  »عاملون  أولوية  ضمن  الهامة 

 2018 للصحة  الوطنية  االستراتيجية  في 

للرعاية  المتكامل  المسار  مثل   ،2022  -

والمبادئ  الحرفيين،  للعمال  الصحية 

الصحة  لتقييم  الوطنية  التوجيهية 

والصحة  السالمة  بيانات  وقاعدة  المهنية، 

تم  اإلنجازات  هذه  أن  إلى  مشيرة  المهنية، 

تحقيقها بالتعاون مع كافة الشركاء وتدعم 

الجسدية  السكان  صحة  تحسين  جهود 

والنفسية. 

الشكر  النعيمي  أسماء  الدكتورة  ووجهت 

الذين  واألفراد  والجهات  الوزارات  لجميع 

خالل  من  األهداف  هذه  تحقيق  في  ساهموا 

ما  تقديم  في  للمساعدة  المبذولة  جهودهم 

هو أفضل لقطر. وأكدت على مواصلة الدعم 

االستمرار  خالل  من  الصحة  الستراتيجية 

القطاعات  جميع  في  الوقاية  ثقافة  نشر  في 

في قطر.

الصحة  وزارة  من  ومختصون  خبراء  وشارك 

واإلرث،  للمشاريع  العليا  واللجنة  العامة، 

العامة  األشغال  وهيئة  قطر،  ومؤسسة 

حلقة  في  القطري  األحمر  والهالل  )أشغال(، 

جميع  في  الصحة  أولوية  حول  نقاشية 

لتعزيز  كمنصة  العالم  كأس  السياسات: 

ناقش  حيث  والعمال.  للحرفيين  الصحة 

دولة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  المشاركون 

حيث  من  العمال  أوضاع  لتحسين  قطر 

وضع  وأهمية  والعمل  المعيشة  ظروف 

العمل  وظروف  الصحة  لتعزيز  المعايير 

الوطنية  واإلجراءات  والسياسات  اآلمنة 

المتبعة لحماية ووقاية العمال من المخاطر 

أو اإلصابة أثناء العمل.

وزارة  من  كل  تكريم  المؤتمر  تضمن  كما 

والتعليم  والتعليم  التربية  ووزارة  الداخلية، 

واإلرث،  للمشاريع  العليا  واللجنة  العالي، 

ومؤسسة  »أشغال«  العامة  األشغال  وهيئة 

للطاقة،  وقطر  األولية،  الصحية  الرعاية 

لدعمهم  تقديرا  القطرية  الجوية  والخطوط 

للصحة  الوطنية  لالستراتيجية  المستمر 

من  العديد  تنفيذ  خالل  من   2022  -  2018
صحة  على  للحفاظ  الصحية  األنشطة 

ورفاهية العاملين لديهم. 

عمل  ورش  أربع  عقد  المؤتمر  تضمن  كما 

الحياة  بين  التوازن  موضوع  األولى  تناولت 

حين  في  والوقت،  التوتر  إدارة  والعمل، 

موضوع  الثانية  العمل  ورشة  استعرضت 

بالعمل،  المرتبطة  العضلية  االضطرابات 

علم  الثالثة  العمل  ورشة  واستعرضت 

النفس التنظيمي، في حين تم تخصيص 

اللياقة  لموضوع  الرابعة  العمل  ورشة 

من  ومختصين  خبراء  بمشاركة  المهنية، 

تم  حيث  المؤتمر،  في  المشاركة  الجهات 

كافة  قبل  من  الجاد  العمل  على  التركيز 

والسالمة  الصحة  لضمان  المعنية  الجهات 

المهنية، وتوفير بيئة عمل أكثر أماًنا.

{ من جلسات المؤتمر{ د.صالح المري يلقي كلمته

تنظيم أنشطة مشتركة مع المنظمة العالمية والفيفا خالل المونديال

تحسين الخدمات بتلبية االحتياجات لمختلف المجموعات السكانية

تعزيز أنماط الحياة الصحية واألمن الصحي والرفاه البدني والنفسي 

الدوحة          $

ضمت »544« طالبا من »28« جنسية

مدارس مؤسسة قطر 
تخرج »دفعة 2022«

تخريج  العام  لهذا  أيًضا  االحتفاالت  وشهدت 

للعلوم  قطر  أكاديمية  طالب  من  األولى  الدفعة 

الوكرة،   - قطر  وأكاديمية  والتكنولوجيا، 

»برايم«  برنامج  من  األولى  الدفعة  وكذلك 

الطالب  يدعم  الذي  العوسج،  ألكاديمية  التابع 

الجامعية،  الحياة  إلى  المدرسة  من  لالنتقال 

وثم حياتهم المهنية.

أفراد ُأسرة الطالب  شارك في احتفاالت التخّرج 

سابقين،  وخريجين  المعّلمين  جانب  إلى 

شكّلت  كلمات  المتحدثين  من  عدد  ألقى  كما 

أهم  فيها  تناولوا  للخّريجين،  إلهام  مصدر 

سابًقا،  حققوها  التي  واإلنجازات  التجارب 

واعد  مستقبل  لبناء  السعي  على  حفّزهم  ما 

يحمل نجاحات متعددة.

وبهذه المناسبة، قالت عبير آل خليفة، رئيس 

قطر  مؤسسة  في  الجامعي  قبل  ما  التعليم 

»نحن  المجتمع:  وتنمية  والعلوم  للتربية 

فخورون اليوم بتخريج دفعة جديدة من طالبنا 

في مدارس مؤسسة قطر«.

طالبنا  عزيمة  شّكلت  »لطالما  وأضافت: 

العامين  خالل  التحديات  تجاوز  على  وقدرتهم 

الماضيين مصدر فخر لنا، ناهيَك عن تفانيهم 

مجتمعاتهم  بناء  في  وإسهاماتهم  التعّلم  في 

ونشر  والتميز  التفوّق  نحو  الدائم  وسعيهم 

اليوم  بها.  يتحّلون  التي  المجتمعية  القيم 

من  دفعة  أول  بتخريج  أيًضا  االعتزاز  يملؤنا 

أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا، وأول دفعة 

تشهد  كذلك  الوكرة،   - قطر  أكاديمية  من 

أكاديمية العوسج تخريج أول دفعة من الطالب 

الملتحقين ببرنامج برايم«.

اإلنجازات  هذه  »تعكس  خليفة:  آل  تابعت 

التعليمية  منظومتنا  به  تنفرد  التي  التطّور 

مؤسسة  بها  تتميز  التي  البيئة  أيًضا  وُتجّسد 

واالبتكار  اإلبداع  على  طالبنا  تحث  والتي  قطر، 

في  سواء  المجتمعات  تطوير  في  يسهم  بما 

قطر أو العالم«.

وختمت: »مع انطالق خريجينا اليوم في مرحلة 

قادرون  أنهم  واثقون  نحن  حياتهم،  من  جديدة 

نتطلع  الذي  اإليجابي  التغيير  إحداث  على 

تجارب  من  مدارسنا  في  اكتسبوه  لما  إليه، 

رائدة وفرص واعدة«. 

تأسيسها  منذ  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 

من  وطالبة  طالب   6600 من  أكثر  تخّرج 

ومن  هذا،  يومنا  حتى  قطر  مؤسسة  مدارس 

الذي  الكواري،  علي  الدكتور  خريجيها  بين 

للعلوم  قطر  أكاديمية  علمتني  »لقد  قال: 

بما  القيمة،  الدروس  من  العديد  والتكنولوجيا 

دائًما،  المشرق  الجانب  على  التركيز  ذلك  في 

وروح العمل الجماعي والمبادرة، ولكن األهم من 

ذلك أن األكاديمية علمتني كيف أرسم طريقي 

نحو المستقبل بنفسي«.

بعدم  والطالب  الخّريجين  »أنصح  وأضاف: 

عيش  نحو  السعي  بل  بالقليل،  االكتفاء 

بروح  والتمتع  والمعاني،  باألهداف  مليئة  حياة 

واالستكشاف«. المغامرة 

تخرج  حفل  خالل  زمالئها  أمام  حديثها  وفي 

الطالبة  قالت  الوكرة،   - قطر  أكاديمية 

 ،2022 عام  دفعة  خّريجة  علي،  آمنة  المتفوقة 

»وايل  في  دراستها  لمواصلة  تستعد  والتي 

الجامعات  إحدى  قطر«،   - للطب  كورنيل 

رحلُتنا  تكن  »لم  قطر:  لمؤسسة  الشريكة 

بحلم  أشبه  كانت  العبور،  سهلَة  التعليمية 

أحد  أشارككم  اليوم  أنا  وها  المنال،  صعب 

أحالمي التي تحققت على أرض الواقع كإحدى 

 - قطر  أكاديمية  من  األولى  الدفعة  خريجات 

الوكرة«.

قطر  أكاديمية  في  المتألقة  للطالبة  وبالنسبة 

- الخور،  سارة علي المناعي قالت: الطريق إلى 

الجميلة  اللحظات  أن  كيف  يعكس  التخرج 

التحديات،  مواجهة  على  بالقدرة  تتحقق 

وأضافت: »منذ سنوات، جئنا إلى هنا بأحالمنا 

طموحات  ولدينا  نتخرج  اليوم  وتطلعاتنا، 

أكبر. فاليوم، نستعد جميًعا للمرحلة التالية 

من حياتنا بشغف ومثابرة وتفان؛ لكي نحقق 

أمنياتنا وخططنا التي رسمناها ألنفسنا«.

الكلمة  خالل  الصالبي  سارة  قالت  جانبها،  من 

 - قطر  أكاديمية  تخرج  حفل  في  ألقتها  التي 

وجهات  على  أعيننا  تفتحت  »هنا،  السدرة: 

والتقت  المعرفة،  نظريات  في  جديدة  نظر 

اإلنسان،  وحقوق  السياسة  بعالم  عقولنا 

تعزيز  بفضل  ُسمعت  التي  أصواتنا  وكذلك 

مهاراتنا في فن مناصرة القضايا العالمية«.

دفعة  خريج  البنعلي،  خالد  أكد  جهته،  من 

أنه  الدوحة،   - قطر  أكاديمية  من   2022
في  وجوده  فترة  خالل  ثابتة  صداقات  أقام 

من  تمكنت  ألنني  ممتن  »أنا  وقال:  المدرسة، 

مع  والمعارف  باألفكار  غنّي  طريق  في  السير 

قابلتهم  الذين  الرائعين  األشخاص  جميع 

في  دراستي  فترة  خالل  السنين  مر  على 

هذه  جعلوا  لقد  الدوحة،   - قطر  أكاديمية 

ودعم  مساعدة  دون  حًقا.  ُتنسى  ال  التجربة 

عليه  أنا  الذي  الشخص  أكون  لن  المدرسة، 

اآلن«.

قطر  أكاديمية  في  المتفوق  الطالب  ووصف 

للقادة، محمد العيسائي، المدرسة بأنها »نبع 

قائاًل:  دائًما«،  مثمرة  وشجرة  باستمرار  يتدفق 

جديدة  مجموعة  للقادة  قطر  أكاديمية  »توفر 

والمعارف،  بالعلوم  مزودين  الخريجين  من 

لمواصلة  ومستعدون  متجددة،  طاقة  ولديهم 

جهود التنمية في وطننا«.

يستعد المئات من طالب مدارس مؤسسة 
قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لبدء 

مرحلة جديدة من رحلتهم األكاديمية بعد 
تخرجهم من مدارس المؤسسة ُمزودين 
بالمهارات واإلنجازات التي حققوها خالل 

أعوام من التعّلم واالستكشاف.
وقد احتفلت ثماني مدارس تندرج تحت 

مظلة التعليم ما قبل الجامعي في 
مؤسسة قطر بتخريج 544 طالبا من 28 

جنسية، تعلموا وابتكروا وأبدعوا ضمن 
المنظومة التعليمية الفريدة لمؤسسة 

قطر، ما يؤهّلهم ليكونوا صناًعا للتغيير في 
مجتمعاتهم ويعدهم بفرص مشرقة في 

المستقبل.

آل خليفة:
نثق في 

قدرتهم على 
إحداث التغيير 
اإليجابي الذي 
نتطلع إليه 
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كلنا على علم بأن الواليات المتحدة 

األميركية أعدت خطة للقضاء على 

التضخم تقضي برفع الفائدة على الودائع 

ست مرات هذا العام، وأدخلتها حيز التنفيذ، 

فتم الرفع األول في مارس والرفع الثاني 

في مايو، والرفع الثالث يترقبه العالم هذا 

الشهر، ومع ذلك لم تظهر في األفق بوادر 

ما تنبئ أو تبشر بنجاح هذه الخطة، 

فالتضخم ال يزال موجودا، بل ويتمدد 

وتعلو نسبته يوما تلو اآلخر، باعتراف 

الرئيس األميركي جو بايدن نفسه الذي 

أعلن يوم الجمعة الماضي أن حكومته 

فقدت السيطرة على األسعار، وما تشهده 

أميركا في هذا الصدد تعيشه دول االتحاد 

األوروبي، ومعهما بقية الدول التي حذت حذو 

أميركا أو نسجت على منوالها حرفيا، وهي 

بالمناسبة دول كثيرة حول العالم، وهذا ما 

يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن رفع الفوائد 

ليس العامل الحاسم في القضاء على 

التضخم، وليس أيضا ما يقدم من وصفات 

من قبل صندوق النقد الدولي أو غيره من 

المنظمات التي دأبت على تقديم النصائح 

والحلول لألزمات االقتصادية.

إذن فماذا نحن فاعلون كدول عربية 

نتأثر مباشرة بما يدور في أميركا وأوروبا 

وكجزء مهم من هذا العالم؟ هل نظل 

ننتظر تجربة أميركية أو أخرى أوروبية 

كي تنجح فنستنسخها لحل مشاكل 

التضخم لدينا، أم نأخذ زمام المبادرة 

ونتحلى بالشجاعة االقتصادية، ونثبت 

للقاصي والداني أننا أيضا فاعلون وقادرون 

على مجابهة التحديات، ولنا رؤانا وتجاربنا 

الخاصة بنفس المستوى الذي نساهم به 

في االقتصاد العالمي عبر ما ننتج من النفط 

والغاز؟.

وعلى ذكر اإلنتاج، فإن هذا اللفظ له 

وقع إيجابي يوحي بالتفاؤل ويزكي 

الحماس، وعمليا هو الحل السحري ألية 

مشكلة اقتصادية وفي مقدمتها بالدرجة 

األولى مشكلة التضخم، ونحن في قطر 

نملك مفاتيح هذا الحل، نملك كل 

مقومات اإلنتاج، على األقل إنتاج السلع 

االستراتيجية أو تلك التي نستوردها 

بفاتورة غالية عالية.

فمعلوم أن قطر أكملت البنى التحتية 

واألساسية في كل القطاعات اآلن، ولم يعد 

أمامها إال خوض إنتاج ما تحتاج، بل وما 

يحتاج غيرها لتصدره لهم، لقد اكتملت 

البنية التحتية في بعض المجاالت مثل 

المجال التكنولوجي والتحديث الرقمي، 

والتعليم والصحة، والرياضة والمواصالت 

واالتصاالت والغاز.

بقي علينا أن نبدأ اإلنتاج ونتفرغ له، ونجتهد 

في خلق فرص العمل، وإزالة المعوقات أمام 

االستثمار المحلي واألجنبي، وتشجيع قيام 

شركات صناعية سريعة النمو، ونتخلص 

من أية خطوة روتينية تشكل عقبة كؤود 

في طريق الطامحين من أبناء قطر، ومن 

المستثمرين األجانب الذين يولون وجوههم 

شطر قطر لالستثمار فيها، ولنأخذ الدروس 

من سنغافورة التي تجلب استثمارات ال 

تقل عن الخمسين مليار دوالر في العام 

الواحد، مع أنها ال تملك أية موارد وال مقومات 

اقتصادية غير مرفأ واحد، لكنها تقدمت في 

اإلدارة تقدما كبيرا يقوم على منح تسهيالت 

للمستثمرين. وإعفاءات 

كلمة السر في تقدم الدول التي اصطلح 

على تسميتها بالنمور األسيوية تتمثل في 

القضاء على الروتين، وفي إعطاء تسهيالت 

وإعفاءات للمستثمرين، مع ضمان حقوق 

هذه البلدان، لقد بلغت التسهيالت لديهم 

حدا أصبح المستثمر معه يستخرج 

ترخيص قيام منشأة صناعية »أون الين«، 

فلم يعد في حاجة للذهاب إلى الشباك 

الواحد الستخرج الترخيص، فالنافذة 

الواحدة أو الشباك الواحد أصبح عندهم 

موضة قديمة في االستثمار تجاوزوها 

منذ أمد، بينما نحن في دولنا العربية ال 

نزال عاجزين حتى عن تطبيق سياسة 

الشباك الواحد الذي يذهب إليه المستثمر 

الستخراج ترخيص مصنع أو مؤسسة 

إنتاجية فينجز من خالله إجراءات الضرائب 

والكهرباء والماء والسالمة اإلنشائية وغيرها 

من ترسانة أو قائمة المطالب والشروط 

الطويلة، دون أن يدور على كل هذه الجهات.

مما يساعد ويشجع على تنفيذ خطط 

إنتاجية على وجه السرعة دون تأجيل أو 

تباطؤ ما نشهده هذه األيام من زيادة في 

أسعار الطاقة، فهذه الزيادة يجب أن تمثل 

فرصة لنا ولبقية دول المنطقة الستغاللها 

في تنويع مصادر الدخل، لضمان حقوق 

األجيال القادمة في هذا المورد، ألن أسعاره 

متقلبة والطلب عليه دائما مرتبط بعوامل 

خارجية، ومن المؤكد أن جولة جو بايدن 

المزمع القيام بها في المنطقة عما قريب 

ستركز على ضرورة خفض أسعار النفط، 

وهذا موضوع آخر يمكن أن نتناوله في مقال 

قادم مستقل نتحدث خالله عن ضرورة 

إيجاد آلية لتبقى أسعار الطاقة دائما عادلة، 

فمهما انخفضت يجب أن تبقى على نفس 

مستويات اإلنفاق.

الطريق للقضاء على التضخم وإنتاج ما نحتاج
فرصتنا اآلن قوية لالستفادة القصوى من أسعار الطاقة

Mrsbalansari @gmail.com

من القلب إلى القلب

ت���راخ���ي���ص ال���م���ص���ان���ع ل�����دى ال��ن��م��ور 
الي�����ن«  »أون  ت����ص����در  اآلس����ي����وي����ة 

أتممنا كل البنى التحتية وعلينا أن نبدأ في اإلنتاج

بقلم: د. بثينة حسن األنصاري
خبيرة تطوير التخطيط 

االستراتيجي والموارد البشرية 

رفع أو خفض الفائدة ال يقلل التضخم وإنما اإلنتاجبايدن يعترف بأن حكومته فقدت السيطرة على األسعار

ان��ت��ه��ى زم����ن ال���روت���ي���ن وح�����ان وق��ت 
م����ن����ح ال����ت����س����ه����ي����ات ل���اس���ت���ث���م���ار

بمناسبة اليوم العالمي لسالمة الغذاء

وزارة الصحة تطلق حملة توعية

باليوم  العامة  الصحة  وزارة  تحتفل 

يوافق  الذي  الغذاء  لسالمة  العالمي 

ويقام  عام  كل  من  يونيو  من  السابع 

أمانا  العام تحت شعار »غذاء أكثر  هذا 

لصحة أفضل«.

بهذه  توعية  حملة  الوزارة  وتنظم 

المناسبة تسلط الضوء فيها على الدور 

المأمونة في ضمان  األغذية  الذي تؤديه 

بإجراءات  والتعريف  اإلنسان،  صحة 

محددة لجعل األغذية أكثر سالمة. 

ويتم بث رسائل توعية خاصة بسالمة 

ووسائل  اإلعالم  وسائل  خالل  من  الغذاء 

وزارة  وموقع  االجتماعي  التواصل 

وتوزيع  اإللكتروني،  العامة  الصحة 

على  الغذاء  بسالمة  خاصة  منشورات 

الغذائية، وتوزيع مواد توعية  المنشآت 

والمشاركة  العامة،  الصحة  وزارة  لزوار 

في ورشة عمل لألسر المنتجة بالتعاون 

واألسرة  االجتماعية  التنمية  وزارة  مع 

حول ضمان سالمة المنتجات الغذائية، 

باللون  الوزارة  مبنى  إضاءة  إلى  إضافة 

البرتقالي الذي يرمز ليوم سالمة األغذية 

العالمي.

الباكر،  عبدالله  وسن  السيدة  وقالت 

والصحة  األغذية  سالمة  إدارة  مدير 

البيئية بوزارة الصحة العامة: نحرص 

سالمة  حول  العام  الوعي  تعزيز  على 

الصحية  بالمخاطر  والتعريف  الغذاء 

الناجمة عن استهالك األغذية غير اآلمنة، 

سالمة  ثقافة  تعزيز  إلى  نهدف  كما 

المعنيين  األطراف  جميع  لدى  الغذاء 

بسلسلة إمداد المواد الغذائية. 

وأضافت: تأتي حملة التوعية انسجاما 

مع حرصنا في وزارة الصحة العامة على 

تطبيق أفضل الممارسات الدولية إلدارة 

سالمة الغذاء في جميع مراحل سلسلة 

إلى  المزرعة  »من  الغذائية  المواد  إمداد 

االستراتيجية  يخدم  وبما  المستهلك« 

الوطنية للصحة، وأهداف استراتيجية 

بسالمة  المتعلقة  العامة  للصحة  قطر 

الغذاء. 

العامة  الصحة  وزارة  أن  إلى  وأشارت 

تحرص على تطبيق أفضل الممارسات 

الغذاء  سالمة  مجال  في  الدولية 

والخدمات  التفتيش،  خدمات  شاملة 

ووضع  المخاطر،  وتحليل  المخبرية، 

معايير الرقابة واإلشراف والتنظيم.

الغذاء  لسالمة  العالمي  اليوم  ويعّد 

بالقضايا  الوعي  لتعزيز  هامة  وسيلة 

وتوضيح  األغذية  بسالمة  المتعلقة 

باألمراض  اإلصابة  من  الوقاية  كيفية 

الفرصة  يتيح  كما  بالغذاء،  المنقولة 

عبر  األغذية  بسالمة  للنهوض 

القطاعات.

العالمية،  الصحة  منظمة  وبحسب 

كل  باألغذية  المنقولة  األمراض  تؤثر 

في  أشخاص   10 كل  من   1 على  عام 

هذه  من   200 من  أكثر  ويوجد  العالم، 

الخفيفة  األمراض  األمراض تتراوح بين 

وأخرى قد تكون مميتة.

{  وسن الباكر

الستضافة برنامج التدريب المهني على التطعيم

تعاون بين »كالجاري« و»الرعاية األولية«
انضمت كل من جامعة كالجاري في قطر 

وكلية  األولية  الصحية  الرعاية  ومؤسسة 

قطر  وجامعة  قطر   - للطب  كورنيل  وايل 

المهني  التطوير  في  ندوة  الستضافة  معًا 

في  المهني  »التدريب  بعنوان  المستمر 

التطعيم«.

وتم إطالق هذه المبادرة بدعوة من مؤسسة 

جزء  وهي  األولية،  الصحية  الرعاية 

المهني  التطوير  فرص  من  سلسلة  من 

كالجاري  جامعة  تنظمها  التي  المستمر 

بين  المهني  التعاون  تعزيز  بهدف  قطر  في 

في  الصحية  الرعاية  في  المتخصصين 

دولة قطر.

الذي  البرنامج  فعاليات  سلسلة  وشهدت 

قطر  في  كالجاري  جامعة  استضافته 

20 ممرضا  التالي مشاركة أكثر من  للعام 

مراكز  جميع  من  صيدليا  و20  طبيبا  و20 

بهدف  قطر،  في  األولية  الصحية  الرعاية 

قدرات  وتعزيز  والخبرات  المعرفة  تبادل 

في  قطر  أهداف  لتحقيق  المشاركين 

بين  من  وكان  فعال،  بشكٍل  التطعيم 

المقدمين الضيوف: 

مكافحة  مدير  العواد،  خالد  الدكتور   -

في  العدوى  من  والوقاية  المعدية  األمراض 

مؤسسة الرعاية الصحية األولية.

مساعدة  أستاذة  خضير،  أمل  الدكتورة   -

في طب األطفال ومديرة تدريب طب األطفال 

في كلية وايل كورنيل للطب.

- الدكتورة سمينا حسنين، طبيبة عامة 

مؤسسة  في  الباطني  الطب  برنامج  في 

حمد الطبية، وزارة الصحة العامة.

- الدكتورة ستيال ميجور، أستاذة مساعدة 

في طب األسرة في الطب السريري ومديرة 

معمل المهارات والمحاكاة في جامعة وايل 

كورنيل.

مساعد  أستاذ  نزار،  زكريا  الدكتور.   -

المهني  التطوير  ومنسق  الصيدلة  بكلية 

المستمر في جامعة قطر.

الرعاية  متدربة،  ممرضة  أودوير،  روبين   -

الصحية األولية في نيوزيلندا.

- الدكتور. أنجم صير، صيدلي خبير في 

مؤسسة الرعاية الصحية األولية.

ومدرب  صيدلي  مرسي،  ياسر  الدكتور.   -

في  السريري  والتطوير  التدريب  في  أول 

مؤسسة الرعاية الصحية األولية.

- ابتسام عبد الله جاسم، ممرضة معتمدة 

التأهب  في  ماجستير  على  وحاصلة 

للطوارئ والكوارث وخبيرة موضوعية وتقود 

الممارسة  في  المقيمين  المتخصصين 

الرعاية  مؤسسة  في  للتطعيم  السريرية 

الصحية األولية.

معتمدة  ممرضة  بيرديدا،  أنجليكا   -

منسقة عيادة الطفل السليم، وتشارك في 

السريرية  الممارسة  في  المقيمين  قيادة 

الصحية  الرعاية  مؤسسة  في  للتطعيم 

األولية.

- أرلين ماسابا، ممرضة مسجلة وحاصلة 

بجامعة  التمريض  كادر  ماجستير  على 

كالجاري في قطر، وقادت الجزء التطبيقي 

للندوة.

قالت  البرنامج،  نجاح  على  تعليقها  وفي 

وعميدة  أستاذة   – وايت  ديبورا  الدكتورة 

»من  قطر:  في  كالجاري  جامعة  كلية 

المهم جدًا لُمقدمي اللقاحات مواصلة تلقي 

بمعايير  لإليفاء  الكفء  والتطوير  التعليم 

للتحصين،  الوطنية  التوجيهية  المبادئ 

وتحقيق أهداف التطعيم في الدولة، نحن 

نكون  وأن  الدورة  هذه  باستضافة  فخورون 

جزءًا منها حيث تقع على عاتقنا مسؤولية 

الصحية  الرعاية  ُمقدمي  تدريب  ضمان 

وتقديم  اللقاحات  إعطاء  كيفية  على 

الوقت المناسب  المعلومات المناسبة وفي 

للعموم«.

جيسي  الدكتورة  سّلطت  بدورها 

أستاذة  معتمدة  ممرضة  جونسون، 

في  كالجاري  جامعة  في  مساعدة 

جمع  في  البرنامج  دور  على  الضوء  قطر، 

من  البارزين  والمتخصصين  المتحدثين 

موضوع  أهمية  عن  للتحدث  الصحة  قطاع 

الممارسات  توحيد  وأهمية  التطعيم 

الفّعال  التنفيذ  لضمان  به  المتعلقة 

لبرنامج التحصين.

وتضمنت الموضوعات التي تمت مناقشتها 

والتخطيط  واألسرة،  المريض  رعاية 

برنامج  تقديم  في  القرار  لصنع  المشترك 

المناعة  وأساسيات  قطر،  في  التطعيم 

في  الممارسات  وأفضل  والتطعيم، 

التغلب  واستراتيجيات  التطعيم،  إدارة 

امتصاص  من  تقلل  التي  العقبات  على 

التطعيم، والسالمة والكفاءة في االستجابة 

األعراض  من  يعانون  الذين  لألفراد 

وأعقبت  اللقاح.  عن  الناتجة  العكسية 

العمل  ورش  من  سلسلة  األولى  الجلسة 

المذكورة  الشخصيات  بقيادة  العملية 

المحاكاة  حصص  من  ومجموعة  أعاله، 

السريرية قدمها أعضاء من هيئة التدريس 

من جامعة كالجاري في قطر.

مدير   - العواد  خالد  الدكتور  وأشار  هذا 

من  والوقاية  المعدية  األمراض  مكافحة 

الصحية  الرعاية  مؤسسة  في  العدوى 

عكس  التدريبي  البرنامج  أن  الى   األولية، 

الجزئي  المستوى  على  الوثيق  التعاون 

الصحية  المراكز  في  الموظفين  بين 

وعلى  والصيادلة(  والممرضات  )األطباء 

المؤسسات  بين  الكلي  المستوى 

الصحية  الرعاية  ومؤسسة  التعليمية 

النظام  لتعزيز  الخدمات،  كمقدمي  األولية 

والرعاية  الوقاية  توفير  خالل  من  الصحي 

التي تركز على الفرد للمجتمع القطري.
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بالتعاون مع مدرسة كروة

ورشة لتعليم السائقين 
المصابين بالتوحد

كجزء من أحد مشاريع الصندوق القطري 

التوحد  حول  العلمي  البحث  لرعاية 

عمل  ورشة  تقديم  تم  قطر،  في  والقيادة 

قبل  من  والقيادة  التوحد  حول  تدريبية 

المرورية  والسالمة  للنقل  قطر  مركز 

أبحاث  معهد  مع  بالتعاون  قطر(  )جامعة 

مدرسة  في  هاسلت(  )جامعة  المواصالت 

كروه لقيادة السيارات في مواصالت يومي 

تعد  حيث   .2022 مايو  شهر  من  و30   29
مدرسة كروه لقيادة السيارات في شركة 

مواصالت، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز 

في  الرئيسيين  الشركاء  من  الشفلح 

مدرسة  شاركت  كما  المشروع.  هذا 

هذه  رعاية  في  السيارات  لقيادة  كروه 

الورشة كجزء من التزامها بتعزيز عملية 

لتلبية  السائقين  وتعليم  الترخيص 

بالقدرات  المتمثلة  المجتمع  احتياجات 

النفسية والعقلية المختلفة. 

تقنيات  توفير  إلى  العمل  ورشة  هدفت 

القيادة  لمدربي  األدلة  على  قائمة  عملية 

السيارات  لقيادة  كروة  مدرسة  في 

القيادة  دروس  تكييف  على  لمساعدتهم 

األشخاص  احتياجات  مع  بهم،  الخاصة 

الوظيفي  األداء  ذي  بالتوحد  المصابين 

العالي.

القضايا  من  العديد  العمل  ورشة  تناولت 

األشخاص  وخصائص  التوحد  حول 

الوظيفي  األداء  ذو  بالتوحد  المصابين 

ورشة  بدأت  قيادتهم.  وأسلوب  العالي 

حول  مفصلة  معلومات  بتقديم  العمل 

حول  المختلفة  والنظريات  التوحد 

توصيات  تقديم  تم  ذلك،  وبعد  التوحد. 

القيادة  مدربي  قبل  من  استخدامها  يمكن 

بالتوحد  المصابين  لألفراد  تدريبهم  أثناء 

ذوي األداء الوظيفي العالي.

من  ثالثون  العمل  ورشة  في  شارك  وقد 

كروه  مدرسة  من  القيادة  مدربي  كبار 

قام  وقد  مواصالت.  في  السيارات  لقيادة 

وائل  الدكتور  من  كاًل  الورشة  بتقديم 

الحاج ياسين األستاذ المشارك من مركز 

بجامعة  المرورية  والسالمة  للنقل  قطر 

للمشروع،  الرئيسي  والباحث  قطر 

باحث  وهو  مامو  ويسن  وندو  والسيد 

مساعد أول من مركز قطر للنقل والسالمة 

المرورية، والسيدة هيليني ديريكس وهي 

باحثة من جامعة هاسلت )بلجيكا(.

ليس  إنه  ياسين  الحاج  الدكتور  وقال 

المصابين  األفراد  على  دائًما  السهل  من 

تعلم  العالي  الوظيفي  األداء  ذي  بالتوحد 

رخصة  على  والحصول  القيادة  كيفية 

على  السهل  من  ليس  وأيضا  القيادة، 

عملية  في  المشاركين  األشخاص 

القيادة(  مدربي  )مثل  للقيادة  تعليمهم 

أن  وذكر  احتياجاتهم،  مع  التعامل 

أن  هو  الصعوبة  لهذه  المحتمل  التفسير 

بعض الخصائص المرتبطة بالتوحد قد 

تتداخل مع تعلم القيادة. 

النعيمي،  فرج  فيصل  السيد/   وصرح 

السيارات:  لقيادة  كروة  مدرسة  مدير 

كافة  احتياجات  تلبية  على  »نحرص 

المجتمع في قطر، وتشجيع دمج  شرائح 

وسيساعد  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 

استقالليتهم،  دعم  على  البرنامج  هذا 

وأشعر  اآلمنة.  القيادة  على  الحفاظ  مع 

بالفخر واالعتزاز بحماس مدربي مدرسة 

على  وحرصهم  السيارات  لقيادة  كروه 

ذلك  ونرى   – التدريبية  مهاراتهم  تطوير 

السالمة  لتعزيز  إسهاماتنا  أهم  كأحد 

المرورية في الدولة«.

{ فيصل فرج النعيمي

رفع مستوى الوعي بسرطان الجلد
في إطار دعم جهود شهر التوعية بسرطان 

كل  من  يونيو  شهر  في  يقام  والذي  الجلد 

في  الجلدية  األمراض  إدارة  شاركت  عام، 

الرعاية  مؤسسات  الطبية  حمد  مؤسسة 

في  العالم  أنحاء  مختلف  في  الصحية 

الوعي  مستوى  رفع  إلى  الهادفة  الجهود 

ضرورة  على  والتأكيد  الجلد،  بسرطان 

عن  للكشف  الذاتي  الفحص  إجراء 

األعراض المبكرة لإلصابة بسرطان الجلد 

من  أي  ظهور  فور  الصحية  الرعاية  وطلب 

هذه األعراض.

نزيهة  الدكتورة/   وقالت 

أول  استشاري  الحايكي، 

ورئيس فريق التخصصات 

لسرطان  المتعددة  الطبية 

المجموعة  ورئيس  الجلد، 

الطبية  اإلستشارية 

الجلدية  لألمراض  الوطنية 

الرميلة  مستشفى  في 

حمد  لمؤسسة  التابع 

بتطوير  قمنا  »لقد  الطبية: 

الطبي  التصوير  تقنيات 

والمجهر  الجلد  تصوير  بمجهر  الخاصة 

سرطان  عن  المبكر  للكشف  البؤر  مَتحد 

الجلد  سرطان  أنواع  أكثر  وينجم  الجلد، 

شيوعًا عن التعّرض المفرط لألشعة فوق 

البنفسجية الصادرة عن الشمس، وعلى 

الرغم من أن سرطان الجلد قد يصيب أي 

شخص بشكل عام إال أن األشخاص ذوي 

التاريخ  ذوي  واألشخاص  الفاتحة  البشرة 

المرضي العائلي لالصابة بسرطان الجلد 

لإلصابة  عرضة  أكثر  العادة  في  يكونون 

بهذا المرض«.

»من  الحايكي:  نزيهة  الدكتورة/   وأضافت 

الجلد  كامل  تّفحص  يتم  أن  الضروري 

الجسم  من  الخلفي  الجزء  ذلك  في  بما 

وأخمص القدم وما بين أصابع اليد والقدم 

وتحت األظافر، كما ينبغي إجراء الفحص 

دورية  وبصورة  المرآة  باستخدام  الذاتي 

جلدية  تغيرات  وجود  عدم  من  للتحقق 

تظهر  الذين  األشخاص  لدى  خاصة 

وفي  الشامات،  من  الكثير  جلدهم  على 

يتعّين  الجلد  في  تغيرات  أي  ظهور  حال 

ليتّم  العيادة  إلى  التوّجه  الشخص  على 

األمراض  في  مختّص  طبيب  إلى  تحويله 

أو  جديدة  شامات  ظهور  ويعتبر  الجلدية، 

ظهور بقع جديدة أو حدوث 

حيث  من  فيها  تغيرات 

الشكل  أو  الحجم  أو  اللون 

أو  فيها  بالحّكة  الشعور  أو 

حدوث أي نزف دموي منها 

لمراجعة  رئيسيَا  سببًا 

الطبيب المختص«.

وفي معرض حديثها حول 

اإلحترازية  اإلجراءات 

للوقاية  اتخاذها  الواجب 

قالت  الجلد،  سرطان  من 

الدكتورة/  نزيهة الحايكي: ينبغي تجّنب 

طويلة  لفترات  الشمس  ألشعة  التعرض 

 10:00 الساعة  من  الفترة  في  خاصة 

حيث  عصرًا   4:00 الساعة  وحتى  صباجًا 

وعند  ذروتها،  بلغت  قد  الحرارة  تكون 

ينصح  المفتوحة  المناطق  إلى  الخروج 

تغّطي  التي  الواقية  المالبس  بارتداء 

القبعات  وارتداء  الجسم،  من  جزء  أكبر 

وصول  تمنع  التي  العريضة  األطراف  ذات 

أشعة الشمس إلى الوجه والرأس والرقبة 

واألذنين، كما ينبغي استخدام الكريمات 

متعددة  الشمس  أشعة  من  الواقية 

األغراض.

بعنوان »المياه من أجل التنمية المستدامة«

وزير البيئة يشارك في مؤتمر دولي

$- دوشنبه- قنا- شارك سعادة  الدوحة- 

بن  أحمد  بن  ناصر  بن  فالح  الدكتور  الشيخ 

المناخي  والتغير  البيئة  وزير  ثاني  آل  علي 

المستوى  رفيع  الثاني  الدولي  المؤتمر  في 

أجل  من  »المياه  للعمل  الدولي  العقد  بشأن 

بجمهورية   »2028  -  2018 المستدامة  التنمية 

السفير  سعادة  بحضور  وذلك  طاجيكستان، 

السيد إبراهيم بن محمد العبد الله سفير دولة 

قطر لدى طاجيكستان.

وقد قام فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس 

جمهورية طاجيكستان بافتتاح المؤتمر، مشيرا 

إلى أن العام المقبل سيشهد الذكرى العشرين 

جدول  لتفعيل  المشتركة  الجهود  النطالق 

دور  على  مؤكدا  للمياه،  المتحدة  األمم  أعمال 

مبادرة عقد »الماء من أجل التنمية المستدامة« 

في  عليها  المتفق  الدولية  األهداف  تنفيذ  في 

مجال التنمية.

مدينة  احتضنته  الذي  المؤتمر  أن  يذكر 

بالمياه  الخاصة  القضايا  أهم  تناول  دوشنبه 

ومحاولة  عليها  المناخ  تغير  وتأثير  ومواردها 

المحلي  الصعيد  على  الحلول  بعض  إيجاد 

والدولي، وتوضيح السياسات المتبعة الخاصة 

بموضوع المياه.

من  العديد  المشاركة  الوفود  ناقشت  كما 

والشراكة  العمل  تحفيز  منها  المواضيع، 

المحلية  المستويات  على  المياه  مجال  في 

والوطنية واإلقليمية والعالمية.

فالح بن ناصر  الدكتور  الشيخ  واجتمع سعادة 

والتغير  البيئة  وزير  ثاني  آل  علي  بن أحمد بن 

المناخي مع سعادة السيد سيروج الدين محيي 

طاجيكستان  جمهورية  خارجية  وزير  الدين 

الدولي  المؤتمر  في  مشاركته  بمناسبة  وذلك 

الدولي  العقد  بشأن  المستوى  رفيع  الثاني 

المستدامة  التنمية  أجل  من  »المياه  للعمل 

2018 - 2028« المقام في طاجيكستان. 
حول  النظر  وجهات  تبادل  االجتماع  خالل  جرى 

طاجيكستان  جمهورية  رئيس  مبادرة  أهمية 

الوضع  العالمية للمياه، وكذلك  بشأن األجندة 

بين  الثنائية  العالقات  تطوير  وآفاق  الحالي 

البلدين.

والتغير  البيئة  وزير  سعادة  اجتمع  كما 

المناخي مع سعادة السيد شيرعلي زاده بهادور 

أحمد جان وزير البيئة بجمهورية طاجيكستان 

بحث  االجتماع  وتناول  المؤتمر  هامش  على 

العالقات  تطوير  وآفاق  المشترك  التعاون  سبل 

الثنائية بين البلدين.

جلسة حوارية نّظمها ملتقى الناشرين والموزعين القطريين

ُدور النشر وتعزيز اللغة العربية
القطريين  والموزعين  الناشرين  نظم ملتقى 

تعزيز  في  النشر  ُدور  حول  حوارية  جلسة 

التواصل  »لغة  شعار  تحت  العربية  اللغة 

يونيو   6 لـ  الموافق  اإلثنين  يوم  الحضاري«، 

الجلسة  حضر  الثقافة.  وزارة  بمقر   2022
عالقة  ذات  دول  سفراء  من  عدد  الحوارية 

بعض  وكذلك  العربية  باللغة  حتمية 

المثقفين والمفكرين والناشرين القطريين.

مدير  ياسين،  أحمد  رياض  السيد  وافتتح 

القطريين،  والموزعين  الناشرين  ملتقى 

الجلسة بكلمة رحب فيها بالحضور الكريم، 

األفكار  وتبادل  التحاور  إلى  الجميع  ودعا 

مكانة  تعزز  أن  شأنها  من  بتوصيات  للخروج 

اللغة العربية.

إبراهيم  للسيد  ذلك  بعد  الكلمة  وانتقلت 

السيد، نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب 

عن  خاللها  تحدث  الذي  الوتد،  دار  ومدير 

بداية ُدور النشر القطرية منذ حوالي خمس 

سنوات، والتي تميزت بقدرتها على إنتاج عدد 

العربية  باللغة  الصادرة  الكتب  من  كبير 

السيد  أشار  كما  بالتوازي.  أخرى  لغات  مع 

إبراهيم السيد إلى أهمية األعوام الثقافية في 

والدول  قطر  دولة  بين  الثقافية  العالقات  دفع 

خاصة  للتعاون  أكبر  فرص  وإيجاد  األخرى، 

أهمية  على  أيًضا  وأكد  الترجمة.  مجال  في 

وسفارات  القطرية  النشر  ُدور  بين  الشراكة 

إلصدار  الدولة  في  الموجودة  الصديقة  الدول 

القارئ،  تنفع  أن  شأنها  من  ثقافية  منتجات 

نقطة  النقاشية  الجلسة  هذه  تكون  أن  آماًل 

انطالق تشجع هذا التعاون.

الرئيس  شبارو،  بشار  السيد  وأخذ 

خليفة  بن  حمد  جامعة  لدار  التنفيذي 

أهمية  على  الضوء  ليسلط  الكلمة  للنشر، 

للحقوق  تبادل  من  للناشرين  زمالة  برنامج 

لفتح  أولى  خطوة  وهي  الترجمة،  مجال  في 

والمالحق  السفارات  ممثلي  مع  للتعاون  باب 

الصعبة  المعادلة  إلى  أشار  كما  الثقافية. 

تعمل  حين  والثقافي  التجاري  الجانب  بين 

لغير  العربية  باللغة  مادة  توفير  على  الدار 

في  شبارو  بشار  السيد  ويرى  بها.  الناطقين 

لنجاح  موجوًدا  يبقى  األمل  أن  السياق  هذا 

الناطقين  لغير  الصادرة  الكتب  على  العمل 

التنفيذي  الرئيس  وأوصى  العربية.  باللغة 

لدار جامعة حمد للنشر على أهمية تشجيع 

والناشئة  األطفال  كتب  على  العمل  بداية 

لترغيبهم على القراءة باللغة العربية، وهو ما 

من شأنه أن يعزز روح االنتماء لديهم للثقافة 

العربية اإلسالمية.

أدلى السادة ممثلو السفارات بتجاربهم  كما 

وقد  العربية  اللغة  تعزيز  مسألة  في  وآرائهم 

عبد  السيد  قال  حيث  مداخالتهم،  تنوعت 

الجالية  رئيس  نائب  الله،  عبد  اللطيف 

يتم  أن  الضروري  من  إنه  الهندية،  المسلمة 

الراغبة  للجاليات  المقدمة  المناهج  توحيد 

السفارة  أن  وأضاف  العربية.  اللغة  تعلم  في 

لمؤلفين  أعمال  بترجمة  قامت  قد  الهندية 

قطريين، وهي اآلن تعمل على ترجمة أعمال 

الهندية،  اللغة  إلى  العربية  اللغة  من  أخرى 

القطرية  بالثقافة  أن يعرف  ما من شأنه  وهو 

إلى الجالية الهندية.

مشيك،  أجانق  توماس  السيد  وشارك 

السودان،  جنوب  بجمهورية  المفَوض  الوزير 

بمداخلة سريعة تطرق خاللها إلى ثراء اللغة 

العربية وضرورة دعم الطباعة وأسعار الكتب 

لتصل الكتب إلى أكبر عدد ممكن من القَراء.

الرحمن  عبد  الدكتور  تحدث  ناحيته،  من 

السنغال،  لجمهورية  الثقافي  الملحق  كان، 

باللغة  السنغالي  الشعب  تشبَث  عن 

اإلسالمية  العلوم  كل  إن  حيث  العربية، 

اللغات  وحتى  العربية  باللغة  ُتدَرس 

اإلفريقية األخرى الموجودة في السنغال فإنها 

الدكتور  وأشار  العربية.  بالحروف  مكتوبة 

عبد الرحمن إلى العوائق التي تواجه المواطن 

المقررات  بتوفر  يتعلق  فيما  السنغالي 

التعليمية والبحوث العلمية باللغة العربية، 

وهذا  العربية  باللغة  ُتطبع  ال  إنها  قال  حيث 

عائق كبير للتعلم، وهنا أكد على أهمية ُدور 

والبحوث  المقررات  هذه  طباعة  في  النشر 

لتوفيرها للطالب والباحثين والعلماء. 

وتفاعل الدكتور مصطفى أداش، المستشار 

التعليمي بالسفارة التركية، مع المتحاورين 

مشيًرا إلى اهتمام تركيا باللغة العربية، وقد 

في  التعليمية  المناهج  ضمن  ذلك  تجلى 

المدارس التركية. كما أضاف أن المواطنين 

الالجئين  وجود  من  استفادوا  قد  األتراك 

أفضل  بشكل  وتعلموا  تركيا  في  السوريين 

اليومي  االحتكاك  خالل  من  العربية  اللغة 

عن  السياق  نفس  في  وتحدث  معهم. 

وجامعة  التركية  السفارة  بين  الشراكة 

حمد بن خليفة إلرسال قرابة خمسين طالًبا 

سنوًيا إلى الجامعة لتعلم اللغة العربية.

اجتمع 
مع وزيري 
الخارجية 

والبيئة في 
طاجيكستان

الدوحة          $

»حمد الطبية« تحتفي بشهر التوعية 

{ د. نزيهة الحايكي

الدوحة          $
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»التجارة« تغلق محال وبرنامجا للتوصيل
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغالق محل تجاري بمنطقة أم لخبا، لمدة شهر، وذلك 

لمخالفة المادة رقم )7( من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتمثلت 

المخالفة في عرض وبيع منتجات وسلع مقلدة على عالمات تجارية عالمية. 

وكذلك قامت الوزارة بإغالق جزئي لبرنامج التوصيل الخاص بإحدى شركات توصيل الطلبات 

فرع أم صالل محمد، لمدة شهر، وذلك لمخالفة المادة رقم )10( من القانون رقم 8 لسنة 2008 

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

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

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

منافسة بين »إكسون موبيل« و»توتال إنرجيز« و»شل«

إعـالن شـركـاء حقـل الشــمال.. قريبا
مصادر  عن  األميركية  بلومبرغ  وكالة  نقلت 

لم تسمها قولها إن كال من شركات »إكسون 

تتنافس  و»شل«  إنرجيز«  و»توتال  موبيل« 

للفوز بحصة )كشريك( في مشروع توسعة 

قيد  للغاز  مشروع  أكبر  وهو  الشمال  حقل 

المرتقب  ومن  العالم.  مستوى  على  اإلنشاء 

المرحلة  شركاء  عن  للطاقة«  »قطر  تعلن  أن 

األولى للتوسعة التي تستهدف رفع طاقة دولة 

المسال  الطبيعي  الغاز  من  اإلنتاجية  قطر 

الوقت الحاضر  77 مليون طن سنويا في  من 

إلى 110 ماليين طن سنويًا بحلول عام 2025.

والرئيس  الطاقة  لشؤون  الدولة  وزير  وكان 

المهندس  سعادة  للطاقة  لقطر  التنفيذي 

سعد بن شريدة الكعبي قال في وقت سابق 

ضعف  تبلغ  عروضًا  تلقت  الشركة  إن 

عملية  في  للمشاركة  المعروضة  الحصة 

حقل  توسعة  لمشروع  العطاءات  تقديم 

الشمال الشرقي. 

وتنفذ شركة قطر غاز مشروع توسعة حقل 

الشمال، بهدف رفع طاقة دولة قطر اإلنتاجية 

من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن 

سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ماليين طن 

سنويًا بحلول نهاية عام 2025 وإلى 126 مليون 

2027، فيما ستؤدي  طن سنويًا بحلول العام 

طن   4.000 حوالي  إنتاج  إلى  أيضا  التوسعة 

المكثفات،  من  برميل  و263.000  اإليثان،  من 

و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة 

20 طنًا من الهيليوم النقي يوميا.  إلى حوالي 

االئتماني  للتصنيف  فيتش  لوكالة  ووفقا 

لمرحلتي  اإلجمالية  التكلفة  فإن  العالمية، 

مليار   43 تبلغ  الشمال  مشروع توسعة حقل 

تكلفة  وتبلغ  قطري(،  ريال  مليار   156.5( دوالر 

28.8 مليار  للتوسعة مستوى  األولى  المرحلة 

قطري(،  ريال  مليار   104.83( أميركي  دوالر 

الغاز  من  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  وتستهدف 

دولة  الطاقة  رفع  بهدف  الشرقي  القطاع  في 

المسال  الطبيعي  الغاز  من  اإلنتاجية  قطر 

ماليين   110 إلى  سنويا  طن  مليون   77 من 

طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج قبل 

نهاية عام 2025، وأن يصل إجمالي اإلنتاج إلى 

حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا. 

المرحلة  تنفيذ  تكلفة  تبلغ  المقابل  وفي 

الشمال  حقل  توسعة  لمشروع  الثانية 

ريال  مليار   51.68( دوالر  مليار   14.2 مستوى 

قطري(، وتستهدف هذه المرحلة زيادة الطاقة 

الجنوبي  القطاع  في  الغاز  من  اإلنتاجية 

اإلنتاجية  الطاقة  رفع  بهدف  الشمال،  لحقل 

من  قطر  دولة  في  المسال  الطبيعي  للغاز 

طن  مليون   126 إلى  سنويا  طن  ماليين   110
سنويا، ويتوقع بدء اإلنتاج من مشروع القطاع 

 ،2027 عام  في  الثانية(  )المرحلة  الجنوبي 

إنتاج  المشروع بناء خطي  حيث سيتضمن 

طن  ماليين   8 )بسعة  إضافيين  عمالقين 

المرافق  إلى  باإلضافة  منهما(،  لكل  سنويا 

بدأ  وقد  بهما.  المرتبطة  والبرية  البحرية 

في  الشمال  لحقل  الجنوبي  القطاع  مشروع 

لـ  الناجحة  البرية  التقييم  أنشطة  أعقاب 

ويستهدف  الشمال،  حقل  في  للطاقة«  »قطر 

من  الجنوبي  القطاع  من  الغاز  وإنتاج  تطوير 

مشروع  يشتمل  أن  ويمكن  الشمال.  حقل 

أخرى  مراحل  على  الشمال  حقل  توسعة 

بتقييم  للطاقة«  »قطر  تقوم  حيث  إضافية، 

الطبيعي  الغاز  إنتاج  زيادة إضافية في طاقة 

المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام. 

على  الشمال  حقل  توسعة  مشروع  ويحتوي 

أثناء  المتبخر  الغاز  السترجاع  منظومة 

الشحن، وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات 

طن  مليون  يقارب  بما  الحراري  االحتباس 

مكافئ سنويًا من غاز ثاني أكسيد الكربون، 

 10.7 توفير  على  المشروع  سيعمل  كما 

مليون متر مكعب من المياه سنويا من خالل 

تدوير وإعادة استعمال 75 % من مياه الصرف 

انبعاثات  تقليل  سيتم  وكذلك  الصناعي، 

أكاسيد النيتروجين بنسبة 40 % من خالل 

المحسنة.   Dry Low NOx تقنية  تطبيق 

احتياجات  من  كبير  جزء  توفير  المقرر  ومن 

شبكة  من  الكهربائية  الطاقة  من  المشروع 

من  وبالتحديد  قطر،  في  الوطنية  الكهرباء 

مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية 

ميجاواط،   800 اإلنتاجية  طاقتها  تبلغ  التي 

باإلضافة إلى حوالي 800 ميجاواط أخرى من 

محطة أخرى للطاقة الشمسية، ستقوم قطر 

للطاقة بإنشائها قريبًا.

{  جانب من توسعة حقل الشمال

»قطر للطاقة« تلقت عروضًا تبلغ ضعف الحصة المعروضة للمشاركة المرحلة األولى تستهدف زيادة اإلنتاج إلى »110« ماليين طن سنويا

تقود تحالفا كوريا جنوبيا لتنفيذ الصفقة

»دايو« تفوز بعقد لبناء »4« ناقالت للغاز 
بـ »3.09« مليار ريال لصالح »قطر للطاقة«

{   شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية 

أعلنت شركة دايو لبناء السفن والهندسة 

بقيمة  )عقد(  بطلب  فازت  أنها  البحرية 

1.07 تريليون وون )3.09 مليار ريال قطري( 
المسال  الطبيعي  للغاز  ناقالت   4 لبناء 

دايو  شركة  وتقود  للطاقة.  قطر  لصالح 

تحالفا  البحرية  والهندسة  السفن  لبناء 

كورية  شركات  يضم  »كونسورتيوم« 

»بان  شركات  وهي:  أخرى  جنوبية 

أوشن« و»إس كية للشحن« و»إتش الين 

للشحن« وذلك، من أجل تلبية المتطلبات 

الطبيعي  الغاز  لشحن  المستقبلية 

الناقالت  سعة  وتبلغ  قطر.  لدولة  المسال 

للطاقة«  »قطر  لصالح  »دايو«  تبنيها  التي 

174 ألف متر مكعب ومن المقرر تسليمها 
بحلول النصف األول من عام 2025.

االتفاقيات  الستحقاقات  تلبية  ذلك  ويأتي 

كال  مع  للطاقة  قطر  وقعتها  التي  الثالثة 

من شركات: دايو لبناء السفن والهندسة 

الثقيلة،  للصناعات  وهيونداي  البحرية، 

لحجز  الثقيلة  للصناعات  وسامسونج 

الغاز  ناقالت  من   100 نحو  لبناء  سعة 

الجنوبية،  كوريا  في  المسال  الطبيعي 

دوالر(  مليار   19.23( ريال  مليار   70 بقيمة 

حيث  من  األكبر  االتفاقيات  هذه  وتعتبر 

الطبيعي  الغاز  صناعة  تاريخ  في  القيمة 

وستقوم  العالم  مستوى  على  المسال 

الجنوبية  الكورية  السفن  بناء  أحواض 

سعتها  من  كبيرة  حصة  بحجز  الثالثة 

أحواضها  في  المسال  الغاز  ناقالت  لبناء 

لصالح قطر للطاقة حتى عام 2027.

سعيد حبيب
كتب

رابطة رجال األعمال تستضيف نائب وزير الصناعة اإليراني

بحث التعاون التجاري بين قطر وإيران

وأكد السيد حسين الفردان النائب األول لرئيس 

على  الجانبين  وحرص  اهتمام  إلى  الرابطة 

وتطوير  والتجارية  االقتصادية  العالقات  تعزيز 

قيادة  تعليمات  بفضل  وذلك  التجاري،  التبادل 

أن هناك فرصا عديدة لتعزيز  البلدين، مضيفا 

واإليراني  القطري  الخاص  القطاع  بين  التعاون 

والصناعة  السياحة  مثل  مختلفة  مجاالت  في 

المحفزات  من  الكثير  يوجد  كما  والتجارة، 

إنه  البلدين. وقال  التي يوفرها كال  والتسهيالت 

قطر  في  اإليراني  التجاري  المركز  تأسيس  تم 

على  العمل  سيتم  حيث  الخاص،  القطاع  مع 

العديد من المنتجات مثل األدوية والغذاء ومواد 

البناء، إضافة إلى تأسيس مكتب تنسيق طبي 

تابع للمركز التجاري سيقوم بترويج السياحة 

بأسعار  اإليرانية  المدن  من  عدد  في  العالجية 

تنافسية كبيرة.

الدور  على  بيمان  السيد  جانبه،أكد  من 

األعمال  رجال  لرابطة  يمكن  الذي  اإليجابي 

التبادل  تطوير  أجل  من  به  القيام  القطريين 

التجاري بين البلدين، من خالل تعزيز التعاون 

القطرية واإليرانية، بما يساهم  بين الشركات 

في زيادة حركة التجارة البينية.

اإليراني  للرئيس  األخيرة  الزيارة  أن  بين  كما 

لحضرة  رسمية  زيارة  تلتها  والتي  للدوحة 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

تعزيز  على  العزم  أكدت  قد  المفدى  البالد  أمير 

العالقات التجارية واالستثمارية بين البلدين.

العالم  التجارية مع  إيران  أن مبادالت  إلى  وأشار 

تطويرها  على  عزم  وهناك  دوالر،  مليار   100 تبلغ 

التجاري  التبادل  حجم  يبلغ  حيث  قطر،  مع 

 ،2021 العام  في  قطري  ريال  مليون   777 حوالي 

اإليرانية  الشركات  من  العديد  وجود  إلى  الفتا 

مع  بشراكة  القطرية  السوق  في  تعمل  التي 

أبرزها  متنوعة  قطاعات  في  قطرية  شركات 

التجارة والخدمات.

وأضاف: »نخطط لمليار دوالر تنمية تجارية بين 

البلدين، وهو أمر قابل للتحقيق. كما أن قضايا 

التي  والمنتجات  الغذائية  المواد  توفير  مثل 

العالم ولسائر احتياجات  تحتاجها قطر لكأس 

واإلعداد  الغذائي  األمن  وتوفير  القطرية،  السوق 

لحضور القطريين في إيران للزراعة في الخارج، 

والحرف  السجاد  وتصدير  الصناعي  والتعاون 

مركز  وإنشاء  المنتجات،  من  وغيرها  اليدوية 

أعمال في قطر«.

في  يرغبون  إيرانيين  مستثمرين  وجود  وأكد 

مع  شراكات  طريق  عن  بالدوحة  االستثمار 

تكنولوجي  النانو  مجاالت  في  قطرية  شركات 

المتخصصة في الطب والمعدات الطبية.

{  صورة جماعية على هامش اللقاء

يقضي على مسببات األمراض والحساسية

»القطرية لرجال األعمال« تعتمد 
النظام األيوني الجوي المتطور

لطائرات  القطرية  الشركة  أعلنت 

الخاص  القسم  وهي  األعمال،  رجال 

في مجموعة الخطوط الجوية القطرية 

ستعتمد  أنها  الخاصة،  للطائرات 

الحديث  الجوي  األيوني  النظام 

من  الحديثة  طائراتها  على  والمتطور 

ويمتلك   .G650ER جلفستريم  طراز 

على  القضاء  على  القدرة  النظام  هذا 

بما  والحساسية،  األمراض  ُمسّببات 

في ذلك البكتيريا والفيروسات.

صديقة  التكنولوجيا  هذه  وتمتلك 

البيئة تأثيرًا محدودًا جدًا على البيئة، 

من  إضافيًا  مستوًى  تضيف  وهي 

خالل  من  الطائرة  متن  على  التعقيم 

العضوية  المركبات  على  القضاء 

المرئي  والدخان   )VOCs( المتناثرة 

والروائح غير المرغوب فيها.

الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط 

القطرية  القطرية:»تحتل  الجوية 

الصدارة  مكانة  األعمال  رجال  لطائرات 

باعتماد  األمر  يتعّلق  عندما  دومًا 

التعقيم  مجال  في  االبتكارات  أحدث 

والسالمة. ويعتلي تعزيز راحة ورفاهية 

معنا  رحلتهم  فترة  طوال  مسافرينا 

تعزيز  يسّرنا  فإنه  لذا  أولوياتنا،  رأس 

جلفستريم  طراز  من  طائراتنا  أسطول 

األيوني  النظام  باستخدام   G650ER
القطرية  وستواصل  المتطور.  الجوي 

واعتماد  تبني  األعمال  رجال  لطائرات 

على  السالمة  وإجراءات  معايير  أعلى 

للمسافرين  متيحة  طائراتها،  متن 

تجربة سفر استثنائية ال ُتضاهى«. 

رجال  لطائرات  القطرية  واعتمدت 

األعمال النظام األيوني الجوي الحديث 

طائراتها  أسطول  ضمن  طائرتين  على 

من طراز G650ERحتى اآلن، وستواصل 

تزويد هذا النظام عبر أسطول طائراتها 

الثالثة  األشهر  غضون  في  بأسره 

المقبلة.

{  الشركة القطرية لطائرات رجال األعمال 

الدوحة - قنا - بحثت رابطة رجال األعمال القطريين مع 
السيد علي رضا بيمان باك نائب وزير الصناعة والتعدين 
والتجارة ورئيس منظمة ترويج التجارة اإليرانية فرص 

التعاون التجاري واالستثماري بين البلدين.

ارتفاع احتياطي النقد األجنبي القطري في مايو للشهر الـ »51« على التوالي
المركزي  قطر  مصرف  بيانات  أظهرت 

ارتفاع  استمرار  أمس  صباح  الصادرة 

بالعملة  والسيولة  الدولية،  االحتياطيات 

)احتياطي  المركزي  قطر  لمصرف  األجنبية 

إلى  التوالي  على   51 الـ للشهر  األجنبي(  النقد 

 .2022 مايو  في  ريال  مليار   211.1 مستوى 

أربع  من  الرسمية  االحتياطيات  وتتكون 

وأذونات  السندات  هي:  رئيسية،  مكونات 

لدى  النقدية  واألرصدة  األجنبية،  الخزينة 

وودائع  الذهب،  ومقتنيات  األجنبية،  البنوك 

قطر  دولة  وحصة  الخاصة،  السحب  حقوق 

لدى صندوق النقد الدولي.

الرسمية  االحتياطيات  إلى  ويضاف 

ودائع  عن  )عبارة  أخرى  سائلة  موجودات 

االثنان  يشكل  بحيث  األجنبية(،  بالعملة 

الدولية  بـ»االحتياطيات  ُيعرف  ما  معا 

الرسمية  االحتياطيات  وارتفعت  الكلية«. 

مايو  شهر  نهاية  مع  المركزي  قطر  لمصرف 

أبريل  شهر  نهاية  مع  عليه  كانت  عما   2022
 153.77 إلى  ريال  مليون   356 بنحو  الماضي 

محصلة  االرتفاع  ذلك  وكان  ريال،  مليار 

األجنبية  البنوك  لدى  األرصدة  ارتفاع  لآلتي: 

إلى  ريال  مليار   4.33 بنحو  مايو  نهاية  مع 

أرصدة  وانخفاض  ريال،  مليار   20.82

الخزينة  وأذونات  السندات  من  المصرف 

مستوى  إلى  ريال  مليار   4.4 بنحو  األجنبية 

مع  الذهب  رصيد  وارتفاع  ريال،  مليار   115.3
 12.32 إلى  ريال  مليون   544 بنحو  مايو  نهاية 

حقوق  ودائع  رصيد  وانخفاض  ريال،  مليار 

لدى  قطر  دولة  حصة  مع  الخاصة  السحب 

بنحو  مايو  نهاية  مع  الدولي  النقد  صندوق 

128 مليون ريال إلى مستوى 5.32 مليار ريال.

إلى مستوى »211.1« مليار ريال
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راع فضي لمعرض بروجكت قطر   

»كيوتيرمنلز« تستهدف عقد شراكات جديدة
كراٍع  كيوتيرمنلز  مجموعة  تشارك 

الثامن  الدولي  المعرض  في  فضي 

البناء  وتقنيات  ومعدات  لمواد  عشر 

حاليًا  والمقام   »2022 قطر  »بروجكت 

الشيخ  لمعالي  الكريمة  الرعاية  تحت 

خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

بمركز   2022 يونيو   9-6 الفترة  خالل 

الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

المشارك بالمعرض  ومن خالل جناحها 

على  الضوء  كيوتيرمنلز  تسلط 

والدولية،  المحلية  المجموعة  إنجازات 

وزوار  المشاركين  إطالع  جانب  إلى 

خططها  على  المهتمين  من  المعرض 

إلى  السعي  عن  فضاًل  المستقبلية، 

الجهات  مع  جديدة  شراكات  تأسيس 

والدولي،  المحلي  السوقين  في  الفاعلة 

مشاركة  يشهد  المعرض  وأن  خاصة 

من  كبير  عدد  قبل  من  واسعة  دولية 

الجهات التجارية العالمية التي تسعى 

القطري  السوق  إلى  منتجاتها  إليصال 

وتعزيز عالقاتها التجارية مع دولة قطر.

نور  السيدة  قالت  المناسبة  وبهذه 

االتصال  مدير  شهداد،  إبراهيم 

كيوتيرمنلز:  لمجموعة  المؤسسي 

النسخة  ورعاية  المشاركة  تسرنا 

بروجكت  معرض  من  عشر  الثامنة 

يلعبه  الذي  للدور  نظرًا   2022 قطر 

في  الممارسات  بأفضل  التعريف  في 

من  وغيرها  والبناء  التشييد  مجال 

يضم  كما  العالقة،  ذات  الصناعات 

أبرز  من  نخبة  قطر  بروجكت  معرض 

العالمية وهو فرصة سانحة  الشركات 

ميناء  ودور  بكيوتيرمنلز  للتعريف 

يقدمها  التي  المتميزة  والخدمات  حمد 

العالم،  مع  للتجارة  قطر  لدولة  كبوابة 

لزيارة  الزوار  كافة  ندعو  أننا  وأضافت 

جناح الشركة والتعرف على المشاريع 

والخدمات  كيوتيرمنلز  بها  تقوم  التي 

وتطوير  إدارة  مجال  في  تقدمها  التي 

الموانئ. وتشغيل 

كل  في  قطر  بروجكت  معرض  ويشكل 

للمعدات  المزودة  للشركات  فرصة  عام 

مع  والتواصل  للتفاعل  والتقنيات 

للمشاريع  المنفذة  الجهات  مختلف 

المعرض  يمثل  حيث  قطر،  دولة  في 

مثالية  منصة  له  المصاحب  والمؤتمر 

لجمع أهم الجهات المختصة في تنفيذ 

آليات  وتقييم  ومناقشة  المشاريع 

والدروس  الخبرات  وتبادل  التنفيذ 

تسليط  إلى  باإلضافة  المستفادة، 

المستقبلية  الفرص  على  الضوء 

بها  تزخر  التي  الواعدة  واإلمكانات 

القطرية.  السوق 

هي  النسخة  هذه  بأن  بالذكر  وجدير 

التجاري  المعرض  من  عشرة  الثامنة 

والذي   »2022 قطر  »بروجكت  الدولي 

أنحاء  جميع  من  شركات  فيه  تشارك 

العالم آسيا وإفريقيا وأوروبا.

$ الدوحة

{  جناح كيوتيرمنلز

أكثر من »300« شركة تتنافس لطرح خدماتها ومنتجاتها بمركز الدوحة للمعارض

»بروجكت قطر« و»قطر للضيافة« يخطفان األضواء

تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن حمد 

التجارة  وزير  ثاني  آل  العبدالله  قاسم  بن 

معرضي  فعاليات  تواصلت  والصناعة، 

لليوم  قطر«  و»بروجكت  للضيافة«  »قطر 

الخبراء  من  كبير  إقبال  وسط  الثاني، 

والمعنيين والشركاء ضمن قطاعي البناء 

التألق  في  الحدث  استمر  فيما  والضيافة، 

وتعزيز جاذبيته بوصفه األفضل محليا. 

وانطلق الحدث في 6 يونيو الجاري بمركز 

الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار 

»معرض واحد.. وفرص متعددة« بتنظيم 

من »الشركة الدولية للمعارض«. ويجمع 

واحد  سقف  تحت  الضخم  المعرض  هذا 

عشر  الثامن  الدولي  المعرض  من  كاًل 

لمواد ومعّدات وتقنّيات البناء، - بروجكت 

الدولي  التجاري  المعرض   ،2022 قطر 

السابع لقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي 

والسياحة - قطر للضيافة 2022. 

المهندس  ألقى  الحدث،  افتتاح  وخالل 

مدير  العمادي،  عبدالرحمن  يوسف 

العامة  األشغال  بهيئة  المشروعات  شؤون 

استعرض  رئيسية  كلمة  »أشغال«، 

تتيحها  التي  المشاريع  فرص  فيها 

وأقيمت   .2023  -  2022 لألعوام  الهيئة 

تحت  للمعرضين  األول  اليوم  فعاليات 

والمستقبل«،  والحاضر  »الماضي  شعار 

وتخللتها إضاءة شاملة على التطورات التي 

قطر  في  والضيافة  البناء  قطاعات  شهدتها 

خالل الفترة الماضية. 

الشركة  عام  مدير  مشيمش،  حيدر  وقال 

أن  »يسرنا  قطر:   - للمعارض  الدولية 

أبرز  من  اثنين  واحد  سقٍف  تحت  نجمع 

بالتزامن  المحلية  السوق  في  المعارض 

وقد   ،2022 العام  كأس  موعد  اقتراب  مع 

أتاح هذا القرار فرصًا للمشاركين والجهات 

يعزز  بما  الشراكات،  لبناء  العارضة 

قطر«.  في  والضيافة  البناء  قطاعات  زخم 

شركة   300 من  أكثر  وتتنافس  وأضاف: 

الحدث،  في  ومنتجاتها  خدماتها  لطرح 

الفعاليات  على  كبيرا  إقباال  ونتوقع 

واألنشطة المصاحبة.

الدولية  الشركة  إن  مشيمش  وقال 

تجمع  لكي  الدمج  قررت  قطر   - للمعارض 

المحلي  السوق  في  معرضين  أقوى  بين 

معًا قبيل العد التنازلي للمونديال، ويمثل 

والشركات  للجهات  جيدة  فرصة  ذلك 

المشاركة في المعرض القتناص الفرص 

والشراكات  التحالفات  وعقد  االستثمارية 

قطاعي  في  والتجارية  االستثمارية 

الضيافة والبناء. 

الذي  قطر«  »بروجكت  معرض  أن  وأضاف 

وصل إلى دورته الثامنة عشرة يعد معرض 

األعمال األول واألقدم في البالد المتخصص 

من  وغيرها  والبناء  التشييد  قطاع  في 

الصناعات المرتبطة به. ويقدم المعرض 

القطري  البناء  سوق  إلى  الوصول  فرصة 

المزدهر، باإلضافة إلى إمكانية خلق فرص 

جديدة لألعمال مع الشركات على اختالف 

بروجكت  معرض  فإن  وبالتالي  أحجامها، 

قطر يمثل منصة ال نظير لها. 

للضيافة  قطر  معرض  فإن  المقابل،  وفي 

السنة  هذه  السابعة  بدورته  يقام  الذي 

قطر  في  الوحيد  التجاري  المعرض  يعد 

ويعتبر  والمقاهي،  والمطاعم  للضيافة 

للشركات  الموجهة  المعارض  وأقدم  أبرز 

العاملة  والعالمية  واإلقليمية  المحلية 

يمثل  مما  والضيافة،  السياحة  قطاع  في 

التجارية  عالمتها  لتعزيز  مميزة  فرصة 

الرعاية،  فرص  من  المزيد  واستقطاب 

قطر  معرض  ويعزز  والتسويق.  والدعاية 

للضيافة مسيرة النمو التي يشهدها قطاع 

مثالية  منصًة  ويعّد  والسفر،  السياحة 

منتجين  من  المشاركين  جميع  تساعد 

نحو  قدمًا  المضي  على  وخبراء  وموردين 

حقبة جديدة في مسيرة القطاع.

 
َّ

ضم لوفد  الفتة  مشاركًة  الحدث  وشهد 

العقارية  الوطنية  اللجنة  أعضاء  من   25
باتحاد الغرف السعودية، حيث تعد هذه 

القطاع  من  لوفد  زيارة  أكبر  المشاركة 

الخاص بالمملكة إلى دولة قطر منذ عودة 

العالقات لطبيعتها بين البلدين.

ن جدول أعمال اليوم الثاني الورشة  وتضمَّ

المقبل  الجيل  »تصميم  التدريبية 

الجائحة«،  بعد  ما  العمل  لمساحات 

واألفكار  الرؤى  لتبادل  منصًة  شكلت  والتي 

في  الناجحة  التجارب  من  واالستلهام 

قطاعات البناء والضيافة والسياحة، فضاًل 

رات أماكن العمل 
ُّ

عن التوعية بتأثير تغي

التي  والفرص  الجائحة  بعد  ما  عالم  في 

الحدث،  أنشطة  هامش  وعلى  تتيحها. 

مسابقًة  للضيافة«  »قطر  استضاف 

أنحاء  مختلف  من  الطهاة  مهارات  الختبار 

الدولة، شارك فيها طالب وخبراء ومحترفو 

مهاراٍت  وأظهروا  السواء،  على  الطهي 

األطعمة  وتقديم  تحضير  في  استثنائية 

الضيافة  لقطاع  المرموقة  المكانة  تعكس 

التي  الكبرى  المشاريع  وتأتي  الدولة.   في 

للمعارض  الدولية  المجموعة  تنفذها 

مع  تماشيًا  القطاعات  ُمختلف  ضمن 

الوطنية  التنمية  واستراتيجية  قطر  رؤية 

تعزز  بيئٍة  بناء  وبهدف   ،)2022-2017(

والخاص.  الحكومي  القطاعين  مشاركة 

التطور  مواكبة  على  المجموعة  وتحرص 

منصة  وتوفير  قطر،  دولة  تحققه  التي 

إلبراز ودعم الفرص المتاحة للشركات من 

األسواق المحلية والدولية. 

عارضة  شركة   300 من  أكثر  ويستقطب 

دولة   30 من  دولية  شركة   180 بين  تتوّزع 

بأجنحة  منها  سبع  تشارك  مختلفة، 

قطرية،  شركة  و120  رسمية،  وطنية 

وشبه  الحكومية  الجهات  كبرى  تتقّدمها 

الحكومية وأبرز شركات القطاع الخاص.

هيئة  المعرض  ورعاية  دعم  في  وتشارك 

االستراتيجي،  الشريك  العامة،  األشغال 

وغرفة قطر، شريك مجتمع األعمال، وقطر 

الزائرة،  التجارية  الوفود  راعي  للسياحة، 

االقتصادي،  الشريك  مناطق،  وشركة 

التطوير  شريك  القطرية،  ديار  وشركة 

القابضة،  استثمار  ومجموعة  العقاري، 

سهيل  ومجموعة  الماسي،  الراعي 

الصناعي،  الشريك  القابضة،  الصناعية 

الراعي  القابضة،  سريع  آل  ومجموعة 

الراعي  ماتيتو،  وشركة  البالتيني، 

الذهبي، وشركة المالحة القطرية، الراعي 

الراعي  تيرمينلز،  كيو  وشركة  الفضي، 

لالتصاالت،  فودافون  وشركة  الفضي، 

شريك االبتكار، وغيرها.

{  »قطر للضيافة« و»بروجكت قطر«.. معرض واحد.. فرص متعددة{  إقبال على الحدث

»أشغال« تستعرض مشاريعها.. وورشة حول مساحات العملمشيمش: فرص كبرى واعدة وإقبال كبير متوقع على الحدث 

$ الدوحة

} تصوير - عباس علي

{  جانب من الحدث 

تشارك بعدد من شركاتها في »بروجكت قطر 2022«

للصناعات  القطرية  الشركة  تشارك 

الثامن  الدولي  المعرض  في  التحويلية 

البناء  وتقنيات  ومعدات  لمواد  عشر 

حاليًا  المقام   »2022 قطر  »بروجكت 

بمركز   2022 يونيو   9  -  6 الفترة  خالل 

الدوحة للمعارض والمؤتمرات، من خالل 

والفرعية،  الشقيقة  شركاتها  من  عدد 

شركة   قطر،  ساربالس  شركة  وهي: 

وملحقاتها،  قطرلألنابيب  أميانتيت 

لصناعة  السعودية  القطرية  الشركة 

الوطنية للصناعات  والشركة  الجبس، 

للمنتجات  قطر  وشركة  الورقية، 

للمنتجات  قطر  وشركة  البالستيكية، 

لسحب  القطرية  الشركة  الخشبية، 

للتعبئة،  جاهز  ومصنع  األلمنيوم، 

والشركة الوطنية للتصنيع والتسويق، 

ومصنع  التبليط  ألحجار  قطر  وشركة 

قطر لمعالجة الرمال.

والصناعة  التجارة  وزير  سعادة  قام  وقد 

آل  قاسم  بن  حمد  بن  محمد  السيد 

وتشارك  المعرض،  بافتتاح  ثاني 

»التحويلية« في هذا المعرض لما له من 

الصناعات  مختلف  في  كبيرة  أهمية 

على  والتركيز  والغاز  النفطية  غير 

الذي  والمتوسطة  الصغيرة  الصناعات 

المحلية  المنتجات  تطوير  يدعم  بدوره 

وينعكس  المختلفة  الصناعات  وتنوع 

االقتصادي  التقدم  عجلة  دفع  على 

ورفع  المحلية  السوق  احتياجات  وتلبية 

على  والتعرف  المحلي  المنتج  جودة 

إلى  والتصدير  الحديثة  التكنولوجيا 

خالل  من  »التحويلية«  وتهدف  الخارج.  

السوق  احتياج  تلبية  إلى  مشاركتها 

المحلي وإمكانية التصدير، حيث توجد 

في المعرض مشاركات من دول أوروبية 

على  التعرف  إمكانية  وأيضا  وخليجية، 

ما  كل  على  والتعرف  جدد  مستثمرين 

ومن  التكنولوجيا.   مجال  في  جديد  هو 

القطرية  الشركة  أن  بالذكر  الجدير 

عام  في  تأسست  التحويلية  للصناعات 

الخاص  والقطاع  الدولة  وتقاسمت   1990
رأسمالها بنسبة 20 %، 80 %، وأصبحت 

وخالل فترة قصيرة واحدة من الشركات 

الصغيرة  الصناعات  مجال  في  الرائدة 

وتساهم  قطـر.  دولة  في  والمتوسطة 

الشركة حاليًا في 21 مشروعًا صناعيًا، 

اإلنتـاج، في قطاعات  جميعها في مرحلة 

الصناعات  تشمل  مختلفة  صناعية 

ومواد  والكيماوية  البتروكيمياوية 

من  عدد  إلى  باإلضافة  الغذائية،  البناء 

المشاريع الجديدة التي ال تزال في مرحلة 

التأسيس. وفي الختام، تتقدم الشركة 

بالشكر  التحويلية  للصناعات  القطرية 

لما  والصناعة  التجارة  لوزارة  والعرفان 

تقدمه من مجهودات كبيرة، لدعم المنتج 

في  له  والتسويق  كفاءته  ورفع  المحلي 

المعارض الدولية التي من شأنها تنمية 

االقتصاد في مختلف المجاالت الصناعية 

ومنافسة المنتجات الخارجية.

»21« مشروعا لـ »التحويلية« في مراحل اإلنتاج

{  جناح »التحويلية« في »بروجكت قطر«

$ الدوحة



باتحاد  العقارية  الوطنية  اللجنة  من  وفد  زار 

اإلنشاءات  موقع  السعودية  التجارية  الغرف 

على  وذلك  أمس  الشمالية  قطيفان  لجزيرة 

معرضي  فعاليات  لحضور  دعوتهم  هامش 

لبرنامج  إثراء  للضيافة  وقطر  قطر  بروجكت 

التواصل والتكامل على المستوى الخليجي.

المدير  بين  بالتنسيق  الزيارة  وجاءت 

مشرف  السيد  الوطنية  لللجنة  التنفيذي 

الرويلي مع فريق العمل في قطيفان للمشاريع 

وصاحب  المعرض،  منظمي  خالل  من 

من  كل  اإلنشاءات  موقع  زيارة  في  الوفد 

العمليات  قسم  رئيس  شرف  هشام  السيد 

آل  العزيز  عبد  بن  ناصر  الشيخ  وسعادة 

خالد  والسيد  األعمال  تطوير  إدارة  مدير  ثاني 

وتهدف  األعمال.  تطوير  إدارة  مسؤول  جاسم 

الغرفة  مساهمات  على  التعرف  إلى  الزيارة 

العقاري  للقطاع  المنتسبين  مع  التجارية 

قطاع  في  المستثمرين  مع  العالقات  وتوطيد 

إضافة  الخليجي،  المستوى  على  العقارات 

النشاط  دور  تعزيز  في  التعاون  سبل  لبحث 

على  والتعرف  وتطويره  االقتصاد  في  العقاري 

سلسلة  في  المشتركة  االستثمارية  الفرص 

البناء  )مواد  العقاري  التطوير  لنشاط  األمداد 

وإدارة  المقاوالت  والهندسة،  التصميم  والنقل، 

على  عالوة  والتشغيل(،  الصيانة  المشاريع، 

مشاريع  في  االستثمار  ونماذج  أطر  بحث 

التطوير العقاري والتي تشهد نهضة ملحوظة 

العقاري  التطوير  سوق  في  األخيرة  اآلونة  في 

االستفادة  سبل  الوفد  ناقش  كما  القطري. 

القطاع  تنظيم  في  المشتركة  التجارب  من 

هي  وما  الخبرات  تبادل  وكيفية  العقاري، 

أفضل الممارسات لرفع كفاءة القطاع العقاري 

ورفع الوعي لمنتسبيه والمعنيين والعاملين، 

العقار  لصناعة  مشتركة  رؤية  وضع  وبحث 

من  الخليجي،  المستوى  على  وتطويره 

المشتركة  العقارية  اللقاءات  تنظيم  خالل 

الخليجية.

المرشد،  المناسبة، قال السيد محمد  وبهذه 

الغرف  باتحاد  العقارية  اللجنة  رئيس 

السعودية:  العربية  بالمملكة  التجارية 

في  طفرة  من  شهدناه  وما  بالزيارة  سعداء 

دل  إن  وهذا  المحلي،  العقاري  التطوير  قطاع 

واالهتمام  المبذولة  الجهود  على  يدل  إنما 

على  وانعكاسه  القطاع  هذا  به  يحظى  الذي 

القطاعات األخرى. 

قطيفان  بجزيرة  اإلنشاءات  موقع  زيارة  وحول 

الشمالية، قال: ال شك أن مشروعا بهذا الحجم 

باهر  بمستقبل  سيحظى  العقارية  واألصول 

قطاع  في  في  جديدة  لمستويات  وسيؤسس 

العالمية،  مثيالتها  تضاهي  العقاري  التطوير 

إال  هو  ما  الشمالية  قطيفان  جزيرة  مشروع  إن 

واعدة  استثمارية  فرصا  يوفر  متكامل  مشروع 

والعقارات  البحرية  الوجهة  حيث  من  وذلك 

الخدمات  على  عالوة  االستخدامات،  متعددة 

المائية  األلعاب  أبرزها مدينة  والمرافق، ولعل 

حديثه  واختتم  الطبي.  والمركز  والمدرسة 

قائال: نزور دولة قطر ونلتقي عددا من الجهات 

والدراسات  المعلومات  لتبادل  الخاصة 

والتجارب  الممارسات  أفضل  على  والتعرف 

الناجحة في النشاط العقاري.

بن  ناصر  الشيخ  سعادة  عبر  جانبه،  من 

عبدالرحمن آل ثاني، العضو المنتدب لقطيفان 

الوفد قائاًل: من  للمشاريع، عن سعادته بزيارة 

التطويرالعقاري  قطاع  إثراء  في  سعينا  خالل 

وانعكاساته على القطاعات األخرى كالسياحة 

والضيافة والترفيه، سعدنا باستضافة االشقاء 

التجارية  الغرف  باتحاد  العقارية  اللجنة  من 

بالمملكة العربية السعودية. 

الزيارة  هذه  أن  شك  ال  سعادته:  وأضاف 

للمكانة  انعكاس  إال  وما هي  الكثير،  لنا  تعني 

اإلقليمية التي وصلت إليها قطيفان للمشاريع 

كمطور عقاري والثقة التي يحظى بها مشروع 

وطني  كمشروع  الشمالية  قطيفان  جزيرة 

نوعها  من  األولى  هي  ترفيهية  سياحية  ووجهة 

يقدمها  التي  للفرص  إضافة  خاص،  بوجه 

التي  اآلمنة  االستثمارية  والبيئة  المشروع 

توفرها الدولة للمستثمرين. 

رئيس  شرف،  هشام  السيد  قال  جهته،  من 

سعداء  للمشاريع:  بقطيفان  العمليات  قسم 

باتحاد  العقارية  الوطنية  اللجنة  وفد  بزيارة 

لجزيرة  اإلنشاءات  لموقع  التجارية  الغرف 

كافة  على  والتعرف  الشمالية،  قطيفان 

المشاريع المقامة في الجزيرة، وأبرزها مدينة 

األلعاب المائية والفندق والقناة البحرية ونادي 

قطيفان  جزيرة  مشروع  إن  وأكد  الشاطئ.  

تطوير  وتجربة  فارقة  عالمة  يمثل  الشمالية 

والخدمات  األصول  حيث  من  ناجحة  عقاري 

فرص  توفير  شأنها  من  التي  والمرافق 

استثمارية تؤسس لمستوى معيشة يحظى 

السياحية  الوجهة  الجزيرة  كون  بالرفاهية 

ولكن  لوسيل،  لمدينة  فقط  ليس  الترفيهية 

نسعى ألن تكون الوجهة السياحية الترفيهية 

على المستويين اإلقليمي والعالمي.

عبد  بن  ناصر  الشيخ  سعادة  قال  وبدوره، 

األعمال  تطوير  إدارة  مدير  ثاني،  آل  العزيز 

من  باألشقاء  »نرحب  للمشاريع:  بقطيفان 

سعداء  ونحن  قطر،  دولة  في  السعودي  الوفد 

مشروع  به  يحظى  الذي  اإلقليمي  بالصدى 

يسعدنا  كما  الشمالية،  قطيفان  جزيرة 

االستثمارات  تطوير  كيفية  وبحث  التعاون 

لنا  سبق  حيث  الخبرات،  وتبادل  المتبادلة 

السعودية،  االركان  دار  شركة  مع  التعاون 

5 مباني متوسطة االرتفاع  ووقعنا عقد تطوير 

بتصميم  يحظى  فخم  سكني  كمشروع 

المصمم العالمي إيلي صعب«.

قطر،   - إنرجيز  توتال  شركة  اختتمت 

للطاقة  الريادة  ندوة  من  الثالثة  النسخة 

الشباب،  والمهنيين  الجامعات  لطالب 

الطاقة  »انتقال  شعار  تحت  عقدت  والتي 

التي  الندوة  في  شارك  وقد  المناخ«.  وتغير 

استمرت لمدة 4 أيام، 121 طالبا، استمعوا 

التي  المحاضرات  من  لمجموعة  خاللها 

من  المحاضرين  الخبراء  من  عدد  قدمها 

اساتذة  لجمعية  والتابعين  إنرجيز  توتال 

توتال إنرجيز في فرنسا والتي تضم أكثر 

إنرجيز  توتال  من  متقاعًدا  خبيًرا   280 من 

من  عدد  في  الطويلة  الخبرة  ذوي  من 

عددا  الندوة  ناقشت  وقد  الطاقة.  مجاالت 

من الموضوعات عن مصادر الطاقة والطاقة 

في  المستقبلية  والتحديات  المتجددة، 

صناعة الطاقة والتغير المناخي. 

من  طالب  المشاركين  بين  من  وكان 

والتكنولوجيا،  للعلوم  الدوحة  جامعة 

وجامعة تكساس إيه آند إم في قطر، وإتش 

إي سي باريس في قطر، باإلضافة إلى عدد 

من المهنيين الشباب من مختلف شركات 

الطاقة في دولة قطر.

الندوة  أتاحت  فقد  ذلك،  مع  وبالتوازي 

والمهنيين  الطالب  بين  التواصل  إمكانية 

كما  الشركة،  في  المسؤولين  وكبار 

التعاون  على  المشاركين  شجعت 

الهامة  الموضوعات  بشأن  الرؤى  وتبادل 

لمواجهة  الممكنة  والطرق  الطاقة،  لقطاع 

التحديات.  وقد تم إطالق »الريادة« ألول مرة 

2014، وتركز العمل فيها على عدة  في عام 

والبيئة  واالستدامة  االبتكار  مثل  مجاالت 

مظلة  تحت  تندرج  والتي  إجماال  والطاقة 

شركة  دشنته  الذي  »تمكين«  برنامج 

توتال إنرجيز مؤخرا، والتي تهدف مبادراتها 

في  البشرية  والتنمية  المعرفة  لتبادل 

الدولة. 

والمدير  الرئيس  بوييه  ماثيو  السيد  وقال 

»إن  قطر:  في  إنرجيز  لتوتال  العام 

ربط  هو  الريادة  ندوة  تنظيم  من  طموحنا 

والمهنيين  باألكاديميين  الصناعة  خبراء 

المنصة،  هذه  إتاحة  خالل  ومن  الشباب. 

تحقيق  الشباب  للخريجين  يمكن 

المشاركة  عبر  التواصل  في  الفرص 

التحديات  مختلف  حول  المناقشات  في 

فإن  عام،  وبشكل  بالصناعة.  المتعلقة 

هدفنا هو بناء الجسور بين صناعة الطاقة 

واألوساط األكاديمية، وتسليح المشاركين 

بالمعرفة العملية«.  واختتم بوييه حديثه 

التنمية  أساس  هو  تمكين،  برنامج  قائال: 

البشرية لجميع مبادراتنا، وقد تم تدشينه 

مؤخًرا لمواصلة توفير منصة متنوعة إلثراء 

بناء  وفرص  العملية  بالمعرفة  مجتمعنا 

العملية  المعرفة  مشاركة  فإن  القدرات. 

لصالح األجيال الشابة وتطويرهم تعد من 

للمسؤولية  إنرجيز  توتال  شركة  أولويات 

استراتيجية  ركائز  وإحدى  االجتماعية 

الشركة للمسؤولية االجتماعية.

حول تحول الطاقة وتغير المناخ

»توتال انرجيز« تختتم ندوة الريادة

خالل زيارته لموقع المشروع.. رئيس اللجنة العقارية باتحاد الغرف التجارية السعودية محمد المرشد:

جزيرة قطيفان الشمالية مشروع متكامل
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حصد الجائزة من »ذا بانكر«

»المصرف« أفضل بنك إسالمي

)المصرف(  اإلسالمي  قطر  مصرف  حصل 

في  إسالمي  بنك  »أفضل  جوائز  على 

والمملكة  وقطر،  األوسط،  الشرق 

العام من مجلة  المتحدة« من جوائز بنك 

واألداء  المستمر  للنمو  تقديرًا  بانكر«  »ذا 

المتميز على الصعيد المحلي، اإلقليمي، 

والدولي.

القطاع  ودعمه  جهوده  المصرف  ويواصل 

خالل  من  قطر،  في  الرقمي  المصرفي 

المبتكرة  الرقمية  والخدمات  المنتجات 

التي تلبي االحتياجات المصرفية اليومية 

إلى  الحساب  فتح  من  بدًء  لعمالئه؛ 

االئتمانية  البطاقة  إلى  الفوري  التمويل 

الفورية. ويكرس المصرف جهوده لتنفيذ 

األمد  طويلة  الرقمية  استراتيجيته 

كما  للعمالء،  أفضل  خدمة  تقديم  بهدف 

يواصل التزامه بتقديم أفضل المنتجات 

المصرفية الرقمية بكل سرعة وأمان.

تتمثل  التي  الطموحة  رؤيته  خالل  ومن   

في  كفاءة  األكثر  المصرف  يكون  أن  في 

العمالء،  على  التركيز  حيث  من  قطر 

ريادة  في  يظل  أن  إلى  المصرف  يسعى 

أفضل  لتقديم  اإلسالمية  الصيرفة 

والشركات،  األفراد  من  لعمالئه  الخدمات 

والمزايا  المنتجات  تشمل  والتي 

المبتكرة، لتحقيق تجربة فريدة للعمالء. 

بطاقة  أول  مؤخرًا  المصرف  أطلق  وقد 

تطبيق  عبر  قطر،  في  رقمية  ائتمانية 

جوال المصرف، وقدم ميزات مبتكرة مثل 

الرصيد«  على  السريعة  »اللمحة  ميزة 

وميزة »الوضع الداكن«، وميزة »التصميم 

والخدمات  التميز  ألعضاء  الخاص« 

في  الصدارة  موقع  في  ليستمر  الخاصة، 

في  الرقمية  المصرفية  الخدمات  قطاع 

قطر. ويواصل المصرف تحسين تطبيق 

فتح  خدمة  مؤخرًا  أطلق  كما  الشركات، 

حساب الشركات عبر اإلنترنت من خالل 

خطوات  خمس  في  اإللكتروني  موقعه 

بسيطة بهدف جعل التجربة المصرفية 

أسهل وأكثر كفاءة لعمالئه من الشركات 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

السيد  قال  الجوائز،  هذه  على  وتعليقًا 

التنفيذي  الرئيس  جمال،  باسل 

لمجموعة المصرف: »يسعدنا الحصول 

ذا  مجلة  من  القيمة  الجوائز  هذه  على 

بانكر، وهي تعكس التزامنا بتوفير أفضل 

الرقمية  المصرفية  والخدمات  المنتجات 

اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة 

لعمالئنا. 

نجاح  على  دليل  خير  التقدير  هذا  ويعد 

الذي  ونهجنا  االستراتيجية  رؤيتنا 

جهودنا  جانب  إلى  العمالء،  على  يركز 

المصرفي  القطاع  تطوير  في  للمساهمة 

المناسبة،  وبهذه  والمنطقة.  قطر  في 

دعمه  على  اإلدارة  مجلس  أشكر  أن  أود 

المتفاني  المصرف  وفريق  المستمر 

وعمالئنا على ثقتهم ودعمهم لنا«.

حقق   ،2022 عام  من  األول  الربع  وفي 

المصرف أرباحًا صافية بقيمة 855 مليون 

مقارنة   %  14 زيادة  بنسبة  قطري،  ريال 

ارتفع  كما   ،2021 عام  من  األول  بالربع 

نموًا  محققًا  المصرف  موجودات  إجمالي 

 2021 مارس  مع  مقارنة   %  6.8 بنسبة 

ريال قطري مدعومًا  193 مليار  إلى  ليصل 

التمويل  أنشطة  في  المستمر  بالنمو 

موجودات  إجمالي  وبلغ  واالستثمار. 

التمويل127 مليار ريال قطري كما بلغت 

قطري.  ريال  مليار   123 العمالء  ودائع 

الثالثة  فترة  عن  الدخل  إجمالي  وبلغ 

مبلغ   2022 مارس   31 في  المنتهية  أشهر 

تمّكن  كما  قطري،  ريال  مليون   2117
بشكل  كفاءته  تحسين  من  المصرف 

الدخل  إلى  التكلفة  نسبة  وخفض  أكبر 

الثالثة  األشهر  لفترة   %  16.8 بلغت  والتي 

2022، وهي األدنى  31 مارس  المنتهية في 

في القطاع المصرفي القطري.

نموًا   QIB UK حقق   ،2021 عام  وفي   

اأّلرباح  صافي  وارتفع   ،%  22 بنسبة 

سنوي.  أساس  على   %  45 بنسبة 

تمويل  محفظة  بناء   QIB UK ويواصل 

وفقًا  والعمل  التكاليف  إدارة  مع  مربحة، 

المعمول  الصارمة  التنظيمية  للمعايير 

بها في المملكة المتحدة.

 ،1921  تأسست مجلة »ذا بانكر« في عام 

أكبر  في  القرار  صناع  كبار  ويطالعها 

وٌتصدر  العالمية.  المالية  المؤسسات 

المجلة في كل عام تصنيفًا دقيقًا ألفضل 

المؤسسات المالية اإلسالمية العاملة في 

التميز في  القطاع من أجل تعزيز وتقدير 

قطاع الصيرفة اإلسالمية العالمية.
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هشام شرف: 
المشروع 

وجهة سياحية 
ترفيهية توفر 
فرصا استثمارية

الشيخ ناصر 
بن عبدالرحمن: 

نسعى إلثراء 
قطاع التطوير 

العقاري
{ الشيخ ناصر بن عبد الرحمن 

{ صورة جماعية على هامش الزيارة { الشيخ ناصر بن عبد العزيز يستعرض تطورات مشروع جزيرة قطيفان الشمالية

{ صورة جماعية للمشاركين في البرنامج 
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{ جونسون في اجتماع مجلس الوزراء أمس

الوزراء  رئيس  يسعى  ب-  ف.  أ.   - لندن 

في  بات  الذي  جونسون،  بوريس  البريطاني 

بعد  بمنصبه  احتفاظه  رغم  أضعف  موقع 

العموم،  مجلس  في  الثقة  لحجب  تصويت 

إلى طي صفحة الفضائح لينكب على معالجة 

منقسم  حزب  صفوف  ورص  »مهمة«  مشكالت 

وإعادة كسب تأييد البريطانيين.

من  االثنين  جونسون  بوريس  وأفلت 

تصويت على حجب الثقة من نواب في حزب 

بينها  فضائح  سلسلة  عقب  المحافظين 

التي  الحفالت  وهي  غيت«،  »بارتي  فضيحة 

نظمت في داونينغ ستريت خالل فترات اإلغالق 

لمكافحة »كوفيد - 19«.

حجب  بمذكرة  استهدافه  يمكن  ال  انه  رغم 

األنظمة  بحسب  سنة،  مدى  على  أخرى  ثقة 

حساسة  مهمة  يواجه  أنه  غير  الحالية 

تأثرت  التي  قاعدته  كسب  باستعادة  تتمثل 

أعلى  بلغ  الذي  التضخم  وبارتفاع  بالفضائح 

مستوياته منذ 40 عاما.

وأعلن جونسون خالل اجتماع لمجلس الوزراء 

على  قادرة  أخيرا  باتت  حكومته  أن  الثالثاء 

»إنهاء« الجدل وهدفها اآلن هو »دفع البالد قدما« 

في  البريطانيين  تفيد  إجراءات  إلى  مستندة 

أوج أزمة القدرة الشرائية.

تحقق  »حكومة  أنها  مكتبه  بحسب  وسيؤكد 

»نحن  قائال:  البلد«  هذا  شعب  يهم  ما  أكثر 

بجد  يعملون  الذين  البريطانيين  جانب  إلى 

وسنبدأ العمل«.

»مقنعة«  تصويت  بنتيجة  رحب  أنه  ورغم 

نواب  أربعة  من  أكثر  أن  إال  االقتراع،  ختام  في 

أصل  من   148( معسكره  من  عشرة  أصل  من 

359 اقترعوا( قالوا إنهم ال يثقون به، ما يعكس 
حجم االستياء إزاءه.

الوزراء  رئيسة  أفلتت  المقارنة،  سبيل  وعلى 

مذكرة  من   2018 في  ماي  تيريزا  السابقة 

لحجب الثقة مع هامش أكبر، قبل أن تضطر 

لالستقالة بعد أشهر.

سيدعى  الحزب  كان  الهزيمة،  حال  وفي 

للحكومة.  رئيسا  يصبح  جديد  زعيم  الختيار 

إال  األسماء،  ببعض  التداول  تم  حين  في  لكن 

أن أحدا لم يبرز من بينهم، األمر الذي يستفيد 

على  يتعين  جونسون..لكن  بوريس  منه 

تراجعت  بعدما  مواقعه  يحسن  أن  جونسون 

شعبيته كما أكدت الصحف.

يسعى لمعالجة المشكالت وإعادة كسب تأييد البريطانيين

جونسون يطوي صفحة حجب الثقة

لجنة تحقيق مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة:

االحتالل وراء استمرار الصراع
جنيف- أ. ف. ب- اعتبرت 
لجنة التحقيق المكلفة 

من مجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم المتحدة أن 
احتالل إسرائيل لألراضي 

الفلسطينية والتمييز ضد 
السكان الفلسطينيين هما 

»السببان الجذريان« للتوّترات 
المتكّررة وعدم االستقرار في 

المنطقة.
إسرائيل التي رفضت التعاون 
مع اللجنة، قالت إن »التقرير 

منحاز ومضلل وغير مؤهل 
بسبب كراهيته لدولة 

إسرائيل ويستند إلى سلسلة 
طويلة من التقارير المنحازة 

والمضللة«، بحسب بيان 
صادر عن وزارة الخارجية.

كتبت نافي بيالي، رئيسة اللجنة والمفوضة 

في  اإلنسان،  لحقوق  السابقة  السامية 

الخاصة  والتوصيات  »النتائج  أن  تقريرها 

إلى  بأغلبيتها  توّجهت  الجذرية  باألسباب 

غير  الطبيعة  على  مؤّشر  وهذا  إسرائيل، 

لدولة  محتّلة  دولة  وواقع  للنزاع  المتكافئة 

أخرى«.

استمرار  »أن  اللجنة  لهذه  األول  التقرير  وأكد 

الفلسطينية  لألرض  اإلسرائيلي  االحتالل 

السببان  هما  الفلسطينيين  ضد  والتمييز 

المتكّررة  التوّترات  وراء  الكامنان  الجذريان 

في  النزاع  أمد  وإطالة  االستقرار  وعدم 

المنطقة«.

وقال عضو لجنة التحقيق ميلون كوثاري في 

البيان »يشير استعراضنا لنتائج وتوصيات 

آليات وهيئات األمم المتحدة السابقة بوضوح 

مع  تماشًيا  اإلسرائيلي  االحتالل  إنهاء  أن  إلى 

قرارات مجلس األمن بشكل كامل، أساسي 

لوقف دّوامات العنف المتكّررة«.

 18 تضم  التي  الوثيقة  أن  إلى  التقرير  وأشار 

السلطات  على  نشرها  قبل  ُعرضت  صفحة 

الفلسطينية واإلسرائيلية. 

أنشأ مجلس حقوق اإلنسان لجنة التحقيق 

اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بشأن  األممية 

الفلسطينية المحتلة  المرتكبة في األراضي 

وإسرائيل منذ 13 أبريل 2021. 

بأنها  بيالي  تتهم  التي  العبرية  الدولة  وترى 

التحقيق  أن  إلسرائيل«  مناهضة  »ناشطة 

دفعت  التي  الحقيقية  األسباب  »تجاهل 

ضد  مواطنيها  عن  الدفاع  إلى  إسرائيل 

ترتكب  التي  الفتاكة  اإلرهابية  المنظمات 

على  النار  إطالق  مزدوجة:  حرب  جريمة 

مدنية  مناطق  من  اإلسرائيليين  المدنيين 

في غزة«.

وأنشئت اللجنة عقب الحرب التي استمرت 

في  حماس  وحركة  إسرائيل  بين  يومًا   11
المدفعي  القصف  وتسّبب   ،2021 مايو 

بمقتل  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  والجوي 

وفق  ومقاتلون،  طفال   66 بينهم  شخصا،   260
السلطات في القطاع. 

في  جندي  بينهم  شخصا   13 قتل  بينما 

من  أطلقت  بصواريخ  اإلسرائيلي  الجانب 

القطاع، وفق الشرطة اإلسرائيلية.

في الوقت الحالي، قيمت اللجنة العديد من 

التوصيات والقرارات الموجودة بالفعل، لكنها 

اشارت إلى ضرورة إجراء تحقيقها الخاص.

إال أن بيالي اشارت إلى أن التوصيات السابقة 

ضمان  إلى  الدعوات  وتشمل  تنّفذ،  »لم 

للقانون  إسرائيل  انتهاكات  تجاه  المساءلة 

لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي 

الفلسطينية  المجموعات  وإطالق  اإلنسان 

باتجاه  عشوائًيا  للصواريخ  المسّلحة 

إسرائيل«.

التوصيات  تنفيذ  عدم  »يكمن  وأضافت 

وهما  العقاب،  من  اإلفالت  بيئة  إلى  باإلضافة 

إنهاء  تنوي  ال  إسرائيل  أن  قاطعان  دليالن 

المستمر  التمييز  إلى  باإلضافة  االحتالل، 

تكرار  صلب  في  الفلسطينيين  ضد 

الفلسطينية  األرض  في  الممنهج  االنتهاكات 

المحتّلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي 

إسرائيل«.

انتقادات حادة،،  الكيان اإلسرائيلي  وقد وّجه 

باألرض  المعنية  التحقيق  لجنة  إلى 

الفلسطينية المحتّلة، المنبثقة عن مجلس 

حقوق اإلنسان األممي.

»تقرير  اإلسرائيلية،:  الخارجية  وزارة  وقالت 

حقوق  لمجلس  التابعة  التحقيق  لجنة 

اإلنسان، الذي ُنشر أمس، هو تجسيد إلهدار 

المتحدة  األمم  أجهزة  وجهود  الدولي  المال 

فقط من أجل الهجوم على إسرائيل في إطار 

الجهود العبثية التي يقوم بها مجلس حقوق 

اإلنسان ضد إسرائيل«.

الفلسطينية  الخارجية  وزارة  ونددت 

سياسة  في  اإلسرائيلي  الكيان  باستمرار 

األراضي  على  واالستيالء  االستيطان 

الدولي  المجتمع  مطالبًة  الفلسطينية، 

القانونية  والمحاسبة  المساءلة  بتفعيل 

حيال االنتهاكات اإلسرائيلية.

أن  أمس،  لها  بيان  في  الوزارة،  واعتبرت 

اإلسرائيلية  والنهب  االستيطان  سياسة 

لردود  كامل  غياب  هناك  دام  »ما  ستتواصل 

بإجبارها  وكفيلة  قوية،  وعربية  دولية  فعل 

على إعادة النظر في تلك السياسة«.

عمليات  إلى  السياق  هذا  في  وأشارت 

منازل  بحق  المتواصلة  اإلسرائيلية  الهدم 

يطا«  »مسافر  مدينة  في  الفلسطينيين 

جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وإعادة طرح 

عدد من المشاريع االستيطانية التي تعتمد 

على بناء ما يزيد عن 5000 وحدة استيطانية 

جديدة في مدينة »بيت لحم« بالضفة.

الذي  االستيطاني  التغول  أن  من  وحذرت 

المحتلة  الغربية  الضفة  لضم  يرمي 

تطبيق  فرصة  أمام  الباب  سيغلق  ا، 
ًّ

تدريجي

الحلول السياسية للصراع، وتجسيد الدولة 

الفلسطينية على األرض.

{ إدانة أممية لسياسات االحتالل

مقتل جنرال روسي كبير بأوكرانيا

روسيا تسيطر على 
»دونيتسك« و»لوغانسك«

السيد  أعلن  وكاالت-  قنا-  موسكو- 

الروسي،  الدفاع  وزير  شويغو  سيرغي 

أمس، سيطرة قوات بالده على القسم 

»دونيتسك«  مقاطعتي  من  األكبر 

شرقي  االنفصاليتين  و»لوغانسك« 

أوكرانيا.

وقال شويغو في تصريح له أمس: »تم 

القسم األكبر من »دونيتسك«  تحرير 

مدينة  ذلك  في  بما  و»لوغانسك«، 

»كراسني ليمان« و»سفياتوغورسك«، 

باإلضافة إلى 15 بلدة أخرى«.

مدينة  أن  إلى  وأشار 

بمقاطعة  »سيفيرودونيتسك« 

سيطرة  تحت  أيضا  باتت  لوغانسك 

تركزت  أن  بعد  الروسي«  الجيش 

فيها األيام الماضية معارك محتدمة مع 

القوات األوكرانية.

الدفاع  وزير  أفاد  أخرى،  جهة  من 

أوكرانيا  عسكريا   126 أن  الروسي 

أيام  الخمسة  خالل  استسلموا 

عدد  إجمالي  أن  إلى  مشيرا  الماضية، 

الذين استسلموا  األوكرانيين  الجنود 

العسكرية  العملية  بداية  منذ 

الروسية ضد كييف 6489 فردا. 

وتأتي هذه التطورات بعد إعالن موسكو 

على  السيطرة  الماضي  مايو  في 

الواقعة  الساحلية  »ماريوبول«  مدينة 

يزال  ال  فيما  أوكرانيا،  شرقي  جنوب 

»دونباس«،  إقليم  في  مستمرا  القتال 

»دونيتسك«  مقاطعتي  يضم  الذي 

و»لوغانسك« االنفصاليتين شرقا.

من جهة أخرى تلقى الجيش الروسي 

رومان  الجنرال  بمقتل  جديدة  ضربة 

الدائرة  المعارك  خالل  كوتوزوف، 

به  أفاد  ما  بحسب  أوكرانيا،  في 

التليفزيون الحكومي الروسي نقاًل عن 

ألكسندر  العسكري  المراسل  حساب 

سالدكوف على موقع »تليغرام«.

المسلحة  القوات  أكدت  بدورها، 

الروسي  الجنرال  مقتل  األوكرانية 

صفحتها  عبر  بالغ  في  كوتوزوف 

الرسمية بـ»فيسبوك«، معلنة أنه »تم 

وتجريده  النازية  من  رسميا  تطهيره 

من السالح«.

إيران تهّدد بإعادة النظر 
بمفاوضات فيينا النووية

األمم المتحدة تدعو لبنان وإسرائيل
 إلى حل أي خالفات عبر المفاوضات

إيران، أمس  طهران- وكاالت- لّوحت 

بمفاوضات  النظر  بإعادة  الثالثاء، 

بحقها  قرار  صدر  ما  إذا  النووية  فيينا 

في مجلس محافظي الوكالة الدولية 

الذرية. للطاقة 

القومي  األمن  لجنة  رئيس  وقال 

بالبرلمان  الخارجية  والسياسة 

إذا  إنه  زادة  جالل  وحيد  اإليراني 

محافظي  بمجلس  القرار  صدر  ما 

حتمًا  النظر  إيران  »ستعيد  الوكالة، 

فيينا  في  النووية  بالمفاوضات« 

النووي. االتفاق  إلحياء 

»تسنيم«  لوكالة  زادة  جالل  وأكد 

في  القرار  إصدار  أن  اإليرانية، 

من  قويًا«  »ردًا  سيواجه  المجلس 

إيران، عازيًا سبب صدوره إلى »عجز 

مطلوبة  نتائج  تحقيق  عن  الغربيين 

على  والحصول  بالمفاوضات،  لهم 

الجمهورية  من  إضافية  امتيازات 

اإليرانية«. اإلسالمية 

البرلماني  أشار  السياق،  وفي 

بصدد  الغرب  أن  إلى  اإليراني 

عبر  إيران  على  الضغوط  ممارسة 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

وتقاريرها، قائاًل إن زيارة المدير العام 

األسبوع  غروسي  رافائيل  للوكالة 

أن  »أثبتت  إسرائيل  إلى  الماضي 

وأنها  فنية،  منظمة  تعد  لم  الوكالة 

سياسية«. وكالة 

لمجلس  فصلية  اجتماعات  وبدأت 

للطاقة  الدولية  الوكالة  محافظي 

35 دولة، االثنين،  ن من 
َّ

الذرية، المكو

الجمعة  حتى  تستمر  أن  على 

هذه  أجندة  وتتصدر  المقبل. 

مستجدات  مناقشة  االجتماعات 

الساخنة. اإليراني  النووي  الملف 

المتحدة،  األمم  دعت  قنا-  نيويورك- 

خالفات  أي  حل  إلى  وإسرائيل  لبنان 

في  الغاز  عن  التنقيب  بشأن  بينهما، 

بين  المشتركة  البحرية  الحدود 

الدولتين عبر الحوار والمفاوضات.

دوجاريك  ستيفان  السيد  وأوضح 

المتحدة  األمم  الرسمي باسم  الناطق 

المتحدة  األمم  أن  صحفي،  مؤتمر  في 

أخذت علما بوصول سفينة التخزين 

بدء  تعتزم  التي  العائمة  والتفريغ 

في  إسرائيل  لصالح  الغاز  إنتاج 

مع  عليها  متنازع  بحرية  منطقة 

إلى حقل كاريش للغاز  لبنان األحد، 

الطبيعي.

كثب  عن  الوضع  نتابع  »أننا  وأضاف: 

الخاصة  المنسقة  فيروِنتسكا،  ويوانا 

مسؤولين  مع  اتصال  على  للبنان، 

لبنانيين  فيما يتعلق بهذه المسألة«.

إطالق  تم  عندما  أنه  دوجاريك  وأكد 

اتفاق اإلطار  لترسيم الحدود البحرية 

أنطونيو  وقال  وإسرائيل،  لبنان  بين 

األمم  إن  الحين  ذلك  في  غوتيريش 

بدعم  ملتزمة  ستظل  المتحدة 

العملية.

{ القتال بين القوات الروسية واألوكرانية مستمر

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة 
الكيان اإلسرائيلي بسبب االستيطان

الفروف في تركيا لمناقشة 
تصدير الحبوب األوكرانية

انقرة - أ. ف. ب- وصل وزير الخارجية 

الروسي سيرغي الفروف إلى تركيا مساء 

أمس لمناقشة إنشاء ممرات بحرية تسمح 

بتصدير الحبوب األوكرانية عبر البحر 

األسود، على ما أفاد مصور من وكالة فرانس 

برس.

ومن المقرر أن يلتقي الفروف الذي يرافقه 

وفد عسكري، وزير الخارجية التركي مولود 

تشاوش أوغلو اليوم.

وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها الفروف 

لتركيا بعد لقاء نظيريه التركي مولود 

تشاوش أوغلو واألوكراني ودميترو كوليبا في 

أنطاليا في 10 مارس.

وبناء على طلب األمم المتحدة، عرضت 

تركيا مرافقة القوافل البحرية من الموانئ 

األوكرانية، رغم وجود ألغام، اكتشف بعضها 

قرب الساحل التركي.

وتقع مسألة فتح ممرات بحرية لشحن 

الحبوب األوكرانية العالقة في موانئ البالد 

التي مزقتها الحرب، في قلب المفاوضات.

ولمح وزير الزراعة التركي فاهيت 

كيريستشي إلى أن أنقرة وكييف توصلتا 

إلى اتفاق لشراء الحبوب بأقل من سعر 

السوق بنسبة 25 %.

قتيالن في إطالق نار 
داخل متجر وسط ألمانيا

برلين - األناضول- قتل شخصان، 

أمس، في إطالق نار داخل متجر 

مستلزمات غذائية في بلدة تريسا، وسط 

ألمانيا.

وقالت الشرطة، في بيان، إن »شخصين 

قتال في إطالق النار الذي وقع عند الساعة 

الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي في بلدة 

تريسا، وسط البالد«، حسب ما نقلت 

وكالة »أسوشيتيد برس«.

وأضافت أن الضحايا هما مسن )58 عاما( 

ومسنة )53 عاما(، دون تقديم مزيد من 

التفاصيل حول الحادث.

وأوضحت أن الوضع مستقر وال يشكل 

خطرا على المتواجدين في مكان الحادث 

حاليا.

وفي السياق، أشارت الشرطة إلى أن 

الدوافع وراء الهجوم »ما زالت مجهولة«.

من جهتهم، أفاد شهود عيان بأن الحادث 

بدأ بإطالق رجل النار على سيدة ثم قام 

باالنتحار، حسب المصدر ذاته.

غير أن الشرطة لم توضح هذه التفاصيل، 

ولم تكشف إذا كان الضحايا على صلة 

ببعضهما البعض.

انتخاب المجري تشابا كوروشي 
رئيسا للجمعية العامة لألمم المتحدة

الجمعية  انتخبت  األناضول-         نيويورك- 

أمس،  بالتزكية،  المتحدة  لألمم  العامة 

مكتب  مدير  كوروشي  تشابا  السفير 

رئيسا  البيئة  لالستدامة  المجر  رئيس 

 18 في  تبدأ  التي  للجمعية   77 الـ للدورة 

المقبل. سبتمبر 

الجمعية  أعضاء  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

الدائم  بالمقر  المنعقد  دولة(   193(

بحضور  نيويورك،  في  الدولية  للمنظمة 

للجمعية  الحالية  الدورة  رئيس  من  كل 

للمنظمة  العام  واألمين  شاهد  الله  عبد 

غوتيريش. أنطونيو 

بالمنصب،  كوروشي  فوز  شاهد  وأعلن 

بقرار  الوارد  الجغرافي  التناوب  لمبدأ  وفقا 

في  الصادر   »33 /138« رقم  المتحدة  األمم 

.1987 ديسمبر   19
رئيس  انتخاب  يتم  المبدأ  هذا  على  وبناء 

77 من بلدان أوروبا الشرقية. الدورة الـ

في  الجديدة  الدورة  تبدأ  وسنويا، 

وزعماء  رؤساء  يلتقي  حيث  سبتمبر، 

اجتماعات  في  األعضاء  الدول  وملوك 

بنيويورك. مباشرة 

المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  وتحتل 

الصدارة  موقع   ،1945 عام  أنشئت  التي 

إلجراء  منتدي  باعتبارها  المنظمة  في 

مناقشات متعددة األطراف بشأن القضايا 

ميثاق  يشملها  التي  والدولية  اإلقليمية 

المتحدة. األمم 

والسفير كوروشي من مواليد بلدة زيجيد 

الخارجية  بوزارة  والتحق   ،1958 عام 

1983، وعمل بعواصم عديدة  المجرية في 

منها طرابلس وأبو ظبي وتل أبيب وأثينا.

نائب  بينها  دولية  مناصب  شغل  كما 

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  رئيس 

.)2012-2011(

العميق  متنانه  عن  غوتيريش  وأعرب 

 76 الـ الدورة  ألعمال  »شاهد«  لقيادة 

الدعم  بتقديم  وتعهد  العامة،  للجمعية 

المقبلة. الدورة  للسفير كوروشي في 

قال  العامة،  الجمعية  أعضاء  ومخاطبا 

جمة  مخاطر  العالم  »يواجه  غوتيريش: 

المنتخب  الرئيس  أهنئ  أن  وأود  اآلن، 

تشابا كوروش ممثل المجر على اختياره 

للجمعية«. المقبلة  الدورة  لقيادة 



ة الحفر  فَعَلها اإلسرائيليون كما كان متوقعًا، أوصلوا منصَّ

ة 
َّ

إلى حقل »كاريش«، مدعومًة بالنسخة البحرية من القب

الحديد، ومغطاًة بمنطقة حظر جوي وبحري، وأعلنوا 

أّنهم سيبدأون االستخراج في األشهر الثالثة األخيرة من 

هذا العام. إذًا، انتهى زمن »إضاعة الوقت«، فماذا سيفعل 

اللبنانيون؟

هذه المّرة، ال يناور اإلسرائيليون في مسألة التنقيب في 

»كاريش«، وهم على وشك التنفيذ فعاًل، والدليل إلى ذلك 

إشارتان:

1 - إجرائيًا، هم تجّرأوا على استقدام الحّفارة العائمة 
د 

َّ
من سنغافورة لمصلحة شركة »إنرجين«، ولم يتكب

اإلسرائيليون أعباء نقل الحّفارة إلى المتوسط، من أجل 

المناورة فقط.

2 - سياسيًا واقتصاديًا، لحظُة الحرب في أوكرانيا 
بما يرافقها من أزمة غاز في أوروبا، تمنح إسرائيل حافزًا 

استثنائيًا لخوض مغامرة االستخراج، فالسوق األوروبية 

في حاجة ماّسة إلى غاز الشرق األوسط، وبأسعار 

مناسبة. وهو ما ُيترَجُم ضمن منظومة التعاون اإلقليمي- 

األوروبي.

إذًا، ستبدأ إسرائيل باستخراج الغاز من »كاريش«. وإذ 

ارة يقع  تفيد التقارير أّن المكان الذي تمركزت فيه الحفَّ

في القسم الجنوبي من الحقل، أي خارج الخط 29، إاّل 

أّن ذلك ال يغّير شيئًا في الواقع، فآبار الغاز هي نفسها 

تحت الماء، وسواء جرى السحب من خارج هذا الخط أو 

من داخله، ويمكن إلسرائيل أن تسحب الجزء األكبر من 

مخزونات »كاريش« من دون أن تتكّبد عناء اجتياز هذا 

الخّط الوهمي.

هذا يعني أّن لبنان مضطر إلى الحسم بين خيارين:

1 - أن يتصّدى »حزب الله« لعملية الحفر عسكريًا، ولو 
ة بقوات البحر والجو اإلسرائيلية.

َّ
أّنها محمي

2 - أن تؤدي عملية الحفر اإلسرائيلية إلى تثبيت قواعد 

تفاوض جديدة بمرونة أكبر في المفاوضات، ما يتيح 

التوّصل إلى اتفاق »واقعي«. وهذا األمر هو الذي يميل إليه 

هة إلى واشنطن إلرسال 
َّ

لبنان الرسمي، بدعوته الموج

موفدها عاموس هوكشتاين في جولة جديدة.

المتابعون يقولون إّن فرص االنفجار واالنفراج متساوية. 

ولكن، من الممكن أن يكون التماّس العسكري مبّررًا 

للدخول في مفاوضات جّدية.

في رأي بعض المراقبين أن »حزب الله« لن ينّفذ التهديد 

بضرب الحّفارة العائمة، ألّن لبنان ال يمكن أن يتحّمل رّدًا 

رت  إسرائيليًا قد يكون في حجم ضربة تموز 2006 التي دمَّ

ه 
ِّ

البنى التحتية وأبقتها مشلولة لسنوات، لكنه ربما يوج

رات« تخرق القبة الحديد 
َّ

رسائله الساخنة من خالل »مسي

اإلسرائيلية، وتكون لها مفاعيل عسكرية محدودة.

وفي ظّل عدم التفاهم في لبنان على خّط واضح لـ»الحقوق« 

اللبنانية، بين الخط 23 »المنبوذ« والخط 29 »الجريء 

جدًا«، سيكون هذا الطرح نقطة وسطى، ويحقق مكاسب 

ر أّنه بين األغنى  هائلة للبنان داخل البلوك 72، الذي ُيقدَّ

بمخزونات الغاز في إسرائيل.

وثمة َمن يعتقد أّن التباينات اللبنانية الظاهرة حول خّط 

الحدود 29، لجهة اعتباره خّطًا للحقوق ال يمكن التنازل 

عنه أو اعتباره خّطًا للتفاوض فقط، قد تكون مالئمة إلتاحة 

ر عن 
ِّ

شيء من المرونة خالل المفاوضات، ولكنها أيضًا تعب

خلفيات ومصالح سياسية متضاربة.

فـ«حزب الله« يرفع السقف ليقول لإلسرائيليين إّنه هو َمن 

يجب التفاهم معه في أي اتفاق، أي إّن إيران تمسك بالقرار 

اللبناني وبورقة حدود إسرائيل الشمالية وبورقة الغاز 

العابر من الشرق األوسط إلى إوروبا.

ومن الالفت أّن »الحزب« يدعو الدولة اللبنانية إلى أن تتجّرأ 

وتبدأ االستثمار في البقعة التي تعتبرها حّقًا للبنان، وَأن 

ال تنتظر االتفاق مع إسرائيل. فعلى رغم أّن هذا الموقف 

مًا، إذ يدعو إلى انتقال  ل مغامرة، فإّنه ُيعَتبر متقدِّ يشكِّ

لبنان من اإلرباك إلى التحّرك عمالنيًا، على غرار إسرائيل.

وأما أركان السلطة فيناورون للحفاظ على الحدِّ األدنى 

من العالقات مع واشنطن، سواء لمصالح شخصية أو 

لضرورات تتعلق بحاجة لبنان إلى دعم واشنطن وعدم 

إغضابها.

في المقابل، ما هي أدوات الضغط التي يمارسها 

األميركيون واإلسرائيليون؟

األرجح أن االنهيار المالي والنقدي واالقتصادي هو العنصر 

الذي سيشّكل الضغط األكبر على لبنان في المرحلة 

المقبلة، فال مجال التفاق مع صندوق النقد الدولي وال 

لمساعدات وال تغطية سياسية عربية أو غربية للبنان 

إذا قّرر السير في مواجهة الحلف اإلسرائيلي - العربي - 

الغربي. والدليل هو االنتظار بال أمل إلمدادات الكهرباء من 

األردن والغاز من مصر.

فلبنان المنهار لن يتحّمل مواجهة ال هوادة فيها مع 

األميركيين واإلسرائيليين والعرب، ولن يستطيع الوقوف 

حجر عثرة أمام إمدادات الغاز الشرق أوسطية نحو أوروبا، 

وفرنسا خصوصًا، فهل تقترب التسوية في لبنان من 

خالل بوابة الناقورة؟

»من أعاد سيف القدس إلى غمده؟«، سؤال تم طرحه 

الفترة الماضية في إشارة إلى ضياع لحظة تاريخية 

نادرة لتدشين مرحلة سياسية فلسطينية جديدة، 

ُتنهي حالة االنقسام المديدة، وتصنع رافعة كفاحية 

 موّحد على جانبي 
ٍّ

قوية، على خلفية مشهٍد جماهيري

الخط األخضر، وصورة نضالية متماسكة في الداخل 

والخارج، كانت تعد بانتفاضة ثالثة، واالنتقال من 

حالة الدفاع الساكن إلى وضعية الهجوم الشامل، 

بعد أيام معدودة على طرح التساؤل عّمن بدد تلك 

اللحظة الثمينة، كان قادة الفصائل يحتشدون قرب 

السياج الفاصل، تحت شعار »سيف القدس لن 

يعود إلى غمده«، األمر الذي بعث في النفس شعورًا 

بالرضا، وحّسًا مفاده بأن صوتًا من العالم االفتراضي 

قد وجد له صدى في الواقع الحقيقي لقطاع غزة. 

كما تكّرر مشهٌد مشابٌه قبل نحو شهر، عندما وقف 

قائد »حماس« في القطاع المحاصر، يحيى السنوار، 

وسط جمٍع من قادة الفصائل، وخلفه يافطة تؤّكد أن 

سيف القدس لن يعود إلى غمده، قائاًل، بين ما قاله 

وتوعد به، إنه إذا ارتكب االحتالل حماقة إزاء المسجد 

األقصى، في يوم مسيرة األعالم السنوية، فإن أول 

صلية ستنطلق من غزة سيبلغ عددها 1111 صاروخًا، 

وهو ما رفع المعنويات والتوقعات إلى عنان السماء.

غير أن مسيرة األعالم الصهيونية مضت حسب 

موعدها، وكما كان مقّررًا لها، وعربد المستوطنون 

ورقصوا في األقصى، وفي شوارع البلدة القديمة أكثر 

من أي يوم مضى منذ 1967، األمر الذي زاد درجة 

الترقب للحظة ظهور الملثم الشهير أبو عبيدة، معلنًا 

إطالق دفعة الصواريخ الموعودة، ولّما مّر الوقت الثقيل 

من ذلك النهار الطويل، وكاد يخبو الضوء في فتيلة 

السراج العليل، انطلقت مسيرة شبابية قرب باب 

العامود، تحمل العلم الفلسطيني بتحدٍّ وعنفوان، 

تهتف بأعلى الصوت »يا سنوار خّلي القدس توّلع نار« 

لكن الصوت ظّل بال صدى.

ولعل السؤال الذي لم يبرح األذهان طوال األيام الفائتة، 

خصوصا لدى مريدي »حماس« خارج قطاع غزة، لماذا 

ظّل سيف القدس في غمده، رغم الوعود القاطعة 

والعهود المعلنة على رؤوس األشهاد؟

الحق أن »حماس« غير مالمة على رباطة الجأش 

هذه، واإلمساك عن االنزالق نحو حرب نتائجها معروفة 

سلفًا، غير أن المالمة المشوبة بالغضب وخيبة األمل، 

أتت من اإلفراط بالتهديد، وتعلية السقوف، والتلويح 

بعظائم األمور، والتراجع عنها من دون شرح يحفظ ماء 

الوجه.
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تشكيل 
الحكومة العراقية
د. جواد الهنداوي

كاتب عراقي

 استمرار حكومة تصريف االعمال، 
َّ

يبدوا أن

برئاسة مصطفى الكاظمي، وألجل طويل، هو 

الحل المفروض والمطلوب: مفروض بحكم 

الظرف السياسي، ومطلوب بحكم مصالح 

الجميع داخليا )مصالح األحزاب، مصالح 

المكونات، مصالح القيادات السياسّية(، 

وخارجيًا )دول عربية واقليمية وعظمى(.

ولوال تأخّر موازنة العراق )ونحن في النصف 

الثاني من العام(، والتداعيات السلبّية لهذا 

التأخير على مصالح الدولة والشعب، ولوال 

ارتفاع سعر صرف الدوالر، وغياب التعيينات، 

ألصبح استمرار حكومة تصريف االعمال 

متماشيًا مع مصلحة ورغبة الشعب .

لْن ُتشّكْل الحكومة قريبا، وكلّما تّمُر االيام، 

يزداد األمر تعقيدًا اليوم، لم يُعْد المشهد 

السياسي حكرًا على األحزاب السياسّية 

التقليدية، حضَر في المشهد السياسي 

العبان أساسّيان: المستقلون بعددهم 

والمحكمة االتحادّية بقراراتها الدستورية 

السياسية الجريئة، وهي أّهاًل لذلك ولها كل 

الحق في حضورها، ألنها وببساطة، تمارس 

ما ُعِهَد اليها بموجب الدستور، وال تقّرر إلرضاء 

السياسيين.

ُكّنا في األمس نتحدث عن مسألة توافق 

بين األحزاب أو المّكونات، واليوم نفقُد التوافق 

والتفاهم بين فصائل أو احزاب المّكون 

الواحد، ُكنّا في األمس نسترشد بخطابات 

يوم الجمعة لممثل المرجعية الرشيدة، 

والتي فيها إشارات ومالحظات عن انسدادات 

المشهد السياسي، وأحيانًا توجيهات غير 

مباشرة، واليوم نفتقدها.

ال أّظُن، بجدوى المبادرات السياسّية، 

وتشكيل حكومة مؤقته، وتنظيم انتخابات 

، الحكومية هي اصاًل مؤقتة، وقد اتممت 

االنتخابات، وتّم المصادقة على نتائجها، 

رغم االعتراضات الخالف بين االحزاب وبين 

القيادات اعّمق واستراتيجي، السيما بين 

ما تريده بعض القيادات الكردية سياسيًا 

واقتصاديًا وبين ما يّنُص عليه الدستور وما 

تتخذه المحكمة االتحادية من قرارات، وما 

يطمح له الشعب العراقي بكافة مكوناته، 

بضمنهم المّكون الكردي.

لماذا ظل سيف القدس في غمده؟

عيسى الشعيبي
كاتب عربي

طوني عيسى
كاتب لبناني

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الخارجية، 

أمس، مع سعادة السيد أنتوني 

بلينكن وزير خارجية الواليات 

المتحدة األميركية، وذلك خالل 

الزيارة التي يقوم بها سعادته حاليا 

إلى العاصمة األميركية واشنطن. 

وجرى خالل االجتماع، الذي عقد 

بمقر وزارة الخارجية األميركية، 

استعراض عالقات التعاون الثنائي 

بين البلدين، وخاصة الحوار 

االستراتيجي السنوي في دورته 

الخامسة، وتطورات األوضاع في 

أفغانستان، ومستجدات محادثات 

االتفاق النووي مع إيران، وتداعيات 

الحرب في أوكرانيا، باإلضافة إلى 

مناقشة عدد من القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

العالقات القطرية - األميركية قوية 

وتقوم على مجموعة من األسس 

الثابتة على طريق بناء وتعزيز 

التعاون االستراتيجي والتشاور 

المتواصل بين القيادتين والبلدين 

الصديقين، بما يخدم أهدافهما 

ومصالحهما المشتركة، ويسهم في 

تحقيق االستقرار واألمن اإلقليمي 

والسالم العالمي.

وتتزامن محادثات سعادة الشيخ 

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع 

نظيره األميركي مع العديد من 

التطورات والمستجدات المتعلقة 

بالقضايا اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام المشترك، والتي تتطلب 

المزيد من التشاور والتنسيق بين 

الجانبين، وذلك في سياق العالقات 

المتينة والتشاور االستراتيجي بين 

القيادتين والبلدين الصديقين، 

خاصة وأن دولة قطر تحتل مكانة 

متميزة على خريطة العالقات 

األميركية مع مختلف دول العالم.

لقد عبرت دولة قطر والواليات 

المتحدة عن دعمهما القوي لتوسيع 

العالقات الثنائية والتزامهما 

المشترك بتعزيز التعاون والسالم 

والرخاء العالميين، والتزاماتهما 

بتعزيز التجارة واالستثمار، وتتصف 

هذه العالقات بأنها عالقات قوية 

وراسخة، وقد شهدت هذه العالقات 

تطورًا كبيرًا منذ التسعينيات من 

القرن الماضي وخاصة في المجاالت 

االقتصادية واالستثمارية والعسكرية 

والثقافية.

ومن الطبيعي، والحال هذا، أن يكون 

التشاور مستمرا ومتواصال، خاصة 

وأن قطر دابت على لعب العديد من 

األدوار من أجل إشاعة أجواء األمن 

والسالم واالستقرار في المنطقة 

والعالم، وهو دور يحظى بدعم وتقدير 

العالم بأسره.

عالقات 
صداقة قوية

ت والرسائل ملغومة  الجنوب هبَّ
ُ
ريح

شرف
ُ
خرج م

َ
قانون المستوطنينم نجاة مدمرة

ركزت الصحف في بريطانيا على نجاة رئيس الوزراء، 

بوريس جونسون، من محاولة لسحب الثقة، ونشرت 

التايمز مقاال لوليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني 

السابق، بعنوان »على بوريس جونسون البحث عن 

مخرج مشرف«.

ويقول هيغ إن هناك نوعين من التمردات ضد القيادات 

الحزبية، األول هو عمل منظم من قبل فصيل أو مرشح 

منافس لزعيم الحزب، مع محاولة إبعاد شاغل الوظيفة 

في الوقت الذي يختارونه، والنوع اآلخر أقل تنظيمًا وأكثر 

عفوية، ويتمثل في فقدان الثقة في زعيم الحزب.

} )التايمز(

تحدثت صحيفة يديعوت احرونوت عن السيناريوهات 

المتوقعة لمستقبل االئتالف الحاكم عقب هزيمته في 

تمرير »قانون المستوطنين« بالكنيست.

وذكرت أنه »بعد هزيمة االئتالف، فإن هناك سيناريوهات 

األول هو »البقاء«، فرغم »الهزيمة  يعيش االئتالف من 

تصويت إلى تصويت، والثاني، »التفكك«، حيث إن 

التقدير السائد لدى المحافل اإلسرائيلية أن«الفشل 

في التصويت لن يسمح باستمرار االئتالف والسيناريو 

الثالث، وجود محاولة أخرى، وهناك احتمال رغم الخسارة، 

أن يحاول االئتالف تحقيق أغلبية إلجازة القانون.

} )يديعزت احرونوت(

نشرت صحيفة »واشنطن بوست« تعليقا لهنري أولسين 

على نجاة رئيس الوزراء البريطاني من تصويت بسحب 

الثقة منه، وقال إن المسألة لم تعد إن كان جونسون 

سيغادر المشهد ولكن متى.

وقال: »عادة ما يعبر الساسة عن فرحتهم بانتصار 

تتناسب فيه النسب ما بين 59 - 41 %، إال أن نجاة 

جونسون بهامش قليل كانت مدمرة وعجلت الحديث 

عن قرب مغادرته المشهد«، وال يمكن نكران هذه النتائج 

البائسة لرئيس الوزراء البريطاني. 

} )واشنطن بوست(
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} رأي اليوم

} الجمهورية اللبنانية

} العربي الجديد
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نجوم العنابي يناشدون الجمهور بالحضور

اجتماعات متواصلة لتنظيمية سلة الناشئين
للناشئين  الوطني  منتخبنا  نجوم  حرص 

إرسال  على  السلة  لكرة  سنة   16 تحت 

الحضور  أجل  من  العنابي  لجمهور  رسالة 

خالل  من  مشواره  في  لألدعم  والتشجيع 

البطولة اآلسيوية للناشئين تحت 16 سنة 

لكرة  القطري  االتحاد  يستضيفها  والتي 

السلة بمشاركة 12 فريقا تم تقسيمهم الى 

4 مجموعات.
ُمنتخبنا  اآلسيوية  البطولة  قرعة  وأوقعت 

بجانب  األولى  المجموعة  ضمن  الوطني 

منتخبات أستراليا والبحرين والهند،ويلتقي 

الـ6:00  في  البحريني  نظيره  مع  ُمنتخبنا 

التالي  اليوم  وفي  الجاري،  يونيو   12 مساء 

منتخب  أمام  الثانية  مباراته  يلعب 

دور  ويختتم  مساًء،  الـ6:00  في  األسترالي 

في  الهندي  المنتخب  بلقاء  المجموعات 

الـ6:00 مساء يوم 14 الجاري.

القطري  لالتحاد  الرسمي  الموقع  ونشر 

العبي  من  لعدد  فيديوهات  السلة  لكرة 

العنابي الناشئين قدموا من خاللها الدعوة 

للجمهور الكبير من أجل الحضور والمؤازرة 

لخوضه  يستعد  الذي  مشواره  في  للفريق 

بعد  والجمهور  االرض  عامل  من  واالستفادة 

ان تم اسناد مهمة التنظيم لدولة قطر بعد 

كبرى  استضافة  في  الكبيرة  النجاحات 

استعداداته  االتحاد  ويواصل  البطوالت. 

قدم  على  الحدث  هذا  الستضافة  المكثفة 

وساق، حيث تم تشكيل اللجان المنظمة، 

مديًرا  العنزي  مشعل  السيد  وتعيين 

للبطولة بجانب رئاسته للجنة اإلعالمية.

نادي  بصالة  المباريات  جميع  وتقام   

الغرافة.. وتم تجهيز صالة االتحاد القطري 

لكرة السلة من اجل التدريبات للمنتخبات 

في  تبدا  ان  يتوقع  والتي  المشاركة 

المقبلة..  الساعات  خالل  للدوحة  الوصول 

التسهيالت  كل  المنظمة  اللجنة  ووفرت 

للمشاركين في البطولة.

أعلن من  السلة  القطري لكرة  االتحاد  وكان 

عقد  توقيع  سابق  صحفي  مؤتمر  خالل 

السلة  لكرة  القطري  االتحاد  بين  الرعاية 

 GULFCRAFTS -  وشركة جلف كرافتس

آسيا  كأس  لبطولة  الرسمي  الراعي   -

للناشئين تحت 16 سنة والمقامة بالدوحة.

كتب        عوض الكباشي

تنطلق في روما يوم الجمعة

أدعم الشاطئية 
يفتح ملف البطولة العالمية

الطائرة  للكرة   
ُّ

الوطني ُمنتخُبنا  يسعى 

شريف  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الشاطئية 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس، 

المستويات خالل  عالمًيا(، لتقديم أفضل 

العالم  بطولة  في  المقبلة  المشاركة 

للكرة الطائرة الشاطئية المقرر إقامتها في 

من  الفترة  خالل  روما  اإليطالية  العاصمة 

10 إلى 19 يونيو الجاري.
المنافسة   

ُّ
الوطني ُمنتخُبنا  ويخوض 

بوصافة  توج  ان  بعد  اللقب  على  وعينه 

ثالث  والسيدات(  )الرجال  التفيا  جولة 

االتحاُد  ينظُمها  التي  ة 
َّ

العالمي الجوالت 

والتي   ،»FIVB« الطائرة  للكرة   
ُّ

الدولي

16 منتخًبا تحت  شهدت مشاركة أفضل 

جولة  لقب  حصد  كما   ،Elite16 تصنيف 

روساريتو المكسيكية مطلع العام الجاري 

في أولى الجوالت العالمية تحت تصنيف 

.Elite16
مجموعة  في  الشاطئية  أدعم  ويتواجد 

البطولة  قرعة  أوقعت  ان  بعد  صعبة 

الرابعة  المجموعة  في  الوطني  ُمنتخبنا 

منتخب  أمام  مبارياته  أولى  ليلعَب 

جونزالو  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الباراجواي 

يونيو   10 يوم  باتيالنا،  وروجر  ميلجارجو، 

مباراته  يلعب  التالي  اليوم  وفي  الجاري، 

أميركا  منتخب  أمام  بالمجموعة  الثانية 

الثنائي تايلور ساندر، وتايلور  ن من 
َّ

المكو

كراب، ويلعب مباراته الثالثة أمام منتخب 

كرو،  يوسف  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو فرنسا 

وأرنو جوتييه رات، يوم 13 الجاري.

{ شريف يونس وأحمد تيجان

المدرب أعرب عن سعادته باالستمرار مع العميد

األهلي يجدد عقد »نيبوشا« لموسم واحد
مدربه  عقد  تجديد  األهلي  النادي  أعلن 

لمدة  يوفوفيتش  نيبوشا  المونتنيجري 

موسم واحد من أجل االستقرار الفني في 

الفريق األول. 

مصطفوي  عبدالله  محمد  ورحب 

ورئيس  النادي  رئيس  نائب  الهاشمي، 

مع  المدرب  باستمرار  القدم،  كرة  جهاز 

التوالي،  على  الثالث  للموسم  األهلي 

متمنيا أن يكون الموسم الجديد على قدر 

نيبوشا  وأعرب  األهالوية.  القاعدة  طموح 

واالستمرار  عقده  بتجديد  سعادته  عن 

المزيد  ببذل  واعدا  األهلي،  النادي  مع 

أجل  من  الجديد  الموسم  في  الجهد  من 

إسعاد جماهير عميد األندية القطرية. 

بمشاركة »24« مدرًبا بالنادي العربي

إدارة التطوير تختتم دورة »المدربين«
القطري  باالتحاد  التطوير  إدارة  اختتمت 

للمدربين  التدريبية  الدورة  القدم،  لكرة 

المستوى )B(، التي أقيمت على مدار 21 يومًا 

إشراف  تحت  الرياضي،  العربي  بالنادي 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

الدورة  وشملت  مدربًا،   24 الدورة  في  شارك 

نظرية  ومحاضرات  عملية  تدريبات 

والتي  النظرية  باالختبارات  واختتمت 

اختبارين  بواقع  عملية  اختبارات  سبقتها 

لكل دارس.

العملية  المحاور  تقديم  على  أشرف 

المغيصيب  القادر  عبد  بالدورة  والنظرية 

المحاضران،  وعاونه  اآلسيوي،  المحاضر 

عبد  السيد  جادو،  محمد  الدكتور  السيد 

للدورة  بالتنسيق  وقام  سعيد  الرحمن 

السيد محمود شاكر.

المدربين  تطوير  إن  الزراع  ثاني  فهد  وقال 

من الناحيتين العملية والنظرية سيساهم 

كبير،  بشكل  القطرية  الكرة  ارتقاء  في 

حيث سيستفيد الالعبين من رفع مستوى 

المنافسات  في  أداءهم  يطور  مما  مدربيهم، 

المحلية والدولية، وهو ما ينعكس إيجابيا 

القطرية  بالمنتخبات  المواهب  وفرة  على 

ثم  ومن  المختلفة  السنية  المراحل  في 

المنتخب األول حامل لقب كأس آسيا.

وضعتها  التي  الرزنامة  إن  الزراع:  وأضاف 

خالل  حتى  بنجاح  استمرت  التطوير  إدارة 

جائحة كورونا، من خالل التعليم عن بعد 

المتبع  المدمج  التعليم  أو  زووم  تطبيق  عبر 

يتميز  القطري  االتحاد  جعل  ما  وهو  حاليا، 

على المستوى اآلسيوي بل والعالمي أيضا، 

ضمن  التدريبية  والدورات  الورش  بإقامة 

بعدم  توجت  صارمة  احترازية  إجراءات 

خالل  كورونا  بفيروس  إصابة  أي  وجود 

على  الجائحة  خالل  التطوير  إدارة  أنشطة 

مدار أكثر من عامين.

إنه  بقوله  التطوير  إدارة  مدير  وتابع 

التدريبية  الدورات  رزنامة  إلى  إضافة 

االتحاد  في  التطوير  إدارة  تقيمها  التي 

اآلسيوي،  االتحاد  إشراف  تحت  القطري 

عمل  ورش  أيضًا  التطوير  إدارة  تقيم 

على  المحاضرين  كبار  بمشاركة  شهرية 

وهو  واألوروبي،  واآلسيوي  العربي  المستوى 

السادة  مع  التواصل  استمرارية  يضمن  ما 

عملية  استمرارية  وبالتالي  المدربين، 

التعليم والتطوير من خالل اضطالعهم على 

أحدث طرق وأساليب التدريب على مستوى 

{ فهد ثانيالعالم.

في نسخته الرابعة باستاد خليفة الدولي

قطر تستضيف حفل جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية

اإلعالم  مجال  في  الدولية  الجوائز  أسمى  من  الجائزة  هذه  وتعد 

الرياضي، ونظمت هذه الجوائز بالشراكة مع لجنة اإلعالم الرياضي 

الثقافة  في  لالستثمار  المشتركة  الجهود  من  كجزء  القطري 

والصحافة الرياضية، فضال عن حماية وتعزيز نزاهة المهنة.

المنصات  جميع  في  الرياضية  القصص  رواة  ألفضل  الجوائز  وتقدم 

ووصوال  بالفيديو  ومرورا  الفوتوغرافي  التصوير  من  بدءا  اإلعالمية 

إلى  الصوتية  المدونات  ومن  الرقمي،  اإلعالم  إلى  المطبوع  باإلعالم 

الصحفيين  أكبر  من  نخبة  وسيتواجد  الرياضية.  المدونات 

كما  صحفي،   200 يتجاوز  بعدد  العالم  أنحاء  كافة  من  الرياضيين 

ستتواجد العديد من الوكاالت العالمية لتغطية الحدث األهم، حيث 

تعتبر هذه الجائزة من أكبر جوائز الصحافة في العالم.

للصحافة  الدولي  االتحاد  رئيس  ميرلو،  جياني  اإليطالي  أشاد  وقد 

الرياضية، بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة اإلعالم الرياضي القطري 

الشراكة  أهمية  إلى  مشيرا  سنويا،  االتحاد  جائزة  حفل  إقامة  في 

العالم  حول  الرياضي  اإلعالم  خدمة  في  الطرفين  بين  االستراتيجية 

وتعزيز دوره ونزاهته المهنية.

المثالي هذه السنة  المكان  العالمية  الرياضة  وأكد ميرلو أن عاصمة 

أنها  سيما  ال  الرياضية،  للصحافة  الدولي  االتحاد  جائزة  حفل  إلقامة 

ستنظم بعد أشهر قليلة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. 

وأشار إلى أن اختيار قطر إلقامة النسخة الرابعة من حفل الجائزة ألنه 

من الطبيعي جلب الصحفيين من مختلف أرجاء العالم واستقدامهم 

الحدث   2022 عام  في  قليلة  أشهر  بعد  يستضيف  سوف  الذي  للبلد 

العالم  كأس  بطولة  وهو  العالم  مستوى  على  واألشهر  األهم  الرياضي 

لكرة القدم. وتابع أن العديد منهم لم يسبق لهم أن زار قطر، وبالتالي 

بتجربة  واالستمتاع  بذلك  للقيام  ثمينة  فرصة  لهم  أتيحت  فقد 

بطولة  مباريات  عليها  ستقام  التي  الرياضية  المنشآت  مشاهدة 

كأس العالم األولى من نوعها في بلد عربي والتي من المتوقع أن تكون 

النسخة األفضل على مدار تاريخ البطولة منذ انطالقها.

وحول اختيار استاد خليفة الدولي مكانا إلقامة حفل النسخة الرابعة 

من جائزة االتحاد الدولي للصحافة الرياضة، أوضح ميرلو أن اختيار 

تاريخ  يعود  حيث  قطر،  دولة  تاريخ  من  جزءا  يشكل  ألنه  تم  األستاد 

1976 وأنه هذا الصرح الرياضي أسهم في بناء  بنائه ألول مرة في عام 

مستقبل مزدهر ومشع للرياضة القطرية.

ألحداث  مسرحا  عقود  طوال  كان  الدولي  خليفة  استاد  أن  وتابع 

بعد  لها  كان  التي  الرياضة  أصناف  شتى  في  وتظاهرات  وبطوالت 

اسمها  وتعزيز  بالدولة  التعريف  وطرق  وسائل  من  كواحدة  أساسي 

ومكانتها في المحافل الدولية.

قيمة  بتطور  الرياضية  للصحافة  الدولي  االتحاد  رئيس  نوه  كما 

جائزته وذلك بفضل الشراكة االستراتيجة مع لجنة اإلعالم الرياضي 

بقطر والدعم المتواصل لها ورعايتها المميزة.

{ استاد خليفة المونديالي 

{ جياني 

ميرلو 

الجوائز تقدم بالشراكة 
مـع لـجـنـة اإلعـالم الريـاضــي 

كتب          محمد الجزار

تستضيف دولة قطر يوم األحد المقبل 
الثاني عشر من شهر يونيو الجاري 

النسخة الرابعة من حفل جائزة االتحاد 
الدولي للصحافة الرياضية والمقرر 

إقامته في استاد خليفة الدولي أحد 
مالعب كأس العالم FIFA قطر 2022. 

التصفيات النهائية لكأس آسيا »2023« تنطلق اليوم
تنطلق اليوم األربعاء منافسات الدور الثالث األخير من التصفيات النهائية لكأس آسيا 2023 لكرة 

القدم حيث يتنافس 24 منتخًبا على 11 بطاقة متبقية مؤهلة إلى كأس آسيا 2023، وذلك إلكمال 

عقد المنتخبات التي ستتواجد في النهائيات المرتقبة، إلى جانب 13 منتخًبا كانت قد ضمنت 

واليابان،   ،2019 البطولة  من  األخيرة  للنسخة  اللقب  حاملة  قطر  منتخبات  هي:  مسبًقا،  تأهلها 

وفيتنام،  وعمان،  والعراق،  واإلمارات،  وسوريا،  وإيران،  وأستراليا،  الجنوبية،  وكوريا  والسعودية، 

من  مؤخًرا  انسحابها  تعلن  أن  قبل  البطولة  تستضيف  أن  مقرًرا  كان  التي  والصين،  ولبنان، 

االستضافة بسبب تداعيات فيروس كورونا.



آسيا  كأس  منافسات  األولمبي  العنابي  ودع 

تركمانستان  مع  بالتعادل  عاما   23 تحت 

جمعتهما  التي  المباراة  في  لمثلهما  بهدفين 

دور  ختام  في  بونيودكور،  ملعب  على  أمس 

حيث  األولى  المجموعة  لحساب  المجموعات 

المركز  في  نقطتين  عند  العنابي  رصيد  تجمد 

منتخب  تأهل  فيما  األولى  المجموعة  في  األخير 

أوزباكستان في قمة المجموعة برفقة المنتخب 

الدور  من  منتخبنا  مع  إيران  لتودع  التركماني 

الطيري  اسامة  العنابي  هدفي  سجل  األول، 

وسجل هدفي تركمانستان مرادوف.

وحماسية  قوية  المباراة  بداية  وجاءت  هذا 

على  أسلوبه  فرض  الذي  العنابي  جانب  من 

خطورة  وشكل  األولى  الدقيقة  من  اللعب  إيقاع 

في  التركماني  المنتخب  مرمى  على  كبيرة 

وبالفعل  السبق  هدف  لتسجيل  كبيرة  رغبة 

األولى  الدقائق  في  النتيجة  يفتتح  العنابي  كاد 

لم  تسديدته  ولكن  طارق  مصطفى  طريق  عن 

المرمى  حارس  لها  وتصدى  الكافية  بالقوة  تكن 

وتواصلت محاوالت العنابي على مرمى المنتخب 

وشهدت  التقدم  هدف  عن  بحثا  التركماني 

وليد  خالد  من  قوية  تسديدة  الثامنة  الدقيقة 

المناسب،  الوقت  في  التركماني  الدفاع  أبعدها 

على  الضغط  في  منتخبنا  افضلية  واستمرت 

على  األخير  واعتمد  تركمنستان  منتخب  مرمى 

عن  بحثا  الطولية  الكرات  طريق  عن  المرتدات 

ومن  منتخبنا  دفاع  ولكن  التقدم،  هدف  خطف 

خلفه الحارس زكريا كانوا في الموعد واستمرت 

افضلية  مع  السلبي  التعادل  على  النتيجة 

وسيطرة كبيرة لمنتخبنا، وتواصل اللعب بقوة 

بحثا  متتالية  محاوالت  في  منتخبنا  جانب  من 

اسامة  أضاع   25 الدقيقة  وفي  التقدم،  هدف  عن 

المرمى  كان  عندما  مؤكدة  هدف  فرصة  الطيري 

مدافع  لكن  ارضية  كرة  وسدد  مرماه  من  خاليا 

خط  على  مع  الكرة  ابعد  التركماني  المنتخب 

النتيجة  ليبقي  المرمى 

بدون  سلبية  حالها  على 

العنابي  وواصل  أهداف، 

على  الهجومية  محاوالته 

بحثا  التركماني  المرمى 

قبل  التقدم  هدف  عن 

األول  اللقاء  شوط  نهاية 

إلى  افتقدت  محاوالتنا  ولكن 

اللمسة  في  والتركيز  الدقة 

األول  الشوط  لينتهي  األخيرة 

بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بقوة  الثاني  المباراة  شوط  منتخبنا  دخل 

لوال  األول  الدقائق  في  التقدم  هدف  يسجل  وكاد 

التركماني  المنتخب  لحارس  االيسر  القائم 

لتظل  حسن؛  مكي  لراسية  تصدي  الذي 

منتخبنا  محاوالت  وتتواصل  سلبية،  النتيجة 

ساعة  الربع  مرور  ومع  التركماني  المرمى  على 

التبديل  كوردوفا  منتخبنا  مدرب  أجرى  األولى 

المهيري  جاسم  ودخول  وليد  خالد  بخروج  األول 

المباراة  في  افضليته  منتخبنا  ويواصل 

ترجمة  دون  ولكن  اللقب،  ايقاع  على  وسيطرته 

ليظل  التركماني  المرمى  على  السهلة  للفرص 

 65 الدقيقة  وفي  الموقف،  سيد  السلبي  التعادل 

الهدف  تسجيل  من  الوطني  منتخبنا  يتمكن 

طريق  عن  األول 

اسامة  راسية 

كرة  بعد  الطيري 

نموذجية  عرضية 

مصطفى  من 

ليترجم  طارق 

افضليته  العنابي 

في المباراة ويبقي على 

وبعد  التأهل  في  فرصته 

العنابي  يواصل  الهدف 

عن  بحثا  المباراة  في  أفضليته 

المباراة  الثاني لتعزيز تقدمه في  الهدف 

التركماني،  المرمى  على  المحاوالت  وتتواصل 

ويتمكن المتألق اسامة الطيري من إضافة الهدف 

الدقيقة  في  الثاني  والشخصي  للعنابي  الثاني 

على  المباراة  في  تفوقه  العنابي  ويواصل   73
 74 الدقيقة  وفي  التركماني  المنتخب  حساب 

بنزول  الثاني  التبديل  كوردوفا  يجري 

على مال الله وخروج محمد النعيمي 

يتمكن   75 الدقيقة  وفي  لالصابة 

من  التركماني  المنتخب 

عن  األول  الهدف  تسجيل 

مرادوف،  الالعب  طريق 

يحاول  ذلك  وبعد 

بي  لعنا ا

على  للحفاظ  الدفاع  تأمين 

النهائي  ربع  دور  إلى  التأهل  أمل  على  النتيجة 

حيث  السفن،  تشتهي  ال  بما  الرياح  جاءت  ولكن 

عن   82 الدقيقة  في  التركماني  المنتخب  تعادل 

بالنسبة  األمور  لتتعقد  مرادوف  الالعب  طريق 

للعنابي، ولم يتمكن منتخبنا من العودة للتقدم 

ويودع  لمثلهما  بهدفين  بالتعادل  اللقاء  لينتهي 

العنابي البطولة من دورها األول.
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من دور المجموعات.. بعد التعادل مع تركمانستان »2/2«

العنابي »األولمبي« يودع كأس آسيا

{ العنابي فرط في بطاقة التأهل بغرابة

بالتعادل »1-1« أمام أوزبكستان

اإليراني يودع مع العنابي
إيران  مع  أوزبكستان  منتخب  تعادل 

1-1 على االستاد المركزي في قرشي، 
من  واألخيرة  الثالثة  الجولة  ضمن 

في  األولى  المجموعة  منافسات 

في   2022 عامًا   23 تحت  آسيا  كأس 

أوزبكستان.

وتقدم منتخب أوزبكستان عبر هدف 

الدقيقة  في  جواراقوزاييف  اوتابيك 

التعادل  إيران  تدرك  أن  قبل   ،22
آيرا  طريق  عن  الثاني  بالشوط 

يوسفي )62(.

ترتيب  أوزبكستان  وتصدرت 

ثالث  من  نقاط   7 برصيد  المجموعة 

مباريات، مقابل 4 نقاط لتركمانستان، 

حيث  وقطر،  إيران  من  لكل  ونقطتين 

وتركمانستان  أوزبكستان  حصلت 

على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.

السبت  يوم  النهائي  ربع  الدور  وفي 

ثاني  العراق  مع  أوزبكستان  تلتقي 

تتقابل  حين  في  الثانية،  المجموعة 

متصدرة  أستراليا  مع  تركمانستان 

المجموعة الثانية.

أسامة الطيري:

نشعر باألسف الشديد

أعرب أسامة الطيري العب منتخبنا ورجل المباراة عن أسفه 

الشديد للتعادل ووداع البطولة، وقال: قدر الله وما شاء فعل، 

لقد سيطرنا علي المباراة وكنا األفضل وتقدمنا بهدفين، 

ولكن لألسف لم نتمكن من الحفاظ علي النتيجة وهذه هي 

كرة القدم عندما ال تستغل الفرص تدفع الثمن وكنا نطمح 

إلى األفضل في البطولة، ولكن لالسف لم نوفق وخرجنا مبكرا 

وأعتقد أننا قادرون على تصحيح األوضاع والتعويض في 

االستحقاقات المقبلة، والوقت امامنا ونحتاج إلى المزيد من 

الخبرة في الفترة المقبلة من أجل الظهور بمستوى أفضل 

وتحقيق أهدافنا وطموحاتنا، والشك أن الخروج المبكر يشعرنا 

بالحزن الشديد ونعتذر للجماهير عن ما قدمناه ونعدهم 

باألفضل في المستقبل.

قال حمد الخالقي المنسق اإلعالمي للعنابي: قدر الله وما شاء 

مباراة  خالل  من  نتأهل  أن  المستطاع  بقدر  حاولنا  لقد  فعل، 

بهدفين  تقدمنا  وبالفعل  التركماني،  المنتخب  أمام  األمس 

الدقائق  في  األفضلية  خسرنا  لألسف  ولكن  األفضل  وكنا 

وتعادل  هدفين  وسجل  التركماني  المنتخب  وعاد  االخيرة 

وخرجنا من البطولة من الدور األول، وهذه هي كرة القدم ان لم 

تحقق  ان  الصعب  من  المطلوبة  بالصورة  االفضلية  تستغل 

نعتذر  سابقا  قلت  وكما  المبكر،  الخروج  على  ونأسف  الفوز 

أن نتأهل خاصة  المبكر، وكنا نأمل  الخروج  لجماهيرنا على 

وشك  على  وكنا  االمس  مباراة  في  جيدة  بصورة  لعبنا  وأننا 

الفوز والتأهل ولكننا لم نوفق في النهاية.

ما حدث في البطولة غريب..نيكوالس كوردوفا:

كلنا نتحمل المسؤولية

رسالة طشقند 

رمضان مسعد 
موفد لجنة اإلعالم الرياضي

{ تأهل تاريخي لمنتخب تركمانستان

تشكيلة 
العنابي:

ومحمد  ايمن  ويوسف  زكريا  صالح 

عياش  ومحمد  هارون  ودياب  النعيمي 

وجاسم جابر ومصطفى طارق واسامة 

واحمد  حسن  ومكي  الطيري 

الجانحي وخالد وليد.

مباريات اليوم
كأس آسيا تحت »23« عاما 

المجموعة الثالثة )ختام دور 

المجموعات ( 

فيتنام – ماليزيا الساعة 4:00 مساء 

)ملعب لوكوموتيف( 

تايالند – كوريا الجنوبية الساعة 

4:00 مساء )ملعب باختاكور 
المركزي(

{ صالح زكريا يحاول تشتيت الكرة 

منتخبنا فرط في الفوز 

بغرابة.. في الدقائق األخيرة 

مع  للتعادل  الشديد  حزنه  عن  كوردوفا  نيكوالس  أعرب 

ووداع  المجموعات  بدور  االخيرة  المباراة  في  تركمانستان 

منافسات البطولة وقال إن الفريق قدم مباراة كبيرة وكان 

لالسف  ولكن  والتأهل،  الفوز  نستحق  وكنا  األفضل 

في  حدث  ما  وعن  االخيرة  الدقائق  في  نوفق  لم 

للمشاركة  وتقييمه  المبكر  والخروج  البطولة 

اآلن  ذلك  عن  الحديث  الصعب  من  قال: 

هذا  واسباب  األخطاء  ندرس  ان  ويجب 

البطولة  من  المبكر  والخروج  المستوى 

حدث  وما  الفريق،  في  الخلل  لمعرفة 

في  مرتين  تقدمنا  حيث  غريبا  كان 

فقدنا  ما  سريعا  ولكننا  مباراتين 

كنا  االمس  مباراة  وفي  التقدم، 

 75 الدقيقة  حتى  بهدفين  األفضل 

متتاليين  هدفين  تلقينا  ثم  ومن 

في  العودة  من  نتمكن  ولم 

كرة  ان  كوردوفا  وقال  النتيجة، 

القدم لعبة جماعية ومن الصعب 

على  والخروج  الخسارة  تحميل 

في  والجميع  معين  فرد  عاتق 

وأنا  المسؤولية،  يتحمل  الفريق 

أن نكون أفضل  ونأمل  في مقدمتهم 

في المواعيد المقبلة.

{ فرحة لم تكتمل

{ نيكوالس 

كوردوفا

حمد الخالقي:

قدر الله 
وما شاء فعل

{ لقطة 

من المباراة 
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نسبة عالية من مضادات األكسدة في الباذنجان

سـعـرات منخفضـة وفـوائــد مدهشة
باسم  أيضًا  المعروف  الباذنجان،  يستخدم 

الباتنجان، في العديد من األطباق المختلفة 

حول العالم.

ورغم اعتباره غالبًا من الخضراوات، فإنه من 

نبات  من  ينمو  ألنه  فاكهة،  الفنية  الناحية 

مزهر، ويحتوي على بذور.

في  تختلف  التي  األصناف  من  العديد  هناك 

ذي  الباذنجان  شيوع  ورغم  واللون،  الحجم 

أن  يمكن  فإنه  العميقة،  األرجوانية  القشرة 

يكون أحمر أو أخضر أو   أسود.

القلب،  حماية  إلى  السرطان  مكافحة  من 

فوائد  على  التقرير  هذا  في  ممعنا  تعرفوا 

الباذنجان.

الغذائية العناصر  1. غني بالعديد من 
الغذائية،  بالعناصر  غني  غذاء  الباذنجان 

من  جيدة  كمية  على  يحتوي  أنه  يعني  ما 

سعرات  مع  واأللياف،  والمعادن  الفيتامينات 

حرارية قليلة.

يحتوي كوب واحد )82 غرامًا( من الباذنجان 

النيء على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 20 غرامًا

5 غرامات الكربوهيدرات: 

األلياف: 3 غرامات

البروتين: 1 غرام

المنجنيز: 10 % من االحتياج اليومي

الفوالت: 5 % من االحتياج اليومي

البوتاسيوم: 5 % من االحتياج اليومي

فيتامين ك: 4 % من االحتياج اليومي

فيتامين ج: 3 % من االحتياج اليومي

كميات  على  أيضًا  الباذنجان  يحتوي 

بما  األخرى،  الغذائية  العناصر  من  صغيرة 

في ذلك النياسين والمغنيسيوم والنحاس.

مضادات  من  عالية  نسبة  على  يحتوي   .2
األكسدة

مجموعة  على  احتوائه  إلى  باإلضافة 

يحتوي  والمعادن،  الفيتامينات  من  متنوعة 

مضادات  من  كبير  عدد  على  الباذنجان 

األكسدة.

على  تساعد  مواد  هي  األكسدة  مضادات 

تسببها  التي  األضرار  من  الجسم  حماية 

الجذور  باسم  المعروفة  الضارة  المواد 

الحرة.

أظهرت  فقد   Mayo Clinic لموقع  ووفقًا 

أن  يمكن  األكسدة  مضادات  أن  الدراسات 

أنواع  من  العديد  من  الوقاية  في  تساعد 

القلب  أمراض  مثل  المزمنة،  األمراض 

والسرطان.

خاص  بشكل  غني  الباذنجان  أن  كما 

األصباغ  من  نوع  وهو  باألنثوسيانين، 

وهي  لألكسدة،  مضادة  بخصائص 

المسؤولة عن لونها النابض بالحياة.

كما يقوم األنثوسيانين بحماية الخاليا من 

التلف الناتج عن الجذور الحرة الضارة.

بأمراض  اإلصابة  مخاطر  من  يقلل  قد   .3
القلب

األكسدة  مضادات  من  محتواه  بفضل 

تقليل  في  الباذنجان  يساعد  قد  واأللياف، 

طريق  عن  القلب،  بأمراض  اإلصابة  مخاطر 

والدهون  الكوليسترول  نسب  خفض 

الثالثية، وهما من عالمات الدم التي يمكن أن 

تؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب 

.WebMD عند ارتفاعها، وفقًا لموقع

نسبة  على  السيطرة  على  يساعد  قد   .4
السكر في الدم

نظامك  إلى  الباذنجان  إضافة  تساعد  قد 

في  السكر  نسبة  على  الحفاظ  في  الغذائي 

الدم تحت السيطرة.

الباذنجان  أن  إلى  األول  المقام  ويعود هذا في 

التي  األلياف،  من  عالية  نسبة  على  يحتوي 

يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم، عن 

طريق إبطاء معدل هضم وامتصاص السكر 

في الجسم.

استقرار  على  البطيء  االمتصاص  يحافظ 

حدوث  ويمنع  الدم،  في  السكر  مستويات 

طفرات وانهيارات ضارة.

المركبات  أو  البوليفينول،  مادة  أن  كما 

األطعمة،  في  الموجودة  الطبيعية،  النباتية 

امتصاص  من  تقلل  قد  الباذنجان،  مثل 

وكالهما  األنسولين،  إفراز  من  وتزيد  السكر 

السكر  نسبة  خفض  في  يساعد  أن  يمكن 

عام  تمت  فنلندية  لدراسة  وفقًا  الدم،  في 

.2010

5. من فوائد الباذنجان أنه يمكن أن يساعد 
في فقدان الوزن

السعرات  وقليل  باأللياف  غني  الباذنجان 

الحرارية، ما يجعله إضافة ممتازة ألي نظام 

لفقدان الوزن.

ببطء،  الهضمي  الجهاز  عبر  األلياف  تتحرك 

يقلل  ما  بالشبع،  الشعور  تعزز  أن  ويمكن 

من تناول السعرات الحرارية.

الباذنجان  من  غرامًا(   82( كوب  كل  يحتوي 

سعرًا  و20  األلياف  من  غرامات   3 على  النيء 

حراريًا فقط.

ُيستخدم  ما  غالبًا  ذلك  إلى  باإلضافة 

باأللياف  غني  كبديل  الباذنجان، 

للمكونات  الحرارية  السعرات  ومنخفض 

عالية السعرات الحرارية في الوصفات.

6. قد يكون مفيدًا في مكافحة السرطان
المواد  من  العديد  على  الباذنجان  يحتوي 

السرطانية  الخاليا  تحارب  أن  يمكن  التي 

وتسبب موتها.

محدود،  الموضوع  هذا  حول  البحث  أن  رغم 

فقد ثبت أن هذه المواد فعالة بشكل خاص 

مباشرة  تطبيقها  عند  الجلد  سرطان  ضد 

 Scientific على الجلد، وفقًا لما جاء في مجلة

.Research
عالوة على ذلك، فإن تناول الكثير من الفاكهة 

من  يقي  قد  الباذنجان،  مثل  والخضراوات، 

أنواع معينة من السرطان.

الهضم الباذنجان يساعد في   .7
من  العديد  مثل  مثله  الباذنجان،  يعتبر 

لأللياف  جيدًا  مصدرًا  األخرى،  الخضراوات 

نظام  أي  في  ضروري  عنصر  وهو  الغذائية، 

األلياف  تكون  أن  يمكن  متوازن.  غذائي 

وكذلك  الهضمي،  الجهاز  لصحة  ضرورية 

لحركات األمعاء المنتظمة.

يمر  بحيث  البراز،  حجم  من  يزيد  إنه 

بينما  الهضمي،  الجهاز  عبر  أكبر  بسهولة 

يحفز أيضًا تقلص العضالت الملساء، التي 

الجسم.  من  الطعام  إخراج  على  تساعد 

أخيرًا قد تحفز األلياف أيضًا إفراز العصارات 

العناصر  امتصاص  تسهل  التي  الَمعدية 

يشير  كما  األطعمة،  ومعالجة  الغذائية 

.Organic Facts موقع

أذن بتقنية الطباعة الثالثية
شركة  في  العلماء  من  فريق  نجح 

أميركية متخصصة بمجال التكنولوجيا 

البيولوجية في زراعة أذن بتقنية الطباعة 

ثالثية األبعاد، وذلك عبر استخدام الخاليا 

نشرت  حسبما  بالمريض،  الخاصة 

صحيفة The New York األميركية.

وبحسب الخبراء، يبدو أن هذه هي المرة 

األولى التي يشهد مجال هندسة األنسجة 

جديد  بعهد  تنبئ  وربما  هذه،  مثل  زراعة 

للطب التجديدي.

وقال الباحث في مجال الهندسة الحيوية 

األميركية،  ميلون  كارنيغي  جامعة  لدى 

آدم فاينبرغ، الذي لم يشارك في المشروع: 

»إنها عملية كبيرة«.

هذه  أن  لنا  توضح  »إنها  وأضاف: 

التكنولوجيا لم تعد قائمة على فرضيات 

بعد اآلن، بل إن التساؤل المطروح يتعلق 

بتوقيت استخدامها«، حسبما نقله موقع 

Futurism األميركي.
العملية األولى من نوعها أجريت لمريضة 

بأذن  ُولدت  عامًا،   20 العمر  من  تبلغ 

صغيرة ومشوهة بسبب عيب خلقي نادر 

يسمى صغر صيوان األذن.

العام،  هذا  ُأجريت  سريرية  تجربة  وفي 

جديدة  أذن  طباعة  في  الخبراء  نجح 

باستخدام تقنية الطباعة ثالثية األبعاد، 

األخرى  األذن  مع  تمامًا  لتتالءم  وُصممت 

السليمة، وزرعوها في رأس المريضة.

الجديدة  األذن  هذه  إن  الشركة  وتقول 

نسيجًا  وتنتج  النمو  تواصل  سوف 

غضروفيًا جديدًا.

تايمز،  نيويورك  ذا  صحيفة  وبحسب 

أول عملية  التجربة  أن تشكل هذه  يمكن 

مريض  جسم  في  عضو  لزراعة  ناجحة 

األبعاد  ثالثية  الطباعة  تقنية  طريق  عن 

الحية  البشرية  الخاليا  وباستخدام 

للمريض.

نصف  تزن  خاليا  الشركة  واستخدمت 

المريضة،  من  عليها  حصلت  غرام 

مليارات  إلى  لتصل  تنمو  وجعلتها 

بأنها  تصفها  تقنية  طريق  عن  األنسجة 

تكنولوجيا خاصة مسجلة بحقوق ملكية 

طابعة  استخدمت  ذلك،  وبعد  فكرية. 

على  يعتمد  حيويًا«  »حبرًا  األبعاد  ثالثية 

الكوالجين لطباعة األذن.

التنفيذي  الرئيس  كوهين،  دانيال  وقال 

ذا  صحيفة  مع  حديثه  خالل  للشركة، 

أنها  لو  كما  تأتي  »إنها  تايمز:  نيويورك 

أذن  وهي  وتغادر  المريض،  من  خزعة 

الجراح  أرتورو بونيال،  أبدى  حية«. كذلك 

انتهائه  بعد  انبهارًا  العملية،  أجرى  الذي 

أنني  إلى  »نظرًا  بيان:  في  وقال  منها. 

يعانون  الذين  األطفال  آالف  عالج  طبيب 

وحول  البالد  حول  األذن  صيوان  صغر  من 

هذه  تعنيه  قد  بما  منبهر  فإنني  العالم، 

األذن  صيوان  صغر  لمرضى  التكنولوجيا 

وعائالتهم«.

الدراسة  هذه  لنا  تتيح  »سوف  وأضاف: 

الجمالية  والخصائص  األمان  في  البحث 

الجديدة  العملية  بهذه  المرتبطة 

األنسجة  باستخدام  األذن  بناء  إلعادة 

الغضروفية الخاصة بالمريض نفسه«.

لمراجعة  تخضع  تزال  ال  أنها  صحيٌح 

تزال  ال  الشركة  لكن  الفدرالي،  المشرع 

لهذه  التقنية  التفاصيل  حول  متكتمة 

ألن  بعد  النتائج  تنشر  ولم  العملية. 

 11 تتضمن  التي  السريرية،  التجربة 

مريضًا، ال تزال في مسارها. 

اآلن   3DBio Therapeutics شركة  وتأمل 

أن تطبق نفس التقنية على أجزاء أخرى 

الفقري  القرص  ذلك  في  بما  الجسم،  من 

واألنف والكفة المدورة.

لكن طباعة أجزاء أخرى في الجسد أشد 

األذن،  من  أكبر  تحديًا  تشكل  تعقيدًا 

التي تؤدي وظيفة جمالية بحتة، حسب 

الخبراء.

الســكــريــــات تـــــؤدي إلــــى القــلــق

من  كبيرة  كميات  تناول  عند  القلق  يصيبنا  ما  غالبًا 

بأن  نخبركم  أن  يؤسفنا  السكر؟  عن  ماذا  لكن  الكافيين، 

المزاجية  حالتنا  لتعديل  غالبًا  نتناولها  التي  السكريات 

باضطرابات  إصابتنا  في  وُتسهم  سوءًا،  األمر  تزيد  قد 

القلق وغيرها من االضطرابات المزاجية، لكن ذلك يتوقف 

نتناولها،  التي  الكميات  أبرزها  عوامل،  عدة  على  بالتأكيد 

سنشرح لكم األمر أكثر في هذا التقرير.

كيف يمكن أن تسبب السكريات اضطرابات القلق؟

في البداية يجب أن نطمئنكم أن تناول بعض الحلوى بين 

الحين واآلخر لن ُيسبب لكم القلق.

الغنية  الغذائية  األنظمة  أن  إلى  ُتشير  الدراسات  لكن 

ما  وإليك  المزاجية،  بحالتك  تعبث  أن  يمكن  بالسكريات 

يقوله العلم:

بيانات  الباحثون  فيها  جمع   ،2017 عام  ُأجريت  دراسة  في 

تناولوا  الذين  الرجال  أن  إلى  خلصوا  مشاركًا،   23245 من 

إصابتهم  احتماالت  كانت  السكر  من  أكبر  كميات 

باالضطرابات النفسية الشائعة أعلى بنسبة 23 %.

تشمل هذه االضطرابات االكتئاب والقلق، والحظ الباحثون 

أيضًا أن تناول السكر بكميات أقل قد يساعد في تحسين 

الصحة النفسية. 

بالغًا  شخصًا   1128 على  أجريت  أخرى  دراسة  وأشارت 

أكبر سنًا، إلى أن المشاركين الذين اتبعوا نظامًا صحيًا 

عرضة  أكثر  كانوا  المشبعة  والدهون  بالسكريات  غنيًا 

وفقًا  بغيرهم،  مقارنة  القلق  من  أعلى  بمستويات  لإلصابة 

.Greatist لما ورد في موقع

الغنية  الغذائية  األنظمة  أن  ُوجد  فقد  ذلك،  إلى  وإضافة 

بالسكريات البسيطة قد تسبب اختالاًل وظيفيًا في الدماغ 

في  العامالن  هذان  ُيسهم  وقد  االلتهابات،  تسبب  قد  كما 

حدوث المشكالت النفسية ومنها القلق.

هل مقاطعة السكريات ُتساعد في عالج القلق؟

األطعمة  تناول  معدالت  خفض  يساعد  أن  يمكن  حين  في 

قطع  أن  إال  القلق،  أعراض  عالج  في  السكرية  والمشروبات 

يؤثر  إنما  القلق،  لمشكلة  كاماًل  عالجًا  ليس  السكريات 

وخفض  العامة  الصحة  تعزيز  في  العام  الغذائي  النظام 

خطر اإلصابة باضطراب نفسي مثل القلق.

السكريات  تناول  قطع  على  فقط  تركز  أال  فعليك  وهكذا 

المعالجة، بل حاول تحسين نظامك الغذائي بشكٍل عام 

من خالل تناول أطعمة غنية بالمواد المغذية.

إذا كان نظامك الغذائي الحالي غنيًا بالسكريات المضافة، 

حاول أن تتوقف تدريجيًا عن تناول األطعمة والمشروبات 

السكرية، ومراقبة كيف يؤثر ذلك في أعراض القلق، وفي 

حال ظلت أعراض القلق موجودة، ففي هذه الحالة يمكن أن 

يكون سبَبها أمٌر آخر.

لخفض  فعالة  وسيلة  السكر  بدائل  استخدام  يبدو  قد 

الصناعية  المحليات  بعض  لكن  نفسه،  السكر  استهالك 

قد تكون تأثيراتها ضارة.

)وهو  األسبرتام  ارتبط   ،2018 عام  ُأجريت  لدراسة  ووفقًا 

السلوكية  بالمشكالت  سكري(  غير  صناعي   
ٍّ

ُمحل

أعراض  تظهر  أن  يمكن  القلق،  إلى  وباإلضافة  واإلدراكية. 

والحظ  واألرق.  النصفي  والصداع  الصداع  مثل  أخرى 

كميات  تناول  أن   ،2014 عام  أجريت  دراسة  في  باحثون، 

وزن  من  كيلوغرام  لكل  مليغرام   -25 األسبرتام  من  كبيرة 

لالنفعال  عرضة  أكثر  الشخص  يجعل  يوميًا-  الجسم 

واإلصابة باالكتئاب.



21السنة )27( - األربعاء 9 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 8 يونيو 2022م العدد )9774( تكنولوجيا

تقنيات بسيطة وسهلة

توصيل جهاز الالبتوب بالتليفزيون
تريد مشاهدة فيلم على نتفلكس لكن تلفازك 

الوقت  التطبيق؟ وتنزعج في  وال يحمل  قديم 

إذًا  الصغيرة؟  الالبتوب  شاشة  من  نفسه 

الحل في توصيل جهاز الالبتوب بالتليفزيون، 

لتشاهد أفالمك على شاشة أكبر، كما يمكنك 

استخدامها لمشاهدة العروض التقديمية، أو 

الالبتوب  على  ملفاتك  عرض  تريد  حال  في 

على شاشة أكبر.

ولحسن الحظ، هذه األمور التقنية أصبحت 

التعليمات  اتباع  سوى  تحتاج  وال  بسيطة، 

سواء  بالتليفزيون،  الالبتوب  جهاز  لتوصيل 

 .HDMI السلكيًا أو عبر موصل

لتوصيل  والبسيطة  المباشرة  الطريقة 

موصل  باستخدام  تكون  بالتلفاز  الالبتوب 

إشارات  لبث  مصمم  موصل  وهو   ،HDMI
)مثل  مصدر  من  الرقمية  والفيديو  الصوت 

الالبتوب( إلى جهاز عرض أو شاشة عرض، أو 

التلفاز في حالتنا هذه. وإليكم الطريقة التي 

شرحها موقع Digital Trends األميركي:

الخطوة 1: حدد موقع منفذ HDMI على جهاز 

الالبتوب

الالبتوب،  جهاز  جانب  أو  خلف  يكون  ما  عادة 

وقد يكون المنفذ على جهاز الالبتوب هو منفذ 

 HDMI منفذ  أو  الكامل،  بالحجم   HDMI
إلى  وستحتاج  »ميكرو«،  أو  »ميني«  بحجم 

استخدام  يمكنك  الحالة.  هذه  في  محول 

العديدة  المنافذ  من  أي  مع   HDMI محول 

الالبتوب  أجهزة  معظم  في  حاليًا  المتوفرة 

و  ،Thunderboltو  USB-C مثل  الحديثة 

.Mini DisplayPortو ،DisplayPort
إذا لم يتوفر منفذ HDMI على جهاز الالبتوب، 

العرض  منظومة  موصل  استخدام  يمكنك 

موصل  أن  إلى  انتبه  لكن   .)VGA( المرئي 

إشارات  إال  يبث  ال  المرئي  العرض  منظومة 

جهاز  توصيل  إلى  ستحتاج  وبذلك  الفيديو، 

الالبتوب بالتلفاز بموصل صوتي أيضًا.

بمدخل  اآلخر  الطرف  وصل   :2 الخطوة 

HDMI على التلفاز
الخلفي  الجانب  المدخل في  عادة ما ستجد 

من التلفاز، أو على الجانب في بعض األجهزة، 

 ،HDMI إذا لم تتمكن من تحديد موقع مدخل

تحقق من دليل مستخدم التلفاز.

الخطوة 3: تغيير مصدر إدخال التلفاز يدويًا 

إذا لم يتزامن تلقائيًا

بعد  التحكم  جهاز  استخدم  ذلك،  ولفعل 

التلفاز  التلفاز لتغيير مصدر إدخال  تشغيل 

إلى رقم مدخل HDMI المتصل به الالبتوب؛ 

على  التلفاز  شاشة  خيارات  ضبط  يعتمد  إذ 

مراجعة  إلى  تحتاج  قد  لذا  نفسه،  الجهاز 

كيفية  تعرف  تكن  لم  إذا  المستخدم  دليل 

فعل ذلك.

على  المناسب  المخرج  تعيين   :4 الخطوة 

الالبتوب

التشغيل  بنظام  يعمل  الجهاز  كان  إذا 

 »P« الزر  مع   Win الزر  على  اضغط  ويندوز، 

لفتح إعدادات الشاشة، على جهاز Mac، انقر 

على أيقونة آبل أعلى يسار الشاشة، ثم اختر 

»تفضيالت النظام-System Preferences«، ثم 

.»Displays-الشاشات«

توصيل جهاز الالبتوب بالتلفزيون السلكيًا 

فوضى  مع  التعامل  في  ترغب  تكن  لم  إذا 

اتصال  إعداد  يمكنك  واألسالك،  التوصيالت 

والتلفاز،  الالبتوب  جهاز  بين  السلكي 

تستخدم  كنت  إن  على  العملية  وستعتمد 

جهاز آبل ماك بوك، أو جهاز كمبيوتر ويندوز، 

أو كروم بوك.

استخدام AirPlay على جهاز آبل

يمكنك  آبل،  وتلفاز  آبل  جهاز  لديك  كان  إذا 

إعداد عرض الشاشة على التلفاز بسهولة.

الخطوة 1: تأكد من أن كال الجهازين متصل 

.Wi-Fi بنفس شبكة

الشاشة:  إعدادات  إلى  اذهب  ثم   :2 الخطوة 

»تفضيالت  على  انقر  آبل،  قائمة  في 

»العرض- ثم   »System Preferences-النظام

.AirPlay ثم ابحث عن عرض »Displays
3: سواء كنت في تفضيالت النظام  الخطوة 

أو شريط القائمة، اختر تلفاز آبل من القائمة 

شاشة  تمديد  أو  عرض  سيتم  المنسدلة. 

على  بناء  التلفاز،  شاشة  على  الكمبيوتر 

اختيارك.

ال  آبل،  تلفاز  لديك  يكن  لم  إذا   :4 الخطوة 

تقلق! تدعم العديد من أجهزة التلفاز الذكية 

تفتح  عندما   .AirPlay تقنية  الحديثة 

التلفاز  جهاز  رؤية  يمكنك  العرض،  إعدادات 

التحقق  إلى  أيضًا  وستحتاج  القائمة.  في 

من إعدادات التلفاز لترى إن كنت تحتاج إلى 

تمكين AirPlay في إعدادات التلفاز.

لجهاز كمبيوتر ويندوز

يمكنك إعداد االتصال الالسلكي بين الالبتوب 

والتلفاز إذا كان الجهاز يعمل بنظام تشغيل 

ويندوز 10 أو ويندوز 11، لكن تحتاج إلى جهاز 

الالبتوب يدعم بث الشاشة.

لفعل ذلك، تحتاج إلى جهاز تلفاز ذكي يمكنه 

االتصال بشبكة Wi-Fi ويدعم بث الشاشة. 

بث  تدعم  أجهزتك  أن  من  واثقًا  تكن  لم  إذا 

الشاشة، تحقق من دليل المستخدم.

الخطوة 1: تأكد من أن كال الجهازين متصل 

.Wi-Fi بنفس شبكة

الخطوة 2: ثم استخدم جهاز التحكم الختيار 

على  ستحصل  التلفاز.  على  الشاشة  بث 

إلى  التلفاز  إضافة  عليك  المصادر،  من  قائمة 

األجهزة المعتمدة لدى الالبتوب.

إلى اإلعدادات، ثم »األجهزة  لفعل ذلك، اذهب 

إضافة  ثم   ،»Connected Devices-المتصلة

المنسدلة- »القائمة  من  التلفاز  اختر  جهاز، 

Add Device«. وسيبدأ بث محتوى الالبتوب 
على شاشة التلفاز.

تحويل  كيفية  العكس؟  تفعل  كيف 

تلفزيونك إلى شاشة للكمبيوتر

إلى  التليفزيون  تحويل  إلى  أحيانًا  نحتاج 

عصر  في  خصوصًا  كمبيوتر،  شاشة 

الجائحة، حيث نعمل من المنازل، ويدرس 

تحتاج  لن  هذا  ولتفعل  ُبعد.  عن  الطالب 

في  سريعة  وجولة  مخصص  لكابل  سوى 

اإلعدادات.

كمبيوتر  شاشة  إلى  التليفزيون  تحويل 

»PC«

يعمل  كمبيوتر  جهاز  تستخدم  كنت  إذا 

إلى  البداية  في  ستحتاج   ،Windows بنظام 

كابل يربط جهاز التليفزيون وجهاز الكمبيوتر 

 HDMI الخاص بك، وغالبًا ما يكون كابل الـ

هو األكثر شيوعًا.

عند ضبط التليفزيون على موصل الكمبيوتر 

الدخول  تسجيل  شاشة  سترى  الصحيح، 

تظهر في بضع ثواٍن.

العرض  معلومات  عن  ابحث  تظهر  لم  إذا 

في   )Advanced display info( المتقدمة 

لديك  كانت  إذا   ،Windows بحث  شريط 

القائمة  فاستخدم  متصلة،  شاشات  عدة 

التليفزيون الخاص بك،  المنسدلة لتحديد 

السم  العرض  محول  خصائص  حدد  ثم 

 Display adapter( بك  الخاصة  الشاشة 

.properties for )Display X
 List all( األوضاع  بجميع  قائمة  حدد  بعدها 

modes(، واستخدم القائمة للعثور على الدقة 
األصلية للتلفزيون الخاص بك، وحددها، ثم 

.LifeWire اختر »موافق«، كما شرح موقع

مع  كمبيوتر  شاشة  إلى  التليفزيون  تحويل 

»Mac«

لتوصيل جهاز Mac بالتلفزيون الخاص بك، 

شاشة  منفذ  يصل  فيديو  كابل  إلى  تحتاج 

الكمبيوتر الخاص بك بمنفذ إدخال الفيديو 

أو   ،HDMI كابل  سواء  التليفزيون،  على 

 .HDTV
النظام  تفضيالت  ثم   Apple قائمة  اختر 

شاشات  على  وانقر   ،)System Preferences(

عرض  على  انقر  ثم   ،)Displays( العرض 

)Display(. بعدها، حدد »افتراضي للعرض« 

دقة  أفضل  الستخدام   )Default for display(

لتحديد   )Scaled( تحجيم  حدد  أو  تلقائيًا، 

الدقة يدويًا.

الخاص   HDTV يقوم  أن  تريد  كنت  إذا 

جهاز  من  والفيديو  الصوت  بتشغيل  بك 

ثم   >Apple قائمة  فاختر  بك،  الخاص   Mac
 )System Preferences( النظام  تفضيالت 

فوق  انقر  ثم   >  )Sound( الصوت  فوق  انقر   >
.)Output( اإلخراج

HDTV الخاص بك من قائمة األجهزة،  حدد 

إذا كنت ترغب في تشغيل الصوت على جهاز 

بداًل  فحدده  الصوت،  مكبرات  مثل  مختلف 

من ذلك. مالحظة مهمة أشارت لها خدمة دعم 

Mac الخاص بك  آبل، وهي أنه إذا كان جهاز 

من  فتأكد   ،Mini DisplayPort على  يحتوي 

األمر( يدعم  لزم  إذا  )ومحول،  استخدام كابل 

كاًل من الصوت والفيديو.

كمبيوتر  شاشة  إلى  التليفزيون  تحويل 

للعب

الكمبيوتر  جهاز  الستخدام  تخطط  كنت  إذا 

عامل  فهناك  لأللعاب،  بالتلفزيون  المتصل 

سرعته.  الدقة:  خارج  مراعاته  يجب  آخر 

مصممة  غير  التليفزيون  أجهزة  فمعظم 

ألكثر  المصممة  أو  السرعة،  عالية  لأللعاب 

من العب، لذلك قد تدعم فقط معدل تحديث 

 30 حتى  أو  هرتز   60 بدرجة   )Refresh Rate(

لعب  تجربة  إلى  ذلك  يؤدي  أن  ويمكن  هرتز، 

دون المستوى.

المصممة  غير  التليفزيون  أجهزة  أن  بما 

لأللعاب قد تمر أيضًا بأوقات استجابة بطيئة 

البكسل  يستغرقه  الذي  الوقت  فتجد  جدًا، 

لتغيير اللون يزيد طوله عن 5 مللي ثانية، ما 

بصرية  وتجربة  الصور  تشويش  إلى  يؤدي 

سيئة.

التليفزيون  أجهزة  تشتمل  ما  غالبًا  لكن 

األحدث »وضع اللعب« )Game Mode(، والذي 

لهذا  المشكالت،  هذه  من  يخفف  أن  يمكن 

بك  الخاص  الدليل  من  بالتحقق  ننصح 

القيام به  التليفزيون  ما يمكن لجهاز  لمعرفة 

وكيف يمكن أن يؤثر على األلعاب.

على  األلوان  تخص  مهمة  أخرى  نقطة 

على  أساسًا  يعتمد  األلوان  ضغط  الشاشة، 

التليفزيون والموصل الذي تستخدمه لربطه 

هناك  لكن  بك،  الخاص  الكمبيوتر  بجهاز 

فرصة الستخدام بعض أشكال ضغط األلوان 

لتوفير النطاق الترددي والمعالجة. 

ففي الظروف المثالية سيستخدم التليفزيون 

فإن  لهذا   ،4  :4  :4 األلوان  اختزال  بك  الخاص 

 :4 حتى  أو   ،2  :2  :4 إلى  يؤدي  الذي  الضغط 

بكثير،  أسوأ  تبدو  الصورة  يجعل  قد   ،0  :2
لهذا من المهم التحقق مما إذا كان التليفزيون 

الخاص بك يمكنه تقديم 4: 4: 4 بالدقة التي 

تريدها، قبل ربطه بجهاز الكمبيوتر الخاص 

بك.

ميتا  متجر  افتتاح  المقرر  من  إنه  الشركة  وقالت 

داخل  مربعة  قدما   1550 مساحة  على  ستور 

األميركية  كاليفورنيا  بوالية  بورلينجيم  شركة 

التاسع من مايو، وسيقدم عروضًا توضيحية  في 

وجهاز  كويست(   2 )في.آر  الرأس  لسماعات 

إلى  باإلضافة  )بورتال(،  الفيديو  عبر  االتصال 

نظارات ذكية تنتجها مع راي-بان.

نظارات  باستثناء  األجهزة،  توفير  سيتم  كما 

الشركة  وقالت  المتجر،  في  للشراء  بان،  راي- 

إنه يمكن أيضًا شراء المنتجات عبر اإلنترنت من 

دوت  ميتا  موقع  على  جديدة  تسوق  صفحة  خالل 

في  استثماراتها  تكثف  »ميتا«  أن  إلى  ُيشار  كوم. 

حيث  افتراضية،  مساحة  وهي  »ميتافيرس«، 

خالل  من  ويلعبون،  ويعملون  الناس  يتفاعل 

تعمل  التي  األجهزة  إلى  جديدة  ميزات  إضافة 

كنقاط وصول إلى العالم االفتراضي.

ميتا  قالت  الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  وفي 

اختبار  في  ستبدأ  إنها  فيسبوك  مالكة  بالتفورمز 

داخل  الرقمية  والخبرات  األصول  لبيع  أدوات 

هورايزون  بها  الخاصة  االفتراضي  الواقع  منصة 

ميتا  أطلقتها  معزز  واقع  منصة  وهي  وورلد، 

مجموعة  أن  إلى  ُيشار  الماضي.  العام  أواخر 

وقت  في  أعلنت  قد  كانت  فيسبوك  مالكة  ميتا 

لتسمح  تجارية  أدوات  تجريب  ستبدأ  أنها  سابق 

رقمية  وخدمات  أصول  ببيع  لمستخدميها 

وورلدز  هورايزن  االجتماعية  منصتها  خالل  من 

جزء  وهي  االفتراضي،  الواقع  على  المعتمدة 

أساسي من خطتها لعالم ميتافيرس.

أنها ستبدأ تجريب  وكانت مجموعة ميتا أعلنت 

أصول  ببيع  لمستخدميها  لتسمح  تجارية  أدوات 

االجتماعية  منصتها  خالل  من  رقمية  وخدمات 

هورايزن وورلدز المعتمدة على الواقع االفتراضي، 

وهي جزء أساسي من خطتها لعالم ميتافيرس.

سبيل  على  ما،  شخص  إمكان  »في  أن  وأوضحت 

يتعلق  لـ)عالم(  إكسسوارات  وبيع  صنع  المثال، 

من  آخر  جزء  إلى  مدفوع  ولوج  توفير  أو  بالموضة 

)عالم( ما«.

ستكون  األدوات  أن  المجموعة  وأضافت 

من  بعناية  منتقاة  لمجموعة  مبدئيًا  متاحة 

وألعاب  أماكن  ينشئون  الذين  المستخدمين 

خالل  من  افتراضية  موضة  وإكسسوارات 

تجربة  تقديم  على  تعتمد  التي  الشركة  منصة 

والتي  فيها،  الذاتي  بالحضور  المستخدم  تشعر 

االفتراضي  الواقع  أجهزة  عبر  إليها  الوصول  يمكن 

الشركة  قالت  فيما  الرأس.  على  توضع  التي 

هذه  ستتمكن  واحدة،  أداة  باستخدام  إنه 

بيع  من  المستخدمين  من  المختارة  المجموعة 

إكسسواراتهم أو عرض الوصول بمقابل مادي إلى 

المساحات الرقمية المتخصصة التي يبنونها.

ويختبر عمالق وسائل التواصل االجتماعي أيضًا 

مستخدمي  من  صغيرة  لمجموعة  برنامجًا 

ليقدم  المتحدة  الواليات  في  وورلدز  هورايزن 

مقابل  شهريا  للمشاركين  مدفوعات  خالله  من 

تطلقها  التي  الجديدة  الخصائص  استخدام 

الشركة.

أول متجر
 لـ »ميتافيرس«

أعلنت شركة ميتا بالتفورمز 
أول متجر فعلي لها، حيث 

يمكن للمتسوقين تجربة 
وشراء سماعات الواقع 

االفتراضي وغيرها من األدوات، 
في الوقت الذي تخطط فيه 

الشركة لتطوير مساحتها 
االفتراضية »ميتافيرس«.
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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

حمد حسن التميمي

رأي

Instagram: @hamadaltamimiii

استثمر األساطير 
لتعزيز تطورك

أغلب الناس حول العالم ال يعلمون أن هناك 

فارقًا بين األساطير والخرافات، حيث يعتبرون 

أن هاتين الكلمتين تجسدان مرادفات لمعنى 

واحد. فاألسطورة في نظر الكثيرين هي عبارة 

قصة مبنية على الخيال المحض؛ بمعنى أنها 

خرافة ال تمت إلى الواقع بصلة، تحكى عادة إلى 

الصغار قبل الخلود إلى النوم. لكن هذا المفهوم 

خاطئ كليًا، وال يقارب الحقيقة ال من قريب وال 

من بعيد.

في الواقع، إذا ما سبرنا أغوار األساطير، وولجنا 

إلى أعماقها، فسنكتشف أنها وسيلة مهمة 

لتعليمنا عبرًا عظيمة وحكمًا عميقة ألبعد 

الحدود من خالل استخدام الرموز والصور 

الرمزية. وحتى نتمكن من فك طالسمها فنحن 

بحاجة إلى شخص يملك ذهنية الباحث، 

وعقلية المفتش الذي يرى ما بين السطور، 

ويفتش بعمق ليبصر ما وراء الكلمات، 

ويستنبط ما يقبع خلف الصور؛ أي ينظر تحت 

السطح.

إن األساطير موجودة منذ قديم األزل، وكان 

لها حضور قوي في التاريخ البشري، حيث تم 

تداولها على مر العصور المتعاقبة بقوة كبيرة 

وإقبال واسع االنتشار. هي ليست مجرد قصص 

خرافية، بل هي أشبه بمعلم يقدم إلى الناس 

دروسًا روحية. لذلك فإن الشخص الذي ال يرى 

من األشياء سوى ظاهرها، ال يمكنه بأي حال 

من األحوال أن يفك مفاتيح األساطير ويستفيد 

من عبرها، ويفهم المغزى الدفين الكامن وراءها، 

ويبصر المعاني الباطنية المبثوثة في داخلها.

تكمن قوة األساطير في كون عقلك الواعي، ال 

يستوعب بعض األمور بشكل عميق إال من خالل 

القصص واألساطير. كما أن رغبة كل واحد 

فينا في أن يكون بطل حياته وواقعه، أشبه 

بعيشك أسطورة خاصة تلعب فيها دور البطل 

فيها. 

وبالتالي، فكل المراحل والتجارب والمحطات 

والتحديات التي يمر بها بطل األساطير ابتداء 

من المجهول والتغلب على الوحوش، وصواًل إلى 

تحقيق الهدف النهائي من الرحلة؛ تمثل خروجًا 

من دائرة المألوف إلى دائرة غير المألوف.

على سبيل المثال، عندما تبدأ في مالحقة 

شغفك، وتبتعد في سبيل ذلك عن الملهيات 

والمشتتات، سيشعر رفقاؤك بالتغيير الذي 

أحدثته، وسيصبحون بالنسبة لك حينها 

أشبه بالمجهول حين تبتعد عنهم بقصد 

مواصلة حلمك. أما الوحوش التي تجابهها 

في الغابة كبطل ألسطورتك الخاصة فمثل 

هواجسك الداخلية مثل الخوف من الفشل، 

والخوف من آراء اآلخرين حولك وهلم جّرًا. 

وعليه، فإن خروجك خارج دائرة المألوف في 

واقعك يستلزم منك العودة إلى مكامن الخوف 

داخلك، لتلقي نظرة حب على وحوش غابتك 

التي ستتحول عندها إلى ال شيء؛ بمعنى أنها 

لن تعود بعد اآلن مصدرًا للقلق والخوف، بعدما 

قررت أن تمضي في صناعة أسطورتك الخاصة.

لهذا، فإن األساطير في مختلف الحضارات 

هي عبارة عن رسائل لتبادل الحكم والعبر. 

وهذا ال يعني أن ما تداولناه من أساطير منذ 

فجر التاريخ حتى يومنا هذا خال من الخداع 

والترهات والخزعبالت، لكن الروح األصلية لهذه 

األساطير هي المعاني األصيلة التي تحاول 

إيصالها إلينا، والتي بوسعك االستفادة منها إذا 

ق، ال بعين  نظرت إليها بعين الفاحص المتعمِّ

من ينظر إلى األشياء بشكل سطحي.

تبين األبحاث والدراسات بأن القصص أقوى 

بعشرات المرات من المعلومات المجردة التي 

تقدم إلينا كما هي، وذلك في عملية تعليم 

العقل الواعي، وإيصال المعاني العميقة إليه. 

وأبسط دليل على ذلك، هو أن أكثر شيء 

نتذكره من األشخاص الذين ألهمونا في 

الماضي هي القصص التي قّصوها علينا.

لهذه األسباب كلها، من األهمية بمكان أن تنظر 

إلى األساطير بعين الحكمة والرشد، بعين 

المتفحص الباحث عن حقائق األمور وعمق 

األشياء؛ لتستنبط منها تلك الكنوز النفيسة 

التي يمكن أن تغير مجرى حياتك نحو األفضل. 

يوم بال ورق
في إدارة النظافة العامة

شاركت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة في فعالية 

)يوم بال ورق(، من خالل عمل توعية داخلية في اإلدارة تضمنت 

الورق  استهالك  من  التقليل  على  الموظفين  وتشجيع  توعية 

الحاوية  استعمال  مثل  معينة  وإرشادات  ممارسات  واتباع 

الكرتونية إلعادة تدوير الورق. 

التقليل  على  ملهم  فني  بعمل  اإلدارة  ممر  تزيين  تم  كما 

الحدائق  إدارة  مع  والتعاون  والتنسيق  الورق،  استهالك  من 

موظفي  على  وشجيرات  أشجار  شتلة   )31( وتوزيع  العامة 

إدارة النظافة العامة، وأيضا نشر بعض الرسائل التوعوية 

التواصل االجتماعي الخاصة بالوزارة بالتعاون مع  بوسائل 

إدارة العالقات العامة. 

بضرورة  للتذكير  فرصة  ورق«  بال  »يوم  مناسبة  وتعتبر 

على  والتشجيع  العمل  في  الورق  استهالك  من  التقليل 

استعمال الحاوية الكرتونية إلعادة تدوير الورق.

»الرعاية« توعي الموظفين والزوار باإلقالع عن التدخين

»التبغ يهدد بيئتنا«

توعوية  رسائل  نشر  خالل  من  وذلك 

التواصل  وسائل  عبر  وتوزيعها  للجمهور 

بمدى  لتوضيح  للمؤسسة  االجتماعي 

والمجتمع  االفراد  على  التدخين  خطورة 

المحيط بهم وعلى البيئة من خالل زراعته 

بسببه  والحرائق  النفايات  من  والتخلص 

والحث على اإلقالع عنه.

المبنى  في  فعالية  بعمل  قامت  كما 

توعية  طريق  عن  للمؤسسة  الرئيسي 

على  التدخين  بخطورة  والزوار  الموظفين 

والبيئة  به  والمحيطين  نفسه  المدخن 

عليهم  السجائر  وتأثير  فيها  يعيش  التي 

من  الجسم  وتخلص  عنه  اإلقالع  وفوائد 

الرياضة  ممارسة  وفائدة  السجائر  سموم 

للتخلص منه وبعد التخلص منه وكيفية 

الخاصة  والعيادات  الخدمات  إلى  الوصول 

عيادة   13 وعددها  التدخين  عن  باإلقالع 

ينبع  صحيا  مركزا   28 بين  ما  منتشرة 

المؤسسة.

التغطية  بعمل  المكلف  الفريق  قام  كما 

التوعية  قسم  مع  والتنسيق  بالتعاون 

المؤسسة  االتصال  بإدارة  الصحية 

الصحة  إدارة  مع  والتعاون  وبالتنسيق 

االولية  الصحية  الرعاية  في  والمعافاة 

بقياس مؤشر أول أكسيد الكربون وهو من 

المدخن  ستنشقها  التي  السامة  الغازات 

نتيجة  وشرح  عليه  وتؤثر  السجائر  من 

لدى  وخطورته  للمدخنين  الفحص  قراءة 

الرئيسي  والبرج  الصحي  المركز  زوار 

البروشورات  توزيع  وع  للمؤسسة 

من  الكثير  على  تحتوى  التي  والمطويات 

النصائح واإلرشادات التوعوية.

في  فعالية  بعمل  أيضا  الفريق  قام  كما 

المركز  للموظفين  الصحي  الوجبة  مركز 

لهم  المشورة  تقديم  تم  حيث  والزوار، 

لطلب  التواصل  كيفية  إلى  وإرشادهم 

التدخين في  اإلقالع عن  المواعيد بعيادات 

أول  مؤشر  بقياس  قاموا  كما  المؤسسة 

أكسيد الكربون وتوضيح نتائجه وخطورة 

فائدة  وعرض  التنفس  خالل  من  ارتفاعه 

السجائر  سموم  من  للتخلص  الرياضة 

بعد اإلقالع عنه.

الدوحة           $

{ جانب من ركن التوعية في برج الرعاية

الدوحة           $

في إطار حرصها على 
تفعيل االحتفال 

بمناسبة اليوم 
العالمي لمكافحة 

التدخين وفي سبيل 
التعريف بأهمية 
المناسبة، قامت 
مؤسسة الرعاية 
الصحية األولية 

باالحتفال بهذا اليوم 
الذي حمل شعار 

»التبغ يهدد بيئتنا« 
هو الشعار المعتمد 

للعام 2022، 

يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

نهارا  جدا  حار  إلى  حارا  اليوم  الطقس 

خفيف  ضباب  إلى  عالق  غبار  يصاحبه 

الرياح  حركة  وستكون  الساحل،  على 

إلى  شرقية  جنوبية  أغلبها  الساحل  على 

5 عقد  جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 

و15 عقدة.. ويكون معدل الرؤية األفقية بين 

4 و8 كم، وتتراوح درجة الحرارة في الدوحة 
ما بين 29 و43 درجة مئوية.



لالستفسار : 40002222

مطلوب �سكرترية 
- تجيد اللغة العربية واالنجليزية تحدث وكتابة وطباعة

- لديها اقامة قطرية

- مستعدة لتوقيع اتفاقية سكرترية ولالعمال االدارية  

مع رشكة للعقارات واملقاوالت

رجاء ارسال السرية الذاتية عرب الواتساب عىل

31370051

صفحات إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٥0٣2الأربعاء ٨ يونيو 2022م




4469266244692772

 

- يشرتط خربة التقل عن 3 سنوات ىف اعمال املواني
- رشط نقل الكفالة

رجاء التواصل عىل :
Email: services@albaidagroup.com

55578317 - 30595443

مطلوب ل�سركة كربى

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

من املالك مبارشة - يمتنع الوسطاء

55494752

طلب عمل
سائق باكستاني لديه خربة 
عيل دراية بمناطق الدوحة 

يبحث عن عمل لدى الرشكات 
او االفراد

77939118

1-Document Controller

2-Tally Clerk
5-Safety Officer

3-Vessel Foreman

4-Yard /Vessel Foreman

�شركة ديكوري�شن

للمقاوالت و�سيانة 

املباين

على امت اال�ستعداد 

لعمل

جميع انواع ال�شيانة

)بالسرت -صبغ - بايب 

فيرت - سرياميك - كهرباء -  

انرتلوك( بافضل االسعار

55554845

مــطــلــــوب
طباخ ا�سيوي ملطعم

55444070
55706502
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سلمان المالك

السنة )27( - األربعاء 9 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 8 يونيو 2022م العدد )9774(

إيطالي يبتلع.. ساعة

اضطر األطباء في أحد مستشفيات إيطاليا إلى 

إجراء عملية جراحية طارئة لرجل ابتلع ساعة 

بالستيكية.

وتناول رجل يبلغ من العمر 52 عامًا ساعة 

بالستيكية، نقل على إثرها بسرعة األحد إلى غرفة 

طوارئ مستشفى سانتا ماريا ديال ميسريكورديا في 

مدينة أوديني اإليطالية، بعد شكواه من آالم شديدة 

في البطن.

وتمكن خبراء الفريق الطبي والتمريضي مع زمالئهم 

من أطباء التخدير من استخراج الجسم الغريب 

من معدة الرجل في الوقت المناسب، وذلك لتجنب 

المضاعفات المحتملة للمريض المتعلقة بمرور 

الجسم على طول القناة الهضمية.

ورغم أنه ليس من الواضح كيف ابتلع الرجل 

الساعة، فإن هذه الحوادث أقل ندرة مما ُيعتقد، 

وفقًا لموقع »فان بيدج« اإليطالي.

وعنها قالت الدكتورة ديبورا بيريتي، مديرة قسم 

أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى أوديني: »إن 

ابتالع األجسام الغريبة ليس حدثًا نادرًا، ومعظمها 

يتمكن من المرور تلقائيًا عبر القناة الهضمية ويتم 

طرده بالبراز«.

وأضافت: »ولكن يظل 10 - 20 % محاصرة في 

المريء أو في المعدة ويجب إزالتها بالتنظير 

الداخلي، بينما تتطلب نسبة أقل من 1 % عملية 

جراحية«.

الخان الكبير

يعد الخان الكبير أحد أبرز اآلثار العثمانية 

والمعالم السياحية في جمهورية شمال قبرص 

التركية، حيث يبرز بجماله المعماري وقيمته 

التاريخية.

وشّيد الخان الكبير عام 1572، من قبل مظفر باشا، 

أول واٍل عثماني في قبرص بعد فتحها في 1571.

ويتميز الخان بشبهه الكبير بتلك الموجودة في 

منطقة األناضول داخل تركيا.

المعلم األثري الذي يصنف أنه من أكبر الخانات 

في قبرص التركية، عبارة عن 68 غرفة و10 محالت 

تجارية في جبهته األمامية.

واستخدم الخان سجنا بين عامي 1878 ـ 1895 

من قبل اإلنجليز الذين تم تأجير الجزيرة لهم عام 

1878، قبل أن يتم ترميمه عام 1901 ليصل إلى 
هيئته الحالية عام 1925.

الحقًا، تم ترميم الخان مرة أخرى من قبل تركيا، 

ليتم افتتاحه رسميًا عام 2000.

ويتصدر الخان الكبير حاليًا الوجهات السياحية 

األكثر إقبااًل في قبرص التركية، حيث يضم 

مقاهي ومطاعم ومحالت تجارية.

ويستقبل الخان آالف السياح المحليين واألجانب 

سنويًا، فيما يحتضن بين الحين واآلخر بعض 

الفعاليات الثقافية واالجتماعية.

مقتنيات جيفنشي 
في المزاد

باريس  في  اليوم  ينطلق  مزاد  في  »كريستير«  دار  تطرح 

دو  أوبير  الفرنسي  األزياء  بمصمم  الخاصة  المقتنيات 

ومن  يورو،  مليون  بخمسين  قيمتها  ُتقدر  التي  جيفنشي 

وبابلو  ميرو  خوان  اإلسبانيين  للرسامين  لوحات  بينها 

بيكاسو وأثاث من فترة الوصاية على لويس الخامس عشر 

.)1723 - 1715(

وكان جيفنشي قال في أحد تصريحاته إّن »األثاث واألغراض 

ينبغي االهتمام بها بعناية ومحبة«.

وُتعرض مجموعة المصمم المؤلفة من أكثر من 1200 قطعة 

من 10 إلى 14 يونيو في القاعات التابعة لدار »كريستيز« في 

800 قطعة »رئيسية« ضمن  المقرر طرح نحو  باريس. ومن 

أربعة مزادات تنظم حضوريًا على مسرح »مارينيي« ثم لدى 

»كريستيز« بين 14 و17 يونيو.

واوضحت الدار لوكالة فرانس برس أّن 400 قطعة ذات أهمية 

أقل من المقرر طرحها في مزاد ُينظم عبر اإلنترنت بين 8 و23 

يونيو.وفي باريس، ستُتاح أمام محبي جيفنشي الذي توفي 

الثمينة المعروضة  2018 فرصة لالطالع على مقتنياته  سنة 

في قصره الباريسي حيث كان يعيش والذي سيفتح أبوابه 

يوميًا أمام الزوار.

اإلجمالي  سعرها  يبلغ  التي  جيفنشي  مجموعة  وتضم 

التقديري 50 مليون يورو نحو مائتي لوحة لرسامين 

إلى  باإلضافة  وحديثين،  قديمين  بارزين 

فرنسي  وأثاث  منحوتة  مائة  نحو 

وأوروبي وقطع ديكور عدة.

أن  »كريستيز«  دار  وأوضحت 

مالبس  تحوي  »ال  المجموعة 

لكنها تعكس شغف أسطورة 

باألقمشة  الراقية  األزياء 

األرائك  منها  ُصنعت  التي 

والتي تنعكس كذلك في 

ستارتين من قماش رسم 

كالوديو  الفنان  عليهما 

برافو«.

وكان جيفنشي الشغوف 

بالموضة والمتجذر بعمق 

الفرنسية  الثقافة  في 

بالفن  شغفه  أّن  يعتبر 

بمثابة  هو  والحدائق  والديكور 

أزياء،  كمصمم  لعمله  امتداد 

األخضر  المفضلة  ألوانه  وكانت 

والذهبي واألبيض واألسود.

رضيع يقتل 
والده

قتل طفل يبلغ عامين 

والده في فلوريدا 

بعدما أطلق النار عليه 

من طريق الخطأ من 

سالح ناري محشو 

بالرصاص كان 

متروكًا من دون أي 

رقابة، على ما أفادت 

السلطات المحلية 

االثنين.

وعندما وصل 

الشرطيون في 26 مايو 

إلى منزل الضحية 

الواقع قرب أورالندو بعد 

تلقيهم بالغًا، وجدوا األم 

ماري أياال وهي تحاول 

إنعاش قلب زوجها 

ريغي مابري الذي 

أصيب برصاصة.

واعتقد الشرطيون 

بدايًة أّن الرجل 

البالغ 26 سنة الذي 

توفي بعد نقله إلى 

المستشفى بوقت 

قصير، أطلق النار 

على نفسه، لكّن االبن 

األكبر من بين أبناء 

الزوجين الثالثة أعلم 

المحققين أّن شقيقه 

البالغ سنتين هو 

من أطلق النار، على 

ما أوضح في مؤتمر 

صحفي الضابط 

المسؤول عن مقاطعة 

أورانج جون مينا.

الرياضة تكافح السرطان

ادفع الحقًا

من  أميركيون  علماء  اكتشف 

الطبية  غروسمان  كلية 

أن  نيويورك،  بجامعة 

يزيد  البدني  النشاط 

من فرص الشفاء من 

بنسبة  السرطان 

50 بالمائة.
مجلة  وأشارت 

سل  كانسر 

إلى  الطبية 

الباحثين  أن 

أن  اكتشفوا 

الرياضة،  ممارسة 

وتعزز  كثيرا  تساعد 

فعالية عالج السرطان.

بيانات  الباحثون  ودرس 

بسرطان  مصابا  مريضا   75
مجموعة  من  وطلبوا  البنكرياس، 

منهم ممارسة تمارين القوة لمدة ساعة، والتمارين 

األسبوع  في  الساعة  ونصف  ساعة  مدة  الهوائية 

الورم  إلزالة  الجراحية  للعملية  خضوعهم  قبل 

الخبيث، والمجموعة الثانية بقيت تمارس نمط 

حياتها المعتاد.

واتضح للباحثين، أن أفراد المجموعة الذين كانوا 

معدل  كان  أسابيع  ستة  لمدة  بدنيًا  نشيطين 

البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أعلى 

بنسبة 50 في المائة مقارنة بالمجموعة الثانية.

ووفًقا للباحثين، يمكن أن تزيد التمارين البدنية 

العقاقير وتزيد من فرص بقاء  تأثير  من مستوى 

المصابين بالسرطان على قيد الحياة.

الشمالية  كارولينا  جامعة  علماء  أن  يذكر   

أن  الماضي  أبريل  في  أعلنوا  غرينسبورو،  في 

النشاط البدني يؤثر إيجابيا في خطر مضاعفات 

السرطان، حيث اتضح لهم أن التمارين الرياضية 

تقلل من خطر اإلصابة بمتالزمة الهزال بنسبة 60 

بالمائة.

الدفع  حلول  سوق  في  دخولها  »آبل«  شركة  أعلنت 

التي   )buy now-pay later( الحقًا«  وادفع  اآلن  »اشتِر 

تكّثف اعتمادها بشكل كبير خالل الجائحة.

 )Apple Pay( »وسيكون في وسع مستخِدمي »آبل باي

المعَتَمدين في الواليات المتحدة اعتبارًا من الخريف 

المقبل أن يدفعوا ثمن ما يشترونه على أربعة أقساط 

في ستة أسابيع، »من دون فوائد أو رسوم من أي نوع«، 

بحسب بيان للشركة.

باي  »آبل  الجديدة  الخاصّية  أن  البيان  وأوضح 

»التتبع  للمستخدم  تتيح   )Apple Pay Later( اليتر« 

والتسديد بسهولة«.

وشرح مسؤولو »آبل« االثنين وظائف عدد من األدوات 

 »16 إس  أو  »آي  نظامها  على  الجديدة  والتحسينات 

هذه  تثبيت  وسيتم  المحمولة.  الهواتف  لتشغيل 

األدوات والتحسينات تلقائيًا على هواتفها الذكية في 

الخريف.

الدفع  بطاقات  شبكة  على  الخدمة  وستعتمد 

الذي  المصرف  تحدد  لم  »آبل«  لكن  »ماستركارد«، 

وكالة  وكانت  االئتمانات.  عن  مسؤواًل  سيكون 

سيكون  أنه  إلى  الفائت  العام  اشارت  »بلومبرغ« 

»غولدمان ساكس«.

تنويع  إلى  األخيرة  السنوات  في  »آبل«  ولجأت 

خدماتها ومصادر دخلها بشكل كبير سعيًا إلى إبقاء 

ما  في  سواء  منظومتها،  فلك  في  أجهزتها  مستخدمي 

أو  الترفيهي  بالجانب  أو  االتصال  بخدمات  يتعلق 

بالعمل والتسوق عبر اإلنترنت.

إليه  سبقتها  مجال  غمار  المرة  هذه  »آبل«  وتخوض 

شريكة   ،)Affirm( »أّفيرم«  منها  أخرى،  شركات 

»أمازون« و»سترايب«، إضافة إلى »آفتر باي« و»كالرنا« 

و»باي بال«. 

بديل  أنها  على  هذه  التمويل  طريقة  مّروجو  ويشدد 

فائدة  تفرض  التي  االئتمان  بطاقات  من  خطورة  أقل 

غالًبا ما يصعب فهمها ويمكن أن تتراكم بسرعة.

وزادت  الجائحة  خالل  الطريقة  هذه  استخدام  وشاع 

مستعدين  هؤالء  وأصبح  التجار،  مع  الشراكات 

لدفع نسبة مئوية من المعاملة للمشتريات التي لم 

يكن المستهلكون قادرين بالضرورة على دفعها دفعة 

واحدة.

ولكن في ديسمبر، فتحت هيئة أميركية تحقيقًا في 

مخاطر حلول الدفع هذه وفوائدها.

قلقه  عن  المالي  المستهلك  حماية  مكتب  وأعرب 

االمتثال  مدى  شأن  وفي  الديون،  تراكم  احتمال  من 

التي  البيانات  واستخدام  المستهلك  حماية  لقوانين 

جمعتها الشركات التي تقدم هذه المنتجات.

سوق  حجم  ريسيرتش«  فيو  »غراند  شركة  وقّدرت 

خمسة  بنحو  العالم  في  الحقًا«  وادفع  اآلن  »اشتِر 

مليارات دوالر عام 2021، وتتوقع أن تصل إلى نحو 40 

مليار دوالر بحلول عام 2030.




