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کثیر من املکافآت بانتظارکم مع نجوم
الذکرى السنویة

تطبق الشروط واألحکام. 

یسري العرض من 1 یونیو
لغایة 30 یونیو 2022.

 www.retaj-hotels.com

ج��ال��ت��ه ج���ل���وس  ذك������رى  ب��م��ن��اس��ب��ة  األردن  م���ل���ك  ي��ه��ن��ئ  ال���س���م���و  ص���اح���ب 

د. المري يؤكد تبني دولة قطر نهجا مستداما 

تحـديـث بـيـئـة العـمـل

جنيف - قنا - أكد سعادة الدكتور علي بن 

قطر  دولة  تبني  العمل،  وزير  المري  صميخ 

نهجا مستداما لتطوير وتحديث التشريعات 

مشددا  العمل،  بيئة  وتحسين  والقوانين 

على أن تحسينات بيئة العمل جاءت ضمن 

بطولة  تنظيم  شكل  فيما   ،2030 قطر  رؤية 

كأس العالم FIFA قطر 2022، عامال مهما في 

تسريع وتيرة تطوير التشريعات العمالية.

خالل  له  كلمة  في  الوزير،  سعادة  وأوضح 

العمل  وزارة  نظمتها  التي  الحوارية  الندوة 

قطر:  في  العمل  »إصالحات  عنوان  تحت 

رؤية  صياغة  في  يساهم  الثالثي  التعاون 

 110 الدورة  هامش  على  أمس،  مشتركة« 

في  المنعقدة   2022 الدولي  العمل  لمؤتمر 

بين  المتميزة  الشراكة  أن  حاليا،  جنيف 

دولة قطر ومنظمة العمل الدولية والعديد من 

المنظمات الدولية، خالل السنوات الماضية، 

بالدولة،  العمل  ببيئة  االرتقاء  في  ساهمت 

مشيرا إلى أن اتفاق التعاون الفني الذي وقعته 

قطر ومنظمة العمل الدولية، عام 2017، شكل 

دافعا رئيسا في تعزيز تلك الشراكة.

استضافت،  قطر  دولة  أن  إلى  سعادته  ونوه 

من  الوفود  مئات  الماضية،  السنوات  خالل 

المنظمات العمالية الدولية لالطالع على واقع 

به  قامت  الذي  الدور  مثمنا  فيها،  العمل  بيئة 

العام  الرأي  أمام  الحقيقة  نقل  في  الوفود  تلك 

العالمي.

من  »بالرغم  قائال  العمل  وزير  سعادة  ونبه 

التحسينات والتحديثات التي قامت بها دولة 

رأينا  ولألسف  أنه  إال  العمل،  قطاع  في  قطر 

بعض الحمالت المشبوهة لتشويه الحقيقة 

اإلصالحية  الخطوات  أهمية  من  والتقليل 

قطر،  دولة  أن  مؤكدا  قطر«،  بها  قامت  التي 

حوار  أي  على  منفتحة  العمل،  بوزارة  ممثلة 

دولة  في  العمل  بيئة  لتطوير  بناء  نقاش  أو 

أمام  مفتوحة  األبواب  جميع  أن  ومبينا  قطر، 

جميع المنظمات واالتحادات العمالية لتقديم 

االقتراحات والتشاور حول القضايا العمالية.

لألسف رأينا 
بعض الحمات 

المشبوهة 
لتشويه 

الحقيقة 

األبواب مفتوحة 
للمنظمات 
واالتحادات 

لتقديم 
االقتراحات

المونديال 

سرع وتيرة 

تطوير 

التشريعات 

العمالية

مشتريات الصناديق
تقود البورصة لالنتعاش

الج��ي��ش
 اللب��ن���ان���ي 

مـــــســـــاعـــــدات 
ـــــــة  ـــــــي ـــــــذائ غ
قطرية جديدة

 دي������وان 
الخدم��ة الم�دن��ية 

مـــــــقـــــــابـــــــالت 
ـــف  ـــوظـــي ـــت ـــل ل
ــجــمــارك  فـــي ال

الدوحة - قنا - في مدح خير البرية، 

والتغني بشمائل الحبيب المصطفى 

الهادي البشير والسراج المنير، سيدنا 

محمد صلى الله عليه وسلم، بأجزل 

العبارات وأقواها لفظا ومعنى، استطاعت 

دولة قطر أن تضيف لمدونة المديح 

النبوي ما يزيد على 5 آالف قصيدة من 

الشعر الفصيح والنبطي عبر جائزة كتارا 

لشاعر الرسول. وبعيدا عن المتوجين 

بجائزة كتارا لشاعر الرسول، فقد 

قدمت الجائزة لمدونة المديح النبوي 

منذ انطالقتها في دورتها األولى عام 2016 

وحتى إعالن الدورة السادسة مؤخرا، 5181 

قصيدة في الشعر الفصيح والنبطي .

 جائزة »كتارا« 
لشاعر الرسول 

 »5« آالف قصيدة 
ــنــبــي  فــــي مـــــدح ال

هروب  ظاهرة  أن  وقانونيون  مواطنون  أكد 

المستقدمين  من  والعمال  الخادمات 

ما  الماضية  الفترة  خالل  تفاقمت 

يستدعي من الجهات المختصة التدخل 

التي  الظاهرة  هذه  ووقف  الحلول  إليجاد 

واقتصادية  اجتماعية  مخاطر  تشكل 

استطالع  خالل  وشددوا  المجتمع.  على 

العقوبة  تغليظ  أهمية  على   $ لـ  رأي 

على  يشجعهم  ومن  الهاربة  العمالة  ضد 

أفراًدا  كانوا  سواء  المأوى،  لهم  ويوفر  ذلك 

الرقابة  تشديد  ضرورة  مع  شركات،  أو 

على الشركات الخاصة بتشغيل العمالة 

العاملة  وإلزام  المبيت  بنظام  أو  بالساعة 

تسليم  أو  عليها  القبض  حال  العامل  أو 

نفسها للجهات المختصة بنفقات تذكرة 

العودة أو إلزام الفرد أو الشركة التي قامت 

بإيوائها بسداد نفقات ترحيلها، داعين إلى 

تشديد الحمالت التفتيشية على العمالة 

الهاربة واتخاذ اإلجراءات القانونية ضدهم 

وضد من يقوم بتشغيلهم.

التوعية  حمالت  تكثيف  بضرورة  وطالبوا 

بتنظيم   2015 لسنة   )21( رقم  بالقانون 

دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والعقوبات 

ومن  الهاربة  العاملة  إيواء  على  المترتبة 

لما  الهاربات،  بالخادمات  يستعين 

المجتمع  وعلى  عليهم  خطر  من  يشكلن 

ككل.

مواطنون يطالبون بتغليظ العقوبات 

الــــعــــمــــالــــة الــــهــــاربــــة
»الداخلية«: 

إيواؤهم 
وتشغيلهم 

مخالف 
للقوانين

محمد أبوحجر كتب

تستضيفه القوات المسلحة التركية 

د. العطية يشهد اختتام 
تمرين »إفيس 2022«

إقامة حفل تضمن جولة تفقدية لرئيس األركان

وصول سفينة تدريب 
المرشحين »الشمال« إلى الدوحة

جـامـعـة قطر تقفز للمرتبة »208« 

بورصة قطر



السنة )27( - الجمعة 11 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 10 يونيو 2022م العدد )9776( نبض الوطن2

بمناسبة ذكرى جلوس جاللته

صــاحـــب الســمـــو
يهــــنــئ ملــك األردن

 

حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد 

الملك  إلى أخيه جاللة  برقية تهنئة 

الحسين،  ابن  الثاني  عبدالله 

الهاشمية  األردنية  المملكة  ملك 

جلوس  ذكرى  بمناسبة  الشقيقة، 

جاللته.

نـــائـــب األمـيـــر 
يهـــنـئ مــلـك األردن

الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب األمير، 

الملك عبدالله  إلى جاللة  برقية تهنئة 

المملكة  ملك  الحسين،  ابن  الثاني 

األردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة 

ذكرى جلوس جاللته.

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره األردني

الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني، 

دولة  إلى  تهنئة  برقية  الداخلية، 

الخصاونة،  هاني  بشر  الدكتور 

األردنية  المملكة  وزراء  رئيس 

ذكرى  بمناسبة  الشقيقة،  الهاشمية 

جلوس الملك.

مناقشة التطورات االقتصادية واالستثمارية 

الكواري يجتمع مع وزير الدولة 
للتجـــارة الـــدولـيـــة البريــطـــاني

السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

المالية،  وزير  الكواري،  أحمد  بن  علي 

رانيل  السيد  سعادة  مع  أمس، 

للتجارة  الدولة  وزير  جاياواردينا 

الذي  المتحدة،  المملكة  في  الدولية 

يزور البالد حاليا.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

التعاون،  وأوجه  الثنائية  العالقات 

ذات  الموضوعات  من  عدد  ومناقشة 

التطورات  وأهم  المشترك،  االهتمام 

وسبل  واالستثمارية  االقتصادية 

تعزيزها.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

د. الخليفي يجتمع
مع عضو بالبرلمان األلماني

سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

عبدالعزيز  بن  محمد  الدكتور 

وزير  مساعد  الخليفي،  صالح  بن 

الخارجية للشؤون اإلقليمية، أمس، 

قدور،  لمياء  السيدة  سعادة  مع 

ألمانيا  بجمهورية  البرلمان  عضو 

االتحادية.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى، 

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

القضايا  مستجدات  وآخر  البلدين، 

في  قطر  دولة  وجهود  ودور  اإلقليمية، 

دعم االستقرار بالمنطقة.

وزير الدولة للشؤون الخارجية في السويد:

العالقات القطرية ــــ السويدية في نمو مطرد

السيد  سعادة  وصف  قنا-  الدوحة- 

للشؤون  الدولة  وزير  نيلسون  ماجنوس 

القطرية  العالقات  السويد،  في  الخارجية 

السويدية بالجيدة وهي في نمو مطرد.

وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية 

األنباء  لوكالة  تصريح  في  السويد  في 

للدوحة،  زيارته  هامش  على  قنا  القطرية 

إلى أن الجولة الثانية للمشاورات السياسية 

ومملكة  قطر  بدولة  الخارجية  وزارتي  بين 

معربا  ملحوظا..  تقدما  حققت  السويد 

بين  القوي  التعاون  يستمر  أن  في  أمله  عن 

البلدين.

المشاورات  أن  نيلسون  السيد  وبّين   

تقدم،  ما  على  عالوة  بحثت  السياسية 

القضايا الدولية، ودعم األمم المتحدة، ودعم 

جهود الوساطة في العديد من القضايا حول 

بدعم  االلتزام  نتشاطر  »نحن  وقال:  العالم 

هذه الجهود«.

السلم  إرساء  في  قطر  دولة  دور  وحول   

للشؤون  الدولة  وزير  أكد  العالم،  في  واألمن 

أن دولة قطر تلعب دورا  الخارجية السويدي 

والعالمي،  اإلقليمي  المستويين  على  مهما 

كما أنها العب رئيسي في المجال اإلنساني 

على  اإلنسانية  للمساعدات  قوي  داعم  وهي 

مضيفا  األزمات،  وفي  المتحدة  األمم  مستوى 

قطر  دولة  مع  نتشاطر  السويد  في  »نحن 

الرؤى في فكرة تحمل المسؤولية في األزمات 

الدولية«. 

القطرية  المباحثات  تناولته  ما  وحول 

السويدية قال السيد نيلسون، إنها ناقشت 

الشق  خاصة  الموضوعات،  من  جملة 

»أعتقد  مضيفا  التجاري،  بالجانب  المتعلق 

على  القادرة  الشركات  من  العديد  لدينا  أن 

بين  التجارية  العالقات  وتقوية  التعاون 

البلدين«.

في  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  ولفت   

السويد إلى أن بالده تعد العبا بارزا في مجال 

تغير المناخ والبيئة، مشيرا بهذا الصدد إلى 

الدكتور  الشيخ  سعادة  بها  قام  التي  الزيارة 

ثاني  آل  علي  بن  أحمد  بن  ناصر  بن  فالح 

وزير البيئة والتغير المناخي إلى ستوكهولم 

ذات  القضايا  وبحثها  الماضي،  األسبوع 

االهتمام المشترك في المجاالت ذات العالقة.

البلدين  بين  التجارة  حجم  أن  إلى  وأشار   

الصادرات  ارتفعت  حيث  مستمر،  تطور  في 

556 مليون ريال  السويدية إلى دولة قطر من 

في العام 2020 على نحو 1.112 مليار ريال في 

العام 2021. 

في  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  وقال   

موضوع  شملت  المناقشات  إن  السويد، 

الغاز الطبيعي المسال وعالقته بأزمة الطاقة 

من  كثيرا  تورد  ال  بالده  أن  بالرغم  أوروبا  في 

موضوع  تناول  »أن  مضيفا  الطاقة،  منتجات 

أمر  األوروبي  الفضاء  داخل  الطاقة  إمدادات 

عضوا  باعتبارها  للسويد،  بالنسبة  مهم 

سبل  ناقشنا  وبالطبع  األوروبي.  باالتحاد 

أوروبا،  في  الصدد  هذا  في  العالقات  تقوية 

الصعبة  األمنية  الظروف  ظل  في  وخاصة 

التي تمر بها القارة«.

بطولة  لفعاليات  قطر  دولة  تنظيم  وحول 

2022« أكد السيد  FIFA قطر  العالم  »كأس 

ماجنوس نيلسون أن تنظيم دولة قطر لهذه 

الفعاليات سيكون على أعلى مستوى، مبديا 

ومتمنيا  للنهائيات  بالده  ترشح  لعدم  أسفه 

في ذات السياق حظا طيبا للفرق المشاركة، 

ومشاهدة مباريات في مستوى جيد.

في  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  وشدد 

هي  لقطر  زيارته  هدف  أن  على  السويد 

والسويد  قطر  بين  الشراكة  فرص  تطوير 

تعزيز  إلى  باإلضافة  التجاري،  المجال  في 

التعاون في مجاالت البحث العلمي والتعليم، 

وهي موضوعات نتشارك فيها في الرؤى.

 وحول الخطوات التي قطعتها بالده من أجل 

االنضمام إلى حلف شمال األطلسي »الناتو«، 

االنضمام  طلب  قدمت  السويد  أن  إلى  أشار 

أوكرانيا  في  الحرب  بعد  خاصة  للناتو، 

وقال:»إن هذه الحرب أدت إلى تدهور األوضاع 

من  كل  قررت  ولذلك  أوروبا،  في  األمنية 

السويد وفنلندا التقدم بطلب الحصول على 

قوي  تأييد  على  حصلتا  وقد  الناتو،  عضوية 

العسكري،  الحلف  أعضاء  من  العديد  من 

أنها  أعتقد  محادثات  في  ننخرط  أننا  كما 

جدية ومثمرة مع تركيا بخصوص القضايا 

التي طرحوها في هذا الصدد«.

الدائرة  الحرب  من  السويد  موقف  وحول 

السويد  أن  إلى  أشار  أوكرانيا،  في  حاليا 

مثل  مثلها  وأن  الحرب  هذه  وتدين  تستنكر 

االتحاد األوروبي »نحن متحدون كاتحاد فيما 

يخص العقوبات المفروضة ضد روسيا«.

في  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  وعّبر 

أمله في أن  السويد في ختام تصريحه، عن 

أرسلت  قد  فرضها  تم  التي  العقوبات  تكون 

خرقت  بأنها  روسيا  إلى  واضحة  رسالة 

أن  يجب  الحرب  هذه  وأن  الدولي،  القانون 

أوكرانيا،  من  االنسحاب  يتم  وأن  تنتهي، 

وضرورة إحالل السالم.

نأمـل أن يسـتمــر التعـاون 
القـــوي بــيــن البــلـديــن

حجم التجارة البينية
في تطور مستمر

نتشاطر الرؤى بتحمل 
المسؤولية في األزمات 

الدولية

قطر تلعب دورا مهما على 
المستويين اإلقليمي 

والعالمي {  ماجنوس نيلسون

شحنة مساعدات غذائية جديدة 
مــن قـطــر للجــيش اللبـنــانــي

بيروت- قنا- وصلت 

إلى مطار رفيق الحريري 

الدولي، طائرة من 

القوات الجوية األميرية 

التابعة للقوات 

المسلحة القطرية 

محملة بـ70 طنا من 

المواد الغذائية، تمثل 

شحنة جديدة من 

المساعدات الغذائية 

المقدمة من دولة 

قطر إلى الجيش 

بالجمهورية اللبنانية 

الشقيقة.

 تجدر اإلشارة إلى أن 

دولة قطر أعلنت في 

يوليو الماضي، عن دعم 

الجيش اللبناني بـ 70 

طنا من المواد الغذائية 

شهريا لمدة عام، وذلك 

في إطار مساعي دولة 

قطر والتزامها الثابت 

بدعم الجمهورية 

اللبنانية والوقوف إلى 

جانب الشعب اللبناني 

الشقيق، باإلضافة إلى 

إيمانها الراسخ بأهمية 

وضرورة تفعيل العمل 

العربي المشترك.
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قطر تشارك في حفل تنصيب الرئيس الصومالي

أمس،  قطر،  دولة  شاركت   - قنا   - مقديشو 

حسن  الرئيس  فخامة  تنصيب  حفل  في 

الصومال  جمهورية  رئيس  محمود  شيخ 

الفيدرالية الشقيقة.

ومثل دولة قطر في الحفل سعادة الشيخ فهد 

بن فيصل آل ثاني وزير الدولة.

في  قطر  دولة  كلمة  في  سعادته  وهنأ 

حسن  الرئيس  فخامة  بانتخاب  الحفل 

الصومال  جمهورية  رئيس  محمود  شيخ 

العالقات  ومتانة  عمق  على  وأّكد  الفيدرالية، 

الثنائية بين البلدين، مؤكدًا وقوف دولة قطر 

وحرصها  المجاالت،  كافة  في  الصومال  مع 

على استقراره وتقدمه وازدهاره.

استقبل  التنصيب،  حفل  هامش  وعلى 

الشيخ  سعادة  الصومالي  الرئيس  فخامة 

فهد بن فيصل آل ثاني وزير الدولة.

وتحيات  تهاني  الدولة  وزير  سعادة  نقل 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

الرئيس  لفخامة  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل 

الصومالي وتمنيات سموه لفخامته بالتوفيق 

وللعالقات بين البلدين دوام التقدم والنماء.

من جانبه، حمل فخامة الرئيس الصومالي 

الدولة تحياته لحضرة صاحب  وزير  سعادة 

لسموه  وتمنياته  المفدى  البالد  أمير  السمو 

القطري  وللشعب  والعافية  الصحة  بموفور 

بالمزيد من التطور والرخاء.

عمق  على  الصومالي  الرئيس  فخامة  وأكد 

العالقات بين البلدين.

نظمه االتحاد الدولي

»الشورى« يشارك في اجتماع برلماني

الدوحة - قنا - شارك مجلس الشورى، 

إلطالق  البرلماني  االجتماع  في  أمس، 

للبرلمانات  األولية  »المؤشرات 

االتحاد  نظمه  والذي  الديمقراطية«، 

البرلماني الدولي، وعدد من المنظمات 

الشريكة، عبر تقنية االتصال المرئي.

هذا  في  الشورى،  مجلس  مثل 

بن  يوسف  السيد  سعادة  االجتماع، 

أحمد الكواري عضو المجلس.

غايات  حول  المؤشرات  تلك  وتتمحور 

عبر  المستدامة  التنمية  وأهداف 

وتشخيصه،  البرلماني  العمل  دعم 

تواجه  التي  الضعف  نقاط  ومعالجة 

األداء  بقياس  وذلك  البرلمانات،  عمل 

التنمية  أهداف  تطبيق  في  البرلماني 

تطوير  في  للمساعدة  المستدامة 

قوية  برلمانية  مؤسسات  وإقامة  األداء 

وفعالة.

أكد أن قطر تتبنى نهجا مستداما في تحديث بيئة العمل.. د. المري:

المونديال سرع وتيرة تطوير التشريعات العمالية

استضافت،  قطر  دولة  أن  إلى  سعادته  ونوه 

من  الوفود  مئات  الماضية،  السنوات  خالل 

المنظمات العمالية الدولية لالطالع على واقع 

الذي قامت به  الدور  العمل فيها، مثمنا  بيئة 

الرأي العام  أمام  الوفود في نقل الحقيقة  تلك 

العالمي.

من  »بالرغم  قائال  العمل  وزير  سعادة  ونبه 

بها  قامت  التي  والتحديثات  التحسينات 

ولألسف  أنه  إال  العمل،  قطاع  في  قطر  دولة 

لتشويه  المشبوهة  الحمالت  بعض  رأينا 

الخطوات  أهمية  من  والتقليل  الحقيقة 

أن  مؤكدا  قطر«،  بها  قامت  التي  اإلصالحية 

دولة قطر، ممثلة بوزارة العمل، منفتحة على 

أي حوار أو نقاش بناء لتطوير بيئة العمل في 

مفتوحة  األبواب  جميع  أن  ومبينا  قطر،  دولة 

العمالية  واالتحادات  المنظمات  جميع  أمام 

القضايا  حول  والتشاور  االقتراحات  لتقديم 

العمالية.

صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  شدد  كما 

التام  قطر  دولة  استعداد  على  المري، 

تطوير  في  الناجحة  تجربتها  لمشاركة 

األعضاء  الدول  مع  العمل،  بيئة  وتحديث 

واستعدادها  الدولية،  العمل  منظمة  في 

التجارب  من  لالستفادة  نفسه  الوقت  في 

الذي  المستدام  النهج  ضمن  الناجحة 

بها،  واالرتقاء  العمل  بيئة  تطوير  في  تتبناه 

والتطويرات  التحديثات  أبرز  مستعرضا 

ومنها  بالدولة،  العمل  بيئة  في  التشريعية 

إلغاء مأذونية الخروج من البالد، وإلغاء شهادة 

السابق،  العمل  صاحب  من  ممانعة  عدم 

ووضع حد أدنى غير تمييزي لألجور، وإنشاء 

وإنشاء  الخارج،  في  للتأشيرات  مراكز 

صندوق دعم وتأمين العمال للحماية وضمان 

لجان  إنشاء  إلى  باإلضافة  المالية،  حقوقهم 

نظام  واعتماد  العمالية،  المنازعات  فض 

حماية األجور.

كلمته،  ختام  في  العمل،  وزير  سعادة  وأبرز 

النهج  تبني  في  مستمرة  قطر  دولة  أن 

المستدام في تحسين وتحديث تشريعات 

قائال  المقبلة،  السنوات  خالل  العمل  بيئة 

محاولة  العبث  من  »إنه  ذاته  السياق  في 

بانتهاء  العمالية  اإلصالحات  ربط  البعض 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  تنظيم 

2022«، ومؤكدا أن تحسين بيئة العمل هي 
استراتيجية طويلة المدى.

أومارو،  موسى  السيد  سعادة  أكد  بدوره، 

الدولية،  العمل  لمنظمة  العام  المدير  نائب 

من  جملة  قطر  دولة  تنفيذ  كلمته،  في 

العمل،  قطاع  في  الجوهرية  اإلصالحات 

خالل  نطاقا  األوسع  بأنها  إياها  واصفا 

القوانين  أن  إلى  الماضية، ومشيرا  السنوات 

في  ساهمت  تطويرها  تم  التي  والتشريعات 

تحسين بيئة العمل في البالد.

المستمر  المشترك  بالتعاون  أومارو  ورحب 

الدولي  واالتحاد  الدولية  العمل  منظمة  بين 

قطر  دولة  أن  معتبرا  قطر،  ودولة  للنقابات 

تعد نموذجا لجميع الدول األعضاء بمنظمة 

العمل الدولية من حيث التعاون المثمر الذي 

المتميزة  اإلصالحات  من  جملة  عن  أسفر 

لقطاع العمل، مضيفا القول في السياق ذاته 

اإلصالحات  في  التقدم  يصبح  أن  في  »نرغب 

بعد  لما  لها  إيجابية  صورة  قطر  بدولة 

المونديال«.

إلى ذلك، وصفت سعادة السيدة شاران بورو، 

األمين العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال، 

العشر  خالل  قطر  في  العمالية  اإلصالحات 

هائلة«  نجاح  »قصة  بأنها  الماضية  سنوات 

قطاع  إصالحات  الستراتيجية  تأييدا  تجيء 

يقوم  أن  ضرورة  إلى  داعية  عالميا،  العمل 

الجميع بتعميم تجربة قطر الرائدة هذه في 

دول أخرى بالمنطقة.

هناك  أن  الخصوص  هذا  في  وأوضحت 

تمت  التي  الجوهرية  اإلصالحات  من  العديد 

منها  الماضية،  السنوات  خالل  قطر  دولة  في 

على سبيل المثال ال الحصر وضع حد أدنى 

لألجور، مشددة على أن نظام الكفالة في دولة 

قطر »مات منذ سنوات«، وأنه ال يوجد تمييز 

ضد العمالة الوافدة في دولة قطر.

لجان  إنشاء  أن  إلى  سعادتها  ونوهت 

قضائية مختصة بالعمل في قطر استغرق 

البلدان  في  يستغرق  فيما  واحدا،  عاما 

التقدم على  األخرى وقتا طويال، مشيدة بهذا 

بالدولة،  العمالية  المنازعات  فض  صعيد 

ومبينة في سياق ذي صلة أن دولة قطر تقدم 

نفذتها  التي  اإلصالحات  حول  استشارات 

للدول  الماضية  القليلة  السنوات  خالل 

األخرى.

روبرتو  السيد  سعادة  قال  ناحيته،  من 

لمنظمة  العام  األمين  سانتوس،  سواريز 

العام  األمين  شاران  »أعرف  العمل:  أصحاب 

سنوات  منذ  العمال  لنقابات  الدولي  لالتحاد 

أرها تتحدث بإيجابية عن مثل  عديدة، ولم 

للغاية«،  صعبة  تكون  ما  عادة  ألنها  هذا، 

مشيرا إلى أن دولة قطر عملت خالل السنوات 

مع  الحوار  آفاق  من  مزيد  فتح  على  الماضية 

ما  الدوليين،  والشركاء  الدولية  المنظمات 

شهدنا  »إذ  المتبادلة  الثقة  تعزيز  في  ساعد 

بهدف  األفكار  جميع  لطرح  مختلفة  لقاءات 

ما  وهذا  قطر  دولة  في  العمل  بيئة  تحسين 

حدث في نهاية المطاف«.

بالشراكة  استطاعت  قطر  دولة  أن  إلى  ونوه 

مع الجميع تحقيق إنجاز كبير على صعيد 

وأصحاب  »الحكومات  الثالثة  العمل  أطراف 

قطر  في  حدث  ما  معتبرا  والعمال«،  العمل 

انتصارا لهذه األطراف، ومن شأنه أن يساهم 

في التنمية الدولية.

تعتبر  قطر  دولة  تجربة  أن  سانتوس  وأكد 

المضي قدما  طريقا واضحا للجميع يمكنهم 

لتحقيق إصالحات جوهرية في قطاع العمل 

بمختلف دول العالم.

في  المشاركون،  أشاد  متصل،  سياق  وفي 

نفذتها  التي  الجوهرية  باإلصالحات  الندوة، 

السنوات  خالل  العمل  قطاع  في  قطر  دولة 

الماضية، مؤكدين أن قطر تفند بذلك كافة 

الحملة  خالل  لها  تعرضت  التي  االتهامات 

المشبوهة ضد تلك اإلصالحات.

جاء تنظيم الندوة بهدف تسليط الضوء على 

وآلياتها  العمالية  التشريعية  التحديثات 

السنوات  خالل  إنجازها  تم  التي  التنفيذية 

دولة  في  العمل  بيئة  لتحسين  الماضية 

قطر، باإلضافة إلى تعزيز التعاون مع منظمة 

للنقابات  الدولي  واالتحاد  الدولية  العمل 

والمنظمة العالمية ألصحاب العمل.

أدارها  التي  الحوارية،  الندوة  في  وشارك 

منظمة  مكتب  من  تونون  ماكس  السيد 

دول  من  عمل  وزراء  قطر،  في  الدولية  العمل 

أصحاب  وممثلو  وسفراء  وإفريقية  أوروبية 

العمل، باإلضافة إلى ممثلي العمال.

جنيف - قنا - أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ 
المري وزير العمل تبني دولة قطر نهجا مستداما 

لتطوير وتحديث التشريعات والقوانين وتحسين 
بيئة العمل، مشددا على أن تحسينات بيئة العمل 

جاءت ضمن رؤية قطر 2030، فيما شكل تنظيم 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عامال مهما في 

تسريع وتيرة تطوير التشريعات العمالية.
وأوضح سعادة الوزير، في كلمة له خالل الندوة 

الحوارية التي نظمتها وزارة العمل تحت عنوان 
»إصالحات العمل في قطر: التعاون الثالثي يساهم 
في صياغة رؤية مشتركة« أمس على هامش الدورة 

110 لمؤتمر العمل الدولي 2022 المنعقدة في جنيف 

حاليا، أن الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومنظمة 
العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية، خالل 
السنوات الماضية، ساهمت في االرتقاء ببيئة العمل 

بالدولة، مشيرا إلى أن اتفاق التعاون الفني الذي وقعته 
قطر ومنظمة العمل الدولية، عام 2017، شكل دافعا 

رئيسا في تعزيز تلك الشراكة.

قطر استضافت 
مئات الوفود الدولية 

لالطالع على واقع 
بيئة العمل

األبواب مفتوحة 
أمام المنظمات 

واالتحادات 
العمالية لتقديم 

االقتراحات 
والتشاور

الدولة منفتحة 
على أي حوار 
أو نقاش بناء 

أومارو: للتطوير
اإلصالحات 

القطرية 
األوسع نطاقا 
خالل السنوات 

الماضية

لألسف رأينا 
بعض الحمالت 

المشبوهة لتشويه 
الحقيقة
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عبر دورة نفذها معهد ضباط الشرطة

ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات ال��ت��ف��ك��ي��ر ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي وال��ن��ق��دي
اختتمت أمس دورة »تنمية مهارات التفكير 

نفذها  التي  للضباط«   - والنقدي  التحليلي 

مركز  مع  بالتعاون  الشرطة  ضباط  معهد 

بمعهد  واالستشارات  للتدريب  االمتياز 

من  الفترة  خالل  العليا  للدراسات  الدوحة 

5/  6/  2022م وحتى تاريخ 9/  6/  2022م، وشارك 
الوسطى من  القيادات  )19( ضابطا من  فيها 

وهدفت  الداخلية.  وزارة  إدارات  مختلف 

الدورة إلى تحقيق مجموعة من المحاور في 

والنقدي،  التحليلي  التفكير  مهارات  مجال 

النقاط  من  مجموعة  على  التركيز  تم  وقد 

الرئيسة وربطها بالمجال األمني.

السليطي  العزيز  عبد  العميد  قام  وقد 

بإدارة  الكيميائية  السموم  قسم  رئيس 

علي  حامد  والدكتور  الجنائي  المختبر 

واقتصاديات  العامة  اإلدارة  كلية  عميد 

العليا  للدراسات  الدوحة  بمعهد  التنمية 

والدكتور أحمد الماوري مدير مركز االمتياز 

الشهادات  بتسليم  واالستشارات  والتدريب 

للمشاركين. 

المناعي  محمد  نايف  للمقدم  كلمة  وفي 

مدير معهد ضباط الشرطة بالوكالة ألقاها 

ضابط  الكعبي  جاسم  محمد  النقيب 

التدريب بالمعهد تقدم فيها بالشكر لمعهد 

حسن  على  العليا  للدراسات  الدوحة 

التنظيم واألداء المتميز والذي أسهم بشكل 

فاعل في إكساب المشاركين من الضباط 

المتعلقة  والمهارات  المعارف  من  لمجموعة 

والنقدي،  التحليلي  التفكير  مهارات  بتنمية 

الدورات  النوع من  الهدف من هذا  أن  وأضاف 

التفكير  على  قادرة  شرطية  قيادات  بناء  هو 

المعضالت  حل  في  والتحليلي  النقدي 

التعاون  من  المزيد  متمنيا  المختلفة، 

البناء مع معهد الدوحة للدراسات العليا في 

المستقبل.

علي:  حامد  الدكتور  قال  جانبه،  من 

حفل  في  جميًعا  بكم  أرحب  أن  يسعدني 

في  القيادية  الرتب  من  مجموعة  تخريج 

بهذه  شاركوا  والذين  الداخلية  وزارة  إدارات 

االمتياز  التي نظمها مركز  التدريبية  الدورة 

برنامج  ضمن  والتدريب  لالستشارات 

مهارات التفكير التحليلي والنقدي.

االمتياز  مركز  تأسيس  تم  لقد  وأضاف: 

منارًة  ليكون  واالستشارات  للتدريب 

واالستشارات  التدريب  جودة  في  متميزًة، 

استشاري،  خبرٍة  بيَت  وباعتباره  اإلدارية، 

والمنظمات  الحكومية  والهيئات  للوزارات 

المجتمع،  شركاء  وكافة  الربحية  غير 

رؤية  عليها  تقوم  التي  الركائز  دعم  بهدف 

قطر الوطنية 2030.

{ النقيب محمد جاسم الكعبي

الدوحة           $

تستضيفه القوات المسلحة التركية 

د. العطية يشهد اختتام تمرين »إفيس 2022«

العطية  محمد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  شهد   - قنا   - إزمير 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اختتام 

المسلحة  القوات  تستضيفه  الذي   ،»2022 »إفيس  تمرين 

غربي  إزمير  بوالية  دوغانباي  منطقة  في  وذلك  التركية، 

الجمهورية التركية.

الختامي  المتميز  المراقب  يوم  فعاليات  سعادته  شهد  وقد   

هجوم  عمليات  منها  التمارين  من  عدد  على  اشتمل  والذي 

إمداد  دعم  خاصة،  قوات  عمليات  برمائية،  عمليات  جوي، 

جوي، عمليات بحث وإنقاذ حربي، وعمليات إجالء طبي.

ويعد تمرين إفيس 2022، من أكبر تمارين القوات المسلحة 

التركية، حيث شارك في هذا التمرين )37( دولة من مختلف 

أنحاء العالم.

 حضر ختام التمرين رفقة سعادة الوزير، عدد من كبار القادة 

الضباط في القوات المسلحة القطرية.

رئيس  نائب  العطية  محمد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  وقام 

مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بزيارة مصنع بي إم 

سي المتخصص بصناعة اآلليات المدنية والعسكرية، وذلك 

في مدينة إزمير التركية.

المصانع  أحد  يعد  سي  إم  بي  مصنع  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

في  والعسكرية  المدنية  اآلليات  تصنيع  مجال  في  الرائدة 

الجمهورية التركية الشقيقة.

وزير الدولة لشؤون الدفاع 
يزور مصنع »بي إم سي«
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على هامش ملتقى التميز في التعليم والتعلم بجامعة قطر.. د. األنصاري:

تطوير بعض المقررات

األنصاري  عمر  الدكتور  الملتقى  افتتح 

للشؤون  قطر  جامعة  رئيس  نائب 

المتحدثة  وقدمت  األكاديمية، 

حصة  الدكتورة  الملتقى  في  الرئيسة 

للشؤون  المساعد  العميد  ثاني،  آل 

األكاديمية في كلية التربية في جامعة 

التربــوي  »االبتكــار  بعنوان  عرضا  قطر، 

طيبــة«.  حيــاة  نحو 

للملتقى  الرئيسي  العنوان  وجاء 

»التعليم  حول  متمحوًرا  العام  هذا 

ناقش  فيما  بعد«،  وما  الجائحة  خالل 

تتعلق  أخرى  موضوعات  الملتقى 

التعليم  مثل:  الرئيس،  بالمحور 

المرن،  الهجين   - الهجين  والتعلم 

من  دروس  واالفتراضي،  المعزز  الواقع 

والتعلم،  التعليم  مستقبل  الوباء، 

الجزئي،  التعلم   - الجزئية  الشهادات 

المفتوح. والتعليم 

الدكتور  من:  كل  المؤتمر  في  وشارك 

في  التميز  مركز  مدير  خطاب  تامر 

أعضاء  من  وعدد  والتعلم  التعليم 

الهيئة األكاديمية في جامعة قطر، كما 

األستاذ  بعد(  )عن  الملتقى  استضاف 

التعليمي  الدعم  مدير  بوكين  جوش 

العليا  الدراسات  كلية  في  والتطوير 

استعرض  حيث  هارفارد،  بجامعة 

الفصول  في  المستفادة  الدروس 

خالل  هارفارد  بجامعة  الدراسية 

الجائحة.

عمر  الدكتور  قال  له،  تصريح  وفي 

قطر  جامعة  رئيس  نائب  األنصاري، 

تقوم  الجامعة  »إن  األكاديمية:  للشئون 

بعض  بتطوير  الحالية  المرحلة  في 

والبعض  بعد  عن  لتكون  المقررات 

المدمج  التعليم  باستخدام  اآلخر 

في  المستجدة  المتطلبات  لمواكبة 

التعليم بعد مرحلة كوفيد - 19 وللقيام 

قد  الجامعة  فإن  بكفاءة  المهمة  بهذه 

جديدا  مركزا  بالفعل  استحدثت 

والتعليم  اإللكتروني  بالتعليم  يختص 

عن بعد«.

تامر  الدكتور  األستاذ  أشار  جانبه،  من 

التعليم  في  التميز  مركز  مدير  خطاب، 

الجامعة  أن  إلى  قطر،  بجامعة  والتعلم 

لمحاور  تطوير  ودورات  أنشطة  تقدم 

هيئة  ألعضاء  التعليم  في  التميز 

االستراتيجية  للخطة  طبقا  التدريس 

إلى  للتحول  بالجامعة  الموضوعة 

المتعلم  حول  المتمحور  التعليم 

إطار  في  والتجربة  البحث  على  والقائم 

التكنولوجي،  اإلثراء  وباعتماد  إبداعي 

التدريبية  والدورات  األنشطة  هذه  وأن 

مساهمات  على  مجملها  في  تعتمد 

في  أنفسهم  التدريس  هيئة  أعضاء 

البعض.  بعضهم  قدرات  تطوير 

ناقش  المؤتمر  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

عدًدا من الموضوعات المرتبطة التعليم 

نظريات  منها:  بعد،  وما  الجائحة  خالل 

تطور الطالب في مواجهة األزمات: نقطة 

مهارات  مستدام،  تعلم  نحو  تحول 

بعد  طلبتنا  لدى  العلمي  االستقصاء 

كورونا  جائحة   ،2019 كوفيد  جائحة 

استخدام  مستفادة،  ودروس  عبر  بين 

الرقمية  الذهنية  الخرائط  رسم  أدوات 

علم  والتعلم،  للتعليم  كوسيلة 

منظور  من  نظرة  التربوي:  األعصاب 

 ،)UDL( للتعلم  الشامل  التصميم 

التعافي  من  المستفادة  الدروس 

التعلم  أفكار  التربويين،  منظور  من 

في  استخدامها  تم  أدوات   - المصغر 

جديدة  تعليمية  نماذج  المختبر، 

.COVID-19 للتغلب على تحديات 

{ د.عمر األنصاري

{ جانب من الحضور

الملتقى استقطب أعضاء الهيئة األكاديمية من جميع الكليات 

استضافتها جامعة حمد بن خليفة

محاضرة حول مستقبل 
االتصال الالسلكي

بعنوان  ُعقدت  التي  المحاضرة،  تناولت   

شبكات  وتصور  المستدام  االتصال  »حلول 

وتكنولوجيا  اإلنترنت  دور  السادس«،  الجيل 

الحياة  جوانب  جميع  تحويل  في  االتصاالت 

االقتصاد  ذلك  في  بما  تقريًبا  البشرية 

العالمي والتعليم والصحة.

الجيل  يجتاز  الخلفية،  هذه  ضوء  وفي 

الالسلكية  االتصاالت  أنظمة  من  الخامس 

التقدم  أدى  وقد  األولى.  انتشاره  مراحل  اآلن 

للبحوث  مبكر  تصور  وضع  إلى  تحقق  الذي 

حين  وفي  السادس،  للجيل  والتخطيط 

الجيل  تكنولوجيا  تقدم  أن  المتوقع  من  أن 

ومتقدمة  جديدة  اتصاالت  خدمات  السادس 

في  الفائق  االتصال  متطلبات  لتلبية 

توفر  قد  فإنها  القادمة،  للعقود  المستقبل 

أيًضا فرًصا لتعزيز االستدامة وكفاءة الطاقة 

للشبكات الالسلكية.

من  جوانب  عن  العلويني  الدكتور  وتحدث 

جامعة  في  يجريها  التي  الحالية  أبحاثه 

والتقنية، حيث يعمل  الملك عبدالله للعلوم 

الباحث الرئيسي بنشاط في مختبر نظرية 

العالمي  التوزيع  معالجة  على  االتصاالت 

الوصول  سبل  وتيسير  المتكافئ،  غير 

واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  إلى 

واستخدامها.

محاضرته  في  العلويني  الدكتور  وتناول 

المقترحة  للبيئة  الصديقة  التكنولوجيا 

في  السرعة  عالي  اتصال  لتقديم  مؤخًرا 

األمم  أهداف  من  وبدافع  المغطاة.  المناطق 

إلى  أشار  المستدامة،  للتنمية  المتحدة 

الجيل  شبكات  تعمل  أن  المتوقع  من  أنه 

على  الشمولي  الطابع  إضفاء  على  السادس 

واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  فوائد 

بفضل قدرتها على تعزيز االتصاالت العالمية 

عالم  بناء  في  للمساهمة  مستدامة  بطريقة 

أكثر شمولية واستدامة من الناحية الرقمية.

ح الدكتور منير حمدي، 
َّ

وبهذه المناسبة، صر

والهندسة،  العلوم  لكلية  المؤِسس  العميد 

قائاًل: »نتقدم بالشكر للدكتور العلويني على 

مشاركته لخبراته مع مجتمعنا األكاديمي، 

في  التطورات  استعراض  على  تركيزه  مع 

والمجاالت  المستدامة  التكنولوجيا  مجال 

يمكن  التي  والتطوير  بالبحوث  الصلة  ذات 

أن تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وخبرات  تجارب  المحاضرة  هذه  وفرت  وقد 

والباحثين  العليا  الدراسات  لطالب  ممتازة 

الكلية  سعي  مع  تتماشى  كما  الكلية،  في 

لتحقيق الريادة في مجاالت البحوث والتعليم 

علوم  في  المعاصرة  القضايا  على  تركز  التي 

الحاسوب، بما في ذلك الجوانب االجتماعية 

التي تحظى بأهمية  واالقتصادية لالستدامة 

ارتباطها  جانب  إلى  العالمي،  الصعيد  على 

بدولة قطر«.

بعضها عن 
بعد والبعض 

اآلخر باستخدام 
التعليم المدمج

مواكبة المتطلبات 
المستجدة 
بعد مرحلة 

»كوفيد - 19«

نظم مركز التميز في 
التعليم والتعلم في جامعة 

قطر الملتقى الثالث عشر 
للتميز في التعليم والتعلم 

تحت شعار »التعليم 
خالل الجائحة وما بعد«، 

واستقطب الملتقى أعضاء 
الهيئة األكاديمية من 

جميع كليات جامعة قطر، 
ليتبادلوا الخبرات التي من 

شأنها زيادة فرص تعلم 
الطلبة. 

الدوحة          $

استضافت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة 
محاضرة عامة حول مستقبل االتصال الالسلكي للدكتور محمد 

سليم العلويني، األستاذ المتميز في الهندسة الكهربائية 
وهندسة الحاسوب بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، 

بتاريخ 6 يونيو الماضي.

الدوحة          $

 استعراض 

التطورات في 

التكنولوجيا 

المستدامة 

خالل مؤتمرين للصحة

كليـة الصـيدلـة تفــوز بجـائزتيـن

حول  العام  لهذا  المؤتمر  موضوع  كان   

»التحضير لكأس العالم 2022 واالستجابة 

متعدد  فريق  نهج   - قطر  في  لألوبئة 

جلسات  المؤتمر  وتضمن  التخصصات«، 

عديدة للتأكيد على تركيز دولة قطر على 

أثناء  جيدة  رعاية  لتقديم  االستعدادات 

التجمعات الجماهيرية واالستجابة للوباء 

التخصصات،  متعدد  فريق  نهج  خالل  من 

باإلضافة ألفضل الممارسات.

أيام؛   3 استمر  الذي  الحدث  مدار  وعلى 

أكثر  والدوليون  المحليون  الخبراء  م  قدَّ

وقد  الموضوعات،  ألحدث  ملصقا   75 من 

كلية  بين  تعاونا  يشكل  بحثي  فريق  فاز 

موناش  وجامعة  قطر  بجامعة  الصيدلة 

األول محقًقا جائزة  في أستراليا، بالمركز 

تكلفة  »فعالية  بحث  عن  ملصق  أفضل 

ستاتينية  الغير  للدهون  المعدلة  األدوية 

القلب  والثانوية من أمراض  األولية  للوقاية 

السكري من  الدموية بين مرضى  واألوعية 

النوع الثاني«. 

وتكون فريق كلية الصيدلة في جامعة قطر 

من كل من: الدكتور داوود البدرية، أستاذ 

وأبحاث  الصحة  اقتصاديات  في  مشارك 

الصيدالنية  قطر،  جامعة  في  النتائج 

من  ماجستير  خريجة  شنب،  أبو  دينا 

ومساعدة  قطر،  جامعة   - الصيدلة  كلية 

من  الماجستير  وخريجة  التدريس 

جامعة قطر الصيدالنية ميريام الجعم.

قال  المناسبة،  بهذه  له  تصريح  وفي 

الرئيسة  األهداف  »أحد  البدرية:  الدكتور 

عند عالج مرضى السكري من النوع الثاني؛ 

التي  الكوليسترول  مستويات  خفض  هو 

القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  من  تقلل 

مجموعة  أن  ُيعتقد  الدموية.  واألوعية 

غير  الدهون  خفض  أدوية«عالجات 

مخاطر  لتقليل  جدا  »مفيدة  الستاتينية 

مرضى  عند  الوعائية  القلبية  األمراض 

ذلك،  ومع  الثاني.  النوع  من  السكري 

ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الفائدة 

تستحق تكلفة هذه العالجات، خاصًة عند 

المعروفة  »الستاتين«  أدوية  مع  المقارنة 

في  أنه  أظهرنا  دراستنا،  على  بناًء  جيدا. 

غير  الدهون  خفض  أدوية  بعض  أن  حين 

حيث  من  فعالية  أكثر  تكون  الستاتينية 

استخدامها  عند  الستاتين  ضد  التكلفة 

النيكوتينيك،  حمض  مثل:  بمفردها، 

الروبيبرانت،    / المفعول  ممتد  والنياسين 

يكون  بعضها  فإن  إيكوسابينت،  وإيثيل 

أكثر فعالية من حيث التكلفة عند دمجه 

وبعضها  ايزيتيميب،  مثل  الستاتين،  مع 

تم  سواء  التكلفة  حيث  من  فعالية  أكثر 

مثل  الستاتين،  مع  أو  بمفرده  استخدامه 

الفينوفايبريت«. 

عام،  »بشكل  البدرية:  الدكتور  وأضاف 

التي  النتائج  تشير  تقني،  منظور  من 

في  يتمثل  اتجاه  وجود  إلى  إليها  توصلنا 

أن الجمع بين هذه األدوية والستاتين يوفر 

وسنوات  العمر  سنوات  في  أكبر  مكاسب 

باستخدام  مقارنًة  الجودة  المعدلة  العمر 

الستاتين بمفرده«.

فيما فاز فريق آخر من جامعة قطر بالجائزة 

عن  شفهي  عرض  ألفضل  والثانية  األولى 

الوريدية  »السوائل  التاليين:  البحثين 

المرتفعة  المستشفى  قبل  ما  بيئات  في 

والفيزيائي  الحراري  االستقرار  الحرارة: 

للمحلول الملحي الطبيعي بعد التعرض 

درجة  و»مراقبة  محاكية«  إجهاد  لظروف 

اإلسعاف  سيارات  في  والرطوبة  الحرارة 

أدوية  وأكياس  السريعة  االستجابة  ذات 

المسعفين: دراسة تجريبية«. وتكون هذا 

الفريق من ُكٍل من: الدكتور أسامة رشيد، 

الصيدالنية  العلوم  في  مساعد  أستاذ 

كلية  خريجي  من  وسبعة  قطر،  بجامعة 

فيهم  بمن  قطر،  جامعة  في  الصيدلة 

قدمت  التي  عمار  بن  سارة  الصيدالنية 

في  اإلسعاف  خدمة  مع  وبالتعاون  العمل، 

مؤسسة حمد الطبية. 

الدكتور  عمل  المشروع،  قائد  وبصفته 

رشيد وفريقه عن كثب مع خدمة اإلسعاف 

في  للتحقيق  الطبية؛  حمد  مؤسسة  في 

درجة  مثل:  وتوصيفها،  البيئية  الظروف 

تأثير  لها  يكون  قد  التي  والرطوبة  الحرارة 

على جودة األدوية المستخدمة في إعدادات 

بما  المستشفى،  خارج  الطبية  الطوارئ 

المشاهد  في  اإلسعاف  سيارات  ذلك  في 

هاًما  البحثي  العمل  هذا  ويعد  الميدانية. 

بشكل خاص في البلدان ذات المناخ الحار 

مجلس  دول  ومنطقة  قطر  مثل:  والجاف، 

درجة  ترتفع  قد  حيث  الخليجي،  التعاون 

تصل  وقد  مئوية  درجة   50 فوق  الحرارة 

الرطوبة إلى أكثر من 70 %.

الدكتور  قال  اإلنجاز،  هذا  على  وتعليًقا 

في  المقدمة  البيانات  »ستسااعد  رشيد: 

الدراستين اللتين تم منحهما في المؤتمر 

في فهم أنماط التغيرات في درجات الحرارة 

األربعة  الفصول  مدار  على  والرطوبة 

األدوية  واستقرار  سالمة  على  وتأثيرها 

المشروع  هذا  أن  ُيعتقد  لألرواح.  المنقذة 

لتخزين  جديدة  إرشادات  تطوير  يوجه 

عمليات  ضمن  األدوية  ومناولة  وشحن 

خدمة اإلسعاف في قطر والبلدان المماثلة 

ذات المناخ الحار«. 

وأشار الدكتور رشيد إلى أن هذا المشروع 

مدعوم من مؤسسة قطر من خالل برنامج 

الجامعيين  للطالب  البحثية  الخبرة 

جامعة  في  المركزية  المختبرات  ووحدة 

قطر، الذين قاموا بتدريب طالبنا الخمسة 

للطالب  البحثية  الخبرة  برنامج  من 

عينات  آالف  بتحليل  وقاموا  الجامعيين 

األدوية التي أنتجها هذا المشروع.

استضافت قطر مؤتمر قطر للصحة 2022 ومؤتمر قطر 
الثاني للصحة العامة افتراضيا في الفترة من 9 إلى 12 
فبراير 2022، وذلك كنتاج للشراكة بين مؤسسة حمد 

الطبية ووزارة الصحة العامة استعدادا لكأس العالم 
لكرة القدم 2022. 

 الدوحة          $
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أقامها ديوان الخدمة المدنية

مقابالت للتوظيف في »الجمارك«

الحكومي  والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  عقد 

مقابالت توظيف مع مجموعة من مرشحي منصة 

مقر  في  السريع  التوظيف  حملة  ضمن  كوادر، 

الجهات  إحدى  تعد  والتي  للجمارك،  العامة  الهيئة 

ممثل  بحضور  القطريين،  توظيف  آللية  الداعمة 

الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  من 

وتم تسليم مستندات التعيين لمن تمت الموافقة 

عليهم بعد المقابلة مباشرًة.

المدنية  الخدمة  ديوان  جهود  ضمن  ذلك  يأتي 

على  المتقدمين  مع  المقابالت  إجراء  على  بالعمل 

حيث  الحكومية،  الجهات  من  عدد  مع  وظائف 

المرشحين  تدريب  على  بالعمل  الديوان  يقوم 

والمقابالت  الذاتية  السيرة  صياغة  مهارات  على 

بهدف  أليام  الدورات  تلك  تستمر  حيث  الوظيفية، 

بغرض  وذلك  المقابالت،  الجتياز  تهيئــــتهم 

الجتياز  وقدراتهم  مهاراتهم  إبراز  من  تمكينهم 

مع  تتوافق  وظيفة  على  والحصول  المقابالت، 

المؤهل العلمي والمهارات.

المواطنين  من  المدنية  الخدمة  ديوان  وطلب 

المتقدمين للحصول على وظائف حكومية، أنه في 

حال رغبة المتقدم للوظيفة بإلغاء طلب الترشيح 

على وظيفة عبر منصة كوادر، ينصح باستخدام 

وذلك  الجوال،  الهاتف  من  بداًل  الحاسوب  جهاز 

لسهولة االستخدام وإدخال جميع البيانات بشكل 

صحيح.

الحكومي  والتـطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  وأكد 

إجراء  على  األخيرة  الفترة  خالل  يعكف  أنه 

في  نقلة  ستحدث  التي  الخطط  وإعداد  الدراسات 

عمل،  عن  الباحثين  المواطنين  توظيف  عمليات 

وذلك من خالل تطوير منصة »كوادر« المخصصة 

حيث  وظائف،  عن  الباحثين  وترشيح  لمساعدة 

إلى  الوصـول  تسهيل  تلك  التطوير  عملية  تشمل 

تسهيل  الوقت  نفس  وفي  المطلوبة  الوظـــيفة 

تلك  تمت  وقد  عمل.  عن  الباحث  رغبة  تسجيل 

السيد  سعادة  من  ومتابعة  بإشراف  التحديثات 

ديوان  رئيس  خليفة،  آل  ناصر  بن  عبدالعزيز 

الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الذي يسعى 

تيسير  إلى  عمله  مهام  لتوليه  األول  اليوم  ومنذ 

أو  معوقات  أي  على  والقضاء  التوظيف  عمليات 

أية مقترحات من شأنها  إلى  شكاوى، بل ويستمع 

أن تساهم في التطوير وتخدم المواطنين وبخاصة 

الباحثين عن عمل.

وسوف يشهد ملف التوظيف تحديثات وتطويرات 

على  باإليجاب  تعود  المقبلة  الفترة  خالل  عديدة 

الباحثين عن وظائف والخريجين الجدد من أجل 

المساهمة في نهضة البالد.

الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  وكان 

مختلف  مع  بالتعاون  جديدة  مبادرة  أطلق  قد 

التوظيف  »حملة  بعنوان  الحكومية  الجهات 

مقابلة  إجراءات  عملية  لتيسير  وذلك  السريع« 

الباحثين عن عمل المرشحين للعمل في الجهات 

الحكومية.

عملية  تسريع  جهود  ضمن  المبادرة  هذه  تأتي 

حيث  الحكومي،  القطاع  في  القطريين  توظيف 

الوطنية  البشرية  الموارد  تنمية  إدارة  تواصل 

الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة  بديوان 

مقابالت  لتنظيم  المستمر  التنسيق  في  جهودها 

للعمل  المرشحين  للباحثين  وظيفية  ولقاءات 

الذاتية  السيرة  إعداد  مهارات  على  تدريبهم  مع 

واجتياز المقابالت الوظيفية، باإلضافة إلى متابعة 

للتوظيف  الوطنية  المنصة  عبر  الطلبات  حالة 

)كوادر( وإجراء الالزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات 

المعنية.

$ الدوحة

إقامة حفل تضمن جولة تفقدية لرئيس األركان

وصول سفينة تدريب المرشحين »الشمال« إلى الدوحة

أمس،  المسلحة،  القوات  احتفلت  قنا-  الدوحة- 

الشمال،  المرشحين  تدريب  سفينة  بوصول 

إلى  الشقيقة  التركية  الجمهورية  من  والقادمة 

بن  خالد  الدكتور  سعادة  برعاية  وذلك  الدوحة، 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العطية،  محمد 

الفريق  سعادة  وحضور  الدفاع،  لشؤون  الدولة 

أركان  رئيس  النابت،  حمد  بن  سالم  طّيار  الركن 

حفل  أقيم  المناسبة  وبهذه  المسلحة.   القوات 

أركان  رئيس  لسعادة  تفقدية  جولة  تضمن 

التدريب  سفينة  متن  على  المسلحة  القوات 

الرحلة  حول  إيجاز  تقديم  خاللها  جرى  »الشمال«، 

إلى  اإلشارة  تجدر  وتجهيزاتها.   السفينة  وأقسام 

العام  من  فبراير  شهر  في  تدشينها  تم  السفينة  أن 

محمد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  بحضور  الحالي، 

الدولة  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العطية 

لصناعة  األناضول  شركة  مقر  في  الدفاع،  لشؤون 

.)ANADOLU SHIPYARD( السفن

من  »الشمال«  المرشحين  تدريب  سفينة  وُتعد   

مستوى  على  للتدريب  المخصصة  السفن  أكبر 

العالم، حيث ستشكل رافدًا مهمًا للتدريب العملي 

غانم  بن  محمد  أكاديمية  في  المرشحين  للطلبة 

الغانم البحرية، وذلك من خالل القدرات والتقنيات 

التدريبية العالية المزودة بها السفينة.

يقارب  ما  السفينة  استقبلت  الرحلة،  سير  وخالل   

غانم  بن  محمد  أكاديمية  من  مرشحًا  ثمانين 

النظرية  الدروس  تلقوا  حيث  البحرية،  الغانم 

والخروج  الدخول  إجراءات  تضمنت  التي  والعملية 

من الموانئ، والمالحة، وإجراءات السالمة.

تقديم إيجاز حول 
الرحلة واألقسام 

والتجهيزات

وفق تصنيف »كيو إس« لألفضل بالعالم

جامعة قطر في المرتبة »208«

أعلنت مؤسسة كيو إس )QS(، المزود الرائد عالمًيا 

للخدمات والتحليالت والرؤى حول قطاع التعليم 

العالي العالمي، عن حصول جامعة قطر على جائزة 

التدويل. جاء ذلك في حفل توزيع الجوائز الذي 

 اأُلمم المتحدة في نيويورك. وقد 
ِّ

ُعقد مؤخًرا في مقر

كشفت Quacquarelli Symonds )QS( عن نتائج 

2023، ُمعلنة  تصنيفها للجامعات العالمية للعام 

 جامعة قطر قد احتلت المرتبة 208، وهو تحسٌن 
َّ

أن

كبير عن العام السابق، حيث قفزت من المركز 224 

في تصنيف عام 2022، محققة تقدًما بـ 16مركًزا 

عن نسخة العام الماضي من ذات التصنيف.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة د. حسن 

م الملحوظ  الدرهم: »نحن فخورون للغاية بهذا التقدُّ

الذي أحرزتُه جامعة قطر في تصنيف الجامعات 

العالمية لعام 2023 وُحصولها على جائزة التدويل. 

تبُذل الجامعة جهوًدا متضافرة؛ للتطوير المستمر 

وتحقيق التأثير العالمي وشبكة األبحاث الدولية، 

ومن الرائع أن يتم االعتراف دولًيا بهذه الجهود 

الحثيثة«.  

ُيذكر أن جائزة مؤسسة )QS( للتدويل تستِند 

درجاُتها المرصودة على ُكٍل من: متوسط نسبة 

الطالب الدوليين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس 

الدوليين، وشبكة األبحاث الدولية؛ والذي يبرز، 

بدوره، التأثير العالمي للجامعات الحائزة على هذه 

الجائزة. 

من الجدير بالذكر أنه في عام 2017، أصدرت جامعة 

قطر استراتيجية لمدة خمس سنوات لألعوام 2018 

- 2022، والتي حددت طرق تحقيق التميز المستمر 

ة للتعليم 
َّ

في األداء والبناء في المجاالت الرئيسي

والبحث والمؤسسة والمشاركة، مع مراعاة خطط 

وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

د. الدرهم: فخورون 
بالحصـول على 
جـائزة التدويل

{  أثناء تكريم الجامعة 
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مطلوب عقوبة رادعة للعمالة الهاربة

 $ لـ  رأي  استطالع  خالل  وشددوا 

ضد  العقوبة  تغليظ  أهمية  على 

على  يشجعهم  ومن  الهاربة،  العمالة 

أفراًدا  كانوا  سواء  المأوى  لهم  ويوفر  ذلك 

الرقابة  تشديد  ضرورة  مع  شركات،  أو 

بتشغيل  الخاصة  الشركات  على 

مع  المبيت  بنظام  أو  بالساعة  العمالة 

إلزام العاملة أو العامل حال القبض عليها 

المختصة  للجهات  نفسها  تسليم  أو 

الفرد،  إلزام  أو  العودة  تذكرة  بنفقات 

بسداد  بإيوائها  قامت  التي  الشركة  أو 

تشديد  إلى  داعين  ترحيلها،  نفقات 

الحمالت التفتيشية على العمالة الهاربة 

واتخاذ اإلجراءات القانونية ضدهم وضد 

من يقوم بتشغيلهم.

حمالت  تكثيف  بضرورة  وطالبوا 

 2015 لسنة   )21( رقم  بالقانون  التوعية 

بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم 

العاملة  إيواء  على  المترتبة  والعقوبات 

بالخادمات  يستعين  ومن  الهاربة 

عليهم  خطر  من  يشكل  لما  الهاربات، 

وعلى المجتمع ككل.

إيواء  أن  الداخلية  وزارة  وأكدت  هذا 

وتشغيل العمالة الهاربة سلوك مخالف 

والسالمة  األمن  وإجراءات  للقوانين 

للمساءلة،  بذلك  يقوم  من  ويعّرض 

الفئة  هذه  مع  التعامل  بعدم  وطالبت 

من العمالة لتجنب العديد من المخاطر 

وتعزيز األمن.

طريق  عن  الداخلية  وزارة  وتمكنت 

العامة  باإلدارة  والمتابعة  البحث  إدارة 

للجوازات من إلقاء القبض على شخص 

في  تخصص  اإلفريقية  الجنسية  من 

من  العامالت  وإيواء  وتشغيل  تهريب 

جنسيته، واعترف المتهم بمواجهته بما 

إيواء  بتفاصيل  أدلى  حيث  إليه،  نسب 

العامالت وتمكينهن من العمل، من خالل 

الخاصة،  المنزلية  الخدمات  عروض 

الجهات  إلى  المتهمين  إحالة  وتمت 

المختصة التخاذ اإلجراءات المتبعة في 

هذا الشأن.

بوزارة  المختصة  الجهات  وتهيب 

مع  التعامل  عدم  ضرورة  إلى  الداخلية 

ألية  تجنبا  العمالة  من  الفئات  هذه 

للجرائم  التعرض  أو  قانونية  مساءلة 

المختلفة.

عقوبات مغلظة 

والخبير  المحامي  قال  البداية  في 

إن  الهاجري  ماجد  محمد  القانوني 

المنزلية  العمالة  هروب  وراء  السبب 

يعود إلى قيام مجموعات وأفراد بإيهامهم 

بتوفير المأوى وفرص العمل البديلة لها 

لتوظيف  يلجأ  حيث  أكبر،  بمرتبات 

يستطيعون  ال  أشخاص  العمالة  هذه 

من  عمالة  استقدام  موافقة  استخراج 

يلجؤون  وآخرون  المختصة،  الجهات 

لتوظيفها لتوفير تكاليف استقدام عمالة 

التعاقدية  االلتزامات  وتجنب  جديدة 

أن  إلى  مشيرا  القانون،  يحددها  التي 

المنزلية  العمالة  فئات  من  نماذج  هناك 

من  الهرب  نيتها  وفي  بلدانها  من  تِصل 

تشغيل  عصابات  إن  حيث  المستقدم، 

تلك  مع  تواصل  على  يكونون  الخادمات 

ويقنعونهن  بلدانهن  في  وهن  العامالت 

لو كانت  األموال حتى  بالهرب طمًعا في 

بالمخالفة للقانون.

غلظ  المشرع  أن  القانوني  الخبير  وأكد 

وفق  الهاربة  المنازل  عمالة  إيواء  عقوبة 

بشأن   2015 لسنة   21 رقم  القانون 

تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، 

مؤكدا إن عقوبة كل مخالف من العمالة 

والغرامة،  واإلبعاد  الحبس  المنزلية 

من   16 المادة  خالف  من  كل  عقوبة  وأن 

لدى  العمل  أو  العمل  ترك  وهي  القانون 

ترخيص  أو  تصريح  بدون  أخرى  جهة 

ال  لمدة  الحبس  هي  العقوبة  باإلقامة 

تجاوز الـ 3 سنوات والغرامة التي ال تزيد 

على 50 ألف ريال. 

وأضاف انه ال يجوز تشغيل المستخدم 

بعقد  إال 

مكتوب  استخدام 

ومصدق عليه، ومحرر من ثالث 

نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، 

المختصة،  اإلدارة  لدى  الثالثة  وتودع 

اسم  خاص  بوجه  يتضمن  أن  ويجب 

المستخدم  واسم  العمل  صاحب 

وتاريخ  إقامتهما،  ومحل  وجنسيتهما 

العقد، وطبيعة العمل. وتاريخ مباشرة 

العقد  ومدة  االختبار،  وفترة  العمل، 

جانب  إلى  وإنهائه.  تجديده  وشروط 

األجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه.

تبذل  قطر  أن  إلى  الهاجري  وأشار 

سوق  استقرار  سبيل  في  كبيرة  جهودا 

إيجابية  عمل  أجواء  وتأمين  العمالة 

اللوائح  ووضعت  القوانين  سنت  حيث 

العامل  حقوق  تضمن  التي 

أن  إلى  منوها  العمل،  وصاحب 

كفاءة  ذات  قطر  في  األمنية  األجهزة 

الماضية  الفترة  تمكنت  وقد  جدًا  عالية 

بتهريب  مختصة  مجموعات  ضبط  من 

بدون  الغير  لدى  للعمل  المنازل  عمالة 

جرائم  إلى  يؤدي  وهذا  ترخيص، 

السرقة  مثل  أخرى  قانونية  ومخالفات 

واالعتداء والهروب وعدم االلتزام بتجديد 

األوراق الثبوتية أو عقود العمل. 

االنجرار  من  واألفراد  الشركات  وحذر 

االجتماعي  التواصل  مواقع  إعالنات  وراء 

أو  الهاربة  العمالة  خدمات  تقدم  التي 

ترخيص  بدون  ألنها  المنازل  خادمات 

العمالة  هذه  على  والتستر  قانوني، 

مشددة.  لعقوبة  المخالفين  يعرض 

لألسر  القانوني  الوعي  بأهمية  ونوه 

اإلطالع  بضرورة  واألفراد  البيوت  وأرباب 

الخاصة  الترخيص  بطاقات  على 

بتصريح  أو  العمالة  استقدام  بمكاتب 

التأكد  بهدف  عامل  لكل  واإلقامة  العمل 

حال  وفي  القانونية  الشروط  توافر  من 

من  البد  قانونية  غير  اإلجراءات  كانت 

إبالغ الجهات المختصة.

متضررون من الهروب 

ظاهرة  ان  الكعبي  سعد  قال  جانبه  من 

خالل  انتشرت  الخادمات  هروب 

ضمن  من  انه  حيث  الماضية  الفترة 

هذه  من  تضرروا  الذين  المستقدمين 

الظاهرة، وذلك بعد هروب الخادمة التي 

لديه من داخل المطار بعد ان قام بإنهاء 

التعاقد معها.

والشركات  األفراد  قيام  سبب  أن  وأكد 

هو  الهاربات  الخادمات  بتشغيل 

من  والهروب  االستقدام  قيمة  دفع  تفادي 

للعاملة،  القانون  يكفلها  التي  االلتزامات 

متخصصة  عصابات  وجود  عن  فضاًل 

في إيواء وتشغيل العمالة الهاربة مقابل 

الحصول على جزء من راتبها الشهري. 

تكثيف  ضرورة  إلى  الكعبي  وأشار   

للمجتمع  الموجهة  التوعوية  الحمالت 

الهاربات  الخادمات  إيواء  لعدم  تدعوهم 

مساءلتهم  ستتم  وإال  منازلهم  في 

قانونًيا. 

إدراج بند في عقد العمل  واقترح ضرورة 

يتضمن إلزام العاملة بدفع غرامة مالية 

راتب  عن  عبارة  هروبها  عند  للمستقدم 

العودة  تذكرة  تكاليف  بجانب  شهرين 

المقترح  هذا  أن  مؤكدة  بلدها،  إلى 

يساهم بشكل مباشر في الحد من هذه 

خسائر  تشكل  أصبحت  التي  الظاهرة 

نفقات  لتحملهم  نتيجة  للمستقدم، 

االستقدام وتذاكر السفر.

ضبط  حمالت  تكثيف  ضرورة  إلى  ودعا 

من  التأكد  عبر  الهاربات  الخادمات 

لدى  يعملن  الالتي  الخادمات  بيانات 

في  تفتيش  حمالت  خالل  من  أو  األسر 

الشركات وخاصة التنظيف والضيافة، 

ومواقع  والمطاعم  التجميل  وصالونات 

العمل الُمختلفة للتأكد من بيانات كل 

ال،  أم  كفالتهم  على  كانت  وإن  عاملة، 

مشيرا إلى أن الظاهرة انتشرت بصورة 

كبيرة 

حمالت توعوية 

هروب  ظاهرة  أن  فخرو  خالد  وأكد   

الخادمات تفاقمت خالل الفترة الماضية 

المختصة  الجهات  من  يستدعي  مما 

هذه  ووقف  الحلول  إليجاد  التدخل 

اجتماعية  مخاطر  تشكل  التي  الظاهرة 

واقتصادية على المجتمع.

التوعوية  الحمالت  بتكثيف  وطالب 

وبلغات  المجتمع  أفراد  لجميع  الموجهة 

 2015 لسنة   )21( رقم  بالقانون  متعددة 

بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم 

والعقوبات المترتبة على العاملة الهاربة 

يساهم  وإيوائها  بتشغيلها  يقوم  من  أو 

الظاهرة،  من  الحد  في  مباشر  بشكل 

الوحيد  السبيل  هي  التوعية  أن  خاصة 

الخادمة  وتجعل  بالعقوبات  لتعريفهم 

تجعل  كما  الهروب  خطوة  من  تتخوف 

تشغيلها  يتفادون  واألفراد  الشركات 

لديهم.

تشكل  قد  الهاربة  العاملة  أن  واوضح 

وأسرته  بتشغيلها  يقوم  من  على  خطًرا 

ألنه ال يعرف عنها شيًءا فقد يكون سبب 

هروبها أنها ارتكبت جريمة.

وسائل  بعض  هناك  ان  إلى  فخرو  ولفت 

تشغيل  عن  تعلن  االجتماعي  التواصل 

خادمات بنظام الساعات بدون ترخيص 

للقانون،  مخالف  عمل  وهذا  رسمي 

موضحا أنه يجب أن يكون لدى الخادمة 

أوراقا  وتحمل  رسمي  عمل  تصريح 

قانونيا لضمان حقوق جميع األطراف.

ناشدوا الجهات المختصة بالتدخل إليجاد الحلول.. مواطنون وقانونيون:

»الداخلية«: تشغيلهم مخالف 

للقوانين وإجراءات األمن والسالمة 

أكد عدد من المواطنين والقانونيين أن ظاهرة هروب 
الخادمات والعمال من المستقدمين تفاقمت خالل الفترة 
الماضية ما يستدعي من الجهات المختصة التدخل 
إليجاد الحلول ووقف هذه الظاهرة التي باتت 
تشكل مخاطر اجتماعية واقتصادية على 

المجتمع.

  كتب          محمد أبوحجر

الهاجري: 
إيواء 

المستخدمات 
الهاربات يعرض 

المخالفين لعقوبة 
مشددة

{ محمد ماجد الهاجري

{ خالد فخرو

{ سعد الكعبي

الكعبي: ضرورة إدراج بند في 
العقد يلزم الهارب بدفع راتب 

شهرين وتذكرة العودة 

فخرو: تكثيف الحمالت 
التوعوية بشأن قانون »دخول 
وخروج الوافدين« والعقوبات 

»الداخلية« تحسم الجدل

نفقات ترحيل الوافد إلى بلده

ما  بشأن  بيانًا  الداخلية  وزارة  أصدرت 

التواصل  وسائل  في  البعض  تداوله 

على  قديمة  تغريدة  عن  االجتماعي 

التزامات  حول  الداخلية  وزارة  حساب 

المستقِدم تجاه العامل الوافد، وبخاصة 

سفر  تذكرة  قيمة  بدفع  يتعلق  ما 

مغادرته البالد خالل فترة محددة.

نشرته  الذي  البيان  في  الوزارة،  وقالت 

باإلشارة  إنه  تويتر،  بموقع  حسابها  عبر 

التواصل  وسائل  في  البعض  تداوله  لما 

على  قديمة  تغريدة  عن  االجتماعي 

فيما  »تويتر«  في  الداخلية  وزارة  حساب 

يتعلق بالتزامات المستقدم تجاه العامل 

قيمة  بدفع  يتعلق  ما  وبخاصة  الوافد 

فترة  خالل  البالد  مغادرته  سفر  تذكرة 

محددة، فإن هذا النص يعود إلى القانون 

إلغاؤه  تم  الذي  2009م  لسنة   )4( رقم 

 21 رقم  القانون  من   )49( رقـم  بالمادة 

لسنة 2015م بشأن تنظيم دخول وخروج 

رقم  المادة  ونصت  وإقامتهم،  الوافدين 

التزامات  بشأن   2 رقم  فقرته  في  منه   19
المستقدم على ما يلي:

بلده  إلى  الوافد  ترحيل  نفقات  تحمل 

هذا  في  عليها  المنصوص  األحوال  في 

يعمل  كان  الوافد  أن  ثبت  فإذا  القانون، 

هذا  ألحكام  بالمخالفة  أخرى  جهة  لدى 

نفقات  الجهة  تلك  تتحمل  القانون 

الجهة  تلك  معرفة  تعذر  فإذا  ترحيله، 

حالة  وفي  النفقات،  تلك  الوافد  تحمل 

أموال  له  يكن  ولم  سدادها  عن  عجزه 

تلك  المستقدم  يتحمل  الدولة  داخل 

النفقات.

يستخدم  من  يلتزم  األحوال  جميع  وفي 

لديه  للعمل  يستقدمه  لم  وافد  أي 

بسداد  القانون  هذا  ألحكام  بالمخالفة 

نفقات ترحيله، وذلك مع عدم اإلخالل بأي 

من أوجه المسؤولية المقررة قانونًا.

يلتزم من يستخدم أي وافد 
لم يستقدمه للعمل لديه 

بسداد نفقات ترحيله

الدوحة          $
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في المسابقات الوطنية والدولية.. وعددهم »156«

د. النعيمي يكرم الطالب الفائزين

 
والدولية  الوطنية  المسابقات  عدد  ووصل 

ثماني  إلى  2021-2022م  األكاديمي  للعام 

الوطنية  المسابقة  وهي:  مسابقات، 

2021م،  واالبتكار  العلمي  للبحث  السنوية 

والتكنولوجيا  لالختراع  الدولي  والمعرض 

مايو2022م،  ماليزيا  »آيتكس«  واالبتكار 

لألداء  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  وجائزة 

التعليمي المتميز2021م، ومسابقة الشيخة 

العلمية  الصباح  الله  العبد  سعد  فادية 

وأولمبياد  الكويت2021م،   FSSG للبنات 

اللغة اإلنجليزية الدولي في المملكة األردنية 

الهاشمية والذي شارك فيه فريق من مدرسة 

وأولمبياد  2022م،  للبنين  اإلعدادية  الدوحة 

الفيزياء  وأولمبياد  الدولي2021م  األحياء 

ومسابقة  2022م،  الخليجي  والرياضيات 

برعاية   2022 المستقبل  علوم  تحدي 

لألداء  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  مؤسسة 

العربية  اللغة  ومناهزات  المتميز،  التعليمي 

واإللقاء  والخطابة  العربية  باللغة  والتحدث 

الشعري وتعميق دراسة النحو 2022م.

التربية  وزارة  ممثل  كلمة  الحفل  وتضمن 

ألقتها  والتي  العالي  والتعليم  والتعليم 

قسم  رئيس  المهندي  أسماء  الدكتورة 

الدراسية  المناهج  إدارة  في  العلمي  البحث 

والتعليم  التربية  بوزارة  التعلم  ومصادر 

الدكتور عبد  ألقاها  العالي، وكلمة  والتعليم 

التعليمية في  للبرامج  أول  الكمالي مدير  الله 

العلمي،  البحث  لرعاية  القطري  الصندوق 

وأسماء  إنجازات  فيه  تقديمي  عرض  وعلى 

المسابقات  في  الفائزين  والمعلمين  الطلبة 

والدولية  واإلقليمية  الوطنية  والمعارض 

2021-2022م.
وزارة  في  إننا  المهندي:  أسماء  د.  وقالت   

نعتز  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

مسابقة  تنظيم  في  بمشاركتنا  ونفخر 

مع  بالتعاون  واالبتكار  العلمي  البحث 

العلمي  البحث  لرعاية  القطري  الصندوق 

وتنمية  اإلبداعية  الطالب  قدرات  لبناء 

إجراء  خالل  من  النقدي  التفكير  في  مهاراتهم 

المختلفة،  العلوم  مجاالت  في  البحوث 

في  طلبتنا  إنجازات  تثميننا  إلى  باإلضافة 

اللغة  مناهزات  في  الدولية  المشاركات 

العربية  باللغة  التحدث  ومسابقة  العربية، 

دراسة  وتعميق  الشعري  واإللقاء  والخطابة 

الدولي،  األحياء  أولمبياد  ومسابقة  النحو، 

الخليجي  والفيزياء  الرياضيات  وأولمبياد 

إلى  باإلضافة  اإلنجليزية،  اللغة  وأولمبياد 

للطلبة  المستقبل  علوم  تحدي  مسابقة 

الموهوبين.

المميزة  واإلنجازات  األبحاث  أن  على  وأكدت 

لتكريمها  الحفل  خالل  من  جمعتنا  التي 

الوطني  المعرض  نتاج  هي  بها  واالحتفاء 

يمثل  والذي   2021 واالبتكار  العلمي  للبحث 

أفكارهم  وتبادل  لعرض  للطالب  فريدًا  ِمنبرًا 

البحث  مجاالت  في  واإلبداعية  االبتكارية 

جهود  نتاج  هي  وكذلك  المتنوعة،  العلمي 

التربية  وإدارة  التربوي  التوجيه  أقسام 

دولة  تمثيل  في  الموهوبين  ورعاية  الخاصة 

قطر وإحراز نتائج مهمة على الصعيد الدولي، 

وهو ما ينسجم مع الرسالة األساسية لوزارة 

التربية والتعليم والتعليم العالي، والمتمثلة 

قطاع  في  الريادي  التعليم  مفاهيم  غرس  في 

االبتكارية  المهارات  وتنمية  العام  التعليم 

الغد،  قادة  ؛إلعداد  الطالب  لدى  والبحثية 

األفكار  استكشاف  دون  تأتي  ال  فالقيادة 

الصندوق  كلمة  وألقى  الجديدة.  والفرص 

الدكتور  العلمي  البحث  لرعاية  القطري 

عبدالله الكمالي مدير أول للبرامج التعليمية 

في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، 

وأشار إلى فخره باالجتماع بجميع المحتفى 

للبحث  الوطني  األسبوع  في  والفائزين  بهم 

وتكريم  2021-2022م،  واالبتكار  العلمي 

الفريق القطري المشارك في مسابقة آيتكس 

في ماليزيا لحصوله على 6 ميداليات ذهبية 

يعد  اإلنجاز  ذلك  أن  ولفت  فضية،  وميدالية 

تتويجًا لجهود أبنائنا الطلبة وبناتنا الطلبة 

ومعلميهم على مدار العام الدراسي.

وأعرب د. الكمالي عن فخره بإنشاء وتمويل 

 STEM HUM والهندسة  العلوم  مختبر 

في  إم  آند  أية  تكساس  جامعة  مع  بالتعاون 

قطر، حيث يهدف المختبر إلى تزويد الطالب 

والهندسة  العلوم  مجالي  في  علمية  بخبرات 

وتمكنهم من إيجاد حلول هندسية للمشاكل 

يساعدهم  مختلفة  تطبيقات  في  المعقدة 

منتج  على  للحصول  مشاريعهم  تطوير  على 

نهائي.  وأعلن د. الكمالي عن شروع الصندوق 

إدارة  مع  جديدة  اتفاقية  بتوقيع  القطري 

برنامج  إلطالق  وذلك  بريطانيا  في  شلتنهام 

في  مرة  ألول  األكاديمي  الشهرة  مختبر 

والثانوية  اإلعدادية  للمرحلة  األوسط  الشرق 

ويعد   ،FameLab Academy جديد  بطابع 

العلمي  للتواصل  مسابقة  الشهرة  مختبر 

مثبتة  فكرة  المتسابقين  يعرض  حيث 

ويتم  فقط  دقائق  ثالث  خالل  للجمهور  علميًا 

والمحتوى  الوضوح  أساس  على  التحكيم 

العلمي واألداء على المسرح. 

ومن الجدير بالذكر أن التكريم هدف إلى دعم 

والمبتكرين  والمبدعين  المتميزين  الطلبة 

وفازوا  شاركوا  الذين  والمجتهدين  الفائزين 

في المسابقات الوطنية والدولية خالل العام 

المعنوي  الدعم  وتقديم  الحالي،  األكاديمي 

العطاء  في  االستمرار  على  لتشجيعهم 

وقدراتهم،  مهاراتهم  تنمية  على  والحفاظ 

وكذلك تقديرًا على كافة اإلنجازات المشرقة 

على  عاليًا  قطر  دولة  اسم  رفعت  والتي 

اسم  ووضع  والعالمي،  المحلي  المستويين 

مجال  في  المتميزة  الدول  مصاف  في  قطر 

العلوم والتقنية واالبتكار.

$ الدوحة

م سعادة الدكتور إبراهيم  َكرَّ
النعيمي وكيل وزارة التربية 

والتعليم والتعليم العالي 
156 من الطلبة والمعلمين 

الفائزين في المسابقات 
الوطنية والدولية للعام 

األكاديمي 2022/2021م 
أمس وبحضور الفاضلة مها 

الرويلي الوكيل المساعد 
للشؤون التعليمية والوكالء 

المساعدين ومديري اإلدارات 
في الوزارة، وممثلي الصندوق 

القطري لرعاية البحث 
العلمي، ومديري وطلبة 

المدارس الحكومية والخاصة.

د. المهندي: نسعى لتنمية 
مهاراتهم في التفكير النقدي

الكمالي: إطالق مختبر الشهرة 
لـ»اإلعدادية والثانوية« ألول مرة

استعرضت مواضيع تنظيمية ألعمال المهنة

اجتماع لجنة قبول المحامين

قبول  لجنة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 

سعادة  برئاسة  أمس،  المحامين، 

السيد مسعود بن محمد العامري وزير 

بمبنى  الدائم  مقرها  في  وذلك  العدل، 

وزارة العدل.

المدرجة  المواضيع  في  اللجنة  ونظرت 

على جدول أعمالها، ومن بينها أداء اثنين 

القانونية  اليمين  الجدد  المحامين  من 

من  محام  طلب  وقبول  اللجنة،  أمام 

إلى  إضافة  النظيرة،  األعمال  طلبات 

تحت  الجدد  المحامين  من  عدد  قبول 

التدريب.

مواضيع  اللجنة  استعرضت  كما 

المحاماة،  مهنة  ألعمال  تنظيمية 

المعروضة،  الملفات  من  عددا  وناقشت 

واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

»التعليم« تشارك في مؤتمر 
الصحة والسالمة المهنية

والتعليم  التربية  وزارة  شاركت 

والتعليم العالي ممثلة في إدارة الصحة 

المؤتمر  اعمال  في  المهنية  والسالمة 

المهنية  والسالمة  الصحة  حول  الرابع 

الذي نظمته وزارة الصحة العامة تحت 

الصحة  أجل  من  معًا  لنعمل  شعار: 

الثالثاء  يوم  في  المهنية،  والسالمة 

تكريم  تم  حيث  2022/6/7م.  الموافق 

الدعم  في  لدورها  تقديرا  التربية  وزارة 

الوطنية  لالستراتيجية  المســتمر 

تنفيذ  خالل  من   2022-2018 للصحة 

للحفاظ  الصحية  األنشطة  من  العديد 

على صحة ورفاهية العاملين لديها. 

 وقد أشاد السيد/محمد عبدالله المراغي 

بوزارة  والسالمة  الصحة  إدارة  مدير 

التربية والتعليم والتعليم العالي بمؤتمر 

في  لدوره  المهنية  والسالمة  الصحة 

والسالمة  الصحة  على  الضوء  تسليط 

تحسين  في  الكبيرة  وأهميتها  المهنية 

صحة وعافية القوى العاملة ورفع مستوى 

تضمن  المؤتمر  إن  وقال  اإلنتاجية، 

موضوعات  تناولت  عمل  ورش  عدة 

والعمل،  الحياة  بين  التوازن  منها  مهمة 

واالضطرابات  والوقت،  التوتر  وإدارة 

وعلم  بالعمل،  المرتبطة  العضلية 

لموضوع  إضافة  التنظيمي،  النفس 

خبراء  بمشاركة  وذلك  المهنية،  اللياقة 

في  المشاركة  الجهات  من  ومختصين 

العمل  التركيز على  المؤتمر، حيث تم 

المعنية  الجهات  كافة  قبل  من  الجاد 

المهنية،  والسالمة  الصحة  لضمان 

وستكون  أماًنا،  أكثر  عمل  بيئة  وتوفير 

في  بالغة  أهمية  ومخرجاته  لتوصياته 

تحقيق الصحة والسالمة.

بالمنطقة الصناعية

إغالق مخزن مواد غذائية 
بدون ترخيص

التابع  الصحية  الرقابة  قسم  ضبط   

الدوحة  ببلدية  البلدية  الرقابة  إلدارة 

المنطقة  في  ترخيص  بدون  مخزًنا 

الصناعية وبداخله 1400 كيلو جرام من 

اآلدمي  لالستهالك  الصالح  غير  البصل 

)منتهي الصالحية(. 

الكمية  على  الظاهري  بالكشف  وتبين 

الخواص  في  تغير  حدوث  المضبوطة 

الطبيعية للبصل ونمو أعفان واضحة، 

التخزين  مكان  افتقار  إلى  باإلضافة 

ألدني مستوى من االشتراطات الصحية 

المواد  بمخازن  توافرها  المطلوب 

الغذائية. 

تم تحرير محضر ضبط مخالفة وحجز 

بشأن   1990 لسنة   8 رقم  للقانون  وفقا 

واإلتالف  اآلدمية،  األغذية  مراقبة  تنظيم 

المضبوطة،  الكمية  لكامل  الفوري 

إداري  إغالق  قرار  وتنفيذ  إصدار  تم  كما 

للمخزن المخالف لمدة 30 يوًما.

$ الدوحة

{  إتالف كميات البصل المضبوطة

د. المريخي خطيبًا بجامع 
اإلمام.. والنعمة بـ »الشيوخ«

»مكانة النبي«..
موضوع خطبة الجمعة

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن الداعية القطري 

فضيلة الشيخ د. محمد حسن المريخي سيكون خطيب 

الجمعة اليوم بجامع اإلمام محمد بن عبد الوهاب، بينما 

سيكون الداعية القطري فضيلة الشيخ عبدالله محمد النعمة 

خطيبًا بجامع الشيوخ، وسوف يكون محور الخطبة في كال 

الجامعين حول »مكانة النبي صلى الله عليه وسلم والذّب عنه«.

وتؤكد الوزارة على اإلجراءات االحترازية والوقائية من فيروس 

كورونا، لمن يحضر الخطبة في جميع الجوامع التي تقام فيها 

صالة الجمعة، عبر إبراز تطبيق احتراز للمنظمين قبل دخول 

الجامع.

نظمتها بلدية الوكرة

ورشة حول سالمة األغذية

ورشة  الوكرة  ببلدية  الصحية  الرقابة  قسم  نظم 

الواجب  واالشتراطات  األغذية  سالمة  حول  عمل 

مع  بالتزامن  الغذائية،  بالمؤسسات  توافرها 

تم  الذي  األغذية  لسالمة  العالمي  باليوم  االحتفال 

االحتفال به مؤخرا )7 يونيو(.

خالد  المهندس  قدمها  التي  العمل  ورشة  تناولت 

الصالح بحضور عدد من المسؤولين ببلدية الوكرة، 

الواقعة  الغذائية  المنشآت  عن  ممثلين  ومشاركة 

المحاور  من  عددًا  للبلدية،  اإلدارية  الحدود  ضمن 

آمنة  بصورة  األغذية  على  الحفاظ  بكيفية  المتعلقة 

الالزمة،  الصحية  باالشتراطات  والتوعية  وسليمة، 

الواجب  اإلجراءات  بمختلف  تفصيلي  شرح  وتقديم 

اتباعها للوقاية من األمراض التي تنتقل عبر األغذية 

بما يكفل الحفاظ على صحة أفراد المجتمع.
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الدوحة - قنا - في مدح خير 
البرية والتغني بشمائل الحبيب 

المصطفى الهادي البشير 
والسراج المنير سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم بأجزل 

العبارات وأقواها لفظا ومعنى، 
استطاعت دولة قطر أن تضيف 

لمدونة المديح النبوي ما يزيد 
على 5 آالف قصيدة من الشعر 

الفصيح والنبطي عبر جائزة 
كتارا لشاعر الرسول.

كتارا  بجائزة  المتوجين  عن  وبعيدا 

الجائزة  قدمت  فقد  الرسول  لشاعر 

انطالقتها في  النبوي منذ  المديح  لمدونة 

دورتها األولى عام 2016 وحتى إعالن الدورة 

في  قصيدة   5181 مؤخرا،  السادسة 

حيث  النبطي،  والشعر  الفصيح  الشعر 

 828 األولى  دورتها  في  للجائزة  تقدمت 

الدورة  وفي  الفصيح،  الشعر  في  قصيدة 

 630 755 قصيدة منها  الثانية تقدمت لها 

الشعر  في  و125  الفصيح،  الشعر  في 

جمعت  فقد  الثالثة  الدورة  أما  النبطي، 

قصيدة   942 العربي  العالم  أنحاء  من 

الشعر  في  و89  الفصيح  في   853 منها 

ارتفاعا  الرابعة  الدورة  لتشهد  النبطي، 

1158 منها  في عدد المشاركين بلغ نحو 

و76  الفصيح  الشعر  في  قصيدة   1082
لترتقي  النبطي،  الشعر  في  قصيدة 

وتحصد  الخامسة  دورتها  في  الجائزة 

منها   1498 العرب  الشعراء  قصائد  من 

قصيدة  و140  الفصيح  الشعر  في   1358
النبطي. الشعر  من 

الرسول  لشاعر  كتارا  جائزة  عملت  وقد 

إحياء  على  وسلم  عليه  الله  صلى 

ذلك  النبوي  المديح  شعر  وتجديد 

النبي  مدح  على  ينصب  الذي  الشعر 

صفاته  بتعداد  وسلم(  عليه  الله  )صلى 

معجزاته  ذكر  مع  والخلقية،  الخلقية 

شعرا  سيرته  ونظم  والمعنوية  المادية 

عليه  والصالة  المثلى  بصفاته  واإلشادة 

وتعظيما. تقديرا 

خالد  الدكتور  يقول  الصدد،  هذا  وفي 

العام  المدير  السليطي  إبراهيم  بن 

كتارا،  الثقافي  للحي  العامة  للمؤسسة 

األنباء  لوكالة  خاص  تصريح  في 

في  جائزة  أكبر  »هذه  )قنا(:  القطرية 

وقدمت  المجال  هذا  في  العربي  العالم 

للمكتبة  قصيدة  آالف   5 من  أكثر 

30 قصيدة  العربية، ويتم اختيار أفضل 

خاص،  ديوان  في  لتطبع  دورة  كل  في 

مما يظهر أن كتارا تعد أهم جهة جمعت 

استحداث  في  الشعراء  مع  وأبدعت 

مدح  في  شعرا  يبدعون  شعرية  أصوات 

سواء  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي 

مهمة  إضافة  يمثل  الذي  نبطي  أو  فصيح 

النبوي. المديح  لديوان 

تتأهل  لم  التي  القصائد  أن  إلى  ونوه 

للفوز بالجائزة تكون إضافة مهمة ويكون 

أدواته  لتطوير  فرصة  المشارك  للشاعر 

شعراء  فهناك  أخرى،  مرة  للمشاركة 

دورات  في  الجائزة  لنهائيات  يتأهلوا  لم 

يدل  ما  أخرى  دورات  في  فازوا  ثم  سابقة 

سمعة  اكتسبت  قد  الجائزة  أن  على 

واإلسالمي،  العربي  العالمين  في  طيبة 

الدالالت  ذو  شعارها  يترجمه  ما  وهو 

البشر. بخير  الشعر  تجمل  العميقة 

أضافتها قطر.. عبر جائزة كتارا لشاعر الرسول

»5« آالف قصيدة بمدونة المديح النبوي

اختتم معهد ضباط الشرطة، صباح 

أمس، الدورة الثانية ضمن برنامج 

المتحدث الرسمي األمني التي نظمها 

المعهد بالتعاون مع إدارة العالقات 

العامة بوزارة الداخلية بنادي الضباط 

باإلدارة العامة للدفاع المدني.

تأتي الدورة التدريبية التي شارك 

فيها 19 ضابطا من مختلف اإلدارات 

بالوزارة واستمرت لمدة 4 أسابيع، 

ضمن استراتيجية وزارة الداخلية 

لتأهيل ضباط الشرطة لبطولة 

كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث 

هدفت إلى إعداد متحدثين أمنيين 

قادرين على التعامل مع مختلف 

وسائل اإلعالم، وتناولت أهم مهارات 

اإلعالم واالتصال وكيفية التعامل مع 

وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية.

وأكد المقدم نايف محمد المناعي 

مدير معهد ضباط الشرطة أن الدفعة 

المتخرجة تمثل نواة للعمل اإلعالمي 

األمني للتعامل مع األزمات اإلعالمية 

واألمنية المرتبطة بمجاالت عملهم، 

وفي الختام تم تسليم الشهادات 

للمشاركين في الدورة.

بمعهد ضباط الشرطة

اختتام دورة المتحدث األمني
الدوحة           $

لرصد جودة الهواء.. »البيئة«:

تدشين محطة متنقلة جديدة

ناصر  بن  فالح  الدكتور  الشيخ  سعادة  قام 

والتغير  البيئة  وزير  ثاني  آل  أحمد  بن 

الوزارة  لفعاليات  تفقدية  بزيارة  المناخي 

العالمي  البيئة  يوم  بمناسبة  تنظمها  التي 

إلى   04 من  الفترة  خالل  مول  طوار  بمجمع 

الجاري. يونيو   10
لمختلف  بجولة  سعادته  قام  وقد 

الفعاليات  على  واإلطالع  المعرض  أجنحة 

والمسابقات  األطفال  كمسرح  المختلفة، 

الزراعة  تعلم  وجناح  التوعوية،  البيئية 

رسم  وجناح  النباتات،  مع  والتعامل 

مختلفة  مشاركات  جانب  إلى  الطبيعة، 

اإلدارات التي تعرف الجمهور باختصاصاتها 

مثل  إنجازاتها،  وحصيلة  عملها  ومجاالت 

وإدارة  البيئي  والمختبر  الرصد  إدارة 

الحياة  تنمية  وإدارة  الصناعي،  التفتيش 

)قسم  العامة  العالقات  وإدارة  الفطرية، 

التوعية(.

المتنقلة  المحطة  الوزير  سعادة  زار  كما 

مدخل  عند  المتواجدة  الهواء  جودة  لرصد 

التي  بالجهود  الجمهور  لتعريف  المجمع 

تبذلها الوزارة في هذا المجال. 

المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  ودشنت 

لرصد  الجديدة  المتنقلة  المحطة  أمس 

احتفاالت  هامش  على  وذلك  الهواء،  جودة 

المنظمة  العالمي  البيئة  بيوم  الوزارة 

 10 4 إلى  بمجمع طوار مول خالل الفترة من 

الجاري. يونيو 

وقال السيد: عبد الهادي ناصر المري وكيل 

بالتكليف  البيئة  لشؤون  المساعد  الوزارة 

حفل  هامش  على  صحفية  تصريحات  في 

الجديدة  المحطة  بهذه  إنه  التدشين، 

الشبكة  على  محطة   26 الوزارة  تكمل 

مستوى  على  الهواء  جودة  لرصد  الوطنية 

ستواصل  الوزارة  إلى  مشيرا  الدولة، 

تنفيذا  المحطات  هذه  نشر  في  جهودها 

للخطة الوطنية لرصد جودة الهواء في دولة 

محطة   50 تركيب  تتضمن  والتي  قطر، 

خالل  الدولة  أنحاء  مختلف  تغطي  رصد 

هذا العام.

علي  حسن  المهندس:  أكد  جانبه  ومن   

والمختبر  الرصد  إدارة  مدير  القاسمي 

المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  أن  البيئي 

الهواء  جودة  لرصد  متنقلة  محطات  تمتلك 

للرصد  الثابتة  المحطات  إلى  باإلضافة 

والتأكد  الجوي  الهواء  لملوثات  المستمر 

حيث  الدولة،  في  الهواء  جودة  ضمان  من 

لرصد  المتنقلة  المحطات  استخدام  يتم 

جودة الهواء عند الحاجة لرصد جودة الهواء 

أو  الثابتة  المحطات  تغطيها  ال  أماكن  في 

لتغطية  الطارئة  الحاالت  في  الحاجة  عند 

جودة  لمعايير  أعلى  وضمان  أوسع  أماكن 

الهواء. 

في  الرصد  نظام  أن  القاسمي  وأضاف 

في  الحال  هو  كما  الجديدة  المحطة  هذه 

المحطات الثابتة يعتمد على قانون حماية 

2002 ولوائحه  البيئية للدولة رقم )30( لعام 

التنفيذية قانون رقم )4( لسنة 2005، والتي 

في  الهواء  لجودة  الخاصة  المعايير  حددت 

متطلبات  مع  منسجمة  جاءت  والتي  الدولة 

وغيرها  البيئية  الحماية  وكالة  مثل  دولية 

العالمية. المنظمات  من 

 

إضافة محطة متنقلة 
جديدة لرصد جودة الهواء

لرصد  الجديدة  المتنقلة  المحطة  تتضمن 

لقياس  ومعدات  أجهزة  على  الهواء  جودة 

 )25( من  أكثر  إلى  تصل  مختلفة  عناصر 

ملوثات  لرصد  شاملة  تكون  بحيث  عنصرا 

قياسية  وبطرق  مختلفة  وعناصر  متعددة 

دولية  ووكاالت  هيئات  قبل  من  ومعتمدة 

US-( األميركية  البيئة  حماية  وكالة  مثل 

 .)EPA
العناصر  برصد  المتنقلة  المحطة  وتقوم 

بيانات  شكل  على  القياسات  وتسجيل 

من  دقيقة  كل  تخزينها  ويتم  باستمرار 

المحطة  داخل  اآللي  الحاسب  أجهزة  خالل 

إلى  المسجلة  البيانات  نقل  يتم  ثَم  ومن 

إدارة  في  والموجودة  المركزية  الحاسبة 

وزارة  مبنى  داخل  البيئي  والمختبر  الرصد 

شبكة  خالل  من  المناخي  والتغير  البيئة 

الوزارة على مدار الساعة )طوال اليوم(.

في  الهواء  لجودة  الوطنية  المعايير  وهناك 

البيئة  قانون  وفق  تحديدها  تم  والتي  قطر 

ولوائحه   2002 لسنة   )30( رقم  القطري 

التنفيذية.

وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ي��ت��ف��ق��د ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��م��ن��اس��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��ال��م��ي

المري: تواصل الجه�ود لتغطية مختلف أنح�اء الدولة بالمحط�ات

{ د. خالد السليطي 

الدوحة           $
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المؤشر يكسر حاجز »13« ألف نقطة والمكاسب »5.49« مليار في أسبوع

مشتريات الصناديق تقود البورصة لالنتعاش

السيد  المالي  المحلل  أكد  السياق  هذا  وفي 

مؤشر  أداء  لتطور  قراءته  في  الخولي  نضال 

من  تمكن  األخير  أن  األسبوعية  قطر  بورصة 

من  مستفيدا  نقطة،  ألف   13 حاجز  كسر 

عودة  مع  السيولة  تشهدها  التي  الحركة 

فترة  بعد  األسهم  لشراء  المحلية  الصناديق 

تميزت بعمليات جني األرباح وما صاحبها من 

تراجع في حجم السيولة.

وقال الخولي إن المستويات الكبيرة للسيولة 

التي تم ضخها في بورصة قطر خالل األسبوع 

قبل  من  الكبيرة  الثقة  تعكس  الحالي 

القطرية  الشركات  في  المحلية  الصناديق 

الشركات  هذه  تتوقع  حيث  المدرجة، 

الحالي من  العام  تحقيق نتائج أفضل خالل 

وهوما  المنصرم،  العام  في  حققتها  التي  تلك 

هذه  أسهم  شراء  على  المتزايد  اإلقبال  يفسر 

الشركات.

بورصة  مؤشر  أن  إلى  المالي  المحلل  ولفت 

خالل  التصاعدي  اتجاهه  سيواصل  قطر 

الفترة القادمة، متوقعا تجاوزه مع نهاية العام 

وقت  في  سجلها  التي  القياسية  مستوياته 

سابق من العام الجاري، مضيفا »هذا ال يعني 

أن ال نشهد خالل الفترة المشار إليها وضعيات 

ارتدادية وتصحيحية تقترن بعمليات جني 

األرباح والوضع االقتصادي الدولي الذي يتميز 

بتقلبات كبيرة«.

يضرب  الذي  التضخمي  الركود  أن  وبين 

الراهن  الوقت  في  العالمية  االقتصاديات 

األسهم  أسواق  على  الضغوط  من  سيزيد 

إلى  المركزية  البنوك  توجه  ظل  في  خاصة 

زيادة في أسعار الفائدة مما يساهم في خروج 

استثمارية  قنوات  نحو  األجنبية  المحافظ 

أكثر جاذبية.

محفزات  من  بحزمة  قطر  بورصة  وتحظى   

القياسي  االرتفاع  أبرزها:  االيجابية  النمو 

ألسعار النفط ومونديال 2022 والنتائج القوية 

عن  فضال  المدرجة  القطرية  للشركات 

القطرية  لألسهم  الواردة  األجنبية  التدفقات 

الناتجة عن زيادة الملكية األجنبية.

القطرية  الشركات  من  واسع  قطاع  وأقر 

ملكية  سقف  رفع  قطر  بورصة  في  المدرجة 

بالمائة   100 إلى  بالمائة   49 من  األجانب 

تدفقات  استقطاب  شأنها  من  خطوة  في 

استثمارية أجنبية واردة إلى األسهم القطرية 

دوالر(  )ملياري  قطري  ريال  مليار   7.28 بواقع 

على األقل.

خطة  لتنفيذ  الطريق  الخطوة  هذه  وتمهد 

البورصة بشأن ترقيتها من سوق ناشئة إلى 

سوق متقدمة، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر 

ســوق ناشئة في الشرق األوسط وثاني أكبر 

الرسملة  قيمة  حيث  من  المنطقة  في  سوق 

مؤشري  في  مدرجة  أنها  كما  السوقية، 

الناشئة  لألسواق  كابيتال  ستانلي  مورغان 

ويمثل  الناشئة.  لألسواق  وفوتسي   MSCI

وسط  للبورصة  قوية  دفعة   2022 مونديال 

المستثمرين  بين  العام  التفاؤل  من  حالة 

بلومبرغ  وكالة  تشير  حيث  المنطقة،  في 

قطر  بورصتي  من  كال  أن  إلى  األميركية 

ودبي مرشحتان لتصدر قائمة أكثر األسواق 

الخليجية مكاسب في عام 2022، وأنهما على 

ويراهن  األجنبية.  االستثمارات  قائمة  رأس 

المستثمرون على أداء أسهم شركات التأمين 

خالل عام 2022، وهو العام الذي يشهد تطبيق 

من  مستفيدة  اإللزامي  الصحي  التأمين 

2021 الخاص  )22( لسنة  صدور القانون رقم 

داخل  الصحية  الرعاية  خدمات  بتنظيم 

نظام  تطبيق  بموجبه  سيتم  والذي  الدولة 

والزائرين،  للوافدين  إلزامي  صحي  تأمين 

األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات  يقّدم 

لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في 

عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع 

الخاص، وفقًا لنظام التغطية التأمينية لهم. 

بإجراء  العمل  صاحب  القانون  أحكام  وتلزم 

القطريين  غير  للعاملين  صحي  تأمين 

المسّجلة  التأمين  شركات  طريق  عن  لديه 

التغطية  لتوفير  وذلك  الصحة،  وزارة  لدى 

االلتزام  وينطبق  لهم،  األساسية  التأمينية 

التغطية  لتوفير  المستقدم  على  أيضًا 

األساسية لمن يستقدمهم.

تضطلع  سوف  الجديد  القانون  خالل  ومن   

بأدوارها  والشركات  الخاصة  المؤسسات 

الرعاية  تقديم  كلفة  بتحمل  المشاركة  في 

ستمنع  الحكومة  أن  كما  لمكفوليها،  الطبية 

ولن  اإللزامي،  التأمين الصحي  ارتفاع أسعار 

خارج  للتأمين  طرف  أي  باستغالل  تسمح 

اإلطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني 

أو احتيال.

المرتبطة بالطاقة  وتتصدر أسهم الشركات 

أيضا قائمة األكثر جاذبية استثماريا نتيجة 

االرتفاع القياسي ألسعار النفط، بينما تعزز 

أسهم البنوك جاذبيتها االستثمارية في 2022، 

مستفيدة من رفع سقف ملكية األجانب على 

الرغم من استقطاع المخصصات التحوطية 

وتعتبر  كورونا،  جائحة  مخاطر  لدرء 

إيرادات  على  يحمل  عبء  أي  المخصصات 

محتمل  نقص  أي  لمقابلة  المالية  الفترة 

في قيمة أي أصل من األصول نتيجة حدوث 

مؤكدة  التزامات  أي  أو  محتملة،  مخاطر  أي 

المخصصات  وتتوزع  الحدوث.  محتملة  أو 

وأخرى  المعدومة،  للديون  مخصصات  على 

إلى  تحصيلها،  في  المشكوك  للديون 

إضافية  وأخرى  إلزامية  مخصصات  جانب 

للمعيار  المحلية  البنوك  تطبيق  عن  ناتجة 

المخصصات  عن  فضال   ،9 رقم  المحاسبي 

االحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه 

بتجنيبها  البنوك  تقوم  التي  المخصصات 

األرباح  ضمن  وإدراجها  لتحريرها  قابلة 

بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.

{ بورصة قطر 

{ البورصة تكسر حاجز »13« ألف نقطة

الخولي: نمو متوقع في نتائج الشركات المدرجة

ال��س��وق ت������داوالت  ق��ي��م��ة  ري����ال  م��ل��ي��ار   »3.14«

الدوحة- قنا - حققت بورصة قطر 
مكاسب سوقية أسبوعية بلغت 

مستوى 5.49 مليار ريال بارتفاع 
القيمة السوقية بنهاية تعامالت 

األسبوع لتبلغ 732.28 مليار ريال، 
مقابل مستواها األسبوع الماضي 
البالغ 726.79 مليار ريال، مسجلة 

ارتفاعا بنسبة 0.75 بالمائة.
وتمّكن مؤشر بورصة قطر من 

كسر حاجز 13 ألف نقطة بنهاية 
تعامالت األسبوع الثاني من شهر 

يونيو الجاري، ليعكس اتجاه 
سهمه نحو المنطقة الخضراء 

ويضيف إلى رصيده 299.130 
نقطة وبنسبة نمو بلغت 2.340 

بالمائة ليصل إلى مستوى 13.099 
نقطة. وبحسب تقرير البورصة 

فإن قيمة تداوالت األسهم خالل 
األسبوع المنتهي أمس بلغت 
3.141 مليار ريال، من خالل بيع 
901.813 مليون سهم، نفذت 

بإبرام 81305 صفقات.

تقديرًا لجهوده 

»إكسون موبيل« تكّرم فريق »قطرغاز«في مواجهة آثار »كورونا«
تنفيذيا  وفدًا  قطرغاز  شركة  استقبلت 

السيد  برئاسة  قطر،  موبيل  إكسون  من 

عام  ومدير  الرئيس  جينيتي  دومينيك 

من  عشر  التاسع  في  قطر،  موبيل  إكسون 

الوفد  استقبال  في  وكان  الماضي،  الشهر 

آل  خليفة  بن  خالد  الشيخ  سعادة  الزائر 

ثاني الرئيس التنفيذي لقطرغاز. وقّدم وفد 

عمل  لفريق  تذكارية  درعا  موبيل  إكسون 

»قطرغاز« المعني بالتعامل مع أزمة كورونا 

الناجحة في  19« تقديرًا لجهوده   - »كوفيد 

مكافحة الجائحة.

الرئيس  جينيتي،  دومينيك  السيد  وقال 

ومدير عام إكسون موبيل قطر: »يسعدني 

 - كوفيد  عمل  فريق  تكريم  ويشرفني 

القيادة  على  قطرغاز،  شركائنا  لدى   19
المستوى  عالمية  واالستجابة  المتميزة 

خالل الجائحة، وقدرتهم على تقديم نموذج 

يحتذى به في مستوى األداء رغم التحديات 

التي فرضتها األزمة«.

االستثنائية  بالمرونة  جينيتي  وأشاد 

الرعاية  ومستوى  الفريق،  أبداها  التي 

على  الحفاظ  أجل  من  بذله  الذي  والجهد 

التركيز  مع  الموظفين،  وسالمة  صحة 

»ندرك  قائال:  العمل،  سير  استمرارية  على 

الحفاظ  بإمكانها  يكن  لم  قطرغاز  أن  جيدًا 

في  وفعالية  بسالسة  العمل  استمرار  على 

الجائحة  عن  الناتجة  التحديات  مواجهة 

بدون جهود وتوجيه فريق عمل كوفيد - 19 

الذي ضمن سالمة الموظفين وموقع العمل، 

تقديم  من  الشركة  مّكن  الذي  األمر  وهو 

نموذج رائد في هذا القطاع«.

والتضحيات  الجهود  أسهمت  »لقد  وأضاف: 

فريق  أعضاء  قدمها  التي  االستثنائية 

في  الماضيين  العامين  مدى  على  قطرغاز 

في  عالميًا  رائدة  كشركة  مكانتها  تعزيز 

هذه  امتدت  كما  الطبيعي،  الغاز  قطاع 

موبيل  إكسون  في  نحن  لتشملنا  الجهود 

عظيم  عن  أعرب  أن  هنا  ويسعدني  قطر، 

ونفخر  دعم،  من  تلقيناه  لما  امتناننا 

بشراكتنا مع قطرغاز، ونتطلع إلى االرتقاء 

بمستوى عالقتنا وتعاوننا الوثيق«.

التي  المسبوقة  غير  التحديات  ورغم 

كافة  في   »19  - »كوفيد  جائحة  صاحبت 

دول العالم ومن بينها قطر، ولقطاع الطاقة، 

دورًا  لعب  »قطرغاز«  في  العمل  فريق  أن  إال 

تلك  شهدتها  التي  الضبابية  ظل  في  فاعاًل 

الشركة  مساعدة  سبيل  في  المرحلة، 

وتوجيه  النظر،  بعيدة  خطوات  اتخاذ  على 

إلدارة  الشامل  والنهج  االستراتيجي  التفكير 

اعتماده للحفاظ على  الذي جرى  المخاطر، 

مستويات  ضمن  العمليات  استمرارية 

منتجات  توفير  ومواصلة  وآمنة،  موثوقة 

والمجتمعات  للبلدان  األهمية  بالغة  الطاقة 

والشركات واألفراد في جميع أنحاء العالم.

خالد  الشيخ  سعادة  قال  جانبه،  من 

التنفيذي  الرئيس  ثاني،  آل  خليفة  بن 

بالشكر  أتوجه  أن  »يسعدني  لـ»قطرغاز«: 

لشركائنا في إكسون موبيل قطر وللسيد 

دومينيك جينيتي على هذا التكريم الرائع، 

ومساعدة  بيننا  الوثيق  التعاون  أن  شك  وال 

الشراكة  عالقات  وتعزيز  البعض  بعضنا 

طويلة األجل من شأنه أن يتيح لنا الفرصة 

بما  مقارنة  أكثر  إنجازات  إلى  للوصول 

يمكننا تحقيقه بمفردنا«.

أعبر عن فخري  أن  وأضاف: »ال يفوتني هنا 

بفريق عمل كوفيد - 19 في قطرغاز، وال شك 

الحفاظ  مع  وعائالتهم  موظفينا  حماية  أن 

مسؤولية  كانت  العمل  استمرارية  على 

نجحوا  ذلك  رغم  لكنهم  بالسهلة،  ليست 

في إنجاز مهمتهم، وفاق أداؤهم توقعات إدارة 

قطرغاز  أكدت  لقد  والمساهمين.  الشركة 

لشحنات  المستدام  التسليم  أن  للعالم 

المسال يبقى مستمرًا وفق  الطبيعي  الغاز 

المرتبطة  التحديات  رغم  له  مخطط  هو  ما 

الرائع  العمل  فريق  بفضل  وذلك  بالوباء، 

فريق  وبالطبع  الجائحة،  بمواجهة  المعني 

الشركة بأكمله«.

خليفة  بن  خالد  الشيخ  من  كل  وتفّضل 

شهادة  بتقديم  جينيتي  والسيد  ثاني  آل 

إدارة  السيد زياد يحيى، رئيس  إلى  تقدير 

المخاطر  وإدارة  االستراتيجي  التخطيط 

في   »19  - »كوفيد  فريق  وقائد  بقطرغاز، 

الشركة.

الفعالية،  خالل  الختامية  كلمته  وفي 

لفريق  كان  »لقد  يحيى:  زياد  السيد  قال 

في  فاعل  دور  قطرغاز  في   19  - كوفيد 

من  واحدة  تجاوز  على  الشركة  مساعدة 

بفضل  وذلك  واجهتها،  التي  األزمات  أخطر 

من  ودعم  وتمكين  ثقة  من  عليه  حصلنا  ما 

العليا،  اإلدارة  وفريق  التنفيذي  الرئيس 

موظفينا  جميع  وتعاون  التزام  إلى  إضافة 

وشركائنا. 

إنتاجها  على  قطرغاز  »حافظت  وأضاف: 

الشحنات  جميع  تسليم  في  ونجحت 

أعمال  جميع  ونفذت  عليها  المتعاقدة 

المرحلة  تلك  خالل  المجدولة  الصيانة 

الحرجة رغم ما شهدته من تحديات، بينما 

تعليق  إلى  القطاع  هذا  في  نظراؤنا  لجأ 

لقد  األنشطة.  هذه  معظم  أو  كل  وقف  أو 

إنجازًا غير مسبوق تحقق  سّجلت قطرغاز 

تؤمن  التي  بالقيم  الراسخ  التزامنا  بفضل 

أكبر  موبيل  إكسون  وتعد  الشركة«.   بها 

في  التداول  عامة  والغاز  النفط  شركات 

واالبتكار  التكنولوجيا  على  وتعتمد  العالم، 

للمساعدة في تلبية االحتياجات المتنامية 

للطاقة في العالم. وتمتلك الشركة مخزونًا 

أكبر  وُتعتبر  والغاز،  النفط  موارد  من  رائدًا 

شركة تكرير وتسويق للمنتجات البترولية 

للكيماويات  شركتها  تأتي  كما  العالم،  في 

من بين األكبر في العالم.

فيما تعتبر إكسون موبيل قطر هي إحدى 

إكسون  لمؤسسة  التابعة  الشركات 

موبيل، وتمثل الشركة في جميع األنشطة 

التابعة إلكسون موبيل في قطر.

{ جانب من التكريم 

الدوحة           $

»التحويلية« تصدر إيضاحا حول زيادة الطلب على أسهمها
أصدرت الشركة القطرية للصناعات التحويلية إيضاحا بشأن زيادة الطلب على أسهمها 

أو قرارات لدى الشركة وراء زيادة الطلب على سهم  أنه ال يوجد أي معلومات  إلى  مشيرة 

الشركة.

وأكدت الشركة أنه سيتم اإلعالن فور حصول أي أمر أو اتخاذ أي قرارات يكون لها أي أثر في 

نتائج أعمال الشركة، وسعر السهم حسب األصول، وحسب تعليمات السوق المتبعة 

ومبدأ الشفافية.
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الريان تتصدر قائمة األكثر نشاطا وفقا لبيانات »التخطيط«

إصدار »645« رخصة بناء في مايو

الصفقات تتركز بالظعاين والدوحة والريان وأم صالل

»379.5« مليون ريال 
تداوالت عقارية أسبوعية

الدوحة- قنا - أظهرت بيانات جهاز التخطيط 

عن  الصادرة  البناء  رخص  عدد  أن  واإلحصاء 

مايو  في  رخصة   645 بلغت  بالدولة  البلديات 

أبريل  عن  المائة  في   5 بانخفاض  الماضي 

السابق له الذي سجل 677 رخصة.

وسجلت معظم البلديات انخفاضات ملحوظة 

المائة(،  في   38( إلى  الخور  بلدية  في  وصل 

والشيحانية )29 في المائة(، والظعاين )27 في 

 9( والوكرة  المائة(،  في   17( والشمال  المائة(، 

صالل  أم  بلديات  سجلت  بينما  المائة(..  في 

والدوحة والريان ارتفاعا بنحو )38 في المائة(، 

و)9 في المائة(، و)2 في المائة( على التوالي.

بلدية  تصدرت  الجغرافي  توزيعها  وحسب 

عدد  حيث  من  البلديات  قائمة  الريان 

الرخص، إذ أصدرت 167 رخصة أي ما نسبته 

الصادرة  الرخص  إجمالي  من  المائة  في   26
بلدية  جاءت  حين  في  مايو،  شهر  خالل 

أي  رخصة  بـ166  الثانية  المرتبة  في  الدوحة 

26 في المائة، ثم بلدية الوكرة بـ136 رخصة 
الظعاين  المائة، وبلدية  21 في  أي ما نسبته 

15 في المائة.. بينما توزعت  بـ94 رخصة أي 

بقية النسب على أم صالل 47 رخصة، والخور 

10 رخص  15 رخصة، والشمال والشيحانية 
لكل منهما.

وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني 

الجديدة )سكنية وغير سكنية( شكلت 52 في 

المائة )334 رخصة( من إجمالي رخص البناء 

حين  في  الماضي..  مايو  شهر  خالل  الصادرة 

شكلت تراخيص بناء اإلضافات 45 في المائة 

)291 رخصة(، وتراخيص التحويط بنسبة 3 

في المائة )20 رخصة(.

الرخص  قائمة  الفلل  رخص  وتصدرت 

 77 شكلت  حيث  السكنية،  للمباني  الصادرة 

رخص  إجمالي  من  رخصة(   198( المائة  في 

مساكن  فئة  تليها  للسكن،  المعدة  المباني 

 36( المائة  في   14 بنسبة  اإلسكان  قروض 

السكنية  الشقق  ذات  العمارات  ثم  رخصة(، 

بنسبة 8 في المائة )21 رخصة(.

مقدمة  في  التجارية  المباني  جاءت  كما 

بنسبة  السكنية  غير  المباني  تراخيص 

المباني  تليها  رخصة(،   62( المائة  في   79
 10 بنسبة  والمصانع  كالورش  الصناعية 

الحكومية  المباني  ثم  رخص(   8( المائة  في 

بنسبة 8 في المائة )6 رخص(.

فقد  مايو  شهر  خالل  البناء  إتمام  شهادات  أما 

29 في  248 شهادة بانخفاض عام قدره  بلغت 

المائة عن شهر أبريل السابق له، وذلك نتيجة 

االنخفاض المسجل في جميع البلديات.

انخفاض  معدل  أعلى  الشيحانية  وسجلت 

في شهادات إتمام البناء بنحو )71 في المائة(، 

ثم الشمال بنحو )58 في المائة(، والدوحة )49 

والريان  المائة(،  )44 في  وأم صالل  المائة(،  في 

والظعاين )18 في المائة لكل بلدية(، والوكرة 

)14 في المائة(، والخور )11 في المائة(.

جاءت  فقد  الجغرافي،  للتوزيع  وبالنسبة 

حيث  من  البلديات  مقدمة  في  الريان  بلدية 

 70 أصدرت  أن  بعد  البناء  إتمام  شهادات  عدد 

شهادة أي ما نسبته 28 في المائة من إجمالي 

في  مايو،  في  الصادرة  البناء  إتمام  الشهادات 

حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية 

بلدية  تليها  المائة،  في   25 أي  شهادة  بـ62 

في   21 أي  شهادة   53 أصدرت  حيث  الظعاين 

المائة.

ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 30 شهادة أي 12 في 

أم صالل  الشهادات على  لتتوزع بقية  المائة.. 

والشيحانية  شهادات(،   8( الخور  شهادة(،   14(

)6 شهادات(، والشمال )5 شهادات(.

وشهادات  البناء  تراخيص  بيانات  وتكتسب 

إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرًا 

والذي  والتشييد  البناء  قطاع  ألداء  تقريبيًا 

يحتل بدوره مكانة مهمة في االقتصاد الوطني.

البيانات  هذه  إصدار  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

جهاز  بين  التنسيق  إطار  في  يأتي  الشهرية 

التخطيط واإلحصاء ووزارة البلدية لالستفادة 

بين  القائم  اإللكتروني  الربط  واقع  من 

الجهتين.

الصادر  العقارات  أسعار  مؤشر  وسجل   

بنسبة  ارتفاعا  المركزي  قطر  مصرف  عن 

% على أساس سنوي ببلوغه مستوى   2.64
العام  من  األول  الربع  خالل  نقطة   217.56
 211.95 بلغ  مستوى  مع  مقارنة  الجاري، 

الماضي.  العام  من  ذاتها  الفترة  خالل  نقطة 

مؤشر  أطلق  المركزي  قطر  مصرف  وكان 

بهدف   2011 العام  منذ  العقارات  أسعار 

العقارات بشكل موثق ليمكن  قياس أسعار 

في  العاملة  اإلسالمية  والمصارف  البنوك 

العقاري،  االئتمان  محافظ  تقييم  من  الدولة 

متغيرات  ألي  مبكرًا  إنذارًا  المؤشر  ويمثل 

يؤثر  بما  العقارات  سوق  على  تستجد  قد 

سلبًا على قطاع االئتمان المصرفي الخاص 

بالعقارات واإلنشاءات.

سوق  فيه  يشهد  الذي  الوقت  في  ذلك  ويأتي 

الطلب  في  نموا  حاليا  المحلي  العقارات 

والغرف  والتجارية  السكنية  الوحدات  على 

الفندقية بالتزامن مع اقتراب مونديال 2022، 

السكنية  الوحدات  إيجارات  ارتفعت  حيث 

الطلب  زاد  كما  الماضية،  القليلة  األشهر  في 

على المساحات المكتبية مع قيام الشركات 

بفتح مكاتب جديدة لتوسيع أنشطتها.

من  األول  الربع  في  العقاري  السوق  وسجل 

العام الجاري تداوالت عقارية إجمالية بقيمة 

بلغت نحو 4.9 مليار ريال وفقا لبيانات إدارة 

التسجيل العقاري في وزارة العدل من خالل 

حجم  متوسط  وبلغ  صفقة،   1251 تنفيذ 

 3.9 األول  الربع  خالل  العقارية  الصفقات 

مليون ريال قطري.

سـترات«،  »فاليو  لشركة  تقرير  ويتوقع 

األصول  تقييم  مجال  في  المتخصصة 

15 ألف  والخدمات االستشارية، دخول نحو 

المحلي  العقارات  سوق  إلى  سكنية  وحدة 

 2021 عام  أن  إلى  مشيرا   ،2022 عام  خالل 

و400  سكنية  وحدة   4800 نحو  إنجاز  شهد 

المتنوعة  المناطق  من  عدد  في  سكنية  فيال 

بالسوق القطري من ضمنها 4380 شقة و400 

 2021 عام  من  األخير  بالربع  سكنية  فيال 

ديسمبر   31 في  المنتهية  الثالثة  )األشهر 

.)2021
من  كبير  بدعم  العقاري  السوق  ويحظى 

المشاريع  على  الرأسمالي  الحكومي  اإلنفاق 

الموازنة  ضمن  المدرجة  الكبرى  التنموية 

والتي تركز على توفير المخصصات الالزمة 

الرئيسية  المشاريع  مختلف  الستكمال 

كأس  باستضافة  المرتبطة  والمشاريع 

الزمني  البرنامج  ضمن   2022 العالم 

البنية  مشاريع  إلى  باإلضافة  المعتمد، 

التحتية في القطاعات الرئيسية، كالصحة 

ودعم  المواطنين  أراضي  وتطوير  والتعليم، 

في  التحتية  البنية  وتطوير  الغذائي  األمن 

والصناعية  واالقتصادية  الحرة  المناطق 

التنويع  عملية  لدعم  وذلك  واللوجستية، 

السوق  وتلقى  النمو.  وتعزيز  االقتصادي 

من  حزمة  تدفق  مع  قوية  دفعة  العقاري 

السماح  إقرار  بعد  األجنبية  االستثمارات 

للضوابط،  وفقا  العقارات  بتملك  لألجانب 

 28 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدور  عقب 

يجوز  التي  المناطق  بتحديد   2020 لسنة 

فيها لغير القطريين تملك العقارات واالنتفاع 

القطريين  غير  تملك  مناطق  عدد  ويبلغ  بها 

مناطق  عدد  يبلغ  بينما  مناطق،   9 للعقارات 

انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، 

تم  التي  المناطق  مجموع  بذلك  ليسجل 

بها  واالنتفاع  العقارات  لتملك  تخصيصها 

لغير القطريين 25 منطقة.

ودشنت وزارة الداخلية ووزارة العدل خدمات 

للعقارات  القطريين  غير  تملك  مكتب 

واالنتفاع بها في مدينة لوسيل، وذلك لتقديم 

عبر  بها  واالنتفاع  العقارات  تملك  خدمات 

والمتعاملين.  للمستثمرين  واحدة  نافذة 

ويقدم المكتب كافة متطلبات البيع والشراء 

في  والمكاتب  السكنية  والوحدات  للعقارات 

الوزراء  مجلس  بقرار  المشمولة  المناطق 

2020، بتحديد المناطق التي  28 لسنة  رقم 

العقارات  تملك  القطريين  لغير  فيها  يجوز 

ومزايا  وضوابط  وشروط  بها  واالنتفاع 

وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.

الحصول  من  المستفيدين  المكتب  ويمكن 

كما  ساعة،  من  أقل  في  الملكية  سند  على 

وزارتا  استحدثته  آلي  نظام  خالل  من  يوفر 

انتهاء  فور  اإلقامة  إصدار  والعدل  الداخلية 

حال  في  وذلك  االنتفاع،  أو  الملكية  إجراءات 

الفئة  ضمن  المنتفع  أو  المتملك  عقار  كان 

أي  ريال،  ألف   730 عن  قيمتها  تقل  ال  التي 

بحيث  أميركي،  دوالر  ألف   200 يعادل  ما 

على  الفئة  هذه  من  العقار  مالك  يحصل 

طيلة  مستقدم  بدون  وألسرته  له  إقامة 

تملكه للعقار، كما يحصل صاحب العقار أو 

المنتفع به، باإلضافة إلى اإلقامة له وألسرته، 

تشمل  التي  الدائمة  اإلقامة  مزايا  على 

بعض  في  واالســـتثمــار  والتعليم  الصحة 

األنشــطـة التجـــاريـة، فـي حــال كـانت قيمة 

العقار ال تقل عن 3 ماليين و650 ألف ريال، أي 

ما يعادل مليون دوالر.

{ انتعاش تعامالت السوق العقاري

رخص الفلل توازي »77 %« 
من إجمالي المباني السكنية 

»36« رخصة لمساكن قروض 
اإلسكان و»248« شهادة إتمام بناء 

ارتفاع الطلب 
على الوحدات 

السكنية والتجارية 
والغرف الفندقية

 »4.9« مليار ريال 
قيمة تعامالت 
القطاع خالل 

الربع األول 

بلغ حجم تداول العقارات في عقود 
البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل 

العقاري بوزارة العدل خالل أسبوع 
)الفترة من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو 

الجاري( مستوى 379.57 مليون ريال 
وذكرت النشرة األسبوعية الصادرة عن 

اإلدارة أن قائمة العقارات المتداولة 
بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن 

وعمارات سكنية ومبنى تجاري.وتركزت 
عمليات البيع في بلديات الظعاين 

والدوحة والريان وأم صالل والخور 
والذخيرة والشمال والوكرة.
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االح��������ت��������ف��������اء ب����ال����م����ب����دع����ي����ن
يعتبر بينالي البندقية للفنون بقيمته العالية وبحجم 

الجماهير الدولية التي يستقطبها، فرصة فريدة لالحتفاء 

باللغة المشتركة لإلبداع وإبراز األصوات العمانية الناشئة 

حيث يعد أحد أهم المهرجانات الثقافية الفنية العالمية التي 

تؤدي دوًرا بارًزا في تحقيق الكثير من المكاسب الثقافية للدول، 

وإبراز المكانة الحضارية لها.

وتشارك مختلف دول العالم من خالل األجنحة الدائمة التي 

أنشأتها الدول للفعالية، أو التي تقام حول المدينة في مختلف 

األماكن الفنية والمتاحف والمعارض ونظرا للمكانة الدولية 

التي يحظى بها المهرجان وبالتالي فهو معرض فني دولي، تقام 

فعالياته كل سنتين حيث تقدم كل دولة مشاركة أجنحة 

وطنية تعرض مجموعة مختارة من قبل أفضل وأشهر الفنانين 

المعاصرين، ويعد بينالي البندقية أحد أقدم األحداث الفنية في 

العالم، فقد أسس في عام 1895 وغالًبا ما يوصف بأنه »أولمبياد 

عالم الفن«.

وألهمية ومكانة هذا الحدث العالمي )بينالي البندقية( كان 

يتم طوال تاريخ البينالي تدشين األجنحة من قبل قادة ورؤساء 

دول متنوعة مثل جون إف كينيدي ونيلسون مانديال، ويساهم 

دراسة االجنحة وتاريخها لمدة سنتين في تحضير رسالة 

الدكتوراه للدارسين في هذا المجال.

السلطنة تشارك ألول مرة في النسخة »59« لبينالي البندقية الدولي للفنون

�م�ان تع��زز إنتاج�ها الث��قافي
ُ
ع

الثقافة  بوزارة  ممثلة  عمان  سلطنة  تشارك 

وألول  الوطني  بجناحها  والشباب  والرياضة 

مرة في بينالي البندقية الدولي للفنون التاسع 

الفترة  خالل  يقام  والذي  بإيطاليا  والخمسين 

من 21 أبريل إلى 27 نوفمبر 2022 

صاحب  الماضي  أبريل  في  افتتح  قد  وكان 

السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير 

عمان  سلطنة  في  والشباب  والرياضة  الثقافة 

الجناح الوطني للسلطنة في بينالي البندقية 

الدولي للفنون وهو أحد أعرق المهرجانات الفنية 

االفتتاحي  المعرض  العالم.ويجمع  حول 

الوطني لجناح سلطنة عمان والذي يأتي تحت 

من  أجيال  ثالثة  أعمال  مكتوبة«  »أقدار  عنوان 

ممارستهم  تمتد  الذين  العمانيين  الفنانين 

الحديث  البصري  الفن  من  عقود  لخمسة 

والمعاصر في السلطنة ومن خالل استكشاف 

األجيال  بين  والمتوارث  الديناميكي  الحوار 

للحركة الفنية العمانية على مدى الخمسين 

عاما الماضية، سيكشف العمل الفني المقدم 

وتقاليدها  الثقافي  عمان  تاريخ  اتساع  عن 

الفريدة في الفنون البصرية على نطاق عالمي 

وتهدف مشاركة السلطنة في بينالي البندقية 

على  عميق  تأثير  إحداث  إلى  للفنون  الدولي 

العالمية وعلى  العمانية على الساحة  الثقافة 

البندقية  بينالي  إن  حيث  المحلي،  الصعيد 

الجماهير  وبحجم  العالية  بقيمته  للفنون 

فريدة  فرصة  ُيمثل  يستقطبها،  التي  الدولية 

وإبراز  لإلبداع  المشتركة  باللغة  لالحتفاء 

األصوات العمانية الناشئة.ويقدم العمل الفني 

مضامين  عمان  لسلطنة  الوطني  الجناح  في 

بالطبيعة  مرتبط  فلسفي  مفهوم  وفق  إبداعية 

وما يمكن أن تقدمه لإلنسان متسق ذلك تحت 

 The« النسخة  لهذه  البندقية  بينالي  شعار 

كتاب  من  المستوحى   »Milk of Dreams
السريالية  للفنانة  الخمسينيات  من  لألطفال 

ليونورا كارينغتون.

من  ممتدا  مسارا  الفنانين  مشاركة  وتمثل   

عاما  الخمسين  من  العماني  الفن  في  التأثير 

أنور  هؤالء:  بين  ومن  اليوم،  وحتى  الماضية 

منذ  الحديث  العماني  الفن  رائد  سونيا، 

مؤسسي  وأحد  الماضي،  القرن  سبعينيات 

استوديو الشباب وهو مؤسسة تعليمية مهمة، 

الفنية  الحركة  مؤسس  مير  حسن  والفنان 

معارضها  اكتسبت  التي  الدائرة  التجريبية 

وأثرت  دولية  متابعة  التسعينيات  أواخر  من 

الفنانة  وكذلك  الفنانين،  من  آخر  جيل  على 

تتلمذن  الالتي  الفنانات  إحد  الريامية  بدور 

ركزت  التي  مير،  وحسن  سونيا  يد  على 

التصوير  على  للفن  الحالية  ممارستها  في 

الفوتوغرافي وتركيب الفيديو، راديكا كيمجي 

الفن  بصناعة  اشتهرت  التي  الفنانات  احدى 

والروايات  والبناء  المنسوجات  تركيب  عبر 

في  عضويتها  إلى  باإلضافة  الشخصية 

مجموعة الدائرة التي يشرف عليها حسن مير، 

وأخيرا المغفور لها الفنانة راية الرواحية احدى 

سيتم  حيث  المعاصر  الجيل  من  الفنانات 

عرض مجموعة من أعمالها النهائية.

تمثيل للحركة الثقافية وللفنانين

البينالي  في  عمان  سلطنة  مشاركة  وتأتي 

التظاهرات  اهم  من  انه  على  اليه  ينظر  والذي 

المعاصر  الفنون  بشؤون  المعنّية  الدولّية 

الخريطة  على  مرموقة  مكانة  يحتل  والذي 

الفنّية  اإلنتاجات  دعم  في  العالمية  الثقافية 

الفنية  والخبرات  المبادرات  ودعم  وتعزيز 

عمان  سلطنة  جناح  يمثل  حيث  المتبادلة 

تمثيال  للفنون  الدولي  البندقية  بينالي  في 

عبر  العمانيين  وللفنانين  الثقافية  للحركة 

في  بصمة  تركوا  الذين  من  أجيال  ثالثة 

الثقافة  وزارة  وتأمل  العماني.  المعاصر  الفن 

مشاركاتها  أولى  خالل  من  والشباب  والرياضة 

في بينالي البندقية الدولي للفنون إلى تعزيز 

الثقافي  للحراك  المناسبة  البيئة  وتهيئة 

ثقافية  كوجهة  عمان  سلطنة  وإبراز  العماني 

كما  الدولية  الثقافية  الخريطة  على  رائدة 

الثقافة  بين  القائم  التوازن  تأكيد  إلى  نسعى 

الخارجي وتمكين  واالنفتاح  واالندماج  المحلية 

التجديد  على  المبني  الثقافي  اإلنتاج  وتعزيز 

أهم  أحد  المهرجان  واالبتكار.ويعتبر  واالبداع 

التي  العالمية  الفنية  الثقافية  المهرجانات 

تلعب دورا بارزا في تحقيق الكثير من المكاسب 

لها،  الحضارية  المكانة  وابراز  للدول،  الثقافية 

خالل  من  العالم  دول  مختلف  تشارك  حيث 

األجنحة الدائمة التي أنشأتها الدول للفعالية، 

أو التي تقام حول المدينة في مختلف األماكن 

للمكانة  ونظرا  والمعارض  والمتاحف  الفنية 

الدولية التي يحظى بها المهرجان، فان الوزارة 

نوعية  السلطنة  مشاركة  تكون  بأن  تتطلع 

توجهاتها  وتعكس  الثقافية  مكانتها  من  تعزز 

المستقبلية لتحقيق الرؤية المستقبلية عمان 

الصعيدين  على  الثقافي  المجال  في  2040م 
المحلي والدولي.

البرامج  إطار  في  تأتي  المشاركة  أن  كما 

الخارجي  التواصل  التي تعزز  االستراتيجية، 

عمان  رؤية  أولويات  تخدم  التي  للسلطنة 

محاورها  في  الثقافية  2040واالستراتيجية 
الصعيد  على  الخبرات  تبادل  في  المتمثلة 

الخارجي في المجال الثقافي وتعزيز التواصل 

واستثمار  العالم،  دول  مع  الثقافي  والحوار 

والتعريف  للترويج  كوسيلة  الثقافي  التنوع 

مع  والتكامل  الشراكة  وتحقيق  بالسلطنة 

المجاالت  في  والدولية  المحلية  المؤسسات 

خريطة  في  السلطنة  دور  وابراز  الثقافية 

الثقافة العالمية ونشر الوعي والمعرفة بالهوية 

الثقافية العمانية محليا وخارجيًا.

الذين  الخمسة  الفنانين  من  فنان  كل  وقدم 

في  عمان  سلطنة  لتمثيل  اختيارهم  تم 

والخمسين  التاسع  الدولي  الفني  المعرض 

كبيرة  مساهمات  البندقية  بنالي  في 

الفن  حركة  ونشطوا  لمجتمعاتهم،  ومتميزة 

المعاصر في سلطنة عمان على مدى السنوات 

الخمسين الماضية والهما جيال جديدا، وتعد 

التدريبي  والبرنامج  البندقية  في  مشاركتهم 

عمان  سلطنة  في  المجتمعية  والمشاركة 

األوسع  العالم  لتجربة  الشاب  للجيل  فرصة 

ستلعب  حيث  البندقية،  في  المعاصر  للفن 

الفن  المشاركة دورا هاما في تنمية مستقبل 

العماني المعاصر.

 االستدامة والتنمية

وتزامنا مع مشاركة السلطنة في هذا الحدث 

قبل  تدريبية  برامج  عن  اإلعالن  سيتم  الدولي 

البرنامج  وسيكون  البينالي  معرض  وأثناء 

مفتوح للشباب العمانيين الذين تبلغ أعمارهم 

أو  االهتمام  21 عاما فما فوق، ومما يتوفر لديهم 

والعالقات  والتاريخ  المرئية  الفنون  في  خلفية 

الدولية أو تمثيل عمان في الساحة العالمية. 

في  التدريبي  بالبرنامج  التدريب  سيبدأ 

تعليمية  مؤسسات  مع  بالشراكة  مسقط 

محلية، والتي ستمكن المتدربين في التعامل 

مع مجموعة واسعة من الجماهير وستزودهم 

العماني،  الفن  تاريخ  في  عميقة  بمعرفة 

ستعمل هذه النخبة المختارة من المتدربين 

الجناح  في  الفنانين  مع  جنب  إلى  جنبا 

العماني.

أيضا سيتم توثيق المشاركة في هذا الحدث 

تاريخ  عن  والنشر  كالطباعة  أوسع  سياق  في 

االكاديمية  لالستفادة  عمان  في  المرئي  الفن 

والمهتمين في مجال الفن.

• دعم قطاع اإلبداع واالستثمار الثقافي:

يشير  المحلية  الفنون  لقطاعات  بالنسبة 

االبداعية  الصناعات  أهمية  إلى  البينالي 

والبرنامج  المشاركة  لهذه  عمان  لمستقبل 

مهاراتهم  تطوير  من  االفراد  سيمكن  التدريبي 

وخلق  اإلبداعية،  الصناعات  في  المستقبلية 

االقتصادي  لنمو  الثقافة  في  لالستثمار  قدرات 

وتوفر فرص عمل كما طرحت في رؤية عمان 

الدبلوماسية  عمان  لدور  وتعزيزا  2040م 
والثقافية الدولية.

التواصل الثقافي 

تعتبر المشاركة في المهرجان الدولي للفنون، 

مختلف  بين  المفتوحة  الثقافية  البوابة 

خالل  من  السلطنة  تواجد  يعد  ولذلك  الدول، 

الجميلة  للفنون  تاريخية  فرصة  وطني  جناح 

في  الفن  لرواد  الفنية  األعمال  وأبرز  بالسلطنة 

العالم،  في  فني  حدث  اكبر  عبر  السلطنة 

وسيساهم في مد جسور التواصل الثقافي بين 

السلطنة والدول المختلفة.

سيتم  البندقية  بينالي  موسم  انتهاء  وبعد 

واعداد  عمان  سلطنة  إلى  المعرض  احضار 

هذه  من  االستفادة  يعزز  موازي  برنامج 

المشاركة التاريخية محليا

وتعتبر مشاركة السلطنة في بينالي البندقية 

التاريخ  إلبراز  فنية  ثقافية  فرصة  -إيطاليا، 

ثقافية  وطنية  مشاركة  اول  وتعد  العماني، 

فنية اجتماعية للسلطنة في بينالي البندقية 

في عام 2022م ومن المتوقع ان يحظى المهرجان 

بتغطية إعالمية عالية في انحاء العالم، حيث 

إلى   600000( المهرجان  في  الزائرين  عدد  يبلغ 

مليون( زائر من جميع انحاء العالم.

 10( للمهرجان  االلكتروني  الموقع  يزور  كما 

االعالمية  التغطية  وتكون  مشاهدة(،  ماليين 

لنحو )8100( جهة إعالمية دولية.

تمثيل للحركة الثقافية والفنانين العمانيين عبر ثالثة أجيالإبراز السلطنة كوجهة ثقافية رائدة على الخريطة الدولية

معرض »أقدار مكتوبة« 
يقدم أعماال ألهم رواد 
الفن البصري المعاصر

دعم المبادرات والخبرات 
الفنية المتبادلة في 

الحدث العالمي

اإلعالن عن برامج 
تدريبية قبل وأثناء 
المعرض للشباب 
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سـحـــب حـــرب جــديــــدة

الغاز  األنظار نحو حقول  األناضول- تتجه  بيروت- 

حيث  وإسرائيل،  لبنان  بين  البحرية  الحدود  عند 

منطقة  من  واإلنتاج  الحفر  ألعمال  األخيرة  تستعد 

تعتبر متنازع عليها، ما ينذر باحتمال وقوع تصعيد 

في المنطقة.

اللبناني  الدفاع  وزير  منه  حذر  قد  كان  التصعيد 

وصول  من  ساعات  عقب  األحد،  سليم،  موريس 

منصة  تحمل  »إنرجين«  لشركة  تابعة  سفينة 

»كاريش«  حقل  من  الغاز  استخراج  مهمتها  عائمة 

النفطي لصالح إسرائيل.

فإن  لبنانية،  إعالم  ووسائل  برلمانيين  وبحسب 

الخط  وتجاوزت  حقل  كاريش  دخلت  السفينة 

لإلسرائيليين  يسمح  الذي  األمر  الحدودي،   29
باستخراج الغاز خالل 3 أشهر.

األحد،  طلب  عون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  أن  إال 

الدقيقة  بالمعطيات  تزويده  الجيش  قيادة  من 

المناسب  القرار  اتخاذ  بعده  ليتسنى  والرسمية 

بخصوص هذا األمر، وفق بيان.

تهديدات »حزب الله«

هو  عسكري،  تصعيد  نشوب  فرضيات  يعزز  ما 

ترسانة  تمتلك  التي  الله«  »حزب  جماعة  تلويح 

الشركات  بمنع  والصواريخ،  األسلحة  من  كبيرة 

من التنقيب لصالح إسرائيل، إنما بعد إعالن لبنان 

موقف رسمي بشأن الحدود.

الله«  »حزب  عام  أمين  قال  الماضي،  مايو   10 وفي 

أن  اإلسرائيلي  العدو  أراد  »إذا  نصرالله:  حسن 

والغازية  النفطية  الثروة  استخراج  من  يمنعنا 

أن  قادرون  أيضًا  فنحن  لبنان،  جنوب  مقابل 

نمنعه«.

تبلغ  عليها  متنازع  منطقة  وإسرائيل  لبنان  وبين 

من  المودعة  الخرائط  بحسب  مربع،  كلم   860
وتعد  المتحدة،  األمم  لدى  وإسرائيل  لبنان  جانب 

هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.

الصراع على حقل »كاريش«

ذريعة  اإلحداثيات  هذه  من  إسرائيل  وتتخذ 

هذه  خارج  يقع  الذي  »كاريش«  حقل  في  للتنقيب 

الذي   29 رقم  الحدودي  الخط  ضمن  إنما  المنطقة، 

لم  لكن  لبنان،  حدود  المفاوض  بيروت  وفد  يعتبره 

يجر إبالغ األمم المتحدة رسميًا به.

توقف  من  عام  نحو  بعد  التطورات  هذه  تأتي 

أبيب  وتل  بيروت  بين  المباشرة  غير  المفاوضات 

4 جلسات في  البحرية، بعد عقد  الحدود  لترسيم 

في  )يونيفيل(  المؤقتة  المتحدة  األمم  بعثة  مقر 

منطقة الناقورة الحدودية.

احتماالت  فإن  ومحللين،  خبراء  وبحسب  لكن 

المواقف  ضمن  محصورة  تبقى  قد  التصعيد 

السياسية وليس العسكرية، نظرًا ألن أي تصعيد 

متوافر  غير  وهذا  إقليمي،  قرار  إلى  يحتاج  عسكري 

حاليا، على حد قولهم.

عدم تثبيت حدود لبنان

قال  نجم،  وائل  السياسي  والمحلل  الكاتب 

عدم  مسألة  من  استفادت  إسرائيل  إن  لألناضول، 

تثبيت الخط 29 كحدود لبنان لدى األمم المتحدة، 

تلك  عند  واقعا  أمرا  تكرس  أن  تريد  هي  لذلك 

الحدود.

تدفع  قد  التطورات  هذه  أن  إلى  نجم  ولفت 

المرسوم  توقيع  إلى  اللبنانيين  بالمسؤولين 

خط  بتعديل  يقضي  الذي   6433 رقم  الحكومي 

29 في الخرائط  إلى   23 البحرية من الخط  الحدود 

المودعة لدى األمم المتحدة.

عند ذلك، يمكن أن يكون لدى الجانب اللبناني حجة 

إسرائيل  وإرغام  المفاوضات،  مسألة  في  قانونية 

على عدم الحفر واإلنتاج من حقل »كاريش«.

لبنان »الرسمي« ال يملك قوة ردع كافية

مواجهة  أو  حرب  اندالع  إمكانية  نجم  استبعد 

أن  على  حريصة  إسرائيل  ألن  حاليا،  عسكرية 

ضجة،  إحداث  دون  وبيعه  الغاز  باستخراج  تقوم 

الكافية  القوة  تملك  ال  رسميا  اللبنانية  »الدولة  وألن 

بالده  أن  إلى  ولفت  الردع«.  معادلة  لفرض  والقدرة 

ستلجأ إلى القوانين الدولية التابعة لألمم المتحدة 

وغالبًا ما تكون هذه القوانين لصالح إسرائيل.

 قواعد اشتباك جديدة

كالم  الفتا  كان  فقد  الله«،  »حزب  قوة  بشأن  أما 

عندما  للجماعة،  التنفيذي  المجلس  رئيس 

طالب الدولة اللبنانية باعتماد خط حدودي بشكل 

 ،29 أو   23 سواء  البحرية  للحدود  وواضح  رسمي 

بحسب نجم.

ويفتح  قليال  سيتريث  الله«  »حزب  أن  نجم  ورأى 

فرض  أجل  من  المفاوضات  من  مزيد  أمام  الباب 

بالحفر  لإلسرائيليين  يسمح  ال  بما  جديدة،  قواعد 

واإلنتاج من هذه الحقول النفطية.

في  التنفيذي  المجلس  رئيس  قال  واألحد، 

»المطلوب  أن  الدين،  صفي  هاشم  الله«  »حزب 

الحدود  تعلن  أن  وواضح  رسمي  بشكل  الدولة  من 

عندها  ليجتمع  علـــيها،  المتنازع  المناطق  هي  وما 

حقوقهم  ويأخذوا  وجيشهم،  بمقاومتهم  اللبنانيون 

لم  أو  أميركا  أرادت  إن  البحر وعمقه، حتى  من قلب 

ترد«.

متمسكين  وظلوا  اإلسرائيليون  يستجب  لم  إذا  أما 

على  الله«  »حزب  يقدم  قد  عندها  اإلنتاج،  بخيار 

التحرك في إطار فرض قواعد اشتباك جديدة، لكن 

ذلك قد يؤدي إلى تدحرج األمور، بحسب نجم.

 قرارات إقليمية ودولية

من جهته، اعتبر المحلل السياسي توفيق شومان، 

قرارات  إلى  بحاجة  المنطقة  في  حرب  اندالع  أن 

لذلك  حاليًا،  متوافر  غير  وهذا  ودولية،  إقليمية 

يستبعد اندالع حرب جديدة.

إسرائيل  به  تقوم  ما  إن  لألناضول  شومان  وقال 

عملية  إلى  أقرب  هو  البحرية،  الحدودية  بالمنطقة 

شروط  وفرض  للتفاوض  العودة  أجل  من  الضغط 

معينة على الجانب اللبناني.

ولفت إلى وجود مراقبة دولية شديدة للمستجدات 

قبل  من  اللبنانية  الجنوبية  الحدود  عند 

عمومًا،  األوروبي  واالتحاد  خصوصًا  الفرنسيين 

واألميركيين  األوروبيين  بأن  اعتقاده  عن  معبرًا 

ليسوا بصدد تأجيج األمور ودفعها نحو الحرب.

الحرب آخر االحتماالت

في  فرأى  قمورية،  أمين  السياسي  المحلل  أما 

آخر  هو  الحرب  اندالع  أن  لألناضــــول،  حديثه 

االحتماالت.

اللبنانية  الحكومة  اتخاذ  عدم  أن  قمورية  واعتبر 

حق  لتثبيت  ودبلوماسيا،  سياسيا  حازما  موقفا 

أن  شأنه  من  اإلقليمية،  مياهه  حدود  في  لبنان 

يضعف موقف لبنان التفاوضي.

حقل  على  لبنان  يفاوض  أن  من  وبداًل  وهكذا 

يقع  الذي  »قانا«  حقل  على  يفاوض  قد  »كاريش«، 

للبنان  بحرية  كحدود  المسجل   23 الخط  ضمن 

لدى األمم المتحدة، وفق قمورية.

قد  بأنها  النفطية  ثروتهم  إلى  اللبنانيون  وينظر 

نحو  من  يعاني  الذي  بلدهم  القتصاد  إنقاذا  تشكل 

عامين ونصف أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انهيار 

وسلع  واألدوية  الوقود  في  وشح  ومعيشي،  مالي 

أساسية أخرى.

صراع الغاز بين لبنان وتل أبيب

زيت النخيل األندونيسي 
نقـــص الـغــــذاء يـهــــدد الــعالـــميدخل على الخط

تزايد  أن  من  العالمية  الصحة  في  بارز  خبير  حذر 

نقص الغذاء قد يمثل نفس التهديد الصحي للعالم 

مثل جائحة كوفيد - 19.

العالمي  للصندوق  التنفيذي  المدير  ساندز،  بيتر 

لمكافحة اإليدز والسل والمالريا، قال إن ارتفاع أسعار 

الغذاء والطاقة، الذي جاء نتيجة أسباب، منها الحرب 

بشكل  الماليين  وفاة  إلى  يؤدي  ربما  أوكرانيا،  في 

مباشر وغير مباشر.

وأضاف المسؤول بالصحة العالمية إن نقص الغذاء 

يؤدي إلى أمرين؛ األول أنك تواجه مأساة موت الناس 

أعدادا  أن  حقيقة  هناك  أيضًا،  وثانيًا  بالفعل  جوعًا 

سوء  من  يعانون  ما  غالبا  الناس  من  بكثير  أكبر 

لإلصابة  عرضة  أكثر  يجعلهم  مما  الحاد؛  التغذية 

باألمراض الموجودة، على حد قوله.

لتحسين  المبذولة  الجهود  إن  إلى  ساندز  أشار  كما 

نفس  في  تقع  أال  ينبغي  جائحة  لمواجهة  التأهب 

فقط  االهتمام  في  المتمثل  »الكالسيكي«  الخطأ 

واجهه  الذي  األخير  التهديد  تشبه  التي  باألزمات 

العالم.

زيت  من  صادراتها  حظر  إندونيسيا  إعالن  وأثار 

النخيل، مخاوف من ارتفاع أسعار زيوت الطعام مثل 

الكانوال،  وزيت  الشمس،  دوار  وزيت  الصويا،  زيت 

إذ  بالعالم؛  الغذاء  أسعار  ارتفاع  من  ذلك  سيتبع  وما 

تحاول جاكرتا من قرارها هذا ضبط األسعار محليًا، 

وسط موجة الغالء التي تنتشر في العالم.

صحيفة الغارديان البريطانية، قالت إن زيوت الطعام 

كانت تعاني من نقص إمدادات بالفعل؛ نتيجة سوء 

الظروف المناخية، والهجوم الروسي على أوكرانيا.

ثم جاءت خطوة إندونيسيا بتعليق صادراتها لتفرض 

الحساسين  المستهلكين  على  أكبر  ضغطًا  بذلك 

تجاه ارتفاع التكلفة في آسيا وإفريقيا، أكثر المناطق 

تأثرًا بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.

السلع  استشارات  شركة  رئيس  فراي،  جيمس 

LMC International، قال في تصريح لوكالة رويترز: 
إنه »لن يؤثر قرار إندونيسيا على توافر زيت النخيل 

فقط، بل على توافر الزيوت النباتية في جميع أنحاء 

العالم«.

من  بدايًة  شيء،  كل  في  النخيل  زيت  ُيستخدم 

الكعك والدهون المتحولة، ووصواًل إلى مستحضرات 

التجميل والنظافة، كما يمثل زيت النخيل نحو 60 

% من إجمالي شحنات الزيوت النباتية العالمية.
إجمالي  من  الثلث  نحو  إندونيسيا  حصة  تبلغ 

كبار  من  بوصفها  العالمية  النباتية  الزيوت  صادرات 

 22 في  الصادرات  حظر  عن  أعلنت  وقد  المنتجين، 

وقف  تستهدف  خطوٍة  في  آخر،  إشعاٍر  حتى  أبريل 

ارتفاع األسعار محليًا.

في  ذلك  »يحدث  إندونيسيا:  قرار  على  عّلق  فراي 

الزيوت  لجميع  التصدير  حموالت  خالله  تواجه  وقٍت 

زيت  يعاني  إذ  صعبة؛  ضغوطًا  األخرى  األساسية 

الجنوبية،  أميركا  في  الجفاف  بسبب  الصويا  فول 

محاصيل  كارثة  بسبب  الكانوال  زيت  يعاني  بينما 

الكانوال التي ضربت كندا، في حين يعاني زيت دوار 

الشمس بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا«.

جمعية  رئيس  جانموهد،  رشيد  قال  جانبه،  من 

يمكن  »ال  الباكستانية:  الطعام  زيت  مصافي 

اإلندونيسي،  النخيل  زيت  خسارة  تعويض  ألحٍد 

وستعاني جميع الدول اآلن«.

بأكثر  ارتفعت  قد  النباتية  الزيوت  أسعار  كانت 

نتيجة  الماضية،  الست  األشهر  مدار  على   %  50 من 

العديد من العوامل التي أعاقت اإلمدادات من ماليزيا 

بسبب نقص العمالة، ومن األرجنتين وكندا بسبب 

على  والكانوال  الصويا  زيت  مصدري  أكبر  الجفاف، 

الترتيب.

دوار  محصول  يساعد  أن  في  يأملون  المشترون  كان 

لكن  األزمة،  تخفيف  في  الوفير  األوكراني  الشمس 

إمدادات كييف توقفت نتيجًة للهجوم الروسي.

دفع ذلك بالمستوردين إلى االعتماد على زيت النخيل 

الذي  حظرها  إندونيسيا  أعلنت  حتى  الفجوة،  لسد 

أتول  قاله  لما  وفقًا  للمشترين،  مزدوجة  ضربًة  وّجه 

المذيبات  استخالص  جمعية  رئيس  شاتورفيدي، 

الهندية.

الدول  ستحاول  البريطانية،  الصحيفة  بحسب 

المستوردة مثل الهند، وبنغالديش، وباكستان زيادة 

مشتريات زيت النخيل من ماليزيا، لكن الدولة، التي 

العالم،  في  النخيل  زيت  منتجي  أكبر  ثاني  ُتعد 

إندونيسيا  تركتها  التي  الفجوة  سد  تستطيع  لن 

بحسب شاتورفيدي. 

تمثل إمدادات ماليزيا 31 % من إمدادات زيت النخيل 

العالمية، وتحل في المرتبة الثانية بعد إندونيسيا 

صاحبة نصيب األسد بـ56 %.

نصف  بنحو  عادًة  الهند  تزود  إندونيسيا  كانت 

باكستان  كانت  بينما  النخيل،  زيت  من  وارداتها 

وبنغالديش تحصالن على نحو 80 % من واردات زيت 

النخيل عبر إندونيسيا.

النخيل،  لزيوت  حكومية  ماليزية  مجموعة  ودعت 

الدول إلى وقف أو إبطاء استخدام زيوت الطعام كوقوٍد 

إمدادات كافية لالستخدام من  حيوي؛ لضمان توافر 

أزمة  من  كذلك  المجموعة  حذرت  كما  الغذاء،  أجل 

زيت  لصادرات  إندونيسيا  حظر  أعقاب  في  إمدادات 

النخيل.
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مواجهات عنيفة مع االحتالل بالضفة الغربية والقدس المحتلة

شهيد فلسطيني في الخليل

الرئيس  اعتبر  وكاالت-   - كييف 

األوكراني فولوديمير زيلينسكي أن معركة 

سيفيرودونيتسك  مدينة  على  السيطرة 

منطقة  مصير  وستحدد  وحشية  معركة 

الروسية  القوات  تواصل  بينما  دونباس، 

أوكرانيا. شرق  على  للسيطرة  هجومها 

من  القريبة  المناطق  من  االنسحاب  وبعد 

شرقا،  التمركز  وإعادة  كييف  العاصمة 

إلى »تحرير«  اآلن  إنه يسعى  الكرملين  قال 

االنفصالية،  األوكرانية  دونباس  منطقة 

من  المدعومون  االنفصاليون  استقل  حيث 

روسيا عن سيطرة الحكومة األوكرانية في 

.2014 عام 

»هذه  زيلينسكي:  قال  مصورة،  كلمة  وفي 

ربما  جدا،  صعبة  جدا،  وحشية  معركة 

الحرب«،  هذه  في  المعارك  أصعب  من 

تزال  ال  »سيفيرودونيتسك  أن  معتبرا 

تعتبر  إنها  دونباس...  في  المواجهة  محور 

فيه  يتحدد  الذي  المكان  بعيد  حد  إلى 

مصير دونباس اآلن«.

في  األوكرانيون  المقاتلون  وانسحب 

المدينة  ضواحي  إلى  سيفيرودونيتسك 

األربعاء، لكنهم تعهدوا بالقتال هناك ألطول 

ممكن. وقت 

هائال  دمارا  المدفعي  القصف  وألحق 

لوغانسك،  منطقة  في  الواقعة  بالمدينة 

حيث قال سيرغي غايداي حاكم لوغانسك 

إن وسط المدينة يتعرض للتدمير.

للتلفزيون  تصريحات  في  غايداي  وأضاف 

مساء  من  متأخر  وقت  في  األوكراني 

منطقة  في  صامدون  »مقاتلونا  األربعاء: 

القتال  لكن  الصناعية،  سيفيرودونيتسك 

ولكن  الصناعية  المنطقة  في  فقط  يدور  ال 

في مدينة سيفيرودونيتسك نفسها«.

وقال الجيش األوكراني إن أربعة أشخاص 

 20 نحو  على  روسي  قصف  جراء  قتلوا 

األربع  الساعات  خالل  دونباس  في  بلدة 

 31 قتلت  قواته  وإن  الماضية  والعشرين 

جنديا روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، 

سيطرت  روسيا  أن  شويغو،  سيرغي 

مدينة  في  السكنية  األحياء  على  »بالكامل« 

التي  أوكرانيا،  سيفيرودونيتسك في شرق 

تتركز فيها المعارك الدائرة في المنطقة.

التليفزيون  بثه  موجز  تصريح  في  وقال 

مناطق  تحرير  »تم  الرسمي:  الروسي 

بالكامل..  السكنية  سيفيرودونيتسك 

وتستمر السيطرة على منطقتها الصناعية 

والبلدات.. المجاورة«.

موسكو  فإن  الدفاع،  وزير  وبحسب 

من  بالمائة   97 على  حاليًا  تسيطر 

تقع  التي  األوكرانية  لوغانسك  منطقة 

وقال: »تم تحرير  سيفيرودنتسك ضمنها. 

وكذلك  وسفياتوغيرسك  ليمان  مدينتي 

أخرى«. مدينة   15
عن  الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت  حين،  في 

إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز »سو25-« 

 56 وإصابة  أوكرانية،  مسيرة   13 وكذلك 

النيران  إلطالق  موقعا  و127  للقيادة،  موقعا 

من وحدات المدفعية األوكرانية.

الرسمي  المتحدث  لسان  على  ذلك  جاء 

إيغور  الفريق  الروسية،  الدفاع  وزارة  باسم 

كوناشينكوف.

ستريموسوف،  كيريل  أعلن  ذلك،  إلى 

والمدنية  العسكرية  اإلدارة  رئيس  نائب 

المقرر  أنه من  اإلقليمية بمنطقة خيرسون 

أن  بشأن  المنطقة  في  استفتاء  إجراء 

تصبح جزءا من روسيا هذا العام.

عن  الروسية  »سبوتنيك«  وكالة  ونقلت 

إجراء  المقرر  »من  إنه  قوله  ستريموسوف 

القرار  اتخاذ  تم  لقد  العام،  هذا  االستفتاء 

المسألة«. بشأن هذه 

{ انسحاب المقاتلين األوكران في سيفيرودونيتسك 

روسيا تسيطر على أحياء في مدينة سيفيرودونيتسك

معارك عنيفة في دونباس

رام الله- األراضي المحتلة- 
وكاالت- استشهد شاب 

فلسطيني، مساء أمس، 
برصاص قوات االحتالل 

اإلسرائيلي شمالي مدينة 
الخليل، بعد مواجهات 

اندلعت منذ صباح أمس.
وأكدت وزارة الصحة 

الفلسطينية، استشهاد 
الشاب محمود فايز أبو 
عيهور )27 عاما(، متأثرا 

بإصابته الخطيرة برصاص 
االحتالل في حلحول في 

الخليل.
فيما وصلت أربع إصابات 

بالرصاص الحي والمطاطي 
جراء مواجهات مع االحتالل 
في حلحول، بحسب الوزارة 

ذاتها.

وفي سياق متصل، فإن قوات االحتالل اعتقلت 

أحد الشبان الفلسطينيين من وسط حلحول، 

االحتالل  جيش  من  كبيرة  قوة  اقتحمت  فيما 

ومنعت  الرئيسي  الشارع  وأغلقت  البلدة، 

حركة الفلسطينيين.

قوات  القتحام  الفلسطينيون  الشبان  وتصدى 

إطالق  تخللها  مواجهات  واندلعت  االحتالل، 

المسيل  والغاز  الصوت  قنابل  االحتالل  جنود 

والمحالت  الفلسطينيين  باتجاه  للدموع 

التجارية، ما أدى إلى وقوع إصابات باالختناق.

خالل  أمس،  فجر  إسرائيلي،  جندي  وأصيب 

بالضفة  نار  إطالق  وعمليات  عنيفة  مواجهات 

الغربية والقدس المحتلة.

االحتالل  لقوات  بالرصاص  مقاومون  وتصدى 

نابلس،  مدينة  في  أحياء  اقتحمت  التي 

وأعلنت مصادر طبية عن إصابة شابين خالل 

مواجهات اندلعت في حي المخفية.

الضفة  في  الفلسطينية  األراضي  وشهدت 

ملحوظا،  ارتفاعا  المحتلة،  والقدس  الغربية 

االحتالل  ضد  المقاومة  عمليات  في  مؤخرا، 

مايو  شهر  منذ  ومستوطنيه،  اإلسرائيلي 

الماضي، بحسب وسائل إعالم فلسطينية.

اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  نفذ  حين  في 

ومداهمات  اعتقاالت  حملة  الخميس،  فجر 

واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة 

الغربية.

قرية  من  شبان  ستة  االحتالل  قوات  واعتقلت 

العيساوية في القدس.

أما في الضفة المحتلة، فطالت االعتقاالت بلدة 

تل غرب نابلس، وطمون قرب طوباس، وشرق 

رام الله، و.

أمس،  اإلسرائيلي،  االحتالل  آليات  وهدمت 

جاال«  »بيت  مدينة  في  التشطيب،  قيد  منزال 

غرب بيت لحم.

من  كبيرة  قوة  بأن  محلية،  مصادر  وأفادت 

اقتحمت  جرافات  يرافقها  االحتالل  جيش 

وهدمت  جاال،  بيت  في  عونة«  »بير  منطقة 

المنزل الذي يضم أربع شقق بمساحة إجمالية 

400 متر مربع، بدعوى عدم الترخيص.
مستوطنون،  اقتحم  اآلخر،  الجانب  وعلى 

المبارك،  األقصى  المسجد  باحات  أمس، 

بحماية من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

األنباء  لوكالة  محلية  مصادر  وأفادت 

الفلسطينية »وفا«، بأن عشرات المستوطنين 

شكل  على  األقصى  المسجد  اقتحموا 

االحتالل  قوات  من  حماية  تحت  مجموعات، 

ونفذوا  المغاربة،  باب  جهة  من  اإلسرائيلي، 

جوالت استفزازية في باحاته.

يوميا  المبارك  األقصى  المسجد  ويتعرض 

قوات  بحماية  المستوطنين  القتحامات 

صباحية  فترتين  على  اإلسرائيلي،  االحتالل 

لفرض  احتاللية  محاولة  في  ومسائية، 

التقسيم الزماني فيه.

االحتالل  قوات  اعتدت  آخر،  جانب  ومن 

ثالثة  اعتقلت  كما  فلسطيني  شاب  على 

فلسطينيين شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لـ»وفا« بأن قوات االحتالل، 

اعتدت على شاب فلسطيني مما أدى إلى نقله 

إلى مستشفى في بلدة »الطور«.

المتحدة  الواليات  أعلنت  اآلخر،  الجانب  وعلى 

الشؤون  »وحدة  اسم  تغيير  عن  األميركية 

إلى  األميركية«،  السفارة  في  الفلسطينية 

»المكتب األميركي للشؤون الفلسطينية«.

الفلسطينية،  الشؤون  لوحدة  خالفا  ولكن، 

فإن  األميركية،  للسفارة  تتبع  كانت  التي 

المكتب األميركي سيرفع تقاريره مباشرة إلى 

وزارة الخارجية األميركية.

قد  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  وكان 

العامة  األميركية  القنصلية  فتح  إعادة  قرر 

األميركي  الرئيس  أغلقها  أن  بعد  بالقدس، 

السابق دونالد ترامب عام 2019، لكنه لم يحدد 

موعدا لتنفيذ القرار.

وأعلنت إسرائيل رفضها، إعادة فتح القنصلية 

األميركية بالقدس.

وجوب  على  الفلسطينيون  يصر  ذلك،  ومع 

تختص  التي  األميركية  القنصلية  فتح  إعادة 

بالعالقة مع الفلسطينيين.

األميركي  المكتب  باسم  المتحدث  وقال 

مكتوب  تصريح  في  الفلسطينية  للشؤون 

منه:  نسخة  على  األناضول  وكالة  حصلت 

أصبحت  سابقًا  الفلسطينية  الشؤون  »وحدة 

اآلن ُتسمى مكتب الشؤون الفلسطينية«.

وأضاف المتحدث، الذي لم يفصح عن اسمه: 

مع  أفضل  بشكل  ليتماشى  االسم  تغيير  »تم 

تسميات وزارة الخارجية األميركية«.

للشؤون  األميركي  المكتب  »يعمل  وتابع: 

األميركية  السفارة  رعاية  تحت  الفلسطينية 

في القدس، ويقدم تقارير حول األمور الجوهرية 

في  األدنى  الشرق  شؤون  مكتب  إلى  مباشرة 

وزارة الخارجية األميركية؛ تستمر قيادته في 

القدس من قبل رئيس المكتب، جورج نول«.

أعادت  قد  الحالية  األميركية  اإلدارة  وكانت 

التي  الفلسطينية،  السلطة  مع  العالقات 

تضررت كثيرا جراء قرار اإلدارة السابقة، نقل 

إلى  أبيب  تل  مدينة  من  األميركية  السفارة 

القدس، عام 2018.

{ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

في االنتخابات القادمة

على خلفية فشل تشكيل الحكومة العراقية

أردوغان يترشح لرئاسة تركيا

الصدر يطالب نواب كتلته باالستقالة

تونس.. القضاة يمددون إضرابهم

الرئيس  أعلن  األناضول-  إزمير- 

التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أنه 

لالنتخابات  الشعب«  »تحالف  مرشح 

الرئاسية القادمة في تركيا.

خالل  ألقاه  خطاب  في  ذلك  جاء 

التشاوري  االجتماع  في  مشاركته 

إزمير  بوالية  والتنمية  العدالة  لحزب 

غربي البالد.. ودعا أردوغان زعيم حزب 

كمال  المعارض  الجمهوري  الشعب 

ترشحه  إعالن  إلى  أوغلو،  قليجدار 

للرئاسيات المقبلة.

وقال مخاطبا قليجدار أوغلو: »تتحجج 

وها  القادمة،  االنتخابات  بموعد  دائما 

في  االنتخابات  موعد  إن  لك  أقول  أنا 

2023، وتقول علينا  يونيو حزيران عام 

أن نتعرف على مرشح تحالف الشعب 

أوال، وها أنا أقول لك إن مرشح تحالفنا 

هو الطيب أردوغان، فهيا تشجع وأعلن 

ترشحك لالنتخابات«.

الحركة  حزب  زعيم  أن  إلى  ولفت 

القومية دولت باهتشلي صرح مرارا أن 

للرئاسيات  الشعب«  »تحالف  مرشح 

المقبلة، هو رجب طيب أردوغان.

بأي  يقم  لم  أوغلو  قليجدار  أن  وأوضح 

طيلة  التركي  الشعب  لصالح  عمل 

مسيرته السياسية.

تحالف  ألنصار  دعوة  أردوغان  ووجه 

العدالة  حزبي  من  المكون  الشعب 

بذل  إلى  القومية،  والحركة  والتنمية 

نهار  ليل  والعمل  الجهود  من  مزيد 

في  إزمير  والية  ببلدية  الفوز  أجل  من 

االنتخابات المحلية المقبلة.

كما سرد أردوغان الخدمات التي قامت 

بها حكومات حزب العدالة والتنمية في 

والية إزمير منذ عام 2002 حتى اليوم.

التركي  الرئيس  انتقد  كما 

أي  تملك  ال  أنها  مبينا  المعارضة، 

استراتيجية داخلية أو خارجية تؤهلها 

التي  المخاطر  ومواجهة  البالد  لقيادة 

تحيط بتركيا.

جمعية  أعلنت  األناضول-  تونس- 

)مستقلة(،  التونسيين  القضاة 

أمس، تمديد إضراب القضاة الذي بدأ 

ألسبوع  المحاكم  جميع  في  اإلثنين، 

قيس  الرئيس  يتراجع  لم  ما  ثان، 

من  قاضيا   57 إعفاء  قرار  عن  سعّيد 

مهامهم. 

الجمعية  لرئيس  كلمة  في  ذلك  جاء 

مؤتمر  خالل  الحمادي،  أنس 

القضاة  جمعية  بمشاركة  صحفي 

القضاة  ونقابة  )مستقلة(،  الشبان 

التونسيين، واتحاد القضاة اإلداريين. 

سجل  »اإلضراب  أّن  الحمادي،  وأكد 

الرابع  يومه  في  تاريخية  نجاح  نسبة 

وتمت االستجابة لتعليق العمل بكافة 

المحاكم بنسبة 99 بالمائة«.

»يعمل  سعيد  الرئيس  أن  واعتبر 

إلى  ويعمد  قانوني  إطار  كّل  خارج 

القضائية  السلطة  على  اليد  وضع 

واغتيالها«، فيما لم يصدر تعليق فوري 

من الرئاسة التونسية حول ذلك إال أنها 

تؤكد عادة االلتزام بالقانون والدستور.

رئيس  شطيبة  أيمن  قال  جانبه،  من 

نقابة القضاة إن »اإلضراب غير خاضع 

هو  إنما  حزب،  أو  سياسية  جهة  ألية 

نابع من إرادة القضاة الحرة.

التيار  زعيم  طالب  األناضول-  بغداد- 

الصدر،  مقتدى  العراق  في  الصدري 

بكتابة  البرلمان  في  كتلته  نواب 

االنسداد  خلفية  على  استقاالتهم، 

مهددا  الحكومة،  بتشكيل  السياسي 

بالتوجه إلى المعارضة.

وقالت وكالة األنباء العراقية الرسمية، 

من  متلفزة،  كلمة  في  طلب  الصدر  إن 

نائبا   73 عددهم  البالغ  كتلته  نواب 

من  االستقالة  كتابة   ،329 أصل  من 

مجلس النواب )غرفة البرلمان األولى(.

وأفاد الصدر: »ما طلبت إال كشف كل 

الشعب  حق  واسترجاع  بغي  فاسد 

بحكومة  إال  يكون  لن  البلد  إصالح   )..(

ال  لنا  األغلبية  ألن  وطنية،  أغلبية 

لغيرنا«، بحسب المصدر ذاته.

معاناة  األغلب  تناسى  »إذ  وأردف: 

الشعب من جراء ما يسمونه )خصومه 

السياسي،  باالنسداد  السياسيين( 

فإنني لن أنسى أو أتغافل عن ذلك«.

وتابع: »بقاء الكتلة الصدرية عائقًا أمام 

الكتلة  نواب  فكل  الحكومة،  تشكيل 

)..( مستعدون لالستقالة من مجلس 

مردفا:  أمرا«،  لي  يعصوا  ولن  النواب 

وإما  المعارضة  إما  خياران  »هذان 

االنسحاب«.

لمطلق  بحاجة  ليس  »العراق  وزاد: 

ذات  المطلقة  للحكومة  بل  الحكومة 

هيبته«،  وترجع  شعبها  تخدم  أغلبية 

بكتابة  الصدرية  الكتلة  »نواب  موجها 

النواب  مجلس  من  استقاالتهم 

رئاسة  إلى  لتقديمها  استعدادا 

قابل  في  لهم  اإليعاز  بعد  البرلمان 

األيام«.

سياسيا،  انقساما  العراق  ويعيش 

الفائزة  القوى  بين  خالفات  جراء 

باالنتخابات النيابية التي جرت في 10 

أكتوبر الماضي، بشأن رئيس الوزراء 

المقبل وكيفية تشكيل الحكومة.

حكومة  تشكيل  إلى  الصدر  ويسعى 

استبعاد  خالل  من  وطنية  أغلبية 

بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتالف 

الوزراء  رئيس  بزعامة  القانون«  »دولة 

األسبق نوري المالكي.

»الرئاسي الليبي«:

هدفنا تجنيب البالد صراعات جديدة
رئيس  أعلن  األناضول-   - طرابلس 

محمد  الليبي  الرئاسي  المجلس 

المجلس  استمرار  أمس،  المنفي، 

السياسية  األطراف  كل  مع  بالعمل 

البالد  وتجنيب  التوافق،  إلى  للوصول 

أي صراعات جديدة.

جاء ذلك خالل لقائه المبعوث اإليطالي 

والسفير  أورالندو،  نيكوال  ليبيا،  إلى 

بوتشينو،  جوزيبي  بالبالد،  اإليطالي 

صادر  بيان  وفق  طرابلس،  بالعاصمة 

عن المكتب اإلعالمي للمجلس.

المشهد  ناقش  اللقاء  بأن  البيان  وأفاد 

أشاد  حيث  ليبيا،  في  السياسي 

المجلس  »بدور  اإليطالي  المبعوث 

الفرقاء  بين  الصدع  رأب  في  الرئاسي 

السياسيين الليبيين«.

عودة  »على  إيطاليا  حرص  وأكد 

توافق  خالل  من  ليبيا،  إلى  االستقرار 

بالبالد  للعبور  الليبية  األطراف  جميع 

بحسب  والبناء«،  التنمية  مرحلة  إلى 

المصدر ذاته.

على  سياسيا،  انقساما  ليبيا  وتشهد 

 24 في  انتخابات  إجراء  تعذر  خلفية 

بين  خالفات  جراء  الماضي  ديسمبر 

بشأن  الليبية  الرسمية  المؤسسات 

في  القضاء  ودور  االنتخاب،  قانوني 

العملية االنتخابية.

إلجراء  تاريخ  يحدد  لم  اآلن  وحتى 

يأمل  ورئاسية،  تشريعية  انتخابات 

سنواٍت  إنهاء  في  تساهم  أن  الليبيون 

منه  عانى  الذي  المسلح  النزاع  من 

بلدهم الغني بالنفط.

لتحقيق  جهودًا  المتحدة  األمم  وتبذل 

توافق ليبي على قاعدة دستورية تمهد 

وقت  أقرب  »في  االنتخابات  إلجراء 

ممكن«.

تنصيب حسن شيخ 
محمود رئيسا للصومال

بايدن يفتتح
»قمة األميركتين«

مقديشو- نور جيدي- األناضول

شهدت العاصمة الصومالية 

مقديشو، أمس، حفل تنصيب 

الرئيس المنتخب من البرلمان 

حسن شيخ محمود، بحضور 

قادة وممثلين لـ30 بلدا.

وفي 16 مايو الماضي، انتخب 

البرلمان الصومالي بمجلسيه 

الشعب والشيوخ، شيخ محمود 

)67 عاما( رئيسا لوالية ثانية، 

بعدما ترأس البالد بين أعوام 

2012 و2017.
وحصل شيخ محمود على 214 

من أصوات أعضاء البرلمان 

في اقتراع سري، مقابل 110 

للرئيس المنتهية واليته محمد 

عبد الله فرماجو.

ويتمتع شيخ محمود برصيد 

سياسي كبير بالبالد، كونه 

أكاديمي وناشط وسياسي، وهو 

رئيس حزب »السالم والتنمية« 

الذي أسسه عام 2011.

وتنتظر الرئيس المنتخب، 

الكثير من الملفات المعقدة.

واشنطن- قنا- افتتح الرئيس 

األميركي جو بايدن، »قمة 

األمريكيتين« التاسعة، التي 

تعقد في مدينة لوس أنجلوس 

بوالية كاليفورنيا.

 وأعلن بايدن في كلمة له 

عن إطالق مبادرة »شراكة 

األميركتين لالزدهار االقتصادي« 

لتعزيز االقتصاد واالستثمار في 

المنطقة. 

ودعا الرئيس األميركي، إلى 

إجراء تغييرات في بنك التنمية 

للبلدان األميركية  لدعم وصول 

دول المنطقة إلى رأس المال 

الخاص، قائال »من خالل العمل 

مع األصدقاء المقربين يمكننا 

التأكد من أننا ال نتعرض 

لصدمات غير متوقعة مع توفير 

الفرص االقتصادية بمنطقتنا«.

{  قوات االحتالل تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين



بينما نجحت الحكومة اإلسرائيلية بتمرير قانون حظر 

رفع العلم الفلسطيني بالمؤسسات الرسمية في إسرائيل 

األسبوع الماضي، فشلت اإلثنين الماضي في تمرير تجديد 

قانون مؤقت يجري تمديده على مدار أكثر من 55 عامًا، 

»أنظمة الطوارئ: يهودا والسامرة - الحكم في الجرائم 

والمساعدة القضائية«. ورغم أهمية هذا التشريع بالنسبة 

إلسرائيل ونيله دعم الغالبية العظمى من أعضاء الكنيست، 

فجميع اليمينيين يدعمونه دون استثناء، ونال دعم 

الحكومات اليمينية واليسارية على مدار كل تلك السنوات 

الماضية، إال أن المعارضة اليمينية في الكنيست تستخدمه 

حاليًا إلحراج الحكومة االئتالفية في سبيل إسقاطها. ويعد 

هذا التشريع واحدا من بين التشريعات االستراتيجية 

التي تعمل على تحقيق أهداف إسرائيل بإحكام تمددها 

وسيطرتها على األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة 

الغربية على المدى الطويل.

تأخذ المعارضة اليمينية في الكنيست على عاتقها التصدي 

لكل تشريع مهم تطرحه الحكومة الحالية بهدف إحراجها، 

وهو مشهد متكرر، وتتشابه نتائجه كذلك مع إعادة األمور 

السياسية إلى نصابها بعد ذلك. وليس هناك أي خطر 

على مستقبل تمديد سريان هذا التشريع، حيث سيتم 

التصويت عليه مرة أخرى، األحد القادم. ويذكرنا ذلك بما 

حدث لتمديد العمل بـ»قانون المواطنة«، في مستهل استالم 

الحكومة الحالية لمهامها، حيث واجهت خاللها الحكومة 

الحالية أولى هزائمها، بعد أن أحبطت األحزاب اليمينية 

تمديد العمل به، عاد واجتاز مشروع القانون القراءة األولى 

بالكنيست في شباط الماضي، بعد أن تأجل إقراره عدة 

أشهر، حيث تبنت الحكومة خاللها عدة إجراءات لضمان 

سريانه بقرارات تنفيذية. وتبحث دوائر صنع القرار اليوم 

في إسرائيل في مخارج تنفيذية لضمان سريان أحكام 

قانون »أنظمة الطوارئ« في حال تأخر إقرار تمديد العمل به، 

نتيجة األزمة الحالية.

تكشف األزمة السياسية الداخلية اإلسرائيلية الحالية عن 

قانون طوارئ مؤقت، جرى العمل به منذ العام 1967، يعد 

غاية في األهمية لتفسير سياسة إسرائيل كدولة احتالل 

في تحقيق أهدافها بعيدة المدى في األراضي الفلسطينية، 

كما تلقي نظرة على طبيعة الصراعات السياسية الداخلية 

القائمة في إسرائيل اليوم.

تعود أهمية قانون »أنظمة الطوارئ«، الذي ظهر ألول مرة بعد 

احتالل األراضي الفلسطينية مباشرة، ويجري تجديده 

كل خمس سنوات، وينتهي العمل به نهاية الشهر الجاري، 

في أنه يضمن تطبيق الحكم الجنائي اإلسرائيلي و17 

قانونًا إضافيًا، تزايدت تدريجيًا عبر السنوات الماضية، 

على األراضي الفلسطينية المحتلة للعام 1967، وعلى 

المستوطنين الذين يستوطنونها، أي أن التشريع باختصار 

يمنح السيادة إلسرائيل على األراضي المحتلة وعلى 

المستوطنين القاطنين فيها.

كشف هذا التشريع، الذي وضعته إسرائيل منذ عقود، عن 

أهدافها بعيدة المدى في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

والتي يتفق عليها اليمين واليسار في إسرائيل، وتفسر 

توافق سياساتها تجاهها، ويعد االستيطان أكبر مثال 

على ذلك، تطور هذا التشريع عبر السنوات لينسجم 

مع التطورات التي حدثت على األرض، فبينما استثنى 

المستوطنين اليهود من تطبيق األحكام العسكرية، إسوة 

بالسكان الفلسطينيين الرازحين تحت سلطة االحتالل، عاد 

واستثنى األراضي المحتلة التي يقيم عليها المستوطنون 

نهاية السبعينيات من القرن الماضي، ليمدد تطبيقه 

على المجالس المحلية واإلقليمية، وذلك بمنحها المزايا 

والميزانيات، مثلها مثل البلدات والمدن داخل إسرائيل. 

في إطار الصراعات السياسية في الكنيست، يستغل 

نتانياهو أي ثغرة تظهر لتقويض مكانة الحكومة الحالية، 

وهو ما يتضح خالل هذه الفترة، حيث يستخدم تشريعًا 

مهمًا مثل قانون »أنظمة الطوارئ« المؤقت سابق الذكر 

لتحقيق أهدافه. ويعاني االئتالف الحالي من عدم تحصيله 

لألغلبية البرلمانية، الممثلة بـ61 مقعدًا من 120، والتي 

فقدها بعد انسحاب عضوة الكنيست عيديت سيلمان عن 

حزب يمينا من االئتالف الحكومي منذ عدة أسابيع، تاركة 

الحكومة بوضع متعادل مع المعارضة، األمر الذي يعني 

عدم قدرتها على تمرير أي مشروع قانون ال ترغب المعارضة 

بتمريره. ويعكس التصويت على هذا التشريع الحساس 

مدى صعوبة البقاء التي تعاني منها الحكومة الحالية، بعد 

أن سقط مشروع القانون الذي تدعمه بـ58 صوتًا للمعارضة 

اليمينية مقابل 52 صوتًا لها. ورغم أن هذا التشريع سيمر 

في النهاية، كما مر سابقوه، والتي تتعلق باستراتيجيات 

حساسة تتعلق بمستقبل إسرائيل، إال أن الحكومة الحالية 

هي من تعاني. فقد خرجت إحدى الكتل الثماني البرلمانية 

المشاركة في االئتالف كاملة خارج حسبة التصويت على 

تجديد العمل بتشريع الطوارئ، باإلضافة إلى تصويت 

عضو الكنيست العربية غيداء الريناوي عن حزب ميرتس 

ضد تجديد العمل بالتشريع، كما لم يشارك عدد آخر من 

النواب في االئتالف الحاكم بالتصويت، األمر الذي يشير إلى 

فقدان الحلف الحاكم قدرته على السيطرة على أعضائه 

بشكل متتابع. 

ويبدو أن األمور ستكون أصعب في األيام القادمة، خصوصًا أن 

إقرار الميزانية السنوية يحتاج لموافقة 61 عضوًا من أعضاء 

الكنيست، وهناك معضلة ثالثة تطارد أيضًا هذه الحكومة 

وتتمثل في ارتفاع شعبية كتلة المعارضة بقيادة نتانياهو 

في استطالعات الرأي األخيرة مقارنة بشعبية التكتل 

الحكومي الحالي.

من النكبة إلى النكسة تستمر المأساة الفلسطينية 

في حالة من أصعب ما مرت به شعوب األرض قاطبة؛ 

كون هذا الظلم السائد في فلسطين ال يمكن أن 

يستوعبه العقل البشري، في تراجيديا الموقف 

الفلسطيني تكمن تفاصيل هذا االحتالل الدموي 

العنصري الذي يقتل ويحرق ويدمر، ويالحق حتى 

األطفال في مالبسهم وأنواع ألعابهم وشكل غرف 

نومهم بين تلك الفصول يواصل العدوان اإلسرائيلي 

ممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني 

وتصعيده الخطير الذي يتمثل في قيام جيش االحتالل 

بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة القدس، وتمكين 

المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم 

لباحات المسجد األقصى المبارك وتدنيس المقدسات 

اإلسالمية والمسيحية بالعدوان الممنهج على المسجد 

اإلبراهيمي وكنيسة القيامة وتشجيع المستوطنين 

على إقامة صلوات تلمودية في المسجد األقصى، 

ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه والعمل على تهويده.

 تداعيات تلك الحرب العدوانية لالحتالل تستمر 

والزالت متواصلة بتكريس االحتالل العسكري 

االستيطاني االستعماري والذي يتنكر لمبادئ وقواعد 

القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني واتفاقية 

جنيف الرابعة، ويمعن في تصعيد اعتداءاته 

ضد الشعب الفلسطيني باستهداف وجوده على 

أرضه وحقوقه ومقدساته ومواصلة عمليات التهجير 

القسري المنهجي وابتالع المزيد من األراضي وبناء 

المستوطنات وعزل المدن والقرى، وتنفيذ جرائم قتل 

يومية ومتعمدة. 

 ويواصل الشعب الفلسطيني العظيم صموده 

ونضاله دفاعا عن أرضه ووطنه ومقدساته، بدعم من 

أمته وأحرار العالم وال يمكن لهذا االحتالل الغاصب 

النيل من إرادة األمة وأحرار العالم الذين يتمسكون 

بعدالة القضية الفلسطينية ويعملون على دعم 

نضال الشعب الفلسطيني العادل لتحقيق الحرية 

واالستقالل، وتجسيد دولته المستقلة على أرض ترابه 

الوطني وعاصمتها القدس وضمان عودة الالجئين 

إلى ديراهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة 

والمرجعيات الدولية.

 تغير الواقع القائم وإنهاء االحتالل هي مسؤولية مجلس 

األمن الذي يجب أن يتدخل ويتحمل مسؤولياته وإنفاذ 

قراراته ، وإنهاء االحتالل وتوفير الحماية الدولية للشعب 

الفلسطيني وال يمكن استمرار لغة الصمت طيلة 

العقود الماضية التي تستمر من النكسة إلى النكبة 

والسجل الطويل لجرائم االحتالل ومخططاته لفرض 

األمر الواقع بالقوة.

 حان الوقت لألمم المتحدة أن تتدخل لتغير الواقع 

القائم وتنهى وضع االحتالل باألراضي الفلسطينية 

والعربية المحتلة التي استولى عليها االحتالل منذ 

عام 1967 كونها أراضي محتلة وفقا للقانون الدولي 

والقرارات الدولية ذات الصلة وأن ما يجري عمليا على 

األرض ال يغير من حقيقة أن هذه الجرائم ال تسقط 

بالتقادم.
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حرب 
ضد التاريخ

ناصر الحسيني

كاتب لبناني

في البداية، ال بد من التنويه بأن الرئيس 

األوكراني زيلينسكي ال يخوض مواجهة 

مع بوتين وجنوده فحسب، بل هو في 

حالة حرب أيضًا مع تاريخ بالده الثقافي 

والديني. وهذا ما يفسر،  واالجتماعي 

8 ماليين  جزئيًا، سبب مغادرة ونزوح قرابة 

أوكراني إلى خارج البالد أو داخلها؛ حيث ال 

رغبة جدية لهؤالء باالنسالخ عن ماضيهم؛ 

المشاركة في  االنكفاء على  لذلك فضلوا 

أننا نشهد سخاًء  حرب عبثية، خصوصا 

النظير في تمويل هذه  غربيا منقطع 

الحرب، وكذا عدم جدية القيادة األوكرانية 

في مواجهة الروس قبل اندالع الحرب.

ورغم االزدياد المطرد في هزائم الجيش 

األوكراني أخيرًا، ما زالت الواليات المتحدة 

تجبر القيادة األوكرانية على رفض أية 

محادثات إليقاف هذه الحرب، وعلى ما يبدو 

من ذلك فإن أميركا تريد إضعاف أوروبا 

أية توجهات  للسيطرة على قرارها وضرب 

العجوز لسنوات  القارة  استقاللية في 

قادمة؛ ألن هذه الحرب تستنزف اقتصاد 

الدول األوروبية بشكل لم يسبق له مثيل 

الثانية. العالمية  الحرب  منذ 

وما يؤكد هذا األمر هو حماس بريطانيا 

الزائد في حرصها على أمن أوروبا بعد 

االتحاد  المستحيل لمغادرة  أن فعلت 

األوروبي. ولهذا السبب أيضًا أدار بايدن 

حول  العقالنية  كيسنجر  لرؤية  ظهره 

ضرورة أن تبدأ المفاوضات قبل أن تحدث 

التغلب عليها  اضطرابات وتوترات لن يتم 

بسهولة.

أما حول مسارات الحرب في المستقبل، 

فمن المؤكد أن روسيا لن تنسحب من 

الدونباس الذي تعادل مساحته  حوض 

مساحة دولة اليونان في أية محادثات 

أنها بعد سيطرتها  سالم قادمة، خصوصًا 

سياستها  غّيرت  ولوغانسك  دونتسك  على 

في التعامل مع السكان، أما في الجنوب، 

العسكرية  عملياتها  روسيا  فجّمدت 

القمح  هناك لتسهيل تصدير  مؤقت  بشكل 

األوكراني.

جرائم االحتالل ال تسقط بالتقادم

 سري القدوة 
كاتب فلسطيني

د. سنية الحسيني
كاتبة فلسطينية

أكدت لجنة التحقيق الدولية 

المستقلة التابعة لألمم المتحدة، 

والمعنية باألرض الفلسطينية، 

أن استمرار االحتالل والتمييز 

ضد الفلسطينيين هما السببان 

الجذريان لكل التوترات وعدم 

االستقرار في المنطقة، وقالت 

رئيسة هذه اللجنة السيدة 

بيالي إن معظم التوصيات التي 

أقرتها لم يتم تنفيذها، وتشمل 

هذه التوصيات الدولية ضمان 

المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل 

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

وهذا دليل قاطع على أن إسرائيل ال 

تنوي إنهاء االحتالل، باإلضافة إلى 

التمييز المستمر وتكرار االنتهاكات 

ضد الشعب الفلسطيني، سواء 

بالقدس والضفة، أو داخل إسرائيل 

نفسها.

ورغم تقرير لجنة التحقيق 

الدولية، ودعوة واشنطن إلى حل 

الدولتين، تم عقد مؤتمر لتطبيق 

ما يسمونه السيادة على القدس 

والمستوطنات، دعت إليه حركة 

متطرفة، كما أقام مستوطنون بؤرة 

استيطانية جديدة جنوب مدينة 

نابلس تشكل مقدمة لمصادرة نحو 

2000 دونم من أراضي بلدتي اللبن 
الشرقية وسنجل.. وبعد كل هذه 

األفعال التي يرتكبها االحتالل فإنه لن 

يردعه أو يوقف ممارساته المدمرة 

لكل احتماالت السالم، إال األعمال 

الحقيقية والقوة المؤثرة، وليس 

مجرد البيانات واالنتقادات التي 

سمعناها كثيرا ولم يعد أحد يهتم 

بها أو بسماعها.

وواصل االحتالل ارتكاب جرائمه 

اليومية، فقد استشهد شاب 

فلسطيني، وأصيب خمسة 

آخرون برصاص االحتالل في 

مواجهات شهدتها، أمس، بلدة 

حلحول شمالي الخليل بالضفة 

الغربية المحتلة.. واقتحمت قوات 

االحتالل وسط البلدة، وأغلقت 

الشارع الرئيسي فيها، ومنعت 

حركة المواطنين، وداهمت أحد 

محالت الصرافة وأغلقته، لتندلع 

في أعقاب ذلك مواجهات أطلق 

خاللها الجنود اإلسرائيليون األعيرة 

النارية وقنابل الصوت والغاز السام 

صوب المواطنين الفلسطينيين، 

والمحالت التجارية.

ولعل تزايد اقتحامات المستوطنين 

المستمرة للمسجد األقصى 

بحماسة القوات اإلسرائيلية تهدف 

دولة االحتالل من ورائه إلى بسط 

السيطرة على الحرم الشريف، 

والضرب بعرض الحائط باالتفاقيات 

وبالحفاظ على الوضع الراهن.

االحتالل 
أساس التوتر

األزمة السياسية اإلسرائيلية في الميزان

أزمة الحبوبالجيش الصامد ال أحد يهتم
نشرت صحيفة الغارديان تحليال لدان صباغ في كييف 

بعنوان »أوكرانيا وروسيا تتنافسان على من يكون 

آخر جيش صامد«. ويقول الكاتب إنه بعد مرور ثالثة 

أشهر ونصف على حرب أوكرانيا وما كان يوًما ما قتااًل 

في جميع أنحاء البالد، يبدو أن القتال أصبح مركًزا في 

سيفيرودونتسك. ويضيف أن أوكرانيا تقول إن هدفها 

هو صد الروس وإلحاق خسائر بالجيش الروسي األكبر 

وتقليل معنوياتهم. وفي مطلع األسبوع، تمكن المدافعون 

من شن هجوم مضاد لم يدم طوياًل، ولكن يبدو أن هذا أثار 

قصف أكثر كثافة من الروس.

}  )الغارديان(

نشر موقع »نيوز ري« الروسي تقريرا تحدث فيه عن أزمة 

نقص الحبوب العالمية ومحاوالت ممثلي كل من تركيا 

وروسيا وأوكرانيا واألمم المتحدة إيجاد حل لها.

وقال الموقع في تقرير له إن استئناف صادرات أوكرانيا 

من الحبوب التي تقدر بـ20 مليون طن يقتضي إلقاء نظرة 

فاحصة على ممرات الشحن وإزالة األلغام من الموانئ 

والمناطق البحرية، ومناقشة المسائل األمنية وكيفية 

التأمين على سفن الشحن. وذكر الموقع أن األمم المتحدة 

تكّفلت بوضع خريطة الطريق، التي تعتبر جاهزة بنسبة 

90 بالمائة وفقا لما تناقلته وسائل اإلعالم.
}  )نيوز ري(

نشرت صحيفة »إزفيستيا« الروسية مقاال حول فقدان 

األميركيين اهتمامهم باألحداث في أوكرانيا، وجاء في 

المقال: في اآلونة األخيرة، جرى تزيين شوارع المدن 

األميركية باألعالم األوكرانية، وردد قادة الرأي العام شعار 

»قفوا مع أوكرانيا«. واآلن صرفوا النظر عن ذلك، ومن 

المهم لألميركيين االنسياق وراء التيار السائد. بدأ عدد 

أقل من الناس يتحدثون عن أوكرانيا، فسرعان ما فقد 

األميركيون العاديون اهتمامهم بالصراع البعيد وغير 

المفهوم الذي يجري في مكان ما وراء المحيط. 

} )إزفيستيا(
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نبيل معلول يعود لتدريب الترجي
أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي تعيين نبيل معلول مديرا فنيا جديدا للفريق بعد بضع ساعات 

بعد  سويقة  باب  فريق  تدريب  معلول  فيها  يتولى  التي  الثالثة  المرة  وهذه  الجعايدي.  راضي  إقالة  من 

فترة أولى بين عامي 2010 و2011 وثانية بين عامي 2012 و2013.

معلول  نبيل  النادي  ابن  مع  رسميا  االتفاق  »تم  فيسبوك:  على  الرسمية  صفحته  في  الترجي  وكتب 

لإلشراف على تدريب الفريق األول لكرة القدم إلى غاية يونيو 2024«.

دوري  ثالثية  إلى  قاده  حين  التونسية  األندية  شيخ  مع  سابقا  عمل  عاما   59 البالغ  التونسي  والمدرب 

2011، كما كان معلول العبا في صفوف الترجي  أبطال إفريقيا والكأس والدوري التونسي الممتاز عام 

بين 1980 و1991.

»8« من العبي منتخبنا تحت »23« ينضمون إلى معسكر إسبانيا

سانشيز يستعين بالعبي األولمبي

في  المقامة  آسيا  بطولة  األولمبي  منتخبنا  وودع 

فرصته  خسر  أن  بعد  المجموعات  دور  من  أوزباكستان 

في التأهل للدور الثاني.. وافتقد المنتخب األولمبي جهود 

ثالثة من أبرز عناصره األساسية خالل النهائيات اآلسيوية 

الغرافة وأفضل العب  األمين نجم  يأتي في مقدمتهم همام 

تحت 23 عاما في الموسم السابق، كما غاب عن العنابي 

نايف  الريان  والعب  وعد  محمد  السد  نادي  العب  كذلك 

ارتباطهما  بسبب  ووعد  همام  غياب  ويأتي  الحضرمي. 

المقبلة  المعسكرات  خالل  األول  المنتخب  مع  بالتواجد 

كأس  في  للمشاركة  االستعدادات  إطار  في  تأتي  التي 

لإلصابة  تعرضه  بسبب  الحضرمي  غاب  بينما  العالم 

خالل مشاركته مع الريان في دوري أبطال آسيا.

في  والمهمة  األساسية  الركائز  من  الثالثي  هذا  ويعتبر 

سيمنح  وجودهم  وكان  عاما   23 تحت  المنتخب  تشكيلة 

التي  العالية  المستويات  الفريق قوة أكبر خاصة في ظل 

قدموها مع أنديتهم خالل الموسم الحالي كما أنهم شاركوا 

تنطلق  التي  اآلسيوية  النهائيات  إلى  العنابي  تأهل  في 

اعتبارا من بداية شهر يونيو المقبل.

الخميس  الدوحة  غادرت  الوطني  منتخبنا  بعثة  وكانت 

الثاني من يونيو الحالي متجهة إلى مدينة ماربيا اإلسبانية 

في  يونيو،   28 حتى  يمتد  إعدادي  معسكر  في  للدخول 

المرحلة األخيرة من برنامج اإلعداد لنهائيات كأس العالم 

2022™.. حيث ستكون المحطة القادمة داخل  FIFA قطر 
ولن  الموسم،  نهاية  إجازة  بعد  مكثف  إسباني  معسكر 

حتى  األولى  الفترة  في  ودية  مباريات  المعسكر  تتخلل 

وصول الالعبين إلى الجاهزية المطلوبة، ويتضمن الجزء 

وعددًا  أخرى  أوروبية  معسكرات  اإلعداد  مرحلة  من  الثاني 

من المباريات الودية.

فيليكس  المدرب  أعلنها  التي  الالعبين  القائمة  وضمت 

سعد  وهم:  العًبا   27 بالمعسكر  والمتواجدة  سانشيز 

ميجيل  وبيدرو  حسن  ويوسف  برشم  ومشعل  الشيب 

وأكرم  خوخي  وبوعالم  حسن  وعبدالكريم  سلمان  وطارق 

وسالم  أسد  وعلي  خضر  ومصعب  وعد  ومحمد  عفيف 

الهاجري وحسن الهيدوس..ومحمد مونتاري وبسام الراوي 

وعاصم  بوضياف  وكريم  علي  والمعز  محمد  وإسماعيل 

منير  وخالد  محمد  الرحمن  وعبد  األحرق  الله  وعبد  مادبو 

وأحمد عالء وعبد  األمين  وحازم أحمد وأحمد فاضل وهمام 

العزيز حاتم.

المنتخب  مدرب  سانشيز،  فيليكس  االسباني  ويريد 

على  والوقوف  المعسكر،  هذا  من  االستفادة  القطري، 

الجاهزية  لدرجة  للوصول  الالعبين  جميع  مستوى 

ان  المنافسات..بعد  غمار  يدخل  تجعله  التي  المطلوبة 

مباراتين  للمونديال  إعداده  برنامج  خالل  العنابي  خاض 

األولى  الماضي،  مارس  شهر  خالل  الدوحة  في  دوليتين 

 ،1-2 بنتيجة  القطري  المنتخب  خاللها  وفاز  بلغاريا  ضد 

السلبي.  التعادل  بنتيجة  وانتهت  سلوفينيا  مع  والثانية 

العالم خالل  القطري منافسات كأس  المنتخب  ويخوض 

ضمن   ،2022 ديسمبر   18 حتى  نوفمبر   21 من  الفترة 

اإلكوادور،  التي تضم منتخبات هولندا،  األولى  المجموعة 

والسنغال.

   كتب         عوض الكباشي

لمدة »3« مواسم رسميا

بعد الخسارة أمام النجمة البحريني

الريان يجدد عقد 
عبدالعزيز حاتم

األهلي يفقد فرصة التأهل 
لنهائي خليجية اليد

الفريق  الريان رسميا عن تجديد عقد العب وسط  أعلن نادي 

بعقد  حاتم  عبدالعزيز  القدم  لكرة  األول  الوطني  والمنتخب 

مدته ثالث سنوات قابلة للتجديد.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي إن حاتم سيكون العبا بصفوف 

المستويات  بعد  وذلك   ،2025  -  2024 الموسم  حتى  الفريق 

المميزة التي ظل يقدمها مع النادي والمنتخب الوطني.

الغرافة  من  قادما  الريان  لنادي  انضم  قد  الالعب  هذا  وكان 

المنتخب  مع  تألقه  عقب   2020  -  2019 الرياضي  الموسم  في 

الوطني وتتويجه بكأس آسيا 2019.

المنتخب  في  الملعب  وسط  العبي  أهم  من  حاتم  ويعتبر 

الوطني، وقد توج مع المنتخب ببطولة قارية واحدة وهي كأس 

آسيا 2019 واثنتين إقليميتين هما كأس الخليج 2015 وكأس 

المشاركة في بطولة كوبا  اتحاد غرب آسيا2013، فضال عن 

أميركا 2019 بالبرازيل، وبطولة الكأس الذهبية »كونكاكاف« 

)أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي / بأميركا 2021.

ويتواجد الالعب حاليا بمدينة ماربيا اإلسبانية رفقة المنتخب 

الوطني األول في معسكره التحضيري لنهائيات بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022.

فقد األهلي فرصة التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة دول 

مجلس التعاون الخليجي الثامنة والثالثين لألندية أبطال 

الكؤوس لكرة اليد المقامة حاليا في دولة الكويت، وذلك 

بعد خسارته أمام النجمة البحريني بنتيجة 21 

/ 28، في الدور نصف النهائي من البطولة، التي 
تستمر حتى يوم األحد المقبل.

وبهذه الخسارة يخوض األهلي مباراة 

تحديد المركزين الثالث والرابع في 

ختام البطولة، األحد، أمام الخاسر من 

المباراة الثانية في الدور نصف النهائي 

التي تجمع الكويت الكويتي ومضر 

السعودي.

وكان األهلي قد تأهل إلى الدور نصف 

النهائي بعد أن حل في المركز الثاني 

للمجموعة األولى بالدور التمهيدي، 

حيث حقق فوزين على الجزيرة 

اإلماراتي 28 / 26 وعلى مسقط العماني 

25 / 17 وخسر أمام الكويت الكويتي 19 
.28 /

وسبق لألهلي حصد لقب بطولة دول مجلس 

التعاون الخليجي لألندية أبطال الكؤوس لكرة 

اليد في النسخة العشرين من البطولة التي 

أقيمت في دبي عام 2000، بينما أحرز الغرافة لقب 

النسخة األخيرة التي أقيمت في الدوحة عام 2017 بعد 

فوزه في المباراة النهائية على الريان بنتيجة 25 / 20.

  كتب          محمد الجزار

بحضور األمين العام جاسم البوعينين

اللجنة األولمبية تتسلم شهادة »إدارة األحداث المستدامة«
أمس  القطرية  األولمبية  اللجنة  تسلمت 

المستدامة  األحداث  إدارة  نظام  شهادة 

)ISO 20121:2012 ESMS(.. وحضر مراسم 

راشد  بن  جاسم  السيد  سعادة  التسليم 

األولمبية  اللجنة  عام  أمين  البوعينين، 

الرئيس  رفاعي  حسام  والسيد  القطرية، 

)الجهة   Bureau Veritas لشركة  التنفيذي 

للشهادة(. المانحة 

المستدامة  األحداث  إدارة  نظام  ويساهم 

المنظمات  كافة  مساعدة  في   )ISO 20121(

والمؤسسات واألفراد على تحسين استدامة 

الرياضية  لألحداث  المصاحبة  أنشطتها 

أهداف  يدعم  كما  ودورية،  سنوية  بوتيرة 

قطر  رؤية  وُيعزز  للدولة  المستدامة  التنمية 

واالجتماعية  البيئية  اآلثار  من  وُيقلل   2030
الفعاليات  تنظيم  عن  الناجمة  واالقتصادية 

مع  القطرية  األولمبية  اللجنة  عالقات  وُيطور 

الرئيسيين. المصلحة  أصحاب 

عمل  إطار  توفير  على  النظام  هذا  ويعمل 

التنمية  معايير  تحقيق  على  يساعد 

التنمية  أهداف  مع  يتماشى  بما  المستدامة 

اللجنة  ومعايير  المتحدة  لألمم  المستدامة 

هذه  مبادئ  تدعمها  التي  الدولية  األولمبية 

والنزاهة  واإلدارة  الشمولية  وهي:  التنمية 

واإلرث.

إدارة  عمليات  كافة  النظام  هذا  ُيعزز  كما 

ومراحل  الفكرة  انطالق  من  بدءًا  الفعالية، 

أنشطة  ثم  والمراجعة  والتنفيذ  التخطيط 

البيئي  التأثير  وخفض  الفعالية  بعد  ما 

مجتمعات  وبناء  االقتصادي  النمو  وتعزيز 

مستدامة.

وواقعًا  مضمونًا  االستدامة  مفهوم  ويمثل 

النسخة  فعاليات  إدارة  في  به  العمل  تم 

اللجنة األولمبية القطرية  الثانية من بطولة 

على  أقيمت  التي   2022 الشاطئية  لأللعاب 

مارس  في  كتارا  الثقافي  الحي  شواطئ 

للنسخة  المستدام  لإلرث  كثمرة  الماضي، 

الشاطئية  العالمية  األلعاب  لدورة  األولى 

التحاد اللجان األولمبية الوطنية )أنوك( التي 

.2019 أقيمت في الدوحة عام 

الشاطئية  والفعاليات  البرامج  ضوء  وعلى 

القطرية  األولمبية  اللجنة  عززت  السنوية، 

هي  محاور  ثالثة  عبر  االستدامة  معايير 

التنظيم  خالل  من  المجتمعية  االستدامة 

البيئية  واالستدامة  للحدث،  السنوي 

البيئة  على  للمحافظة  المجتمع  بتوعية 

االستهالك  بترشيد  االقتصادية  واالستدامة 

الحدث. إدارة  وتقليل تكلفة 

{ العبو األولمبي المختارون

أعلن المدرب فليكيس سانشيز مدرب المنتخب الوطني االول لكرة 
القدم عن اختيار 8 العبين من المنتخب االولمبي لالنضمام والسفر 

واللحاق ببعثة المنتخب األول المتواجدة بإسبانيا.. والالعبون المختارون 
هم: صالح زكريا وأحمد سهيل ويوسف عبدالرزاق وجاسم جابر ومصطفى 

طارق ومحمد عياش ونايف الحضرمي واسامة الطيري.. لتصبح القائمة 
النهائية تضم 35 العبا.

بافتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة بروما

»أدعم الشاطئية« في مهمة صعبة أمام باراجواي
شريف  الثنائي  من  ن 

َّ
المكو الشاطئية  الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  يخوض 

الطائرة  العالم للكرة  األول عالمًيا( بطولة  )المصنف  يونس وأحمد تيجان 

اليوم  من  بداية  روما  اإليطالية  العاصمة  في  إقامتها  المقرر  الشاطئية 

إلى 19 يونيو الجاري.

أوقعت قرعة البطولة منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة 

ن 
َّ

المكو الباراجواي  منتخب  أمام  اليوم  مبارياته  أولى  ليلعب 

ويلعب  باتيالنا،  وروجر  ميلجارجو  جونزالو  الثنائي  من 

منتخب  أمام  بالمجموعة  الغد  يوم  الثانية  مباراته 

وتايلور  ساندر،  تايلور  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو أميركا 

فرنسا  منتخب  أمام  الثالثة  مباراته  ويلعب  كراب، 

ن من الثنائي يوسف كرو وأرنو جوتييه رات يوم 
َّ

المكو

13 الجاري.
الشاطئية،  الطائرة  للكرة  القطري  المنتخب  وتأهل 

يونس  شريف  من  والمكون  ا 
ًّ

عالمي األول  المصنف 

البرونزية  الميدالية  على  الحاصلين  تيجان  وأحمد 

الطائرة  للكرة  العالم  بطولة  إلى   ،2020 طوكيو  في 

 19 إلى   10 من  الفترة  خالل   2022 روما  الشاطئية 

يونيو، وتشهد البطولة مشاركة 96 من أهم وأكبر الفرق 

العالمية.

)الرجال  التفيا  جولة  بوصافة  توج  الوطني  منتخبنا  وكان 

والسيدات( ثالث الجوالت العالمية التي ينظمها االتحاد الدولي 

منتخًبا   16 أفضل  مشاركة  تشهد  والتي   ،»FIVB« الطائرة  للكرة 

تحت تصنيف Elite16، كما حصد لقب جولة روساريتو المكسيكية 

.Elite16 مطلع العام الجاري في أولى الجوالت العالمية تحت تصنيف

تستضيفها الدمام

سحب قرعة كأس العرب للصاالت »2022«
السعودية  العاصمة  في  أمس  سحبت 

لكرة  العرب  كأس  بطولة  قرعة  الرياض، 

 ،2022 للمنتخبات  الصاالت  داخل  القدم 

القدم  لكرة  العربي  االتحاد  ينظمها  التي 

مدينة  في  السعودي  االتحاد  ويستضيفها 

يونيو   28 إلى   20 من  الفترة  خالل  الدمام 

المغرب  منتخبات،  بمشاركة  الحالي، 

والكويت  والسعودية  اللقب(،  )حامل 

وفلسطين  والعراق  والجزائر  وليبيا  ومصر 

وموريتانيا والصومال.

منتخبات  حلول  عن  القرعة،  وأسفرت 

في  والصومال  وموريتانيا  والكويت  المغرب 

المجموعة األولى، ومنتخبات مصر والعراق 

الثانية، بينما جاء  والجزائر في المجموعة 

في المجموعة الثالثة منتخبات السعودية 

وفلسطين وليبيا.

االتحاد  بطوالت  كأولى  البطولة  هذه  وتأتي 

 ،2023  /  2022 لموسم  القدم  لكرة  العربي 

تنمية  على  العربي  االتحاد  يحرص  حيث 

الوطن  في  الصاالت  داخل  قدم  كرة  رياضة 

من  األولى  النسخة  أقيمت  إذ  العربي، 

بمشاركة   ،1998 عام  القاهرة  في  البطولة 

واألردن  والمغرب  وليبيا  مصر  منتخبات 

والصومال،  والسودان  وفلسطين  والجزائر 

وحل  مصر  منتخب  ببطولتها  وتوج 

المنتخب المغربي وصيفا ثم منتخب ليبيا 

في المركز الثالث.

أقيمت   2005 عام  وفي 

بينما  القاهرة،  في  أيضًا  الثانية  النسخة 

عام  الثالثة  النسخة  ليبيا  استضافت 

2007، وتوج المنتخب الليبي باللقب.
 2008 عام  مصر  إلى  البطولة  عادت  ثم 

المنتخب  أيضا  وتوج  الرابعة،  بنسختها 

الليبي باللقب.

وبعد ذلك عادت البطولة مجددًا إلى القاهرة، 

العام  الخامسة  النسخة  استضافت  التي 

المغربي  المنتخب  بلقبها  وتوج  الماضي، 

وجاء في مركز الوصافة منتخب مصر.
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بطاقة »هيا« الرقمية أهم الخطوات للقادمين من خارج قطر

الكشف عن تفاصيل استضافة »المشجعين« خالل المونديال

المسؤولة  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  أكدت 

عن تنظيم مونديال قطر 2022، أن الفرصة ستكون 

قطر  دولة  في  والمقيمين  المواطنين  أمام  متاحة 

كأس  بطولة  خالل  وأصدقائهم  ذويهم  الستضافة 

 21 في  منافساتها  ستنطلق  التي   2022 قطر  العالم 

نوفمبر المقبل.

القادمين  المشجعين  جميع  العليا  اللجنة  ودعت 

تقديم  إلى  العالم  كأس  مباريات  لحضور  قطر  إلى 

التي  الرقمية،  هيا  بطاقة  على  للحصول  طلباتهم 

تعد بمثابة تصريح دخول إلى الدولة، وتتيح لحاملها 

وسائل  استخدام  بينها  من  المزايا  من  مجموعة 

أنه  موضحة  المباريات،  أيام  في  مجانا  العام  النقل 

إذا لم يرغب المستضيف في حضور المباريات فإنه 

أقاربه  استضافته  عند  هيا  بطاقة  إلى  يحتاج  لن 

وأصدقائه من حاملي تذاكر المباريات القادمين من 

خارج قطر.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي إلى أن المواطنين 

للعودة  هيا  بطاقة  إلى  يحتاجوا  لن  والمقيمين 

فترة  خالل  الدولة  خارج  سفرهم  حال  في  قطر  إلى 

تقديم  خطوات  بين  من  أن  إلى  الفتة  البطولة، 

تأكيد  الرقمية  هيا  بطاقة  على  للحصول  الطلبات 

المشجع القادم من خارج قطر مكان إقامته في الدولة 

من  القادم  المشجع  رغب  حال  وفي  البطولة،  خالل 

خارج قطر حامل تذاكر المباريات اإلقامة مع العائلة 

أو األصدقاء فإنه ينبغي على المستضيف تسجيل 

البديل  اإلقامة  مكان  صفحة  عبر  السكنية  وحداته 

على منصة هيا.

خارج  من  القادمين  المشجعين  أن  اللجنة  وذكرت 

قطر سيتمكنون من استخدام بطاقة هيا كتأشيرة 

إلى  حاجة  هناك  ليس  أنه  موضحة  للبالد،  دخول 

تأكيد حجز مكان اإلقامة قبل البدء في تقديم طلبي 

لن  أنه  إلى  نبهت  أنها  إال  هيا،  بطاقة  على  للحصول 

للمشجعين  هيا  بطاقة  طلب  تقديم  عملية  تكتمل 

مكان  من  التحقق  بعد  إال  قطر  خارج  من  القادمين 

اإلقامة عبر بوابة هيا.

في  تقاربا  األكثر  النسخة  قطر  دولة  وتستضيف 

 21 التي تبدأ في  العالم  تاريخ كأس  المسافات في 

هذا  من  ديسمبر   18 حتى  وتستمر  المقبل  نوفمبر 

الثمانية  المونديالية  االستادات  تقع  حيث  العام، 

ساعة  بعد  على  البطولة  مباريات  تحتضن  التي 

واحدة بالسيارة من وسط مدينة الدوحة، ما يمكن 

مكان  في  دائما  التواجد  من  والالعبين  المشجعين 

واحد، عالوة على ذلك ستحظى جماهير كرة القدم 

بفرصة ال مثيل لها لحضور أكثر من مباراة في يوم 

واحد خالل دور المجموعات.

للمسافات  المتقاربة  الطبيعة  وستنعكس 

من  المشاركين  تجربة  على  إيجابيا  قطر  في 

النقل  خيارات  توفر  مع  والمشجعين،  الالعبين 

تشمل  والتي  للجماهير،  المتاحة  المتطورة 

السريعة،  والطرق  الحديثة،  المترو  شبكة 

والحافالت الكهربائية.

العالم  أنحاء  من  المشجعين  آالف  ويخطط 

أشهر،  ستة  من  أقل  بعد  قطر  إلى  للسفر 

سكان  من  وأصدقائهم  عائالتهم  مع  واإلقامة 

التي  المونديال  منافسات  خالل  قطر 

ثمانية  في  يوما   28 مدى  على  تتواصل 

استادات، في نسخة هي األكثر تقاربا في 

لبطولة  الحديث  التاريخ  في  المسافات 

كأس العالم.

وينتظر أن توفر النسخة االستثنائية من 

منصة   2022 قطر  العالم  كأس  بطولة 

فريدة لتعريف العالم بدولة قطر والعالم 

الكتشاف  الفرصة  وإتاحة  العربي، 

التي يشتهر  الحقيقي للضيافة  المعنى 

بها القطريون والعرب.

مزايا عديدة لحاملي بطاقة »هيا«مالعب نهائيات كأس العالم »2022«
 40 السعة  علي:  بن  أحمد  استاد   {

أكثر  من  واحدة  في  يقع  مقعد.  ألف 

المدن التقليدية في قطر، وسيكون مقرًا 

القاعدة  الرياضي صاحب  الريان  لنادي 

الجماهيرية العريضة.

 40 السعة  الدولي:   خليفة  استاد   {

على  عزيز  مقعد.  ألف 

لكونه  قطر  أهل  قلوب 

رسم تاريخ كرة القدم 

عام  ُشَيد  البالد.  في 

تجديده  وتم   1976
كأس  ليستضيف 

العالم 2022.

لوسيل:   استاد    {

قطر  نهائي  استاد 

السعة   .2022
مقعد.  ألف   80
مدينة  وسط  يقع 

لوسيل الحديثة.

  :974 استاد    {

ألف   40 السعة 

الشحن  حاويات  من  مكّون  مقعد. 

القابلة  الفوالذية  والعوارض  البحري 

التاريخ  إلى  ويرمز  بالكامل،  للتفكيك 

الميناء  مع  ويتناغم  للدوحة  البحري 

الذي يقع على مقربة منه.

ألف   40 السعة  الثمامة:   استاد   {

من  مستوحى  تصميمه  مقعد. 

يرتديها  التي  القبعة  وهي  القحفية 

الرجال في الوطن العربي.

ألف   40 السعة  الجنوب:   استاد   {

مقعد. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية 

القطرية  المدن  أقدم  من  واحدة  وهي 

اآلهلة بالسكان.

المدينة  استاد   {

السعة  التعليمية:  

مقعد.  ألف   40
من  عدد  به  تحيط 

في  الرائدة  الجامعات 

وسيستضيف  قطر 

ربع  حتى  المباريات 

النهائي.

} استاد البيت:  استاد 

االفتتاحية.  المباراة 

مقعد.  ألف   60 السعة 

مستوحى  تصميم 

الشعر  بيوت  من 

التقليدية.

بمثابة  »هيا«  بطاقة  ستكون 

تصريح الدخول إلى قطر للجماهير 

القادمة من الخارج لحضور مباريات 

بطولة كأس العالم.

العديد  على  البطاقة  وتحتوي 

المالعب  دخول  أهمها  المزايا  من 

وتوفير  للمونديال،  الثمانية 

النقل  في  المجانية  المواصالت 

ومترو  الحافالت  ذلك  في  بما  العام، 

مزايا  عن  فضال  والترام،  الدوحة 

ستضاف إليها في المستقبل.

بعدة  البطاقة  تطوير  وتم 

بعملية  يتعلق  ما  خاصة  خيارات 

الحالية  والمميزات  التسجيل، 

األماكن  على  الجماهير  تدخل 

ودخول  والمواصالت  السياحية 

من  العديد  وتتضمن  المالعب، 

حضور  جانب  إلى  األخرى،  المزايا 

واألنشطة  الفعاليات  من  عدد 

المصاحبة للبطولة.

التسجيل للتذاكر 
باالسم ورقم الجواز

استخدام التقنيات 
الحديثة للتقديم

عبر  هّيا  بطاقة  على  التقديم  عملية  تسهيل  على  جاهدة  العليا  اللجنة  تعمل 

استخدام أفضل التقنيات الحديثة.

اتباعها لحضور  التي ينبغي على الجمهور  الالزمة  وهناك العديد من اإلجراءات 

ـــراء الــتــذاكــر والــحــصــول على  الــمــونــديــال، مــثــل ش

الــــــــســــــــكــــــــن، 

وبـــعـــدهـــا يــتــم 

الــــــتــــــقــــــديــــــم 

على  للحصول 

الـــبـــطـــاقـــة عــبــر 

المنصة.

ــــة  ــــب ــــس ــــن ــــال وب

لــلــجــمــاهــيــر مــن 

خــــــارج الــــبــــالد مــن 

أصــــحــــاب الـــوثـــائـــق 

ـــــة، وهـــــــؤالء  ـــــي ـــــدول ال

اإلجـــراءات  اتــخــاذ  عليهم 

ـــراء  ــــي ش الــصــحــيــحــة وه

وحجز  منها،  والتأكد  التذاكر 

والتأكد  ــة،  ــام واإلق السكن  مكان 

على  للحصول  التقديم  ثم  ومن  منه 

البطاقة.

{ بطاقة هيا

{ ضيافة { مشجع قطري

كتب           محمد الجزار

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث: لن تكتمل عملية تقديم طلب البطاقة إال بعد التحقق من مكان اإلقامة

من  األولى  المرحلة  شهدت 

بيع  التذاكر  طلبات  تسجيل 

 17 تقديم  بعد  تذكرة  ألف   800
وخارج  داخل  في  موزعة  طلب  مليون 

جميع  من  كبيرا  إقباال  وشهدت  قطر 

الجنسيات ومن كافة أنحاء العالم.

والجدير بالذكر أن باقات أسعار التذاكر 

بيع  مراحل  كل  في  الفيفا  من  موحدة 

الدولي  االتحاد  يحرص  حيث  التذاكر 

السوق  مافيا  قوة  بكل  يحارب  أن  على 

للتالعب  مجال  يوجد  وال  السوداء، 

ورقم  باالسم  يتم  التسجيل  كون 

الجواز وعن طريق »بطاقة هيا«.

تذاكر   6 شراء  فرد  لكل  ويحق 

وبحد  الواحدة  للمباراة 

طوال  تذكرة   60 أقصى 

لكل  البطولة 

المباريات.

{ مترو

خيارات الشقق 
والمجمعات السكنية

العائمة  والفنادق  السكنية  والمجمعات  والفيالت  الشقق  خيارات  أصبحت 

الرسمية  المنصة  العطالت مطروحة حاليًا من خالل  وقرى المشجعين وبيوت 

للمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات المونديال.

والفنادق متاحة أيضا من خالل منصات أخرى، فيما تقع  العطالت  وستكون بيوت 

من  العديد  عن  فضال  المشجعين،  قرى  خيارات  ضمن  الصحراوية«  »المخيمات 

الخيارات األخرى التي سيتم طرحها قريبًا.

»األقارب  من  أشخاص   10 استقبال  بإمكانه  قطر  في  مقيم  شخص  كل  أن  إلى  ونوه 

الرسمية،  اإلقامة  المستضيف لبيانات الضيف على منصة  واألصدقاء« من خالل تسجيل 

عليها  للحصول  الرقمية  هيا  منصة  على  المضيف  بيانات  وضع  الضيف  على  يتعين  فيما 

مباشرة.

{  شقق فندقية



»القلــــي«.. 
أسوأ طرق الطهي

الصحية،  الخيارات  اتخاذ  على  لنساعدك 

وتناول نظام غذائي متوازن، واختيار أفضل طرق 

الطهي لوجباتك، تابع معنا قراءة هذا التقرير:

أسوأ طرق الطهي.. القلي العميق

غير  الطرق  أكثر  من  العميق  القلي  يكون  قد 

للمجلة  وفقًا  الطعام.  لتحضير  الصحية 

الطبية، The BMJ، يرتبط تناول الطعام المقلي 

النساء  بين  الوفاة  احتمالية  بزيادة  بانتظام 

بعد سن اليأس.

وجدت المجلة نفسها أن تناول األطعمة المقلية 

بانتظام يمكن أن يزيد أيضًا من فرص اإلصابة 

بأمراض القلب الخطيرة والسكتة الدماغية.

فتأكد  أحيانًا،  الطعام  بقلي  تقوم  كنت  إذا 

زيت  مثل  الصحية،  الطهي  زيوت  اختيار  من 

الزيتون أو زيت األفوكادو.

تدخين الطعام قد يسبب السرطانات

تدخين الطعام، وخاصة اللحوم، يمكن أن تكون 

له آثار سلبية خطيرة على صحتك إذا تم تناوله 

بانتظام.

أن  يمكن   ،Cleveland Clinic موقع  وبحسب 

زيادة  إلى  بكثرة  المدخنة  األطعمة  تناول  يؤدي 

خطر اإلصابة بسرطان األمعاء، ال سيما سرطان 

القولون والمعدة.

كما أن اللحوم الحمراء المعالجة والمدخنة، قد 

تزيد من خطر اإلصابة بسرطان الثدي وسرطان 

البروستاتا.

الطعام المشوي لذيذ جدًا 

ولكن قد يسبب ارتفاع الضغط

أن  ويمكن  لذيذًا،  طبق  أي  طعم  الشوي  يجعل 

الغذائية  يساعد أيضا في االحتفاظ بالعناصر 

شواء  عدم  المهم  من  ذلك،  ومع  الدهون،  وتقليل 

لدرجة  الغذائية  المواد  من  غيرها  أو  اللحوم 

حرقها أو تفحمها.

عام   Harvard Health أجرته  لبحث  وفقًا 

للمواد  الغذاء  يعرض  أن  للشواء  يمكن   ،2007
يحتويها  التي  للسرطان  المسببة  الكيميائية 

أجرتها  أخرى،  دراسة  وجدت  كما  الدخان، 

بدرجة  والطهي  الشواء  أن  نفسها،  المؤسسة 

حرارة عالية قد يكونان مرتبطين أيضًا بارتفاع 

ضغط الدم.

الطبخ باستخدام الميكروويف 
يعزز القيمة الغذائية

بشكل  قصيرة  الطهي  أوقات  تكون  ما  عادة 

الطهي  عند  منخفضة  الحرارة  ودرجة  عام، 

باستخدام أجهزة الميكروويف.

تحتفظ  الميكروويف  أفران  فإن  السبب،  لهذا 

القلي  طرق  من  أكثر  الغذائية  بالعناصر 

والسلق.

وفقًا لدراسة قامت بها جامعة لوسيا اإلسبانية 

عام 2009، فإن فرن الميكروويف ال يقلل من قيمة 

العناصر الغذائية أكثر من طرق الطهي األخرى، 

يحافظان  والخبز  الميكروويف  في  الطبخ  وإن 

على مضادات األكسدة بشكل أفضل، في حين 

نتائج  لهما  كان  والغليان  بالضغط  الطهي  أن 

أسوأ.

 ،2020 عام  في  أميركية  دراسة  أظهرت  كما 

يزيد  الواقع  في  الميكروويف  استخدام  أن 

المضاد  سولفورافان  مركب  مستويات  من 

للسرطان في البروكلي.

طريقة السوتيه تحافظ على الفيتامينات

السوتيه طريقة لذيذة لتحضير األطعمة، مثل 

تقليب  على  تعتمد  حيث  واللحوم؛  الخضار 

ذلك،  ومع  النار.  على  خفيف  بزيت  المكونات 

التي  المكونات  اعتبارك  في  تضع  أن  المهم  من 

تستخدمها أثناء القلي.

في  أجريت  التي  الدراسات  إحدى  وجدت  وقد 

إسبانيا عام 2006 أن تحضير البروكلي بطريقة 

الشمس  عباد  زيت  أو  الزيتون  بزيت  السوتيه 

بمحتوى  االحتفاظ  في  أفضل  بشكل  ساعد 

الخضار من فيتامين سي.

التحميص.. نكهة ألذ 

وقيمة غذائية جيدة

نكهة  تحسين  على  الطعام  تحميص  يساعد 

أيضًا،  الغذائي  محتواه  تعزيز  مع  المكونات، 

كما أنه ال يتطلب الكثير من الزيت أو الدهون؛ ما 

يقلل من كمية السعرات في الوجبة.

برذاذ  الخضار  تحميص  المثال،  سبيل  على 

يبرز  أن  يمكن  الملح  من  وقليل  الزيت  من  قليل 

مثل  الغذائية،  العناصر  توافر  ويعزز  النكهة 

البيتا كاروتين والليكوبين والكالسيوم. 

الطبخ بالضغط خيار صحي

قد  بالضغط  للطهي  الفوري  القدر  استخدام  إن 

يكون من أسهل الطرق وأكثرها صحة لتحضير 

بالضغط  الطهي  يساعد  أن  يمكن  إذ  األطعمة؛ 

في الحفاظ على العناصر الغذائية أثناء عملية 

الطهي.. على سبيل المثال، في دراسة ُنشرت 

أن  الباحثون  وجد   ،Food Science مجلة  في 

البروكلي يحتفظ بنسبة 90 % من محتواه من 

فيتامين C عند تحضيره في قدر الضغط.

تبخير الخضار قد يكون

 أفضل الطرق

إن طهي الطعام بالبخار ليس فقط طريقة سهلة 

أيضًا  يأتي  ولكنه  الطعام،  لتحضير  وبسيطة 

مع مجموعة من الفوائد الصحية.

 ،2019 عام  كورنيل  جامعة  أجرته  لبحث  وفقًا 

الجزر  مثل  الخضار،  تبخير  يساعد  أن  يمكن 

والفلفل والملفوف، في توفير المزيد من مضادات 

األكسدة مقارنة بتناول هذه الخضراوات نفسها 

نيئة.

االحتفاظ  على  أيضًا  التقنية  هذه  تساعد 

مثل  الماء،  في  للذوبان  القابلة  بالفيتامينات 

أثناء  ب،  فيتامينات  ومعظم  ج،  فيتامين 

لمحدودية  نظرًا  الغليان،  من  بداًل  التبخير، 

مالمسة الطعام للماء.

تدخين الطعام قد يسبب السرطانات

على الرغم من وجود الكثير من الطرق لتحضير الطعام، فإن هذا ال 

يعني بالضرورة أنها كلها مفيدة لصحتنا، حيث تختلف طرق الطهي في 

قدرتها على الحفاظ على الفوائد الغذائية بشكل كبير.

على سبيل المثال؛ يمكن أن يسبب القلي العميق مشكالت صحية 

كبيرة على المدى الطويل، في حين أن التبخير يمكن أن يساعد بعض 

الخضراوات في االحتفاظ بالعناصر الغذائية.

كما قد تساعد بعض طرق الطهي في تعزيز المحتوى الغذائي لنوع 

واحد من الطعام، ولكنها قد تقوم بالعكس مع نوع آخر. 

األشواجندا 
تحارب السكري

تعني  سنسكريتية  كلمة  »أشواجندا« 

كل  إلى  وتشير  الحصان«،  »رائحة 

زيادة  على  وقدرتها  العشبة  رائحة  من 

العشبة  لهذه  النباتي  االسم  أما  القوة. 

هو Withania somnifera، وهي معروفة 

ذلك  في  بما  أخرى،  أسماء  بعدة  أيضًا 

»الجينسنغ الهندي« و»الكرز الشتوي«.

وتستخدم المستخلصات أو المسحوق 

لعالج  العشبة  هذه  وأوراق  جذر  من 

في  بما  الحاالت،  من  متنوعة  مجموعة 

ذلك القلق، ومشاكل الخصوبة.

بعض  فإن   ،Forbes لموقع  ووفقًا 

األشواجندا  أن  إلى  توصلت  الدراسات 

لألشخاص  الفوائد  بعض  لها  يكون  قد 

ارتفاع  أو  السكري  بداء  المصابين 

مستويات السكر في الدم.

انخفاض  على  األشواجندا  تساعد  إذ 

نسبة السكر في الدم، والهيموغلوبين، 

وعالمات  الدم،  ودهون  واألنسولين، 

اإلجهاد التأكسدي.

داخل  المركبات  بعض  أن  كما 

مضاد  قوي  نشاط  لها  األشواجندا 

لمرض السكر وقد تساعد 

الخاليا  تحفيز  في 

امتصاص  على 

من  الغلوكوز 

ى  مجر

الدم.

األشواجندا من أهم األعشاب في الطب البديل الهندي 
المعروف باسم »األيورفيدا« الذي يعتمد على وسائل 

الشفاء الطبيعي من األمراض، وقد استخدمها الناس 
منذ آالف السنين، لتخفيف التوتر، وزيادة مستويات 

الطاقة، وتحسين التركيز.

مصدر غني بالبروتين

فول الصويا.. فوائد وأضرار
فوائده؟  أبرز  وما  الصويا؟  فول  ميزات  ما 

تأثيرات  له  وهل  تناوله؟  محاذير  وما 

مرضى  على  يؤثر  وهل  هرمونية؟ 

النقرس والحساسية؟

مصدر غني بالبروتين

أوضح المركز األلماني االتحادي للتغذية 

غنيا  مصدرا  يعد  الصويا  فول  أن 

الصويا  فول  يحتوي  بالبروتين،  حيث 

 %  40 بنسبة  البروتين  على  المجفف 

الصويا  منتجات  إلى  أن  مشيرا  تقريبا، 

البروتين  على  تحتوي  لألكل  الجاهزة 

بنسبة 11 %.

عنصرا  الصويا  فول  يعد  السبب   لهذا 

أساسيا ضمن النظام الغذائي النباتي، 

للبروتين  جيدا  بديال  يمثل   كونه 

الحيواني.

يعد  الصويا  فول  أن  المركز   وأضاف 

غنيا  مين أيضا  بفيتا

 )B( »بي« 

ن  د لمعا ا و

يد  لحد كا

م  لمغنيسيو ا  و

ض  حما أل ا و

غير  الدهنية 

المشبعة مثل أوميغا 3.

تأثير هرموني

شتيفان  الدكتور  أوضح  جانبه،   من 

كابيش أن فول الصويا يحتوي على مواد 

الصحة  على  سلبي  تأثير  لها  قد  يكون 

مثل  األشخاص،  لبعض  بالنسبة 

التي   ،)Isoflavones( مادة  »إيزوفالفون« 

اإلستروجين  لهرمون  مشابه  تأثير  لها 

الجنسي األنثوي.

بأنها  شبهات  حولها  تدور  السبب  و لهذا 

»ذات تأثير منشط هرموني«، لذا يتعين 

من  يعانون  الذين  األشخاص   على 

مثل  هرمونية،  أمراض 

الثدي،  سرطان 

من  فول  الحذر 

الصويا.

الغدد  أمراض  اختصاصي   وأضاف 

األلماني  الغذائي  التمثيل  الصماء وطب 

أيضا  يمكنها  مادة  »إيزوفالفون«  أن 

الدرقية،  الغدة  إنزيم معين في  تعطيل 

وظيفي  قصور  حدوث  يؤدي  إلى  مما 

بالغدة الدرقية.

نقرس وحساسية

النقرس  مرضى  على  يتعين  كما 

الحتوائه  الصويا  فول  من  من  الحذر 

وهي   ،)Purine( مادة  »البيورين«  على 

حمض  إلى  الجسم  في  تتحول  مادة 

في  تفاقم  يتسبب  الذي  البوليك، 

النقرس. متاعب 

على  يتعين  ذلك،  إلى   وباإلضافة 

لقاح  حبوب  تجاه  الحساسية  مرضى 

عادة  إنهم  حيث  الحذر،  البتوال  توخي 

تجاه  حساسية  من  أيضا  يعانون  ما 

»بالحساسية  يعرف  الصويا  فيما  فول 

مسببات  لتشابه  نظرا  المتصالبة«، 

كل  منهما. في  الحساسية 

 وبشكل عام ينبغي على األصحاء تناول 

ينبغي  حين  في  باعتدال،  الصويا  فول 

واألطفال  للرضع  بالنسبة  عنه   االبتعاد 

والمرضعات. والحوامل  الصغار 

إمكه  األلمانية  التغذية  خبيرة  وقالت 

الصويا  حليب  إن  ريزه 

صحية  بفوائد  يتمتع 

جيدا  بديال  ويمثل  جّمة 

عدم  من  يعانون  للذين 

فهو  الحليب(،  )سكر  الالكتوز  تحمل 

والمغنيسيوم  بالكالسيوم  غني 

والحديد  والبوتاسيوم 

والزنك.

أن  إلى  ريزه  وأشارت 

الصويا  حليب 

على  يشتمل 

ت  كبا مر

ت  لنبا ا

ية  نو لثا ا

باسم  المعروفة 

على  تعمل  والتي  »فالفونويد«، 

ناحية  من  المناعة  جهاز  تقوية 

من  المعرفية  القدرات  وتحسين 

الصويا  حليب  ويمتاز  أخرى..  ناحية 

القيمة  عالي  ببروتين  غني  بأنه 

الغذائية، مما يجعله مشروبا مثاليا 

للرياضيين بعد ممارسة الرياضة.
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ال ما دعمت.. أكيد يتروا لك !!
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سعد المهندي

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL2:00

TAMIL5:00

TAMIL8:00

TAMIL11:00
سينما المول )2(

2:30العالم الجوارسي، الهيمنة

HINDI5:15

8:15العالم الجوارسي، الهيمنة

HINDI10:45
سينما المول )3(

NEPALI 1:30

 4:00 مافريك، توب غان

6:15العالم الجوارسي، الهيمنة

9:00مافريك، توب غان

11:15العالم الجوارسي، الهيمنة

سينما بالزا )1(
TAMIL2:00

TAMIL5:00

TAMIL8:00

TAMIL11:00
سينما بالزا )2(

HINDI2:30

5:30العالم الجوارسي، الهيمنة

8:15العالم الجوارسي، الهيمنة

11:15العالم الجوارسي، الهيمنة

سينما بالزا )3(
1:30العالم الجوارسي، الهيمنة

MALAYALAM4:05

6:15مافريك، توب غان

HINDI8:30

MALAYALAM11:30

سينما الالند مارك )1(

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

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

الدوحة           $

بمشاركة عدد من المنتسبات

فعاليات وأنشطة صيفية بـ »الريادة للفتيات«

وهي  المبخر(  صناعة  )ورشة  األنشطة  تشمل 

خليط  مع  الكأس  تدوير  إلعادة  يدوي  فني  عمل 

قطنية  ومالبس  الخاص  والسائل  االسمنت  من 

ورشة  وهي  التركية(،  اللغة  )ورشة  بجانب 

الريادة  مركز  ورائدات  براعم  لتعليم  تهدف 

بأساليب  التركية  اللغة  ألبواب  الدخول  مفاتيح 

بجانب  وحديثة  ممتعة  تعليمية  ووسائل 

تهدف  ورشة  وهي  الزجاجية(  الحدائق  )ورشة 

ومعناها  الزجاجية  بالحدائق  التعريف  إلى 

لتنفيذ  الالزمة  األدوات  على  والتعرف  الشامل، 

أي حديقة زجاجية وكيفية التخطيط لتصميم 

تنفيذ  في  البدء  وكيفية  زجاجية  حديقة 

وكيف  بخطوة  خطوة  الزجاجية  الحدائق 

وستكون  الزجاجية.  بالحدائق  العناية  طرق 

إلى  الورشة  تهدف  اليدوي(  الفخار  )ورشة  هناك 

المستخدمة  األدوات  على  المشتركات  تعريف 

استخدام  لكيفية  باإلضافة  الفخار  صناعة  في 

والصحون  االكواب  صناعة  في  األدوات  هذه 

االقناع  )ورشة  وأيضا  مختلفة  وطرق  بأشكال 

اكتساب  إلى  الورشة  تهدف  حيث  والخطابة( 

وفهم  بالنفس،  الثقة  تعزيز  وزرع  اإللقاء  مهارة 

الحديث،  مادة  إلعداد  العلمية  الخطوات 

الجيد،  واإلنصات  االستماع  مهارة  اكتساب 

وشرح  الجمهور  أمام  التحدث  مهارة  اكتساب 

والتدرب  معه.  التعامل  وكيفية  االرتباك  مفهوم 

األسئلة  احتواء  وفن  واإلقناع  الحوار  مهارة  على 

إلى  الورشة  تهدف  البرازيلي(  التطريز  )ورشة 

ومعرفة  التطريز  أدوات  على  المنتسبات  تعليم 

من  انواع  اربعة  وتعليمهم  استخدامها  كيفية 

العنكبوت،  شبكة  )غرزة  اليدوي  التطريز  غرز 

غرزة  ديزي،  ليزي  غرزة  السمك،  عظم  غرزة 

الذكاء  )ورشة  إلى  باإلضافة  الفرنسية(  العقدة 

الورشة  تهدف  االجتماعي(  والذكاء  العاطفي 

في  وأهميتها  المشاعر  وفهم  العاطفة  دور  فهم  إلى 

كيفية  المشاركين  وتعليم  الشخصية  تنمية 

االجتماعية  والعالقات  االتصال  مهارات  تنمية 

وفهم اآلخرين ومن حولهم.

للفتيات  الريادة  بمركز  الصيف  فعاليات  تتميز 

جسور  مد  خاللها  من  يتم  حيث  والتميز  بالتنوع 

ألهداف  وتحقيقًا  المنتسبات  مع  التواصل 

ويدعم  الوزارة  رؤية  مع  يتماشى  بما  المركز 

.2030 لرؤية قطر 

ينظم مركز الريادة 
للفتيات التابع لوزارة 

الرياضة والشباب 
فعاليات وأنشطة 

صيفية متميزة 
بمشاركة عدد من 
منتسبات المركز 

وتتواصل الفعاليات 
واألنشطة طوال فترة 

الصيف بداية من 
النصف الثاني من 

شهر يونيو إلى شهر 
أغسطس. 

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة 

يكون  أن  وتوقعت  البحر  وفي  الساحل  على  اليوم 

غبار  مع  نهارا  جدا  حار  إلى  حارا  اليوم  طقس 

خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق. 

 وتكون حركة الرياح على الساحل جنوبية غربية 

في البداية تصبح شمالية غربية بسرعة 12 - 22 

عقدة مع هبات تصل إلى 32 عقدة أحيانا.. ويكون 

معدل الرؤية األفقية بين 4 و8 كم، وتتراوح درجة 

الحرارة في الدوحة ما بين 33 و48 درجة مئوية.

المركز اإلعالمي يشارك في أمسية 
لـ »األوركسترا الفلهارمونية«

في إطار التعاون بين مختلف جهات الدولة ومؤسساتها 

وتعزيزا لروح العمل الجماعي، شارك المركز اإلعالمي 

القطري التابع لوزارة الثقافة في فعالية »عصر الكالسيكات 

الذهبي« التي أقامتها أوركسترا قطر الفلهارمونية على 

مسرح دار األوبرا في الحي الثقافي كتارا يوم الخميس 9 

يونيو.

وقام المركز بتغطية موسعة لكافة البروفات التي سبقت 

إقامة الحفل، كما نظم المركز حملة إعالمية عن الحفل 

على منصاته الرقمية، وأيضا أصدر المركز فيديو تعريفيا 

وترويجيا عن الحفل تضمن لقاءات مع عدد من المشاركين 

في الحفل وعدد من المنظمين.

وفي كلمة له، قال ناصر سهيم نائب مدير الفرقة في كلمة 

له للمركز إن هذه البداية إلقامة سلسلة من الفعاليات 

المشابهة خالل الفترة المقبلة.

وسعى المركز اإلعالمي القطري من خالل مشاركته كراع 

إعالمي للفعالية إلى إبراز بعض القدرات الوطنية التي قام 

المركز بتدريبها خالل الفترة الماضية، حيث قامت نوف 

فخرو، إحدى خريجات المركز اإلعالمي القطري، بتغطية 

الحفل عبر تنظيم مقابالت مع المنظمين والمشاركين في 

الحفل.

وعن مشاركتها في هذه الفعالية، قالت نوف فخرو، خريجة 

المركز اإلعالمي القطري، إنها سعيدة بهذا العمل وهذه 

المشاركة، ألنها بمثابة تدريب عملي على ما تم التدريب 

عليه خالل الفترة الماضية داخل المركز اإلعالمي القطري.

وتابعت: »هذه ليست المرة األولى التي أشارك فيها 

بتغطيات إعالمية لصالح المركز اإلعالمي القطري الذي 

أفتخر أنه المكان الذي تلقيته فيه التدريبات والتأهيل 

المناسب في مجال اإلعالمي، سبق إن شاركت بعدة 

تغطيات، وأيضا قدمت النشرة اإلخبارية التي كان يعدها 

المركز، فأنا شغوفة باإلعالم واليوم أنا طالبة في كلية 

اإلعالم«.

هذا ويسعى المركز اإلعالمي القطري إلى تعزيز تعاونه مع 

مختلف جهات الدولة من خالل قيامه بالتغطية اإلعالمية 

ومشارركته بتقديم مختلف الخبرات اإلعالمية لمختلف 

الجهات ودعمها عبر توظيف منصاته الرقمية لدعم 

الفعاليات المختلفة في الدولة.

الدوحة           $

برنامج لتطوير مهارات 
مدربي كرة القدم

في إطار سعيها لجعل رياضة كرة القدم متاحة للجميع، 

تستعد مؤسسة قطر إلطالق برنامج »تدريب المدربين لكل 

القدرات« الذي يهدف إلى تزويد مدّربي كرة القدم ومعلمي 

التربية البدنية وغيرهم من المختصين في تقديم األلعاب 

الرياضية بالمهارات الالزمة، التي تمّكنهم من تدريب األطفال 

ذوي االحتياجات الخاصة، وقد تم فتح األبواب للتسجيل في 

البرنامج المقرر إطالقه في أغسطس المقبل.

وقالت الدكتورة جوزيليا نيفيس، األستاذ والعميد 

المشارك لشؤون التيسير والمشاركة االجتماعية بكلية 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حمد بن خليفة - 

عضو مؤسسة قطر: »من أكبر العوائق التي تحول دون 

دمج ذوي االحتياجات الخاصة في الرياضة هو قلة الفرص 

المخصصة لهم، ومع توقع ارتفاع شعبية كرة القدم في 

قطر إلى أعلى مستوياتها على اإلطالق في األشهر المقبلة، 

ستكون هناك العديد من الفرص لجعل هذه الرياضة 

متاحة أمام الجميع بشكل أكبر، سواء في المدارس أو 

النوادي أو الحدائق أو مناطق المشجعين، وآمل أن يغتنم 

مجتمع مدربي كرة القدم هذه الفرص إلنشاء فضاءات 

شاملة ُتقّدم كرة القدم للجميع«.

وسيقوم برنامج التدريب، الذي ُيعقد بالشراكة بين 

برنامج »لكل القدرات« التابع لمؤسسة قطر ومعهد دراسات 

الترجمة التابع لجامعة حمد بن خليفة، بالجمع بين 

النظرية والممارسة في نهج التعلم المدمج، حيث سيتم 

اكتساب المبادئ النظرية من خالل أنشطة التعلم الذاتي، 

تليها جلسات عملية فردية يتم خاللها منح المشاركين 

الفرصة للتواصل مع المدربين المتخصصين واألطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة.

تعرضها صاالت سينما 
الدوحة هذا األسبوع

أفالم سينمائية 
عالمية متنوعة

الدوحة - قنا - تعرض صاالت السينما 

القطرية هذا األسبوع مجموعة من 

األفالم السينمائية المتنوعة بالتزامن 

مع عرضها في مختلف دور العرض 

في أنحاء العالم، حيث تتنوع بين 

األكشن، إلى جانب أفالم المغامرات 

والكوميديا.

ومن ضمن األفالم المعروضة هذا 

األسبوع فيلم األكشن »جوراسيك 

وورلد دومينيون« وتدور أحداثه 

بعد فشل السيطرة على عالم 

الديناصورات، وجشع العلماء في 

استغالل األمور ألغراض االستنساخ 

والكسب المادي، تنجح الديناصورات 

في التحرر ليصبح العالم بأكمله 

في خطر كبير، الفيلم من إخراج 

كولين تريفورو، وبطولة كريس برات 

وبرايس داالس هوارد وسام نيل وجيف 

جولدبلوم.

وسيعرض أيضا فيلم المغامرات 

والكوميديا »جيم بوتون ذا وايلد 13«، 

وتتمحور أحداث الفيلم حول موروالند، 

حيث يتعرض لتهديد جديد، ويتعين 

على جيم ولوك االنطالق معا في رحلة 

مليئة بالمخاطر، بينما يحلم جيم 

خالل رحلته باكتشاف الحقيقة وراء 

كل الغموض من حوله وسط مفارقات 

مليئة بالمغامرة والمواقف الكوميدية، 

الفيلم من بطولة هينينج باوم 

وسولمون جوردون وكاو شينمين، ومن 

إخراج دنيس جانسيل.

تطلقه مؤسسة قطر لصالح ذوي االحتياجات
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تراجع سكان اليابان

حفظ الطماطم

أظهرت بيانات حكومية في اليابان، أن البالد سجلت في العام 

2021، أقل عدد من المواليد منذ أكثر من قرن، حيث ستؤجج 
هذه البيانات المخاوف الرسمية من اآلثار المستمرة للتراجع 

أن  ذكرت  األميركية،  بوست  واشنطن  صحيفة  السكاني. 

اليابان سجلت 811,604 والدات، مقابل 1,439,809 حاالت وفاة 

بمقدار  انخفض  السكان  عدد  أن  يعني  هذا  الماضي.  العام 

628,205، وهو أكبر انخفاض طبيعي منذ نشر هذه البيانات، 
وكالة  ذكرت  حسبما 

التراجع  هذا  أن  كما  رويترز، 

المواليد يمثل انخفاضًا  في 

العام  عن   %  3.5 بنسبة 

انخفض  قد  كان  السابق. 

-متوسط  الخصوبة  معدل 

عدد األطفال الذين تنجبهم 

للعام  حياتها-  خالل  المرأة 

السادس على التوالي، إلى 

رابع  هو  المعدل  وهذا   ،1.3
أدنى مستوى على اإلطالق، 

وكالة  أوردته  ما  بحسب 

»جيجي  اليابانية  األنباء 

وزارة  في  مسؤول  برس«. 

قال  باليابان،  االجتماعية  والرعاية  والعمل  الصحة 

إن »هذا االنخفاض في معدل الخصوبة، العام الماضي، كان 

نتيجة النخفاض عدد النساء في سن اإلنجاب، وكذلك معدل 

الخصوبة بين النساء العشرينيات«.

اآلثار  القلقين من  لليابانيين  البيانات نبأ سارا   ال تحمل هذه 

المجتمعية لتقدم األعمار في البالد وتقلص عدد السكان، فما 

وهذا  عامًا،   65 عن  أعمارهم  تزيد  السكان  من   %  30 من  يقرب 

االنخفاض في عدد السكان في سن العمل تسبب في نقص 

العمالة، الذي فاقمته جائحة فيروس كورونا، وأثار مخاوف من 

أزمة عمالة مقبلة أشد سوءًا.

الطماطم من المواد الغذائية التي تدخل في أغلب وصفات 

الطعام الشهية، ولذلك تحتاج إلى الحفاظ عليها جيدًا.

ومن أجل تحقيق ذلك، تحفظ الكثير من ربات البيوت 

الطماطم في الثالجة، بينما يفضل البعض اآلخر وضعها في 

خزانة المطبخ، ولكن أين بالضبط يجب تخزين الطماطم؟.

ربما الحظت أن الطماطم ال يتم تبريدها في السوبر ماركت 

عند شرائها، وقد يكون هناك سبب وجيه لذلك، حسب 

صحيفة »ديلي إكسبريس« البريطانية.

وفقًا لدراسة أميركية أجريت في عام 2016، فإن تبريد 

الطماطم لمدة أسبوع يمكن أن يقلل بشكل كبير من 

مستويات النكهة والمواد الكيميائية العطرية المعروفة باسم 

»المواد المتطايرة«.

وأوضحت مجلة BBC Science Focus أن الدراسة »وجدت 

أن الطماطم المبردة لمدة أسبوع قللت من نشاط الجينات 

التي ترمز لإلنزيمات الالزمة لتصنيع هذه المواد المتطايرة، 

وهي المسؤولة عن إعطاء الطماطم طعمًا أكثر حالوًة وأكثر 

تعقيدًا«.

ووفقًا لموقع Mercola الصحي، يمكن أن يتأثر نسيج ولون 

الطماطم أيضًا بدرجات الحرارة الباردة، كما أن »إصابات 

البرودة« الناتجة عن درجات الحرارة التي تقل عن 5 درجات 

مئوية يمكن أن تترك الثمرة ناعمة وبها نقرات على السطح.

لذلك، تشير الدالئل إلى أن االحتفاظ بالطماطم في الثالجة 

يمكن أن يقلل بسرعة من طعمها. ومع ذلك، فإن االحتفاظ 

بالطماطم في الثالجة يطيل عمرها.

موهوبة بالفطرة
صوت مالئكي يأخذ األفئدة، كفرشاتها الصغيرة في الحجم 

والكبيرة في األداء، تقول وبثقة وإصرار »أنا رسامة موهوبة أمزج 

كل األلوان ألعبر عن شعور داخلي«.

جنات أحمد، طفلة لم تتجاوز الثماني سنوات من محافظة 

النجف العراقية، وهبها الله الرسم بحرفية عالية يفوق 

سنواتها الفتية وبساطة خيال أقرانها وعمقهم المعرفي في 

تصور األشياء واستدراكها فًنا.

تقول جنات »بدأت الرسم منذ سن الرابعة قبيل دخولي 

المرحلة الدراسية بعامين، وانبهر حينها أهلي بما قدمته«.

وتستدرك بالقول، إنها استطاعت أن تطور من قدراتها الفنية 

شيئا فشيًئا من خالل مساعدة ذويها، الذين وفروا لها األدوات 

الالزمة من األصباغ وورق الرسوم.

وغالًبا ما تتركز رسومات »جنات« على تقديم لوحات تكون 

مادتها المرأة العراقية بزيها الفلكوري، فضاًل عن مضامين 

أخرى تمزج ما بين الخيال العالي وإبراز الجوانب الخفية 

لألشكال واألحداث. ليس ذلك فقط، فهي تجيد الرسم الحر 

وكذلك الرسوم على وجوه األطفال، وتزيين قسماتهم بشتى 

أنواع النقوش والزخارف الجميلة.

أموال في »وسادة«

ألف   36 على  كاليفورنيا  من  امرأة  عثرت 

أريكة  وسائد  داخل  مخبأة  كانت  دوالر، 

لإلعالنات  موقع  من  مجانًا  عليها  حصلت 

لها  ليس  مفاجأة  أثار  ما  المبوبة، 

كانت  التي  للعائلة  أيضًا  بل  فحسب، 

تمتلك الوسادة. 

أثاث  عن  تبحث  أومودو«  »فيكي  كانت 

زهيد،  مبلغ  مقابل  الجديد  لمنزلها 

فعثرت على هذه األريكة المجانية.

 »ABC7« لقناة  تصريح  في  قالت  أومودو 

كولتون  في  الواقع  منزلها  من  المحلية 

»انتقلت  أنجلوس:  لوس  من  القريبة 

منزلي  في  وليس  هنا،  للعيش  حديثًا 

أي أثاث«.

لكن بمجرد وصولها إلى المنزل، الحظت 

إحدى  في  عادي  غير  انتفاخًا  أومودو 

وجدت  فحصتها  وعندما  الوسائد، 

يحتوي  باألموال،  مليئة  عدة  مظاريف 

كل واحد منها على آالف الدوالرات.

أضافت السيدة األميركية: »قلت البني: 

وعلّي  إنه مال  تعال تعال! ورحت أصيح: 

وتواصلت  األريكة!«،  بأصحاب  أّتصل  أن 

األريكة  أعطتها  التي  األسرة  مع  أومودو 

لُتعلمها باألموال وتعيدها لها.

أما العائلة التي كانت تتولى إفراغ منزل 

لم  أنها  فأكدت  حديثًا،  توفي  لها  قريب 

وال  األموال  هذه  بوجود  علم  على  تكن 

بمصدرها.

أبدت نزاهة  التي  أومودو  لكن بهدف شكر 

ألفي  من  أكثر  األسرة  أعطتها  مثالية، 

جديد  بّراد  لشراء  كاٍف  مبلغ  وهو  دوالر، 

تحتاج إليه، وقالت أومودو »لم أكن أتوقع 

ِسنتًا واحدًا«.

فـئـران إنـقــاذ
تتلقى جرذان تدريبات إلرسالها إلى مواقع 

حقائب  ترتدي  وهي  الزالزل،  حطام 

استقبال  أجهزة  بها  صغيرة  ظهر 

مساعدة  بهدف  وذلك  صوت، 

الوصول  من  اإلنقاذ  فرق 

والتحدث إلى الناجين.

التلغراف  صحيفة 

نشرت  البريطانية 

إلى  فيه  أشارت  تقريرا 

قد  فئران  سبعة  أن 

حتى  ذلك  على  َبت 
ِّ

ُدر

األمر  واستغرق  اآلن، 

لتمرينها  أسبوعين 

على السرعة.

الصحيفة،  بحسب 

أولية  نماذج  ُتستخَدم 

لحقائب الظهر التي تحتوي 

الوقت  في  ميكروفون  على 

الفئران  ُترَسل  حيث  الحالي؛ 

إلى حطام وهمي.

األبحاث  عالمة  قالت  جانبها،  من 

تعمل  التي  عامًا،   33 كين،  دونا  الدكتورة 

الفئران من اقتحام المساحات  في المشروع: »ستتمكن 

األنقاض«،  تحت  المدفونين  الضحايا  إلى  للوصول  الصغيرة 

حقيقية  مواقف  نخض  »لم  مضيفة: 

زلنا نعمل في موقع حطام  فال  بعد، 

وهمي«.

على  أيضًا  القوارض  ب 
َّ

وُتدر

الذي  للصفير  االستجابة 

يعيدها إلى القاعدة، وهي 

شديد  بذكاء  تتمتع 

تفجر  لم  أنها  لدرجة 

مطلقًا،  أرضيًا  لغمًا 

حركتها  خفة   
َّ

أن كما 

مثالية  تجعلها 

لالستخدام في مناطق 

الكوارث. 

دونا:  الباحثة  وقالت 

للبحث  مثالية  »إنها 

 هذه 
َّ

أن واإلنقاذ«، مضيفة 

االجتماعية«  »الحيوانات 

أي  على  »العيش  يمكنها 

»تتمتع  أضافت:  كما  شيء«. 

في  الصمود  ببراعة  الجرذان 

مــدى  يوضــح  مما  المختلفة؛  البيئات 

إلى  مالءمتها ألعمال البحث واإلنقاذ«، مشيرة 

صحية،  وغير  قذرة  بأنها  عنها  خاطئًا  مفهومًا  أن»هناك 

لكننا نعتني بها جيدًا«.

يجمع آالف الكاميرات
غرفة  باب  يفتح  وأخرى  فترة  بين 

وفضية  سود  آالت  وسط  ليقف  كبيرة 

وحمراء وبمختلف األحجام، أخرجها من 

األنفاس  منها  ويلتقط  ليتأملها  صناديقها 

الـ40  على  زادت  سنوات  رائحة  ويشم 

بالكاميرات  عالقة  له  ما  جمع  هواية  في 

والتصوير. خبير التصوير خليل الطيار 

شراء  على  عقود  منذ  يحرص  عاما(   64(

تقع  التي  التصوير  وأدوات  آالت  واقتناء 

عيناه عليها في أي مكان يزوره من العالم.

الطيار ومع مرور السنين صار واحدا 

التصوير  خبراء  أبرز  من 

النّقاد  أكثر  ومن 

التصوير  في 

الفوتوغرافي، 

والعالم  بل  العراق  مستوى  على  ليس 

العربي.

ويقدر الطيار مجموع اآلالت التي اشتراها 

أو عثر عليها أو حصل عليها كهدايا بأكثر 

من 4500 كاميرا ومعّدة للتصوير وأقدمها 

يعود تصنيعها للقرن الـ19.

 1958 عام  البصرة  في  مولود  الطيار 

كلية  من  البكالوريوس  على  وحاصل 

السمعية  الفنون  في  الجميلة  الفنون 

شهادتي  على  وحاصل  والمرئية، 

وشهادة  باإلعالم  والدكتوراه  الماجستير 

تخّصص في )تاريخ التصوير( من اتحاد 

في  شهادة  وكذلك  العرب،  المصورين 

الجامعة  من  الدولية  العامة  العالقات 

األميركية في بيروت.

آالت  جمع  في  هوايته  عن  الطيار  يقول 

التعّلم  مراحل  منذ  بدأت  إنها  التصوير، 

منتصف  في  التصوير  لفّن  األولي 

سبعينيات القرن الماضي، وكان المدّرب 

الراحل  المصور  الفنان  هو  األول 

»أخذ  الذي  الصالحي  مؤيد 

فن  لدراسة  بيدي 

دراسة  التصوير 

أكاديمية«.


