
THURSDAY 9 JUNE 2022 NO (9775)الخميس 10 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 9 يونيو 2022م العدد )9775( 24

16001
2022/3198-3199

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

مجلس الوزراء يندد بالتصريحات المسيئة
استفزاز لمشاعر 

المسلمين 
في أنحاء العالم

إساءة بالغة 
لإلسالم وانتهاك 

لمقدساته

الموافقة على 
مشروع إنشاء 

أكاديمية الشرطة

بحث الحد من 
استخدام النقد 
في المعامالت

عقد اجتماعه العادي

صاحب السمو يتلقى اتصالين 
من الرئيسين الصومالي والسريالنكي 

سموه يستقبل عددا من السفراء

الشيخ جوعان يكرم خريجي 
األكاديمية األولمبية القطرية

ُمقــّرر جــديـــد بجــامعـة قطـــربدء التسجيل في مبادرة دعم أسعار األضاحي

وزير البلدية: قطر نجحت 
في التعامل مع األزمات

منتدى قطر 
االقتصادي ينطلق 

»20« الجاري

»قطر للقادة« 
تخرج 

»28« طالبا 
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بمناسبة انتهاء فترة عملهم في البالد

صاحب السمو يستقبل سفراء الكويت والعراق وقبرص

الدوحة- قنا- استقبل حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد 

األميري صباح  المفدى، في مكتبه بالديوان 

العجمي،  السيد حفيظ محمد  أمس، سعادة 

السيد  الشقيقة، وسعادة  الكويت  دولة  سفير 

البرزنجي، سفير جمهورية  عمر أحمد كريم 

ميخاليس  السيد  وسعادة  الشقيقة،  العراق 

زاخاريولو، سفير جمهورية قبرص، كٌل على 

انتهاء  حدة، وذلك للسالم على سموه بمناسبة 

البالد. فترة عملهم في 

وقد منح سمو األمير المفدى أصحاب السعادة 

الوجبة تقديرًا لجهودهم في  السفراء وسام 

تعزيز وتطوير عالقات التعاون بين دولة قطر 

التوفيق فيما سيوكل  لهم  ودولهم، متمنيًا سموه 

المستقبل، وللعالقات مزيدًا  إليهم من مهام في 

من التقدم واالزدهار.

من جانبهم، أعرب السفراء عن شكرهم 

في  وللمسؤولين  المفدى  األمير  لسمو  وتقديرهم 

الدولة على ما لقوه من تعاون أثناء عملهم بالبالد، 

مما ساهم في تعزيز العالقات بين قطر ودولهم.

سموه منحهم 
وسام الوجبة 

تقديرا لجهودهم 
في تعزيز وتطوير 

عالقات التعاون

بمناسبة انتهاء فترة عملهما في البالد

صاحب السمو يستقبل سفيري األرجنتين وغينيا

صاحب  حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

األميري  بالديوان  مكتبه  في  المفدى،  البالد 

فابيان  مارسيلو  السيد  سعادة  امس،  صباح 

جيالردوني سفير جمهورية األرجنتين، وسعادة 

جمهورية  سفير  توري  آني  النسيني  السيد 

غينيا، كال على حدة، وذلك للسالم على سموه 

بمناسبة انتهاء فترة عملهما في البالد.

وتمنى سمو األمير المفدى، لسعادة السفيرين 

في  مهام  من  لهما  سيوكل  فيما  التوفيق 

وبلديهما  قطر  دولة  بين  وللعالقات  المستقبل، 

مزيدا من التقدم والنماء.

شكرهما  عن  السفيران  أعرب  جانبهما،  من 

المفدى،  البالد  أمير  لسمو  وتقديرهما 

وللمسؤولين في الدولة، على ما لقياه من تعاون 

أسهم في نجاح عملهما بالبالد.

استعراض العالقات وأوجه تعزيزها ودعمها

صاحب السمو يتلقى 
اتصالين هاتفيين من 

رئيسي الصومال وسريالنكا
الدوحة- قنا- تلّقى حضرة صاحب السمو الشيخ 

اتصااًل  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

الرئيس  فخامة  أخيه  من  أمس،  مساء  ا، 
ًّ

هاتفي

الصومال  جمهورية  رئيس  محمود  شيخ  حسن 

الفيدرالية الشقيقة.

بين  الثنائية  العالقات  بحث  االتصال  خالل  جرى 

إلى  باإلضافة  تعزيزها،  وأوجه  الشقيقين  البلدين 

استعراض آخر تطورات األوضاع في الصومال.

المفدى،  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  وتلقى 

الرئيس  فخامة  من  أمس،  مساء  ا 
ًّ

هاتفي اتصااًل 

سريالنكا  جمهورية  رئيس  راجاباكسا  غوتابايا 

الديمقراطية االشتراكية.

الثنائية  العالقات  استعراض  االتصال  خالل  جرى 

االقتصادية  سيما  ال  دعمها،  وأوجه  البلدين  بين 

االهتمام  ذات  الموضوعات  من  وعدد  واالستثمارية، 

المشترك.
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بمناسبة انتهاء فترة عملهما في البالد

رئيس الوزراء يستقبل سفيري الكويت والعراق

خالد  الشيخ  معالي  استقبل  قنا-  الدوحة- 

رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

أمس،  صباح  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 

سفير  العجمي  محمد  حفيظ  السيد  سعادة 

عمر  السيد  وسعادة  الشقيقة،  الكويت  دولة 

العراق  جمهورية  سفير  البرزنجي  كريم  أحمد 

الشقيقة، كل على حدة، وذلك بمناسبة انتهاء 

فترة عملهما بالبالد.

وتمنى معاليه لسفيري الكويت والعراق التوفيق 

المستقبل،  في  مهام  من  إليهما  سيعهد  فيما 

التقدم  المزيد من  وبلديهما  وللعالقات بين قطر 

واالزدهار.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

المريخي يجتمع 
مع سفير التشيك

السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

وزير  المريخي،  سعد  بن  سلطان 

مع  أمس،  الخارجية،  للشؤون  الدولة 

سفير  سيرو،  ياروسالف  السيد  سعادة 

لدى  مقيم(  )غير  التشيك  جمهورية 

الدولة.

جرى خالل االجتماع استعراض عالقات 

البلدين. بين  الثنائي  التعاون 

في ضحايا حريق مستودع بمنطقة سيتاكوندا

صاحب السمو يعزي رئيس 
ورئيسة وزراء بنغالديش

نائب األمير يعزي رئيس 
ورئيسة وزراء بنغالديش

رئيس الوزراء يعزي 
رئيسة وزراء بنغالديش

حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

الشيخ  السمو  صاحب 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 

برقية  المفدى،  البالد  أمير 

الرئيس  فخامة  إلى  تعزية 

رئيس  عبدالحميد،  محمد 

بنغالديش  جمهورية 

السيدة  ودولة  الشعبية، 

واجد،  حسينة  شيخة 

ضحايا  في  الوزراء،  رئيسة 

بمنطقة  مستودع  حريق 

شرق  جنوب  سيتاكوندا 

سموه  متمنيا  بنغالديش، 

عاجل الشفاء للمصابين.

الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ 

عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب 

األمير، برقية تعزية إلى فخامة 

عبدالحميد،  محمد  الرئيس 

بنغالديش  جمهورية  رئيس 

السيدة  ودولة  الشعبية، 

رئيسة  واجد،  حسينة  شيخة 

حريق  ضحايا  في  الوزراء، 

سيتاكوندا  بمنطقة  مستودع 

بنغالديش،  شرق  جنوب 

الشفاء  عاجل  سموه  متمنيا 

للمصابين.

معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ 

رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

برقية تعزية إلى دولة السيدة 

شيخة حسينة واجد، رئيسة 

بنغالديش  جمهورية  وزراء 

حريق  ضحايا  في  الشعبية، 

سيتاكوندا  بمنطقة  مستودع 

بنغالديش،  شرق  جنوب 

الشفاء  عاجل  معاليه  متمنيا 

للمصابين.

المعنية باألطفال والنزاع المسلح

الخاطر تجتمع مع الممثلة 
الخاصة لألمين العام لـ »األمم«

السيدة  سعادة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 

وزير  مساعد  الخاطر  راشد  بنت  لولوة 

غامبا،  فرجينيا  السيدة  مع  الخارجية، 

الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة 

المعنية باألطفال والنزاع المسلح، التي تزور 

البالد حالًيا.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

المتحدة،  واألمم  قطر  دولة  بين  التعاون 

المسلح،  النزاع  مناطق  في  األطفال  وأوضاع 

النزاعات  ضحايا  األطفال  حماية  وسبل 

المسلحة.

 وتطرق االجتماع إلى التعاون المشترك بين 

التابع  واالتصال  التحليل  ومركز  قطر  دولة 

العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  لمكتب 

الذي  المسلح،  والنزاع  باألطفال  المعنية 

المتحدة بالدوحة. األمم  سيفتتح في بيت 

بين قطر والسويد

جولة ثانية من المشاورات 
السياسية بالدوحة

اليوم،  بالدوحة  عقدت  قنا-  الدوحة- 

السياسية  للمشاورات  الثانية  الجولة 

ومملكة  قطر  بدولة  الخارجية  وزارتي  بين 

السويد.

المشاورات  في  القطري  الجانب  ترأس 

بن  أحمد  الدكتور  سعادة  السياسية، 

لوزارة  العام  األمين  الحمادي  حسن 

الخارجية، بينما ترأس الجانب السويدي 

وزير  نيلسون  ماجنوس  السيد  سعادة 

الدولة للشؤون الخارجية.

السياسية،  المشاورات  جولة  خالل  جرى 

البلدين،  التعاون بين  استعراض عالقات 

االهتمام  ذات  الموضوعات  إلى  باإلضافة 

المشترك.

سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني 

الخارجية  لوزير  الخاص  المبعوث 

في  والوساطة  اإلرهاب  لمكافحة 

مع  أمس،  المنازعات،  تسوية 

نيلسون  ماجنوس  السيد  سعادة 

الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير 

البالد  يزور  الذي  السويد،  بمملكة 

حاليا.

آخر  مناقشة  االجتماع  خالل  جرى 

الساحتين  على  األوضاع  تطورات 

والدولية. اإلقليمية 

مناقشة التطورات على الساحتين اإلقليمية والدولية

د. القحطاني يجتمع مع وزير 
الدولة للشؤون الخارجية السويدي

وزير الخارجية األنغولي يتسلم 
نسخة من أوراق اعتماد سفيرنا

لمساهماتها السخية في تمويل مشاريعها

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكرم دولة قطر

غروسي  رافائيل  السيد  سعادة  وأعرب 

للطاقة  الدولية  الوكالة  عام  مدير 

الذرية، في كلمة له خالل حفل التكريم 

الذي أقامه في مقر الوكالة بفيينا، عن 

شكره وامتنانه للدعم الذي قدمته دولة 

تجديد  وبينها  الوكالة  لمشاريع  قطر 

سايبرسدورف. مختبرات 

كانت  قطر  دولة  إن  سعادته،  وقال 

التي  األولى  الثماني  الدول  بين  من 

الثانية  المرحلة  تمويل  في  ساهمت 

الوكالة،  مختبرات  تجديد  لمشروع 

ونيجيريا  أستراليا  الى  إضافة 

وسلوفاكيا  وسلوفينيا  والكويت 

والمكسيك. المتحدة  والواليات 

كذلك  للوكالة،  العام  المدير  وأشار 

األولى  المرحلة  في  قطر  دولة  تبرع  إلى 

واعتبر  المختبرات،  هذه  لتجديد 

في  ثانية  مساهمة  بأنه  األخير  التبرع 

من  والنهائية  الثانية  المرحلة  تمويل 

الوكالة. مختبرات  تجديد  مشروع 

الدول  أسماء  وضع  الحفل  خالل  وتم 

تمويل  في  ساهمت  التي  األعضاء 

مختبرات  تجديد  من  الثانية  المرحلة 

في  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

التكريم  حائط  على  سايبرسدورف 

على شرف الدول التي تم تكريمها.

رؤساء  من  عدد  التكريم  حفل  حضر 

لدى  المعتمدة  الدبلوماسية  البعثات 

وممثلي  سفراء  الى  باإلضافة  الوكالة، 

التي تم تكريمها. الدول 

فيينا- قنا- كرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
دولة قطر لمساهماتها السخية في تمويل مشاريع 
الوكالة، وبينها مختبرات الوكالة في سايبرسدورف 

الواقعة في ضواحي العاصمة النمساوية فيينا.

تيتو  السيد  سعادة  تسّلم  قنا-  لواندا- 

أنتونيو وزير الخارجية والعالقات الدولية 

بجمهورية أنغوال، نسخة من أوراق اعتماد 

األنصاري  فرج  علي  طارق  السيد  سعادة 

سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر )غير 

مقيم( لدى جمهورية أنغوال.
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استعراض عالقات التعاون بين البلدين

أمير منطقة تبوك
بالسعودية يجتمع مع سفيرنا

الملكي  السمو  صاحب  اجتمع   - قنا   - تبوك 

آل  عبدالعزيز  بن  سلطان  بن  فهد  األمير 

سعود أمير منطقة تبوك في المملكة العربية 

سعادة  مع  أمس،  الشقيقة،  السعودية 

دولة  سفير  العطية  محمد  بن  بندر  السيد 

قطر لدى المملكة العربية السعودية.

عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى   

التعاون الثنائي بين البلدين.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار أميري

إنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة

خالد  الشيخ  معالي  ترأس  قنا-  الدوحة- 

رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

االجتماع  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 

أمس  ظهر  المجلس  عقده  الذي  العادي 

بمقره في الديوان األميري.

محمد  السيد  سعادة  أدلى  االجتماع  وعقب 

لشؤون  الدولة  وزير  السليطي  عبدالله  بن 

مجلس الوزراء بما يلي:

الوزراء  مجلس  شدد  االجتماع  بداية  في 

للتصريحات  قطر  دولة  واستنكار  إدانة  على 

الحاكم  الحزب  في  مسؤول  بها  أدلى  التي 

صلى  محمد  الكريم  الرسول  تجاه  بالهند 

بالغة  إساءة  تشكل  والتي  وسلم،  عليه  الله 

واستفزاًزا  لمقدساته  وانتهاًكا  لإلسالم 

لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، 

وتتعارض تماًما مع قيم التسامح والتعايش 

والسلوك الحضاري.

لهذه  القاطع  رفضه  عن  يعرب  إذ  والمجلس 

تجهل  التي  المسؤولة  غير  التصريحات 

ليدعو  الكبرى،  وثوابته  اإلسالم  حقيقة 

بين  يجمع  ما  على  التركيز  إلى  الجميع 

والتعاون  الصداقة  أواصر  ويقوي  الشعوب 

بين الدول، وإلى احترام كافة األديان، والبعد 

عن كل ما من شأنه إثارة الكراهية، وتأجيج 

مشاعر العداء، وبث الفتنة بين الشعوب.

في  الوزراء  مجلس  نظر  ذلك  وبعد 

األعمال  جدول  على  المدرجة  الموضوعات 

على النحو التالي:

بتعديل  قانون  مشروع  على  الموافقة  أواًل- 

 )17( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض 

الوطنية  اللجنة  بتنظيم   2010 لسنة 

مجلس  إلى  إحالته  وعلى  اإلنسان،  لحقوق 

الشورى.

أميري  قرار  مشروع  على  الموافقة   - ثانيًا 

بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة.

ويأتي إعداد مشروع هذا القرار في إطار إنشاء 

بأكاديمية  يتمثل  متكامل  أكاديمي  هيكل 

الشرطي  التعليم  وُيعنى بتطوير  الشرطة، 

المتعلقة  البحثية  والدراسات  العالي 

والتخصصات  واألمنية  القانونية  بالعلوم 

ذات الصلة، وإعداد الكفاءات المؤهلة لتلبية 

األمنية،  المجاالت  في  الوطنية  االحتياجات 

ورفع الكفاءات والمهارات الوظيفية.

األكاديمية  أهداف  المشروع  تضمن  وقد 

التابعة  والمعاهد  والكليات  إدارتها،  ونظام 

تمنحها  التي  العلمية  والدرجات  لها، 

الصلة  ذات  األخرى  واألحكام  األكاديمية، 

بعمل األكاديمية.

تفاهم  مذكرة  مشروع  على  الموافقة  ثالًثا- 

فنية متعددة األطراف بين سلطات التحقيق 

األعضاء  للدول  الطائرات  ووقائع  حوادث  في 

إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 

تحت إطار آلية التعاون اإلقليمي.

الوزراء  مجلس  استعرض  رابًعا- 

الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات 

المناسبة:

السلطة  قانون  بإصدار  قانون  مشروع   -  1
القضائية.

النيابة  قانون  بإصدار  قانون  مشروع   -  2
العامة.

3 - مشروع قانون بشأن الحد من استخدام 
النقد في المعامالت.

تطوير التعليم الشرطي العالي والدراسات البحثية المتعلقة بالعلوم القانونية واألمنية 

إعداد الكفاءات 
المؤهلة لتلبية 

االحتياجات 
الوطنية في 

المجاالت األمنية

الموافقة على 
مشروع قانون 

بتنظيم اللجنة 
الوطنية لحقوق 

اإلنسان

لموسم »2022«

مراكز الشباب والفتيات تعلن عن أنشطتها الصيفية
مجموعة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

ومراكز  الشبابية  المراكز  من 

الرياضة  لوزارة  التابعة  الفتيات 

أنشطتها  انطالق  عن  والشباب 

والتي   ،2022 لموسم  الصيفية 

شهر  نهاية  حتى  تستمر 

حيث  المقبل،  أغسطس 

أنشطة  الفعاليات  تتضمن 

ومهارية  ورياضية  ثقافية 

وإبداعية متميزة، وأنشطة أخرى 

تنمي  هادفة  وبرامج  متنوعة، 

المنتسبين  لدى  الجوانب  كافة 

والمنتسبات. 

السيد  قال  السياق،  هذا  وفي 

الشهواني  محسن  خليفة 

الجميلية  شباب  مركز  رئيس 

لوكالة  خاص  تصريح  خالل 

الفعاليات  إن  قنا  القطرية  األنباء 

للمركز  الصيفية  واألنشطة 

تنطلق خالل شهر يونيو الجاري، 

أغسطس   12 حتى  وتستمر 

النشاط  ويتضمن  المقبل، 

متنوعة  فعاليات  الصيفي 

البادل،  لعبة  منها  للمنتسبين، 

بالتنسيق  المركز  ينظمها 

للتنس  القطري  االتحاد  مع 

الطائرة،  والريشة  واالسكواش 

عالوة على رياضة ركوب الخيل، 

ورياضة المالكمة.

في  أيضا  المركز  يقدم  وأضاف: 

لتطوير  برامج  الصيفي  النشاط 

العمل  رواد  مع  بالتعاون  الذات 

برامج  إلى  باإلضافة  الشبابي، 

النادي  مع  بالتعاون  علمية 

العلمي القطري.

السيد  قال  متصل،  سياق  وفي 

مركز  رئيس  المضاحكة  نواف 

في  والظعاين  سميسمة  شباب 

المركز  إن  قنا  لـ  مماثل  تصريح 

الفعاليات  من  مجموعة  أعد 

الشباب  لتعويض  واألنشطة 

كورونا،  أزمة  خالل  التوقف  عن 

من  العديد  تنفيذ  سيتم  حيث 

الفعاليات المختلفة التي تنطلق 

غدا الجمعة، وتستمر حتى شهر 

وتتضمن  المقبل،  أغسطس 

التركيز على شراكات مع االتحاد 

للجميع،  للرياضة  القطري 

ومركز  الرياضي،  لوسيل  ونادي 

فرسان، ومركز شباب الجميلية، 

ومركز  الذخيرة،  شباب  ومركز 

الوجدان الحضاري، كما تشمل 

برامج  واألنشطة  الفعاليات 

منها  الخارجية  للزيارات  متنوعة 

الشباب  بيوم  االحتفال  برنامج 

الدولي  الشباب  ويوم  الخليجي، 

ويوم  الصيف،  فترة  خالل 

الشباب العربي.

السيدة  أوضحت  جهتها،  ومن 

فتيات  مركز  مديرة  يوسف،  والء 

القطرية  األنباء  لوكالة  الدانة، 

أنشطة  يقدم  المركز  أن  قنا، 

كافة  تنمي  هادفة  وبرامج 

الجوانب لدى الفتيات، مؤكدة أن 

تفاعلية  بيئة  يوفر  الدانة  مركز 

اإلبداع  على  تحفزهن  للفتيات 

واالبتكار. 

الدانة  مركز  صيف  إن  وقالت: 

من  العديد  العام  هذا  شهد 

أبرزها  المختلفة  الفعاليات 

الشباب  بيوم  االحتفال 

نخبة  قدمه  والذي  الخليجي، 

وهدف  القطريين،  المدربين  من 

القطري  الشباب  دور  إبراز  إلى 

الخليجي  الشباب  من  كجزء 

والتدريب،  المجتمع  مجاالت  في 

والفن واالبتكار والتخطيط. 

وأضافت: في إطار برنامج لمسة 

المركز  يطرح  وفنية  إبداعية 

التي  األصابع،  دمى  ورشة 

الفتيات  قدرات  إطالق  إلى  تهدف 

وورش  مواهبهن،  ودعم  الفنية 

التكنولوجيا  بين  األعمال  ريادة 

حول  أخرى  وورشا  والتطبيق، 

األنشطة  بأهمية  الوعي  زيادة 

الورش  من  والعديد  الرياضية، 

والفعاليات التي تسهم في تنمية 

المواهب لدى المنتسبات.

ينظمها نادي الجسرة.. السبت

محاضرة حول المتاحف والمكتبات الخاصة
يوم  االجتماعي  الثقافي  الجسرة  نادي  ينظم 

)المتاحف  بعنوان  محاضرة  المقبل  السبت 

والمكتبات الخاصة في قطر( يقدمها الكاتب عبد 

حنان  األديبة  اللقاء  وتدير  السنيدي،  الرحمن 

الثقافي يحمل  بديع، يذكر أن ضيف الصالون 

ومتفرغ  متقاعد  وهو  اإلدارة  معهد  دبلوم  شهادة 

2020، عمل سابقًا في  للكتابة والبحث منذ عام 

وزارة اإلعالم والثقافة وحاليًا يعمل في المؤسسة 

معرضين  نظم  أن  سبق  لإلعالم،  القطرية 

الثقافي )كتارا(  الحي  اآللي في  الحاسب  لتاريخ 

محاضرات  إلى  باإلضافة  و2015،   2014 عامي 

قطر،  مدارس  من  عدد  في  الحاسب  تاريخ  عن 

ولديه متحف خاص بالحاسب اآللي، ستشمل 

كتابه  محتوى  عن  نبذة  على  المحاضرة 

وأهمية  قطر(  في  الخاصة  والمكتبات  )المتاحف 

هذا الموضوع وضرورة التشجيع والدعم من قبل 

الجهات المختصة، إضافة إلى مناقشة الجمهور 

حول الموضوع.

 المجلس 
شدد على إدانة 
واستنكار دولة 

قطر للتصريحات 
المسيئة للرسول

وزير خارجية سان مارينو يتسلم 
نسخة من أوراق اعتماد سفيرنا

سان مارينو- قنا- 

تسلم سعادة السيد 

لوكا بيكاري، وزير 

خارجية جمهورية سان 

مارينو، أمس، نسخة 

من أوراق اعتماد سعادة 

السيد خالد بن يوسف 

خليفة عبدالله السادة، 

سفيرا فوق العادة 

مفوضا لدولة قطر )غير 

مقيم( لدى جمهورية 

سان مارينو.
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بين قطر وكٍل من بريطانيا والسعودية

بحث تعزيز التعاون التجاري واالستثماري

غرفة  بحثت   - قنا   - الدوحة 

قطر، أمس، سبل تعزيز التعاون 

مع  االستثمار  وفرص  التجاري 

والسعودية،  بريطانيا  من  كل 

وذلك في اجتماعين منفصلين.

عقده  الذي  األول،  االجتماع  وخالل 

العذبة،  حمد  بن  راشد  السيد 

غرفة  لرئيس  الثاني  النائب 

رانيل  السيد  سعادة  مع  قطر، 

للتجارة  الدولة  وزير  جاياواردينا، 

المتحدة،  المملكة  في  الدولية 

أشاد  حاليا،  البالد  يزور  الذي 

الوزير البريطاني بالعالقات التي 

الصديقين،  البلدين  بين  تربط 

المجاالت  في  خصوصا 

الفتا  والتجارية،  االقتصادية 

من  المزيد  لتحقيق  تطلعه  إلى 

التعاون بين قطاعات األعمال في 

األعمال  رجال  دعا  كما  البلدين، 

الفرص  اغتنام  إلى  القطريين 

االستثمارية التي توفرها بالده.

العذبة  استعرض  جانبه،  من 

عالقات  تعزيز  في  قطر  غرفة  دور 

األعمال  رجال  بين  التعاون 

وبناء  والبريطانيين،  القطريين 

الشركات  بين  التعاون  جسور 

قطاعات  وتحفيز  البلدين،  في 

تحالفات  إقامة  على  األعمال 

تجارية.

العالقات  بتطور  أشاد  كما 

مشيرا  البلدين،  بين  التجارية 

إلى أن التبادل التجاري بين قطر 

 3.7 نحو  بلغ  المتحدة  والمملكة 

العام  في  إسترليني  جنيه  مليار 

جنيه  مليار   2.4 مقابل   ،2021
إسترليني في العام 2020.

لجنة  عقدت  أخرى،  جهة  من 

برئاسة  قطر،  بغرفة  العقار 

عبد  بن  عبدالرحمن  السيد 

عضو  الغني،  عبد  آل  الجليل 

ورئيس  الغرفة  إدارة  مجلس 

من  وفد  مع  اجتماعا  اللجنة، 

العقارية  الوطنية  اللجنة 

العربية  بالمملكة  الغرف  باتحاد 

السيد  برئاسة  السعودية، 

رئيس  المرشد،  الله  عبد  محمد 

اللجنة.

سبل  بحث  اللقاء  خالل  تم   

اللجنتين  بين  التنسيق  وآليات 

عن  فضال  التعاون،  وتعزيز 

االستثمارية  الفرص  استعراض 

كل  في  العقارية  القطاعات  في 

من قطر والسعودية.

بن  الرحمن  عبد  السيد  وقال 

إن  الغني  عبد  آل  الجليل  عبد 

والتطوير  العمرانية  الطفرة 

المستمر للبنية التحتية، وإقامة 

قطر،  دولة  في  الكبرى  المشاريع 

فرضتا وجود قطاع تطوير عقاري 

حيث  التنمية،  لمسيرة  مواكب 

محركا  العقاري  التطوير  يعتبر 

كالسياحة،  األخرى  للقطاعات 

والصحة، والمال واالستثمار.

محمد  السيد  أكد  جهته،  من 

عمق  المرشد  الله  عبد 

بين  االقتصادية  العالقات 

التوسع  في  ورغبتهما  البلدين، 

المتبادلة  االستثمارات  في 

والمشاريع المشتركة، بما يرفع 

بينهما،  التجاري  التبادل  حجم 

إمكانات  البلدين  لدى  أن  مؤكدا 

بيئة  إليجاد  نية  وهناك  كبيرة، 

تحقيقا  لالستثمار  جاذبة  عمل 

للرؤية الوطنية في البلدين للعام 

2030، موضحا أن القطاع العقاري 
للتنمية،  األساسي  المحرك  هو 

ويعتبر على المستوى الخليجي 

للمشاريع،  وجاذبا  واعدا  قطاعا 

بالقطاعات  مرتبط  أنه  كما 

االقتصادية األخرى.

وشهد االجتماع عرضا تقديميا من 

قطر  في  االستثمار  ترويج  وكالة 

الدولة،  في  االستثمار  بيئة  حول 

والتسهيالت  المالية  والحوافز 

للمستثمرين،  توفرها  التي 

تقديمي  عرض  إلى  إضافة 

الحرة  المناطق  هيئة  من  آخر 

المتاحة  الفرص  ألبرز  قطر  في 

والقطاعات  الحرة  المناطق  في 

الهيئة  تستهدفها  التي  الرئيسية 

لالستثمار.

وقد شهد اللقاء عرضا تقديميا من 

قطر  في  االستثمار  ترويج  وكالة 

قطر  في  االستثمار  بيئة  حول 

والحوافز  االعمال  إقامة  وكيفية 

التي  والتسهيالت  المالية 

للمستثمرين،  الدولة  توفرها 

هيئة  من  تقديمي  عرض  كذلك 

المناطق الحرة في قطر تم خالله 

المتاحة  الفرص  اهم  استعراض 

والقطاعات  الحرة  المناطق  في 

الهيئة  تستهدفها  التي  الرئيسية 

لالستثمار. 

للجنة  تقديمي  عرض  وخالل 

الغرف  باتحاد  العقارية  الوطنية 

رئيس  استعرض  السعودية، 

التي  باللجنة  تعريفًا  اللجنة 

للمستثمرين  تجمعًا  تعتبر 

كما  بالمملكة،  العقار  قطاع  في 

القطاع  بمالمح  تعريفًا  قدم 

يشهد  الذي  المملكة  في  العقاري 

اإلعالن  تم  حيث  كبيرة  طفرة 

مشروعات  عن   2016 عام  منذ 

ما  بقيمة  تحتية  وبنية  عقارية 

امريكي،  دوالر  تريليون  من  يقرب 

واستعرض كذلك اهم المشاريع 

مشاريع  ومنها  للقطاع  الرئيسية 

 30 تستهدف  التي  والعمرة  الحج 

اإلسكان  ومشاريع  زائر،  مليون 

برنامج  خالل  من  تعمل  التي 

 %  70 اإلسكان على زيادة بنسبة 

مشروعات  كذلك   ،2030 بحلول 

الترفيه والمراكز التجارية.

الفرص  اهم  العرض  وتناول 

في  المتاحة  االستثمارية 

المشروعات التي تقيمها المملكة 

ومنها مشروع مدينة نيوم ومشروع 

القدية  ومشروعات  األحمر  البحر 

روشن  مشاريع  كذلك  والدرعية، 

إلى  إضافة  الرياض«،  »سدرة 

عبدالله  الملك  مدينة  مشروعات 

مدينة  ومشروع  االقتصادية 

المعرفة االقتصادية.

{  العذبة خالل اجتماعه مع وزير التجارة الدولية البريطاني

{ جانب من االجتماع القطري - السعودي

انعقاد 
اجتماعين 
منفصلين 
في غرفة 

قطر



السنة )27( - الخميس 10 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 9 يونيو 2022م العدد )9775( متابعات6

التابعة لـ »فاو«

قطر تشارك في اجتماعات 
هيئة مكافحة الجراد الصحراوي

ممثلة  قطر،  دولة  تشارك  قنا-  جدة- 

الزراعية(،  الشؤون  )إدارة  البلدية  بوزارة 

والثالثين  الثانية  الدورة  اجتماعات  في 

في  الصحراوي  الجراد  مكافحة  لهيئة 

لمنظمة  التابعة  الوسطى  المنطقة 

من  الفترة  خالل  )فاو(،  والزراعة  األغذية 

جدة  مدينة  في  الجاري  يونيو   9 إلى   5
بالمملكة العربية السعودية.

الشؤون  إدارة  من  المشارك  الوفد  وقام   

عن  مفصل  تقرير  بعرض  الزراعية 

قطر  دولة  في  الصحراوي  الجراد  حالة 

خالل الفترة من )2019 - 2021(، والجهود 

والحجر  النبات  وقاية  قسم  بها  قام  التي 

الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية للتخلص 

منه خالل العام 2020 عند تعرض البالد 

الدورية  واإلجراءات  الجراد،  من  ألسراب 

عمليات  خالل  من  الدولة  بها  تقوم  التي 

الرصد والمكافحة الدائمة.

استعراض التعاون التجاري واالستثماري والصناعي

وزير التجارة يجتمع مع وزير 
الدولة للتجارة الدولية البريطاني

الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

آل ثاني وزير  محمد بن حمد بن قاسم 

السيد  سعادة  مع  والصناعة،  التجارة 

للتجارة  الدولة  وزير  جاياواردينا  رانيل 

الدولية في المملكة المتحدة، الذي يزور 

البالد حاليًا.

عدد  استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 

من الموضوعات ذات االهتمام المشترك 

والهادفة إلى تعزير التعاون في قطاعات 

التجارة واالستثمار والصناعة.

والصناعة  التجارة  وزير  سعادة  وسلط 

خالل االجتماع، الضوء على السياسات 

دولة  أرستها  التي  الناجحة  االقتصادية 

بّين  كما  الخاص،  القطاع  لدعم  قطر 

سعادته الحوافز والتشريعات والفرص 

والهادفة  الدولة  في  المتاحة  الواعدة 

األعمال  ورجال  المستثمرين  لتشجيع 

في  االستثمار  على  الشركات  وأصحاب 

الدولة.

شريك  سابع  المتحدة  المملكة  وتعد 

حجم  يصل  حيث  قطر،  لدولة  تجاري 

ما  إلى  البلدين  بين  التجاري  التبادل 

وفقا  أميركي،  دوالر  مليار   4.54 يقارب 

لبيانات العام 2021.

{  فايز علي المطيري

علي  فايز  السيد  سعادة  أكد  قنا-  جنيف- 

العربية،  العمل  لمنظمة  العام  المدير  المطيري، 

مجال  في  واسعة  خطوات  قطعت  قطر  دولة  أن 

لجميع  والسالمة  األمن  سبل  وتوفير  العمال،  حقوق 

بطولة  منشآت  في  السيما  الدولة،  في  العاملين 

.2022 FIFA قطر  كأس العالم 

 كما أشاد سعادته، في حوار خاص مع وكالة األنباء 

فعاليات  في  مشاركته  هامش  على  قنا  القطرية 

حاليا  المنعقد  الدولي  العمل  لمؤتمر   110 النسخة 

دولة  قدمته  بما  جنيف،  السويسرية  العاصمة  في 

وما  وخدمات،  مميزات  من  للعمال  وتقدمه  قطر 

حقوقهم. لحماية  تشريعات  من  سنته 

توليه  منذ  مرات،  عدة  قطر  دولة  زار  أنه  إلى  وأشار 

منصبه، واطلع على مساكن العمال وأماكن العمل 

ووقف على ما تقدمه دولة قطر لهذه الفئة من وسائل 

الوظيفي، مثمنا في  أو  البدني  واألمان، سواء  الراحة 

الوقت ذاته جهود الدولة في تدريب وتأهيل مفتشي 

الحد  رفع  وقرار  المنظمة،  مع  بالتعاون  العمال 

األدنى لألجور الذي يعد مطلبا عالميا في ظل ارتفاع 

الحياة. وأعباء  تكاليف 

منظمة  أن  المطيري  فايز  السيد  سعادة  وأوضح 

المنظمات  لجميع  أساسي  شريك  العربية  العمل 

المشاركة  على  تحرص  وأنها  العمالية،  الدولية 

الدولية  العمل  منظمة  مؤتمرات  في  الفعالة 

مطالبنا  »لتحقيق  واإلقليمي  العربي  والتنسيق 

اإلنتاج  أطراف  وطموحات  احتياجات  تلبي  التي 

والعمال»في  األعمال  وأصحاب  الثالثة«الحكومات 

هذا  في  مستشهدا  العربية«،  البلدان  جميع 

المجموعة  لمالحظات  المنظمة  بإعداد  السياق 

رايدر  جاي  السيد  تقرير  ملحق  عن  العربية 

الخاص  الدولية  العمل  لمنظمة  العام  المدير 

العمال  على  اإلسرائيلي  لالحتالل  السلبية  باآلثار 

العربية  واألراضي  فلسطين  في  األعمال  وأصحاب 

بإيقاف  الدولي  المجتمع  ومطالبتها  المحتلة، 

وانتشار  زيادة  تشريع  وعدم  االستيطاني  التوسع 

الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية  المستوطنات 

والجوالن  الشرقية  القدس  فيها  بما  المحتلة، 

مواصلة  العربية  المجموعة  أدانت  كما  المحـــــتل، 

دون  االستيطاني  التوسع  اإلسرائيلية  االحتالل  دولة 

الدولية. أي اعتبار للقرارات 

اإلنتاج  أطراف  من  دائما  قريبة  المنظمة  أن  وتابع 

»الحكومات وأصحاب األعمال والعمال« وعلى مسافة 

هذه  بين  توازن  أن  واستطاعت  الجميع  من  واحدة 

مرة  ألول  العربي  العربي-  التوافق  وتحقق  األطراف 

تكون  أن  على  المنظمة  حرص  مؤكدا  تاريخها،  في 

المستطاع. قدر  رغباتهم  وتحقق  منهم  قريبة 

أكد  ونقاباتهم،  العرب  العمال  لدور  تقييمه  وعن 

الوطن  عمال  أن  العربية  العمل  منظمة  عام  مدير 

العالم  مستوى  على  العمالة  أكفأ  من  العربي 

في  اإلنتاج  تعظيم  في  جدا  كبير  بشكل  ويسهمون 

الهتمام  تحتاج  المنتجات  طبيعة  أن  »رغم  بلدانهم 

الغرب  يشهدها  التي  النهضة  أن  كما  معين«، 

على  تعتمد  حاليا  المتقدم  العالم  دول  ومختلف 

العربية. العقول 

المناطق  في  له  مشهود  النقابي  العمل  أن  إلى  ونبه 

في  يناضلون  وهم  السنين  عشرات  »فمنذ  العربية 

واتحادات،  كيانات  تأسيس  واستطاعوا  بلدانهم 

ودوليا  وإقليميا  عربيا  العمال  تمثيل  من  وتمكنوا 

حتى أصبح صوتهم مسموعا في كل بقاع الدنيا«.

األنباء  وكالة  مع  حواره  في  المطيري  واستعرض 

وتاريخ  العربية  العمل  منظمة  دور  قنا  القطرية 

عربية  منظمة  كأول  تأسست  والتي  نشأتها 

على  والعمال  العمل  بشؤون  تعنى  متخصصة 

1965 في بغداد وعقد مؤتمرها  القومي عام  الصعيد 

الماضي،  القرن  سبعينيات  مطلع  في  األول 

الدول  جميع  عضويتها  في  تضم  أنها  موضحا 

العربية  المنظمات  سائر  دون  وتعتمد  العربية 

بإشراك  الثالثي  التمثيل  بتطبيق  المتخصصة 

كل  في  والعمال  األعمال  وأصحاب  الحكومات 

إيمانا  والنظامية  الدستورية  وأجهزتها  نشاطاتها 

العربي  الوطن  في  اإلنتاج  أطراف  تكاتف  بأهمية 

واعترافا  العربية  للوحدة  أساسية  ودعامة  كضرورة 

بأن التعاون في ميدان العمل هو أفضل ضمان لحق 

العدالة  أساسها  كريمة  حياة  في  العربي  اإلنسان 

االجتماعية.

الطبقة  يخدم  ما  بكل  تهتم  المنظمة  أن  إلى  ولفت 

الحالية  التحديات  مواجهة  وكيفية  واإلنتاج  العاملة 

جاهدة  تعمل  المنظمة  بأن  منوها  والمستقبلية، 

أزمة  خلفتها  التي  الجانبية  اآلثار  تخفيف  على 

نسبة  وارتفاع  الماضيين  العامين  خالل  كورونا 

من  الكثير  وفقدان  العالم  مستوى  على  البطالة 

التعليم  مخرجات  تتوافق  وأن  لوظائفهم،  الشباب 

البلدان األعضاء. مع متطلبات سوق العمل في 

قضايا  في  محوريا  دورا  للمنظمة  أن  على  وشدد 

استراتيجيات  من  تصدره  بما  والعمال  العمل 

وتوصيات ودراسات وبحوث عديدة عن طريق مكتب 

المنتشرة  وفروعه  القاهرة  في  الرئيسي  المنظمة 

متنوعة  مجاالت  في  العربية  المناطق  مختلف  في 

مثل الضمان االجتماعي والصحة والسالمة المهنية 

وغيرها،  العمال  وريادة  العمالية  والبحوث  والعمل 

تطوير  كيفية  دائما  تبحث  المنظمة  أن  مبينا 

الشباب  لدى  البطالة  نسب  وتقليل  العمل  فرص 

رغم  اإلناث  أو  الذكور  سواء  الجامعات  وخريجي 

العالم أجمع. ارتفاعها على مستوى 

قطر قطعت خطوات واسعة في مجال حقوق العمال
اطلعت على ما 

تقدمه الدولة 
لهم من 

وسائل الراحة 
واألمان

لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

د. المري يترأس الجلسة السابعة

علي  الدكتور  سعادة  ترأس  قنا-  جنيف- 

أمس،  العمل،  وزير  المري،  صميخ  بن 

العمل  لمؤتمر  السابعة  العامة  الجلسة 

هنا  المنعقد   ،110 الـ  دورته  في  الدولي 

حاليا.

 وناقشت الجلسة بحضور ممثلي 187 دولة 

تقريري  الدولية،  العمل  منظمة  في  عضوا 

ورئيس  الدولية  العمل  منظمة  عام  مدير 

المالي  والتقرير  المنظمة،  إدارة  مجلس 

واإلداري للمنظمة.

 وألقى السيد محمد حسن العبيدلي وكيل 

وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، كلمة 

أن دولة قطر  المؤتمر أكد فيها  دولة قطر في 

رؤيتها  تنفيذ  في  متقدمة  أشواطًا  قطعت 

التنمية  واستراتيجية   ،2030 الوطنية 

التحتية  البنية  تطوير  إلى  الرامية  الوطنية 

تنمية  وتحقيق  االقتصادي،  والتنويع 

مستدامة تحافظ على البيئة، وإرساء نظام 

حماية اجتماعية متكامل وفعال ومستدام.

التعاون  برنامج  أن  إلى  العبيدلي  وأشار   

الفني لمنظمة العمل الدولية مع دولة قطر، 

تقديم  خالل  من  مشهودة  نجاحات  حقق 

في  أسهمت  وبناءة،  مبتكرة  عملية  حلول 

لتحسين  الواقع  أرض  على  تغيير  إحداث 

ما  الوافدة،  العمالة  ومعيشة  عمل  ظروف 

به  االقتداء  يمكن  رائدا  نموذجا  منه  جعل 

تضمنه  ما  يعكس  الذي  األمر  المنطقة،  في 

الدور  أن  على  أكد  الذي  العام  المدير  تقرير 

الدولية  العمل  منظمة  ألنشطة  األساسي 

وبرامجها هو النهوض بالعمل الالئق.

كلمته  بداية  في  ثمن  قد  العبيدلي  وكان   

بشأن  العام  هذا  تقرير  موضوع  اختيار 

الهيكلي  والتحول  األزمة  نموا:  البلدان  »أقل 

موضوعا  يعتبر  الذي  العمل«  ومستقبل 

من  العمل  عالم  يشهده  ما  إلى  بالنظر  ملّحا 

التعافي  في  ملحوظ  وتباين  متتالية  أزمات 

البلدان  في  وخاصة   ،19 كوفيد  جائحة  من 

التخلف  لخطر  عرضة  واألكثر  نموا  األقل 

عن الركب.

برنامج  وضع  تم  بأنه  السياق  هذا  في  ونوه   

دعم  أجل  من   )2031-2022( الدوحة  عمل 

والدفع  الدول  هذه  في  الهيكلي  التحول 

خالل  من  الالئق  العمل  ببرنامج  قدما 

األطراف،  متعدد  الدولي  التعاون  تعزيز 

ظروف  العام  المدير  تقرير  استعرض  فيما 

أسواق العمل السائدة في البلدان األقل نموًا 

التحول  لدعم  العمل  برنامج  محاور  وأهم 

صياغة  خالل  من  البلدان  تلك  في  الهيكلي 

زيادة  إلى  تهدف  وطنية  استراتيجيات 

الكفاءة  ودعم  االقتصادي  والتحول  التنويع 

يمكن  التي  والحلول  التنافسية،  والقدرة 

التحتية  البنية  تعزيز  سيما  ال  اعتمادها، 

الحديثة،  التكنولوجيات  واعتماد  الرقمية 

مع  األخضر،  االقتصاد  إلى  االنتقال  وتحفيز 

االجتماعية  الحماية  أهمية  على  التأكيد 

الشاملة.

على  العمل  وزارة  وكيل  مساعد  وأثنى   

الخاص  السنوي  المنظمة  عام  مدير  تقرير 

المحتلة،  العربية  األراضي  في  بالعمال 

بعد  أوضاعهم  تفاقم  مدى  يكشف  والذي 

االنتهاكات  واستفحال   19 كوفيد  جائحة 

النشاط  وتوسيع  االحتالل  استمرار  نتيجة 

يستوجب  ذلك  أن  مؤكدا  االستيطاني، 

للوفاء  المحتل  على  الضغط  مواصلة 

بالتزاماته وفقا للقانون الدولي اإلنساني.

 وأعرب العبيدلي عن الفخر باستضافة دولة 

للبلدان  الخامس  المتحدة  األمم  قطر مؤتمر 

مؤكدا   ،2023 مارس  شهر  خالل  نموا  األقل 

لضمان  الظروف  تهيئة  على  ستحرص  أنها 

تغيير  إلحداث  انطالق  نقطة  ليكون  نجاحه 

المنشود  المسار  على  البلدان  هذه  يضع 

التنمية المستدامة والشاملة. نحو 

العمل  لمؤتمر   110 الدورة  أعمال  وتتواصل   

الدولي الذي ينعقد بقصر األمم المتحدة في 

الدولية  العمل  منظمة  رعاية  تحت  جنيف 

األضالع  ممثلي  من  كبير  عدٌد  فيه  ويشارك 

وأصحاب  الُعمال  )الحكومات،  الثالثة 

علي  السيد  سعادة  ترأس  حيث  العمل(، 

ونائب رئيس  العمل  وزير  المري  بن صميخ 

الرابعة  الجلستين  الدولي  العمل  مؤتمر 

تضمنت  التي  المؤتمر  أعمال  من  والسابعة 

المالية  اللجنة  تقرير  تقديم  أجندتها 

المدير  تقريري  ومناقشة  عليه  والموافقة 

العام ورئيس مجلس اإلدارة.

ُجملًة  السابعة  الجلسُة  ناقشت  وقد   

المالي  التقرير  بشأن  الهامة  القرارات  من 

لسنة  المدققة  الموحدة  المالية  والبيانات 

2021، وقرارا بشأن جدول اشتراكات موازنة 
المحكمة  تشكيل  بشأن  وآخر   2023 عام 

عن  فضال  الدولية،  العمل  لمنظمة  اإلدارية 

المعاشات  لجنة  في  التعيينات  بشأن  قرار 

الدولية  العمل  منظمة  لموظفي  التقاعدية 

للمعاشات  المشترك  الصندوق  )مجلس 

التقاعدية لموظفي األمم المتحدة(.

يونيو   11 حتى  المؤتمر  أعمال  وتتواصل   

العمل  قضايا  مناقشة  الستكمال  الجاري 

معايير  لحماية  أجندة  ووضع  الرئيسية، 

وميزانية  أولويات  ومناقشة  الدولية،  العمل 

وقضايا  العالمية  الدولية  العمل  منظمة 

الفلسطينيين. الُعمال 

العبيدلي: 
برنامج التعاون 

الفني للمنظمة 
الدولية مع قطر 

حقق نجاحات 
مشهودة 

تقديم حلول عملية مبتكرة لتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة الوافدة

مدير منظمة العمل العربية:
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بين لجنة أمن وسالمة كأس العالم وشركة كيو أوتو

اتفاقية تعاون لتوريد سيارات

بطولة  وسالمة  أمن  عمليات  لجنة  عت  وقَّ

اتفاقية   2022 قطر  فيفا  العالم  كأس 

الوكيل  أوتو  كيو  شركة  مع  تعاون 

قطر  دولة  في  أودي  لسيارات  الحصري 

 )610( وعددها  كيو7  اودي  سيارات  لتوريد 

المهندس  اللواء  اللجنة  عن  ع  وقَّ سيارات، 

رئيس  االنصاري  الله  عبد  العزيز  عبد 

الشيخة  أوتو  كيو  شركة  وعن  اللجنة 

هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني رئيس 

من  عدد  بحضور  الشركة  إدارة  مجلس 

أعرب  وقد  والشركة.  اللجنة  مسؤولي 

اللواء األنصاري عن سعادته بهذه االتفاقية 

اللجنة  مع  استراتيجية  شراكة  معتبرها 

وثقة في الوكيل المحلي للشركة، مؤكدا 

المهم  الحدث  إلنجاح  يسعى  الجميع  ان 

متمنيا  للجميع،  نجاح  هو  نجاحه  الن 

جانبها  من  ومسؤوليها.   للشركة  التوفيق 

بن  ناصر  بنت  هنادي  الشيخة  أعربت 

خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة 

الداخلية  لوزارة  شكرها  عن  اوتو  كيو 

لثقتها ومنح الشركة هذه الفرصة مؤكدة 

الظن  حسن  عند  ستكون  الشركة  ان 

انطالقا من مبادئ الشركة في خدة العمالء 

لهم. وأضافت بقولها  وتقديم خدمة مميزة 

والشراكة  التعاون  من  المزيد  إلى  نتطلع 

لن  الشركة  وأن  الممتدة  االستراتيجية 

االتفاقية  تدخر جهدا من أجل تنفيذ بنود 

وفقا  الممكنة  الخدمات  أفضل  وتقديم 

مجال  في  رائدة  كشركة  لسياستها 

مكانة  لها  والتي  بها  الموثوق  السيارات 

معروفة على مستوى العالم والمنطقة.

$ الدوحة

خالل كلمة أمام منتدى بكازاخستان.. وزير البلدية:

النظام الغذائي القطري نموذج يحتذى

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز 

إن  البلدية،  وزير  السبيعي،  تركي  بن 

دولة قطر أصبح نموذًجا  الغذائي في  النظام 

وجديرة  فريدة  حالة  ويمثل  به،  ُيحتذى 

والخبراء،  السياسات  لصانعي  بالدراسة 

بعد أن نجحت الدولة في التعامل مع األزمات 

الغذائية،  اإلمدادات  في  الكبيرة  والصدمات 

التجاريين  الشركاء  جهود  لتضافر  نتيجة 

العام  القطاعين  في  العالقة  وأصحاب 

والخاص، وتنفيذ العديد من المبادرات التي 

توريد  من   %  100 يقارب  ما  تحقيق  ضمنت 

المواد الغذائية الضرورية على أساس يومي 

وفي حاالت الطوارئ واألزمات.

أمام منتدى  وقال سعادته في كلمة مسجلة 

العامة  األمانة  تنظمه  الذي  الغذائي  األمن 

للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي يومي 8 و9 

قطر  دولة  إن  كازاخستان،  بجمهورية  يونيو 

لإلنتاج  متخصصة  شركات  بإنشاء  قامت 

لتحقيق  والسمكي  والحيواني  الزراعي 

الغذائية  اإلمدادات  وتأمين  الذاتي،  االكتفاء 

الجهود  هذه  بأن  منوها  سالمتها،  وضمان 

األول  المركز  على  قطر  دولة  بحصول  تكللت 

في  عالميًا   )24( والمركز  وعربيًا  خليجيًا 

.GFSI 2021المؤشر العالمي لألمن الغذائي

بتمويل  سنويًا  تقوم  قطر  دولة  إن  إلى  وأشار 

والتنمية  البحث  مشاريع  من  العديد 

لتسهيل  الغذائي،  األمن  مجال  في  واالبتكار 

مجال  في  العلمية  االبتكارات  من  االستفادة 

االستراتيجي  والتخزين  المحلي  اإلنتاج 

هذه  تهدف  حيث  الغذائية،  اإلمداد  وسالسل 

المبادرات للتأكد من وجود نظام غذائي مرن 

الطبيعية  الموارد  وآمن، ينمي ويحافظ على 

{   د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي لدولة قطر من أجل األجيال القادمة.

الدولة تعاملت بنجاح مع أزمات اإلمدادات الغذائية

بمناسبة اليوم العالمي لسالمة األغذية

فعاليات توعوية ببلديتي الشيحانية والظعاين
شبكة  )عضو  الشيحانية  بلدية  مت  نظَّ

صحية  فعاليات  م(،  التعلُّ لمدن  اليونيسكو 

اآلمن  والتسوق  األغذية  بسالمة  توعوية 

العالمي  اليوم  بمناسبة  الصحي،  واألكل 

يونيو   7 يوم  يصادف  الذي  األغذية  لسالمة 

من كل عام، تحت شعار: »أغذية أكثر أمانا، 

لصحة أفضل«.

الرقابة  قسم  نظمها  التي  الفعاليات  وغطت 

الميرة  شركة  من  كل  بالبلدية  الصحية 

بالشيحانية  الصحي  والمركز  االستهالكية 

ومقصب الشيحانية المركزي.

الجمهور  مع  القسم  مفتشو  تواصل  حيث 

من المستهلكين لتوعيتهم بالطرق الصحية 

توزيع  وتم  الغذاء،  سالمة  على  للحفاظ 

بروشورات تثقيفية وهدايا لألطفال. 

 كما اختتمت بلدية الظعاين أمس )الثالثاء( 

لسالمة  العالمي  باليوم  االحتفال  فعالية 

بالتعاون  فاندوم«،  »بالس  بمجمع  األغذية 

التوعية  فريق  قام  حيث  »مونوبري«،  مع 

مسابقات  بتنظيم  الصحية  الرقابة  وقسم 

هدايا  وتوزيع  للجمهور  وأنشطة  وفعاليات 

للحضور.

وأكد السيد: حمد خليل الهيل رئيس قسم 

الرقابة الصحية ببلدية الظعاين أهمية مثل 

ما  بكل  الجمهور  تثقيف  في  الفعاليات  هذه 

يتعلق بسالمة الغذاء لضمان صحة اإلنسان 

الصحية  الرقابة  مفتشو  قام  وقد  وسالمته. 

بتوعية الجمهور بكيفية الحفاظ على الغذاء 

لضمان  اتخاذها  يجب  التي  واإلجراءات 

سالمة الغذاء داخل المنزل، علما بأنه سيتم 

توزيع جوائز المسابقة داخل مقر البلدية يوم 

14 يونيو الجاري.

$ الدوحة
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التعلم القائم على الخدمة المجتمعية

ُمقّرر جديد بجامعة قطر

لكأس  ثقافيا  إرثا  المقرر  هذا  وُيعتبر 

العالم، حيث سينخرط الطلبة في فصل 

عديدة  تطوع  أنشطة  في   2022 خريف 

فعاليات  مختلف  في  للتحدي  ُمثيرة 

بهدف  وغيرها،   )2022 )فيفا  العالم  كأس 

الحدث  هذا  في  المميزة  قطر  هوية  إبراز 

التاريخي، مما ُيكسبهم مهارات من شأنها 

مع  والتفاعل  احترام  على  قدرتهم  إثراء 

اآلخرين من مجتمعات وثقافات مختلفة.

ميول  تطوير  إلى  المقرر  هذا  ويسعى 

والمشاركة  الخدمة  تجاه  الطلبة 

في  االنخراط  طريق  عن  المجتمعية 

من  عديد  في  مثيرة  تطوع  تجارب 

والصحية،  )الرياضية،  منها:  المجاالت، 

واإلنسانية(  واالجتماعية،  والبيئية، 

اإلنساني  الطلبة سلوكهم  التي يبرز فيها 

في  بفاعلية  ليساهموا  المتحضر؛ 

احتياجاته  وتلبية  بمجتمعهم  النهوض 

لتجربة  تقييمهم  على  عالوة  وتطلعاته، 

المجتمعية  الخدمة  على  القائم  التعلم 

التأملية،  األكاديمية  الكتابات  خالل  من 

المشاركة  تأثير  مدى  تعكس  التي 

واآلخرين  ذاتهم،  على  المجتمعية 

والمجتمع من حولهم.

الخدمة  على  القائم  التعلم  أن  يذكر 

التعّلم  أشكال  من  شكل  هو  المجتمعية 

التجريبي الذي يدمج الدراسة األكاديمية 

التفاعلية  المجتمع  خدمة  أنشطة  مع 

الهادفة والمقرونة بالتفكير التأملي المنظم 

من جانب الطالب. وُيعّد هذا النهج تجربة 

تعليمية مثمرة إلشراك الطلبة في العديد 

على  المقبلة  المجتمعية  الفعاليات  من 

 ،2022 العالم  كأس  والسيما  قطر  دولة 

فيما  االنخراط  للطلبة  المقرر  ُيتيح  حيث 

مجتمعية  خدمة  ساعة   40 عن  يقل  ال 

ميدانية خارج الحرم الجامعي بالشراكة 

والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات 

باحتياجات  الطلبة  توعية  ُبغية  بالدولة 

الشعور  إكسابهم  ثم  ومن  المجتمع 

مهاراتهم  وتطوير  المدنية  بالمسؤولية 

تغيير  إلحداث  والشخصية  االجتماعية 

إيجابي في المجتمع القطري. 

أّكد  المناسبة،  بهذه  له  تصريح  وفي 

رئيس  نائب  األنصاري،  عمر  الدكتور 

جامعة  في  األكاديمية  للشؤون  الجامعة 

في  المقرر  من  المتوقع  الدور  على  قطر، 

بالمهارات  وتسليحهم  الطلبة  إعداد 

التي تلبي احتياجات  والكفايات  والقدرات 

هذه  في  السيما  وتطلعاته،  المجتمع 

قطر  دولة  فيها  تستعى  التي  الفترة 

في  األكبر  الرياضي  الحدث  الستضافة 

المقرر  هذا  مثل  أن  إلى  وأشار  العالم. 

يطرحها  التي  الُنخبة  مقررات  إلى  ينضم 

إلى  جوهرها  في  تهدف  والتي  البرنامج 

بجداره  التعامل  على  قادر  مواطن  بناء 

وسعيًا  وتحدياته،  عصره  متطلبات  مع 

األهداف االستراتيجية للجامعة  لتحقيق 

نحو  الفاعل  دورها  استمرار  من  يعزز  بما 

مصاف  بين  بمكانتها  واالرتقاء  التميز 

الجامعات المرموقة.

من جانبه، صّرح األستاذ الدكتور إبراهيم 

في  العامة  الدراسات  عميد  الكعبي، 

القائم  جامعة قطر وقال: إن مقرر »التعلم 

للطلبة  ُيتيح  المجتمعية«  الخدمة  على 

اكتساب خبرات عملية في شتى مجاالت 

تجاه  ميولهم  وتطوير  التطوعي  العمل 

الخدمة العامة والمشاركة المجتمعية».

النهج  هذا  مثل  في  االنخراط  أن  وأضاف 

المهارات،  من  العديد  الطلبة  ُيكسب 

والتواصل،  المشكالت،  حل  مهارات  مثل: 

بل  المسؤولة،  والمواطنة  والقيادة، 

في  المهارات  هذه  تطبيق  لهم  وُيسّهل 

خالل  بها  يُمّرون  التي  الحياتية  المواقف 

والخدمة  التطوع  أنشطة  في  انخراطهم 

أن ذلك من شأنه  إلى  المجتمعية. وأشار 

غاية  تحقيق  في  بفاعلية  المساهمة 

»التميز في المشاركة المجتمعية« والتي 

االستراتيجية  الغايات  أهم  إحدى  تمثل 

الرئيسة لجامعة قطر.

صبح،  رنا   / الدكتورة  األستاذة  وصّرحت 

سابًقا،  الجامعة،  متطلبات  برنامج  ُمدير 

بأن  حالًيا  واالقتصاد  اإلدارة  كلية  وعميد 

للبرنامج  كبيرة  إضافة  ُيمثل  المقرر  هذا 

للبرنامج  االستراتيجية  األهداف  ويحقق 

القائم  »التعلم  أن  إلى  وأشارت  والجامعة. 

إحدى  ُيمّثل  المجتمعية«  الخدمة  على 

التأثير  عالية  العالمية  الممارسات 

وفق  العام  الجامعي  التعليم  مجال  في 

األميركية.  والجامعات  الكليات  رابطة 

تنفيذ  ُمتطلبات  تحقيق  في  يساهم  كما 

أحد  هو  الذي  التجريبي«  »التعليم  محور 

التعليم في جامعة  التميز في  أهم محاور 

قطر، والذي ُيرّكز على استقاللية الطالب 

ويدفعه نحو االرتباط بالقيم المجتمعية 

حوله  من  العالم  مع  والتكّيف  واإلنسانية 

وحل المشكالت التي ُتواجه مجتمعه. 

من  سيتعرفون  الطلبة  بأن  وأضافت 

والسمات  المفاهيم  على  المقرر  هذا  خالل 

وفوائدها  المجتمعية،  للخدمة  األساسية 

المقرر  أن  ذلك  بها؛  المرتبطة  والتحديات 

الالزمة  والمهارات  بالمعارف  الطلبة  د 
ِّ
ُيزو

لالستجابة الحتياجات المجتمع الُملّحة، 

ويزيد من رغبتهم في االنخراط في العمل 

تطبيق  إمكانية  تبرز  وهنا  المجتمعي، 

الدراسي  الفصل  داخل  الطالب  تعلمه  ما 

على المجتمع من حوله لتفتح المجال أمام 

بنتائج  للخروج  جديدة  آفاق  حول  الطالب 

مختلفة يستلهمها من الخبرة العملية التي 

ُيمارسها، باإلضافة إلى مشاركته الخدمة 

ثقافات  من  متطوعين  مع  المجتمعية 

حول  من  مختلفة  وبيئات  وجنسيات 

الطالب  وعي  تنمية  إلى  يؤدي  مما  العالم، 

بالمهارات  وتزويده  شخصيته  وصقل 

لتتم  كانت  ما  التي  المطلوبة  والمعارف 

دون خروج الطالب للمجتمع لتطبيق ما تم 

تعلمه داخل الفصل الدراسي.

في إطار ُجهوده الرامية 
إلى تحقيق رؤية جامعة 

قطر وإيمانا بأهمية ربط 
الطالب بمجتمعه؛ أعلن 

برنامج متطلبات الجامعة 
بعمادة الدراسات العامة في 

جامعة قطر عن طرح مقرر 
»التعلم القائم على الخدمة 

 )UNIV 220( »المجتمعية
بدًءا من فصل خريف 2022 

ضمن مجموعة العلوم 
االجتماعية والسلوكية 

لمتطلبات الجامعة. 

د.األنصاري: ُيلبي تطلعات المجتمع مع استعداد الدولة الستضافة المونديال

نظمها »إحسان« في »كتارا«

اختتام ورشة أسس التغطية اإلعالمية لقضايا كبار السن
نظم مركز تمكين وكبار 

السن )إحسان( ورشة 
تدريبية بعنوان »أسس 

التغطية اإلعالمية لقضايا 
كبار السن« وذلك بمناسبة 

اليوم العالمي للتوعية بشأن 
إساءة معاملة كبار السن 

الذي يصادف الخامس عشر 
من شهر يونيو من كل عام، 
وأقيمت الورشة بالمؤسسة 
العامة للحي الثقافي )كتارا(، 
بحضور عدد من الصحفيين 

واإلعالميين من مختلف 
الجهات اإلعالمية في الدولة. 

وانطلقت أولى جلسات الورشة الساعة 

الجلسة  وكانت  مساء،  الخامسة 

تدريبية  ورشة  عن  عبارة  الثانية 

وقضايا  اإلعالم  مجال  في  وتطبيقات 

الورشة مجموعة  كبار السن، وتناولت 

ان  البد  التي  األساسية  العناصر  من 

يتحلى بها أفراد المجتمع أثناء التعامل 

في  مشاعرهم  ومراعاة  السن،  كبار  مع 

اإلعالميين  من  عدد  وأكد  اآلمور.  كافة 

في  أهميتها  الورشة  في  المشاركين 

السن  كبار  بموضوع  المجتمع  توعية 

عبر المنصات اإلعالمية المختلفة. 

الله  عبد  خالد  السيد  أكد  جهته  من 

لمركز  التنفيذي  المدير  بأعمال  القائم 

)إحسان(  السن  كبار  ورعاية  تمكين 

في  اإلعالم  أهمية  على  مداخلته  خالل 

كبار  عن  النمطية  الصورة  تحسين 

المشاركة  في  الفاعل  ودورهم  السن، 

والنهضة ببناء الدول، الفتًا إلى ان المركز 

السن  كبار  تمكين  إلى  دائما  يسعى 

يسخر  انه  حيث  بأخرى،  أو  بطريقة 

وأضاف  الغرض.  لهذا  امكانياته  كافة 

التي  االقتراحات  بكافة  يأخذ  سوف  أنه 

منها  الورشة،  خالل  االعالميون  طرحها 

التوجه بشكل مباشر إلى تطوير جميع 

سبل ووسائل التواصل مع كبار السن 

كما  أيضا،  القطري  المجتمع  افراد  ومع 

تطوير  إلى  أيضا  المركز  سيتوجه 

مواقع التواصل االجتماعي الخاصة به، 

لكون االعالم الرقمي بات محل اهتمام. 

قطري(  )إعالمي  محمود  آل  علي  وقال 

إحسان  مركز  أقامها  التي  الورشة  إن 

للتوعية  العالمي  اليوم  بمناسبة 

بشأن إساءة معاملة كبار السن كانت 

إلى  التطرق  خاللها  وتم  للغاية،  مفيدة 

للتعامل  والطرق  األساليب  من  العديد 

تامًا  حرصا  تتطلب  التي  الفئة  هذه  مع 

إلى  اننا بحاجة  اذ  التعامل معها،  خالل 

التوعية  مجال  في  للمواصلة  التغذية 

هذه  ان  خاصة  السن،  بكبار  واالهتمام 

الفئة من كبار السن متواجدة وتعيش 

إلى  بحاجة  وهم  المجتمع،  في  بيننا 

التي  وجهودهم  عطائهم  على  الثناء 

في  والتطور  التأسيس  في  أسهمت 

الجوانب. وأضاف: نأمل من مركز  كل 

وتنظيم  اقامة  في  المواصلة  احسان 

كبيرة  فائدة  لها  التي  الورش  هذه  مثل 

االفراد  لكافة  واضحة  رسالة  وتوصل 

السن.  كبار  بفئة  االهتمام  بوجوب 

تقدم  يكون  ال  أن  إلى  السن  كبار  ودعا 

من  تحرمهم  طريقهم  في  عقبة  العمر 

االستمتاع بحياتهم ومواصلة مسيرتهم 

والتواجد في الفعاليات المتنوعة وابداء 

آرائهم. 

وأكد أن لإلعالم دورا كبيرا في ان يوصل 

السن  كبار  مفهوم  عن  الجلية  الرسالة 

احترام  بكل  معهم  التعامل  ووجوب 

وتقدير في كل مكان وزمان، إذ ان االعالم 

لنقل  الحقيقية  الوصل  حلقة  يعتبر 

والمجتمع  السن  كبار  يفيد  ما  كل 

والجيل  الشباب  وتحديدا  أطيافه  بكل 

التعامل  كيفية  في  وتوعيتهم  القادم، 

والعطف  وتوقير كبار السن واحترامهم 

على الصغير.

من مركز جامعة قطر للعلماء الشباب

طالب يحصدون 
ميداليات ذهبية وفضية

لالختراع  الدولي  المعرض  شهد 

الذي   2022 )آيتكس(  واالبتكار  والتكنولوجيا 

م في العاصمة الماليزية كوااللمبور فوز  ُنظِّ

للعلماء  قطر  جامعة  مركز  طالب  من  عدٍد 

وميدالية  ذهبية  ميداليات  بأربع  الشباب 

فضية.

لخمس  دعًما  م  قدَّ قد  المركز  وكان 

للمشاركة  الثانوية  المرحلة  مجموعات من 

علمية  بأبحاث  العام  لهذا  المعرض  في 

وقد  قطر.  جامعة  في  تطويرها  تم  متميزة 

تم تحقيق هذا اإلنجاز الذي يمثل دولة قطر 

 482 ضمت  قوية  منافسة  في  قطر  وجامعة 

32 دولة.  مشروًعا مشارًكا مقدًما من 

مركز  طلبة  تاريخ   
َّ

أن بالذكر  الجدير  ومن 

حافل  الشباب  للعلماء  قطر  جامعة 

مشاركتهم  خالل  من  والنجاحات  بالجوائز 

ومسابقات  ومعارض  المعرض  هذا  في 

الماضية  السنوات  مدار  على  أخرى  علمية 

ومحلية  عالمية  جائزة   69 عددها  بلغ  والتي 

واالبتكار. البحث  في مجاالت 

تحكيم  تم  المركز،  طالب  مشاركة  وخالل 

من  لجنة  قبل  من  البحثية  مشاريعهم 

 ،2022 مايو   20 يوم  وذلك  المحكمين 

مفصلة،  بصورة  أبحاثهم  عرضوا  حيث 

والنتائج  البحثية  مهاراتهم  فيها  استعرضوا 

في  مشاركتهم  خالل  من  إليها  توصلوا  التي 

يديرها  التي  البحثية  القدرات  بناء  برامج 

الجمعة  يوم  الفائزين  إعالن  وتم  المركز. 

المعرض  موقع  عبر  وذلك   ،2022 مايو   27
مجموعات  أربع  فازت  حيث  الرسمي، 

للبنات  الثانوية  األرقم  أكاديمية  من 

الطالبات:  وهن  الذهبية،  بالميداليات 

عن  وذلك  المراغي،  ومها  الجميلي  هاجر 

مستقبالت  تثبيط  »تأثير  بعنوان  بحث 

المناعي  الجهاز  على   Aryl Hydrocarbon

لسرطان  الجذعية  الخاليا  في   CTLA-4
عن  القطامي  دجى  والطالبة  القولون«، 

الزرقاء  الطاقة  »توليد  بعنوان  بحث 

محطة  في  المياه  ملوحة  تدرج  باستخدام 

العكسي  بالتناضح  البحر  مياه  تحلية 

العبدالله  نورة  والطالبات:   ،»)SWRO(

بعنوان  بحث  عن  األنصاري  وجواهر 

المركبة  النانوية  الطالءات  »تأثير 

لمنع   Ni-P-BN من  بالكهرباء  بالترسيب 

الرامل  روضة  والطالبات:  الفوالذ«،  تآكل 

»نحو  بعنوان  بحث  عن  المراغي  وروضة 

التكنولوجيا  من  التالي  الجيل  تطوير 

على  القائمة  للطباعة  القابلة  الكهروضوئية 

 .»)mPSCs( الكربون 

ومحمد  شمس  علي  الطالبان:  فاز  كما 

للبنين  الجزيرة  أكاديمية  من  رضواني 

بعنوان  بحث  عن  الفضية  بالميدالية 

التكنولوجيا  من  التالي  الجيل  »تطوير 

على  القائمة  للطباعة  القابلة  الكهروضوئية 

الكربون«. 

وقد أعربت األستاذة الدكتورة نورة آل ثاني 

الشباب  للعلماء  قطر  جامعة  مركز  مدير 

عن فخرها بما حققه الطالب من إنجاز على 

يشير  أمر  أنه  وأكدت  العالمي،  المستوى 

إلى مدى وعي الطلبة بأهمية تسخير العلم 

للمشاكل  حلول  إليجاد  والبحث  ي  والتقصِّ

الطرق  باستخدام  المعاصرة  والتحديات 

التكنولوجية.  أو  الهندسية  أو  العلمية 

على  نورة  الدكتورة  األستاذة  أكدت  كما 

الداعمة  البيئة  توفير  على  المركز  حرص 

الدولية؛  للمشاركات  وتشجيعهم  للطالب 

الخبرات  لهم وإكسابهم  لما يعود بالمنفعة 

واالختراعات  المشاريع  لتطوير  الالزمة 

نتاجها  إلبراز  عالميا  قطر  دولة  وتمثيل 

بالشكر  توجهت  كما  والبحثي،  العلمي 

مكتب  اليونسكو  وهم:  المركز،  لشركاء 

للتربية  القطرية  الوطنية  واللجنة  الدوحة، 

والعلوم. والثقافة 

الدوحة           $

من قسمي الصحة العامة والعلوم الطبية بجامعة قطر

طالبات يقدمن مشاريع تخرجهن

8 طالبات من قسم  قدمت مجموعه مؤلفة من 

مشاريع  قطر  جامعة  في  العامة  الصحة 

تتخرج  أن  المتوقع  ومن  البحثية  تخرجهن 

الدفعة  وهي   2022 ربيع  في  الطالبات  معظم 

السابعة من خريجات درجة البكالوريوس في 

الصحة العامة.

والطالبة  الجندي  لمى  الطالبة  وقدمت 

بعنوان  البحثي  مشروعهما  السليمان  نعيمة 

»العوائق أمام خدمات اإلقالع عن التدخين بين 

أشرفت  والذي  نوعي«  نهج  قطر:  جامعة  طالب 

أشرف  وقد  الجيوسي.  غدير  الدكتورة  عليه 

فصيح  محمد  الدكتور  الثاني  المشروع  على 

فاطمة  الطالبة  من:  كل  قدمته  والذي  علم، 

والطالبة عائشة  النصر  والطالبة روضة  نجاد 

بالتنبؤ  الطالبات  اهتمت  حيث  األنصاري، 

لوحدة  السريرية  البيانات  من  الدم  بالتهاب 

العناية المركزة باستخدام نموذج التعلم اآللي 

القائم على الذكاء االصطناعي. 

كما أشرف الدكتور علم على المشروع األخير 

والذي جاء بعنوان »إصابات ووفيات كوفيد 19 

في دول مجلس التعاون الخليجي: االتجاهات 

والتداخلية  واالقتصادية  االجتماعية  والعوامل 

المرتبطة بها«. وقدمت هذا المشروع كٌل من: 

الطالبة فاطمة الخوار، الطالبة شوق المهندي، 

والطالبة منال المنصوري.

العلوم  قسم  من  طالبات  ست  قدمت  كما 

الحيوية الطبية في جامعة قطر أربعة مشاريع 

العروض بمثابة  بحثية مختلفة وكانت هذه 

الدراسات  من  سنوات  ألربع  مثمرة  نتيجة 

الجامعية.

على  بحثيان  مشروعان  ركز  ذلك،  وضمن 

كان  األول  المشروع   .SARS-COV-2 فيروس 

تحت  حازم،  وحال  إسماعيل  رؤى  للطالبتين 

إشراف رئيس قسم األبحاث في مركز البحوث 

الطبية الحيوية الدكتور هادي محمد ياسين. 

وفي هذه الدراسة، قام الباحثون بتقييم تأثير 

 SARS-CoV-2 RBD N481K في ارتفاع  طفرة 

على نشاط التحييد، وقدموا رؤى جديدة حول 

هذا المتغير الذي كان منتشًرا محلًيا في قطر. 

سلمى  للطالبتين  فكان  الثاني  المشروع  أما 

بإشراف  فودة،  وحماس  محمود  عثمان 

المشارك  األستاذ  الله،  نصر  غياث  الدكتور 

هذه  وأشارت  الطبية.  الحيوية  العلوم  في 

اللقاح  على  الحاصلين  األفراد  أن  إلى  الدراسة 

وتم  يصابوا  لم  والذين  سابًقا،  أصيبوا  الذين 

من  الثالثة  أو  الثانية  بالجرعات  تطعيمهم 

 mRNA-1273 أو  )فايزر(   BNT162b2 لقاحي 

األجسام  ارتباط  قوة  مؤشر  لديهم  )موديرنا( 

 )avidity index( الضد  بمولدات  المضادة 

تطعيمهم  تم  الذين  أولئك  سيما  )ال  مرتفع 

بلقاح موديرنا( .

الدوحة           $

{ صورة جماعية للطالبات

الدوحة           $

الدوحة           $
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بينهم »26« قطريا

»قطر للقادة« تخرج »28« طالبا

قبل  ما  للتعليم  التابعة  للقادة،  قطر  أكاديمية  عقدت 

الجامعي بمؤسسة قطر، حفلاً لتكريم الدفعة الخامسة 

26 قطريا، وخريجان  ا، بينهم  28 خريجاً عشرة، وعددهم 

آل  عبير  السيدة  حضور  وسط  وذلك  ُعمان،  سلطنة  من 

المؤسسة  في  الجامعي  قبل  ما  التعليم  رئيس  خليفة 

وممثلي وزارة الدفاع وعدد من الدبلوماسيين وأولياء األمور 

وشركاء التميز في المجتمع.

عام  مدير  الشمري،  كتيم  جميل  ألقى  الحفل  وخلل 

تعد  االكاديمية  أن  خللها  أكد  للقادة  قطر  أكاديمية 

راية  حملت  تأسيسها  فمنذ  عظيما.  تربويا  صرحا 

العلم  آفاق  نحو  المجتمع  بتقدم  وساهمت  التحدي 

والمعرفة، وبحار الفكر والتربية.

مجلس  عضوية  على  األكاديمية  حصول  إلى  وأشار 

القيادة  برنامج  اعتماد  وعلى   ،CIS الدولية  المدارس 

وفوز  الدفاع،  وزارة  قبل  من  األكاديمية  في  المنفذ 

الفئة الذهبية،  التميز المدرسي  عن  األكاديمية بجائزة 

م ألول  من مكتب التربية العربي لدول الخليج والتي تنظَّ

مرة،و الفوز بجائزة التميز العلمي – فئة المعلم المتميز 

الغذائية  االستدامة  بجائزة  والفوز  اإلعدادية،  للمرحلة 

من حديقة القرآن النباتية. 

التعليمية  المخرجات  جودة  يؤكدعلى  مما  وتابع: 

واستراتيجيات  التعليمية  البرامج  أحدث  وتطبيقها 

التعليم الحديثة فقد حصل جميع طلبة الدفعة الحالية 

وعددهم 28 طالبااً على قبول في أرقى الجامعات المحلية 

والدولية وبنسبة بلغت 100 %.

 ووجه رسالة ألولياء األمور قائل: هنيئااً لكم تخرج أبنائكم، 

وأبارُك لكم فرحتكم المستحقَة التي لطالما انتظرتموها، 

الغالي  سبيلها  في  وبذلتم  كثيرااً،  أجلها  من  وتعبتم 

 
ِّ

والنفيس، واصلت ليلكم بنهاركم، لم تبخلوا عليهم بأي

شيٍء يحتاجونه في هذه المرحلة الحاسمة من حياتهم 

سنين  ثمرة  هو  اليوم  هذا  إن  أبنائي:  لكم  أقول  وتابع:   

ومواصلة  والعطاء،  والبذل  واالجتهاد،  العمل  من  طويلة 

الليل بالنهار ؛تعبتم وعملتم بجد، سهرتم الليالي برفقة 

بين  حيوية  بكل  تجّولتم  معرفتكم،  ومصادر  كتبكم 

طيات المراجع والكتب، نهلتم من هنا ومن هناك، لتحظوا 

باإلنجاز العظيم في أبهى حلله.

الطالب  بتسليم  للقادة  قطر  أكاديمية  عام  مدير  وقام   

في  المتفوق  القائد  جائزة  العيسائي  سلطان  محمد 

الطالب  حاز  كما  الدفعة،  على  األول  األكاديمي  البرنامج 

القيادي  التميز  الحوري على جائزة  إبراهيم عبدالرحمن 

والتي تعتبر ثاني أعلى الجوائز في حفل التخرج.

كلمته:  خلل  العيسائي  سلطان  محمد  الطالب  وقال 

أكاديمية  هي  وها  أينعت،  أن  بعد  الثمار  قطف  أوان  آن 

طيبةاً  جديدةاً  كوكبةاً  للمجتمع  تهدي  للقادة  قطر 

تأسيسها.  منذ  ذلك  على  عاهدت  كما  خريجيها  من 

فأكاديميتنا مؤسسٌة ال يتوقف إنتاُجها، وعيٌن ال ينضُب 

ماؤُها، وشجرٌة طيبُة ال تنقطُع ثماُرها. 

الوطَن في هذا  ُتْهدي  للقادة  وتابع: ها هي أكاديمية قطر 

والمعارف،  بالعلوم  متسلحةاً  جديدةاً  أخرى  دفعةاً  اليوم 

على  والبناء  واالجتهاد  الجدِّ  من  وّقادٍة  بطاقٍة  مشحونةاً 

سنواٌت  ومضت  واقع،  إلى  الحلُم  تحول  فلقد  سبق،  ما 

ا  مزيداً تحتاُج  أخرى  سنواٌت  لتبدَأ  والمثابرة،  العمل  من 

تعالى  الله  بإذن  لها  ألهٌل  وإّنا  والكفاِح،  والعمِل  الجّد  من 

الشامخ  الصرح  هذا  جنبات  بين  تعلمناه  ما  بفضل  ثم 

على أيدي قيادة ومعلمين ومدربين نذروا جهدهم ووقتهم 

لتقديمنا للمستقبل كأفضل ما يكون التقديم، وتزويدنا 

بكل ما ُيعيننا في قادم األيام 

من  خريج  وهو  عبدالمجيد  فراس  السيد/  وألقى 

عن  خللها  عبر  كلمة  ا  عاماً  13 منذ  للقادة  قطر  أكاديمية 

يشرفني  قائل:  االكاديمية  رؤية  من  استفادته  مدى 

أفضل  من  واحدة  لتخرج  اليوم  معكم  هنا  أكون  أن 

 ،2009 عام  في  مكانكم  في  كنت  قطر،  في  األكاديميات 

ا  مميزاً كان  اليوم  ذلك  أن  أتذكر  بالضبط،  ا  عاماً  13 قبل 

بالنسبة  األكبر  والجزء  والشرف.  بالفخر  ا  مليئاً للغاية، 

لم  ولكنني  الدراسة  فترة  من  لإلنتهاء  التشوق  كان  لي 

لألبد،  اللحظة  لهذه  فاقدا  أكون  سوف  بأنني  أعرف  أكن 

كما جميعكم يعرف بأن الدراسة في األكاديمية ليست 

بسهلة.

إياه  علمتني  ما  تقدير  الصعب  من  كان  الوقت،  ذلك  في 

بالتركيز  ذلك،  بعد  عديدة  سنوات  حتى  المدرسة  هذه 

والعملية،  النظرية  الناحية  من  القيادية  المهارات  على 

ا  كبيراً ا  دوراً تلعب  التزال  للقادة  قطر  أكاديمية  أن  مؤكدا 

في كيفية قيادة وتحفيز فريقي في العمل. 

الهندسة  تخصص  على  حصولي  بدون  وأضاف: 

مشكلت  أكثر  بعض  حل  ا  أبداً أستطع  لم  الميكانيكية، 

ا  أواجهها في العمل، وكوني مدرباً ا والتي  التصميم تحدياً

في  هدوئي  على  أحافظ  كيف  علمني  الحر  للغوص 

أصعب المواقف.

الشـمـري: األكـاديميـة تعد صـرحــا تربويـا ساهم بتقدم المجتمع

محمد أبوحجر كتب

استضافتها الدوحة

اختتام الندوة الخليجية 
ألجهزة التقاعد بدول التعاون

عشرة  الرابعة  الندوة  أعمال  أمس  اختتمت 

ألجهزة التقاعد والتأمينات االجتماعية في دول 

الدوحة  استضافتها  والتي  التعاون  مجلس 

االدخار  مفهوم  تعزيز  »أهمية  عنوان  تحت 

كفاية  ومدى  التقاعدية  بالمعاشات  وعلقته 

الصناديق  من  المقدمة  االختيارية  البرامج 

التقاعدية لتحقيق هذا المفهوم«. 

7و8  يومي  استمرت  التي  الندوة  في  شارك 

التقاعد  أجهزة  من  مشاركا   28 الجاري  يونيو 

والتأمينات االجتماعية بدول مجلس التعاون 

وتضمنت  للمجلس.  العامة  األمانة  وممثل 

خمس جلسات قدمت خللها 8 أوراق عمل.

إدارة  مدير  الكواري  علي  السيد  وأشاد 

للتقاعد  العامة  بالهيئة  المشتركين 

العمل  أوراق  بأهمية  االجتماعية  والتأمينات 

المناقشات  إن  وقال  الندوة،  خلل  قدمت  التي 

التي شهدتها جلسات العمل كانت ثرية جدا 

وعززت الرؤى المشتركة بشأن مفهوم االدخار 

واستثمارات صناديق التقاعد في دول مجلس 

التعاون.

ختامية  بتوصيات  خرجت  الندوة  ان  وأكد 

ألجهزة  الدائمة  الفنية  اللجنة  إلى  سترفع 

في  االجتماعية  والتأمينات  المدني  التقاعد 

في  سيعقد  الذي   51 رقم  القادم  اجتماعها 

مملكة البحرين خلل شهر يونيو الجاري.

 وكانت الندوة انطلقت يوم الثلثاء 7 يونيو في 

حيث  مشيرب،  في  الدوحة  حياة  بارك  فندق 

أوراق عمل  عقدت ثلث جلسات قدمت خللها 

من الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة 

عمل  جلستي  الثاني  اليوم  شهد  فيما  قطر، 

عمان  سلطنة  من  عمل  أوراق  خللها  قدمت 

والمملكة العربية السعودية.

 الكواري يشيد بأوراق العمل والتوصيات الختامية 

بمركز قطر للتطوير المهني

فتح التسجيل في برنامج 
»مهنتي ـــ مستقبلي«

عضو  المهني،  للتطوير  قطر  مركز  أعلن 

التسجيل  باب  فتح  عن  قطر،  مؤسسة 

 - »مهنتي  برنامج  من  الرابعة  النسخة  في 

مستقبلي«، وهي مبادرة ُتعّرف طلب المدارس 

في  الحقيقية  العمل  بيئات  على  الثانوية 

العديد من قطاعات ومجاالت العمل في جميع 

العربية  باللغة  البرنامج  وينعقد  قطر.  أنحاء 

إلى   26 من  الفترة  خلل  أيام  خمسة  مدار  على 

الطلب  خلله  وسيكتسب   ،2022 يونيو   30
صورة  رسم  في  تساعدهم  عملية  خبرة 

بما  والمهني،  األكاديمي  لمستقبلهم  واضحة 

ُيعزز كفاءتهم وأداءهم وإنتاجيتهم مستقبلاً. 

المتاحة  المهنية  التخصصات  وتشمل 

البرنامج مجاالت:  أمام الطلب ضمن  للتجربة 

واإلعلم،  البيطري،  والطب  الطب،  الطيران، 

والسياحة،  الفعاليات،  وإدارة  األفلم،  وصناعة 

المصرفي،  والقطاع  الزراعية،  والهندسة 

والنقل والشحن، والعمل االجتماعي، واإلدارة، 

السليطي،  شاهين  السيد  ويقول  والمكتبات. 

المهنية  والخدمات  البرامج  مسؤولي  كبير 

هو  »هدفنا  المهني:  للتطوير  قطر  مركز  في 

وتمكينهم  الشباب  وتنوير  اإلبداع  تحفيز 

والمهنية  األكاديمية  الخيارات  اتخاذ  من 

للطلب  البرنامج  يوفر  هنا،  من  الصحيحة. 

على  االعتماد  مفاهيم  لتعلم  فريدة  فرصة 

تزويدهم  خلل  من  المسؤولية،  وتحّمل  الذات 

األكاديمية  مساراتهم  لرسم  العملية  بالخبرة 

والمهنية«. 

الطلب في قطر على  ويضيف: »نحن نشجع 

نقطة  يمثل  الذي  البرنامج،  بهذا  االلتحاق 

األكاديمية  طموحاتهم  لمتابعة  لهم  انطلق 

حققت  أن  وسبق  المستقبلية.  والمهنية 

ا،  كبيراً ا  نجاحاً البرنامج  من  السابقة  الدورات 

أخرى  مرة  بالطلب  للترحيب  نتطلع  لذلك 

غنية  ستكون  التي  الرابعة  الدورة  هذه  في 

سيلتقي  للبرنامج،  األول  اليوم  في  ومفيدة«. 

الجهات  ممثلي  مع  المشاركون  الطلب 

ومن  مختلفة،  مؤسسات  من  المشاركة 

خلل  اختاروها  التي  العمل  جهة  ضمنهم 

خلل  بها  سيلتحقون  والتي  التسجيل  عملية 

األيام الثلثة التالية. 

من:  كل  المشاركة  الجهات  الئحة  وتضم 

حمد  ومؤسسة  القطرية،  الجوية  الخطوط 

للخيل،  البيطري  الطبي  والمركز  الطبية، 

الدوحة  ومؤسسة  الرياضية،  الكأس  وقنوات 

للمؤتمرات،  الوطني  قطر  ومركز  لألفلم، 

كتارا،  الثقافي  للحي  العامة  والمؤسسة 

التجاري،  والبنك  النباتية،  القرآن  وحديقة 

 – االجتماعي  اإلنماء  ومركز  وكيوترمنلز، 

قطر  مكتبة  إلى  باإلضافة  قطر،  وجامعة  نماء، 

)الثاني  التالية  الثلثة  األيام  وخلل  الوطنية. 

سيخوض  البرنامج  من  والرابع(  والثالث 

العمل  بيئات  معايشة  تجارب  المشاركون 

في مقر الجهة التي اختاروها. 

للمرحلة  االستعداد  على  الطلب  ولمساعدة 

األكاديمية  مساراتهم  وتحديد  الجامعية 

اليوم  واٍع ومستنير، سيتم تخصيص  بشكل 

بالجامعات  للتعريف  البرنامج  من  األخير 

ممثلين  ولقاء  قطر،  دولة  في  الموجودة 

عن  نبذة  تقديم  بهدف  الجامعات،  عن 

األقسام  عن  معلومات  واستعراض  جامعاتهم 

أمام الطلب، باإلضافة  المتاحة  والتخصصات 

تمنحها  التي  العلمية  بالدرجات  تعريفهم  إلى 

وشروط  التقديم  وكيفية  الجامعات،  هذه 

القبول.

على  المشاركون  الطلب  سيحصل  كما 

اإلرشاد  نظام  من  للستفادة  مجانية  رخصة 

قطر  بمركز  الخاص  اإللكتروني  المهني 

المهني  التخطيط  نظام  وهو  المهني،  للتطوير 

والمنطقة، لمساعدتهم  األكثر شموالاً في قطر 

األنسب،  والمهني  األكاديمي  التخطيط  على 

وتقييم  النفسي  القياس  أدوات  باستخدام 

حجز  فرصة  لهم  ستتاح  كما  الشخصية. 

المهني  اإلرشاد  جلسات  إلحدى  موعد 

وطلب  التقييمات  نتائج  لمناقشة  االفتراضي، 

مركز  في  محترف  مهني  خبير  من  المشورة 

قطر للتطوير المهني.

$ الدوحة

بينهم »52« خريج بكالوريوس و»16« ماجستير

كلية الـريان الجامعيـة الدولية تحتفي بخريجيها

الدولية  الجامعية  الريان  كلية  أقامت 

قاعة  في  عشر،  التاسع  التخرج  حفل 

احتفاالاً  روتانا-  سنتر  سيتي   - الماس 

و16  بكالوريوس  خريج   52 بإنجازات 

الحفل  وحضر  ماجستير.  خريج 

الشيخ  سعادة  رعاية  تحت  أقيم  الذي 

من  والعديد  ثاني  آل  قاسم  بن  فيصل 

الطلب  أمور  وأولياء  المتميزين  الضيوف 

التدريس  هيئة  وأعضاء  المتخرجين 

والخريجين.

خليفة  الدولية  الجامعية  الريان  كلية 

ا  حالياً وتقدم  قطر-   – ستندن  جامعة 

عالية  عليا  ودراسات  جامعية  شهادات 

المملكة  في  ا  دولياً معتمدة  المستوى 

الجامعة  خرجت  الحفل،  في  المتحدة. 

لبرامج  ستندن  طلب  من  دفعة  آخر 

إدارة  في  والماجستير  البكالوريوس 

الضيافة الدولية وإدارة السياحة الدولية 

وإدارة األعمال الدولية.

ثاني  آل  قاسم  بن  فيصل  الشيخ  وهنأ 

حدث  »إن  وقال:  وذويهم  الخريجين 

التخرج اليوم هو بالتأكيد لحظة سعادة 

لحظة  ا  أيضاً إنها  وعائلتهم،  للخريجين 

خاصة للجامعة ومجلس إدارتها وأعضاء 

هيئة التدريس والموظفين ألنها مساهمة 

يسر  األمة،  ونمو  الشخص  حياة  في 

التعليم  في  للستثمار  الريان  مجموعة 

في  تساهم  أن  تواضع  بكل  والرياضة 

العالي في قطر وتواصل  التعليم  تطوير 

على  للحصول  برامج  بتقديم  إلتزامها 

في  الجامعات  أفضل  من  علمية  درجات 

كل  ليس  التعليم  العالم،  أنحاء  جميع 

علقات  إنشاء  إلى  بحاجة  فأنت  شيء، 

والمنزل.  العمل  قوية مع األشخاص في 

مهنتك،  وتبدأ  المجتمع  ستدخل  اليوم، 

علقات  على  تحافظ  أن  األهمية  ومن 

بقراراتك  وتعتني  قوية،  مجتمعية 

ا  وجديراً ا  أميناً تكون  وأن  وشخصيتك، 

بالثقة«. وفي كلمته، هنأ الدكتور إيفان 

الريان  لكلية  التنفيذي  العميد  نينوف، 

وقال:  الخريجين  الدولية،  الجامعية 

»بالنظر إلى العدد الكبير من الخريجين 

إننا  بثقة  نقول  أن  يمكننا  البارزين، 

ومسار  ناجحة  لحياة  إعدادك  من  تمكنا 

في  ا  حقاً والمميز  المختلف  األمر  مهني، 

تطبيقية،  طبيعة  ذات  أنها  هو  درجاتك 

أحد  في  ا  متخصصاً فقط  تصبح  ولم 

اكتسبت  ولكنك  تخصصك،  مجاالت 

ا مهارات يمكنك تطبيقها بفعالية في  أيضاً

حياتك المهنية المستقبلية. لقد أعدتك 

ومنحتك  لشهاداتك  الواسعة  الطبيعة 

ا في عدد  حرية العمل وأن تصبح ناجحاً

إلقاء  الحفل  وتضمن  الصناعات«.  من 

 - الماجستير  وطالبات  لطلب  كلمات 

عائشة محمد حسين األربابي، وخريجة 

برامج البكالوريوس - دانا تاجيران، تلها 

توزيع الدرجات على جميع الخريجين.

الشيخ  سعادة  بمنح  الحفل  واختتم 

والبروفيسور  ثاني،  آل  قاسم  فيصل بن 

)المدير  السليطي  إبراهيم  بن  خالد 

كتارا(،  الثقافي  الحي  لمؤسسة  العام 

والدكتور إيفان نينوف، العميد التنفيذي 

لكلية الريان الجامعية الدولية الشهادات 

للخريجين.



شارك عدد من القادة التنفيذيين ممثلين عن 

في  الماضي  الشهر  الطبية  حمد  مؤسسة 

المؤتمر الدولي للرعاية المرتكزة على المريض 

2022 والذي ُعقدت فعالياته في مدينة آناهايم 
فيه  وشاركت  األميركية  كاليفورنيا  بوالية 

ز. 
َّ

مؤسسة حمد الطبية كشريك ذهبي ُممي

للرعاية  الدولي  بلينتري  مؤتمر  يحتل 

المرتكزة على المريض 2022 موقع الريادة بين 

الرعاية  مجال  في  المتخصصة  المؤتمرات 

المرتكزة على المريض. وُيعّرف مفهوم الرعاية 

منهجية  أنه  على  المريض  على  المرتكزة 

منح  خاللها  يتم  الصحية  الرعاية  لتقديم 

األولوية للمشاركة النشطة للمرضى وأسرهم 

مبادئ  على  التركيز  مع  الصحية  الرعاية  في 

واإلنصاف.  والشفافية  والتعاطف  الشراكة 

الممثل لمؤسسة حمد  الوفد  وقد استعرض 

للمؤتمر  المصاحب  المعرض  في  الطبية 

مسيرة المؤسسة في تطوير المنهجية التي 

ثقافة  ترسيخ  خالل  من  الخدمات  بها  تقدم 

منظومة  في  المريض  على  المرتكزة  الرعاية 

الرعاية الصحية بالمؤسسة. 

نائب  النعيمي،  ناصر  السيد/  ترأس  وقد 

الرئيس لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية 

الصحية،  الرعاية  لجودة  حمد  معهد  ومدير 

ضم  والذي  بالمؤتمر  المشارك  القطري  الوفد 

الطبية،  حمد  بمؤسسة  القيادات  من  عددًا 

مركز  مدير  الجلهم،  خالد  الدكتور/  وهم: 

منى  والدكتورة/  اليومية،  الطبية  الرعاية 

األمراض  لمركز  الطبي  المدير  المسلماني، 

المدير  الرويلي،  نادية  والسيدة/  االنتقالية، 

التمريض  بخدمات  للتمريض  التنفيذي 

الخاص وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، 

مساعد  محمد،  خالد  خديجة  والسيدة/ 

بمركز  المرضى  لسالمة  التنفيذي  المدير 

الرعاية الطبية اليومية. 

وقال السيد/ ناصر النعيمي، وهو أيضًا عضو 

في اللجنة العالمية العتماد الرعاية المرتكزة 

بلينتري  لمنظمة  التابعة  المريض  على 

الدولية: »نؤمن بنموذج الرعاية المرتكزة على 

المريض الذي ابتكرته منظمة بلينتري، والذي 

تقديم  بمنهجية  واالرتقاء  تطوير  من  مكننا 

الرعاية بمؤسستنا. نحن سعداء بشراكتنا 

مع منظمة بلينتري الدولية في هذا المؤتمر، 

العديد  تشجيع  في  ُيسهم  أن  نأمل  والذي 

العالم  حول  الصحية  الرعاية  مؤسسات  من 

على  المرتكزة  الرعاية  منهجية  تبني  على 

المريض«.

من جانبها أشادت الدكتورة سوزان فرامبتون، 

بشراكة  الدولية،  بلينتري  منظمة  رئيس 

بلينتري  مؤتمر  مع  الطبية  حمد  مؤسسة 

الدولي، وقالت: »تلتزم مؤسسة حمد الطبية 

تمامًا برؤيتها الخاصة بجودة الرعاية الصحية 

وتضعه  للمريض  دائمًا  األولوية  تعطي  التي 

هذه  وتسهم  الرعاية،  منظومة  محور  في 

المرضى  بالفعل في تحسين تجارب  الرؤية 

والموظفين والمجتمعات مع منظومة الرعاية 

فإن  المؤتمر  في  شريكًا  وبصفتها  الصحية. 

مؤسسة حمد الطبية تواصل البناء على دورها 

المشاركة  خالل  من  المجال  هذا  في  القيادي 

في عقد مؤتمر عالمي يجمع أبرز الفاعلين في 

مجال الرعاية المرتكزة على المريض والذين 

إلى  ويتطلعون  الرؤية  هذه  في  يشتركون 

توسيع نطاق تبني منهجية الرعاية المرتكزة 

على المريض في مختلف أنحاء العالم«. 

جدير بالذكر أن منظمة بلينتري الدولية هي 

مع  شراكات  في  تعمل  ربحية  غير  منظمة 

أنحاء  بمختلف  الصحية  الرعاية  منظمات 

الرعاية  تقديم  بمنهجية  لالرتقاء  العالم 

للمرضى. وعلى مدار ثالث سنوات بدءًا من عام 

مرافق  من  خمسة  حصلت  اآلن  وحتى   2020
ِقبل  من  االعتماد  على  الطبية  حمد  مؤسسة 

مجال  في  للتميز  الدولية  بلينتري  منظمة 

مركز  وهي  المريض،  على  المرتكزة  الرعاية 

عناية للرعاية التخصصية، وخدمات الرعاية 

التمريض  وخدمات  المنزلية،  الصحية 

اليومية،  الطبية  الرعاية  ومركز  الخاص، 

ومركز األمراض االنتقالية الذي ُيعد أول مرفق 

العالم  في  المعدية  األمراض  في  متخصص 

يحصل على هذا االعتماد المرموق.
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نفذت خالل شهر مايو

أنشطة متنوعة في »شباب الجميلية«

إلدارة  التابع  الجميلية  شباب  مركز  نفذ 

والشباب  الرياضة  بوزارة  الشبابية  الشؤون 

وذلك  واألنشطة،  البرامج  من  العديد  بتنفيذ 

تتصدرها  والتي   2022 العام  النشاط  إطار  في 

نشاط  في  والمتمثلة  الرياضية  األنشطة 

وركوب  البادل  وكرة  القدم  وكرة  المالكمة 

الجديد  بالمسبح  والسباحة  والرماية  الخيل 

هذا  المركز  في  مرة  ألول  تدشينه  تم  الذي 

بجانب صالة األلعاب الرياضية وصالة اللياقة 

بالبدنية بالمركز تحت إشراف كابتن حزام 

بطوالت  على  والحائز  المالكمة،  مدرب  نبعة 

عربية وآسيوية وأحمد بدوي مدرب السباحة 

والسيد فيروز محمد مدرب صالة الجم والسيد 

عاطف  هاني  والسيد  الشايب  الدين  سيف 

اإلعالمي  والمشرف  التجاني  مجدي  والسيد 

السيد محمد حمدي. وعلى صعيد آخر أيضا 

تطوير  برامج  من  العديد  بتنفيذ  المركز  قام 

مثل  الشبابي  العمل  رواد  مع  بالتعاون  الذات 

وذلك  المجتمع  نواة  واألسرة  المالية  الثقافة 

بجانب  هذا  لألسرة  الدولي  اليوم  بمناسبة 

والتعليم  الخطابة  مثل  التفاعلية  البرامج 

ال  االفتراضي عبر تقنية  الواقع  الصوتي على 

للتدريب  اوان  شركة  مع  بالتعاون  وذلك   VR
واالستشارات اإلدارية، وكذلك تم طرح مسابقة 

بحث علمي حول التدخين العادي والتدخين 

واألضرار  المخاطر  حيث  من  االلكتروني 

والحلول، وقد شارك في قديم هذه البرامج كل 

رواد  من  الخنجي  احمد  الله  عبد  السيد  من 

من  إسماعيل  سيد  والسيد  الشبابي  العمل 

نادي الرمي، والدكتور عبد الرحمن الخطيب 

المشرف الثقافي بالمركز. ولقد شارك العديد 

األنشطة وكان  المركز في هذه  من منتسبي 

على رأس فريق العمل كل من السيد خليفة 

والسيد/   المركز  رئيس  الشهواني  محسن 

أحمد ذيب المنصوري نائب الرئيس، والسيد/  

محمد علي الشهواني المشرف المالي واإلداري 

ومنسق األنشطة بالمركز.

الدوحة           $

تقام بعد صالة العشاء وتستمر حتى نهاية سبتمبر

الدعوة تطلق 
سلسلة الدروس »بصائر«

أطلقت إدارة الدعوة واإلرشاد الديني بوزارة 

يونيو   5 األحد  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

الدعوية في  الدروس  2022م، سلسلة من 
شعار  تحت  المختلفة  الدولة  مساجد 

مناطق  أغلب  تغطي  بحيث  )بصائر(، 

الدولة وبـعدد »60« مسجدًا 

العامرة،  قطر  مساجد  من 

بعد  جميعها  تقام  والتي 

وتستمر  العشاء  صالة 

حتى  الدروس  سلسلة 

من  سبتمبر  شهر  نهاية 

العام الجاري.

اإلرشاد  قسم  وأوضح 

هذه  أن  باإلدارة  الديني 

نخبة  يلقيها  الدروس 

الدعاة  من  مختارة 

يتناولون  والمشايخ، 

اإلسالمية  القيم  خاللها 

النفس  وتزكية  والتربوية 

بالفائدة  لتعود  اإليمانية؛  الناحية  من 

والنفع على الفرد واألسرة والمجتمع، وفق 

في  الوزارة  رسمتها  التي  االستراتيجية 

تحقيق أهدافها.

في  الدعوية  الدروس  هذه  إقامة  وتساهم 

نشر  في  المسجد  رسالة  على  التأكيد 

المجتمع  شرائح  بين  اإلسالمية  القيم 

سهل  بأسلوب  ومفيدة  هادفة  بمواضيع 

التي رسمتها  ومبسط وفق االستراتيجية 

تفعيل  األول:  هدفين:  تحقيق  في  الوزارة 

الصورة  تبرز  التي  الدعوية  البرامج 

الوسطية  لإلسالم وترسخ مبدأ  الحقيقية 

الثاني  والهدف  المجتمع،  في  واالعتدال 

فكري  كإطار  اإلسالمية  الثقافة  نشر  هو 

خالل  من  العصر  لروح  مواكب  شامل 

في  األخالقية  والقيم  المبادئ  تعزيز 

المجتمع والمحافظة على تقاليده وتراثه 

روح  وتعزز  الحضاري، 

والتسامح  المواطنة 

والتواصل الحضاري.

وتقام الدروس الدعوية 

صالة  بعد  )بصائر( 

العشاء، وقد روعي في 

اختيار الـ »60« مسجدًا 

أن تغطي أغلب مناطق 

تكون  وأن  الدولة، 

المطروحة  المواضيع 

تتناسب  البرنامج  في 

المسجد،  مرتادي  مع 

وتنوع ثقافة الحضور.

ويحرص قسم اإلرشاد 

تدوير  عملية  على  الدعوة  بإدارة  الديني 

من  مرحلة  كل  في  المساجد  على  الدعاة 

احتياجات  مع  يتناسب  بما  البرنامج، 

من  عدد  أكبر  الستهداف  المناطق،  أهالي 

المساجد في الدولة خالل السنة، ولتصل 

من  شريحة  أكبر  إلى  الدعوة  رسالة 

المستفيدين من خالل إرسال دعاة الوزارة 

المناطق  في  الموجودة  المساجد  إلى 

السكنية.

الدوحة           $

»البيئة« تهيب بأصحاب الشركات االلتزام

مركبات »نقل مصادر مشعة« 
تتواجد باألماكن العامة

والتغير  البيئة  وزارة  دعت  قنا-  الدوحة- 

المناخي، ممثلة في إدارة الوقاية من اإلشعاع 

والمواد الكيميائية، أصحاب الشركات إلى 

نقل  مركبات  تواجد  بعدم  االلتزام  ضرورة 

وغير  العامة  األماكن  في  المشعة  المصادر 

المخصصة لها، تفادًيا للمساءلة القانونية.  

ولفتت اإلدارة في هذا الصدد إلى أنها رصدت 

تواجد مركبة نقل مصادر مشعة في أماكن 

اتخاذ  تم  قد  وأنه  مخصصة،  غير  عامة 

الترخيص  سحب  بشأن  الالزمة  اإلجراءات 

 31 رقم  اإلشعاع،  من  الوقاية  لقانون  وفًقا 

اإلجراء  هذا  أن  وأوضحت   .2002 لسنة 

األنشطة  على  الرقابة  تعزيز  إطار  في  يأتي 

اإلشعاعية بالدولة.

وكانت الوزارة قد حثت الجمهور مؤخًرا على 

االستمرار في حسن تفاعله وتعاونه معها، 

التجاوزات  وكافة  المخالفات  عن  واإلبالغ 

البيئية، من خالل االتصال بمركز االتصال 

الساعة،  مدار  على   184 رقم  هاتف  الموحد 

وطيلة أيام األسبوع.

بجهود فريق عمليات المدينة التعليمية بمؤسسة قطر

شهادة استدامة عالمية لـ »سدرة«

قبل  من  صارمة  تدقيق  عمليات  بعد 

ساس«  »جي  مركز  في  االستدامة  خبراء 

الجهود  خالل  ومن  »جورد«،  ومختبرات 

المدينة  عمليات  فريق  باستدامة  وااللتزام 

التعليمية في مؤسسة قطر، حققت سدرة 

والتي   2.07 بمعدل  إجمالية  نتيجة  للطب 

لشهادة  البالتيني  التصنيف  مع  تتوافق 

»جي ساس« للتشغيل. 

الدكتور  قال  اإلنجاز،  هذا  على  تعليقًا 

مجلس  رئيس  الحر،  محمد  بن  يوسف 

والتطوير  للبحث  الخليجية  المنظمة  إدارة 

ممتازًا  مثااًل  للطب  سدرة  »ُيعتبر  »جورد«: 

ذات  الصحية  الرعاية  مرافق  قدرة  على 

اعتماد  أوراق  تقديم  على  العالمي  المستوى 

صديقة للبيئة في مرحلة ما بعد اإلشغال«.

العمليات  أهمية  على  الحر  الدكتور  د  وشدَّ

الصديقة للبيئة في قطاع الصحة، مضيفًا: 

التشغيلية  الممارسات  تفيد  أن  »يمكن 

المراعية للمناخ جميع أنواع المشاريع، لكن 

يمكن  الصحية  الرعاية  مرافق  على  تأثيرها 

الطبيعة  تتطلب  أهمية،  أكثر  يكون  أن 

العناية  بذل  الطبي  للمجال  الحساسة 

من  المسؤول  التخلص  لضمان  القصوى 

والتهوية  الخطرة،  وغير  الخطرة  النفايات 

الفعالة لمنع العدوى، والمحافظة على جودة 

المرضى،  لراحة  النظيف  الداخلي  الهواء 

التحتية  البنية  لدعم  النظام  وتحسين 

يمكن  الكثيف.  االستخدام  ذات  للموارد 

لعمليات البناء المستدامة مواجهة كل هذه 

التشغيلية  التكاليف  توفير  مع  التحديات، 

الكبيرة«.

خضع  البالتيني،  التصنيف  لتحقيق 

للطب  سدرة  في  المدينة  عمليات  فريق 

ومؤسسة قطر للعديد من عمليات التدقيق 

المكتبية  والمراجعات  الموقع  طالت 

تتألف  التي  الست  للفئات  وفقًا  للتقييم 

االستدامة  لتقييم  العالمية  المنظومة  منها 

والبيئة  الطاقة،  أداء  وهي:  ساس«  »جي 

المرافق،  وإدارة  النفايات،  وإدارة  الداخلية، 

والوعي.  البيئية  والسياسة  المياه،  وأداء 

الحتساب  أجريت  التي  العمليات  وشملت 

الحراري  التصوير  تحليل  المقاييس:  هذه 

تعريفية  عالمات  وضع  المبنى؛  لغالف 

البيئة  جودة  تحليل  والمياه؛  الطاقة  على 

الداخلية؛ والتحليل التجاري التقني لفرص 

توفير الطاقة.

من جهته، قال السيد حمد الكواري، المدير 

في  التعليمية  المدينة  لعمليات  التنفيذي 

االستدامة  كانت  »لطالما  قطر:  مؤسسة 

جزءًا ال يتجزأ من رؤيتنا في مؤسسة قطر، 

في  الرائدة  المباني  أحد  هو  للطب  وسدرة 

المعماري  التصميم  من  بدءًا   - المجال  هذا 

وعياداته  الرئيسي  لمبناه  المستدام 

اإليجابية  اآلثار  تعكس  التي  الخارجية 

الذي  اإلضاءة  ونظام  الطبيعية  لإلضاءة 

المتجددة،  والطاقة  الجودة  متطلبات  يلبي 

إنه يجسد معايير مستدامة في مكان يوفر 

بيئة صحية ومريحة لمرضى سدرة للطب 

وزواره، أن نكون أول مستشفى يحصل على 

شهادة المنظومة العالمية لتقييم االستدامة 

المستوى  من  للتشغيل  ساس«  »جي 

للبحث  الخليجية  المنظمة  من  البالتيني 

إنجاز  ذاته  بحد  هو  »جورد«،  والتطوير 

في  وريادتها  قطر  مؤسسة  التزام  يعكس 

الطاقة  استهالك  وترشيد  االستدامة  تعزيز 

قدمًا  المضي  على  هذا  سيحفزنا  والمياه. 

جميع  إدارة  خالل  من  االستدامة  طريق  على 

مرافقنا بنفس الطريقة في مؤسسة قطر.

خدمات  رئيس  سالم،  محمد  السيد  وقال 

للطب  سدرة  للطب:  سدرة  في  الشركات 

يحصل  اإلطالق  على  مستشفى  أول  هو 

لتقييم  العالمية  المنظومة  شهادة  على 

من  للتشغيل  ساس«  »جي  االستدامة 

حصلت  كذلك  البالتيني،  المستوى 

على  للمشفى  التابعة  المركزية  المحطة 

التشغيلية  الطاقة  كفاءة  بطاقة  اعتماد 

والتطوير  للبحث  الخليجية  المنظمة  من 

على  قوي  دليل  هو  اإلنجاز  هذا  »جورد«، 

التزام سدرة للطب ومؤسسة قطر بتشغيل 

معايير  أفضل  وفق  الجميل  مرفقنا 

تأكيد  هو  النهج  هذا  الممكنة،  االستدامة 

التي  االستدامة  أهداف  مواكبتنا  على 

وضعتها مؤسسة قطر وعلى تمسكنا برؤية 

قطر الوطنية 2030.

د.الحر: العمليات الصديقة 
للبيئة في قطاع الصحة مهمة

حصلت المباني التابعة لسدرة 
للطب، عضو مؤسسة قطر، 

على شهادة المنظومة العالمية 
لتقييم االستدامة »جي ساس« 

للتشغيل من المستوى البالتيني 
من المنظمة الخليجية للبحث 

والتطوير »جورد«. كجزء من 
عمليات التقييم الخاصة بشهادة 
»جي ساس« للتشغيل، تم تقييم 

جميع المرافق داخل سدرة للطب 
- بما في ذلك المستشفى الرئيسي 
والعيادة الخارجية ومحطة التبريد 

والمرافق الخارجية المحيطة - 
بشكل شامل من حيث عمليات 

التشغيل والصيانة. 

الدوحة           $

بمؤتمر منظمة بلينتري الدولية

ز حمد الطبية شريك ذهبي ُمميَّ
الدوحة           $

{  المركبة المخالفة 

تتناول 
الحديث عن 

القيم اإلسالمية 
والتربوية في 
»60« مسجدا
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»قطر للطاقة« ترسي عقد تجهيز الموقع

بدء تنفيذ مشروع راس لفان للبتروكيماويات

الماضي  مايو  في   $ نشرته  لما  تأكيدا 

أعلنت كل من قطر للطاقة وشركة شيفرون 

تجهيز  عقد  إرساء  عن  للكيماويات  فيليبس 

الموقع لمشروع راس لفان للبتروكيماويات.

المقاولين  اتحاد  شركة  اختيار  تم  وقد 

أساس  على  األولية  لألعمال  كمقاول   )CCC(

الذي  الموقع  لتجهيز  مقطوع  بمبلغ  عقد 

البتروكيماويات  مشروع  عليه  سيقام 

الصناعية.  لفان  راس  مدينة  في  الجديد 

شهر  خالل  العقد  بموجب  العمل  وسيبدأ 

عقد  منح  انتهائه  فور  سيتم  حيث  يونيو، 

الهندسة والتوريد واالنشاء لهذا المشروع.

المناسبة،  هذه  على  تعليقه  معرض  وفي 

شريدة  بن  سعد  المهندس  سعادة  قال 

الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو 

للطاقة:  لقطر  التنفيذي  والرئيس  المنتدب 

تنفيذ  بداية  العقد  هذا  إرساء  »يشكل 

والذي  للبتروكيماويات،  لفان  راس  مشروع 

للطاقة  قطر  جهود  في  رئيسية  عالمة  ُيعد 

وتطوير  أعمالها  محفظة  وتنويع  توسيع  في 

إذ  العمالقة.  البتروكيماويات  المشاريع 

في  اإلنتاجية  طاقتنا  المشروع  هذا  سيرفع 

بحوالي  إيثيلين  البولي  مادة  من  قطر  دولة 

.»%  64
هو  للبتروكيماويات،  لفان  راس  مشروع 

وشركة  للطاقة  قطر  بين  مشترك  مشروع 

ويتضمن  للكيماويات.  فيليبس  شيفرون 

بطاقة  اإليثان  لتكسير  وحدة  المشروع 

أكبر  يجعلها  ما  سنويًا،  طن  ألف   2,080
وواحدة  األوسط،  الشرق  وحدة من نوعها في 

يشمل  كما  العالم.  في  الوحدات  أكبر  من 

إيثيلين  البولي  إلنتاج  وحدتين  المشروع 

سيسهم  ما  وهو   ،)HDPE( الكثافة  عالي 

اإلنتاجية  الطاقة  رفع  في  كبير  بشكل 

الحالية لدولة قطر من هذه المادة.

التصاميم  مرحلة  من  االنتهاء  تم  وقد 

ودخل   ،2021 عام  األساسية  الهندسية 

وعند  المناقصات،  مرحلة  في  المشروع 

قرار  واتخاذ  المناقصة  عمليات  اكتمال 

إلى  المشروع  سيتقدم  النهائي،  االستثمار 

ومن  واإلنشاء،  والتوريد  الهندسة  مرحلة 

المتوقع أن يبدأ المشروع اإلنتاج عام 2026.

الدوحة           $ وحدة 
لتكسير 

اإليثان بطاقة 
»2,080« ألف 

طن سنويًا

وزير الطاقة: زيادة إنتاج البولي 
إيثيلين بنسبة »%64«

اعتبارا من أمس وحتى »15« يونيو الجاري.. »التجارة«:

بدء التسجيل بمبادرة دعم أسعار األضاحي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون 

التسجيل  بدء  عن  البلدية  وزارة  مع 

لعيد  األضاحي،  أسعار  دعم  مبادرة  في 

اعتبارًا  وذلك  1443هـ،  المبارك  األضحى 

 15 وحتى  يونيو   8 الموافق  أمس  من 

يونيو 2022. وتأتي هذه الخطوة في إطار 

على  والصناعة  التجارة  وزارة  حرص 

الحيوانية  الثروة  مربي  ودعم  تشجيع 

اإلنتاج  زيادة  أجل  من  العزب  وأصحاب 

البيئة  وحماية  األغنام،  من  المحلي 

الدولة،  في  واالقتصادية  التجارية 

العرض  التقاء  ظروف  لتغير  تحسبًا 

يساهم  بما  بينهما  توازن  وخلق  بالطلب 

في استقرار األسعار في األسواق وضمان 

حق المواطنين في الحصول على اللحوم 

الحمراء بأسعار مناسبة.

أنه  والصناعة  التجارة  وزارة  وأوضحت 

وأصحاب  المربين  من  الراغبين  على 

ذكور  أغنام  لديهم  تتوافر  الذين  العزب 

عرب   – نجدي   – )عواسي  الساللة  من 

إدارة  لدى  للتسجيل  التقدم  الحري(   –
برج   - البلدية  بوزارة  الحيوانية  الثروة 

الحضور  ويكون   ،11 الدور   – المنصور 

شخصيًا أو من خالل توكيل موثق.

كما أشارت الوزارة إلى الشروط المطلوبة 

تتمثل  والتي  المبادرة  في  للتسجيل 

عزبة  رخصة  المتقدم  لدى  يكون  أن  في 

ثروة  مربي  وشهادة  المفعول،  سارية 

حيوانية.
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»الجمارك« تستقبل وفدًا ُعمانيا
الخاصة  االقتصادية  المناطق  هيئة  من  وفدًا  للجمارك  العامة  الهيئة  استضافت 

في  وذلك  الشقيقة،  عمان  بسلطنة  للجمارك  العامة  واإلدارة  الحرة  والمناطق 

6 و7 من يونيو الجاري، واستهدفت عمل جولة ميدانية  زيارة استمرت ليومين، 

في إدارة الجمارك البحرية »ميناء حمد«، وهيئة المناطق الحرة، وقد اطلع الوفد 

على تجربة دولة قطر في إنشاء المناطق الحرة، باإلضافة إلى آخر التطورات التي 

شهدتها اإلجراءات الجمركية في قطر خالل اآلونة االخيرة.

{ انفراد $ في مايو الماضي

{ مشروع راس لفان للبتروكيماويات 

يتمتع بخبرة استثمارية واسعة

»أعمال« المنصوري رئيســا تنفيذيــا لـ

السيد  تعيين  عن  أعمال  شركة  أعلنت 

الرئيس  راشد علي المنصوري، في منصب 

ويتوّلى  أعمال.   لشركة  الجديد  التنفيذي 

التنفيذي  الرئيس  منصب  مهام  المنصوري 

آل  فيصل  بن  محمد  الشيخ  سعادة  من 

ثاني، والذي سيستمر بمزاولة مهام منصبه 

سيمنح  مما  للشركة  منتدب  كعضو 

الفرصة لسعادة الشيخ محمد للتركيز على 

المشاريع اإلستراتيجية. 

ويتماشى الفصل في المهام بين دور الرئيس 

التنفيذي والعضو المنتدب مع التزام شركة 

معايير  أفضل  بتطبيق  المستمر  أعمال 

معايير  أعلى  على  والمحافظة  الشفافّية 

حوكمة الشركات.

المؤسسات  من  عدد  في  المنصوري  وَعِمل 

وسُتضيُف  الرائدة،  والحكومية  التجارية 

لـ»أعمال«.  كبيرة  قيمة  الطويلة  خبرته 

وحتى وقٍت قريب، شغل المنصوري منصب 

ال  كما  قطر،  لبورصة  التنفيذي  الرئيس 

إدارة  مجلس  عضو  منصب  يشغل  يزال 

َعِمل  كما  للمال.  قطر  بمركز  تنفيذي  غير 

بمجلس إدارة أكاديمية قطر للمال واألعمال، 

إدارة  مجلس  في  كعضو  بإمتياز  وعمل 

االتحاد العالمي للبورصات من عام 2017 إلى 

عام 2021.

برزت  الجائحة،  فترة  وخالل  قيادته،  وتحت 

األسهم  أسواق  أفضل  كإحدى  قطر  بورصة 

المنصوري  ساهم  حيث  بالمنطقة،  الرائدة 

ومستدامة  طموحة  أهداف  تحقيق  في 

لتعزيز سوق رأس المال القطري والترويج له 

والذي  الوطني  االقتصاد  دعم  في  للمساهمة 

أثمر عنه انضمام قطر إلى مؤشرات األسواق 

 Standard &(و  )MSCI( ِقَبل  من  الناشئة 

.)FTSE(و )Poors
راشد  السيد  قاد  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

بمبادرة  للمساهمة  قطر  بورصة  المنصوري 

 ،)SSEI( المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم 

البيئّية  االستدامة  إرشادات  َقّدم  كما 

مساعدة  بهدف  والحوكمة  واالجتماعّية 

عنه  أثمر  والذي  المدرجة،  الشركات  جميع 

األولى  االستدامة  لَمَنّصة  قطر  بورصة  إطالق 

في المنطقة.

التشريعّية  اأُلُطر  بتبسيط  المنصوري  وقام 

والتنظيمّية بالتعاون مع السلطات والهيئات 

وإصالحاٍت  سياساٍت  لسّن  التنظيمية 

ة لتعزيز مصالح الُمستثمرين.
َّ

ِمي َتَقدُّ

شغل  قطر،  لبورصة  انضمامه  وقبل 

بارزة  تنفيذية  قيادية  مناصب  المنصوري 

في كّل ِمن جهاز قطر لالستثمار وقطر للطاقة 

ووزارة الداخلية.

على  حاصل  المنصوري  أن  إلى  يشار 

واإلدارة  الكمبيوتر  علوم  في  البكالوريوس 

المحاسبة  في  الفخرية  الماجستير  ودرجة 

في  ميتروبوليتان  والية  جامعة  من  المهنية 

دنفر.

آل  قاسم  بن  فيصل  الشيخ  سعادة  وعّلق 

»اعمال«  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  ثاني، 

قائاًل: »أوّد أن أرّحب بالسيد راشد المنصوري 

كرئيس تنفيذي لشركة أعمال، حاماًل معه 

هذا  إن  ملموسة.  وإنجازات  واسعة  خبرة 

الُمسَتِمر  »أعمال«  التزام  مع  يتماشى  القرار 

بأفضل الممارسات وأعلى المعايير المهنية، 

بما في ذلك الشفافية وتطبيق قانون حوكمة 

الشركات. 

خّطة  مع  أيضًا  التعيين  هذا  يتماشى  كما 

تنفيذ  لضمان  اإلدارة  مجلس  استمرارية 

»أعمال«  وجهت  التي  االستراتيجية  األهداف 

هذه  تحقيق  إلى  نهدف  إّننا  تأسيسنا.  منذ 

األهداف تحت قيادة فريق إدارة كفؤ لدينا«.

من جانبه قال السيد راشد علي المنصوري: 

ذو  اإلدارة  فريق  إلى  أنضّم  أن  »يسعدني 

هذا  في  »أعمال«  لشركة  والكفاءة  الخبرة 

ولبلدنا.  للشركة  بالنسبة  الهام  الوقت 

»أعمال«  وقوة  تميز  إلى  تطلعت  لطالما 

وكونها  المتنوع،  أعمالها  نموذج  خالل  من 

القطري  االقتصاد  وتطّور  نمو  من  جزءًا 

أتطّلع  اآلن  وإنني  وفّعالة،  متوازنة  بطريقة 

لتعزيز  الشركة  دعم  في  المساهمة  إلى 

نقوم  بينما  السوق  في  الرائدة  مكانتها 

أصحاب  ولجميع  للشركة  األعمال  بتطوير 

لدينا«. المصلحة 

راشد المنصوري: نموذج »أعمال« 
متنوع ومتميز وقوي

الشيخ فيصل بن قاسم: ملتزمون 
بأفضل الممارسات المهنية

الدوحة           $

{ راشد المنصوري { الشيخ فيصل بن قاسم

ـــى »ســانــتــوريــنــي« الــيــونــانــيــة ــقــطــريــة« تــطــيــر إل »ال

خدمتها  القطرية  الجوية  الخطوط  أطلقت 

الجديدة إلى سانتوريني )JTR(، باإلضافة إلى 

استئناف رحالتها إلى ميكونوس )JMK(، وذلك 

مع اقتراب موسم العطالت، متيحة بذلك أمام 

مذهلة  بإجازة  االستمتاع  إمكانية  المسافرين 

في الجزر اليونانية الساحرة.

من  األولى  رحلتها  القطرية  الناقلة  شّغلت  وقد 

متن  على  أمس،  أول  سانتوريني  إلى  الدوحة 

تضم  التي   A320 إيرباص  طراز  من  طائرتها 

12 مقعدًا على درجة رجال األعمال و132 مقعدًا 
على الدرجة السياحية. 

وصولها  لدى  الرحلة  هذه  استقبال  في  وكان 

كبار  من  عدٌد  الدولي؛  سانتوريني  مطار  إلى 

فرابورت  شركة  من  التنفيذيين  المسؤولين 

اليونان للمطارات.

المناسبة  بهذه  القطرية  الناقلة  واحتفلت 

على  مخّصصة  طعام  قائمة  تقديم  خالل  من 

الرحلة  هذه  تشغيل  تم  بينما  الطائرة  متن 

عبد  الكابتن  بقيادة  الدوحة  من  االفتتاحية 

أندرو  والكابتن  قطر  دولة  من  الكعبي  العزيز 

من  لفتة  في  وذلك  اليونان،  من  إيفالمبيدس 

إلى  الرحلة  بهذه  لالحتفال  القطرية  الناقلة 

سانتوريني. وتنضم هذه الوجهة الشهيرة إلى 

كّل من أثينا وميكونوس لتصبح ثالث بوابات 

الناقلة القطرية في اليونان.

الرئيس  الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

وجهة  اليونانية  الجزر  »تعّد  القطرية: 

سياحية رائدة وسوقًا مهمًا بالنسبة للخطوط 

ُتعتبر  سانتوريني  أن  كما  القطرية.  الجوية 

وجهة جذابة بالنسبة للعديد من المسافرين 

العالمية، ال سّيما بغرض  من جميع وجهاتنا 

عدد  أكبر  بتقديم  ملتزمون  ونحن  السياحة. 

أننا  كما  السلسة،  السفر  خيارات  من  ممكن 

األوسط  الشرق  من  مسافرينا  بأن  ثقة  على 

سيستمتعون  واألمريكيتين  وأستراليا  وآسيا 

برحالتنا الجديدة إلى سانتوريني«. { خالل االحتفال بالرحلة االفتتاحية إلى سانتوريني اليونانية

الدوحة           $
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اختتام فعاليات الحدث اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات

»قطر للضيافة« و»بروجكت قطر« منصة للشراكات

وأضاف مشيمش قائال: منذ إطالقهما قبل 

سنوات عّدة، لعب معرضي بروجكت قطر 

المساهمة  في  فاعاًل  دورًا  للضيافة  وقطر 

في إستعدادات قطاعي اإلنشاءات والبنية 

الستضافة  قطر  في  والضيافة  التحتية 

إقتراب  ومع  واليوم،  العالم.  كأس  بطولة 

العالم  يترقبه  الذي  اإلستحقاق  موعد 

قبلة  ليكونا  المعرضان  يجتمع  أجمع، 

ان  والتواصل..  للقاء  األعمال  مجتمع 

يونيو   6 االثنين  يوم  انطلق  الذي  الحدث 

والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة  بمركز 

وفرص  واحد..  »معرض  شعار  تحت 

متعددة« ويختتم فعالياته اليوم الخميس 

الموافق 9 يونيو 2022 يمثل مؤشرا حقيقيا 

بقطاعي  الواعدة  النمو  وفرص  آفاق  لرصد 

البناء والضيافة.

الشراكات  هذه  إن  مشيمش  وقال 

السوق  وجاذبية  قوة  تعكس  والتحالفات 

أن  للشك  مجاال  يدع  ال  بما  وتؤكد  القطري 

بقطاعي  واعدة  استثمارية  فرصا  هناك 

فقط  تتعلق  ال  قطر  في  والضيافة  البناء 

لمرحلة  تستمر  وانما   2022 بمونديال 

الدولة  تتبنى  حيث  المونديال  بعد  ما 

بيئة  تطوير  تستهدف  استراتيجية 

وتنويع  االستثمار  مناخ  وتعزيز  األعمال 

رؤية  مع  يتماشي  بما  الوطني  االقتصاد 

اإلقبال  ان  2030 مشددا على  الوطنية  قطر 

المشاركة  الشركات  أجنحة  على 

تسود  حيث  التوقعات  يفوق  بالحدث 

حالة من الرضا بين الشركات المشاركة 

الوجاهي  الحضور  نتيجة  الحدث  في 

عزز  ما  وهو  كورونا  قيود  رفع  أعقاب  في 

مع  المشتركة  التجارية  اللقاءات  من 

اآلخر  وبعضها  الشركات  وبين  الجمهور 

محلية  أو  محلية   - محلية  شركات  سواء 

- دولية.

يشهد  الحدث  أن  إلى  مشيمش  ولفت 

أعضاء  من   25  
َّ

ضم لوفد  الفتة  مشاركًة 

الغرف  باتحاد  العقارية  الوطنية  اللجنة 

المشاركة  هذه  تعد  حيث  السعودية، 

الخاص  القطاع  من  لوفد  زيارٍة  أكبر 

عودة  منُذ  قطر  دولة  إلى  بالمملكة 

فيما  البلدين،  بين  لطبيعتها  العالقات 

اتحاد  في  العقارية  الوطنية  اللجنة  قامت 

في  مشاركتها  خالل  السعودية  الغرف 

باستعراض  قطر  بروجكت  معرض 

والخليج  بالمملكة  االقتصادية  التطورات 

االستراتيجية  الشراكات  لتعزيز  ودعت 

االستثمارية  الفرص  من  واالستفادة 

وبخاصة العقارية.

العقارية  الوطنية  اللجنة  من  وفد  وزار 

المملكة  من  التجارية  الغرف  باتحاد 

اإلنشاءات  موقع  السعودية  العربية 

أمس  أول  الشمالية  قطيفان  لجزيرة 

الثالثاء، وذلك على هامش دعوتهم لحضور 

وقطر  قطر  بروجكت  معرضي  فعاليات 

والتكامل  التواصل  لبرنامج  إثراء  للضيافة 

الزيارة  وجاءت  الخليجي.  المستوى  على 

للجنة  التنفيذي  المدير  بين  بالتنسيق 

فريق  مع  الرويلي  مشرف  السيد  الوطنية 

خالل  من  للمشاريع  قطيفان  في  العمل 

في  الوفد  وصاحب  المعرض،  منظمي 

سعادة  من  كل  اإلنشاءات  موقع  زيارة 

الشيخ ناصر بن عبد العزيز آل ثاني مدير 

شرف  هشام  والسيد  األعمال  تطوير  إدارة 

خالد  والسيد  العمليات  قسم  رئيس 

جاسم مسؤول إدارة تطوير األعمال. 

واستهدفت الزيارة التعرف على مساهمات 

المنتسبين  مع  التجارية  الغرفة 

مع  العالقات  وتوطيد  العقاري  للقطاع 

على  العقارات  قطاع  في  المستثمرين 

سبل  لبحث  إضافة  الخليجي،  المستوى 

التعاون في تعزيز دور النشاط العقاري في 

الفرص  على  والتعرف  وتطويره  االقتصاد 

سلسلة  في  المشتركة  االستثمارية 

األمداد لنشاط التطوير العقاري )مواد البناء 

المقاوالت  والهندسة،  التصميم  والنقل، 

والتشغيل(.   الصيانة  المشاريع،  وإدارة 

من  وفد  القطرية  الديار  شركة  واستقبلت 

الغرف  باتحاد  العقارية  الوطنية  اللجنة 

مشاريع  على  اطلعوا  السعوديةحيث 

ميدانية  بجولة  الوفد  قام  ثم  الشركه 

ومناقشة  لوسيل،  مدينة  مشاريع  في 

بين  العقاري  االستثمار  في  التعاون  سبل 

استعرضت  فيما  الشقيقين  البلدين 

الغرف  واتحاد  غرفة تجارة وصناعة قطر، 

في  االستثمارية  الفرص  السعودية، 

وذلك  البلدين،  في  العقارية  القطاعات 

العقار في غرفة قطر،  خالل اجتماع لجنة 

العقارية  الوطنية  اللجنة  يمثل  وفد  مع 

محمد  برئاسة  السعودية  الغرف  باتحاد 

عبد الله المرشد، رئيس اللجنة.

الورش  من  حزمة  تنظيم  الحدث  ويشهد 

ما  عالم  في  األعمال  إدارة  حول:  التدريبية 

األصول،  إدارة  في  والكفاءة  الجائحة،  بعد 

المحاور  من  وغيرها  الذكية،  والمدن 

لتبادل  منصًة  تشكل  والتي  الرئيسية، 

التجارب  من  واالستلهام  واألفكار  الرؤى 

والضيافة  البناء  قطاعات  في  الناجحة 

بتأثير  التوعية  عن  فضاًل  والسياحة، 

بعد  ما  عالم  في  العمل  أماكن  رات 
ُّ

تغي

عالوة  تتيحها.  التي  والفرص  الجائحة 

الدورات  من  مجموعة  تدشين  على 

التطوير  من  المعتمدة  المهنية  التدريبية 

المهني المستمر والمعدة للمهنيين الذين 

سيستفيدون من فرص التعلم مجانًا. 

استضاف  الحدث،  أنشطة  هامش  وعلى 

مهارات  الختبار  مسابقًة  للضيافة«  »قطر 

شارك  الدولة،  أنحاء  ُمختلف  من  الُطهاة 

على  الطهي  ومحترفو  وخبراء  طالب  فيها 

في  استثنائية  مهاراٍت  وأظهروا  السواء، 

المكانة  تعكس  األطعمة  وتقديم  تحضير 

المرموقة لقطاع الضيافة في الدولة. 

معرض  قطر«  »بروجكت  معرض  ويعّد 

األعمال األول واألقدم في البالد المتخصص 

من  وغيرها  والبناء  التشييد  قطاع  في 

الصناعات المرتبطة به. ويقدم المعرض 

القطري  البناء  سوق  إلى  الوصول  فرصة 

إمكانية خلق فرص  إلى  المزدهر باإلضافة 

جديدة لألعمال مع الشركات على اختالف 

قطر  معرض  فإن  المقابل  وفي  أحجامها. 

الوحيد  التجاري  المعرض  يعد  للضيافة 

والمقاهي،  والمطاعم  للضيافة  قطر  في 

الموجهة  المعارض  وأقدم  أبرز  ويعتبر 

والعالمية  واإلقليمية  المحلية  للشركات 

والضيافة  السياحة  قطاع  في  العاملة 

عالمتها  لتعزيز  مميزة  فرصة  يمثل  مما 

فرص  من  المزيد  واستقطاب  التجارية 

ويعزز  والتسويق.  والدعاية  الرعاية، 

التي  النمو  مسيرة  للضيافة  قطر  معرض 

ويعّد  والسفر،  السياحة  قطاع  يشهدها 

المشاركين  منصًة مثالية تساعد جميع 

من منتجين وموردين وخبراء على المضي 

مسيرة  في  جديدة  حقبة  نحو  قدمًا 

شركة   300 من  أكثر  ويستقطب  القطاع. 

عارضة تتوّزع بين 180 شركة دولية من 30 

دولة مختلفة، تشارك سبع منها بأجنحة 

قطرية،  شركة  و120  رسمية،  وطنية 

وشبه  الحكومية  الجهات  كبرى  تتقّدمها 

الخاص،  القطاع  شركات  وأبرز  الحكومية 

هيئة  الحدث  ورعاية  دعم  في  تشارك  إذ 

اإلستراتيجي،  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.

{  مسابقة الطهي

{  حيدر مشيمش

{  فرص لعقد شراكات بالحدث 

{   »قطر للضيافة« و»بروجكت قطر« 

فـــرص استثـــمارية واعــــدة بقطاعـــي البـنـــاء والضيافةمشيمش: التحالفات تعكس قوة وجاذبية السوق القطري 

$ الدوحة

قال حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية 
للمعارض – قطر أن هناك عددا كبيرا من الشركات 

المشاركة في معرضي »قطر للضيافة« و»بروجكت 
قطر« نجح في عقد شراكات وتحالفات قوية بشكل 
فاق التوقعات، حيث لم تتوقف اللقاءات المباشرة 

بين الشركات الخليجية والدولية ونظيراتها القطرية 
المشاركة في الحدث مما يمهد لشراكات وفرص 

تعزز آفاق نمو قطاعي البناء والضيافة في قطر.

اإلقبال 
على أجنحة 

الشركات 
المشاركة 

يفوق 
التوقعات 

قطر تمضي 
قدما نحو 

تنويع 
االقتصاد 

وتطوير بيئة 
األعمال

} تصوير ــ  أسامة الروسان
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يعزز ريادته الرقمية في السوق المحلي

»دخان« يدشن بطاقة رقمية مسبقة الدفع
أعلن بنك دخان عن تدشين أول بطاقة رقمية 

أول  دخان  بنك  أصبح  حيث  الدفع،  مسبقة 

شريك في قطر لبرنامج ماستر كارد العالمي 

بالبطاقات،  الخاص  فيرست«  »ديجيتال 

الرقمية  البطاقات  إصدار  خالله  من  ليبدأ 

الدفع لعمالئه، وذلك في إطار جهوده  مسبقة 

المستمرة لتعزيز ريادته في السوق القطري 

عبر توفير حلول مصرفية رقمية سلسة من 

شأنها تحسين تجربة العمالء.

العالمي  كارد  ماستر  برنامج  ويمّهد 

بالبطاقات  الخاص  فيرست«  »ديجيتال 

الدفع  عمليات  مجال  في  جديدا  نهجا 

للتجارة  المرتفعة  النمو  معدالت  مع  يتالءم 

ويلبي  الذكية،  األجهزة  وانتشار  اإللكترونية 

تطلعات المستهلكين على صعيد هذا النوع 

المضي  إلى  البرنامج  يهدف  المعامالت.  من 

قدمًا في مجال المدفوعات الرقمية من خالل 

اختيارات  في  التغيرات  يواكب  تحّول  قيادة 

أفضل  دفع  تجارب  لتوفير  المستهلكين، 

وأسرع وأكثر سهولة. 

ويوفر برنامج ماستر كارد العالمي »ديجيتال 

فيرست« حلواًل فورية للدفع وخدمات مصرفية 

الجوال،  تطبيق  خالل  من  للعمالء،  متطورة 

البطاقة  وإضافة  فوري،  بشكل  وإصدارها 

وإدارة  الدفعات  إلجراء  الرقمية  محافظك  إلى 

مجموعة واسعة من المزايا. 

بصفته أول شريك معتمد لبرنامج »ديجيتال 

أيًضا  دخان  لبنك  يمكن  قطر،  في  فيرست« 

إصدار بطاقة مصرفية عادية مصممة بشكل 

مما  الجانبين،  على  ظاهرة  أرقام  دون  فريد 

يوفر الحماية ضد سرقة البيانات الشخصية 

المبتكرة  البطاقة  هذه  أن  ومع  والمالية. 

أنه ال يزال بإمكان حامليها  إال  أرقام،  تأتي دون 

في  االصلية  بنسختها  البطاقة  استخدام 

المتاجر  في  لمس  دون  الدفع  عمليات  إجراء 

التجارة  مدفوعات  إجراء  وأيضًا  بسهولة، 

الرقمية  البطاقة  باستخدام  اإللكترونية 

الخدمات  ضمن  بأمان  بياناتها  المحفوظة 

المصرفية عبر تطبيق الجوال لبنك دخان. 

أحمد  طالل  السّيد  صّرح  المناسبة،  وبهذه 

للتسويق  التنفيذي  الرئيس  الخاجة، 

واالتصال في بنك دخان: »في إطار شراكتنا 

المستمرة مع ماستر كارد، يسعدنا أن نوّفر 

الدفع  مسبقة  رقمية  بطاقة  أول  لعمالئنا 

تمنحهم مزيدًا من الراحة واألمان، إضافة إلى 

اعتمادها من قبل العديد من المتاجر ومواقع 

التسّوق حول العالم. يطمح عمالؤنا دومًا إلى 

أكثر المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية 

تقدًما في السوق، لذلك نحرص على تقديم 

أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية والُمضي 

في تطوير محفظتنا من الخدمات والمنتجات 

بالتجربة  يرتقي  الذي  األمر  المصرفية، 

المصرفية الرقمية. 

ولعل األبرز هنا أن هذه البطاقة الرقمية تمتاز 

بما توفره من معايير األمان والحماية العالية 

ببطاقات  مقارنة  اإللكترونية  المخاطر  ضد 

الدفع التقليدية، باإلضافة إلى سهولة وسرعة 

عمليات الدفع من خالل تطبيق الجوال لبنك 

دخان«.

ومن جانبه، قال إردم شاكار، المدير اإلقليمي 

لشركة ماستركارد في قطر وُعمان والكويت: 

بنك  مع  المشترك  تعاوننا  بتوطيد  »نفخر 

دخان لتزويد العمالء بأحدث تقنيات بطاقات 

لتحسين  إضافية  خطوة  واتخاذ  الدفع، 

قطر،  في  الرقمية  المصرفية  العمالء  تجربة 

مجال  في  المتسارع  للنمو  كاستجابة 

الذكية  األجهزة  وانتشار  اإللكترونية  التجارة 

رغبات  يلبي  بما  الرقمية،  والمنتجات 

دفع  عمليات  من  االستفادة  في  المستهلكين 

سلسة وآمنة. يسعدنا البناء على شراكتنا 

الطويلة األمد مع بنك دخان لطرح هذا الحل 

المبتكر في قطر ألول مرة، واالنطالق معًا نحو 

التي  الرائدة  والحلول  المبادرات  من  مزيد 

المنافسين  بين  الصدارة  مركز  في  تضعنا 

دعمًا لجهود التحّول الرقمي في قطر«.

تعتبر البطاقة الرقمية مسبقة الدفع من بنك 

الدائمة  محفظته  إلى  مميزة  إضافة  دخان 

الرقمية.  والخدمات  المنتجات  من  التطور 

عدد  عن  مؤخرا  كشف  قد  دخان  بنك  وكان 

التحويالت  خدمة  منها  الرقمية  الخدمات  من 

لعمالء  جديدة  ومزايا  الهند  إلى  المباشرة 

إلى  باإلضافة  الخاصة،  المصرفية  الخدمات 

منصة D-Pay المتطورة لتمكين العمالء من 

 Apple الدفع دون لمس والتي تشمل خدمات

Pay، Fitbit Pay وGarmin Pay. باإلضافة إلى 
الجوال  تطبيق  بتطوير  دخان  بنك  قام  ذلك، 

بسهولة  ويمتاز  مرموقة  جوائز  على  الحائز 

االستخدام، كما اطلق خدمة QMP نظام قطر 

للدفع كمحفظة رقمية تتماشى مع مبادرات 

مصرف قطر المركزي لتشجيع العمالء على 

إجراء عمليات الدفع عبر الجوال، إذ تتيح لهم 

إجراء تحويالت ومعامالت  مزايا متعددة مثل 

مجانية مع محافظ أخرى في أي وقت.

الدوحة           $

رابطة رجال األعمال القطريين تلتقي وزير التجارة الدولية البريطاني

»9« مليارات ريال التبادل التجاري 
بين قطر والمملكة المتحدة في »5« أشهر

القطريين  األعمال  رجال  رابطة  استعرضت 

جاياواردينا  رانيل  السيد  سعادة  مع  أمس، 

المملكة  في  الدولية  للتجارة  الدولة  وزير 

على  حاليا  البالد  يزور  الذي  المتحدة، 

التجارية  العالقات  بالده،  من  وفد  رأس 

واالستثمارية.

خالل  جاياواردينا  السيد  سعادة  وقال 

قطر  ودولة  المتحدة  المملكة  إن  االجتماع، 

األمد..مضيفا  طويلة  تجارية  عالقات  لديهما 

والشركات  بالده  بين  التعاون  زيادة  إن 

القطرية قد فتح فرصا كبيرة للبلدين، حيث 

قطر  إلى  المتحدة  المملكة  صادرات  ارتفعت 

بنسبة 40 بالمائة العام الماضي.

بالمسؤولين  لقاءاته  خالل  أنه  إلى  ولفت 

البلدين  التزام  مدى  أوضح  قد  القطريين 

التجارة  خالل  من  االزدهار  من  مزيد  بتقديم 

مع  وثيق  بشكل  والعمل  العالمية،  الحرة 

رجال  رابطة  مثل  الرئيسية  المنظمات 

األعمال القطريين.

تفاؤله  عن  البريطاني  المسؤول  وأعرب 

من  الخروج  بعد  لبالده  أفضل  بمستقبل 

المملكة  في  قائال:»نحن  األوروبي،  االتحاد 

مع  عالقاتنا  لتوطيد  الزمن  نسارع  المتحدة 

الدول  وكافة  قطر  دولة  مثل  المهمة  الدول 

الشركاء  من  وغيرها  واالفريقية  الخليجية 

االقتصاديين لتعزيز آفاق التعاون االقتصادي 

أحمل  أن  أريد  بينما  للبالد،  والتجاري 

بأن  قطر،  في  شركائنا  إلى  واضحة  رسالة 

رابطة  مع  للتعاون  تتطلع  المتحدة  المملكة 

من  المزيد  لجذب  القطريين  األعمال  رجال 

االستثمارات، ونحن اآلن لدينا فرصة كبيرة 

لتعزيز مكانتنا وسط عالم يزداد ترابطا.

ناصر  بن  نواف  الشيخ  سعادة  أشاد  وبدوره 

رجال  رابطة  إدارة  مجلس  عضو  ثاني،  آل 

بين  الثنائية  بالعالقات  القطريين  األعمال 

تمتد  والتي  المتحدة  والمملكة  قطر  دولة 

عن  تحدث  كما  قديمة،  تاريخية  لجذور 

وضرورة  البلدين  بين  االقتصادية  العالقات 

استمراريتها والعمل الدائم على تطويرها.

تعد  المتحدة  المملكة  أن  بالذكر  جدير 

ففي  قطر،  لدولة  رئيسيا  تجاريا  شريكا 

بين  التجارية  المبادالت  بلغت   ،2019 عام 

جراء  تراجعت  وقد  ريال  مليار   14 البلدين 

عام  ريال  مليار   11 إلى  كورونا  جائحة 

 2021 عام  بالمائة   40 بنسبة  لترتفع   2020

جهاز  أرقام  وتشير  ريال،  مليار   16.6 وتبلغ 

 2022 العام  أن  إلى  واالحصاء  التخطيط 

التجارية  العالقات  في  استثنائيا  سيكون 

التبادل  حجم  بلغ  حيث  البلدين،  بين 

من  األولى  أشهر  الخمسة  خالل  التجاري 

فيها  حازت  ريال،  مليارات   9 نحو  العام  هذا 

قطر على نصيب األسد من خالل تصدير ما 

تواجد  إلى  باإلضافة  ريال،  مليار   7.4 قيمته 

مثل  قطر  في  البريطانية  الشركات  كبرى 

في  المستثمرين  كبار  من  وهي  »شل« 

العديد  جانب  إلى  سنوات،  لعدة  المنطقة 

في  النشطة  البريطانية  الشركات  من 

سيما  وال  قطر،  في  التحتية  البنية  مشاريع 

والتصميم  المعمارية  الهندسة  شركات 

وإدارة المشاريع واالستشارات الهندسية.

{ صورة جماعية على هامش اللقاء

الدوحة           $

انطالق »منتدى قطر االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ« »20« يونيو الجاري

وزير التجارة: قطر تستهدف تحقيق النمو

محمد  الشيخ  سعادة  قال  الصدد،  هذا  وفي 

التجارة  وزير  ثاني،  آل  قاسم  بن  حمد  بن 

قرارات  اتخاذ  »إن  قطر:  دولة  في  والصناعة 

مستنيرة بشأن مستقبل االقتصاد العالمي 

يعد أحد أولويات الحكومات والشركات وذلك 

في ظل التحوالت التي يشهدها القطاع المالي 

المستمر  االهتمام  عن  فضال  والتكنولوجي 

ُيتيح  المنطلق،  هذا  ومن  الطاقة.  تأمين  في 

منتدى قطر االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ 

التوجه  دعم  سبل  لمناقشة  الفرصة 

تحقيق  سبيل  في  قطر  لدولة  االستراتيجي 

النمو االقتصادي، فضاًل عن تشجيع التعاون 

فعاليات  على  التركيز  مع  العالم،  دول  بين 

كأس العالم FIFA قطر 2022«.

هيفنز،  سكوت  السيد  قال  جانبه،  من 

بلومبيرغ  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

االقتصادي  االنكماش  ظل  »في  اإلعالمية: 

 ،19 كوفيد-  جائحة  عن  الناجم  العالمي 

ل مسؤولية تحقيق تعاٍف  يتعّين علينا تحمُّ

مجموعة  وتفخر  ومستدام،  شامل  اقتصادي 

المهم  الحوار  هذا  بإدارة  اإلعالمية  بلومبيرغ 

مبتكري  بين  يجمع  الذي  الدوحة،  في 

الصناعة،  وخبراء  الفكر،  وقادة  السياسات، 

لتحديد مسار العقود المقبلة«.

متحدثًا   75 من  أكثر  المنتدى  ويستقطب 

الرؤساء  500 مشارك من  وأكثر من  رئيسيًا، 

جميع  من  األعمال  وقادة  التنفيذيين 

المتحدثين  قائمة  وتشمل  العالم.  أنحاء 

بن  بندر  الشيخ  سعادة  من  كاًل  الرئيسين 

مصرف  محافظ  ثاني،  آل  سعود  بن  محمد 

أحمد  بن  علي  السيد  سعادة  المركزي  قطر 

المهندس  وسعادة  المالية،  وزير  الكواري، 

سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون 

بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  وسعادة  الطاقة، 

والصناعة،  التجارة  وزير  ثاني،  آل  قاسم 

رئيس  غاريباشفيلي،  إيراكلي  والسيد 

مونيكا  وسعادة  جورجيا،  جمهورية  وزراء 

غينغوس، السيدة األولى لجمهورية ناميبيا، 

وسعادة د. محمد أحمد معيط، وزير المالية 

د.  وسعادة  العربية،  مصر  جمهورية  في 

ووزير  الوزراء  مجلس  وزير  ماتيانغي،  فريد 

ود.  الحكومي،  العمل  وتنسيق  الداخلية 

للجنة  التنفيذي  األمين  سونجوي،  فيرا 

المتحدة،  األمم  في  ألفريقيا  االقتصادية 

الخزانة  وزير  منوتشين،  ستيفن  والسيد 

السابق للواليات المتحدة األميركي. 

السيد  سعادة  أيضًا  القائمة  تضم  كما 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  الباكر،  أكبر 

السيد  وسعادة  القطرية،  الجوية  الخطوط 

أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس 

قطر،   – الحرة  المناطق  هيئة  إدارة  مجلس 

األمين  الذوادي،  حسن  السيد  وسعادة 

واإلرث،  للمشاريع  العليا  للجنة  العام 

ال  ابراهيم  بن  منصور  السيد  وسعادة 

قطر  لجهاز  التنفيذي  الرئيس  محمود، 

لالستثمار، وسعادة الدكتور محمد سليمان 

مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  الجاسر، 

الشيخ  وسعادة  للتنمية،  اإلسالمي  البنك 

التنفيذي  الرئيس  الصباح،  سعود  نواف 

مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  ونائب 

غانم  السيد  وسعادة  الكويتية،  البترول 

الهيئة  في  المنتدب  العضو  الغنيمان، 

والسيد  الكويت،  دولة  في  لالستثمار  العامة 

مجموعة  مؤسس  أنغرماير،  كريستيان 

تودروس  والسيد  االستثمارية،  أبيرون 

والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  أشينافي، 

والسيد  القابضة،  لساوثويست  التنفيذي 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  أيييمي،  أدي 

بازان،  سيباستيان  والسيد  إيكوبانك، 

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 

بيردن،  فان  بن  والسيد  أكور،  لشركة 

والسيد  شل،  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

التنفيذي  والرئيس  رئيس  كالهون،  ديفيد 

كابوانو،  أنتوني  والسيد  بوينغ،  لمجموعة 

الدولية،  التنفيذي لشركة ماريوت  الرئيس 

مجلس  رئيس  كومالي،  جنيفر  والسيدة 

جمهورية  في  الوطنية  النفط  شركة  إدارة 

المؤسس  دانغوتي،  أليكو  والسيد  ناميبيا، 

دانغوتي،  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس 

والرئيس  الرئيس  ديوجي،  محمد  والسيد 

كارميلو  والسيد  ميتل،  لشركة  التنفيذي 

دورنا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  إيزبيليتا، 

سبورتس، والسيد لويس غاليغو، الرئيس 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

الدولية، والسيد إيريز غالونسكا، المؤسس 

إينفارم،  لشركة  التنفيذي  والرئيس 

اإلدارة  مجلس  رئيس  حكار،  توفيق  والسيد 

والسيد  لسوناطراك،  التنفيذي  والرئيس 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  هاردي،  راسل 

فيتول سرفيسز، والسيد جياني إنفانتينو، 

جونسون،  جيني  والسيدة  الفيفا،  رئيس 

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فرانكلين 

الرئيس  ميرز،  مارتينا  والسيدة  تمبلتون، 

والسيد  كروب،  تيسن  لشركة  التنفيذي 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  مبووزي،  دوزي 

مورغون،  فيرجيني  والسيدة  تينغو، 

الرئيس التنفيذي لشركة أورازيو، والرئيس 

بوب موريتز، الرئيس العالمي لمجلس إدارة 

نوروكسي،  توماس  والسيد  سي،  دبليو  بي 

ذي  أند  جو  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

جوس، والسيد جيم أوفيا، مؤسس ورئيس 

باتريك  والسيد  زينيث،  بنك  إدارة  مجلس 

والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  بوياني، 

والسيد  إنيرجيز،  توتال  لشركة  التنفيذي 

نورييل روبيني، الرئيس التنفيذي لشركة 

فريت  والسيد  أسوشييتس،  ماكرو  روبيني 

والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  شاهنك، 

والسيد  دوغوس،  لمجموعة  التنفيذي 

حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس 

شاتري  والسيد  العقارية،  داماك  إدارة 

مجلس  ورئيس  المؤسس  سيديوتونغ، 

ون  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 

رئيس  شاه،  فيمال  والسيد  القابضة، 

والسيدة  أفريقيا،  بيدكو  إدارة  مجلس 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  صن،  جين 

رئيس  ثيام،  تيدجاني  والسيد   ،Trip.com
فريدوم  لشركة  التنفيذي  اإلدارة  مجلس 

المدير  وورد،  مايكل  والسيد  أكويزيشن، 

وينترز،  بيل  والسيد  لهارودز،  المسؤول 

ستاندارد  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

تشارترد، والسيد دارين وود، رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفيذي إلكسون موبيل.

تغطيته  ستتم  المنتدى  أن  بالذكر  جدير 

بلومبيرغ،  مجموعة  منصات  عبر  إعالمًيا 

وسيتم بثه على الهواء مباشرة على تليفزيون 

بلومبيرغ وموقع بلومبيرغ اإللكتروني.

{  وزير التجارة والصناعة

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، تستضيف الدوحة 

النسخة الثانية من »منتدى قطر االقتصادي بالتعاون مع 
بلومبيرغ« خالل الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2022، وذلك 
بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 500 من قادة 

األعمال حول العالم، لمناقشة ُسبل تحقيق المساواة في 

التعافي االقتصادي العالمي.
يتناول المنتدى في جلساته، عددًا من الموضوعات حول 
التحديات العالمية الراهنة على غرار التباين بين وظائف 

المستقبل والقدرات الحالية للقوى العاملة، وتحديات 
سالسل التوريد، وأزمة الديون المتوقعة، واتساع فجوات 

التفاوت في االقتصاد، وغيرها من المحاور األخرى وذلك 
بهدف إعداد خريطة طريق واضحة للمرحلة القادمة من 

النمو االقتصادي العالمي. 

ب��ال��ح��دث ي���ش���ارك���ون  ال���ع���ال���م  ق�����ادة  م���ن  و»500«  دول  رؤس������اء 

بح�ث آل�ي��ات ت�ح�ق�يق الم�س��اواة في الت�ع��اف�ي االقتص�ادي الع�المي

الدوحة           $
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جائزة الشيخ حمد للترجمة 
تنظم حلقة نقاشية عن بعد

الناقدة  أدارتها  التي  الحلقة،  وجاءت 

امتنان  الدكتورة  األردنية  واألكاديمية 

الصمادي، في ضوء اختيار اللغة التركية 

الرومانية في  واللغة  كلغة رئيسة ثانية، 

فئة اإلنجاز للموسم الثامن من الجائزة.

وتناولت الدكتورة حنان الفياض، الناطق 

لجائزة  اإلعالمية  والمستشارة  الرسمي 

الدولي،  والتفاهم  للترجمة  حمد  الشيخ 

في بداية الجلسة فلسفة الجائزة ورؤيتها، 

 ،2015 عام  أطلقتها  قطر  دولة  بأن  منوهة 

في  دورهم  وتقدير  المترجمين  لتكريم 

بين  والتعاون  الصداقة  أواصر  تمتين 

شعوب العالم، وتشجيع اإلبداع، وترسيخ 

والتعددية  التنوع  وإشاعة  السامية،  القيم 

على  تعمل  الجائزة  أن  مؤكدة  واالنفتاح، 

ونشر  والحوار،  المعرفة  ثقافة  تأصيل 

وتنمية  واإلسالمية،  العربية  الثقافة 

التفاهم الدولي، وتشجيع عمليات المثاقفة 

العربية وبقية لغات  اللغة  الناضجة بين 

العالم عبر فعاليات الترجمة والتعريب.

في  الترشح  شروط  عن  وتحدثت 

وكذلك  لألفراد،  الجائزة  فئات  مختلف 

تعتمد  الجائزة  أن  مؤكدة  المؤسسات، 

مختلف  من  رصينة  علمية  لجان  على 

مشيرة  حياديتها،  تضمن  العالم  أنحاء 

اختار  الجائزة  أمناء  مجلس  أن  إلى 

والعلوم  اإلنسانيات  مجاالت  في  الترجمة 

في  إيجابية  آثار  من  لها  لما  االجتماعية 

تحقيق المثاقفة بين الحضارات.

الثامن  الموسم  أن  إلى  الفياض  وأشارت   

الترجمة  في  األولى  الفئة  جوائز  يشمل 

الفروع  إلى  وتنقسم  المفردة،  الكتب  في 

إلى  العربية  من  الترجمة  وهي:  األربعة 

اإلنجليزية  من  والترجمة  اإلنجليزية، 

إلى  العربية  من  والترجمة  العربية،  إلى 

إلى  التركية  من  والترجمة  التركية، 

هذه  من  واحدة  كل  قيمة  وتبلغ  العربية، 

200 ألف دوالر أميركي، ويحصل  الجوائز 

ألف   100 على  فيها  األول  بالمركز  الفائز 

دوالر،  ألف   60 على  الثاني  والمركز  دوالر، 

الفتة  دوالر،  ألف   40 على  الثالث  والمركز 

التركية كلغة ثانية  اللغة  أن اختيار  إلى 

في  ألهميتها  نظًرا  الثانية  للمرة  جاء 

تحقيق التقارب الثقافي العربي التركي.

جوائز  تشمل  الثانية  الفئة  أن  وأضافت   

المختارة،  الفرعية  اللغات  في  اإلنجاز 

وهي هذا العام الترجمة من العربية وإليها 

الكازخية،  إندونيسيا،  بهاسا  لغات:  في 

الرومانية، السواحلية، الفيتنامية، حيث 

مترجمة  أعمال  لمجموعة  الجائزة  تمنح 

ومن  العربية،  اللغة  إلى  اللغات  هذه  من 

اللغة العربية إلى تلك اللغات، حيث تبلغ 

القيمة اإلجمالية لجوائز هذه الفئة مليون 

دوالر، فيما تخصص الفئة الثالثة لإلنجاز 

)اإلنجليزية  الرئيستين  اللغتين  في 

 200 الجائزة  هذه  قيمة  وتبلغ  والتركية(، 

عن  تابعت  الجائزة  أن  مؤكدة  دوالر،  ألف 

الفائزون  سواء  المترجمين  جهود  كثب 

الحظ  يحالفهم  لم  الذين  أو  بتقديرهم، 

وتحقيق  أعمالهم،  تجويد  إلى  لدفعهم 

المثاقفة  وتشجيع  الجائزة  معايير 

الناضجة.

والمترجم  البروفيسور  ومن جانبه، تناول 

رئيس  صوتشين  حقي  محمد  التركي 

غازي  جامعة  في  العربية  اللغة  قسم 

التأثير  في  الترجمة  أهمية  بتركيا، 

الثقافي المتبادل، ونقل إبداع الحضارات، 

العالم  في  الترجمة  تاريخ  إلى  مشيًرا 

والعمل  العباسي،  العصر  منذ  اإلسالمي 

اليونانية،  والمعارف عن  العلوم  على نقل 

ليتم ترجمة أعمال المسلمين وإبداعاتهم 

العلمية والفكرية فيما بعد، لتكون مصدًرا 

ا لعصر التنوير األوروبي، مؤكًدا أن 
ًّ

رئيسي

للحضارة  إثراء  بل  نقاًل  ليست  الترجمة 

المنقول إليها.

ومدارسه  التركي  األدب  عن  وتحدث 

العربي  األدب  ترجمة  وأن  المختلفة، 

عن  النمطية  الصورة  تغيير  في  ساهمت 

العرب، مشيًرا إلى وجود تقارب أدبي بين 

الثقافتين حالًيا بفعل الترجمة.

»قطر الخيرية« تتسلم دعما ماليا

ماركت«  »لولوهايبر  شركة  تبرعت  كما 

50 ألف ريال  بشيك آخر بقيمة أكثر من 

وهي  اإلنساني«  »الباركود  لصالح  قطري 

خالله  من  يمكن  دولي  باركود  عن  عبارة 

البيع  منافذ  عبر  مختلفة  بمبالغ  التبرع 

الصدقات  لصالح  لولو  فروع  جميع  في 

العامة.

ويعد »الشريك اإلنساني« البرنامج األكبر 

المسؤولية  مجال  في  الخيرية  لقطر 

المجتمعية، ويعتبر وسمًا خاصًا تمنحه 

قطر الخيرية للشركات الخاصة والهيئات 

شراكات  ضمن  المختلفة  والمؤسسات 

ومستويات  شروط  وفق  استراتيجية 

مختلفة متعلقة بالعوائد االجتماعية لهذه 

على  اإليجابي  تأثيرها  ومدى  الشراكات 

الفئات التي تخدمها حول العالم.

أحمد  السيد  تقدم  الحفل،  هامش  وعلى 

العمالء  خدمة  إدارة  مدير  الشيراوي 

لشركة  والقدير  بالشكر  الخيرية،  بقطر 

ودعمها  تبرعها  على  ماركت  هايبر  اللولو 

مع  التفاعل  في  دورها  مثمنًا  السخي، 

على  الخيرية  قطر  وحمالت  مشاريع 

على  بحرصها  مشيدا  السنوات،  مدى 

والقضايا  المجتمع  خدمة  في  المساهمة 

اإلنسانية من خالل توقيعها على عدد من 

االتفاقيات مع قطر الخيرية.

الشركات  كل  الشيراوي  ودعا 

العام  القطاعين  في  والمؤسسات 

بمسؤولياتها  لالضطالع  والخاص 

المجتمع  خدمة  في  واإلسهام  المجتمعية 

مع  والتفاعل  اإلنسانية  المشاريع  ودعم 

الحمالت والمشاريع الخيرية.

ألطاف،  محمد  السيد  أعرب  جهته  من 

مدير مجموعة اللولو في قطر، عن سعادته 

أتاحت  التي  الخيرية  قطر  مع  بالشراكة 

دعم  في  شركاء  يكونوا  أن  اللولو  لعمالء 

الدعم  مثمنًا  النبيلة،  اإلنسانية  القضايا 

اإلنسانية  لألنشطة  العمالء  من  القيم 

الخيرية  قطر  بها  تقوم  التي  والخيرية 

مجموعة  أن  إلى  أشار  كما  ودوليًا.  محليًا 

األخرى  الخيرية  قطر  برامج  ستدعم  لولو 

أثناء  الحظ  بأنه  منوها  المستقبل،  في 

من  تصل،  المتبرعين  أموال  أن  رحالته 

المجتمعات  إلى  الخيرية،  قطر  خالل 

مستوى  على  والضعيفة  المحتاجة 

الخيرية  قطر  بالتزام  أشاد  كما  العالم. 

مما  والخيرية،  اإلنسانية  القضايا  تجاه 

شركاء  أفضل  من  الخيرية  قطر  جعل 

لولو في العمل اإلنساني. 

قطر  بين  التعاون  سجل  أن  إلى  يشار 

مدار  على  هايبرماركت  ولولو  الخيرية 

حافل  الماضية  الخمس  السنوات 

االتفاقية  مثل  االتفاقيات،  من  بالعديد 

بكسور  التبرع  للعمالء  تتيح  التي 

الشراء  فواتير  دفع  عند  والدراهم  الريال 

لدعم  هايبرماركت،  اللولو  منافذ  من 

قطر،  وخارج  داخل  الخيرية  المشاريع 

الخير  لبطاقات  تروج  التي  واالتفاقية 

بين  الخيرية  لألعمال  الترويج  خالل  من 

الشريك  التفاقية  باإلضافة  المتسوقين، 

»تسّوق  حملة  دعم  واتفاقيات  االنساني 

وتصدق« التي تتجدد سنويا.

أقامها ديوان الخدمة المدنية

مقابالت للتوظيف في وزارة الرياضة
عقد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومى 

مرشحي  من  مجموعة  مع  توظيف  مقابالت 

السريع  التوظيف  حملة  ضمن  كوادر،  منصة 

تعد  والتي  والشباب،  الرياضة  وزارة  مقر  في 

إحدى الجهات الداعمة آللية توظيف القطريين، 

المدنية  الخدمة  ديوان  من  ممثل  بحضور 

مستندات  تسليم  وتم  الحكومي،  والتطوير 

التعيين لمن تمت الموافقة عليهم بعد المقابلة 

مباشرًة.

المدنية  الخدمة  ديوان  جهود  ضمن  ذلك  يأتي 

المتقدمين  مع  المقابالت  إجراء  على  بالعمل 

الحكومية،  الجهات  من  عدد  مع  وظائف  على 

تدريب  على  بالعمل  الديوان  يقوم  حيث 

المرشحين على مهارات صياغة السيرة الذاتية 

تلك  تستمر  حيث  الوظيفية،  والمقابالت 

الدورات أليام بهدف تهيئــــتهم الجتياز المقابالت، 

مهاراتهم  إبراز  من  تمكينهم  بغرض  وذلك 

على  والحصول  المقابالت،  الجتياز  وقدراتهم 

وظيفة تتوافق مع المؤهل العلمي والمهارات.

المواطنين  من  المدنية  الخدمة  ديوان  وطلب 

حكومية،  وظائف  على  للحصول  المتقدمين 

أنه في حال رغبة المتقدم للوظيفة بإلغاء طلب 

الترشيح على وظيفة عبر منصة كوادر، ينصح 

الهاتف  من  بداًل  الحاسوب  جهاز  باستخدام 

الجوال، وذلك لسهولة االستخدام وإدخال جميع 

البيانات بشكل صحيح.

وأكد ديوان الخدمة المدنية والتـطوير الحكومي 

إجراء  على  األخيرة  الفترة  خالل  يعكف  أنه 

نقلة  ستحدث  التي  الخطط  وإعداد  الدراسات 

عن  الباحثين  المواطنين  توظيف  عمليات  في 

»كوادر«  منصة  تطوير  خالل  من  وذلك  عمل، 

الباحثين  وترشيــــــح  لمساعدة  المخصصة 

تلك  التطوير  عملية  تشمل  حيث  وظائف،  عن 

وفي  المطلوبة  الوظـــيفة  إلى  الوصـول  تسهيل 

الباحث  رغبة  تسجيل  تسهيل  الوقت  نفس 

بإشراف  التحديثات  تلك  تمت  وقد  عمل.  عن 

بن  عبدالعزيز  السيد  سعادة  من  ومتابعة 

ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية 

اليوم  ومنذ  يسعى  الذي  الحكومي،  والتطوير 

عمليات  تيسير  إلى  عمله  مهام  لتوليه  األول 

شكاوى،  أو  معوقات  أي  على  والقضاء  التوظيف 

شأنها  من  مقترحات  أية  إلى  ويستمع  بل 

المواطنين  وتخدم  التطوير  في  تساهم  أن 

وبخاصة الباحثين عن عمل.

تحديثات  التوظيف  ملف  يشهد  وسوف 

المقبلة  الفترة  خالل  عديدة  وتطويرات 

وظائف  عن  الباحثين  على  باإليجاب  تعود 

في  المساهمة  أجل  من  الجدد  والخريجين 

نهضة البالد.

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  وكان 

بالتعاون  جديدة  مبادرة  أطلق  قد  الحكومي، 

»حملة  بعنوان  الحكومية  الجهات  مختلف  مع 

عملية  لتيسير  وذلك  السريع«  التوظيف 

إجراءات مقابلة الباحثين عن عمل المرشحين 

للعمل في الجهات الحكومية.

المبادرة ضمن جهود تسريع عملية   تأتي هذه 

القطاع الحكومي، حيث  القطريين في  توظيف 

الوطنية  البشرية  الموارد  تنمية  إدارة  تواصل 

الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة  بديوان 

لتنظيم  المستمر  التنسيق  في  جهودها 

مقابالت ولقاءات وظيفية للباحثين المرشحين 

السيرة  إعداد  مهارات  على  تدريبهم  مع  للعمل 

باإلضافة  الوظيفية،  المقابالت  واجتياز  الذاتية 

المنصة  عبر  الطلبات  حالة  متابعة  إلى 

الوطنية للتوظيف )كوادر( وإجراء الالزم بشأنها 

بالتنسيق مع الجهات المعنية.

د.القرة داغي تحدث عن آثارها الناجمة في الفقه اإلسالمي

ندوة قانونية عن تصفية الشركات وإفالسها
نظم مكتب أسماء القره داغي للمحاماة 

والتحكيم،  القانونية  واالستشارات 

قانونية  ندوة   2022 يونيو   6 بتاريخ 

الشركات  تصفية  بعنوان  متخصصة 

وبحضور  زووم،  برنامج  عبر  وإفالسها، 

الدكـــتور  الشيخ  المتحدثين  من  كل 

لالتحاد  العام  األمين  داغي،  القره  علي 

والمحامي  المسلمين،  لعلماء  العالمي 

ثاني  علي  بن  ثاني  الدكتور  الشيخ 

ثاني  الدكتور  الشيخ  مكتب  مؤسس 

واالستشارات  للمحاماة  ثاني  علي  بن 

ميسر  والدكتور  والتحكيم،  القانونية 

مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  صديق 

آدم  أول  والدكتور  للمشاريع،  إبهار 

بالجامعة  المساعد  األستاذ  سعد 

والدكتورة  ماليزيا،  العالمية  اإلسالمية 

مؤسسة  داغي  القره  علي  أسماء 

للمحاماة  داغي  القره  أسماء  مكتب 

والتحكيم،  القانونية  واالستشارات 

كما حضر الندوة عدد من المشاركين 

قطر  دولة  داخل  من  والمشاركات 

وخارجها.

القره  أسماء  الدكتورة  استفتحت  وقد 

بالمتحدثين  بالترحيب  الندوة  داغي 

إلى  تطرقت  كما  جميعًا،  والحضور 

اليومية  حياتنا  في  الشركات  أهمية 

وإفالسها  وتصفيتها  الشركات  وقضايا 

واإلفالس. التصفية  والفرق بين 

القره  علي  الدكتور  الشيخ  تفضل  كما 

عن  الناجمة  اآلثار  عن  بالتحدث  داغي 

اإلسالمي،  الفقه  في  واإلفالس  التصفية 

واإلفالس  التصفية  تعريف  وضح  وقد 

أقسام  بين  كما  الغنى،  بعد  يأتي  وأنه 

وأنواع  اإلسالمية  الشريعة  في  اإلفالس 

اإلسالمية  الشريعة  في  المفلس 

كجائحة  جائحة  بسبب  كالمفلس 

نية،  بحسن  إليه  ينظر  فهذا  كورونا 

أعطي  والذي  المقصر  المفلس  وهناك 

مثاًل  يأخذ  لم  قصر  ولكنه  األموال  له 

أيضًا  وهناك  االقتصادية،  بالجدوى 

يعاقب،  شرعَا  وهذا  المتعدي  المفلس 

والذي  المحتال  المفلس  هناك  أن  كما 

بطرق  اإلفالس  إجراءات  في  يحتال 

احتيالية، وبعد أن يقر اإلفالس ويصدر 

حينئذ  باإلفالس  المحكمة  من  الحكم 

الشخص  الشريعة  نظر  في  يبقى 

باالفالس  عليها  حكم  التي  اإلدارة  أو 

وهو  التصرفات  من  أيديهم  تغل  بأن 

باستثناء  التصفية  يتم  أن  إلى  الحجر 

المصاريف الشخصية ليعيش عليها، 

فهو  الشركة  إفالس  في  قصر  ومن 

هناك  كانت  إذا  ذلك  بعد  شرعًا،  آثم 

أموال  على  تقدم  الشركة  على  ديون 

مع  القوانين  تتفق  وهنا  المساهمين 

الشريعة  ففي  اإلسالمية،  الشريعة 

وال  ممتازة  أسهم  توجد  ال  اإلسالمية 

تعترف بها وبالتالي جميع المساهمين 

الدائنين،  حقوق  على  حقوقهم  تتأخر 

ويقدم  للدين  مراتب  هناك  أن  كما 

أصحاب البضاعة التي ما زالت موجودة 

وهذا له األولوية في نظر الشريعة وفيها 

ومسلم  البخاري  في  صحيح  حديث 

فهو  مفلس  رجل  عند  ماله  وجد  »من 

رهون  لها  التي  الديون  ثم  به«،  أحق 

التي  الثالث  النوع  ثم  الرهن،  حسب 

ليس لها مقابل بضاعة وال رهن.

الدكتور  الشيخ  المحامي  تناول  كما 

بحثية  ورقة  ثاني،  آل  علي  بن  ثاني 

تصفية  تناول  حيث  األهمية  غاية  في 

القطري  القانون  في  الشركات 

تعريف  وضح  حيث  المقارن،  والقانون 

بين  والفرق  وآثارها،  وأنواعها  التصفية 

الشركات،  هيكلة  وإعادة  التصفية 

لألحكام  وفقًا  تتم  التصفية  أن  ووضح 

الشركة  تأسيس  عقد  في  المبينة 

عليه  يتفق  ما  أو  األساسي  نظامها  أو 

لم  فإذا  الشركة،  حل  عند  الشركاء 

الشأن،  هذا  في  اتفاق  أو  نص  يوجد 

 )11( رقم  القانون  المواد  أحكام  تتبع 

الشركات  قانون  بإصدار   2015 لسنة 

لسنة   )8( رقم  والقانون  التجارية، 

قانون  أحكام  بعض  بتعديل   2021
بالقانون  الصادر  التجارية  الشركات 

المواد  2015،كما وضح  )11( لسنة  رقم 

في  التصفية  تتناول  التي  القانونية 

تعيين  حيث  من  القطري  القانون 

وأنه  واجراءاته  وأعماله  المصفي 

انتهاء  عند  يقدم  أن  المصفي  على 

الشركاء  إلى  ختاميًا  حسابًا  التصفية 

عن  المحكمة  أو  العامة  الجمعية  أو 

التصفية،  تنتهي  وال  التصفية،  أعمال 

الجمعية  أو  الشركاء  بتصديق  إال 

الحساب  على  المحكمة  أو  العامة 

انتهاء  إشهار  المصفي  وعلى  الختامي 

التصفية وغيرها من األمور الهامة، كما 

تناول اإلفالس وتطور نظمه في العالم، 

التي  الوساطة  نظام  إلى  تطرق  ثم 

للمشاريع  كحل  قطر  دولة  اعتمدتها 

العملية  بخبراته  وأدلى  المتعثرة، 

المجال. الكبيرة في هذا  والمهنية 

ميسر  الدكتور  تحدث  جانبه  من 

على  قيمة  ذا  موضوع   عن   ، صديق 

أثر  وهو  والعالمي  المحلي  مستوى 

لحماية  المسبقة  الجدوى  دراسات 

والتصفيات،  اإلفالس  من  الشركات 

الشركات  حماية  كيفية  ناقش  وقد 

على  العالج  من  خير  الوقاية  باعتبار 

مستوى جميع أنواع الشركات ، 

آدم  أول  الدكتور  تناول  جهته  ومن 

نوعها  من  مختلفة  بحثية  ورقة  سعد 

في  وإفالسها  الشركات  تصفية  وهى 

 ،) الماليزية  التجربة  ماليزيا،) 

  / الدكتورة  المحامية  الندوة  أدارت 

في  وطرحت  داغي،  القره  علي  أسماء 

قانون  الى  حاجتنا  مدى  عن  الختام 

ستتناوله  ما  وهذا  باإلفالس،  خاص 

قانونية  ندوات  في  بالتفصيل 

الحقة.   متخصصة 

لصالح برنامج الشريك اإلنساني

الدوحة          $

الدوحة-قنا- نظمت جائزة الشيخ حمد للترجمة 
والتفاهم الدولي حلقة نقاشية بعنوان »على مائدة 

الترجمة.. جائزة الشيخ حمد للترجمة وسؤال المثاقفة« 
عبر تقنية االتصال المرئي، وبمشاركة نخبة من 

األكاديميين المشتغلين بالترجمة في اللغتين التركية 
والرومانية، واإلعالميين في قطر وتركيا ورومانيا.

تسلمت قطر الخيرية من شركة »لولوهايبر ماركت« 
شيكا بقيمة 250,000 ريال، كدعم مالي لبرنامج الشريك 
اإلنساني، يمثل حصيلة تبرعات حملة »تسوق وتبرع« 

التي تطلقها مجموعة »اللولو هايبر ماركت« سنوًيا في 
شهر رمضان المبارك.

الدوحة          $

الدوحة          $

 تقدم لها مجموعة من مرشحي منصة كوادر

الشيخ د.ثاني بن علي أوضح الفارق 

بين التصفية وإعادة الهيكلة



حلت ذكرى حرب حزيران من العام 1967، والتي نتج عنها 

احتالل إسرائيل ألراضي ثالث دول عربية، كان من بينها 

أرض فلسطين كاملة، وبذلك يكون قد مر على احتالل 

إسرائيل ألرض دولة فلسطين والجوالن السوري خمسة 

وخمسون عاما بالتمام والكمال، وهذا يعادل نحو ثالثة 

أرباع أو ما يقارب من 75 % من عمر دولة االحتالل نفسها، 

والتي تكون بذلك قد التصقت بها صفة دولة االحتالل 

بشكل مناسب تماما، دون أي مبالغة، وبما ينعكس على 

سيكولوجيا اإلسرائيليين بشكل عام، فيما نشاهده 

ونتابعه هذه األيام من ممارسة للتطرف على األساس 

القومي، المعبر عن كراهية اآلخر، فضال عن التعايش 

معه، وبشكل عنصري متزايد في حّدته وفي سفوره كلما 

مر الوقت، دون أن يجري وضع حد الحتالل إسرائيل ألرض 

الغير. 

بالعودة إلى الخامس من حزيران يمكن القول أوال، إن 

مياها كثيرة قد مرت في نهر الحياة، وقبل كل شيء ال بد 

من التذكير بأن الصراع كان بين إسرائيل من جهة ودول 

الجوار العربي من جهة ثانية، وحرب العام 67 قد اندلعت 

بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا واألردن، واستمرت 

ستة أيام فقط، نجحت إسرائيل ــ التي كانت تدعي بأنها 

تدافع عن نفسها وتسمي الحروب التي تقوم بشنها على 

الدول التي تجاورها، بالحروب الدفاعية، رغم أنها هي 

التي تبدأ الحرب، وهي التي تحقق »النصر« فيها ــ خاللها 

باحتالل ما يعادل ثالثة أضعاف مساحتها التي أعلنت عليها 

دولتها العام 1948،

 رغم أن إسرائيل انتصرت في حرب حزيران، إال أن حربها 

لم تعد مع الجوار العربي، ولم يعد الصراع صراعا حدوديا 

بينها وبين جيرانها، بل تحول إلى حرب استقالل من طرف 

الشعب الفلسطيني، وحرب إلنهاء االحتالل، فيما وجدت 

إسرائيل نفسها تحارب من أجل اإلبقاء على احتاللها الذي 

هو في أحد أهم دوافعه منع قيام دولة فلسطين المستقلة، 

خاصة ما بين البحر والنهر، أي أن الصراع وإن كان بقي 

من أجل تحرير األرض المحتلة منذ حزيران العام 67، إال 

أنه أخذ بعدا إضافيا، وهو أن يتالزم تحرير األرض وإنهاء 

االحتالل بقيام دولة فلسطين المستقلة، وهكذا فإن أحدا 

لم يعد يتوقع أن يتم التوصل لحل سياسي، دون مقاومة 

االحتالل.

وخالل تلك العقود الخمسة والنصف منذ احتالل أرض دولة 

فلسطين إلى اليوم، سار الشعب الفلسطيني على طريق 

المقاومة حتى نجح بشكل تام خالل عقد السبعينيات 

في فرض تمثيله لنفسه بنفسه، ومن تثبيت حقيقة 

كونه شعبا له حق تقرير المصير بإقامة دولته الخاصة 

المستقلة، على أرض ترابه الوطني.

وقد جاء ظهور العامل الفلسطيني الذاتي بعد حزيران 67، 

في وقته، فسرعان ما تنصل النظام العربي من مهمة أو 

مسؤولية تحرير فلسطين، وبات يكتفي بدعم كالمي لحق 

الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكأنه مثل أي 

نظام محايد في العالم، والقضية الفلسطينية التي مرت 

بمرحلتين حادتين، كانت األولى قيام إسرائيل نفسها 

العام 1948، بعد أن تم إرساء البنية التحتية لقيامها خالل 

فترة ما بين الحربين العالميتين، أي ما بين عامي 1918 

ــ 1948، والثانية كانت خالل الحرب الباردة، أي احتالل ما 

تبقى من أرض دولة فلسطين العام 1967، وتأثرت كثيرا 

بالصراعات الدولية. حيث يمكن القول، إن فلسطين 

كانت ضحية الحروب الكونية والصراعات اإلقليمية، وهي 

ما زالت تواجه معادلة القوة اإلقليمية وتحالف إسرائيل 

مع الغرب وبالتحديد مع الواليات المتحدة، التي ما زالت 

تحمي إسرائيل من المساءلة الدولية، فضال عن الضغط 

من أجل إنهاء احتاللها ألرض دولة فلسطين.

أما العقود الثالثة األخيرة فرغم أنها بدأت باالتفاق االنتقالي 

للحل، إال أن تراجع إسرائيل فورا عنه وذلك باغتيال اسحق 

رابين ومن ثم إسقاط اليسار الذي وقع على االتفاق والتحول 

نحو اليمين بشكل ثابت خالل تلك العقود، كان من 

نتيجة كسب الواليات المتحدة للحرب الباردة، وتراجع 

الدعم الدولي لحركة التحرر، وهكذا فإن السنوات األخيرة 

قد شهدت تطرف اليمين اإلسرائيلي، الذي بدأ يفكر جديا 

في ضم األرض المحتلة الفلسطينية بشكل نهائي، وقطع 

الطريق نهائيا على فكرة دولة فلسطين المستقلة، وقد 

وجد عقدة المنشار في القدس وبالتحديد في المسجد 

األقصى، لذا لم يكن دون معنى أن ينخرط في الميدان 

االحتاللي المستوطنون يجوبون أرض الضفة الغربية 

ألسرلتها، والمتدينون يقتحمون بشكل متتابع الحرم 

القدسي لتهويده، وكل هذا يجري بحماية ودعم الجيش 

والشرطة اإلسرائيلية، وكل ذلك خشية أن تمر اللحظة 

الحالية، وتحل لحظة تالية يتغير فيها النظام الكوني، 

الذي ظل عامال حاسما في قيام إسرائيل وفي بقاء احتاللها 

ألرض دولة فلسطين كل هذه السنين، دون أن يقوم العالم 

بوضع حد آلخر وأسوأ احتالل ظهر في العالم في القرن 

العشرين.

عندما بدأت اكتب عن سيرة شعب في الكويت 

وجدت اني احتاج إلى مجلدات، فقد عدت إلى 

عام 1932 واول بعثة تعليمية ارسلها الحاج أمين 

الحسيني من فلسطين إلى الكويت، فآثرت ان 

اتحدث عن زيارتي للكويت كأول عائد من الذين 

غادروها عام 1990.. كانت مشاعر مختلطة 

لحكاية جميلة وحكاية مؤلمة.. حين فتحت 

بوابة الخروج من المطار احسست.. احساس 

العائد لوطنه، فقد قضيت في هذا البلد عقدين 

ونيفا من الزمن وخرجت منه عنوة، احمل اطنانا 

من الحزن وااللم، وانا اترك شقيقتي واهل زوجتي 

واغادر من مجهول سأتركه إلى مجهول ال اعلم ماذا 

يحمل لنا.. وجدت الكويت تختلف عما كانت 

عليه، تجمعات الفلسطينيين في النقرة وَحوّلي 

وخيطان والسالمية والجهراء استبدلت بتجمعات 

آسيوية وصعايدة.. من عائلة آل برغوثي التي 

كان يزيد تعدادها عن 350 اسرة لم يبق سوى 

بضع أسر. كل قرية ومدينة فلسطينية كان منها 

عشرات العائالت التي هاجرت بعد النكبة إلى 

الخليج.. شويكة مثال على حدود الخط االخضر 

التي زارها الشيخ عبد الله السالم الصباح امير 

الكويت عام 1958 بدعوة من عمدتها لقضاء ليلة في 

القرية، قال له العمدة يوجد من القرية في الكويت 

600 شاب يعملون في مختلف المهن.. وحين 
رأى انوار فلسطين المحتلة أمامه سأل: فقال له 

العمدة: نعم هذه محتلة من اليهود، فقال الشيخ 

عبد الله، طيب الله ثراه، سأعيد لكم الشباب 

ليقاتلوا ويحرروا ارضهم.. بعد عام 1990 كلهم عادوا 

إما شيابا واما مترفين مرفهين، كثيرون متكرشون 

ال يصلحون للقتال.. واسرائيل باتت رابع اقوى 

دولة في العالم عسكريا.

الكويت هي الكويت، لكن هناك حاولت ان اجمع 

ذكريات عقدين من الزمن قضيتهما في ربوع هذا 

الوطن الجميل ضمنتها كتابي »رحلة إلى ضفاف 

الكويت«.. ولم اعد افكر بالعودة إلى الكويت، لكن 

زوجتي واوالدي الذين ولدوا في الكويت يأخذهم 

الحنين لمسقط الرأس ومرابع الطفولة.. فال 

تغيب الكويت عن احاديثهم.. إلى حد القول نحن 

كويتيون.. فال زالوا يذكرون مدارسهم واصدقاءهم 

الذين تشتتوا في العالم، ولم يبق منهم احد في 

الكويت، توزعوا ما بين استراليا وكندا واميركا 

الجنوبية وخاصة تشيلي التي يقيم فيها حوالي 

500 ألف فلسطيني.. قلت ألوالدي: الكويت جميلة 
ورائحة ترابها به عبق من طفولتكم البريئة 

وخطوط ثورتكم على رمال شاطئ الصليبخات!!
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استقالل القضاء
مُّ معارك العمران

ُ
 أ

محمد هنيد
استاذ محاضر بجامعة السوربون

ال يمكن الحديث عن دولة فاسدة أو مجتمع فاسد 

دون الحديث عن فساد المؤسسة القضائية 

والعكس صحيح ألّن سالمة المرفق القضائي 

هي الشرط األساسي لصالح المجتمع والدولة 

»فالعدل أساس العمران« كما صّرح صاحب 

المقدمة و»الظلم مؤذن بخراب العمران«. بناء 

عليه فإّن ضمان المساواة بين المتقاضين أمام 

سلطة قضائية مستقلة ونزيهة يمثل اللبنة 

األولى لبناء مجتمع العدل القادر على تحقيق 

التنمية البشرية التي هي ركيزة كل أشكال 

التنمية األخرى. 

لكن المجتمعات العربية باستثناءات قليلة جدا 

تعاني من تغّول السلطة التنفيذية على حساب 

السلطتين التشريعية والقضائية وهو ما يبدو 

جليا في الجمهوريات العسكرية بشكل خاص. 

هذه الهيمنة على السلطة القضائية تكون 

ضرورية في حاالت االنقالبات والتمهيد لألنظمة 

الشمولية التي ال تبني وطنا وال تحفظ كرامة وال 

تصون سيادة.

ليست معركة استقاللية القضاء مسألة 

حقوقية وال قانونية بل هي مسألة حضارية 

مرتبطة بطبيعة المجتمعات ووعي أفرادها 

وخصائص القيم التي تتأسس عليها. ففي 

حال المجتمعات العربية ال تزال مسألة االنتقال 

الحضاري من طور التبعية والخروج من الهينة 

الخارجية ووكالء الداخل مطروحة بقّوة بعد 

فشل كل محاوالت النهضة والتغيير خاصة في 

الحواضر العربية الكبرى. 

هذا الفشل الذريع ال ينفصل عن فشل التحّول 

السياسي واالنتقال من أنظمة الحكم العسكرية 

إلى أنظمة العدالة المدنية ودولة القانون 

والمؤسسات، وهو الفشل الذي نجم عن عجز 

النخب الوطنية بكل أصنافها ومراتبها عن مواكبة 

التحّول نحو نظام فصل السلطات الذي هو 

الضامن الوحيد للتنمية والتطّور. 

تطرح هذه المعضلة مسألة اإلصالح السياسي 

واتجاه هذا اإلصالح من األعلى أم من األسفل أي أّن 

المنتَظر من استقاللية القضاء هو ضمان العدالة 

االجتماعية وإصالح المجتمع. لكن عدم قدرة هذا 

المجتمع نخبا وشعبا على إحداث هذا اإلصالح أو 

المحافظة عليه يعيد المسألة إلى نقطة البداية. 

يبدو أن أّم المعارك إنما تتعلق بإعادة بناء 

اإلنسان تعليما وثقافة وتربية لتكوين أجيال 

قادرة على خوض معركة االستقالل الحقيقي 

الذي تكون دعامُته المركزية استقالَل القضاء 

وضمان الحقوق ومحاربة االستبداد.

على ضفاف الكويت

سمير البرغوثي

كاتب وصحفي فلسطيني

رجب أبو سرية
كاتب فلسطيني

استنكر مجلس الوزراء، في 

االجتماع العادي الذي عقده أمس، 

برئاسة معالي الشيخ خالد بن 

خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، 

رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية، التصريحات التي أدلى 

بها مسؤول في الحزب الحاكم 

بالهند تجاه الرسول الكريم محمد 

صلى الله عليه وسلم، والتي تشكل 

إساءة بالغة لإلسالم وانتهاًكا 

لمقدساته واستفزاًزا لمشاعر 

المسلمين في جميع أنحاء العالم، 

وتتعارض تماًما مع قيم التسامح 

والتعايش والسلوك الحضاري.

وأعرب المجلس عن رفضه القاطع 

لهذه التصريحات غير المسؤولة 

التي تجهل حقيقة اإلسالم وثوابته 

الكبرى، داعيا الجميع إلى التركيز 

على ما يجمع بين الشعوب ويقوي 

أواصر الصداقة والتعاون بين 

الدول، وإلى احترام كافة األديان، 

والبعد عن كل ما من شأنه إثارة 

الكراهية، وتأجيج مشاعر العداء، 

وبث الفتنة بين الشعوب.

وينطلق موقف قطر من إيمانها الذي 

لم يتزعزع يوما ويقينها التام في 

نشر قيم التسامح والحوار بين 

األديان والحضارات، وهي لطالما 

آمنت أن الحوار هو السبيل الوحيد 

لتحقيق السالم المنشود بين 

المجتمعات، مع الدعوة إلى البعد 

عن خطاب الكراهية، واستبداله 

بخطاب االعتدال.

وهي عندما أطلقت مؤتمر الدوحة 

لحوار األديان فإليمانها بأن مثل 

هذه المؤتمرات الحيوية مهمة 

وضرورية لنبذ خطاب الكراهية، 

والتقريب بين الشعوب والعقائد 

والثقافات، بعيدا عن األحكام 

الجائرة واإلساءات واالنتهاكات التي 

تتعارض تماما مع قيم التسامح 

والتعايش والسلوك الحضاري، وقد 

عملت طويال من أجل قيم االحترام 

المتبادل والعيش المشترك بوئام 

وتجانس، مهما اختلفت األديان 

والثقافات واألعراق.

لقد آمنت قطر على الدوام بأن ال 

سبيل للتعايش والتعاون بين 

األفراد والجماعات والدول إال من 

خالل الحوار البناء، المنطلق من 

االعتراف باآلخر واحترام ثقافته 

ومعتقداته ومقدساته، وعندما 

تندد وتستنكر التصريحات 

المسيئة تجاه الرسول الكريم 

محمد صلى الله عليه وسلم، إنما 

تنتصر لقيم التسامح واالحترام 

التي يتعين أن تسود، بعيدا 

عن خطابات الكراهية المرفوضة 

والممجوجة.

االنتصار 
لقيم االعتدال

»55« سنة.. وما زال االحتالل مستمرا

تراجع سياسيالموت البطيء تداعيات حجب الثقة
قالت صحيفة »نيويورك تايمز« في مقال للصحفية كاتي 

بولز، إن لحظة محاسبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون حانت أخيرا، فبعد أشهر من التكهنات والفضائح 

جونسون  اضطر  للوزراء،  رئاسته  توتر  في  تسببت  التي 

لمواجهة تصويت بحجب الثقة، بتحريض من حزبه.

وأشارت الصحيفة، في تقرير إلى أنه رغم أن جونسون أفلت 

من حجب الثقة، إال أن الحقيقة »أكثر كآبة، ففي السياسة 

الثقة،  تصويت  في  الفوز  اسمه  شيء  يوجد  ال  البريطانية 

النهاية،  بداية  تحديد  إلى  التصويت  يميل  ذلك،  من  وبدال 

بداية الموت البطيء للزعيم«.

} )نيويورك تايمز(

تمر  »إسرائيل«،  أن  أحرنوت«،  »يديعوت  صحيفة  أكدت 

بمرحلة تراجع سياسي، حيث ثبت فشل عملية دمج أي حزب 

عربي في إدارة »الدولة«، خاصة بعدما فشلت الحكومة برئاسة 

نفتالي بينيت في تمرير تشريعين في الكنيست مؤخرا.

الكتل  »رؤساء  أن  االفتتاحي،  مقالها  في  الصحيفة  وأوضحت 

أمس،  السقوط  حجم  هضموا  أن  بعد  الحاكم  االئتالف  في 

كبيرة  ضغوطا  أن  مؤكدة  األضرار«..  قياس  إلى  توجهوا  فقد 

والنائب مازن  النائبة غيداء زعبي من »ميرتس«  مورست على 

غنايم من »القائمة الموحدة« من أجل دفعهما إلى االستقالة فورا 

من الكنيست.

} )يديعوت أحرونوت(

أراد  »إذا  بعنوان  افتتاحية  تلغراف  ديلي  صحيفة  نشرت 

بوريس جونسون إنقاذ فترة رئاسته للوزراء، فعليه أن يبدأ 

اآلن«.

الوزراء  مجلس  مع  اجتمع  جونسون  إن  الصحيفة  وتقول 

لمناقشة تداعيات التصويت على الثقة في قيادته، ورغم أن 

التذمر بين أعضاء حزب المحافظين من  التصويت كشف 

األساسية  القضايا  من  أًيا  يغير  لم  أنه  إال  جونسون،  زعامة 

من  الكثير  إن  الصحيفة  وتقول  الحكومة..  تواجه  التي 

الخدمات العامة تتداعى إما ألنها معيبة من الناحية الهيكلية 

أو ألنها تعتمد آليات عمل ترسخت أثناء الوباء.

} )ديلي تلغراف(
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hnidmohamed@gmail.com

} األيام الفلسطينية

smrـalibar@yahoo.com

كالم مباح
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وليامز: تفعيل خطوات 
وقف النار في ليبيا

طرابلس- وكاالت - أكدت مستشارة 

األمين العام لألمم المتحدة في ليبيا 

ستيفاني وليامز، أمس األربعاء، على 

أهمية »ضمان الحفاظ على االستقرار 

والهدوء على األرض«، كما أكدت 

استعداد المراقبين الليبيين والدوليين 

لتطبيق اتفاق وقف إطالق النار لتفعيل 

المزيد من الخطوات. وجاء ذلك في 

إيجاز صحفي نشرته الصفحة 

الرسمية للبعثة األممية في ليبيا 

على فيسبوك، بشأن مشاركة وليامز 

في اجتماع فريق المراقبين الليبيين 

والدوليين التفاق وقف إطالق النار في 

اجتماعهم األول في العاصمة التونسية 

بالتعاون مع فرنسا،. وعبرت وليامز 

عن سعادتها لالنضمام لالجتماع، الذي 

شارك فيه أعضاء اللجنة العسكرية 

الليبية المشتركة )5 + 5(، وممثلون 

عن مجموعة العمل األمنية من أجل 

ليبيا من المملكة المتحدة وتركيا 

وإيطاليا واالتحاد األفريقي.

سيارة تصدم 
حشدا في برلين
برلين- أ. ف. ب- قتل شخص 

وأصيب ثمانية بجروح حين صدمت 

سيارة حشدا من المارة صباح أمس 

في وسط برلين، قبل أن يتم توقيف 

السائق الذي ال تزال دوافعه مجهولة، 

على ما أفادت السلطات.

أحصى رجال اإلنقاذ »أكثر من عشرة 

جرحى« خمسة منهم »بين الحياة 

والموت« وثالث »إصابات خطيرة«، 

بحسب رجال اإلطفاء. تم نقلهم 

جميعا إلى المستشفى.

اقتحمت السيارة وهي من طراز 

رينو فضية اللون، واجهة متجر تابع 

لسلسلة كبرى من العطور، ما اثار 

الصدمة في هذا الشارع التجاري 

والسياحي بالقرب من حديقة 

الحيوان، في غرب العاصمة التي 

شهدت عملية دهس بشاحنة في 

ديسمبر 2016.

وقالت شرطة برلين إنها ال تعرف 

في الوقت الحاضر إن كان الحادث 

متعمدا أو أن السائق فقد السيطرة 

على سيارته أو حتى »حالة طبية 

اسعافية«.

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية 

ان »التحقيق جار ومن السابق ألوانه 

التكهن بدوافع« السائق.

ولي العهد الكويتي يلتقي رئيس المجلس الرئاسي باليمن
سمو  التقى  األناضول-  قنا-  الكويت- 

الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح ولي 

عهد الكويت، أمس، رئيس مجلس القيادة 

العليمي،  محمد  رشاد  اليمن  في  الرئاسي 

الذي يزور الكويت حالًيا.

وأشار ولي العهد الكويتي، خالل اللقاء، إلى 

ُعمق العالقات بين البلدين، معبًرا عن أمله 

في أن يتجاوز اليمن -بسالم وأمان- األزمات 

لتحقيق  وصواًل  تواجهه،  التي  والتحديات 

األمن الدائم واالستقرار الشامل في ربوعه. 

كما أكد دعم الكويت للجهود األممية الرامية 

ا، ورفع 
ًّ

ا وسلمي
ًّ

لحل األزمة اليمنية سياسي

ا.
ًّ

ا واقتصادي
ًّ

المعاناة عن اليمنيين، إنساني

أمس،  الكويت،  أعلنت  أخرى  جهة  من 

ومنسٍق  لها  سفير  تعيين  اعتزامها 

للمشروعات الكويتية في اليمن.

جاء ذلك خالل لقاء جمع ولي العهد الكويتي 

رئيس  مع  الصباح،  األحمد  مشعل 

رشاد  اليمني  الرئاسي  القيادة  مجلس 

بالكويت  بيان،  قصر  في  العليمي،  محمد 

الكويتية  »كونا«  وكالة  حسب  العاصمة، 

الرسمية وبيان للحكومة اليمنية.

الكويتي  الوزراء  مجلس  رئيس  وكشف 

نفسه،  اللقاء  أثناء  الحمد،  خالد  صباح 

لها  جديد  سفير  تعيين  الكويت  نية  عن 

وتسمية منّسق إلدارة المشروعات الكويتية 

»سبأ«  وكالة  أفادت  ما  وفق  اليمن،  في 

العليمي،  أعرب  بدوره،  الرسمية.  اليمنية 

قدمته  الذي  الدعم  على  للكويت  شكره  عن 

إلى اليمن خالل العقود الماضية.

بايدن يحضر قمتي مجموعة السبع والناتو
السكرتيرة  قالت   - األناضول  واشنطن- 

اإلعالمية للبيت األبيض كارين جان بيير، 

سيتوجه  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  إن 

الشهر،  من  الحق  وقت  في  أوروبا،  إلى 

لحضور قمتين رئيسيتين.

وأوضحت بيير في بيان، أمس، إن الرئيس 

إلى  الجاري  يونيو   25 في  سيتوجه  بايدن 

مدينة شلوس إلماو جنوب ألمانيا لحضور 

قمة قادة مجموعة السبع.

الرئيس بايدن وقادة مجموعة  أن  وأضافت 

من  مجموعة  سيناقشون  السبع  الدول 

في  بما  إلحاحا،  األكثر  العالمية  القضايا 

ذلك دعم مجموعة السبع »الراسخ ألوكرانيا 

ديمقراطية وذات سيادة ومزدهرة«.

كما سيناقش الزعماء »المرونة االقتصادية 

المناخ،  أزمة  ومعالجة  والديمقراطية، 

الصحي  واألمن  للتنمية،  التحتية  والبنية 

العالمي، وأزمة الغذاء والطاقة التي سببتها 

الحرب العدوانية الروسية«، حسب البيان.

سيتوجه  بايدن  الرئيس  أن  البيان  وذكر 

بعد ذلك إلى مدينة مدريد اإلسبانية في 28 

يونيو للمشاركة في قمة الناتو المقررة لعام 

الحلفاء  القادة  أن  إلى  البيان  وأشار   .2022
استراتيجي  »مفهوم  على  سيصادقون 

العقد  خالل  الناتو  تحول  لتوجيه  جديد 

الردع  تعزيز  استراتيجية  من  المقبل، 

والدفاع، إلى استراتيجية الصمود في وجه 

ذلك  في  بما  للحدود،  العابرة  التهديدات 

الفضاء اإللكتروني والمناخ«.

كما سيركز القادة على »تعميق الشراكات 

أوروبا  في  الديمقراطيين  الشركاء  مع 

وآسيا، من أجل تعزيز نظام دولي قائم على 

القواعد«، حسب البيان.

لمحاولة إيجاد حل لألزمة السياسية

انطالق الحوار الوطني بالسودان
العاصمة  في  انطلقت  األناضول-  الخرطوم- 

جلسات  أولى  أمس،  الخرطوم،  السودانية 

الحوار الوطني المباشر برعاية اآللية الثالثية، 

في  السياسية  لألزمة  حل  إيجاد  لمحاولة 

في  األممية  البعثة  رئيس  وأعلن  البالد. 

صحفي،  مؤتمر  في  بيرتس،  فولكر  السودان 

»شروع األطراف السودانية في مناقشة قضايا 

وقال:  فيه«.  المشاركة  واألطراف  الحوار 

»هدفنا تقريب المواقف خالل الحوار المباشر 

بين السودانيين إلنهاء األزمة في البالد«.

الخارجية  األطراف  »نشجع  بيرتس:  وأضاف 

على دعم اآللية الثالثية )األمم المتحدة واالتحاد 

للتنمية«إيغاد»(  الحكومية  والهيئة  اإلفريقي 

لدعم الحوار في السودان«.

المجلس  طبيعة  بشأن  البحث  »يتم  وتابع: 

ورئيس  الحكومة  وصالحيات  السيادي 

الوزراء«، ولفت إلى أن »المرحلة الحالية تنتهي 

بحلول االنتخابات«.

الجلسة  في  شارك  األناضول،  مراسل  ووفق 

ممثلون عن 14 حزبًا سياسيًا في السودان.

العسكري  المكّون  عن  الحوار  جلسة  وحضر 

حمدان  محمد  السيادة  مجلس  رئيس  نائب 

شمس  المجلس  وعضوا  »حميدتي«،  دقلو 

الدين كباشي، وإبراهيم جابر.

والتغيير«  الحرية  »قوى  قاطعت  حين  في 

)االئتالف الحاكم السابق( الحوار.

من جهته، أكد ممثل االتحاد اإلفريقي، محمد 

السبيل  هو  »الحوار  أن  لبات،  ود  الحسن 

الوحيد إلنهاء األزمة السياسية في السودان«.

وأضاف خالل المؤتمر: »ال نتصور حاًل سياسيًا 

الحوار  في  الجميع  بمشاركة  إال  السودان  في 

المباشر«.

عبر  تدوينة  في  حميدتي  أعرب  السياق،  في 

»فيسبوك«، عن دعم اآللية الثالثية »كمسهل 

للحوار«، مردفا: »ال بديل عن الحوار إال الحوار، 

لبناء  الطريق  يمهد  وطنيا  توافقا  يحقق  الذي 

مستقبل أفضل لبالدنا«.

الحوار  جلسات  أولى  اليوم  »بدأت  وأضاف: 

أجل  من  السودانية،  األطراف  بين  المباشر 

التوصل إلى توافق وطني، الستكمال ما تبقى 

من الفترة االنتقالية«.

التي  الوطنية  القوى  لكل  »التحية  وأردف: 

الذين  وندعو  اليوم،  جلسة  في  شاركت 

امتنعوا عن المشاركة، إلى تغليب المصلحة 

العليا للبالد واالنخراط في الحوار«.

بأن  جابر،  السيادة  مجلس  عضو  أفاد  فيما 

يكون  أن  وضرورة  الحوار  أهمية  أكد  »الجميع 

إدارة  آلية  حول  توافق  إلى  للتوصل  وطنيا، 

انتقالية  حكومة  وتشكيل  االنتقالية  الفترة 

االنتقالية  الفترة  ومؤسسات  هياكل  وإكمال 

وحكومة  ونزيهة  حرة  انتخابات  إلى  وصوال 

مدنية كاملة«.

موسكو تتهم كييف بالخروج عن مسار التفاوض

توافق روسي ـــ تركي 
لتصدير الحبوب األوكرانية

أنقرة- قنا- كشف السيد مولود تشاووش 

تحقيق  عن  التركي  الخارجية  وزير  أوغلو 

آمن  ممر  لفتح  آلية  استحداث  بشأن  تقدم 

الحبوب  صادرات  لنقل  األسود،  البحر  في 

من أوكرانيا.

صحفي  مؤتمر  في  أوغلو  تشاووش  وأوضح 

مشترك، أمس، مع نظيره الروسي سيرغي 

الفروف الذي يزور أنقرة حالًيا، أن هذه اآللية 

وروسيا  المتحدة  األمم  بين  إنشاؤها  يمكن 

إلى  التوصل  أجل  من  وتركيا  وأوكرانيا 

تصدير الحبوب األوكرانية للعالم.

وعلى صعيد الجهود الدبلوماسية المبذولة 

لحل األزمة األوكرانية، أعرب الوزير التركي 

بين  المفاوضات  عودة  بإمكانية  تفاؤله  عن 

موسكو وكييف، مشيًرا إلى أن األجواء تبدو 

أكثر إيجابية بين طرفي النزاع مما كانت 

عليه قبل أسابيع قليلة.

الروسي  الخارجية  وزير  اتهم  جانبه،  من 

السفن  خروج  بمنع  األوكرانية  القوات 

مطالًبا  الموانئ،  من  بالحبوب  المحملة 

كييف بالعمل على إزالة األلغام من البحر 

األسود. وأكد الفروف استعداد بالده لضمان 

األوكرانية،  للموانئ  المغادرة  السفن  أمن 

مشيًرا إلى أن الجيشين الروسي والتركي 

ناقشا مسألة إزالة األلغام لفتح الطريق أمام 

صادرات الحبوب. 

للعملية  الميدانية  التطورات  وحول 

قال  أوكرانيا،  في  الروسية  العسكرية 

الفروف إنها تسير »وفًقا للمخطط لها«، غير 

أنه شدد على الحاجة الستئناف محادثات 

السالم قبل الحديث عن لقاء بين الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين ونظيره األوكراني 

فولوديمير زيلينسكي. 

ولفت في هذا الصدد إلى أن الجانب الروسي 

لحل  اتفاق  مسودة  األوكراني  نظيره  سلم 

النزاع بين الجانبين، لكنه لم يحصل على 

أي رد حتى اآلن بشأنها.

بيسكوف  دميتري  اتهم  أخرى  جهة  من 

المتحدث باسم الرئاسة الروسية الجانب 

التفاوض،  مسار  عن  بالخروج  األوكراني 

عن  للحديث  الحاجة  عدم  يعني  ما  وهو 

البلدين.  رئيسي  للقاء  اإلعداد  احتمال 

أعلى  على  لقاء  أي  أن  بيسكوف  واعتبر 

مفاوضات،  نتاج  يكون  أن  يجب  مستوى 

وأن يتم اإلعداد له جيدا.  وأوضح ا: »موقفنا 

مستوى  أعلى  على  لقاء  أي  جدا..  واضح 

الجانب  مفاوضات..  نتاج  يكون  أن  يجب 

األوكراني خرج عن مسار التفاوض، ولذلك، 

احتمال  عن  للحديث  حاجة  هناك  ليست 

اإلعداد لمثل هذا اللقاء«.

{  وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي 

ل إسرائيل مسؤولية الصراع.. عباس: ترحيب بتقرير أممي ُيحمِّ

لن نقبل بتغيير الوضع التاريخي في القدس

غزة- األراضي المحتلة- وكاالت- قال الرئيس 

كل  إن  أمس:  عباس،  محمود  الفلسطيني 

تؤكد  التاريخية  والوثائق  واألدلة  الشواهد 

وجميع  األقصى،  والمسجد  القدس  هوية 

المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

»لن  مضيًفا:  الفلسطينية،  الدولة  عاصمة 

والتاريخي  القانوني  الوضع  بتغيير  نقبل 

فيها«.

الهاتف في   وذكر عباس في كلمة ألقاها عبر 

التاريخي  والوضع  الملكيات  »وثائق  مؤتمر 

انعقد  الذي  المبارك«  األقصى  للمسجد 

اإللهية  الوثيقة  لدينا  »نحن  البيرة:  بمدينة 

القرآن  في  اإلسراء  سورة  صدر  في  الراسخة 

ومسجدها  القدس  هوية  تؤكد  التي  الكريم، 

األقصى«.

الدفاع  سياق  في  يأتي  المؤتمر  أن  إلى  وأشار   

مواجهة  في  والتاريخية  الدينية  الرواية  عن 

الباطلة والمزعومة، التي ليس  رواية االحتالل 

لها أي رصيد ال في التاريخ، وال في الواقع، وال في 

القانون الدولي.  وتابع: »اليوم نقف في أرضنا 

ومقدساتنا، ندافع عن حقنا الثابت مع التزامنا 

في  )ستاتسكو(  التاريخي  للوضع  واحترامنا 

المسجد األقصى والقدس، وكل المقدسات، 

الوضع  هذا  بتغيير  نقبل  ولن  نسمح  ولن 

القانوني والتاريخي مهما كانت الظروف«.

كبيرة  أهمية  يكتسب  المؤتمر  أن  وأوضح   

للحق  ترسيًخا  ومخرجاته  موضوعه  من 

والقانوني  والديني  الوطني  الفلسطيني 

أن  على  تأكيدنا  »مع  مشدًدا:  والتاريخي، 

في  سياسي  صراع  هو  االحتالل  مع  صراعنا 

أساسه وليس صراًعا مع ديانة بعينها«.

المملكة  في  واألشقاء  »نحن  عباس:  وأضاف   

عن  دفاًعا  واحد  خندق  في  الهاشمية  األردنية 

القدس، مؤكدين اعتزازنا بالوصية الهاشمية 

وقعناه  الذي  التاريخي  باالتفاق  ثبتناها  التي 

مع صاحب الجاللة الملك عبد الله الثاني عام 

كلمته  الفلسطيني  الرئيس  وختم    .»2015
وفلسطين  للبيع،  ليست  »القدس  بالقول: 

المشاريع  كل  أسقطنا  وقد  للبيع،  ليست 

الفلسطينية،  القضية  لتصفية  المشبوهة 

وبالذات صفقة القرن«.

يتناول  الذي  المؤتمر  أعمال  أمس  وانطلقت   

والوضع  القدس،  في  العربية  األمالك  توثيق 

رعاية  تحت  األقصى  للمسجد  التاريخي 

مؤرخين  وبحضور  الفلسطيني،  الرئيس 

وباحثين من فلسطين وخارجها.

بتقرير  فلسطين،،  رحبت  أخرى  جهة  من 

حقوق  مجلس  عن  منبثقة  تحقيق  لجنة 

مسؤولية  إسرائيل  يحّمل  األممي،  اإلنسان 

لألراضي  احتاللها  مواصلة  جراء  الصراع 

الفلسطينية.

والمغتربين  الخارجية  وزارة  وقالت 

بتقرير  ُترحب  إنها  بيان،  في  الفلسطينية، 

لجنة التحقيق المعنية باألرض الفلسطينية 

»استقاللية  بـ  ُمشيدة  وُمخرجاته،  المحتلة، 

اللجنة وجهودها في إنجاز التقرير«.

»تدعو  التقرير  توصيات  أن  الوزارة،  وأضافت 

انتهاكاتها  على  إسرائيل  مساءلة  ضمان  إلى 

من  إلفالتها  حدًا  يضع  بما  الدولي،  للقانون 

للحقوق  انتهاكاتها  بوقف  وإلزامها  العقاب، 

الفلسطينية«.

الذي  تقريرها  في  األممية  اللجنة  وقالت 

االحتالل  استمرار  »إن  الثالثاء:  صدر 

والتمييز  الفلسطينية  لألرض  اإلسرائيلي 

الجذريان  السببان  هما  الفلسطينيين،  ضد 

وعدم  المتكّررة  التوّترات  وراء  الكامنان 

االستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة«.

من  »اإلفالت  أن  التحقيق  لجنة  والحظت 

المتزايد  باالستياء  الشعور  يذكي  العقاب 

بين صفوف الشعب الفلسطيني«.

ورأت أن »التهجير القسري والتهديد به وأعمال 

والعنف  وتوسيعها  المستوطنات  وبناء  الهدم 

المفروض  والحصار  المستوطنين  قبل  من 

تكرار  إلى  مؤّدية  عوامل  كّلها  غّزة  قطاع  على 

دّوامات العنف«.

اإلسالمية  المقاومة  حركة  أعلنت  جهتها،  من 

األممي،  بالتقرير  ترحيبها  »حماس«،، 

توثيق  في  ومهّمة  جديدة  »إضافة  واعتبرته 

جرائم االحتالل«.

التقرير  إن  بيان،  في  »حماس«،  وقالت 

يعيشها  التي  المعاناة  حجم  ووثق  »رصد 

ذلك  في  بما  االحتالل،  تحت  الفلسطينيون 

والتهجير  للمنازل،  الممنهجة  الهدم  عمليات 

القسري، وعنف وإرهاب المستوطنين، إضافة 

إلى الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة«.

عسكرية  آليات  توّغلت  أخرى  جهة  من 

داخل  محدود،  بشكل  أمس،  إسرائيلية، 

أراضي بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

آليات   9 أن  األناضول  وكالة  مراسلة  وأفادت 

جرافات،  و7  دبابتين  من  تتكون  عسكرية، 

توّغلوا مسافة عشرات األمتار، قرب حاجز بيت 

حانون »إيرز«، الواصل بين غزة وإسرائيل.

تمشيط  أعمال  اإلسرائيلية،  القوات  ونفذت 

وتجريف لألراضي في المكان.

أمس،  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  واعتقلت 

الضفة  في  متفرقة  مناطق  من  فلسطينيا   18
الغربية، بينهم أسرى محررون.

أن  وفا،  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وذكرت   

فلسطينيين  أربعة  اعتقلت  االحتالل  قوات 

داهمت  أن  بعد  والبيرة  الله  رام  محافظة  من 

منازلهم وفتشتها.

أسيران  بينهم  آخرين،  أربعة  اعتقلت  كما   

ثالثة  اعتقال  جرى  فيما  نابلس،  من  محرران 

فلسطينيين بينهم أسير محرر من جنين.

خمسة  االحتالل  قوات  اعتقلت  السياق،  وفي   

من بيت لحم بينهم فتيان اثنان وأسير محرر. 

االحتالل  قوات  اعتقلت  الخليل،  وفي   

اإلسرائيلي فلسطينيين اثنين، كما نصبت 

على  عسكرية  حواجز  عدة  االحتالل  قوات 

بلدات  ومداخل  الشمالية،  الخليل  مداخل 

مركبات  وأوقفت  وحلحول،  ويطا  سعير 

بطاقات  في  ودققت  وفتشتها،  المواطنين 

إعاقة  في  تسبب  ما  الشخصية،  راكبيها 

مرورهم.

{ اآلليات العسكرية تتوغل بأراضي بيت حانون{ الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قوات 
االحتالل 
تتوغل 
داخل 
غزة.. 

واعتقال 
 »18«

بالضفة
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مفاوضات 
في طريق مسدود

واختتمت، الجمعة الماضي، أعمال الجولة 

الثامنة التي التأمت على مدار 5 أيام، تحت 

الخاص  المتحدة  األمم  مبعوث  قيادة 

لسوريا غير بيدرسون، وشارك فيها أعضاء 

عن  المسؤولة  المصغرة«  »المجموعة 

صياغة الدستور والمكونة من 45 شخصًا، 

و15  المعارضة،  و15  النظام،  يمثلون   15
منظمات المجتمع المدني.

في  بيدرسون  قال  الجولة  انتهاء  وعقب 

خالل  استمرت  الخالفات  »بعض  إن  بيان، 

عند  لاللتقاء  إمكانية  ولوحظ  االجتماعات، 

الفتا  أخرى«،  قضايا  في  مشتركة  نقطة 

القدرة  وعدم  المفاوضات  تقدم  »بطء  إلى 

بشأن  ملموسة  اتفاقات  إلى  التوصل  على 

القضايا التي تحتاج إلى إحراز تقدم«.

اللجنة  أعضاء  جميع  بيدرسون  وحث 

على  والعمل  المصالحة  بروح  »العمل  على 

أن  شأنها  من  دستورية  نصوص  صياغة 

تحظى بتأييد الشعب السوري«، ورغم ذلك 

المشاركين  الرئيسين  أن  البيان  أوضح 

الفترة  في  التاسعة  الجولة  عقد  على  اتفقا 

بين 25 و29 يوليو القادم.

مبادئ دون توافق

الجوالت  كما  ناقشت  الثامنة  الجولة 

من  مقدمة  دستورية  مبادئ   4 السابقة 

»التدابير  وهي  للجنة  المشكلة  األطراف 

نظر  وجهة  من  االنفرادية  القسرية 

المجتمع  وفد  من  أعضاء  قدمه  دستورية« 

مؤسسات  على  »الحفاظ  ومبدأ  المدني، 

الدولة وتعزيزها« قدمه وفد النظام.

الدستور  »سمو  مبدأ  نقاش  تم  كما 

الدولية«  والمعاهدات  االتفاقيات  وتراتبية 

الرابع  والمبدأ  المعارضة،  وفد  قدمه  الذي 

من  أعضاء  وقدمه  االنتقالية«  »العدالة  هو 

ممثلي المجتمع المدني.

اليوم  قبل  أيام   4 مدار  على  نقاشات  وبعد 

نصوص  تقديم  يفترض  كان  الختامي، 

تتضمن  للمبادئ  األطراف  جميع  قبل  من 

المبادئ  على  األخرى  األطراف  مالحظات 

النظام  كالعادة  ولكن  للنقاش،  المطروحة 

المقدمة  المالحظات  من  شيء  أي  يقدم  لم 

يواصل  النهج  وبهذا  المعارضة.  بحسب 

النظام تعطيل العملية السياسية للجولة 

الذي  الوقت  في  التوالي،  على  الثامنة 

لتحقيق  جاهدة  المعارضة  فيه  تسعى 

تقدم ملموس ينهي سنوات األزمة في البالد.

 مجريات الجولة ومستقبلها

تحدث  الكردي  طارق  الصياغة  لجنة  عضو 

الثامنة  الجولة  مجريات  عن  لـ»األناضول« 

السياسية  العملية  ومستقبل  ومخرجاتها 

الثامنة  الجولة  أعمال  »انتهت  بالقول: 

النقاش  أن  والحقيقة  الدستورية،  للجنة 

لم  لكن  بالشكل،  إيجابيا  كان  ربما 

تنعكس تلك اإليجابية على النتائج باليوم 

األخير«.

بال  تنتهي  الجولة  »عمليا  الكردي:  وأضاف 

نتيجة ولم يحدث أي توافق على أي بند من 

والنقاشات  مقبولة،  كانت  األجواء  البنود، 

قانونية ودستورية عميقة ولكن مع األسف 

لآلن هناك قرار لدى نظام األسد بأن ال يسمح 

العملية  أن  أو  تثمر  أن  الدستورية  للجنة 

السياسية برمتها تتقدم«.

التفاوض  هيئة  إلى  »سنعود  وأردف: 

هذه  لنقّيم  نمثلها  التي  )المعارضة( 

تأخذ  التفاوض  هيئة  ثم  ومن  الجولة، 

القرار المناسب، يؤلمنا أن الشعب السوري 

والمخيمات  والخارج  الداخل  في  يعاني 

قسريا  والمغيبين  وأهليهم  والمعتقلين 

المجتمع  شرائح  وكل  واألطفال  والنساء 

تعاني«.

يأتي  المعارضة  فريق  »لذلك  الكردي:  وزاد 

إلى حل وانطالقة حقيقية  حقيقة ويسعى 

كل  ليست  ولكن  السياسية  للعملية 

أطراف اللجنة )في إشارة إلى ممثلي النظام( 

بمصلحة  التفكير  من  السوية  نفس  على 

تخفيفها،  ومحاولة  وآالمهم  السوريين 

العملية ستخضع للتقييم، ومن ثم يتخذ 

بمستقبل  يتعلق  فيما  المناسب  القرار 

العملية السياسية«.

تعطيل مستمر من النظام

عبد  الموسعة  الدستورية  اللجنة  عضو 

هو  »كما  لألناضول:  قال  بركات  المجيد 

العملية  تعطيل  النظام  واصل  متوقع 

لها  نهاية  ال  بنقاشات  والدخول  الدستورية 

في المواضيع المطروحة بجدول األعمال«.

»عدم  إلى  أدى  ذلك  أن  بركات،  وأضاف 

عليها  متفق  دستورية  لنصوص  الوصول 

يمكن  دستورية  صياغات  إلى  التوصل  أو 

الفتا  عليها«،  التصويت  ويجري  تعتمد  أن 

التي  النظام  استراتيجية  هي  »هذه  أن  إلى 

في  الغوص  وهي  جوالت  عدة  منذ  وضعها 

نقاشات دون الوصول إلى توافقات«.

استمرت  »بالمقابل  قائال:  واستدرك 

تعاطيها  في  الطريقة  بنفس  المعارضة 

السياسي  والمسار  الدستورية  اللجنة  مع 

بشكل  دستورية  ونصوص  أوراق  بإعداد 

جدي لقطع الطريق على أي عملية تعطيل 

من قبل النظام«.

وأشار بركات، إلى أن »هذا الوضع غير مجٍد 

في  يحدث  كبير  استعصاء  هناك  اآلن  إلى 

مسؤوليته  ويتحمل  الدستورية  العملية 

وخاصة  الدولي  المجتمع  وتراخي  النظام 

الدول القريبة من النظام بالضغط عليه من 

أجل الوصول إلى نتائج مرضية«.

كل الخيارات مطروحة

الجوالت  في  نقاشات  من  يحصل  ما  وإزاء 

المعارضة  »في  بركات:  قال  عام  بشكل 

المطروحة  الخيارات  كل  نناقش 

تدفع  أن  شأنها  من  التي  واالقتراحات 

تخرج  وأن  األمام  إلى  السياسية  بالعملية 

االستعصاء  حالة  من  الدستورية  اللجنة 

مسؤوليتها  يتحمل  التي  والتعطيل 

النظام«.

ال  أنه  نتحدث  الخيارات  كل  »في  وأضاف: 

في  فقط  السياسية  العملية  تتم  أن  يمكن 

اللجنة الدستورية هناك سالل أخرى يجب 

تسير  أن  يمكن  وال  بالتساوي،  تسير  أن 

أن  دون  الطريقة  بهذه  السياسية  العملية 

للنقاشات  حقيقية  ضبط  آلية  هناك  تكون 

التي تفتح ولجداول األعمال«.

تسير  أن  يمكن  »ال  بالقول:  بركات  وختم 

العملية إن لم تكن هناك آلية زمنية واضحة 

توضح متى ينتهي عمل اللجنة الدستورية 

ومخرجات االجتماعات«.

الدستورية  اللجنة  تشكيل  قرار  واتخذ 

السوري،  الحوار  مؤتمر  مخرجات  ضمن 

الروسية  سوتشي  بمدينة  انعقد  الذي 

الدول  وبرعاية   ،2018 يناير  و31   30 في 

الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

وبعد أكثر من عام ونصف من المشاورات، 

أنطونيو  المتحدة  األمم  عام  أمين  أعلن 

2019، تشكيل  23 سبتمبر  غوتيريش في 

إلنهاء  الجهود  ضمن  الدستورية،  اللجنة 

الحرب السورية الممتدة منذ 2011.

وفي 4 نوفمبر 2019، عقدت لجنة الصياغة 

أولى اجتماعاتها بجنيف، من أجل تحديد 

االجتماعات  شهدت  حيث  األعمال،  جدول 

الناظمة  السلوك  لمدونة  وخرق  خالفات 

لالجتماعات.

المجموعة  من  الدستورية  اللجنة  وتتكون 

بالتساوي  عضوا   150 من  المكونة  الكبرى 

الصياغة  ومجموعة  الثالثة،  األطراف  بين 

المصغرة التي تضم 45 عضوا بالتوازي.

أهلية  حربا  سوريا  تشهد   ،2011 عام  ومنذ 

ثورة  مع  بقوة  األسد  نظام  تعامل  إثر  بدأت 

من  مارس   15 في  ضده  خرجت  شعبية 

العام ذاته، ما دفع ماليين األشخاص للنزوح 

واللجوء إلى الدول المجاورة.

غياب الرؤية الواحدة لدى األحزاب

تونـس.. تشتت وانقسـام
تونس- األناضول- تشهد 

الساحة السياسية في 
تونس مؤخرا، بروز جبهات 

وتنسيقيات معارضة لقرارات 
الرئيس قيس سعيد، 

الذي وضع أجندة لبرنامجه 
السياسي بدءا باستشارة 
وطنية إلكترونية وحوار 

وطني، وصوال إلى االستفتاء 
على النظام السياسي 

واالنتخابي والدستور المقرر 
إجراؤه في 25 يوليو القادم.

»جبهة الخالص« واحدة 

من الجبهات المعارضة، دعا 
إلى تكوينها رئيس الهيئة 

السياسية لحزب األمل، أحمد 
نجيب الشابي، منذ 18 فبراير 

الماضي، وأعلن رسميا عن 
تكوينها يوم 31 مايو.

بينها  سياسية  كيانات  عدة  القائمة  تضم 

و»ائتالف  تونس«  و»قلب  النهضة«  »حركة 

الكرامة« و»حزب األمل« و»حراك تونس اإلرادة«، 

فضال عن حملة »مواطنون ضد االنقالب« وعدد 

من البرلمانيين.

في  أخرى  تونسية  أحزاب   5 تجمعت  كما 

من  كال  تضم  االستفتاء،  إلسقاط  حملة 

الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل 

والحريات  العمل  أجل  من  الديمقراطي 

)اجتماعية(، وحزبي العمال والقطب )يسار(.

بدوره  فاختار  الحر،  الدستوري  الحزب  أما 

معارضة قرارات الرئيس بشكل منفرد.

وهو  للشغل،  التونسي  العام  االتحاد  واتخذ 

أكبر منظمة نقابية بالبالد، مسافة من قرارات 

مناسبات  عدة  في  وأعلن  وبرامجه،  الرئيس 

الّذي أطلقه  أنه يرفض المشاركة في الحوار 

سعيد رغم دعوته مع مجموعة من المنظمات 

الكبرى بالبالد.

على  قادرة  المعارضة  هذه  ستكون  فهل 

الماضي  يوليو   25 منذ  بدأ  الّذي  سعيد  إثناء 

تجميد  منها  استثنائية،  إجراءات  بفرض 

تشريعات  وإصدار  البرلمان،  اختصاصات 

وتعيين  الحكومة  وإقالة  رئاسية،  بمراسيم 

البرلمان  حل  إلى  وصوال  جديدة  أخرى 

تنفيذ  عن  قضاة،  وعزل  القضاء  ومجلس 

برامجه أم أنه سينجح في المضي فيه؟

 تشتت وانقسام

وتاريخ  السياسية  العلوم  في  الباحث 

التونسية أيمن  االقتصاد، األستاذ بالجامعة 

بوغانمي، اعتبر أّنه، »في ظل تشتت مواقف 

سعيد  قيس  للرئيس  المعارضة  األحزاب 

من  فإنه  واحد،  صف  في  االصطفاف  ورفض 

المدى  على  فشل  هناك  يكون  أن  المتوقع 

القصير«.

انقسام  »هناك  لألناضول:  حديث  في  وتابع 

في عدة جبهات ولم تستطع المعارضة رص 

الصفوف وتوحيدها ضمن جبهة واحدة«.

وأوضح أن األطراف اليسارية ترفض االنضمام 

إلى جبهة الخالص رغم أنها الكتلة المعارضة 

الدستوري  الحزب  وجود  إلى  إضافة  األكبر، 

منفردا،  يلعب  ولكنه  سعيد  يعارض  الّذي 

التونسي  العام  االتحاد  دخول  عن  فضال 

للشغل )أكبر منظمة نقابية( خانة المعارضة 

ويرى أنه يجب أن يقود الجميع.

وتابع بوغانمي: »كل ذلك يجعل المعارضة 

أقرب للعب المنفرد، في مقابل رئيس يركز 

ويشرع  ويصدر  الصالحيات،  كل  بيديه 

حتى  ويخالف  قلم،  بجرة  ويغيرها  القوانين 

القوانين التي يضعها هو«.

وتابع: »ما دامت األطراف السياسية لم تقبل 

من  الصفوف  بتوحيد  االستعجال  بضرورة 

أجل معركة واحدة إليقاف السلطة، ومادامت 

مصرة على إقصاء بعضها البعض دون مراعاة 

هو  الفشل  يبقى  بينها،  المشترك  القاسم 

النتيجة«.

كذلك  السياسية  العلوم  في  الباحث  يجد 

اختيار  الحالي،  الوضع  مالمح  ضمن  أنه 

البعض،  لبعضهم  معارضتهم  السياسيين 

فيما اختار الشعب أن يثق في الرئيس على 

رأيه  في  يثبت  ما  وهو  المؤسسات،  حساب 

»هشاشة الوعي الديمقراطي في تونس«.

الرئيس  تخدم  المعادلة  هذه  »كل  وأضاف: 

إلى  تحملنا  ال  ولكن  القصير،  المدى  على 

المجهول بل إلى الدمار«، وفق قوله.

معارضة قرارات وليس برامج

في  والباحث  األكاديمي  اعتبر  جانبه،  من 

القانون الدستوري والّنيابي رابح الخرايفي أّن 

القرارات  »معارضة  هدفها  الحالية  المعارضة 

وهي ليست معارضة برامج ومؤسسات«.

أن  يرى  أنه،  إلى  لألناضول  حديثه  في  وذهب 

حول  ملتفة  الواقع  في  هي  المعارضة،  هذه 

إلى  إضافة  وهو  برامج،  وليس  أشخاص، 

بذور  يمثل  واضحة،  رؤية  وغياب  تشتتها 

فشلها. ويرى أنه »ال فاعلية لهذه المعارضة«، 

ففي مقابل ما تقدم به نفسها من كونها ممثلة 

سعيد  الرئيس  يؤكد  التونسي،  للشارع 

كذلك ذات األمر لنفسه، ومن ثم فلن يفصل 

بينهما الحقا سوى الناخب الّذي سيقرر.

بالنظر  أّنه  إلى  الخرايفي  ويشير 

سنجد  المعارضة،  تركيبة  لسوسيولوجيا 

المواطنون  تظاهر  الّذين  األشخاص  ذات 

أمام  يجعلنا  الذي  األمر  يوليو،   25 في  ضدهم 

إعادة تدوير ال جدوى منها حسب تقديره.

حكم اعتباطي 

أننا في  في توصيفه للمشهد، يرى بوغانمي 

هي  الّرئيس  فإرادة  اعتباطي،  حكم  مرحلة 

ورضا  الوحيد،  المشرع  هو  وقلمه  القانون، 

بالصادق  يصفه  الذي  القضاء  هو  الرئيس 

سعيد  فإن  بوغانمي،  وبحسب  والوطني. 

النظر  بغض  برنامجه  تنفيذ  في  سيمضي 

يعودنا  لم  ألنه  يتراجع  ولن  معارضيه،  عن 

على محاسبة النفس، وفق قوله.

أقصاها  إلى  الفوضى  ستذهب  وأضاف: 

إليها  يؤدي  التي  النتيجة  نعلم  كي  ومداها، 

الخروج عن المعايير، ومن ذلك التفرد بالحكم 

والقرار. ويتوقع الباحث السياسي أن استفتاء 

سعيد،  يحب  ما  على  سيكون  يوليو،   25
وبالنتيجة التي يريدها، تحت إشراف الهيئة 

االنتخابية التي عينها.

تجاوز للصالحيات

التونسي  العام  االتحاد  أن  الخرايفي  واعتبر 

للشغل تجاوز صالحياته، عبر إقحام نفسه 

في أمور تتجاوزه باعتباره هيئة نقابية تدافع 

على العمال، ويفترض أن ال تتفاوض الدولة مع 

نقابات.. وال تتحاور معهم. وتابع: أنا مع إنهاء 

طرف  هناك  يكون  أن  فكرة  ومع  الحوار،  فكرة 

ضد  لكني  يعارض،  آخر  وفريق  الحكم  في 

فكرة التوافق التي عادة ما تقود إلى المصائب، 

وهو في تقديري فكر سياسي مريض، يشل 

القدرة على المبادرات.

حضور  وعدم  رفض  أن  الخرايفي  ويرى 

الوطني،  للحوار  دعوتهم  تمت  ممن  البعض 

وضعها  التي  )األجندة(  الروزنامة  يوقف  لن 

قوة  هناك  كانت  إذا  إال  وسينفذها،  سعيد، 

قاهرة وأحداث غير متوقعة حالت دون ذلك.

وعدم  هي،  كما  ستنفذ  األجندة  أن  وأكد 

أعتقد  وال  سياسيا،  نهايته  هو  تنفيذها 

والمعارضة  اإلقليمية  الضغوط  تثنيه  أن 

الداخلية، عن األمر.

»8« جوالت من محادثات اللجنة الدستورية

إسطنبول- األناضول- كما كان متوقعا، لم تسفر الجولة الثامنة 
للجنة الدستورية السورية التي عقدت األسبوع الماضي في مدينة 

جنيف السويسرية عن أي توافقات بين األطراف السورية على 
طريق كتابة الدستور لتبقى سلة السوريين بال عنب.
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ريال مدريد يجدد عقد مودريتش حتى »2023«
أعلن ريال مدريد اإلسباني أمس، تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش حتى يونيو 2023.

ونشر النادي، الفائز بلقبي الدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على موقعه اإللكتروني بيانا 

قال فيه: »لقد توّصل ريال مدريد ولوكا مودريتش إلى اتفاق لتمديد عقد الالعب حتى 30 يونيو 2023«.

لكن  واحد،  لموسم  عاما،   36 العمر  من  البالغ  الكرواتي،  العبه  عقد  الماضي  الصيف  مدريد  ريال  وجدد 

عروض مودريتش الرائعة في الموسم المنصرم، جعلت النادي يجدد عقده عاما آخر.

وخاض مودريتش، الذي قاد منتخب بالده إلى وصافة النسخة األخيرة من كأس العالم في روسيا، 45 

مباراة الموسم المنصرم وسجل ثالثة أهداف.

في حفل شهد تخريج »3« دفعات من األكاديمية األولمبية القطرية

الشيخ جوعان يكرم منتسبي »ماجستير القانون الرياضي«

الذي  الرياضي،  القانون  في  الماجستير  برنامج  ويأتي 

يعتبر فريًدا من نوعه في المنطقة، بالتعاون مع جامعة 

الدولية  األولمبية  اللجنة  من  وباعتماد  اإلسبانية،  ليدا 

األولمبية  واألكاديمية  اآلسيوي،  األولمبي  والمجلس 

الرياضي )كاس(، واللجنة  الدولية، ومحكمة التحكيم 

من  الشهادة  اعتماد  إلى  باإلضافة  القطرية،  األولمبية 

دولة  في  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  ِقبل 

قطر.

البرنامج لكل  القطرية هذا  األولمبية  األكاديمية  وتتيح 

الرياضي، من حملة  القانون  من لدية رغبة في دراسة 

المجال  في  العاملين  المعتمدة  البكالوريوس  شهادات 

في  للعمل  التأهيل  في  للراغبين  وكذلك  الرياضي، 

المجال الرياضي، حيث تستمر الدراسة في البرنامج 

من  فصل  كل  في  أيام   4 بواقع  واحًدا،  ا 
ًّ

أكاديمي عاًما 

الفصول العشرة المقررة.

المتقدم  اإلدارة  دبلوم  برنامج  يخص  ما  في  أما 

من  البرنامج  فيعد  واألولمبية،  الرياضية  للمؤسسات 

ألول  بدأ  والذي  السنوية،  األكاديمية  أجندة  أعمدة 

األولمبية  اللجنة  أطلقته  عندما   ،2008 عام  في  مرة 

القطرية،  األولمبية  األكاديمية  في  ممثلة  القطرية، 

لتكون ضمن أول عشرين لجنة أولمبية في العالم، وأول 

البرنامج،  هذا  تطبق  وعربية  خليجية  أولمبية  لجنة 

ويتلقى منتسبو برنامج الدبلوم العديد من العلوم التي 

مثل  واإلدارية،  الرياضية،  حياتهم  مجال  في  تخدمهم 

والتخطيط  األولمبية،  الرياضية  المؤسسات  هيكلة 

األحداث  وإدارة  الرياضية،  للمؤسسات  االستراتيجي 

العلوم  من  وغيرها  الرياضية،  المؤسسات  في  الكبرى 

فصول  ستة  خالل  وذلك  الدارس،  يتناولها  التي 

للبرنامج.

من المنتظر أن يحسم االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خالل 

الدوحة  العاصمة  في  المقبل  االثنين  يوم  المقرر  اجتماعه 

مباريات  في  كامل  بشكل  التكنولوجيا  إدخال  رسمي  بشكل 

نجاح  بعد  الخط«  رجل  »روبوت  واعتماد   2022 العالم  كأس 

التجارب عليه في مونديال األندية األخير باإلمارات.

مؤخرًا  المونديال  حكام  أسماء  فيفا  في  الحكام  لجنة  وأعلنت 

لكنها لم تعلن عن استخدام تقنية »روبوت رجل الخط« ترقبًا 

العتمادها من »الفيفا« بشكل رسمي في اجتماع االثنين.

إنفانتينو  جياني  أن  البريطانية  صن«  »ذا  صحيفة  وأكدت 

من  اآللي«  شبه  »التسلل  نظام  اعتماد  يساند  الفيفا  رئيس 

ستنطلق  الذي  بالمونديال  الخط«  »رجل  الروبوت  خالل 

مبارياته في نوفمبر المقبل بعد سلسلة من التجارب في عدد 

من البطوالت الرسمية األخيرة.

كاميرات   10 يستخدم  الخط«  »رجل  روبوت  الصن:  وأضافت 

لتتبع 29 نقطة جسدية لكل العب بدقة عالية وسبق تجربته 

في مونديال األندية عام 2019 التي فاز بها ليفربول وكأس العرب 

في قطر نهاية العام الماضي وكأس العالم لألندية األخيرة في 

اإلمارات.وأشارت »الصن« إلى أن اإليطالي كولينا رئيس لجنة 

الحكام بالفيفا ينتقد استخدام مصطلح »روبوت التسلل« ويرى 

أن الحكام والمساعدين مازالوا مسؤولين عن اتخاذ القرارات في 

الملعب والتكنولوجيا تمنحهم فقط دعمًا التخاذ قرارات بشكل 

أسرع وأكثر دقة خاصة عندما يكون قرار التسلل صعبًا للغاية. 

عبير البوعينين مدير البطولة اآلسيوية التاسعة للجمباز الفني:

هدفنا تأكيد الريادة القطرية في تنظيم البطوالت الكبرى
آلسيوية  البطولة  مدير  البوعينين،  عبير  أكدت 

سعادتها   »2022 »قطر  الفني  للجمباز  التاسعة 

الستضافة  المختلفة  اللجان  من  المبذولة  بالجهود 

الحدث الكبير وخروجه في أفضل صورة.

صحفية:  تصريحات  في  البوعينين  وقالت 

الوصول  في  الجميع  لدى  كبيرة  رغبة  »هناك 

ألقصى  الدوحة  في  للجمباز  اآلسيوية  بالبطولة 

وفرت  المنظمة  اللجنة  ان  خاصة  النجاح،  درجات 

استضافة  أجل  من  والتجهيزات  المتطلبات  كافة 

ان  مؤكدة  التنظيم«  في  القطرية  الريادة  تعكس 

اخر  حول  وتوضيحات  شرح  من  عليه  االطالع  تم  ما 

ان  يؤكد  حدة،  على  لجنة  كل  لعمل  المستجدات 

هناك  وان  عليها،  المتفق  االستراتيجية  وفق  األمور 

البطولة  صالة  في  العمل  لتطورات  مستمرة  متابعة 

مع  تتماشى  التي  األمور  من  وغيرها  التدريب  واماكن 

قطر  ان  وتؤكد  للبطولة،  االمثل  النجاح  متطلبات 

مسبوقة  غير  استثنائية  بطولة  بتنظيم  ستقوم 

التاسعة. للنسخة 

االسيوية  للبطولة  المنظمة  اللجنة  عقدت  وقد 

الدوري  اجتماعها   2022 قطر  الفني  للجمباز  التاسعة 

المتعلقة  التحضيرات  اخر  على  الوقوف  أجل  من 

جميع  االجتماع  حضر  وقد  البطولة،  باستضافة 

اخر  مناقشة  خالله  وتم  المختلفة،  اللجان  رؤساء 

المستويات،  جميع  على  تقدم  من  احرازه  تم  ما 

وبحث سبل التغلب على أي معوقات تقف في طريق 

هذه  الستضافة  ممكنة  جاهزية  اقصى  إلى  الوصول 

اللجنة  تطمح  حيث  مسبوقة،  غير  بصورة  البطولة 

الفني  للجمباز  االسيوية  البطولة  خراج  ال  المنظمة 

في  عالميًا  الرائدة  قطر  ومكانة  بسمعة  يليق  بشكل 

القارية. البطوالت  تنظيم 

الفني  للجمباز  االسيوية  البطولة  منافسات  وتقام 

من   18-15 في  التاسعة  نسختها  في  الدوحة  في 

تحضيرات  وسط  اسباير،  قبة  تحت  الجاري  الشهر 

ظل  في  استثنائية  نسخة  تقديم  أجل  من  كبيرة 

حيث  البطولة،  تشهدها  التي  القياسية  المشاركة 

االكبر  هي  الدوحة  في  االسيوية  البطولة  ستكون 

يقرب  ما  بتواجد  االسيوية  المشاركة  مستوى  على 

21 دولة. من 

اللجنة  قيام  على  التأكيد  االجتماع  خالل  وتم 

واطالعه  اللجان،  الدائم مع بقية  بالتواصل  المنظمة 

المستمر  بالتقدم  المتعلقة  التفاصيل  كافة  على 

وصول  موعد  على  االتفاق  وكذلك  التحضيرات،  في 

الدوحة  إلى  البطولة  المشاركة وضيوف  المنتخبات 

للوصول  االستعداد  وايضًا  القادمة،  الفترة  خالل 

األمور  كافة  وتسهيل  الوفود  بعض  إلى  المبكر 

التدريب. ومالعب  االقامة  واماكن  بعملهم  المتعلقة 

{ جانب من اجتماع اللجنة المنظمة { عبير البوعينين 

  كتب           عادل النجار

المغيصيب رئيسا للجنة 
منتخبات »آسيوية السلة« تبدأ الوصول للدوحةالمنظمة.. ومؤتمر صحفي السبت

للبطولة  المحليُة  المنظمُة  اللجنُة  كشفت 

اللجان  تفاصيل  عن  للناشئين  اآلسيوية 

رئيس  المغيصيب-  سعد  محمد  ويأتي 

رئاسة  على  السلة  لكرة  القطري  االتحاد 

سعدون  يتولى  فيما  المنظمة..  اللجنة 

مهمة  العام،  السر  أمين  الكواري  صباح 

أحمد  ومشعل  اللجنة،  رئيس  نائب 

لجنة  ورئيس  البطولة  مدير  العنزي 

الكعبي  عجالن  ناصر  من  وكل  اإلعالم، 

أبوعيسى  ونبيل  المراسم،  للجنة  رئيًسا 

الجابر  سلطان  عبدالله  التسويق،  لجنة 

الهتمي  وعبدالرحمن  المالية،  اللجنة 

الدوسري  والسكن، وسيف  المعيشة  لجنة 

عنبر  ومحمد  الحكام،  للجنة  رئيًسا 

العلي  هارون  وخالد  اللوجستية،  اللجنة 

لجنة  المغني  وخالد  المتطوعين،  لجنة 

المنتخبات، والدكتور أحمد طنطاوي لجنة 

منسق  مجالوس  واناستاسيوس  المالعب، 

سكرتير  الكدش  وحسن  الدولي،  االتحاد 

اللجنة.

للبطولة  المنظمة  اللجنة  وتواصل 

ومتواصلة…  منتظمة  بصورة  اجتماعاتها 

في  صحفًيا  مؤتمًرا  السلة  اتحاد  ويعقد 

فندق  في  المقبل  السبت  ظهر  الـ12:00 

شتيجنبرجر الدوحة للكشف عن تفاصيل 

البطولة اآلسيوية.

في  المشاركة  الوفود  بدات  جانبها  من 

حيث  الدوحة،  إلى  بالحضور  البطولة 

الواصلين  أول  الفلبيني  المنتخب  كان 

المنتخبات  بعثات  وستقيم  أمس،  فجر 

المشاركة في فندقي ويندام وميلينيوم.

الذي  الفندق  هو  ويندام  فندق  وسيكون 

للناشئين..  الوطني  منتخبنا  فيه  سيقيم 

بصالة  المشاركة  المنتخبات  وستتدرب 

وستلعب  السلة..  لكرة  القطري  االتحاد 

المباريات بصالة نادي الغرافة.

في  البحريني  نظيره  مع  ُمنتخبنا  يلتقي 

اليوم  وفي  الجاري،  يونيو   12 مساء  الـ6:00 

منتخب  أمام  الثانية  مباراته  يلعب  التالي 

دور  ويختتم  مساًء،  الـ6:00  في  األسترالي 

في  الهندي  المنتخب  بلقاء  المجموعات 

الـ6:00 مساء يوم 14 الجاري. { محمد سعد المغيصيب

 كتب           عوض الكباشي

الفيفا يدرس الفكرة

الحكم »الروبوت« 
في مونديال »2022«

  كتب          محمد الجزار

كّرم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية، 
أمس، خريجي ماجستير القانون الرياضي ودبلوم اإلدارة الرياضية المنتسبين 

لألكاديمية األولمبية القطرية.. وقد شهد الحفل، الذي أقيم بمقر اللجنة 
األولمبية، تخريج ثالث دفعات لألعوام 2019، 2020، 2021 من برنامج ماجستير 

القانون الرياضي، وخريجي دبلوم اإلدارة الرياضية لدفعة عام 2021.

الدوحة          $
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صراع رباعي بين أستراليا وبيرو وكوستاريكا ونيوزيلندا على آخر البطاقات

تميز قطري في »الملحق اآلسيوي« المونديالي

كالعادة كان التميز القطري حاضرا بقوة في 

لمونديال  المؤهلة  اآلسيوي«  »الملحق  مباراة 

قطر 2022 والتي جمعت المنتخب األسترالي 

مع نظيره اإلماراتي على استاد أحمد بن علي 

في  العالم  كأس  بطولة  مالعب  أحد  بالريان 

قطر.

ممكنة  صورة  بأفضل  المباراة  خرجت 

الناحية  من  وكذلك  الفنية  الناحية  من 

جميع  بها  أشاد  بصورة  أيضا،  التنظيمية 

الحضور والذين عبروا عن سعادتهم باللعب 

ومعايشة  المونديالية  المالعب  أحد  على 

أجواء بطولة كأس العالم قطر 2022.

واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  وحرصت 

على   2022 مونديال  تنظيم  عن  المسؤولة 

صورة  بأفضل  المواجهة  هذه  من  االستفادة 

ممكنة من أجل الوقوف على كل اإليجابيات 

سلبيات  أي  تالفي  على  والعمل  والسلبيات، 

في  أمال  تحدث  قد  أخطاء  أي  وتصحيح 

صورة  أفضل  إلى   2022 بمونديال  الوصول 

ممكنة وتقديم نسخة إستثنائية كما وعدت 

في  صعوبة  أي  الجماهير  تجد  ولم  قطر. 

الوصول إلى ستاد احمد بن علي المونديالي 

سواء بالسيارات أو من خالل محطات المترو 

مدرجات  الملعب،وظهرت  من  جدا  القريبة 

استراليا واإلمارات بشكل رائع للغاية أضفى 

صورة مميزة على المواجهة التي كانت مثيرة 

داخل المستطيل األخضر.

حلم  رحلة  أستراليا  منتخب  واصل  وقد 

بتخطيه   2022 العالم  كأس  إلى  التأهل 

حيث   ،1-2 بنتيجة  اإلماراتي  األبيض  عقبة 

وايدين   )53( ايرفاين  جاكسون  له  سجل 

)84( هدفي أستراليا، في حين  هروستيتش 

أحرز كايو كانيدو )57( هدف اإلمارات.

مباراة  لخوض  األسترالي  المنتخب  وتأهل 

المركز  صاحبة  بيرو  أمام  العالمي  الملحق 

الجنوبية،  أميركا  تصفيات  في  الخامسة 

يونيو،   13 المقبل  االثنين  يوم  المباراة  وتقام 

على ستاد أحمد بن علي.

للعب  العالمي  الملحق  من  الفائز  وينتقل 

الرابعة،  المجموعة  ضمن  النهائيات  في 

والدنمارك  فرنسا  من  كل  أيضًا  تضم  التي 

وتونس.

عالميًا،   42 المصنفة  أستراليا،  وتسعى 

علمًا  السادسة،  للمرة  النهائيات  بلوغ  إلى 

 ،1974 أنها شاركت للمرة األولى في مونديال 

وفي النسخ األربع األخيرة.. أستراليا فسبق 

من  سابقة  نسخ  خمس  في  شاركت  أن 

 2014  ،2010  ،2006  ،1974 أعوام  المونديال 

في  وحيدة  مرة  الثاني  الدور  وبلغت  و2018.. 

.2006
اليوم  في  علي  بن  أحمد  ملعب  ويستضيف 

وتحديدا  وبيرو  استراليا  مواجهة  من  التالي 

بين  يجمع  آخر  دولي  ملحق  يونيو   14 يوم 

نيوزيلندا بطلة أوقيانيا مع كوستاريكا رابعة 

والوسطى  الشمالية  )أمريكا  كونكاكاف 

والكاريبي(. وسيصعد الفائز لمواجهة ألمانيا 

وإسبانيا واليابان في المجموعة الخامسة.

لملحق  تحضيراتها  آخر  نيوزيلندا  وخسرت 

بنتيجة  القدم  لكرة  العالم  لكأس  التأهل 

-1صفر من بيرو في مباراة ودية في برشلونة 

اعتبرها  هاي  داني  المدرب  لكن  األحد  يوم 

مصيرية  لمواجهة  للتحضير  مثالية  فرصة 

أمام  نيوزيلندا  ولعبت  كوستاريكا  أمام 

جماهير للمرة األولى منذ جائحة كوفيد19- 

لكنها  إسبانيول  بفريق  الخاص  االستاد  في 

أسفر  حتى  شباكها  نظافة  على  حافظت 

البادوال  جيانلوكا  هدف  عن  حارسها  خطأ 

التي  69... وستلعب نيوزيلندا،  الدقيقة  في 

و2010   1982 في  العالم  كأس  في  شاركت 

كوستاريكا  أمام  انتصار،  أي  تحقق  لم  لكنها 

في  النهائيات  في  مقعد  لحسم  الدوحة  في 

قطر.

{  من مباراة أستراليا واإلمارات  {  منتخب أستراليا يصطدم ببيرو {  فرحة الجماهير األسترالية بالفوز 

محمد الجزار كتب

تعود المواجهة الوحيدة في تاريخ المنتخبين إلى عام 2018 

عندما التقيا في نهائيات كأس العالم بروسيا بالجولة 

الثالثة بدور المجموعات، وحقق حينها المنتخب الملقب 

بـ األنكا )بيرو( الفوز بهدفين دون رد حمال توقيعهما كٌل من 

أندري كاريلو وباولو جيريرو.

وتخوض بيرو ملحق التصفيات من أجل التأهل لكأس 

العالم للمرة الثانية على التوالي، ففي عام 2017 فازت على 

نيوزيلندا في مباراتي ذهاب وعودة لتتأهل إلى نهائيات 

روسيا في ظهورها األول بكأس العالم منذ 1982 في إسبانيا.

في المقابل، ظهر المنتخب االسترالي بأداء باهب في 

مونديال روسيا 2018، بعد تحقيقه نقطة واحدة فقط من 

ثالث مباريات في دور المجموعات ولم يسجل العبوه سوى 

هدفين من ضربتي جزاء.

{  نهائي الملحق العالمي

تاريخ مواجهات استراليا وبيرو

غراهام آرنولد مدرب أستراليا:

مطالبون بالمزيد من الجهد
طالب غراهام آرنولد مدرب منتخب أستراليا 

العبيه ببذل المزيد من الجهد في مواجهة 

الملحق العالمي أمام بيرو، وذلك عقب الفوز على 

اإلمارات 2-1 يوم الثالثاء على ستاد أحمد بن 

علي في الدوحة، ضمن الملحق اآلسيوي 

من التصفيات.

وينتقل الفائز من الملحق العالمي 

للعب في النهائيات ضمن المجموعة 

الرابعة، التي تضم أيضًا كال من 

فرنسا والدنمارك وتونس.

وقال آرنولد: يجب أن تتحسن 

أكثر، أتوقع أن يحقق الفريق 

المزيد من التطور بعد هذه 

المباراة.

وأضاف: بالتأكيد نحن نتعامل 

مع كل مباراة بالتدريج، وأعتقد أن منتخب 

اإلمارات قدم مستوى جيدا للغاية، وكانت 

المباراة متقاربة، ولكننا استعددنا بصورة جيدة 

للغاية، وكان هنالك تناغم أكثر في أدائنا، وبعد 

هذه المباراة أتوقع أننا سنكون أفضل أمام بيرو.

وأردف بالقول: تركيزي كان على دفاعنا ألننا 

لم نكن جيدين في هذا الجانب، حيث تلقينا 

أهدافا في المباريات الودية األخيرة، كان يمكن أن 

نسجل المزيد، ولكن في بعض األحيان يجب 

أن تركز أكثر على اإلغالق الدفاعي لجعل األمور 

أصعب على الفريق المقابل.

آيدين هروستيتش صاحب هدف الفوز:

طموحنا الوصول للمونديال

عبر آيدين هروستيتش صاحب الهدف الثاني الثمين ألستراليا في 

على  فريقه  حققه  الذي  بالفوز  الكبيرة  سعادته  عن  االمارات  مرمى 

حساب نظيره اإلماراتي، ليتأهل بالتالي إلى الملحق العالمي في 

مواجهة بيرو.

كانت  لقد  المباراة:  بعد  صحفية  تصريحات  في  الالعب  وقال 

مباراة صعبة للغاية، وكنا ندرك جيدا أن المهمة لن تكون سهلة 

على اإلطالق.

اللعب  واصلنا  لكننا  نتلقاه  أال  ينبغي  كان  هدفا  تلقينا  وأضاف: 

أن  حيث  الفرصة،  انتهاز  في  ونجحنا  والقتال 

جميع  عمل  حصيلة  هو  سجلته  الذي  الهدف 

بالكثير  مررنا  بعدما  الفني،  والجهاز  الالعبين 

ولم تكن األمور سهلة.

لها  وسنستعد  بيرو  مباراة  ملف  سنفتح  اآلن 

وطموحنا  األهم  هدفنا  ألن  صورة  بأفضل 

 2022 لمونديال  الوصول  هو  الكبير 

ونتمنى أن يحالفنا التوفيق.

نيوزيلندا تبحث عن الظهور »الثالث«

تتطلع نيوزيلندا إلى مشاركة ثالثة بعد نسختي 1982 

و2010، فيما يحلم زمالء الحارس المخضرم كيلور 

نافاس بظهور سادس في المونديال، بعدما بلغ منتخب 

كوستاريكا ربع النهائي في نسخة 2014 قبل الخسارة أمام 

هولندا بركالت الترجيح.

وسيتأهل الفائز من الملحق الدولي بين كوستاريكا، 

رابعة تصفيات كونكاكاف )أميركا الشمالية والوسطى 

والكاريبي(، ونيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا، إلى كأس العالم 

لخوض غمار منافسات المجموعة الخامسة التي وصفت 

بـ»الحديدية« إلى جانب ألمانيا وإسبانيا واليابان.

{  نيوزيلندا تواجه كوستاريكا بالدوحة 

أعلنت لجنة الحكام باالتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« 

عن اختيار طاقم تحكيم قطري- إماراتي دولي للمشاركة 

في إدارة مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا في الملحق المؤهل 

14 يونيو  2022، التي تقام يوم  إلى نهائيات كأس العالم 

الطاقم  وضم  بالريان.   علي  بن  أحمد  استاد  في  المقبل 

الحكام القطريين الدوليين عبد الرحمن الجاسم )حكما 

رابعا( وسعود أحمد )حكمًا مساعدًا( كما ضم الطاقم كال 

من عبدالله المري )حكم فيديو( وخميس المري 

فيديو  )حكم  المري  وطالب  أول(  فيديو  )حكم 

ثانيا(. 

محمد  الدولي  االماراتي  الحكم  الطاقم  ويقود 

عبدالله حسن، وضم مواطنيه محمد أحمد 

المهري  حسن  أول(  )مساعدا  يوسف 

)مساعدا ثانيا(.

اروابارينا مدرب المنتخب اإلماراتي:

علينا اآلن التفكير في المستقبل

قال رودولفو اروابارينا مدرب المنتخب اإلماراتي: الالعبون 

قدموا كل ما لديهم، وقد أظهروا احترافية عالية على 

مدار األسبوعين الماضيين خالل المعسكر التدريبي، 

وخالل مباراة أستراليا.

وتابع: قدمنا مستوى جيد طوال 75 دقيقة، 

وكان العبونا في أتم تركيزهم، وبشكٍل عام 

قدم المنتخب اإلماراتي مباراة جيدة، حيث 

كنا نبحث عن نقاط ضعف في المنتخب 

األسترالي. وكشف: حظينا بفترات جيدة، 

وكذلك حظي الفريق المقابل بفتراتهم 

الجيدة. تراجعنا قلياًل في القوة البدنية 

والقدرة على التحمل في آخر 15 دقيقة، 

وبدأنا في فقد الكرات التي لم نكن نفقدها 

قبل ذلك. وختم: هذه نهاية فصل، وعلينا اآلن 

التفكير في المستقبل، لدينا الكثير من الالعبين 

الشباب، وعلينا مواصلة التحسن والعمل الجاد.

طاقم تحكيم قطري ـــ إماراتي للملحق »العالمي«

{  عبد الرحمن الجاسم

استاد أحمد بن علي المونديالي يستضيف مباراتي »الملحق« 13 و14 يونيو 
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ترعى »انهض واستمر«

عرض ترفيهي في سوق واقف

أعلنت Ooredoo أنها ستكون راعي االتصاالت للعرض الترفيهي 

Wellness تحت عنوان »انهض   974 الهادف الذي تنظمه شركة 

واستمر«. 

مسرح  في   2022 يونيو  و11   10 يومي  العام  هذا  عرض  ويقام 

فقط،  العربية  باللغة  وسيقّدم  واقف.  بسوق  ناصر  عبدالعزيز 

الصعوبات  إلى  النظر  على  األفراد  تشجيع  إلى  يهدف  وهو 

والتحديات على أنها فرصة للتعلم والنمو والنجاح.

وتتمثل رؤية Wellness 974 في نشر الوعي حول أهمية العافية 

والسالمة وتعزيز الروح اإليجابية على صحة األفراد، وتهدف إلى 

الوصول إلى جميع قطاعات المجتمع من المدارس والمؤسسات 

والقطاعات األوسع. 

شاكر  السعودي  الكوميدي  الممثل  العرض  في  وسيشارك 

 )Your Only Wish برنامج  في  الترفيهي  )الفنان  الشريف 

كما   ،Arabs Got Talent( برنامج  في  )الفائز  صالح  وسبايدر 

المجتمع.  من  ملهمة  نجاح  قصص  سرد  الفعالية  ستتضمن 

وسيتمكن الحاضرون أيضًا من زيارة مقهى ومتجر العافية.

إدارة  مديرة  المهندي،  خالد  موزة  قالت  العرض،  رعاية  وحول 

في  االستراتيجي  واإلعالم  والرعايات  االجتماعية  المسؤولية 

بين  تجمع  كونها  الفعالية،  هذه  برعاية  »سعداء   :Ooredoo
في  يوم  كل  نواجهه  هامًا  موضوعًا  وتعالج  والفائدة  الترفيه 

حياتنا، ونحن نحرص في Ooredoo على تقديم الدعم والرعاية 

استراتيجيتنا  مع  تنسجم  التي  الهادفة  المبادرات  هذه  لمثل 

للمسؤولية االجتماعية، وتسعى إلى دعم أفراد المجتمع وتعزيز 

الذهنية،  أو  الجسدية  سواء  وعافيتهم،  وصحتهم  سالمتهم 

وتنميتهم في مختلف المجاالت«. 

 974 شركة  مؤسس  الحنزاب،  الجازي  قالت  جانبها،  ومن 

Wellness: »نشكر Ooredoo على تجديد رعايتها لفعاليات 974 
دعم  على  حرصهم  ونثّمن  التوالي،  على  الثاني  للعام   Wellness
تعزيز  إلى  خاللها  من  نسعى  التي  الهادفة  العروض  هذه  مثل 

صحة األفراد النفسية وسعادتهم وتطويرهم«.

لجاليري المرخية

معرض فني عبر اإلنترنت

المقطوعات  هذه  في  أحمد  يهدف 

المشاعر  نقل  إلى  الموسيقية 

بالموسيقى،  المرتبطة  والعواطف 

المطلق  بالتوازن  إحساس  عن  باحًثا 

نطاق  في  والتركيز  العفوية  بين 

الذهبية. النسبة 

أسعى  عقيل:  يقول  السياق  هذا  وفي 

لألحرف  صورة  تقديم  إلى  أعمالي  في 

والطاقة  المشاعر  تنقل  العربية، 

نًصا  المشاهد  يرى  ال  بحيث  الروحية، 

أو صورة معينة، ولكن بداًل من  واضًحا، 

ذلك، تثير ردوًدا معينة داخل المشاهد. 

العربي  الخط  أن  كيف  أنقل  أن  أود 

ممزوجة  روحية  حالة  الحقيقة  في  هو 

تطوير  خالل  من  ذلك  أحقق  بالتصوف. 

التجريد الرسومي، واستخدام األشكال 

القماش  سطح  على  توضع  التي 

ويستمر  المشاعر.  من  وفرة  وتوصيل 

عبر  المقبل  يوليو   1 حتى  المعرض 

https://www.artsy.et/partner/ موقع 

 .al-markhiya-gallery
في  تخرج  أحمد  عقيل  أن  إلى  يشار 

ويقيم  حلب  في  الجميلة  الفنون  كلية 

بدأ  حيث  بلبنان.  بيروت  في  حالًيا 

بالخط العربي في سن مبكرة، واستمر 

العربي  بالخط  اهتمامه  تطوير  في 

والفكرية  الفلسفية  الوسائل  خالل  من 

العربية  الثقافة  برسائل  المتعلقة 

الموسيقى  إلى  استناًدا  واإلسالمية، 

من  وتحويلها  »المقامات«  العربية 

عقيل  وشارك  البصري.  إلى  الصوت 

في  المعارض  من  العديد  في  أحمد 

جميع أنحاء العالم.

في  الفنية  أعماله  على  العثور  يمكن   

ولبنان  سوريا  في  خاصة  مجموعات 

السعودية  العربية  والمملكة  والكويت 

وقطر  المتحدة  العربية  واإلمارات 

والنمسا  األميركية  المتحدة  والواليات 

وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا.

الدوحة           $

الدوحة           $

يقيم جاليري 
المرخية عبر 

اإلنترنت على موقع 
Artsy، ابتداء من 
اليوم المعرض 

الشخصي للفنان 
السوري عقيل أحمد 

»استعارة ثابتة« 
الذي يستعرض 

خالل سلسلة 
من اللوحات 

»استعارة اإليقاع« 
باستخدام أشكال 

الصوت والشعر 
والموسيقى.

يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

نهارا  جدا  حار  إلى  حارا  اليوم  الطقس 

يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على 

البحر،  عرض  في  عالق  غبار  مع  الساحل 

وحركة الرياح على الساحل أغلبها شمالية 

غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح 

بين 5 عقد و15 عقدة.. ويكون معدل الرؤية 

األفقية بين 4 و8 كم، وتتراوح درجة الحرارة 

في الدوحة ما بين 30 و47 درجة مئوية.

لشركة الخييلي الفنية

مسلسل عربي يجسد معاناة 
الفلسطينيين بإنتاج قطري

أعلنت شركة الخييلي لإلنتاج الفني )قطرية(، ممثلة 

برئيس مجلس إدارتها المخرج والمنتج ناصر منصور 

الدوسري عن تصديها في خطتها اإلنتاجية القادمة إلنتاج 

مسلسل عربي ضخم يضم نخبة من نجوم الوطن 

العربي ويروي جزءا من معاناة الشعب الفلسطيني على 

وجه الخصوص، وبقية شعوب المنطقة في دول المواجهة 

بشكل عام، مضيفًة 

إلنتاجاتها األربعة 

السابقة، إنتاجًا هو 

األضخم بينها.

فبعد أن عالج الجزء األول 

من مسلسل حضور 

لموكب الغياب النشأة 

التاريخية للخنجر 

المدسوس )الصهيونية( 

في خاصرة األمتين 

العربية واإلسالمية 

)فلسطين( تزامنًا مع 

تحول إمارة شرق األردن 

إلى المملكة األردنية 

الهاشمية ونزوح بعض الشعب الفلسطيني إليها عقب 

النكبة ومن ثم النكسة ورصد حياة الشراكة في تالزم المسار 

األردني الفلسطيني وصواًل للسبعينات، يرصد الجزء الثاني 

من المسلسل حضور لموكب الغياب خروج الفصائل 

الفلسطينية من األردن مرورًا بسوريا، وصواًل إلى لبنان، حيث 

يستقر أبطال العمل كايد )جهاد عبدو( ووليد )منذر رياحنة(، 

وعائلتيهما سكينة )رشا بالل( وأميمة )عهد ديب( ونواف وهدلة 

في مخيم تل الزعتر، بينما تلجأ بطلة العمل الصهيونية 

داليا )جفرا يونس( إلى أميركا وتبقى على تواصل مع حبيبها 

كايد وتعود إليه لإلقامة إلى جانبه في لبنان أثناء فترة 

صعبة جدًا من حياة نضال الشعب الفلسطيني في لبنان 

وسوريا. تلقي الحرب األهلية اللبنانية بظاللها الدموية على 

البالد، لبنانيين وفلسطينيين لتنشأ لدينا قصص درامية 

جديدة ومثيرة ومشوقة يتشارك فيها أبطالنا األساسيون 

المذكورون أعاله، مع أبطال جدد من لبنان وسوريا ومصر 

والخليج العربي، يرصد العمل شبكة عالقاتهم الدرامية 

المتشابكة وصواًل للعام 1990 ما بعد اتفاق الطائف انتهاًء 

بأوسلو، وستعلن الشركة عن ترشيحات نجومها في وقت 

الحق وبعد إتمام كتابة النص بالكامل. جدير بالذكر أن 

العمل من تأليف الكاتب السوري محمد ماشطة، ومن إخراج 

المخرج القطري ناصر منصور الدوسري، وقد تم توقيع 

العقود بين الطرفين بتاريخ السادس من شهر أكتوبر من 

العام الفائت 2021 أثناء وجودهما في مدينة عمان األردنية 

للمشاركة في مهرجان اإلعالم العربية في دورته الرابعة دورة 

القدس، على أن يتم تسليم كامل النص خالل عام كامل من 

تاريخ توقيع العقد.

الدوحة           $

تواصل فعاليات يوم البيئة العالمي

العثور على شباك 
تغطي الشعاب المرجانية

تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي فعالياتها احتفااًل بيوم 

البيئة العالمي بمجمع طوار مول، تحت شعار »ال نملك سوى 

أرض واحدة« للتأكيد على أهمية تظاهر الجهود المجتمعية 

والرسمية واألهلية للمحافظة على بيئة قطر، وصيانة كافة 

الحالية  لألجيال  وصحية  وسليمة  آمنة  وجعلها  عناصرها، 

مسرح  توعوية  عروض  على  الفعالية  وتشمل  والقادمة. 

الزراعة  وتعليم  التلوين  وقسم  لألطفال  ومسرحيات  للدمي 

ومسابقة بيئية للجمهور، وقد شهدت الفعاليات إقبااًل واسعا 

من الجمهور منذ انطالقها، والتي تستمر حتى يوم 10 يونيو 

الجاري.

كرتونية  شخصيات  تجول  أهمها  للجمهور  فقرات  وتتوفر 

ومسابقات  مسرحية  وعروض  بالفعالية  الجمهور  بين 

تثقيفية والعاب حركية وفقرات فنية متنوعة عن البيئة.

الخور  وحدة  تمكنت 

إلدارة  التابعة  البحرية 

بوزارة  البحرية  الحماية 

البيئة والتغّير المناخي

التفتيشية  جوالتها  خالل 

على  العثور  من  االعتيادية 

البريسم  نوع  من  شباك 

الشعاب  على  مرمية 

النوف(،  )فشت  المرجانية 

والتحفظ  بإزالتها  قامت  وقد 

عليها.

البحر  ومرتادي  الصيادين  بالسادة  الوزارة  وتهيب 

االقتراب  وعدم  المرجانية  الشعاب  عن  االبتعاد  بضرورة 

بهدف  القانون  حددها  التي  المسافة  في  إال  والصيد  منها 

حمايتها.

{ المخرج ناصر الدوسري
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)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

زواج أحمد بن سعود آل عبدالرحمن آل ثاني

ودامت ديار آل ثاني عامرة باألفراح
سعود  بن  محمد  الشيخ  تعالي  الله  بإذن  له  المغفور  أبناء  احتفل 

بهذه  وأقاموا  سعود،  بن  أحمد  نجلهم  بزواج  ثاني  آل  عبدالرحمن  آل 

الشيوخ  السعادة  أصحاب  من  عدد  حضره  زواج  حفل  المناسـبة 

التـــــهاني  أجمل  قدمـــــوا  الذين  واألصدقاء  األهل  من  ولفيف  والوزراء، 

$ خالص األمنيات القلبية  والتبريكات للمعرس..  وتزف أســـرة 

ملؤها  سعيدة  زوجية  حياة  له  متمنين  سعود،  بن  أحمد  للمعرس 

الفرح والسرور، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة..

وألف مبروك..

أفراح ومناسبات22 السنة )27( - الخميس 10 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 9 يونيو 2022م العدد )9775(

زواج أحمد بن سعود آل عبدالرحمن آل ثاني
)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 
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قسمة!
يروي »ناثان أوسوبيل« في كتابه »مجموعة 

قصص شعبية«، القصة التالية:

اختلف قط وكلب حول قطعة جبن كل يرى 

أنه أحق بها من اآلخر، وعندما احتدم بينهما 

الخالف قررا أن يذهبا إلى الثعلب ليقسمها بينهما 

بالعدل!

فقال لهما الثعلب: جئتما إلى القاضي العادل، 

وتناول سكينة وقسمها إلى قطعتين.

فقال الكلب: ولكن قطعة القط أكبر! 

فقال له الثعلب: أنت على حق، وأخذ قطعة القّط 

وقضم منها قضمًة.

فقال القّط: اآلن صارت قطعة الكلب أكبر! 

فقال الثعلب: أنت على حق أيضًا، وأخذ قطعة 

الكلب وقضم منها قضمة.

وهكذا ظاّل يراجعانه، فيقضم من الجبن، حتى 

أكله كله أمام ناظريهما!

 ليس كل شخص أهاًل ليدخل حكمًا في 

الخالفات، البعض كالخياطين يصلحون الثقب 

الموجود في الثوب، والبعض كآالت الحفر، كل 

تدخل منهم يزيد من عمق الهّوة!

 وألنها الحياة، تقع الخالفات دومًا بين الناس، 

وقد يحتاجون إلى من يقّرب بينهم وجهات 

النظر، ويدّور الزوايا، ولكن اختيار األشخاص 

الذين ندخلهم في خالفاتنا يجب أن يكون دقيقًا 

كاختيار األشخاص الذين ندخلهم إلى حياتنا، 

وإال تحّول األمر إلى نشر غسيل وفضائح، وما منه 

فائدة غير أن الخطوات ستتباعد أكثر مما كانت 

متباعدة أصاًل!

 الشخص الذي نلجأ إليه لحّل مشكلة يجب أن 

يكون أواًل غير مستفيد من بقاء هذه المشكلة!

كان أحد الجزارين يطرق بالفأس على عظمة 

فخذ البقرة ليكسرها، فتطايرت منها قطع 

صغيرة دخلت إحداها في عينه، فقصد طبيب 

القرية الوحيد الذي عرف المشكلة منذ أول 

لحظة، ولكنه أعطى الجزار قطرًة ليستخدمها 

وأمره أن يراجعه كل يومين!

وبالفعل كان الجزار يحضر كل يومين حاماًل 

معه اللحم إلى الطبيب، فكان يجدد له العالج 

الذي لم يكن عالجًا أصاًل.

وبعد فترة جاء الجزار إلى الطبيب فلم يجده، 

ووجد ابنه الذي يدرس الطب أيضًا، فألقى االبن 

نظرًة سريعة في عين الجزار، وقال له: مشكلتك 

بسيطة، وقام بانتزاع العظمة من عينه.

عندما حضر األب، أخبره ابنه بما حدث، فقال 

األب البنه: أرني كيف ستأكل اللحم بعد اليوم!

صـــوديـــوم فـــي غـــالف عـــطارد

كشفت دراسة أميركية أن الرياح الشمسية 

قد تكون هي السبب في احتواء الغالف الجوي 

لكوكب عطارد على الصوديوم.

ال يوجد جسم في النظام الشمسي يتعرض 

حيث  عطارد،  من  أكبر  بقوة  الشمس  لرياح 

عن  للكوكب  المغناطيسي  المجال  ينحرف 

المشحونة  الجسيمات  من  الشمس  مجرى 

مسافة  على  الشمسية«  »الرياح  كهربائًيا 

وهي  عطارد،  سطح  من  فقط  كيلومتر   1000
نقطة تسمى المغناطيسية.

المجال  خطوط  الشمسية  الرياح  وتحمل 

عند  وتنحني  للشمس  المغناطيسي 

تكون  وعندما  عطارد،  بخطوط  اصطدامها 

الخطوط  هذه  تنكسر  مناسبة،  الظروف 

في  عطارد  خطوط  مع  وتلتقي  المنحنية، 

حدث يسمى »إعادة االتصال المغناطيسي«، 

للجسيمات  يمكن  االتصال،  إعادة  وأثناء 

المجال  تخترق  أن  الشمسية  الرياح  من 

عمليات  وتسمى  لعطارد،  المغناطيسي 

التدفق  نقل  بـ»أحداث  هذه  الجسيمات  نقل 

.»)FTEs(

أوف  »جورنال  في  ُنشرت  دراسة  وفي 

الفريق  تحقق  ريسيرش«،  جوفيزيكال 

البحثي بقسم علوم وهندسة المناخ والفضاء 

التدفق  أحداث  تأثير  من  ميشيجان  بجامعة 

البيانات  باستخدام  الكوكب  سطح  على 

الفضاء  مركبة  بواسطة  جمعها  تم  التي 

وبيئة  عطارد  سطح  تدرس  التي  »ميسنجر« 

التابعة  الجيولوجية  والكيمياء  الفضاء 

عطارد  حول  دارت  والتي  ناسا،  لوكالة 

مطياف  وسجل  و2015.   2011 عامي  بين 

)مطياف  المركبة  متن  على  األيونات  كتلة 

المحلية  الوفرة  السريع(،  للتصوير  البالزما 

ذلك  في  بما  الصوديوم،  مجموعة  أليونات 

واأللمنيوم  والمغنيسيوم  الصوديوم  أيونات 

مقياس  قام  الوقت،  نفس  وفي  والسيليكون. 

بقياس  المركبة  متن  على  مغناطيسي 

مهمة  خالل  المحلية  المغناطيسية  البيئة 

 3 السيناريو  هذا  وحدث  المدارية،  ميسنجر 

 

سمنة المراهقة.. تسبب السكري
أن  على  أدلة  جديدة  أميركية  دراسة  أظهرت 

السمنة في مرحلة المراهقة تساهم في اإلصابة 

بداء السكري من النوع األول، وهو األقل شيوعًا، 

أن  تكشف  التي  الدراسات  إلى  تضاف  التي 

السكري  لمرض  معروف  خطر  عامل  السمنة 

من النمط الثاني.

من  يقرب  ما  شملت  التي  الدراسة،  ووجدت 

1.5 مليون مراهق، أن أولئك الذين يعانون من 
أكثر  كانوا  المراهقة  خالل  المفرطة  السمنة 

لدى  األول  النوع  من  بالسكري  لإلصابة  عرضة 

في  هم  بمن  مقارنة  الرشد،  سن  في  الشباب 

نطاق الوزن الطبيعي.

وقال الخبراء، إن النتائج تضيف إلى الدليل على أن 

السمنة تعتبر عامل خطر لإلصابة بمرض السكري 

من النوع األول.

في  الباحثين  كبير  مارتن،  فرانك  أفاد  السياق،  هذا  وفي 

غير  منظمة  )وهي   ،JDRF لمنظمة  التابع  األبحاث  مركز 

األبحاث  بأن  األول(،  النمط  السكري  مرض  أبحاث  تمول  ربحية 

ركزت  األول  النوع  من  السكري  ومرض  السمنة  حول  السابقة 

بشكل كبير على األطفال، لكن تربط النتائج الحالية السمنة في 

سنوات المراهقة بمرض السكري من النوع األول في مرحلة البلوغ.

الدراسة،  الباحثين وأحد المشرفين على  من جانبه، أشار كبير 

جلعاد تويج، إلى أن األسباب التي تجعل السمنة تزيد من خطر 

اإلصابة بالنوع األول من السكري غير معروفة، لكن االعتقاد السائد 

بمرض  لإلصابة  وراثية  قابلية  لديهم  األشخاص  بعض  أن  هو 

السكري النمط األول، وقد تؤدي السمنة إلى تطور المرض.

وأضاف أن هناك نظريات مختلفة حول اآللية الدقيقة لحدوث ذلك 

المزمنة في  االلتهابات  السمنة تغذي  أن  المثال،  منها على سبيل 

الجسم، مما قد يساهم في رد الفعل المناعي غير الطبيعي الذي 

يميز مرض السكري من النوع األول.

في  بما  أخرى،  تأثيرات  أيًضا  لها  السمنة  أن  إلى  الباحثون  وأشار 

ذلك نقص فيتامين )د( والتغيرات في التركيب البكتيري لألمعاء، 

التي يمكن أن تضعف وظيفة المناعة.

وأكد الباحثون أن النتائج المتوصل إليها تتماشى مع التفكير العام 

حول أسباب مرض السكري النمط األول، وهو وجود ضعف وراثي، 

ثم التعرض لعامل بيئي يحفز المناعة على االنقالب ضد الجسم.

خريطة ألشجار الهيمااليا

استخدم باحثون صينيون بيانات األقمار الصناعية 

للغطاء الشجري بدقة 30 مترا، لرسم خريطة النطاق 

المحقق لألشجار الممتدة لـ2400 متر على طول جبال 

الهيمااليا، التي تعد واحدة من أغنى بيئات النباتات 

المتوطنة على ارتفاعات شاهقة في العالم.

وحسب مقالة بحثية نشرت في مجلة )نيتشر إيكولوجي 

آند ريفوليوشن(، يمثل خط األشجار الحراري االرتفاع 

األقصى الممكن الذي تحدده درجات الحرارة في موسم 

النمو، ويعتبر هذا الخط مؤشرا وسجال لالحترار المناخي 

السريع في المناطق ذات االرتفاعات العالية.

 كما كشف الباحثون من معهد أبحاث هضبة التبت 

التابع لألكاديمية الصينية للعلوم، أن حد النطاق 

المحقق لألشجار مرتفع بحوالي 800 متر على شرقي 

جبال الهيمااليا مقارنة مع ارتفاعه على غربي ووسط 

الهيمااليا.

وقد وصلت األشجار إلى مواقعها على خط األشجار 

الحراري في أكثر من 80 في المائة من الحاالت على شرقي 

جبال الهيمااليا، غير أنها غائبة عن موقع خط األشجار 

على غربي ووسط الهيمااليا.

وتتوقع المقالة البحثية أن تهاجر األشجار صعودا لنحو 

140 مترا على شرقي الهيمااليا بنهاية القرن الحادي 
والعشرين.

شاحن موّحد
اتفقت دول االتحاد األوروبي السبع والعشرون مع النواب األوروبيين 

الثالثاء على فرض شاحن سلكي موّحد للهواتف الذكية واألجهزة 

اللوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية في 

غضون عامين ونصف العام، وسط استياء شركة »آبل« التي 

عارضت هذا اإلجراء.

وأوضح البرلمان األوروبي في بيان أن »المستهلكين لن يحتاجوا بعد 

اآلن بموجب القواعد الجديدة إلى جهاز وسلك مختلفين للشحن 

كلما اشتروا جهازًا جديدًا، إذ سيكون بإمكانهم استخدام شاحن واحد 

لكل أجهزتهم اإللكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم«. 

وأضاف البيان أن »الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية وأجهزة القراءة 

اإللكترونية وسماعات األذن والخوذ والكاميرات الرقمية ووحدات 

التحكم بألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة، في 

حال كانت قابلة إلعادة الشحن بواسطة سلك، ينبغي أن تكون 

مزودة بحلول خريف 2024 بمنفذ يو إس بي من النوع سي، بغض 

النظر عن الشركة المصّنعة«. 

وُيتوقع أن ُتفرض متطلبات مماثلة بالنسبة إلى أجهزة الكمبيوتر 

المحمولة »في غضون 40 شهرًا من دخول النص حيز التنفيذ«، أي 

بحلول عام 2026.


