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صاحب السمو يتلقى رسالة من رئيس بوركينا فاسو.. ويهنئ الرئيسين الروسي والفلبيني

سمو نائب األمير يستقبل رئيس مجلس إدارة »توتال«

توسعة حقل الشمال الشرقي

أكـبـر مشـروع منفرد في تاريخ صناعة الغازاتفاقية بين »قطر للطاقة« و»توتال إنرجيز«

الكعـــبي: يــوم هـام 
لصناعــة الطــاقــة فــي 

قـــطـــر والعــالــــم

بويانيه: يوم تاريخي 
جديد للشركة في 

قطر

اإلعالن عن انضمام 
الشركاء اآلخرين 

قريبًا

س��ن��وي��ًا ط���ن  م��اي��ي��ن   »110« إل����ى   »77« م���ن  اإلن����ت����اج  ط���اق���ة  رف����ع 

رئيس مجلس الوزراء يلتقي جافريليتسا

قطر ومولدوفا توطدان العاقات
بحث التعاون 
الثنائي وسبل 

تنميته 

اتفاقية للتعاون 
الفني في مجال 

الزراعة

التجارة  وزارة  أطلقت  قنا-  الدوحة- 

الداخلية  وزارتي  مع  بالتعاون  والصناعة، 

تجارية  رخصة  إصدار  خدمة  والعمل، 

األنشطة  لجميع  اإلنشاء(،  )تحت 

تصنيف  التجارية  الرخص  عدا  التجارية، 

والليموزين  المقاوالت  مثل  إداري(  )مكتب 

والتنظيفات وغيرها.

هذه  إن  أمس،  لها،  بيان  في  الوزارة  وقالت 

الوطنية  الجهود  إطار  في  تأتي  المبادرة 

وتيسير  الخاص  القطاع  لدعم  الرامية 

التجارية  األعمال  ممارسة  إجراءات 

االلتزام  أهمية  على  مؤكدة  الدولة،  في 

الرخصة  إصدار  عند  التالية  باالشتراطات 

تكون  أن  وهي:  اإلنشاء(  )تحت  التجارية 

ميالدية  سنة  اإلنشاء  تحت  الرخصة  مدة 

بموافقة  إال  تجديدها  يتم  وال  فقط،  واحدة 

الرخصة  إصدار  ويتم  المختصة،  اإلدارة 

تحت اإلنشاء بدون موافقات خارجية، على 

أن يتم توفير الموافقات عند إصدار الرخصة 

الرخصة  تعتبر  وال  النهائية،  التجارية 

لمزاولة  تصريحا  اإلنشاء(  )تحت  التجارية 

مواقع  تأسيس  لتسهيل  مهلة  وإنما  العمل 

الجهات  موافقات  على  والحصول  األعمال 

الترخيص  بإصدار  المرتبطة  الخارجية 

النشاط  بممارسة  والخاصة  النهائي 

التجاري )قيد المنشأة/   الموافقات العمالية/   

للمشروع  المستوردة  األولية  المواد  ودخول 

وضع  يتم  وأن  البنوك(،  إجراءات  التجاري/   

قيد  )رخصة  العنوان  وصف  في  مالحظة 

اإلنشاء لمدة سنة من تاريخ إصدار الرخصة 

التجارية، وال يسمح بمزاولة النشاط لحين 

استكمال النواقص(.

وزارة التجارة والصناعة 

إطاق خدمة رخصة تجارية تحت اإلنشاء

من تقاطع الوجبة إلى تقاطع الشيحانية

اكتمال تجميل طريق دخان
رفع نصيب الفرد 

من المساحات 
الخضراء

مسار للمشاة 
وآخر للدراجات 

الهوائية

الكورنيش  بشارع  الرئيسي  الطريق  شهد 

تقليل عدد المسارات في االتجاهين، بدءا من 

المسارات  تقليل  ويأتي  شهر.  ولمدة  األمس 

في إطار خطة تطوير الكورنيش.

تقليل  بعد  الكورنيش  حالة   $ ورصدت 

تلك  خالل  أيضا  يشهد  حيث  المسارات، 

األيمن  للمنعطف  مؤقتا  مروريا  إغالقا  الفترة 

شارع  باتجاه  اإلسالمي  المتحف  تقاطع  من 

في  المرورية  الحركة  وإبقاء  محمد  بن  جبر 

الكورنيش  شارع  على  الرئيسي  الطريق 

في  المسارات  عدد  تقليل  مع  مفتوحة 

االتجاهين، وهو ما أدى بدوره إلى وجود زحام 

مروري مؤقت على الكورنيش.

اإلرشادية  اللوحات  وقامت »أشغال« بتركيب 

حول المسارات المغلقة.

 $ ترصد خطة تطوير الطريق 

تقليل مسارات الكورنيش
محمد أبوحجر كتب

بمقر المجلس البلدي

تكريم أصحاب الضبطيات المتميزة
الدكتور علي بن فطيس المري:

انطاق جامعة السوربون ��� الدوحة
الدوحة- قنا- أعلن سعادة رئيس مجلس 

أمناء جامعة لوسيل، أمس، عن التدشين 

الدوحة،   - السوربون  لجامعة  الرسمي 

الفرنسية  للجامعة  فرع  أول  بذلك  لتكون 

العريقة في دولة قطر.

األنباء  لوكالة  تصريح  في  سعادته،  وقال 

الدوحة   - السوربون  جامعة  إن  القطرية، 

الطلبة  قبول  باستقبال  بدأت  قد  كانت 

الماضي،  سبتمبر  شهر  في  القطريين 

داخل  الدوحة  في  لها  فرع  افتتاح  وجاء 

بين  بالشراكة  وذلك  لوسيل  جامعة 

الجانبين.

السوربون  جامعة  أن  إلى  سعادته  وأشار 

لها  ومشهود  طويل  تاريخ  لها  الفرنسية 

بالدوحة  فرعها  فإن  وبالتالي  عالميا، 

حرم  داخل  الدوحة  السوربون-  جامعة 

على  بالفائدة  سيعود  لوسيل  جامعة 

وجاءت  قطر.  في  التعليمي  المجتمع 

فطيس  بن  علي  الدكتور  تصريحات 

المري بمناسبة الحلقة النقاشية القطرية 

الفرنسي  القانوني  التعليم  عن  الفرنسية 

بالدوحة  السوربون  جامعة  نظمتها  والتي 

بالشراكة مع جامعة السوربون بباريس.

وتحدث في الحلقة كل من سعادة الدكتور 

مجلس  رئيس  المري  فطيس  بن  علي 

أمناء جامعة لوسيل، وسعادة السيد جان 

الفرنسية  الجمهورية  باتيست فافر سفير 

روبلو  أنياس  والسيدة  الدولة،  لدى 

بجامعة  الحقوق  مدرسة  عميدة  تراوزي 

أستاذ  بيران  توماس  والسيد  السوربون، 

الدراسية  الشؤون  ومدير  الخاص  القانون 

بجامعة السوربون - الدوحة.



تتصل بالعالقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها

صاحب السمو يتلقى رسالة 
خطية من رئيس بوركينا فاسو

الدوحة- قنا- تلقى حضرة 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

بن حمد آل ثاني، أمير البالد 

المفدى، رسالة خطية من 

الرئيس هنري بول  فخامة 

جمهورية  رئيس  داميبا،  ساداغو 

تتصل  فاسو،  بوركينا 

دعمها  وسبل  الثنائية  بالعالقات 

وتطويرها.

السيد  سعادة  الرسالة  تسلم 

المريخي  سلطان بن سعد 

الخارجية  الدولة للشؤون  وزير 

خالل اجتماعه أمس مع سعادة 

السيد يارو بولي وزير الدولة 

الوطنية  بالمصالحة  المكلف 

الذي  فاسو،  بوركينا  بجمهورية 

البالد حاليا. يزور 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو 
يهنئ الرئيس الروسي

صاحب السمو 
يهنئ الرئيس الفلبيني

نائب األمير 
يهنئ الرئيس الروسي

نائب األمير 
يهنئ الرئيس الفلبيني

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره الروسي

رئيس الوزراء 
يهنئ الرئيس الفلبيني

حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى، 

فالديمير  الرئيس  فخامة 

روسيا  رئيس  بوتين 

ذكرى  بمناسبة  االتحادية، 

اليوم الوطني لبالده.

الدوحة - قنا - بعث حضرة 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى 

روا  رودريغو  الرئيس  فخامة 

جمهورية  رئيس  دوتيرتي 

ذكرى  بمناسبة  الفلبين، 

بالده. استقالل 

الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ 

نائب  ثاني  آل  حمد  بن  عبدالله 

فخامة  إلى  تهنئة  برقية  األمير، 

رئيس  بوتين  فالديمير  الرئيس 

بمناسبة  االتحادية،  روسيا 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.

الدوحة - قنا - بعث سمو الشيخ 

نائب  ثاني  آل  حمد  بن  عبدالله 

فخامة  إلى  تهنئة  برقية  األمير 

دوتيرتي  روا  رودريغو  الرئيس 

الفلبين،  جمهورية  رئيس 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

معالي  بعث   - قنا   - الدوحة 

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ 

رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز 

الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس 

السيد  دولة  إلى  تهنئة  برقية 

رئيس  ميشوستين  ميخائيل 

وزراء روسيا االتحادية، بمناسبة 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.

معالي  بعث   - قنا   - الدوحة 

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ 

رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز 

الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس 

برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 

رئيس  دوتيرتي  روا  رودريغو 

بمناسبة  الفلبين،  جمهورية 

ذكرى استقالل بالده.

نظمه االتحاد الدولي

»تنظيم االتصاالت« 
تشارك في مؤتمر عالمي

تنظيم  هيئة  تشارك  قنا-  كيغالي- 

لتنمية  العالمي  المؤتمر  في  االتصاالت 

الدولي  االتحاد  ينظمه  الذي  االتصاالت 

غير  »توصيل  عنوان  تحت  لالتصاالت 

التنمية  ألهداف  تحقيقا  الموصولين 

بجمهورية  حاليا  والمنعقد  المستدامة«، 

رواندا.

سنوات،  أربع  كل  عادة  المؤتمر  يعقد 

ويجتمع فيه هذا العام أكثر من 2000 عضو 

من المجتمع الدولي، بما في ذلك رؤساء دول 

ووزراء ووفود وطنية من 153 دولة، إلى جانب 

وممثلين  الرقمي  القطاع  من  بارزين  رواد 

اإلقليمية بما  الهيئات  المستوى من  رفيعي 

األوروبي،  واالتحاد  اإلفريقي  االتحاد  ذلك  في 

الهيئات  باإلضافة إلى كبار المسؤولين من 

غير الحكومية.

من  الفترة  خالل  المنعقد  المؤتمر  ويكرس 

عجلة  لدفع  جهوده  الجاري  يونيو   16 إلى   6
أهداف  مع  يتماشى  بما  الرقمي  التحول 

السبعة  العالمية  المستدامة  التنمية 

عشر التي حددتها األمم المتحدة.

المجتمع  لتمكين  فرصة  المؤتمر  ويمثل 

مبتكرة  استراتيجيات  صياغة  من  الدولي 

أجل  من  الرقمية  التكنولوجيا  على  تركز 

المزمنة  الحواجز  تذليل  على  المساعدة 

واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية  أمام 

طريق  خريطة  اعتماد  بهدف  وذلك 

في  والمساعدة  الرقمي  للتحول  عالمية 

الهادف  النفاذ  جعل  على  المطاف  نهاية 

متناول  في  الرقمية  التكنولوجيات  إلى 

أنحاء  جميع  في  الناس  من  المليارات 

العالم.

المعنية بمكافحة التبغ ومنتجات النيكوتين

انتخاب قطر رئيسا للمجموعة الوزارية رفيعة المستوى
قطر،  دولة  انتخاب  تم  قنا-  الدوحة- 

رفيعة  الوزارية  للمجموعة  رئيسا  أمس، 

التبغ  بمكافحة  المعنية  المستوى 

شرق  إقليم  في  النيكوتين  ومنتجات 

المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية. 

للمجموعة  األول  االجتماع  خالل  ذلك  وجاء 

فيه  قطر  دولة  وفد  ترأست  الذي  الوزارية 

سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير 

الصحة العامة، والذي عقد أمس من خالل 

تقنيات االتصال عن بعد.

آلفة  الراهن  الوضع  االجتماع  واستعرض 

والخطط  المتوسط،  شرق  إقليم  في  التبغ 

التبغ  ومنتجات  لمكافحتها،  المستقبلية 

مهام  إلى  إضافة  الناشئة،  والنيكوتين 

وإجراءات عمل المجموعة الوزارية.

الدكتورة  سعادة  أكدت  االجتماع  وخالل 

حنان محمد الكواري، أهمية تبني وتفعيل 

التبغ  لمكافحة  وشاملة  فعالة  سياسات 

في  والوطني،  اإلقليمي  المستويين  على 

العالمية  الصحة  منظمة  اتفاقية  إطار 

وبرنامج  التبغ،  مكافحة  بشأن  اإلطارية 

السياسات الست لمكافحة التبغ.

كما أكدت سعادتها أن التقدم في تحقيق 

التبغ  تعاطي  خفض  في  المتمثلة  الغاية 

يستلزم   ،2025 عام  بحلول   %  30 بنسبة 

جميع  قبل  من  الجاد  العمل  من  مزيدا 

منوهة  التبغ،  بمكافحة  المعنية  األطراف 

باألهمية القصوى لتكثيف العمل للقضاء 

التام على تعاطي التبغ بين األطفال.

رفيعة  الوزارية  المجموعة  أن  يذكر 

التبغ  بمكافحة  المعنية  المستوى 

شرق  إقليم  في  النيكوتين  ومنتجات 

دولة  هي:  دول  ست  من  تتكون  المتوسط 

األردنية  والمملكة  عمان،  وسلطنة  قطر، 

التونسية،  والجمهورية  الهاشمية، 

والجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وجمهورية 

باكستان اإلسالمية.

ومن المقرر أن تترأس دولة قطر المجموعة 

لمدة  المجموعة  عمل  ويستمر  عام،  لمدة 

 ،2025 قابلة للتجديد بحلول عام  سنتين 

في  مرتين  اجتماعاتها  المجموعة  وتعقد 

العام.

هدف  تحقيق  إجراءات  المجموعة  وتدعم 

بين   %  30 بنسبة  التبغ  تعاطي  خفض 

عامي 2010 و2025.

القيادة  تحفيز  على  المجموعة  وتعمل 

والعمل االستراتيجيين في مكافحة التبغ 

الصعيدين  على  النيكوتين  ومنتجات 

رفيع  بالحوار  والشروع  والوطني،  اإلقليمي 

لتحفيز  السياسات  بشأن  المستوى 

والمنتجات  التبغ  بمكافحة  االلتزام 

الصعيدين  على  إليها  والدعوة  الناشئة، 

المحدد  النحو  على  والوطني،  اإلقليمي 

الصحة  لمنظمة  اإلطارية  االتفاقية  في 

وبرنامج  التبغ  مكافحة  بشأن  العالمية 

السياسات الست لمكافحة التبغ، والدعوة 

تحسين  نحو  الشامل  النهج  اتباع  إلى 

مكافحة التبغ والمنتجات المستجدة على 

المستوى الوطني.

اإلجراءات  تحديد  على  تعمل  كما 

شركات  تدخل  لمواجهة  االستراتيجية 

سياسات  تقويض  بهدف  التبغ  صناعة 

الجديدة  والمنتجات  التبغ  مكافحة 

والناشئة، والدعوة إلى تنفيذها. ومشاركة 

في  األعضاء  الدول  بين  المهمة  البيانات 

واألولويات،  االحتياجات  حسب  اإلقليم، 

لتسريع اإلجراءات في مجال مكافحة التبغ 

والنيكوتين.  

إلى أن السياسات الست لمكافحة  ويشار 

في  تتمثل  باور(  )إم  باسم  المعروفة  التبغ 

الوقاية،  وسياسات  التبغ  تعاطي  رصد 

وعرض  التبغ،  دخان  من  الناس  وحماية 

التبغ،  تعاطي  عن  لإلقالع  المساعدة 

حظر  وإنفاذ  التبغ،  أخطار  من  والتحذير 

ورعايته،  له  والترويج  التبغ  عن  اإلعالن 

وزيادة الضرائب المفروضة على التبغ.

السنة )27( - اإلثنين  14 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 13 يونيو 2022م العدد )9779( نبض الوطن2

{ المريخي يتسلم رسالة رئيس بوركينا فاسو إلى صاحب السمو

تصريحات  في  جافريليتسا،  وقالت 

)قنا(  القطرية  األنباء  لوكالة  خاصة 

للغاية  مثمرة  نقاشات  أجرت  إنها  أمس، 

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  مع 

عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 

التعاون  مجاالت  حول  الداخلية،  ووزير 

المجاالت،  من  العديد  في  البلدين  بين 

معبرة عن سرورها لزيارة دولة قطر بدعوة 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  من 

مع  تتزامن  الزيارة  أن  خاصة  الداخلية، 

الدبلوماسية  العالقات  على  عاًما   25 مرور 

بين جمهورية مولدوفا ودولة قطر.

أجرتها  التي  المباحثات  أن  إلى  وأشارت 

مولدوفا  تواجهها  التي  التحديات  تناولت 

وإمكانية  الغذائي،  األمن  مجال  في 

في  باالستثمارات  يتعلق  فيما  التعاون 

الفتة  الزراعية،  التجارية  األعمال  قطاع 

بالالجئين،  المتعلقة  األزمة  مناقشة  إلى 

المشكلة،  هذه  مع  التعامل  وكيفية 

حيث  من  األمد  طويلة  واالحتياجات 

الالجئين  وإدماج  والصحة،  التعليم 

التعليم  وأغلبيتهم من األطفال في قطاعي 

والصحة.

وقالت: إن مباحثاتها في الدوحة تضمنت 

مجال  في  التحديات  مناقشة  أيًضا 

اإلمدادات،  أمن  إلى  باإلضافة  الطاقة، 

الغاز  أزمة  من  المستفادة  والدروس 

على  مشددة  الماضي،  العام  نهاية  في 

احتياطيات  بناء  إلى  تتطلع  بالدها  أن 

عن  يقل  ال  بما  الغاز  من  استراتيجية 

لبحث  جهود  مع  أشهر،  ثالثة  إلى  شهرين 

ذلك  في  بما  األمد،  وطويلة  بديلة  إمدادات 

تطوير قطاع الطاقة المتجددة.

قطاع  مختصي  متابعة  ضرورة  وأكدت 

اتفقنا  »لقد  قائلة:  القضايا،  هذه  الطاقة 

لمختصي  مناقشاتنا  مواصلة  على 

ونتطلع  القضايا،  هذه  لمتابعة  القطاع 

الثنائية«.  عالقتنا  تطوير  من  المزيد  إلى 

جمهورية  وزراء  رئيسة  دولة  وأوضحت 

لتطوير  كبيرة  فرصة  هناك  أن  مولدوفا 

قطر  بين  والتجاري  االقتصادي  التعاون 

التبادل  حجم  »يقدر  وتابعت:  ومولدوفا، 

بين  دوالر  مليون   1.5 بحوالي  التجاري 

صغير  رقم  وهو  الماضي،  العام  البلدين 

تقدًما  حققنا  أننا  من  الرغم  على  للغاية، 

أعتقد  السياسية،  عالقاتنا  في  جيًدا 

والمجاالت  اإلمكانات  من  الكثير  هناك  أن 

التعاون  خالل  من  العالقات  لتحسين 

العمل  وسنواصل  والتجاري،  االقتصادي 

تحديات  نواجه  أننا  من  الرغم  على 

صعبة، فإننا بحاجة إلى العمل من أجل 

المستقبل«.

رئيسة وزراء مولدوفا:

نت من بناء 
ّ
قطر تمك

استراتيجية قوية لألمن الغذائي
الدوحة- قنا- أعربت دولة السيدة ناتاليا 

جافريليتسا رئيسة وزراء جمهورية مولدوفا، 
عن إعجابها الكبير باستراتيجية األمن الغذائي 
التي تمّكنت دولة قطر من بنائها خالل الفترة 

الماضية.
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رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات مع رئيسة وزراء مولدوفا

قطر ومولدوفا تبحثان تنمية العالقات

الدوحة- قنا- عقد معالي الشيخ خالد 

ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  رئيس مجلس 

جلسة  األميري،  بالديوان  أمس  صباح 

السيدة  دولة  مع  رسمية  مباحثات 

وزراء  رئيسة  جافريليتسا  ناتاليا 

جمهورية مولدوفا.

الجلسة،  خالل  الجانبان،  وبحث 

البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 

مختلف  في  وتعزيزها  تنميتها  وسبل 

المجاالت، السيما االقتصادية والزراعية 

مناقشة  إلى  باإلضافة  الغذائي،  واألمن 

والدولية  اإلقليمية  األوضاع  مستجدات 

ذات االهتمام المشترك.

أصحاب  من  عدد  الجلسة  حضر 

من  حضرها  كما  الوزراء،  السعادة 

السعادة  أصحاب  المولدوفي  الجانب 

أعضاء الوفد الرسمي. وعقب الجلسة، 

الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  شهد 

ناتاليا  السيدة  ودولة  الداخلية،  ووزير 

مولدوفا،  وزراء  رئيسة  جافريليتسا، 

الفني  للتعاون  اتفاقية  على  التوقيع 

والعلمي واالقتصادي في مجال الزراعة، 

إلغاء تأشيرات الدخول  واتفاقية بشأن 

بين  العادية  السفر  جوازات  لحاملي 

مجلس  رئيس  معالي  وأقام  البلدين. 

غداء  مأدبة  الداخلية  ووزير  الوزراء 

مولدوفا  وزراء  رئيسة  لدولة  تكريمًا 

والوفد المرافق لها.  وكانت دولة رئيسة 

الديوان  إلى  وصلت  قد  مولدوفا  وزراء 

أقيمت  حيث  سابق،  وقت  في  األميري 

لدولتها مراسم استقبال رسمي.

مناقشة مستجدات األوضاع اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشتركالتوقيع على اتفاقية للتعاون الفني والعلمي واالقتصادي في المجال الزراعي 



بالتعاون  الريان،  مصرف  احتفى 

المناخي،  والتغّير  البيئة  وزارة  مع 

خالل  من  للبيئة  العالمي  باليوم 

وتعليمية  تدريبية  ندوة  تقديم 

خاصة. وركزت الندوة، التي ُعقدت 

نملك  »ال  شعار  تحت  يونيو   8 يوم 

ُسبل  على  واحدة«،  أرض  سوى 

والمنسجم  المستدام  العيش 

عّرفت  أنها  كما  الطبيعة،  مع 

ذات  المفاهيم  بأبرز  المشاركين 

الصلة بالحفاظ على البيئة، والتي 

تتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

فهد  السيد  قال  الصدد،  هذا  وفي 

الرئيس  خليفة،  آل  عبدالله  بن 

التنفيذي لمجموعة مصرف الريان: 

العالمي  اليوم  حلول  »بمناسبة 

للبيئة لهذا العام، فقد انضممنا إلى 

من  المناخي  والتغّير  البيئة  وزارة 

وتوعيته  عملنا  فريق  تثقيف  أجل 

بالقضايا البيئية المختلفة، فضاًل 

عن استكشاف الُسبل المتاحة لنا 

طموحات  تحقيق  أجل  من  للعمل 

مجال  في  األمد  الطويلة  قطر 

االستدامة«.

وُتعد وزارة البيئة والتغّير المناخي، 

لحماية  أنشطتها  تكّرس  التي 

أفضل  تبني  يشمل  بما  البيئة، 

والمراعية  المستدامة  الممارسات 

للتغّير المناخي في كافة القطاعات 

القطرية، شريًكا أساسًيا في سياق 

تطبيق استراتيجية مصرف الريان 

االجتماعية  المسؤولية  مجال  في 

للشركات.من جهتها، قالت السيدة 

عالقات  رئيس  النعيمي،  إيمان 

بمصرف  والتسويق  االتصاالت 

الريان: »ُيعد تعزيز الوعي بقضايا 

البيئة والمناخ في صلب مساهمات 

المسؤولية  مجال  في  المصرف 

خالل  للشركات  االجتماعية 

الضروري  ومن  المقبلة.  السنوات 

شرائح  كافة  تفاعل  بأن  ندرك  أن 

لمجتمعات  سيؤسس  المجتمع 

أكثر  ممارسات  وتبني  خضراء 

ُيساهم  مما  البيئة،  على  حرًصا 

التنمية  مجال  في  أهدافنا  دعم  في 

المحلية والعالمية«.

الريان،  مصرف  أن  بالذكر  جدير   

باالبتكار  الراسخ  التزامه  إطار  وفي 

المصرفي،  القطاع  في  المستدام 

طليعة  في  البيئة  حماية  يضع 

إلنشاء  منه  سعًيا  وذلك  أولوياته، 

اقتصاد مزدهر ومتنوع.

تنظيمها  تم  التي  الندوة  وتندرج 

للبيئة  العالمي  اليوم  بمناسبة 

ُيطلقها  مبادرات  سلسلة  ضمن 

مؤخًرا،  إطالقه،  وشملت  المصرف 

مع  متوافقة  خضراء  وديعة  أول 

الشريعة في قطر.
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خالل حضوره حفل إربد عاصمة للثقافة العربية

استعراض عالقات التعاون وسبل تعزيزها

ولي عهد األردن 
يستقبل وزير الثقافة

مدير »االتصال الحكومي« 
يجتمع مع مسؤول بشركة ميتا

الملكي  السمو  صاحب  استقبل  قنا-  عمان- 

العهد  ولي  الثاني  عبدالله  بن  الحسين  األمير 

قصر  في  الشقيقة،  الهاشمية  األردنية  بالمملكة 

عبدالرحمن  الشيخ  سعادة  أمس،  الحسينية 

إلى  زيارته  خالل  الثقافة  وزير  ثاني  آل  حمد  بن 

»إربد  إطالق فعاليات  وذلك لحضور حفل  األردن، 

عاصمة للثقافة العربية 2022«.

المقابلة،  خالل  الثقافة،  وزير  سعادة  وأشاد 

العربية  للثقافة  عاصمة  إربد  مدينة  باختيار 

يعكس  االختيار  هذا  أن  مؤكًدا  الجاري،  للعام 

الثقافي  المشهد  في  األردني  الحضور  ُعمق 

سعود  الشيخ  سعادة  المقابلة  حضر  العربي. 

بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى 

المملكة األردنية الهاشمية.

الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  جبر  بن  منصور  بن  جاسم 

الحكومي،  االتصال  مكتب  مدير 

ماتراس  ديريا  السيدة  مع  أمس، 

للشرق  التنفيذي  الرئيس  نائب 

خالل  جرى  »ميتا«.   بشركة  األوسط 

التعاون،  عالقات  استعراض  االجتماع 

آفاق  وفتح  وتطويرها،  تعزيزها  وسبل 

جديدة للتعاون مع مختلف مؤسسات 

الدولة، وتطوير تجربة المستخدم في 

مختلف منصات الشركة.

احتفاء باليوم العالمي للبيئة

مصرف الريان ينظم ندوة تعليمية

استعراض عالقات التعاون بين قطر والشركة

نائب األمير يستقبل رئيس 
مجلس إدارة توتال الفرنسية

الدوحة- قنا- استقبل سمو 

الشيخ عبدالله بن حمد 

آل ثاني، نائب األمير، في 

األميري،  بالديوان  مكتبه 

صباح أمس، السيد باتريك 

مجلس  رئيس  بويانيه، 

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 

الفرنسية،  توتال  لشركة 

المرافق، وذلك للسالم  والوفد 

زيارته  بمناسبة  سموه  على 

للبالد.

المقابلة  جرى خالل 

التعاون  عالقات  استعراض 

بين دولة قطر وشركة 

توتال، وسبل تعزيز 

القائمة. الثنائية  الشراكات 

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

وزيرة الخارجية الليبية 
تجتمع مع سفيرنا
طرابلس- قنا- اجتمعت سعادة الدكتورة نجالء 

المنقوش وزيرة الخارجية في دولة ليبيا، مع سعادة 

السيد خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر 

لدى ليبيا.

جرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون الثنائي 

بين البلدين.

التركيز على ُسبل  العيش المستدام والمنسجم مع الطبيعة
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د. علي بن فطيس المري:

تدشين جامعة السوربون ـــ الدوحة

السوربون  جامعة  أن  إلى  سعادته  وأشار 

لها  ومشهود  طويل  تاريخ  لها  الفرنسية 

بالدوحة  فرعها  فإن  وبالتالي  عالميا، 

حرم  داخل  الدوحة   - السوربون  جامعة 

على  بالفائدة  سيعود  لوسيل  جامعة 

المجتمع التعليمي في قطر.

بن  علي  الدكتور  تصريحات  وجاءت 

فطيس المري بمناسبة الحلقة النقاشية 

القطرية- الفرنسية عن التعليم القانوني 

الفرنسي والتي نظمتها جامعة السوربون 

بالدوحة بالشراكة مع جامعة السوربون 

بباريس.

وتحدث في الحلقة كل من سعادة الدكتور 

مجلس  رئيس  المري  فطيس  بن  علي 

أمناء جامعة لوسيل، وسعادة السيد جان 

باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية 

روبلو  أنياس  والسيدة  الدولة،  لدى 

بجامعة  الحقوق  مدرسة  عميدة  تراوزي 

أستاذ  بيران  توماس  والسيد  السوربون، 

الدراسية  الشؤون  الخاص ومدير  القانون 

بجامعة السوربون - الدوحة.

وتناولت الحلقة النقاشية مواضيع تخص 

القوانين  منها  القانونية،  العلوم  مجال 

والشركات  العقود  وقانون  الجنائية، 

والتحكيم.

فطيس  بن  علي  الدكتور  سعادة  وأكد 

جامعة  أمناء  مجلس  رئيس  المري 

لوسيل، في كلمته، على سعيه المتواصل 

نوعها  من  الفريدة  التجربة  هذه  إلنجاح 

على  حرص  إنه  حيث  قطر،  دولة  في 

الجامعات  أرقى  مع  شراكة  اتفاقية  إبرام 

العالمية في تدريس القانون بالفرنسية 

من خالل اختيار جامعة باريس 1 بانتيون 

السوربون.  

الشباب  يخوض  أن  في  أمله  عن  وعبر 

داخل  الجديدة  التجربة  هذه  القطري 

االنفتاح  على  ستساعده  والتي  الدوحة 

العلوم  من  التمكن  خالل  من  العالم  على 

وهو  الفرنسية،  اللغة  وكذلك  القانونية 

على  العام  بالنفع  يعود  أن  شأنه  من  ما 

دولة قطر والذي يساهم في تحقيق رؤيتها 

.2030
جان  السيد  سعادة  قال  جهته،  من 

الجمهورية  سفير  فافر،  باتيست 

التجربة  هذه  إن  الدولة،  لدى  الفرنسية 

ضرورة  على  مؤكدًا  استثنائية،  تعتبر 

دولة  األولى من نوعها في  دعمها باعتبارها 

لمزيد  جديدة  فرصة  واعتبرها  قطر، 

واالستراتيجي  الثنائي  التعاون  تحقيق 

بين الدولتين.

روبلو  أنياس  السيدة  قالت  بدورها، 

بجامعة  الحقوق  مدرسة  عميدة  تراوزي، 

بكلتا  األكاديمي  اإلطار  إن  السوربون، 

نحو  قدما  المضي  على  عازم  الجامعتين 

والنموذجية  الفريدة  االتفاقية  هذه  إنجاح 

ونحو مزيد االرتقاء بها وتطويرها. 

بيران،  توماس  السيد  أكد  جانبه،  من 

الشؤون  ومدير  الخاص  القانون  أستاذ 

الدوحة،   - السوربون  بجامعة  الدراسية 

بالدوحة  التعليمي  النظام  تطابق  على 

3 سنوات  الطالب  وباريس، حيث يدرس 

للحصول على الشهادة )دبلوم( في القانون، 

مختلفة  مهن  مباشرة  من  تمكنهم  والتي 

كالمحاماة والقضاء والمهن الدبلوماسية.

بدأت باستقبال قبول الطلبة 

القطريين في سبتمبر الماضي

الدوحة - قنا - أعلن سعادة 
الدكتور علي بن فطيس 

المري رئيس مجلس أمناء 
جامعة لوسيل عن التدشين 

الرسمي لجامعة السوربون 
- الدوحة أمس، لتكون بذلك 

أول فرع للجامعة الفرنسية 
العريقة في دولة قطر.

وقال سعادته، في تصريح 
لوكالة األنباء القطرية 

»قنا«، إن جامعة السوربون 
- الدوحة كانت قد بدأت 
باستقبال قبول الطلبة 

القطريين في شهر سبتمبر 
الماضي، وجاء افتتاح فرع 

لها في الدوحة داخل جامعة 
لوسيل وذلك بالشراكة بين 

الجانبين.

رئيس الوحدة الشرعية ببعثة الحج القطرية:

اكتمال االستعدادات والتجهيزات

لمقار  ميدانية  بزيارات  تقوم  كما 

المرشدين،  عمل  لمتابعة  الحمالت 

والنظر في مدى التزام الحمالت بتوفير 

الحجاج  بين  مباشر  اتصال  خطوط 

والمرشدين، وكذلك وضع جدول واضح 

التي  الدينية  الدروس  وزمان  لمكان 

يقدمها كل مرشد.

ستتواصل  الشرعية  الوحدة  أن  وبين 

أي  على  للرد  الحجاج  مع  دائم  بشكل 

والرد  طارئة،  شرعية  استفسارات 

المناسك،  بخصوص  تساؤالتهم  على 

المتعلقة  االستفسارات  عن  واإلجابة 

بأداء فريضة الحج إلى جانب الدروس 

الدينية التي يلقيها المرشدون للحجاج 

خالل مدة الحج.

األوقاف  وزارة  إدارات  إن  المحمود  وقال 

العمل  تبدأ  اإلسالمية  والشؤون 

اختيار  خالل  من  الحج،  موسم  قبل 

بناء  والوعظ،  لإلفتاء  المرشدين 

اإللمام  بينها  من  خاصة،  معايير  على 

الحج،  لفريضة  الشرعية  باألحكام 

وااللتزام بالقوانين واإلجراءات المتبعة، 

واإلرشادات  والتعاليم  الفتاوى  ألن 

التعليمات  مع  تتعارض  ال  أن  ينبغي 

الطبية وتوجيهات وزارة الحج بالمملكة 

العربية السعودية. وأضاف أنه سيتم، 

واإلرشاد  الدعوة  إدارة  مع  بالتنسيق 

الديني، توزيع حقائب تحوي كتيبات 

جميع  على  وفقهية  دعوية  ومطويات 

وصوتية  مرئية  مقاطع  ونشر  الحجاج 

الوزارة  حسابات  عبر  توعوية  وصور 

على مواقع التواصل االجتماعي، إلرشاد 

الحجاج، فضال عن تنظيم سلسلة من 

المحاضرات والدورات لكل حملة.

وحول بروز قضية فقهية في الحج لهذا 

الموسم مثل تقديم بعض المناسك أو 

سيتم  أنه  المحمود  وأوضح  تأخيرها، 

على  والمرشدين  الحملة  بين  االتفاق 

في  الشرعية  الوحدة  بتوصيات  األخذ 

 12 توزيع  تم  أنه  إلى  مشيرا  البعثة، 

األوقاف  وزارة  من  معتمدا  دينيا  مرشدا 

الـ12  والشؤون اإلسالمية على الحمالت 

المعتمدة في تسيير الحج لهذا العام، 

القطرية  الحج  حمالت  في  األوضاع  وأن 

ألداء  والتخطيط  ومبشرة،  مطمئنة 

الفريضة يسير بسهولة ويسر.

إلى  الحمالت  أصحاب  المحمود  ودعا 

الدينيين  المرشدين  مع  التعاون 

والخيام  األماكن  أن  مؤكدًا  والحجاج، 

الحجيج  المشاعر مهيأة الستقبال  في 

وال يوجد أي مانع من أداء هذه الفريضة.

وشدد في ختام تصريحه على ضرورة 

الحج ليس رحلة  أن  الحجاج  أن يدرك 

ترفيهية، بل عبادة وجهاد.

{ محمد المحمود

ألفضل الدول في أداء الخدمة

جائزة المستوى الفضي لـ »بريد قطر«

حصل »بريد قطر« على جائزة المستوى الفضي 

العاجل  البريد  خدمة  أداء  في  الدول  ألفضل 

العاجل  للبريد  العمالء  خدمة  وجائزة  الدولي 

من  الصادرة  السنوية  النتائج  ضمن  الدولي، 

التي  العالمي  البريدي  لالتحاد  الدولي  المكتب 

حققها أعضاء تعاونية البريد العاجل الدولي في 

للبريد  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل   2021 عام 

الممتاز الذي عقد في العاصمة السويسرية برن 

مطلع مايو الماضي.

ويأتي هذا اإلنجاز تتويجًا لجهود »بريد قطر« في 

بمعايير  وااللتزام  الجودة  معايير  أعلى  تطبيق 

االستعالم والتسليم الدولية، وبعد تقييم شمل 

االتحاد  في  األعضاء  األخرى  والدول  قطر  دولة 

عضوا،   192 عددهم  والبالغ  العالمي  البريدي 

مؤشرات  من  مؤشرا   16 التقييم  هذا  ويتضمن 

االلتزام  فيها  بما  الدقة،  عالية  الرئيسية  األداء 

على  الرد  ودقة  الدولية،  التسليم  بمعايير 

من  وغيرها  الدولية،  واالستعالمات  الشكاوى 

جهًدا  تطلب  الذي  األمر  الدولية،  القياس  معايير 

إلى  القطرى  البريد  بخدمات  للوصول  كبيًرا 

مستويات الجودة العالمية.

التنفيذي  الرئيس  الفهيدة،  حمد  السيد  وقال 

قطر«  »بريد  فوز  إن  البريدية،  العمليات  لقطاع 

في  الدول  ألفضل  الفضي  المستوى  بجائزة 

خدمة  وجائزة  الدولي  العاجل  البريد  خدمة  أداء 

نتيجة  هو  الدولي  العاجل  للبريد  العمالء 

المنتسبين  جميع  من  ومتواصل  دؤوب  عمل 

لـ»بريد قطر« الذين نفتخر بهم، ونقدر جهودهم 

قطر  دولة  حرص  الفوز  هذا  ويعكس  المبذولة، 

على التميز في جميع المجاالت وتقديم األفضل.

حرص  قد  قطر«  »بريد  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

ونتيجة   ،2021 لعام  األداء  مؤشر  ارتفاع  على 

لتقرير  وفقًا  عالميًا  الثالث  المركز  احتل  لذلك 

ارتفاع  إلى  باإلضافة  العالمي،  البريدي  االتحاد 

لتحتل  قطر  لدولة  الممتاز  البريد  أداء  تقييم 

حيث  العالم،  مستوى  على  الخامس  المركز 

معايير  لتحسين  كبيرة  جهودًا  الشركة  بذلت 

أداء الخدمات البريدية وتحقيق أعلى مستويات 

جودة الخدمات على اإلطالق.

الدوحة           $

استضافتها مدرسة إيه سي إس الدولية

نجاح ندوة المسارات األكاديمية

استضافت مدرسة إيه سي إس الدولية بالدوحة 

 Pathways To( الغد  نحو  »مسارات  عن  ندوة 

عرضها  لبدء  مايو  شهر  نهاية  في   »)  Tomorrow
الثانوية  المدارس  مناهج  خيارات  عن  المميز 

التعيين  تجاه  سعيهم  أثناء  للطالب  المتاحة 

الجامعي والمستقبل الوظيفي. 

الحاليين  األمور  ألولياء  الحدث  وانعقد 

والمحتملين بحرم مدرسة إيه سي إس الدوحة 

على  الضوء  سّلط  والذي  الخيسة،  في  المميز 

خيارات  من  واسعة  مجموعة  تصميم  كيفية 

تتناسب  بطريقة  المعروضة  األكاديمي  المسار 

باإلضافة  هذا  الطالب.  وقدرات  اهتمامات  مع 

ومضاعفة  األكاديمي  أدائهم  مستوى  رفع  إلى 

إمكانياتهم.

رئيس  نائب  روبيتايل،  فانيسا  صّرحت  وقد 

المدرسة قائلة »كان من الرائع رؤية أولياء األمور 

والطالب يتحدثون إلى مدرسينا ورؤساء األقسام 

واإلثارة  بالموضوعات  شغفهم  مشاركة  مع 

ندرك  جعلنا  مما  دراسية،  دورة  لكل  والحماس 

لوجه،  وجًها  للحوار  حقيقي  بديل  وجود  عدم 

كما نتطلع إلى استضافة المزيد من الفعاليات 

طفل  كل  ويتمتع  المستقبل،  في  المماثلة 

بإمكانيات هائلة وال توفر المناهج وحدها المفتاح 

تلك  وبفضل  شاب،  كل  طاقة  لفتح  السحري 

المستوى  على  المعتمدة  األكاديمية  المسارات 

المدرسة  استشاري  من  وبمساعدة  العالمي، 

مع  التماشي  ضمان  طالب  لكل  يمكن  الثانوية، 

وأحالمهم  األكاديمية  أهدافهم  تحقيق  متطلبات 

جميًعا  نملك  المستهدفة.  والكليات  الجامعية 

لدينا  المسارات  من  الخيارات  لمختلف  مفتاح 

مفتاحه  اكتشاف  في  طالب  كل  لمساعدة 

الخاص«.

حالًيا  الدوحة  إس  سي  إيه  مدرسة  وتطرح 

الدقيقة  البرامج  لدراسة  الطالب  أمام  الفرصة 

البكالوريا  دبلومة  خالل  من  عالمًيا  بها  المعترف 

بالمستقبل  المتعلق  والبرنامج   )IB( الدولية 

 ،)AP( الوظيفي؛ ودورات برنامج التعيين المتقدم

مناهج  يقدم  أميركي  برنامج  عن  عبارة  وهي 

وامتحانات على مستوى الكلية لطالب المدارس 

المدرسة  دبلومة  إلى  باإلضافة  هذا  الثانوية. 

الثانوية األميركية.

الدوحة           $

الدوحة- قنا- أكد السيد محمد المحمود، رئيس 
الوحدة الشرعية لبعثة الحج القطرية، أن الوحدة 

أكملت استعداداتها وتجهيزاتها لموسم الحج 
1443هـ.

وقال المحمود، في تصريح لوكالة األنباء القطرية 
»قنا«، إن عمل الوحدة خالل مدة الحج يتركز 

في المقام األول على متابعة عمل المرشدين 
الدينيين المرافقين للحمالت، والتأكد من أن 

الحمالت وفرت لهم كل الظروف المالئمة، 
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$ ترصد خطة تطوير الطريق

تقليـل المسـارات على الكـورنيــش

عدد  تقليل  الكورنيش  بشارع  الرئيسي  الطريق  شهد 

ويأتي  شهر.  ولمدة  األمس  من  بدءا  االتجاهين  في  المسارات 

تقليل المسارات في إطار خطة تطوير الكورنيش.

ورصدت $ حالة الكورنيش بعد تقليل المسارات حيث 

للمنعطف  مؤقتا  مروريا  إغالقا  الفترة  تلك  خالل  أيضا  يشهد 

بن  جبر  شارع  باتجاه  اإلسالمي  المتحف  تقاطع  من  األيمن 

على  الرئيسي  الطريق  في  المرورية  الحركة  وإبقاء  محمد 

في  المسارات  عدد  تقليل  مع  مفتوحة  الكورنيش  شارع 

االتجاهين وهو ما أدى بدوره إلى وجود زحام مروري مؤقت على 

الكورنيش.

إطار  في  اإلغالق  أن  »أشغال«  العامة  األشغال  هيئة  وأكدت 

للمرور،  العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون  الكورنيش  تطوير  أعمال 

محمد  بن  جبر  شارع  إلى  المتجهين  الطريق  رواد  على  وأنه 

استخدام شارع علي بن عمر العطية ومنه إلى شارع المتحف 

للوصول إلى وجهتهم.

كما قامت أشغال بتركيب اللوحات اإلرشادية حول المسارات 

السيارات  قائدي  على  والتأكيد  البديلة  والطرق  المغلقة 

بضرورة تقليل السرعات.

اإلجازات  مع  تزامنًا  المسارات  تقليل  موعد  تحديد  وتم  هذا 

شارع  على  يؤثر  حيث  المدرسية  والعطلة  الصيفية 

باإلضافة  المحيطة،  الشوارع  بعض  من  وأجزاء  الكورنيش 

عن  كبديل  العامة  النقل  وسائل  استخدام  إمكانية  إلى 

المركبات الخاصة.

ليشمل  الكورنيش  ممشى  تطوير  مشروع  أعمال  وتتضمن 

بمسار  يربط  للركض،  وآخر  الهوائّية  للدراجات  مساًرا 

طريق المطار وراس أبوعبود امتداًدا إلى طريق الوسيل، كما 

4 أنفاق للمشاة، حيث تهدف هذه األنفاق إلى  يتضمن إنشاء 

المجاورة.  باألماكن  المسارات  وربط  المشاة  حركة  تعزيز 

الكورنيش وهي  3 ساحات على  المشروع إنشاء  كما يشمل 

ساحات الدفنة والكورنيش والبدع، التي ُتعّد ساحات عرض 

فنّية  أعمااًل  وستتضمن  الكورنيش،  امتداد  على  مفتوحة 

حيث  السير،  حركة  على  عديدة  فوائد  وللمشروع  عديدة. 

ستساهم مسارات للدراجات الهوائية وأنفاق عبور للمشاة في 

تسهيل حركة تنّقل المشاة بين الكورنيش والجهة الُمتصلة 

حصاد،  وبرج  المسرح،  وحديقة  البدع،  حديقة  مثل  باألنفاق 

باإلضافة إلى مسار الركض الذي ُيساعد ممارسي األنشطة 

الُمخصص  المسار  هذا  استخدام  على  والرياضية  البدنية 

الكورنيش  تطوير  مشروع  ويقع  كم.   7 طوله  يبلغ  الذي  لهم 

لجنة  يتبع  الذي  المركزية  الدوحة  تطوير  مشاريع  ضمن 

اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن العامة بالدولة التابعة 

المشروع  يتضمن  حيث  »أشغال«،  العامة  األشغال  لهيئة 

البنية  تطوير  فيها  بما  رئيسة  شوارع  و6  رئيسة  مناطق   7
الهوائّية  والدراجات  المشاة  ومسارات  والساحات  التحتية 

تعّزز  وثقافية  وُمجتمعية  صحية  بيئة  خلق  بهدف  وذلك 

ل صديقة للمشاة  حركة المشي من خالل توفير وسائل تنقُّ

استخدام  على  الزّوار  ُيشجع  ما  المشاة،  ومعابر  كمسارات 

وسائل المواصالت المختلفة واتباع نمط حياة صحي.

وسيوّفر المشروع عند اكتماله العديد من العناصر الخدمية 

وشاشات  واألكشاك  والمقاعد  كاالستراحات  والجمالية 

العرض واألعمال الفنية التجميلية وغيرها، ما ُيشجع الزّوار 

على التفاعل في المكان واالستمتاع بالمنظر العام.

إنشــاء »4« أنفـــاق للمشــاة لتعزيـز الحركة في المنطقة تتـزامـن مع بـدء اإلجازات الصيــفية والعطـلة المدرسية 

محمد أبوحجر كتب

تركيب لوحات 
إرشادية توضح 

المسارات المفتوحة 
والطرق البديلة

} تصوير - محمود حفناوي

تدشين حملة »أنا متعافي وسألهمكم بقصتي«
حملة  للسرطان  القطرية  الجمعية  دشنت 

»أنا متعافي وسألهمكم بقصتي« بهدف تقديم 

للمتعايشين  والمجتمعي  النفسي  الدعم 

وذويهم  والناجين  المرضى  من  السرطان  مع 

يونيو  إطار  في  وذلك  لهم،  الرعاية  مقدمي  من 

بالمتعايشين  العالمي  التوعية  شهر  وهو 

عبر  الحملة  تدشين  تم  حيث  المرض،  مع 

واألنشطة  الفعاليات  من  مجموعة  طرح 

اإللكترونية  المنصات  هبر  أو  المباشرة  سواء 

للجمعية.

الجمعية  أطلقتها  التي  الحملة  إطار  وفي 

أوريدو،   - قطر  اتصاالت  شركة  من  بدعم 

وحمد  جاسم  ومؤسسة  الخيرية«،  و»قطر 

قطر«،  و»ألومنيوم  الخيرية،  جاسم  بن 

تدشين  تم  القابضة،  سهيل  ومجموعة 

بقصتي«  وسألهمكم  متعافي  »أنا  فعالية 

الدعم  لبرامج  المستدامة  المبادرة  ضمن 

الجمعية  تقدمها  التي  والمجتمعي  النفسي 

أكثر  صور  طرح  شأنها  من  والتي  الفئة  لهذه 

المجتمع وكذلك  في  دورهم  وتفعيل  إيجابية 

مرض  حول  الخاطئة  النمطية  الصور  تغيير 

السرطان والمصابين به، والتأكيد أنه مرض 

باإلضافة  منه  التعافي  يمكن  األمراض  كباقي 

انخراطهم  إعادة  على  المتعايشين  لمساعدة 

في المجتمع واستعادة أدوارهم الفعالة.

تدشينها  تم  التي  الفعالية  وتضمنت 

الفقرات  من  العديد  كيدزانيا  مع  بالتعاون 

ذكاء  »بعنوان«  محاضرة  أبرزها  والورش، 

مدرب  المهندي  عيسى  خالد  للسيد  القلب 

ومرشد في الوعي والتواصل مع الذات، وورشة 

كاتبة   - الزيارة  شيخة  للسيدة  قصصية 

التغذية  في  ورشة  عن  فضاًل  الطفل،  أدب  في 

تم  كما  تيم،  زينب  السيدة  قدمتها  للعالجية 

والعديد  المتعايشين  عرض قصص لبعض 

من الفقرات الترفيهية لألطفال. 

وقالت السيدة رهف وصفي، مسؤول جماعات 

التي  المبادرات  هذه  تأتي  بالجمعية:  الدعم 

تطلقها الجمعية في إطار التزامها الدائم تجاه 

المجتمعية  بمسؤوليتها  إيمانا  الفئة  هذه 

منصة  تكون  أن  في  لرؤيتها  وتحقيقًا 

في  رائدة  قطر  لجعل  المجتمعية  الشراكات 

آثاره  وتخفيف  السرطان  من  الوقاية  مجال 

السرطان  من  للوقاية  السعي  نحو  ورسالتها 

مع  العمل  خالل  من  قطر،  في  آثاره  وتخفيف 

وتمكين  ودعم  المجتمع،  لتوعية  شركائنا 

ومناصرة المتعايشين مع المرض، والتطوير 

السرطان،  مجال  في  العلمي  والبحث  المهني 

كما يأتي ليؤكد على التزام الجمعية بدورها 

تجاه هذه الفئة.

ومناصرة  وتمكن  دعم  إطار  وفي  وتابعت: 

المرضى  من  السرطان  مع  المتعايشين 

لهم،  الرعاية  مقدمي  من  وذويهم  والناجين 

2021 استهداف ما يقرب من  فقد تم خالل عام 

مباشر،  بشكل  الفئة  هذه  من  مستفيد   2418
اإللكترونية،  المنصات  عبر   25700 وكذلك 

عن  إلكترونية  ورش  بين  ما  أيضًا  تنوعت 

ومشاركات  توعوية  فيديوهات  وتصوير  بعد 

اإلكلينيكي  غير  الدعم  لبرامج  مجتمعية 

أبرزها:  البرامج،  من  عدد  في  المتمثلة 

و»معًا  ذهب«،  و»عيالنا  حياتنا«،  »ابتسامتك 

نستطيع«، ومجموعات دعم، وبرنامج زيارات 

المرضى.

جميعها  البرامج  هذه  تهدف  وأضافت: 

التعرف  أهمها  األهداف،  من  حزمة  لتحقيق 

السرطان  لمرضى  الخاصة  االحتياجات  على 

لهم(،  الرعاية  )مقدمي  وأسرهم  والناجين 

اآلثار  مع  التعامل  على  المرضى  ومساعدة 

المرضى  وتزويد  السرطان،  لعالج  الجانبية 

الخدمات  عن  بالمعلومات  وأسرهم  والناجين 

المعلومات  وتقديم  قطر،  دولة  في  المتاحة 

صحي  حياة  نظام  على  للمحافظة  والنصائح 

البدنية  والناجين  المرضى  قدرات  وتحسين 

والنفسية لممارسة نشاطات حياتهم اليومية 

الحياة  نوعية  وتحسين  المستطاع،  قدر 

للمرضى والناجين وأسرهم خالل فترة العالج 

بالمرض  المرتبطة  اآلثار  لتجاوز  بعدها  وما 

دورهم  إعادة تفعيل  وعالجه ومساعدتهم على 

في المجتمع بعد العالج.

»القطرية للسرطان« تدعم 
المتعايشين مع المرض
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من تقاطع الوجبة إلى تقاطع الشيحانية.. »أشغال«:

اكتمال أعمال تجميل طريق دخان

الطرق  تجميل  على  اإلشراف  لجنة  أعلنت 

أعمال  اكتمال  عن  بالدولة  العامة  واألماكن 

إلى  الوجبة  تقاطع  من  دخان  طريق  تجميل 

مسار  ربط  تم  حيث  الشيحانية،  تقاطع 

منطقة  من  الهوائية  والدراجات  المشاة 

شارع  في  القائم  الدراجات  مسار  إلى  السيج 

تقاطع  إلى  لقهاب  أم  منطقة  من  وأيضا  الرفاع، 

إلى  المؤدي  الدوار  إلى  ومنها  الشيحانية 

على  األشجار  وزراعة  الهجن،  سباق  مضمار 

بطول  الوسطية  الجزيرة  وفي  الطريق  جانبي 

3 كيلومترات في منطقة الوجبة مرورا بتقاطع 
اللجنة  الوجبة، وذلك في إطار استكمال خطة 

بيئة  خلق  بهدف  بالدولة،  طرق  عدة  لتجميل 

البالد. مناطق  لمختلف  ومستدامة  صحية 

سارة  المهندسة  صّرحت  المناسبة  بهذه 

على  اإلشراف  لجنة  رئيس  نائب  كافود 

بالدولة:  العامة  واألماكن  الطرق  تجميل 

التي  األهداف  من  عددا  أعيننا  نصب  نضع 

مشروعاتنا،  خالل  من  تحقيقها  إلى  نسعى 

الدولة في تحقيق  بما يتسق مع استراتيجية 

ركائز  أهم  من  تعد  والتي  البيئية  االستدامة 

وبما  للدولة،  الوطنية  التنمية  استراتيجية 

الطبيعي. وتوازنها  البيئة  حماية  في  يساهم 

تشهده  الذي  العمراني  التطور  وأضافت: 

وتطوير  تحسين  يصحبه  أن  ينبغي  البالد 

يساهم  وبدوره  للدولة،  الطبيعية  البيئة 

الفرد  نصيب  رفع  في  دخان  طريق  تجميل 

في  نسبتها  وزيادة  الخضراء  المساحات  من 

الحرارة،  درجات  خفض  في  واإلسهام  المنطقة 

وتحسين جودة الهواء والعمل كمصدات للرياح 

الصيف،  أشهر  خالل  والرمال  األتربة  تثير  التي 

كما 

في  يساهم 

لتشجيع  ا

ممارسة  على 

وسط  الرياضة 

وآمنة،  بيئة صحية 

جمالية  لمسة  وإضافة 

الطريق  على  وحضارية 

الراحة  ومنح السائقين والمترجلين 

النفسية.

وحول مميزات المشروع وأهم األعمال الرئيسية 

مهندسة  العنزي  نوف  قالت  تنفيذها  تم  التي 

المشروع  يهدف  باللجنة:  مشروعات  تخطيط 

وربط  السريع  دخان  طريق  تجميل  إلى 

منطقة  من  الهوائية  والدراجات  المشاة  مسار 

شارع  في  القائم  الدراجات  مسار  إلى  السيج 

تقاطع  إلى  لقهاب  أم  منطقة  من  وأيضا  الرفاع 

نية  لشيحا ا

إلى  ومنها 

المؤدي  الدوار 

مضمار  إلى 

الهجن،  سباق 

على  األشجار  وزراعة 

الجزيرة  وفي  الطريق  جانبي 

في  كيلومترات   3 بطول  الوسطية 

الوجبة،  بتقاطع  مرورا  الوجبة  منطقة 

جانبي  على  األشجار  زراعة  إلى  باإلضافة 

وصوال  األفاعي  أم  تقاطع  بعد  من  الطريق 

كيلومترات   9 بطول  الشيحانية  لتقاطع 

الهوائية.  والدراجات  المشاة  وبجانب مسارات 

من  عدد  بتنفيذ  اللجنة  قامت  وأضافت: 

مسطحات  زراعة  تضمنت  الرئيسية  األعمال 

مربع،  متر  ألف   150 مساحة  على  خضراء 

النخيل  أشجار  بين  تتنوع  شجرة  و5076 

المتعايشة  واألشجار  المحلية  واألشجار 

للمشاة  مسار  وإنشاء  القطرية،  البيئة  مع 

الهوائية  للدراجات  ومسار  متر،   3400 بطول 

نمط  اتباع  على  للتشجيع  مترا؛   6030 بطول 

بديلة  نقل  وسائل  واستخدام  صحي  حياة 

لتقليل الملوثات الصادرة عن عوادم السيارات 

راحة  لضمان  جلسة   15 توفير  إلى  باإلضافة 

الهوائية  للدراجات  ومواقف  الطريق،  مرتادي 

للقمامة. وحاويات 

متر   15800 للمشروع  الكلي  الطول  يبلغ 

لموقع  نوعية  إضافة  التجميل  أعمال  وتعد 

الطرق  من  دخان  طريق  يعد  حيث  المشروع؛ 

مرتادي  تخدم  التي  السريعة  الحيوية 

التي  االستادات  أحد  علي  بن  أحمد  استاد 

وباقي   2022 مونديال  مباريات  ستستضيف 

بالمنطقة. والسكنية  التجارية  المنشآت 

م. كافود: 
التطور 

العمراني ينبغي 
أن يصحبه 

تطوير للبيئة 
الطبيعية

الدوحة          $

{ م. نوف العنزي

لدعم الجهود في مجال التغير المناخي يضم مسارات متنوعة لتغطية مختلف االهتمامات

»الهالل« يوقع اتفاقية تعاون »العلمي« يطلق نشاطه الصيفي.. األحد

اتفاقية  بتوقيع  القطري  األحمر  الهالل  قام 

لصناعة  السويدي  مع  مشترك  تعاون 

مختلف  مع  الشراكة  تعزيز  بهدف  الورق، 

التعاون  وتحقيق  الدولة  في  المؤسسات 

الثنائي بين الطرفين. 

من  االستفادة  إلى  التعاون  اتفاقية  وتدعو 

لديهما  المتوفرة  واإلمكانيات  الخبرات 

التغير  مجال  في  الجهود  لدعم  وتوظيفها 

تطوير  حول  العمل  وتكثيف  المناخي 

على  الحفاظ  مجال  في  المشتركة  الخطط 

البيئة وتغير المناخ.

وّقع االتفاقية من جانب الهالل األحمر القطري 

محمد  فيصل  السيد  التنفيذي  المدير 

لصناعة  السويدي  جانب  ومن  العمادي، 

الورق مديره العام السيد راشد عبدالله علي 

السويدي، وحضر مراسم التوقيع التي تّمت 

تهاني  السيدة  القطري،  األحمر  الهالل  بمقر 

اإلغاثة  بقطاع  تخطيط  خبير  الفهيدي، 

والتنمية الدولية.

المدير  العمادي،  فيصل  السيد  وأّكد 

التنفيذي للهالل األحمر القطري أن »االتفاقية 

القطري  األحمر  الهالل  لتطلعات  تلبيًة  تأتي 

الجهات  مختلف  مع  عالقاته  شبكة  بتعزيز 

الحكومية  وغير  الحكومية  والمؤسسات 

الوطنية  قطر  لرؤية  تحقيقا  وذلك  بالدولة، 

الورق،  لصناعة  بالسويدي  مشيًدا   ،2030
في  ورائدة  عريقة  مؤسسة  تعتبر  والتي 

بموضوع  اهتمامها  مع  الورق  صناعة  مجال 

التنمية  وتحقيق  البيئة  على  الحفاظ 

المستدامة«. 

وأوضح العمادي أن »هذه الشراكة من شأنها 

على  الحفاظ  في  فعال  بشكل  تساهم  أن 

من  المجال  هذا  باعتبار  قطر  في  البيئة 

ضمن أولويات العمل بالنسبة للهالل األحمر 

القطري حيث يعمل الهالل على نشر الوعي 

البيئي في المجتمع للمحافظة على مكونات 

البيئة«. 

القطري  األحمر  الهالل  في  »نحرص  مضيفا 

البيئية  المناسبات  مختلف  مواكبة  على 

العديد  الهالل  ويتبنى  ذلك،  على  للحث 

البيئية  والمشاريع  االستراتيجيات  من 

بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وغيرها من 

الجهات الفاعلة في الدولة، من خالل عمليات 

وغيرها  الشواطئ  وتنظيف  التشجير 

أفراد  إشراك  فيها  يتم  التي  الفعاليات  من 

المجتمع من المتطوعين والمتطوعات بهدف 

البيئي  التلوث  خطورة  بمدى  الوعي  نشر 

وتأثيره على صحة وحياة األشخاص، وكذا 

ترسيخ ثقافة النظافة والتدوير في المحيط 

الذي نعيش فيه«. 

علي  الله  عبد  راشد  السيد  قال  جهته،  من 

السويدي »لدينا في قطر جيل جديد يتمتع 

التدوير  إعادة  بأهمية  كامل  ووعي  بدراية 

والحّد  الطبيعية  الموارد  على  ذلك  وتأثير 

من  كل  وندعم  الطاقة،  وتوفير  التلوث  من 

البيئة.  على  الحفاظ  آليات  تعلم  في  يرغب 

فمنذ أكثر من 15 عاما فتحنا أبواب مصنعنا 

األساسي  التعليم  مدارس  طالب  لفائدة 

والجامعات، كما نشرف على تقديم العديد 

المناخي  بالتغير  الصلة  ذات  الدورات  من 

والحفاظ على البيئة لفائدة الطالب«. 

وأهداف  لمبادئ  استلهامًا  االتفاقية  وتأتي 

الطرفين،  ورسالة  ورؤية  األساسي  النظام 

في ظل التغير المناخي الذي بات من أخطر 

الحياة  تهدد  التي  العالمية،  التحديات 

اإلنسانية  المؤسسات  عمل  طريقة  وتغير 

الناس.  حياة  في  سلبي  بشكل  يؤثر  مما 

حول  التعاون  تكثيف  إلى  االتفاقية  وتهدف 

من  واالستفادة  المشتركة  الخطط  تطوير 

من  طرف  كل  يملكها  التي  الفنية  الخبرات 

صنع  شأنه  من  مثمر  تعاون  تحقيق  أجل 

الفارق في مجال الحفاظ على البيئة.

تنطلق في التاسع عشر من يونيو الجاري 

ينظمها  التي   22 العلمي  صيف  فعاليات 

ويشرف عليها النادي العلمي القطري بدعم 

من إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة 

علمية  مسارات  تضم  والتي  والشباب، 

االهتمامات  متنوعة بهدف تغطية مختلف 

العلمية لدى المشاركين وإشراك شريحة 

واسعة من مختلف الفئات العمرية. 

صرح  العلمي  الصيف  مخيم  وحول 

نائب  خميس  الرحمن  عبد  المهندس 

القطري  العلمي  للنادي  التنفيذي  المدير 

بأن  الصيفي  النشاط  لجنة  ورئيس 

لتطلعات  ملّبيا  يأتي  العام  هذا  النشاط 

المجتمع وباألخص أولياء األمور في أن يجد 

فراغهم  أوقات  الستغالل  الفرصة  أبناؤهم 

عليهم  يعود  بما  الصيفية  اإلجازة  فترة  في 

بالنفع والفائدة والمتعة، كما جاء النشاط 

قطعها  التي  الوعود  مع  ومنسجمًا  متوافقًا 

يستمر  أن  في  نفسه  على  العلمي  النادي 

للمشاركين،  والمفيد  الجديد  تقديم  في 

في  نحن  عبدالرحمن:  المهندس  وأردف 

تكرار  عدم  إلى  نسعى  العلمي  النادي 

وخصوصًا  القالب  نفس  في  أنشطتنا 

منه  ينتظر  الذي  الصيفي  المخيم  في 

غنيًا  متميزًا  نشاطًا  يكون  أن  األمور  أولياء 

مليئًا  والمعلومات  بالفائدة 

على  نحرص  ذلك  ألجل  والمرح،  بالمتعة 

الشباب  من  عدد  النشاط  على  يشرف  أن 

لهم  الذين  والقطريات  القطريين  والشابات 

خبرة طويلة في تنظيم مثل هذه الفعاليات 

العلمي  النادي  في  ناجحة  تجارب  ولديهم 

على  مدربون  النشاط  يقدم  كما  القطري، 

مستوى عاٍل من الكفاءة والدراية بمتطلبات 

فترة  بعد  علمي  صيفي  نشاط  تقديم 

دراسية طويلة ألبنائنا الطالب. 

ويتكون المخيم الصيفي من عدة مسارات 

العلمي   STEM مسار  هو  أولها  أساسية 

محدد  وهو  بأمان«  »صّيف  عنوان  تحت 

سنة   15 حتى   7 من  العمرية  للفئات 

األولى  المجموعة  وتبدأ  والبنات  للبنين 

شهر  من  عشر  التاسع  في  المسار  هذا  من 

يونيو وحتى التاسع والعشرين من الشهر 

الثانية من مسار  المجموعة  بينما تنطلق 

يوليو  شهر  من  عشر  السابع  في   STEM
الشهر  من  والعشرين  السابع  وحتى 

ويضم المسار ثالث فئات عمرية بأنشطة 

العمرية  الفئة  ففي  متنوعة  وفعاليات 

سنوات،  تسع  وحتى  سبع  من  األصغر 

األساسية  المفاهيم  المشاركون  يتعلم 

ومفاهيم  الكهربائية  والدوائر  للكهرباء 

واستخدم  والموصالت  الكهربائية  العوازل 

والتخطيط  الهندسي  التصميم  عملية 

سيارة  وبرمجة  وبناء  الهندسي  والرسم 

العمرية من عشرة وحتى  الفئة  أما  إطفاء، 

النار  ألوان  فيتعلمون  سنة  عشرة  اثنتي 

اإلطفاء  روبوت  وبناء  حرارتها،  ودرجة 

الكهربائية،  السيارة  ومكونات  الذاتي 

اليومية،  األجهزة  وإصالح  تفكيك  وكيفية 

عشرة  ثالث  من  األكبر  العمرية  الفئة  أما 

فيتعلمون  سنة  عشرة  خمس  وحتى 

ويتعرفون  األبعاد  ثالثية  الطابعة  مبادئ 

التصميم  وإعادة  الهندسي  التصميم  على 

حل  في  تساعد  أن  للهندسة  يمكن  وكيف 

التعرف  إلى  باإلضافة  المجتمع  تحديات 

أما  المشكالت،  وحل  الجماعي  العمل  على 

العلمي  صيف  مسارات  من  الثاني  المسار 

22 فهو للمهتمين بميكانيكا السيارات حيث 
ورشة  لهم  القطري  العلمي  النادي  سيوفر 

تعليمية عملية لحل المشاكل البسيطة 

موترك«  »صّلح  عنوان  تحت  سياراتهم  في 

وهذا المسار مخصص للشباب من عمر 18 

وحتى 25 سنة، وسيبدأ نشاط المجموعة 

من  والعشرين  الرابع  بتاريخ  منه  األولى 

من  والعشرين  السابع  حتى  يوليو  شهر 

ذات الشهر أما المجموعة الثانية فتكون من 

العاشر  السابع من شهر أغسطس وحتى 

من  الثالث  المسار  أما  نفسه،  الشهر  من 

مخصص  فهو   22 العلمي  صيف  مسارات 

لما  وعيهم  وزيادة  رقميًا  أبنائنا  لتوعية 

صحيًا،  توعيتهم  إلى  باإلضافة  يشاهدونه 

العلوم«  لنستكشف  »هيا  مسمى  تحت 

للبنين والبنات من عمر 7 حتى 10 سنوات 

عن  تفاعلية  تجارب  سيشاهدون  حيث 

خالل  الكلى  وصحة  األسنان  صحة  أهمية 

وسيكون  يونيو،   29 وحتى   26 من  الفترة 

الرابع  المسار 

في  متخصصًا 

التكنولوجيا  مجال 

خالل  من  الرقمية 

تعلم كيفية تصميم 

اإللكترونية  الدوائر 

وكيفية  وتجميعها 

النماذج  تصنيع 

من  األبعاد  ثالثية 

محطة  تصميم  خالل 

وهذا  جوية،  أرصاد 

للفئة  محدد  المسار 

حتى   15 من  العمرية 

18 سنة من الجنسين 
موعد  وسيكون 

لهذا  األولى  المجموعة 

المسار من 26 وحتى 29 

المجموعة  بينما  يونيو 

 10 وحتى   7 من  الثانية 

أغسطس.

الدوحة          $

الدوحة          $

{ أرشيفية - أنشطة النادي العلمي



قام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز 

بن تركي السبيعي، وزير البلدية، بزيارة 

المنازعات  فض  لجنة  لمقر  تفقدية 

العمل  سير  آلية  على  للوقوف  اإليجارية 

اللجنة. بمقر 

وقد قام سعادة الوزير بجولة داخل أقسام 

وقاعات  العمالء  خدمة  مقر  شملت  اللجنة 

اللجنة،  ومكاتب  والمحاكم  القضاة 

عن  تفصيلي  لشرح  سعادته  واستمع 

المنازعات  فض  لجنة  ومهام  اختصاصات 

اإليجارية وخطوات العمل.

الزيارة  هامش  على  سعادته  عقد  كما 

الوزارة  وكالء  السادة  مع  اجتماعا 

المعنية  اإلدارات  ومدراء  المساعدين 

فض  لجان  تطوير  سبل  مناقشة  بهدف 

المعمول  اإلجراءات  وتحديث  المنازعات 

دعم  في  للمساهمة  اللجنة  مقر  في  بها 

العدالة الناجزة من خالل تقديم الخدمات 

المنازعات  فض  لجان  بأعمال  الخاصة 

آلية  توحيد  على  والعمل  اإليجارية 

الجهات  مختلف  بين  بالتنسيق  العمل 

العمل  جودة  ضمان  أجل  من  المعنية 

سعادته  أكد  حيث  اسرع،  وبشكل 

اللجنة  بين  العمل  ربط  ضرورة  على 

القضايا  لمتابعة  القضائية  والجهات 

مؤشرات  مستوى  رفع  في  ستساهم  التي 

العمالء  رضا  زيادة  في  يساهم  ما  األداء 

للخدمات المقدمة لهم. كما وجه سعادته 

وتكليف  اللجنة  في  األداء  تطوير  بضرورة 

لتوفير  المجال  بهذا  المعنية  اإلدارات 

باإلضافة  باللجنة،  العمل  متطلبات  كافة 

لتنظيم  تنظيمية  إدارية  وحدات  إلنشاء 

المنازعات  فض  بلجنة  العمل  وتطوير 

اإليجارية.

مبارك  السيد  من  كل  االجتماع  حضر  وقد 

ناصر آل خليفة مدير مكتب سعادة الوزير، 

وكيل  محمود  آل  عبدالله  منصور  والسيد 

الوزارة المساعد لشؤون البلديات، والسيد 

الوزارة  وكيل  خليفة  آل  خليفة  حمد 

المشتركة،  الخدمات  لشؤون  المساعد 

إدارة  مدير  النعيمي  نهار  ماجد  السيد 

عبدالله  جبر  السيد  المالية،  الشؤون 

البشرية،  الموارد  إدارة  مدير  العطية 

مدير  العمادي  يوسف  أحمد  والسيد 

حمدة  السيدة  القانونية،  الشؤون  إدارة 

المعلومات،  نظم  إدارة  مدير  المعاضيد 

العالقات  إدارة  مدير  أشكناني  د.فايقة 

إدارة  مدير  الشمري  مقبل  السيد  العامة، 

الرميحي  شريدة  السيد  العامة،  النظافة 

السيدة  الميكانيكية،  االعتدة  إدارة  مدير 

روزا الشمر ي رئيس لجنة فض المنازعات 

شافي  آل  حمود  سالم  السيد  االيجارية، 

مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة.

السنة )27( - اإلثنين  14 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 13 يونيو 2022م العدد )9779( متابعات8

وجه بضرورة تحسين آلية العمل وتسريع اإلجراءات

السبيعي يتفقد لجنة المنازعات اإليجارية

التأكيد على ضرورة ربط العمل بين اللجنة والجهات القضائية الدوحة          $



السنة )27( - اإلثنين  14 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 13 يونيو 2022م العدد )9779(

استدعاء طرازين لـ »مرسيدس«
وكيل  للسيارات  خالد  بن  ناصر  شركة  مع  بالتعاون  والصناعة،  التجارة  وزارة  أعلنت 

وأر  كالس،  أم  طراز  مرسيدس-بنز  لمركبات  استدعاء  عن  مرسيدس-بنز،  سيارات 

2005-2011، وذلك الحتمال حدوث تآكل في وحدة معزز الفرامل، مع  كالس سنة الصنع 

مرور الوقت قد يؤدي إلى انخفاض أداء الفرامل أو تعطلها مما يزيد من خطر وقوع حادث. 

والصناعة  التجارة  وزارة  من  المستمرة  والمتابعة  التنسيق  إطار  في  اإلجراء  هذا  ويأتي 

وتصحيحها  السيارات  عيوب  بمتابعة  السيارات  وكالء  وتقيد  التزام  مدى  من  للتأكد 

لحماية حقوق المستهلكين.

الكشف عن المزيد من الشركاء.. قريبا

»توتال« شريك لتوسعة حقل الشمال

سعد  المهندس  سعادة  االتفاقية  وقع  وقد 

لشؤون  الدولة  وزير  الكعبي،  شريدة  بن 

الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

بويانيه،  باتريك  والسيد  للطاقة،  لقطر 

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 

خاص  حفل  في  إنرجيز،  توتال  لشركة 

لقطر  الرئيسي  المقر  في  المناسبة  بهذه 

للطاقة، حضره عدد من كبار المسؤولين من 

الشركتين.

ويستخدم هذا المشروع الذي يتوقع أن يبدأ 

تبلغ  وبتكلفة   2025 عام  نهاية  قبل  اإلنتاج 

الصحة  معايير  أعلى  دوالر،  مليار   28.57
والسالمة والبيئة، بما في ذلك التقاط وحجز 

المشروع  بصمة  خفض  إلى  الهادفة  الكربون 

مستويات  أدنى  إلى  اإلجمالية  الكربونية 

ممكنة.

التوقيع  تم  التي  الشراكة  اتفاقية  وبموجب 

وتوتال  للطاقة  قطر  ستصبح  أمس،  عليها 

فيه  تمتلك  مشروع  في  شريكتين  إنرجيز 

بينما  بالمائة،   75 تبلغ  حصة  للطاقة  قطر 

المتبقية  الحصة  إنرجيز  توتال  تمتلك 

ستمتلك  المقابل،  في  بالمائة   25 والبالغة 

من  بالمائة   25 المشترك  المشروع  شركة 

الشرقي،  الشمال  حقل  توسعة  مشروع 

إلنتاج  عمالقة  خطوط  أربعة  يتضمن  والذي 

طاقتها  مجموع  يبلغ  المسال  الطبيعي  الغاز 

32 مليون طن سنويا.
شريدة  بن  سعد  المهندس  سعادة  وقال 

الكعبي: »هذا يوم هام في صناعة الطاقة في 

خالل  للطاقة  قطر  جهود  يتوج  والعالم،  قطر 

الدؤوب  العمل  من  كامل  عقد  من  يقارب  ما 

للوصول إلى هذه اللحظة«.

بهذه  صحفي  مؤتمر  في  سعادته  وشدد 

حقل  تطوير  مشروع  أن  على  المناسبة 

كبير،  تاريخي  إنجاز  الشرقي  الشمال 

ويضمن  قطر،  لدولة  ضخمة  موارد  سيوفر 

كما  الطبيعية،  لمواردها  األمثل  االستخدام 

سيوفر للعالم في الوقت ذاته الطاقة النظيفة 

مضيفا  يحتاجها،  التي  موثوقية  واألكثر 

قطر  في  اليوم  »نحن  السياق:  هذا  في  القول 

للطاقة، نقف على أعتاب مرحلة جديدة نعزز 

منخفضة  طاقة  إلى  بالتحول  التزامنا  فيها 

الكربون، وبالوصول اآلمن والموثوق إلى طاقة 

الطاقة  توفير  في  مهمتنا  وسنواصل  أنظف، 

غد  أجل  من  العالم  أركان  من  ركن  كل  إلى 

أفضل للجميع، وهذا هو التزامنا«.

بموفور  المناسبة  بهذه  سعادته  وتقدم 

السمو  صاحب  لحضرة  والعرفان  الشكر 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

قيادته  على  ورعاه«  الله  »حفظه  المفدى 

الحكيمة ودعمه الالمحدود لقطاع الطاقة.

الطاقة،  لشؤون  الدولة  وزير  سعادة  ورحب 

التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو 

إنرجيز،  توتال  مع  بالعمل  للطاقة  لقطر 

للطاقة  لقطر  استراتيجي  شريك  هي  التي 

في  ثقتها  وموضع  الطويل  المدى  على 

واألمان  بالكفاءة  المشاريع  تنفيذ  دعم 

العمل  لفرق  شكره  عن  معربا  المنشودين، 

إنرجيز  توتال  وشركة  للطاقة،  قطر  في 

الذي  الدؤوب  وعملهم  المتميز  تعاونهم  على 

أثنى على  المهمة، كما  اللحظة  إلى هذه  قاد 

لحرصهم  قطرغاز  وشركة  المشروع  فريق 

الشمال  حقل  توسعة  مشروع  تنفيذ  على 

الشرقي في الموعد المحدد وبسجل سالمة 

متميز.

الطاقة  شركة  حصة  إن  سعادته  وقال 

بالمائة   6.25 تبلغ  إنرجيز  توتال  الفرنسية 

الذي  الشرقي  الشمال  حقل  مشروع  من 

الغاز  من  قطر  إنتاج  زيادة  على  سيساعد 

بالمائة   60 من  بأكثر  المسال  الطبيعي 

االتفاقية  أن  إلى  مشيرا   ،2027 عام  بحلول 

ستستمر حتى عام 2054.

أخرى  أجنبية  شركات  إن  الكعبي،  وقال 

المشروع،  في  حصص  أيضا  لديها  سيكون 

لكن لن تكون حصة أي منها أكبر من حصة 

شركة توتال إنرجيز.

وأشار وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن حجم 

اإلنتاجية  القدرات  لتوسيع  االستثمارات 

دوالر،  مليار   28 نحو  تبلغ  الشمال  لحقل 

عملية  من  »انتهينا  السياق  هذا  في  مضيفا 

االختيار ووقعنا االتفاقيات وسيتم اإلعالن عن 

األسماء في المستقبل القريب«.

الحقل  مشروع  في  التوسعة  حجم  أن  وأكد 

الغاز  من  طن  مليون   32 تبلغ  الشرقي 

المشروع  في  تبلغ  فيما  المسال،  الطبيعي 

الكمية  ربع  إنرجيز  توتال  مع  المشترك 

اإلجمالية أي نحو 8 ماليين طن.

في  استثمرت  للطاقة  قطر  إن  الكعبي  وقال 

العديد من محطات استقبال الغاز الطبيعي 

وفرنسا  بلجيكا  من  كل  في  المسال 

في  لالستثمار  استعداد  ولديها  وبريطانيا 

ألمانيا ال سميا بعد تغير الظروف مؤخرا.

المسال  الطبيعي  الغاز  سوق  أن  وبّين 

يعتمد على معطيات العرض والطلب، إذ إن 

الطلب يتزايد حاليا في أوروبا، مشيرا إلى أن 

استراتيجية قطر للطاقة تهدف إلى أن يصل 

والنصف  أوروبا  إلى  قطر  دولة  إنتاج  نصف 

معطيات  حسب  وذلك  آسيا،  دول  إلى  اآلخر 

العرض والطلب.

وبّين أن قطر للطاقة تبحث عن تنوع األسواق 

المستقبلة للغاز الطبيعي المسال من دولة 

على  تؤثر  قد  مؤثرات  ألي  تجنبا  وذلك  قطر، 

تبحث  انه»كما  إلى  مشيرا  األسواق،  بعض 

الدول المستوردة عن أمن الطاقة نحن أيضا 

على  وتوزيعه  للغاز  آمن  تصدير  عن  نبحث 

أكثر من سوق«.

بويانيه،  باتريك  السيد  قال  جهته،  من   

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 

الشركة  تاريخ  إن  إنرجيز  توتال  لشركة 

أن  معتبرا  عاما   80 من  ألكثر  يمتد  طويل 

توقيع الشراكة مع قطر للطاقة يوم تاريخي 

قطر  أن  إلى  الفتا  قطر،  في  للشركة  جديد 

الطبيعي  الغاز  من  ضخمة  موارد  تمتلك 

الطبيعي  الغاز  إلنتاج  تطويرها  تعتزم  التي 

للبيئة  صداقة  واألكثر  تكلفة  األقل  المسال 

ومن مكان مثالي.

قطر  في  إنرجيز  توتال  أعمال  أن  إلى  ونوه 

الطبيعي  الغاز  صناعة  بداية  منذ  بدأت 

خالل  من  عامًا،  ثالثين  حوالي  قبل  المسال 

1«، وبعد ذلك  مساهمتها بمشروع »قطر غاز 

عن  معربا   ،2005 عام   »2 غاز  »قطر  مشروع 

توتال  اختيار  قطر  لقرار  باالعتزاز  الشعور 

إنرجيز مجددًا شريكها األول في هذه المرحلة 

الطبيعي  الغاز  موارد  تطوير  من  الرئيسية 

على  واضحة  شهادة  أنها  مؤكدا  المسال، 

معًا،  الجانبان  طورها  التي  العميقة  الثقة 

االستراتيجية  الشراكة  ستوسع  والتي 

للشركة مع دولة قطر ومع قطر للطاقة ألكثر 

من 25 عاما.

وتابع قائال: »هذه أخبار جيدة لجهود مكافحة 

تغير المناخ، حيث إن الغاز والغاز الطبيعي 

لدعم  أساسيين  عنصرين  يشكالن  المسال 

الفحم  من  التحول  سيما  ال  الطاقة،  تحول 

ونظرًا  البلدان،  من  العديد  في  الغاز  إلى 

غازات  من  وانبعاثاته  تكاليفه  النخفاض 

االحتباس الحراري، بفضل كهربة العمليات 

وتقنيات التقاط وحجز الكربون، فإن توسعة 

حقل الشمال ستمكننا بدون شك من تعزيز 

استراتيجية نمونا في مجال الغاز الطبيعي 

المسال منخفض الكربون«.

وأضاف: »ستمكننا هذه الشراكة من تعزيز 

الطبيعي  الغاز  من  العالمية  محفظتنا 

في  قطر،  مع  بالعمل  وستساعدنا،  المسال 

المساهمة تجاه أمن الطاقة في أوروبا«.

خالل  عروضًا  تلقت  قد  للطاقة  قطر  وكانت 

ضعف  تجاوزت  الشركاء  اختيار  عملية 

يؤكد  ما  للمشاركة،  المعروضة  الحصة 

القيمة االستثمارية العالية لمشروع توسعة 

قدرته  بفضل  وذلك  الشرقي،  الشمال  حقل 

المالية،  ومرونته  االقتصادية  التنافسية 

فضال عن ميزاته البيئية الفريدة.

الشركاء  من  المزيد  ينضم  أن  المقرر  ومن 

الشرقي،  الشمال  حقل  توسعة  مشروع  إلى 

النهائية،  الشروط  على  االتفاق  تم  حيث 

وسيتم اإلعالن عن الشركاء اآلخرين قريبًا. 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  أوضح  جهته  من 

أكبر  أنها  بويانيه  باتريك  إنرجيز  توتال 

في  ستساعد  قطر  مع  للشركة  صفقة 

في  روسيا  من  الشركة  انسحاب  تعويض 

أعقاب الغزو األوكراني.

من  المسال  الغاز  ضخ  يبدأ  أن  المتوقع  ومن 

حقل الشمال الشرقي عام 2026.

أحد  للمال،  قطر  مركز  من  وفد  شارك 

في  الرائدة  والتجارية  المالية  المراكز 

السنوي  االجتماع  أعمال  في  المنطقة، 

 2022 لعام  العالمي  االقتصادي  للمنتدى 

السويسرية،  دافوس  مدينة  في  عقد  الذي 

يوسف  السيد  من  كال  الوفد  ضم  حيث 

لمركز  التنفيذي  الرئيس  الجيدة  محمد 

بنت  العنود  الشيخة  وسعادة  للمال،  قطر 

التنفيذي  الرئيس  نائب  ثاني  آل  حمد 

مركز  في  لألعمال  التنفيذي  والرئيس 

أعمال  هامش  على  الوفد  وعقد  للمال.  قطر 

اللقاءات واالجتماعات  المنتدى سلسلة من 

ناقشوا  الرائدة،  الشركات  من  عدد  مع 

خاللها تصوراتهم ورؤاهم حول سوق الشرق 

المحتملة  التعاون  أوجه  وبحثوا  األوسط، 

نمو  تحقيق  في  تسهم  أن  يمكن  التي 

اقتصادي شامل ومستدام. 

في  العالمي  االقتصادي  المنتدى  وركز 

لمدة  استمر  الذي  العام  هذا  اجتماعه 

التحديات  على  متتالية  أيام  أربعة 

االقتصادية  واألحداث  الجيوسياسية، 

نحو  فيه  وشارك  واالستدامة،  العالمية 

2000 شخص من رؤساء الدول والحكومات، 
وقادة  للشركات،  التنفيذيين  والرؤساء 

المجتمع المدني، ووسائل اإلعالم العالمية 

والقادة الشباب من مختلف أنحاء العالم.

وشارك السيد يوسف محمد الجيدة ضمن 

في  العالمي  االقتصادي  المنتدى  فعاليات 

األوسط  »الشرق  بعنوان  نقاشية  حلقة 

التغيرات  تأثيرات  بحثت  األخضر«، 

المناخية على منطقة الشرق األوسط. 

على  الجيدة  محمد  يوسف  السيد  وأكد 

المالية  األدوات  تؤديه  الذي  المهم  الدور 

والسندات  الصكوك  وتحديدًا  المستدامة، 

التحول  عملية  تسريع  في  المستدامة، 

أفضل  عالم  وبناء  أخضر،  اقتصاد  نحو 

ومستدام وأكثر صداقة للبيئة.

وأضاف: »إن األدوات المالية المستدامة مثل 

أدوات  هي  الخضراء  والسندات  الصكوك 

منها  االستفادة  المالي  للقطاع  يمكن  قوية 

في مواجهة التغير المناخي وبناء مستقبل 

سوق  ببناء  التزامنا  من  وكجزء  مستدام. 

تنظيميًا  إطارًا  طورنا  مستدام،  مالي 

التعامل  لتنظيم  للمال  قطر  بمركز  خاص 

وضمان  المستدامة  والسندات  بالصكوك 

المالية  األدوات  هذه  من  الكاملة  االستفادة 

دون المساس بنزاهتها«.

الشيخة  سعادة  تحدثت  وبدورها، 

الرئيس  نائب  ثاني،  آل  حمد  بنت  العنود 

في  لألعمال  التنفيذي  والرئيس  التنفيذي 

المنتدى  فعاليات  ضمن  للمال،  قطر  مركز 

كوجهة  قطر  دولة  عن  العالمي  االقتصادي 

والتسهيالت  واألعمال،  للمال  رئيسية 

من  والتي  للمال  قطر  مركز  يقدمها  التي 

النمو  لدعم  المتقدمة  أعماله  منصة  بينها 

االقتصادي في المنطقة.

{ انفراد $ بتاريخ »8« يونيو الجاري

{ الجيدة خالل مشاركته بالحلقة النقاشية

خالل مشاركته في المنتدى االقتصادي العالمي.. الجيدة:

»قطر للمال« طور إطارا تنظيميا للصكوك والسندات المستدامة

{ خالل توقيع اتفاقية الشراكة 

وزير الطاقة: 
مستعدون لضخ 
استثمارات في 
السوق األلماني

بويانيه: 
»توتال« تعزز 

محفظتها العالمية 
من الغاز الطبيعي

تكلفة المشروع 
»28.5« مليار دوالر وحصة 

»توتال انرجيز« »25 %« 

وقعت قطر للطاقة وتوتال إنرجيز أمس اتفاقية شراكة 
لتوسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع منفرد في تاريخ 

صناعة الغاز الطبيعي المسال..يأتي هذا اإلعالن في ختام عملية 
تنافسية بدأت عام 2019 الختيار شركاء قطر للطاقة الدوليين 

في مشروع التوسعة، والذي سيرفع طاقة إنتاج دولة قطر 
من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 

ماليين طن سنويًا.

الدوحة          $
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ترأس الوفد القطري بالمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.. الخاطر:

تسلمت درع الرعاية 
من »الدولية للمعارض«

التجارة ركيزة أساسية لالقتصاد الوطني

بدء تداول »سهيل الصناعية«  بالبورصة خالل الربع األول »2023«

عبد  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  تسلم 

سهيل  مجموعة  من  ثاني  آل  العزيز 

المرموقة  الرعاية  درع  القابضة  الصناعية 

الجهة  للـمعارض،  الـدوليـة  الـشركـة  من 

قطر. بروجكت  لمعرض  المنظمة 

عشرة  الثامنة  النسخة  انطالق  ومع 

الحفل  اختتم   ،2022 قطر  بروجكت  من 

الدولية  الشركة  فريق  من  الجوائز  بتوزيع 

احتفاًء  الفائزين  لجميع  للمعارض 

وموهبة  مهارات  أظهروا  الذين  بالجهود 

التصميم  وبفضل  المعرض،  خالل  ممتازة 

الحائز  الجناح  كان  الرائعة،  واإلضاءة 

الصناعية  سهيل  مجموعة  جائزة  على 

مما  واالبتكار،  لالتصال  نموذجا  القابضة 

التكنولوجي  التقدم  على  الضوء  يسلط 

المتنوعة.  الصناعية  والقدرات 

الصناعية  سهيل  مجموعة  وكانت 

مشاركتها  عن  مؤخًرا  أعلنت  قد  القابضة 

قطر  بروجكت  لمعرض  صناعي  كراٍع 

والنمو  التوسع  خطة  من  جزء  وهو   2022
ورعاية  شراكة  تعد  حيث  الشاملة، 

التنمية  مبادرات  من  واحدة  مجرد  الحدث 

القابضة  المجموعة  نفذتها  التي  الفعالة 

السوق  في  إطالقها  اقتراب  ومع  مؤخًرا. 

 ،2023 عام  من  األول  الربع  خالل  المتداولة 

العديد  بتنفيذ  القابضة  المجموعة  قامت 

المشتركة  والمشاريع  الشراكات  من 

مما  والمبادرات،  المبتكرة  والتكنولوجيا 

القطاع  في  الرائدة  المجموعة  يجعلها 

الصناعي.

التنفيذي  الرئيس  أوضح  جهته،  من 

القابضة،  الصناعية  سهيل  لمجموعة 

سعدنا  »لقد  قائاًل:  عيسى،  زياد  السيد 

قطر  لبروجكت  الصناعي  بالراعي  بفوزنا 

العام، يوفرهذا المعرض منصة فعالة  هذا 

القابضة  الصناعية  سهيل  لمجموعة  حًقا 

ونحن  الصناعة  قادة  مع  لمشاركتها 

ورؤيتنا  سهيل،  امبراطورية  لبناء  نخطط 

حاضرة  المستقبل  في  لقطر  الوطنية 

أذهاننا«. في  بالكامل 

سهيل  مجموعة  استمرت  قائال:  وأضاف 

العديد  تطوير  في  القابضة  الصناعية 

مع  وخارجها.  قطر  داخل  الشراكات  من 

الجمعية  من  كل  مع  تعاونهما  استمرار 

مقرهما  ونقل  وأسباير،  للسرطان  القطرية 

والثقافة  األعمال  مركز  قلب  إلى  قطر  في 

عالمتهما  إطالق  وإعادة  ومشيرب،  قطر،  في 

الواسع،  العالمي  والتوسع  التجارية، 

القابضة  الصناعية  سهيل  مجموعة  تبرز 

وترسيخ  الصناعة  طليعة  في  بسرعة 

قطر. في  الصناعي  للقطاع  كقائد  مكانتها 

راشد  بن  سلطان  السيد  سعادة  ترأس 

الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وفد 

دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري 

العالمية،  التجارة  لمنظمة  عشر  الثاني 

المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خالل 

الفترة من 12– 15 يونيو 2022.

وفي إطار أعمال المؤتمر، شارك سعادة وكيل 

وزارة التجارة والصناعة في اللقاء الذي عقدته 

إيوياال،  أوكونجو  نغوزي  السيدة  سعادة 

مع  العالمية  التجارة  لمنظمة  العام  المدير 

أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول 

المشاركين  المنظمة  في  األعضاء  العربية 

وجهات  تبادل  تم  حيث  الوزاري،  المؤتمر  في 

النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول 

سبل  بحث  إلى  باإلضافة  المؤتمر  أعمال 

تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمة، 

التي  التحديات  لمواجهة  المفاوضات  ودعم 

األطراف  المتعدد  التجاري  النظام  يشهدها 

على الصعيد العالمي.

والصناعة  التجارة  وزارة  وكيل  سعادة  وأكد 

الثابت  قطر  دولة  التزام  على  اللقاء  خالل 

بمبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، 

سبيل  في  األعضاء  الدول  لجهود  ودعمها 

الحفاظ على دورها الحيوي في ترسيخ مبادئ 

التجارة الدولية وعلى أهمية الدور الذي تؤديه 

المنظمة في دعم النظام التجاري الدولي.

 وشارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة 

في أعمال الجلسة االفتتاحية للمؤتمر حيث 

والذي  قطر،  دولة  بيان  إلقاء  سعادته  تولى 

قطر  دولة  التزام  على  خالله  من  التأكيد  تم 

بالنظام التجاري متعدد األطراف. 

الوزاري  المؤتمر  أن  إلى  وأشار بيان دولة قطر 

العالمية  التجارة  لمنظمة  عشر  الثاني 

يمثل خطوة إيجابية في سبيل وضع حلول 

مناسبة للتحديات التي يواجهها العالم. ودعا 

بيان دولة قطر إلى ضرورة البناء على النتائج 

إنشاء  منذ  تحقيقها  تم  التي  اإليجابية 

قدرتها  يدعم  بما  العالمية  التجارة  منظمة 

تنظيم  في  المحوري  دورها  استعادة  على 

التجارة الدولية. 

تكون  أن  ضرورة  على  قطر  دولة  بيان  ونص 

جانب  إلى  المناقشات  كافة  محور  التنمية 

ومحرك  كأداة  التجارة  دور  على  التركيز 

قطر  دولة  التزام  على  مؤكدا  لها  أساسي 

بتعزيز القوانين المنظمة للتجارة بما يدعم 

مشاركة الدول النامية، وال سيما الدول األقل 

وتعزيز  الدولي  التجاري  النظام  في  نموا 

استفادتها منه. 

في  الجارية  المفاوضات  أن  إلى  البيان  وأشار 

فرصة  تمثل  العالمية  التجارة  منظمة  إطار 

مع  يتماشى  بما  المنظمة  قوانين  لمراجعة 

المشهد التجاري الحالي والمستقبلي.

ولفت بيان دولة قطر إلى المكانة التي تتبوأها 

أساسية  كركيزة  ودورها  الدولة  في  التجارة 

إلى  مشيرًا  الوطني  االقتصاد  ركائز  من 

النظام  استقرار  دعم  على  قطر  دولة  حرص 

انفتاحه  وتعزيز  األطراف  متعدد  التجاري 

وشفافيته.

التطورات  إلى  البيان  خالل  اإلشارة  وتمت 

العالمية خالل  التجارة  التي شهدتها منظمة 

والتي  الماضية  سنًة  وعشرين  الخمس 

أسهمت بتغيير آليات التجارة وذلك في ضوء 

التطور التكنولوجي والرقمي. 

وأضاف البيان أن جائحة كوفيد - 19 أثبتت 

قدرة الدول على الصمود في ظل التقلبات غير 

العالمي  االقتصاد  شهدها  التي  المسبوقة 

هذه  أن  موضحًا  التوريد،  سالسل  وتعثر 

شأنه  من  الدولي  التعاون  أن  بينت  األزمة 

ونص  االستجابة.  ونجاعة  سرعة  يعزز  أن 

الكفيلة  لآلليات  قطر  دولة  دعم  على  البيان 

ألية  للتصدي  واسع  دولي  تعاون  بتعزيز 

أزمات في المستقبل. 

ضرورة  على  البيان  أكد  متصل،  سياق  وفي 

اختتام المفاوضات بشأن دعم قطاع مصايد 

إلى  بالنظر  أهميتها  على  مؤكدا  األسماك 

واإلنسانية.  واالقتصادية  البيئية  أبعادها 

الالفت  االنخفاض  إلى  البيان  لفت  كما 

العقود  خالل  العالمي  األسماك  مخزون  في 

الجهود  على  عام  بشكل  وتأثيره  األخيرة 

هذا  وفي  األسماك.  مصايد  لدعم  الرامية 

قطر  دولة  تأكيد  على  البيان  نص  السياق، 

التجارة  منظمة  قدرة  تعزيز  ضرورة  على 

في  سيما  ال  أهدافها،  تحقيق  على  العالمية 

حددتها  التي  المستدامة  التنمية  مجاالت 

منظمة األمم المتحدة.

أملها  عن  بيانها  ختام  في  قطر  دولة  وأعربت 

المؤتمر  خالل  إيجابية  لنتائج  التوصل  في 

منظمة  عمل  يدعم  بما  عشر  الثاني  الوزاري 

بني  التي  المبادئ  ويرسخ  العالمية  التجارة 

عليها نظام التجارة الدولية بشكل عام.

هذا وشارك سعادة السيد سلطان بن راشد 

في  والصناعة  للتجارة  وزارة  وكيل  الخاطر، 

يواجهها  التي  التحديات  حول  جلسة  أعمال 

خاللها  وتم  األطراف،  متعدد  التجارة  نظام 

تسليط الضوء على المتغيرات التي يشهدها 

كوفيد  بعد  ما  مرحلة  في  العالمي  االقتصاد 

19 وسبل دعم التجارة الدولية. وعلى هامش 
وزارة  وكيل  سعادة  التقى  المؤتمر،  أعمال 

رياض  السيد  سعادة  والصناعة  التجارة 

بالمملكة  والتجارة  الصناعة  وزير  مزور، 

استعراض  اللقاء  خالل  وجرى  المغربية. 

والهادفة  المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات 

التجارة  قطاعات  في  التعاون  تعزيز  إلى 

تبادل  إلى  باإلضافة  والصناعة.  واالستثمار 

المطروحة  الموضوعات  حول  النظر  وجهات 

على أجندة المؤتمر.

{ صورة جماعية على هامش الحدث

{  الخاطر خالل مشاركته بالمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية

{ خالل تسليم درع الرعاية
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نحرص على دعم استقرار النظام التجاري متعدد األطراف

 أهمية 
تعزيز 

التعاون 
الدولي 

للتصدي 
ألية أزمات 

محتملة
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لجميع األنشطة التجارية باستثناء تصنيف »مكتب إداري«

إطالق خدمة رخصة 
تجارية تحت اإلنشاء

في  تأتي  المبادرة  هذه  إن  الوزارة  وقالت 

إطار الجهود الوطنية الرامية لدعم القطاع 

ممارسة  إجراءات  وتيسير  الخاص 

مؤكدة  الدولة،  في  التجارية  األعمال 

التالية  باالشتراطات  االلتزام  أهمية  على 

)تحت  التجارية  الرخصة  إصدار  عند 

اإلنشاء( وهي أن تكون مدة الرخصة تحت 

اإلنشاء سنة ميالدية واحدة فقط، وال يتم 

المختصة،  اإلدارة  بموافقة  إال  تجديدها 

اإلنشاء  تحت  الرخصة  إصدار  ويتم 

بدون موافقات خارجية على أن يتم توفير 

التجارية  الرخصة  الموافقات عند إصدار 

التجارية  الرخصة  تعتبر  وال  النهائية، 

لمزاولة  تصريحا  اإلنشاء(  )تحت 

تأسيس  لتسهيل  مهلة  وإنما  العمل 

موافقات  على  والحصول  األعمال  مواقع 

بإصدار  المرتبطة  الخارجية  الجهات 

بممارسة  والخاصة  النهائي  الترخيص 

المنشأة/   )قيد  التجاري  النشاط 

الموافقات العمالية/  ودخول المواد األولية 

إجراءات  التجاري/   للمشروع  المستوردة 

البنوك(، وان يتم وضع مالحظة في وصف 

سنة  لمدة  اإلنشاء  قيد  )رخصة  العنوان 

وال  التجارية،  الرخصة  إصدار  تاريخ  من 

استكمال  لحين  النشاط  بمزاولة  يسمح 

النواقص(.

إلى  والصناعة  التجارة  وزارة  وأشارت 

تحت  رخصة  إصدار  إجراءات  مراحل 

التي  األولى  المرحلة  وتشمل:  اإلنشاء 

نموذج  متطلبات:  توفير  يتم  خاللها  من 

اإلنشاء(،  تحت  )رخصة  ترخيص  طلب 

وشهادة  اإليجارية،  العالقة  إقرار  ونموذج 

إتمام بناء أو رخصة بناء أو عقد مع الدولة، 

وصورة من إثبات الشخصية.

أما المرحلة الثانية، فقد بينت الوزارة أنه 

بعد انتهاء مدة الرخصة التجارية )تحت 

فقط  واحدة  ميالدية  سنة  وهي  اإلنشاء( 

المطلوبة  المستندات  جميع  تقديم  يتم 

إلصدار رخصة نهائية وهي: شهادة الدفاع 

لم  حال  )في  البناء  إتمام  شهادة  المدني، 

يتم إحضارها في المرحلة األولى(.

االلتزام  ضرورة  على  الوزارة  وشددت 

بشأن   2015 لسنة   )5( رقم  بالقانون 

والعامة  والصناعية  التجارية  المحال 

والذي  المتجولين،  والباعة  المماثلة 

أن  على:   )7( رقم  المادة  في  ينص 

طلب  في  البت  المختصة  اإلدارة  تتولى 

الترخيص  طالب  وتبلغ  الترخيص، 

تقديمه،  يوم  ذات  في  فيه،  بقرارها 

المستندات  مستوفيًا  الطلب  كان  طالما 

المختصة،  اإلدارة  تطلبها  التي  والبيانات 

باستيفاء  الترخيص  طالب  يلتزم  كما 

والخاصة  العامة  االشتراطات  جميع 

بحسب نوع النشاط المرخص به، وعدم 

على  الحصول  بعد  إال  النشاط  مزاولة 

جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من 

الجهات المختصة، على أن يلتزم بتقديم 

هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص.

بالمادة  االلتزام  أهمية  على  أكدت  كما 

تنص  والتي  ذاته  القانون  من   )19( رقم 

اإلدارة  من  بقرار  الترخيص،  إلغاء  على 

إذا  التالية:  الحاالت  في  المختصة، 

اإلدارة  موافقة  دون  له،  المرخص  أجرى 

أو  المحل،  في  تعدياًل  المختصة، 

خالف  على  المحل  في  نشاط  أي  زاول 

قابل  غير  المحل  أصبح  إذا  الترخيص، 

للشروط  مستوف  غير  أو  للتشغيل، 

ضرورة  عن  فضال  الترخيص،  في  الواردة 

من   )20( رقم  بالمادة  أيضا  االلتزام 

إلغاء  على  تنص  التي  المذكور،  القانون 

المنصوص  الحاالت  غير  في  الترخيص 

اقتضت  إذا  السابقة،  المادة  في  عليها 

المصلحة العامة ذلك.

كافة  ستتخذ  أنها  الوزارة  وشددت 

مخالفة  حال  في  القانونية  اإلجراءات 

القانون رقم )5( لسنة 2015 بشأن المحال 

المماثلة  والعامة  والصناعية  التجارية 

رقم  للمادة  تطبيقا  المتجولين،  والباعة 

بالحبس  تعاقب  التي  القانون،  من   )26(

ال  التي  وبالغرامة  سنة،  تتجاوز  ال  مدة 

بإحدى  أو  ريال،  ألف  خمسين  على  تزيد 

هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من 

فقرة    /7( أولى(،  فقرة    /3( المادتين  أحكام 

ثانية( من هذا القانون.

{ عايض القحطاني متحدثا

الدوحة- قنا- أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون 
مع وزارتي الداخلية والعمل، خدمة إصدار رخصة 

تجارية )تحت اإلنشاء(، لجميع األنشطة التجارية عدا 
الرخص التجارية تصنيف )مكتب إداري( مثل المقاوالت 

والليموزين والتنظيفات وغيرها.



11السنة )27( - اإلثنين  14 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 13 يونيو 2022م العدد )9779( اقتصاد

لتلبية االحتياجات المصرفية لعمالئه

تدشين خدمات جديدة
على تطبيق »المصرف« للشركات

»المصرف«  االسالمي  قطر  مصرف  أعلن   

تطبيق  على  جديدة  خدمات  إطالق  عن 

عن  كاشفا  للشركات  المصرف 

المصرف  لتطبيق  جديد  تصميم 

مصممة  جديدة  وميزات  للشركات، 

لعمالئه  المصرفية  االحتياجات  لتلبية 

الصغيرة  والمؤسسات  الشركات  من 

والمتوسطة.

الجديدين،  والواجهة  التصميم  وبفضل   

أصبح تطبيق المصرف للشركات جديدًا 

المصرفية  الخدمات  يجعل  مما  كليًا، 

ويتيح  العمالء.  لجميع  وأمانًا  راحة  أكثر 

الصالحيات  ومحدد  آمن  دخول  التطبيق 

العمليات  تنفيذ  على  والموافقة  والتحقق 

على  بناًء  مستخدم  كل  وظيفة  بحسب 

المخولين  من  المحددة  المسؤوليات 

بالتوقيع.

المصرف  يعرض  التطبيق  خالل  ومن 

بشكل سهل خدمات ومنتجات الشركات 

وذلك  الذكية  االختصارات  إلى  باإلضافة 

الرقمية  العميل  تجربة  تسهيل  أجل  من 

وتقديم تجربة مصرفية أفضل.

الشركات  من  الحاليين  للعمالء  ويمكن   

والمتوسطة،  الصغيرة  والمؤسسات 

عبر  المصرفية  الخدمات  في  المسجلين 

خالل  من  مالية  تحويالت  إجراء  اإلنترنت 

وقت  أي  في  للشركات  المصرف  تطبيق 

يمكنهم  كما  العالم،  في  مكان  أي  ومن 

حساباتهم  معامالت  تفاصيل  على  االطالع 

والودائع  الحسابات  وملخص  واألرصدة 

وتمويل الشركات.

دفتر  طلب  للعمالء  التحديث  يتيح  كما   

حساب  كشف  ائتمان،  بطاقة  شيكات، 

من  السويفت  من  ونسخة  إلكتروني 

يمكن  للشركات.  المصرف  تطبيق  خالل 

ثابتة  وديعة  حساب  فتح  أيضًا  للعمالء 

للشركة أو إجراء معامالت فردية أو متعددة 

إلى  باإلضافة  دولي،  أو  محلي  نطاق  على 

البحث عن المعامالت الفردية أو المتعددة 

بإطالق  المصرف  سيقوم  كما  وعرضها. 

من  المزيد  إلضافة  قريبًا  جديد  تحديث 

الخدمات  منصة  على  المتوفرة  الخدمات 

تطبيق  إلى  االنترنت  عبر  المصرفية 

المصرف للشركات.

الجديد  التطبيق  إطالق  على  وتعليقًا   

كليًا، قال السيد طارق فوزي، المدير العام 

لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات 

الجيل  نقدم  أن  »يسعدنا  المصرف:  في 

للشركات،  المصرف  تطبيق  من  الجديد 

متطور  وعرض  االستخدام  سهلة  بواجهة 

الجديد  اإلصدار  إطالق  ويأتي  للخدمات. 

الحلول  أحدث  لتقديم  جهودنا  من  كجزء 

تجربة  أجل  من  الرقمية،  المصرفية 

التحديثات  تصميم  وتم  للعمالء.  سلسة 

التعامل  طريقة  تبسيط  بهدف  الجديدة 

المصرفي التي يتبعها عمالؤنا، وتحسين 

التجربة المصرفية الشاملة للشركات«.

 وأضاف السيد طارق: »نظرًا إلى أن العديد 

من العمالء والشركات يجدون راحة أكبر 

فإننا  الجوال،  عبر  المصرفي  التعامل  في 

نبحث باستمرار عن طرق جديدة لتعزيز 

الرقمية  المصرفية  الخدمات  تجربة 

والمؤسسات  الشركات  من  لعمالئنا 

المصرف  وأدخل  والمتوسطة.  الصغيرة 

للشركات  تطبيقه  على  التحسينات 

ليحظى المستخدمين بتجربة مصرفية 

الخدمات  من  المزيد  وليقدم  أفضل، 

المصرفية السريعة والسهلة واآلمنة«.

في  إسالمي  بنك  أول  المصرف  وكان   

مخصصًا  مصرفيًا  تطبيقًا  يطلق  قطر 

للشركات فقط وذلك في عام 2020، وهو ما 

والمؤسسات  الشركات  من  لعمالئه  أتاح 

في  الكامل  التحكم  والمتوسطة  الصغيرة 

حساباتهم، وإدارة احتياجاتهم المصرفية 

 من فروع 
ٍّ

عن بعد دون الحاجة إلى زيارة أي

المصرف.

برئاسة المدير اإلداري كريستيان هيرت

فريق تنفيذي لفندقي رافلز وفيرمونت بالدوحة
عالميًا  الرائدة  المجموعة  أكور،  أعلنت 

تعيين  عن  والفنادق،  الضيافة  مجال  في 

تزيد  بخبرٍة  يتمتع  الذي  هيرت،  كريستيان 

منصب  في  الضيافة،  قطاع  في  عامًا   25 على 

في  وفيرمونت  رافلز  لفندقي  اإلداري  المدير 

االستثنائيتين  العالمتين  وجهتي  الدوحة، 

والمقّرر افتتاحهما قريبًا في لوسيل في قطر.

إدارة  في  البكالوريوس  شهادة  هيرت  ويحمل 

الماجستير  وشهادة  والمطاعم،  الفنادق 

عن  تزيد  بخبرة  ويتمّتع  األعمال،  إدارة  في 

والمأكوالت  الضيافة  قطاعي  في  عقود  ثالثة 

عمله  من  خبرته  استمّد  حيث  والمشروبات، 

وأستراليا  أوروبا  في  الرائدة  الفنادق  أبرز  لدى 

التنفيذي  الفريق  ويضّم  المتحدة.  والواليات 

الخبراء  من  مجموعًة  هيرت  يترأسه  الذي 

من  العديد  وجود  مع  الجنسيات  متعددي 

األعضاء الذين ساهموا في افتتاح وإعادة إطالق 

فنادق ومنتجعات وطنية بارزة.

هيرت:  قال  الموضوع،  هذا  على  وتعليقًا 

الفندقين  هذين  افتتاح  على  اإلشراف  »ُيعّد 

مشتركة  رؤيًة  يقدمان  واللذين  المتميزين 

فائقة،  بتجربٍة  الضيوف  تزويد  حول 

يجّسدان  عندما  خاصًة  استثنائيًة،  فرصًة 

قطاعي  لتعزيز  طموحة  استراتيجية 

وتوفر  الدولة«.  في  والضيافة  السياحة 

االستعداد  مع  نوعها  من  فريدة  تجربًة  قطر 

بطولة  واستضافة  الرياضة  عشاق  الستقبال 

كأس العالم لكرة القدم للمرة األولى في الشرق 

األوسط في وقت الحق من العام الجاري.

اسطنبول  رافلز  من  قطر  إلى  هيرت  وانتقل 

الحائز على العديد من الجوائز، حيث أمضى 

ست سنوات في منصب المدير العام، وتمّكن 

من بناء قاعدة عمالء دولية وحصد أبرز جوائز 

مدينة  فندق  أفضل  جائزة  فيها  بما  القطاع، 

ليجر؛  أند  ترافيل  مجلة  من   2019 أوروبا  في 

كوندي  مجلة  من  تركيا  في  فندق  وأفضل 

خمس  تقييم  على  حاز  كما  ترافلر،  ناست 

نجوم في دليل فوربس للسفر لثالث سنوات 

متتالية.  ومن جهته، قال مارك ويليس المدير 

التنفيذي لمجموعة »أكور« في الهند، والشرق 

األوسط، وإفريقيا وتركيا: يتمتع كريستيان 

بمزيج من الشغف واألصالة واالبتكار والخبرة 

تقديم  له  يتيح  مما  الثقافات،  متعددة 

مستويات استثنائية من الخدمة التي تمتاز 

فيرمونت  التجاريتين:  العالمتين  كلتا  بها 

للوجهة  فارقة  عالمًة  ستشكل  والتي  ورافلز، 

االستثنائية. 

ضمن  الجديدتان  الوجهتان  تقع  وأضاف: 

بوصفها  عالمية  شهرة  ذات  معمارية  تحفة 

أحد أبرز معالم الضيافة في قطر، وستقدمان 

لتؤكدا  المستوى،  عالمية  متمّيزة  خدمات 

الوجهات  أبرز  من  واحدة  ببناء  العالمة  التزام 

السياحية الناشئة في العالم. 

للمشروع  الجديد  التنفيذي  الفريق  ويضم 

الفندقية  األعمال  كاّلً من هاني عكاري، خبير 

منصب  سيشغل  والذي  اللبناني  الفرنسي 

الذي  الدوحة  فيرمونت  لفندق  العام  المدير 

فرانك  وبيرند  وجناحًا،  غرفًة   362 يضم 

والذي  األلماني  الضيافة  قطاع  خبير  كناير، 

سيتولى إدارة فندق وشقق رافلز الدوحة الذي 

يضم 132 جناحًا.

شهادة  على  الحاصل  عكاري،  ويتمتع 

وشهادة  الفنادق  إدارة  في  البكالوريوس 

بخبرٍة  الضيافة،  إدارة  في  الماجستير 

واسعة من خالل عمله لما يزيد على عقد في 

السعودية،  العربية  والمملكة  واإلمارات  أوروبا 

كناير  ُيعد  بينما   .2017 عام  منذ  قطر  وفي 

 ،2011 عضوًا رئيسيًا في عائلة رافلز منذ عام 

حيث انضم في البداية إلى فندق رافلز بكين 

التاريخي من فئة الخمس النجوم، ثّم انتقل 

إلى فندق رافلز سنغافورة في عام 2014. 

الفريق  أعضاء  إن  هيرت:  قال  جانبه،  من   

قد  مهمتنا  بتحقيق  المكّلف  التنفيذي 

وثقافات  جغرافية  مناطق  من  ينحدرون 

قويًا  التزامًا  يتشاركون  أنهم  إال  مختلفة، 

للضيافة  مبتكر  بنهٍج  قطر  لتزويد  وعاطفيًا 

سيتردد صداه في جميع أنحاء العالم. وكلي 

مكانة  ستعزز  المشتركة  جهودهم  بأن  ثقة 

وترسي  الضيافة  مجال  في  العالمية  قطر 

معايير جديدة يطمح اآلخرون لتحقيقها. 

قطر  لرمز  معمارية  ترجمًة  األبراج  وُتعتبر 

المعقوفة  بالسيوف  والمتمّثل  الوطني، 

التقليدية. وتوفر األبراج فرصة دخول عالمتي 

اتفاقية  بموجب  قطر  إلى  ورافلز  فيرمونت 

تعاون بين كتارا للضيافة وأكور.

{  هاني عكاري{   كريستيان هيرت{  بيرند فرانك كناير

يسعى  األنعام  مصنع  أن  إلى  العواضي  وأشار 

السوق  احتياجات  جميع  تلبية  في  للمساهمة 

استراتيجيته  إطار  في  األعالف  من  المحلي 

التي تستهدف تعزيز األمن الغذائي لدولة قطر، 

األعالف  من  مخزونه  تعزيز  باشر  فقد  ولذلك 

عن  بعيدا  السوق  إلى  إمداداتها  تدفق  لضمان 

أية  أو  المحتملة  التوريد  سالسل  اضطرابات 

فيه  يركز  الذي  الوقت  وفي  أخرى،  متغيرات 

على  األعالف  أنواع  أفضل  تقديم  على  المصنع 

تنافسية  أسعارا  أيضا  يطرح  فإنه  اإلطالق 

وأصحاب  الحيوانية  الثروة  تنمية  لدعم 

الحالل  أصحاب  حصول  يمثل  حيث  الحالل، 

مناسبة  وبأسعار  مرتفعة  بجودة  األعالف  على 

الثروة  قطاع  تعزيز  ركائز  من  أساسية  ركيزة 

ال  المصنع  أن  إلى  العواضي  ولفت  الحيوانية. 

يقوم ببيع األعالف بـ»الربطة أو البندل« وإنما عن 

طريق الوزن بالكيلو جرام كما يوفر أيضا خدمة 

السيارات  من  أسطوال  يمتلك  حيث  التوصيل 

الحالل،  ألصحاب  والتوصيل  للنقل  المجهزة 

األساليب  ألفضل  المصنع  تبني  إطار  في 

العلمية في البيع والشراء، والتي تضمن حقوق 

المستهلكين ورضا العمالء في المقام األول حيث 

ال  واضحة  أسعارا  ويضع  بالوزن  البائع  يلتزم 

تخضع لهامش تقلبات مما يعزز من مصداقية 

أفضل  توفير  في  ويساهم  جهة  من  المصنع 

المنتجات بأقل األسعار من جهة أخرى. 

من  واسعة  مجموعة  يوفر  المصنع  أن  وأضاف 

البرسيم  تشمل:  المتنوعة  الخضراء  األعالف 

عن:  عبارة  علفية  خلطات  عن  فضال  )الجت( 

علفي  ومخلوط  الشعير  بتبن  مخلوط  برسيم 

وهو  بالبروتين  مخلوط  برسيم  وهو:  آخر 

المحافظة  في  يستخدم  ثانية  درجة  برسيم 

جانب  إلى  والخيول،  الهجن  جمال  وزن  على 

على  تشتمل  متنوعة  أخرى  علفية  خلطات 

األنعام  مصنع  يعتزم  فيما  وفيتامينات  حبوب 

خالل  الرودس  بأعالف  المحلي  السوق  تزويد 

مصنع  أن  العواضي  وبين  المقبلة.  المرحلة 

الحيواني يستهدف بناء عالقات  األنعام لإلنتاج 

متينة طويلة األجل مع الموردين والمستهلكين 

في الوقت الذي ينفذ فيه استراتيجية توسعية 

تبلغ  حيث  النمو،  استدامة  ضمان  تستهدف 

في  الخضراء  األعالف  من  اإلجمالية  مبيعاته 

شهريا  طن   1500 مستوى  المحلي  السوق 

يبلغ  مستوى  إلى  المبيعات  زيادة  إلى  ويسعى 

خالل  شهريا  الخضراء  األعالف  من  طنا   3600
2022 و2023 وترتكز خطة استدامة النمو  عامي 

على المصداقية التي يتمتع بها المصنع محليا 

متسارعة  بوتيرة  تنمو  التي  السوقية  وحصته 

فضال عن التزامه بالوزن. 

الحيواني  لإلنتاج  األنعام  مصنع  أن  إلى  ولفت 

باشر نشاطه بالسوق القطري اعتبارا من 2020 

كورونا،  جائحة  بدء  شهد  الذي  ذاته  العام  وهو 

قياسية  نمو  معدالت  تحقيق  في  نجح  انه  غير 

فيما   2021 عام  خالل   300% مستوى  بلغت 

تعزيز  خالل  من  السوق  في  التوسع  يستهدف 

خدماته عبر: التوسع في قطاع األعالف وتوصيل 

تطبيق  وتدشين  المنازل  إلى  اللحوم  منتجات 

مرافق  وتطوير  أوسع  منتجات  وتوفير  الكتروني 

ومنشآت المصنع.

لإلنتاج  األنعام  مصنع  أن  العواضي  وأضاف 

الحيواني يمتد على مساحة تبلغ 120 ألف متر 

باإلضافة  لألعالف  مخازن  على  ويحتوي  مربع 

إلى مقصب بمعايير عالمية يقدم خدمات ذبح 

والجمال  والعجول  األغنام  المواشي من  وتجهيز 

يوفر  خاص  وقسم  استقبال  منطقة  عن  فضال 

لإلشراف  الساعة  مدار  على  بيطرية  خدمة 

الذبح،  مراحل  وجميع  المقصب  على  الشامل 

األغنام  لتسمين  منفصلة  حظائر  جانب  إلى 

مربع  متر   14000 بمساحة  والجمال  واألبقار 

بالتغذية  متخصصون  خبراء  هناك  أن  مبينا 

بالغذاء  إلمدادها  الحيوانات  على  يشرفون 

بشكل  الصحي  وضعها  ومراقبة  المناسب 

منطقة  على  المصنع  يحتوي  كما  متواصل، 

عرض ألستقبال الحيوانات الجاهزة للذبح ومن 

في  ذبحها  ويتم  المقصب  إلى  أدخالها  يتم  ثم 

األماكن المخصصة لذلك بالطريقة اإلسالمية. 

معايير  أعلى  يتبنى  المصنع  أن  على  وشدد 

الصحية  واالشتراطات  المهنية  والسالمة  األمن 

حيث  كورونا  من  للوقاية  االحترازية  والتدابير 

الذبح  قبل  دقيق  بيطري  فحص  إجراء  يتم 

لجميع المواشي للتأكد من خلوها من األعراض 

الخارجية،  والطفيليات  المحتملة  المرضية 

أعمال  المتخصصون  القصابون  ينفذ  فيما 

الذبح وتجهيز الذبائح وفقًا للشريعة اإلسالمية.

وقع اتفاقية مع »3« شركات إسبانية لضمان استقرار أسعار المنتجات محليا

مصنع األنعام يتوسع في قطاع األعالف

{  وصول شحنات أعالف إلى مصنع األنعام في قطر

العواضي: ضمان 
تدفق المنتجات 
بأسعار مستقرة 

ال تخضع 
للتقلبات

نستهدف المساهمة 
في تعزيز األمن 

الغذائي ودعم تنمية 
الثروة الحيوانية 

 أعلن مصنع األنعام لإلنتاج الحيواني عن توسعه في قطاع 
األعالف بالسوق المحلي حيث أبرم مؤخرا اتفاقية مع 3 

شركات إسبانية يتم بموجبها تزويد استيراد أفضل أنواع 
األعالف الخضراء لتلبية الطلب المتزايد على األعالف محليا. 

وأوضح السيد شمالن العواضي المدير  
التنفيذي في مجموعة وذنان أن هذه 

االتفاقية طويلة األجل وتضمن 
استمرار تدفقات إنتاج األعالف 
الخضراء األسبانية المعروفة 
بجودتها إلى السوق القطري 

وبأسعار مستقرة ال تخضع 
للتقلبات، خصوصا في ظل موجة 
التضخم التي تجتاح العالم 

والتي ترفع مستويات 
أسعار األعالف عالميا.

{  شمالن العواضي

{  فندقا رافلز وفيرمونت 

$ الدوحة
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»جاسم وحمد بن جاسم الخيرية« تستـعرض جهـــــــــــــــــودها الخيرية تحـت شعار »أثر تنموي مستدام«
بالتزامن مع مرور »20« عاما على التأسيس

{ مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة في غزة{ مستشفى شريفة في المملكة المغربية

{ الشيخ نواف بن جاسم بن جبر ٓال ثاني{ معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ٓال ثاني

{ الكادر الطبي لمركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية األولية بمخيم األزرق بالمملكة األردنية

من  الثاني  المحور  استعرض  حين  في 

التقرير أهم المشاريع والمبادرات التي أطلقتها 

الخيرية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة 

التي  المشاريع  عن  فضال   ،2021 العام  خالل 

لها  اإلنساني  واألثر  إنجازها  عن  الكشف  تم 

على عدد من المجتمعات حول العالم وبشكل 

والصحة،  التعليم  مستوى  على  خاص 

وتعليم  »صحة  المؤسسة  لرؤية  تكريسا 

لحياة أفضل«.

دور حضاري وإنساني 

وخاصة  استثنائية  بكلمة  التقرير  افُتتح 

آل  جبر  بن  جاسم  بن  حمد  الشيخ  لمعالي 

ثاني بهذه المناسبة أوضح من خاللها أنه وعلى 

جاسم  مؤسسة  تواصل  عاما  الـ20  امتداد 

التي تم تأسيسها  الخيرية  وحمد بن جاسم 

بناء على وصية الثلث التي أوصى بها المغفور 

له بإذن الله الشيخ جاسم بن جبر بن محمد 

خالل  من  التنموي  نهجها  بتكريس  ثاني  آل 

في  الرائدة  المشروعات  من  العديد  تنفيذ 

مجاالت اإلسكان والصحة والتعليم بعدة دول 

حيًا  شاهدًا  لتكون  وإفريقيا،  آسيا  قارتي  من 

على الدور الحضاري واإلنساني الذي تضطلع 

به، وذلك من خالل قيامها بإنشاء قرى سكنية 

كاملة وبناء المستشفيات والمراكز الصحية 

الكلى  غسيل  كمراكز  والمتخصصة  األولية 

المعاقين.  ورعاية  بتأهيل  تعنى  التي  وتلك 

المؤسسة  نفذت  التعليمي،  المستوى  وعلى 

التعليمية  والمعاهد  المدارس  من  العديد 

تجويد  إلى  تهدف  مساهمة  في  والمهنية، 

بمخرجاتها  واالرتقاء  التعليمية  الممارسات 

في العديد من الدول.

وأضاف معاليه خالل الكلمة: 20 عاما ساهمت 

في  وجل،  عز  الله  بفضل  المؤسسة،  خاللها 

حول  المحتاجين  من  الكثير  حياة  تحسين 

حيث  لذلك،  الحاجة  دعت  وأينما  العالم 

جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  تعمل 

وتملك  متينة  أسس  على  اليوم  الخيرية 

في  عليها  تعتمد  ومالية  عقارية  استثمارات 

يخصص  كما  ذاتيًا،  مشاريعها  تمويل 

لمواكبة  شخصيا  سنويا  دعما  معاليه  لها 

ومشاريعها  استثماراتها  في  والزيادة  التوسع 

العمل  مجاالت  كل  في  الخيرية  التنموية 

اإلنساني.

تكريس االستدامة

بن  جاسم  بن  نواف  الشيخ  قال  جانبه،  من 

مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  جبر 

سجل  الخيرية:  جاسم  بن  وحمد  جاسم 

عاما  الـ20  مدار  على  اإلنساني  الصرح  هذا 

العمل  ميدان  في  بارزا  حضورا  الماضية 

والدولي،  المحلي  المستويين  على  الخيري 

من  العديد  بتنفيذ  المؤسسة  خاللها  قامت 

واضحة  بصمة  تركت  التي  المشروعات 

المجتمعات  سكان  من  الكثير  حياة  في 

تطلعاتها  ودعمت  العالم،  حول  المحتاجة 

تعد  الثمرة  وهذه  أفضل،  حياة  عيش  في 

رؤية  في  تتمثل  التي  مقاصدنا  جوهر 

أفضل«،  لحياة  وتعليم  »صحة  المؤسسة 

بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  امتلكت  حيث 

جاسم الخيرية رؤية خاصة في بلورة أهدافها، 

في  االستدامة  مفهوم  تكريس  على  تقوم 

طابعا  اتخذت  التي  الخيرية  أعمالها  طبيعة 

الشعوب  تمكين  في  بجالء  ساهمت  تنمويا، 

المحتاجة من امتالك أدوات التطور، من خالل 

ببناء  فقامت  والتعليم،  الصحة  قطاعي  دعم 

األولية  الصحية  والمراكز  المستشفيات 

التدريب  ومراكز  التعليمية  والمجمعات 

األكثر  فالمجتمعات  والصناعي،  المهني 

صحة والمتعلمة تكون قادرة على إنتاج نهضة 

احتياجات  ومواكبة  لالرتقاء  قابلة  مستدامة 

العصر المتغيرة ومتطلبات سوق العمل.

عام اإلنجاز

مذكر  سعيد  السيد  أكد  المناسبة،  وبهذه 

الهاجري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم 

االستثنائية  أن  الخيرية،  جاسم  بن  وحمد 

أنه  في  تكمن   2021 تقرير  بها  يحظى  التي 

المؤسسة  بذلتها  التي  الجهود  حجم  يعكس 

مرحلة  بدء  إلى  باإلضافة  عاما،   20 مدار  على 

شهد   2021 العام  أن  خصوصا  الثمار،  قطف 

المشروعات  من  العديد  إنجاز  عن  الكشف 

على  والتعليم  الصحة  مجالي  في  الحيوية 

دخول  مقدمتها  وفي  الخارجي،  المستوى 

التأهيلية  للرعاية  جاسم  بن  حمد  مركز 

يعد  الذي  الخدمة،  غزة  قطاع  في  المتكاملة 

الصحية  المشروعات  نوعية  على  حيا  مثاال 

التي تنفذها المؤسسة، والقيمة المجتمعية 

أنها  خصوصا  خدماتها،  عن  الناتجة  الكبرى 

مجتمعيا.  لتمكينهم  اإلعاقة  ذوي  على  تركز 

أعمال  انتهاء  عن  أعلن  ذاته،  العام  وفي 

في  شريفة  بمستشفى  الخاصة  التشييد 

عملية  وبدء  المغربية  بالمملكة  مراكش 

التجهيز التي من المتوقع إنجازها في القريب 

االنتهاء  الماضي  العام  شهد  كذلك  العاجل. 

بمنطقة  التعليمي  المجمع  بناء  أعمال  من 

في  البنجاب  بإقليم  جهانغ  مدينة  في  بهراري 

مدرستين  من  المجمع  ويتكون  باكستان، 

للبنين،  واألخرى  للبنات  مخصصة  إحداهما 

وستوفر المدرستان فرص التعليم لما يقارب 

مؤسسة  احتفت  كذلك  وطالبة.  طالب   1200
العام  الخيرية خالل  جاسم وحمد بن جاسم 

أول دفعة من الطلبة من معهد  2021 بتخريج 
بوالية  الصناعي  للتدريب  جاسم  بن  حمد 

العمل  سوق  ودخولهم  الهند  في  ماهاراشترا 

المشروع  هذا  أهداف  ومن  مناطقهم،  ضمن 

الماهرة  للعمالة  المستمر  التدفق  ضمان 

بهدف  الصناعية  المهن  مختلف  في  والمؤهلة 

من  والحد  ونوعًا  كمًا  الصناعي  اإلنتاج  رفع 

البطالة بين الشباب. كما تواصل المؤسسة 

آل  جبر  بن  جاسم  الشيخ  مركز  أعمال  دعم 

األزرق  بمخيم  األولية  الصحية  للرعاية  ثاني 

في األردن، ويساهم هذا المركز بشكل كبير 

سكان  على  النزوح  وطأة  من  التخفيف  في 

المستوى  على  السوريين  اإلخوة  من  المخيم 

الصحي.

باإلشارة  حديثه  الهاجري  السيد  واختتم 

العام  المدير  الهيل  محمد  السيد  دور  إلى 

ساهم  الذي  الله،  رحمه  للمؤسسة  السابق 

مع المؤسسين في صياغة المسار الحضاري 

يحمل  الذي  الخيري  الصرح  لهذا  واإلنساني 

رؤية مميزة وأكثر شمولية تتمثل في »صحة 

المرتكز  لتشكل  أفضل«  لحياة  وتعليم 

مستقبال  عليه  البناء  يمكن  الذي  األساس 

خدمة  في  العطاء  من  المزيد  تقديم  في 

اإلنسانية.
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{ سعيد مذكر الهاجري

تقدير الشركاء 
كذلك شمل التقرير آراء العديد من الشركاء 

المستويين  على  المستفيدة  والجهات 

إبراهيم  السيد  عبر  حيث  والدولي،  المحلي 

تنظيم  لهيئة  العام  المدير  الدهيمي  عبدالله 

بها  خص  له،  كلمة  في  الخيرية  األعمال 

مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، أن 

المؤسسة قدمت نموذجا رائدا للعمل الخيري 

واإلنساني، في حين أكد سعادة السفير علي 

العام للهالل األحمر  بن حسن الحمادي األمين 

القطري على أهمية التعاون مع مؤسسة جاسم 

خدمة  سبيل  في  الخيرية  جاسم  بن  وحمد 

وصون كرامة اإلنسان، ومن جانبه أشار السيد 

التنفيذي  الرئيس  الكواري  أحمد  بن  يوسف 

التعاون  أثر  إلى  كلمته  في  الخيرية«  »قطر  لـ 

بين قطر الخيرية ومؤسسة جاسم وحمد بن 

جاسم الخيرية في تنفيذ مشاريع نوعية عبر 

العالم خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم. 

كذلك عبر عدد من الشركاء لمؤسسة جاسم 

التقرير  خالل  من  الخيرية  جاسم  بن  وحمد 

عن القيمة الحضارية واإلنسانية التي تتمتع 

أثر  وخلق  ودوليا  محليا  المؤسسة  أعمال  بها 

نوعي ومستدام في مجال العمل الخيرية، وفي 

مقدمتهم سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر 

آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية 

الجهود  تضافر  أهمية  أوضح  الذي  للسرطان، 

بالعمل  لالرتقاء  القطرية  المؤسسات  بين 

الدكتور  أكد  حين  في  واإلنساني،  الخيري 

للجمعية  التنفيذي  المدير  الحمق  عبدالله 

القطرية للسكري على أهمية تطوير الشراكات 

المجتمعية في تعزيز قيم التكافل اإلنساني، 

تجمع  التي  المثمرة  الشراكة  إلى  مشيرا 

جاسم  بن  وحمد  جاسم  بمؤسسة  الجمعية 

الخيرية كنموذج واقعي لهذا النهج الحضاري.

المدير  الحمد  سعاد  الدكتورة  أثنت  كما 

االجتماعية  الخدمات  إلدارة  التنفيذي 

مع  التعاون  على  الطبية  حمد  بمؤسسة 

الخيرية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة 

وأشادت  سنوات،   10 من  ألكثر  امتد  الذي 

رئيس  نائب  مصطفوي  إيمان  الدكتورة 

باألهمية  الطالب  لشؤون  قطر  جامعة 

قطر  جامعة  بين  الريادي  للتعاون  المتنامية 

والمؤسسة.

وعلى الصعيد الخارجي، عنون السيد سمير 

كودار رئيس جهة مراكش آسفي في المملكة 

المثمر  بالتعاون  الخاصة  مقالته  المغربية 

بين الجهة ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم 

العيش  من  اإلنسان  »تمكين  بـ  الخيرية 

وشاملة«،  مستدامة  تنمية  عبر  بكرامة 

كذلك أشادت السيدة عزيزة بو جريدة عضو 

نساء  جمعية  ورئيسة  المغربي  البرلمان 

مراكش بالدور الذي تقوم به مؤسسة جاسم 

المستوى  على  الخيرية  جاسم  بن  وحمد 

الحضاري واإلنساني وأنها مثال نوعي يعكس 

اإلنسانية،  لخدمة  الجادة  الشراكات  عمق 

رئيس  لبد  محمد  السيد  ألقى  حين  في 

على  الضوء  للرعاية  فلسطين  مبرة  جمعية 

للرعاية  جاسم  بن  حمد  لمركز  النوعي  األثر 

كبيئة  غزة  قطاع  في  المتكاملة  التأهيلية 

حاضنة لذوي اإلعاقة ومساهماته في تحسن 

ظروفهم الحياتية.

لقد تضمن الملف الخاص بالسادة الشركاء 

والمستفيدين ضمن التقرير السنوي العديد 

دور  تؤكد  التي  المقاالت  من  العديد  من 

الخيرية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة 

الشراكات  بناء  وأهمية  الخيري  الحقل  في 

عقدين  خالل  ببنائها  المؤسسة  قامت  التي 

من الزمن.

أصدرت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية 
تقريرها السنوي الذي يتزامن هذا العام مع مرور 20 

عاما على تأسيسها تحت شعار »أثر تنموي مستدام«، 
حيث تضمن التقرير محورين، استعرض األول إنجازات 

المؤسسة منذ انطالق أعمالها عام 2001 حتى عام 2021، 
كما تضمن نبذة عن مسيرة الشيخ جاسم بن جبر بن 

محمد آل ثاني رحمه الله ومآثره الجليلة محليا وخارجيا، 
حيث تم إنشاء المؤسسة بناء على وصية الثلث التي 

أوصى بها المغفور له بإذن الله وعرفت آنذاك بمؤسسة 
الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الخيرية التي شكلت 

اللبنة األساس في نهوض هذا الصرح الخيري واإلنساني 
الذي أضاف له معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل 

ثاني العضو المؤسس دعمًا شخصيًا،على مدار الـ20 عاما 
الماضية، فأصبح اسمها كما هو اليوم »مؤسسة جاسم 
وحمد بن جاسم الخيرية«، وقد بلغت تكلفة مشاريعها 

اإلجمالية أكثر من 543,487,000 ريال واستفاد منها 
حوالي 13 مليون إنسان حول العالم. 

الدوحة          $

معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: 
المؤسسة تسعى لتكريس نهج تنموي مستدام في 

العديد من المجاالت كاإلسكان والصحة والتعليم

سعيد مذكر الهاجري: 
التقرير يعكس حجم 
الجهود التي بذلتها 
المؤسسة على مدار 

»20« عاما وبدء 
مرحلة قطف الثمار

الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني: 
مشاريع المؤسسة ساهمت بجالء في تمكين 

الشعوب المحتاجة من امتالك أدوات نهضتها 

{ معهد حمد بن جاسم للتدريب الصناعي بالهند

بلغ عدد 
المستفيدين 
من مشاريع 

المؤسسة 
حوالي »13« 

مليون إنسان 
حول العالم

القيمة اإلجمالية 
لمشاريع 

المؤسسة 
أكثر من 

 »543,487,000«
ريال على مدار 

»20« عاما
{ غالف التقرير السنوي
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حول عرض المهارات العالجية السريرية

طالبة بـ »الصيدلة« 
تفوز في مسابقة إقليمية

)ذاتــيــة،   S.O.A.P مسابقة  أول  عــقــدت 

بتنظيم  خــطــة(  تــقــيــيــم،  مــوضــوعــيــة، 

الوريدي  الحقن  برنامج  طــاب  نــادي  من 

الخليج  جامعة  فــي  الــوريــديــة  والتغذية 

ــة، وقــــد تـــم إطـــــاق هــــذا الـــنـــادي  ــي ــب ــط ال

قبل  مــن   2021 أكــتــوبــر   28 فــي  الــطــابــي 

الخليج  جــامــعــة  فـــي  الــصــيــدلــة  كــلــيــة 

الطبية، ويهدف إلى تشجيع الطاب على 

الــفــرص لبناء  االســتــفــادة مــن 

وفتح  القيادية  مهاراتهم 

مع  للتواصل  األبـــواب 

الصيدلة  ممارسي 

ـــن  ـــي ـــرف ـــت ـــح ـــم ال

واإلداريــــــــــيــــــــــن 

وأســــــــــــاتــــــــــــذة 

الـــصـــيـــدلـــة فــي 

جــمــيــع أنـــحـــاء 

وتشمل  العالم، 

فـــــــــــرص بـــــنـــــاء 

ممارسة  الــمــهــارات 

والصيدلة  الصيدلة 

الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى األدلـــــة 

واإلرشاد وغيرها الكثير.

 S.O.A.P مسابقة  مثلت 

فرصة رائعة لعرض المهارات السريرية، 

حيث إن توثيق S.O.A.P هو جزء مهم من 

المسابقة  وتألفت  السريرية،  الممارسة 

الصيدلة  طاب  من  اثنين  مع  فرق   10 من 

من  أعلى،  أو  الرابعة  المهنية  السنة  في 

جميع  فــي  المختلفة  الصيدلة  كليات 

أنحاء العالم.

الرابعة  المهنية  السنة  طالبة  وشاركت 

حــلــيــمــة ســعــديــة مـــن كــلــيــة الــصــيــدلــة 

جامعة  في  الطبية  التخصصات  بتجمع 

نفيس  زميلتها:  مع  جنب  إلى  جنًبا  قطر 

الخامسة  السنة  في  صيدلة  طالبة  وهي 

حصلتا  وقد  الطبية،  الخليج  جامعة  في 

المسابقة،  ــذه  ه فــي  األول  الــمــركــز  على 

لــمــدة يومين  الــمــســابــقــة  ــدت  ــت ام حــيــث 

وتكونت من جولتين. 

في الجولة األولى، تم تزويد المتسابقين 

بحالة سريرية متكاملة وُطلب منهم إعداد 

وتقديمها  شاملة  صيدالنية  رعاية  خطة 

الطاب  واستخدم  ساعتين.  غضون  في 

التوصيات  لتقديم  الصلة  ذات  الــمــوارد 

المناسبة للعديد من المشاكل المتعلقة 

باألدوية التي يعاني منها المريض، وتمكن 

الدرجات  أعلى  على  الحصول  من  الطاب 

ــذه الــجــولــة، ثــم أصــبــحــوا مؤهلين  فــي ه

للجولة الثانية مع فريقين آخرين. 

قدم  المسابقة،  مــن  الــثــانــي  الــيــوم  وفــي 

ــاب حــالــة الــمــريــض مع  ــط ال

دقائق،   5 في  توصياتهم 

ــة  ــول ــج وفـــــي هـــــذه ال

بــنــاًء  التقييم  تــم 

عـــلـــى مــهــاراتــهــم 

ــــرض  ــــع ــــــي ال ف

)الــــتــــعــــاطــــف 

الــلــفــظــي وغــيــر 

الــــــلــــــفــــــظــــــي 

والـــشـــخـــصـــي، 

والــمــهــنــيــة بــيــن 

ــفــريــق(،  أعـــضـــاء ال

وإثـــــبـــــات الــمــعــرفــة 

ـــــاج الـــــــدوائـــــــي  ـــــع ـــــال ب

واســـتـــخـــدام األدلـــــة لــدعــم 

على  نرد  وكيف  إجاباتنا، 

أسئلة الحكام.

ــه بــهــذه الــمــنــاســبــة، قــال  وفـــي تــصــريــح ل

كلية  عميد  عــلــعــالــي،  فـــراس  الــدكــتــور 

الصيدلة في جامعة قطر: »أنا فخور حقا 

جودة  على  تؤكد  ألنها  طابنا،  بإنجازات 

يركز  الذي  التجريبي  والتدريب  التعليم 

المنظمة  نشكر  كــمــا  الــمــريــض،  عــلــى 

ـــذه الــفــرص  الــمــضــيــفــة لــتــقــديــم مــثــل ه

القيمة لطابنا«.

من جانبها، قالت الطالبة حليمة سعدية: 

لكليتي  للغاية  ممتنة  أنني  أوضح  أن  »أود 

وأعضاء هيئة التدريس الذين دربونا على 

طــوال  الفعالة   S.O.A.P بوثائق  القيام 

ألنني  سعيدة  أنــا  األكاديمية،  سنواتنا 

إلى  المعرفة  هذه  في  التقدم  من  تمكنت 

األمام والنجاح في هذه المسابقة«.

الدوحة           $

خالل فعالية »سلسلة المالمح البارزة للبحوث الرئيسية«

جامعة حمد بن خليفة 
تستعرض مشاريعها البحثية

للبحوث  الرئيس  نائب  مكتب  عقد 

بجامعة حمد بن خليفة النسخة الثانية 

البارزة  المامح  »سلسلة  فعالية  من 

الضوء  لتسليط  الرئيسية«  للبحوث 

وعرض  للجامعة  المؤسسي  التميز  على 

المشاريع البحثية التي تجريها الجامعة 

حالًيا. 

جامعة  التزام  السلسلة  هذه  وتوضح 

متعددة  البحوث  بإجراء  خليفة  بن  حمد 

المتوافقة  والتعاونية  التخصصات 

في  اإلستراتيجية  البحوث  مجاالت  مع 

العامة  والغايات  األهداف  ومع  الجامعة 

لمؤسسة قطر.

التي  االفتتاحية  الكلمات  أعقاب  وفي 

ألقاها الدكتور ريتشارد أوكينيدي، نائب 

رئيس جامعة حمد بن خليفة للبحوث؛ 

والدكتور رشيد زافو، مدير أول التخطيط 

الباحثون  عرض  بالجامعة،  والبحوث 

المشاريع  في  المشاركون  الرئيسيون 

بن  حمد  جامعة  تجريها  التي  البحثية 

خليفة مشاريعهم المهمة والمبتكرة. 

في  ُمنحت  التي  المشاريع،  وُتظهر 

الرئيسية  البحوث  منحة  برنامج  إطار 

للبحوث،  الرئيس  نائب  لمكتب  التابع 

البحثية  القوة  مواطن  تطوير  يتم  كيف 

مجاالت  في  خليفة  بن  حمد  لجامعة 

والعلوم  االصطناعي  والذكاء  اآللي  التعلم 

الحيوي؛  والطب  الرقمية  اإلنسانية 

للتأثير  فرص  وتوفير  االحتياجات  لتلبية 

الصعيدين  على  واالقتصادي  االجتماعي 

المحلي والعالمي.

ديفرو،  ريختر  صوفي  الدكتورة  مت  وقدَّ

العلوم  كلية  في  المشارك  األستاذ 

بعنوان  مشروًعا  واالجتماعية،  اإلنسانية 

الرقمية  والتكنولوجيا  القسرية  »الهجرة 

من  متعاونين  مع  باالشتراك  والصحة«، 

معهد قطر لبحوث الحوسبة. 

التخصصات  متعددة  الدراسة  وتتناول 

إيطاليا  في  السوريين  الاجئين  ألوضاع 

المهملة  ولكن  الحيوية،  الروابط  واليونان 

الصحة  بين  األحيان،  من  كثير  في 

الهجرة  سياق  في  الرقمية  والتكنولوجيا 

القسرية والنزوح.

األستاذ  شنايدر،  ينس  الدكتور  وُيجري 

بحًثا  والهندسة،  العلوم  بكلية  المساعد 

متعددة  تعليمية  »أداة  تطوير  أجل  من 

الوسائط لتاريخ قطر«. وسوف ُيستخدم 

الفريد  التفاعلي  التعليمي  البرنامج  هذا 

شاملة  بأداة  المدارس  طاب  لتزويد 

بالتعاون  قطر،  دولة  تاريخ  الستكشاف 

مع قسم الدراسات الشرق أوسطية بكلية 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

الدوحة           $

{ الطالبة الفائزة حليمة سعدية 

ينظمها ديوان الخدمة المدنية

وزارة الرياضة تواصل مقابالت التوظيف

الخدمة  ديوان  جهود  ضمن  ذلك  يأتي 

المقابات  إجراء  على  بالعمل  المدنية 

من  عدد  مع  وظائف  على  المتقدمين  مع 

الديوان  يقوم  حيث  الحكومية،  الجهات 

على  المرشحين  تدريب  على  بالعمل 

والمقابات  الذاتية  السيرة  صياغة  مهارات 

أليام  الدورات  تلك  وتستمر  الوظيفية، 

وذلك  المقابات،  الجتياز  تهيئتهم  بهدف 

مهاراتهم  إبراز  من  تمكينهم  بغرض 

والحصول  المقابات،  الجتياز  وقدراتهم 

العلمي  المؤهل  مع  تتوافق  وظيفة  على 

والمهارات.

من  المدنية  الخدمة  ديوان  وطلب 

على  للحصول  المتقدمين  المواطنين 

رغبة  حال  في  أنه  حكومية،  وظائف 

الترشيح  طلب  بإلغاء  للوظيفة  المتقدم 

ينصح  كوادر،  منصة  عبر  وظيفة  على 

من  بداًل  الحاسوب  جهاز  باستخدام 

االستخدام  لسهولة  وذلك  الجوال،  الهاتف 

البيانات بشكل صحيح. وإدخال جميع 

والتـطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  وأكد 

األخيرة  الفترة  خال  يعكف  أنه  الحكومي 

الخطط  وإعداد  الدراسات  إجراء  على 

توظيف  عمليات  في  نقلة  ستحدث  التي 

من  وذلك  عمل،  عن  الباحثين  المواطنين 

المخصصة  »كوادر«  منصة  تطوير  خال 

وظائف،  عن  الباحثين  وترشيح  لمساعدة 

تسهيل  تلك  التطوير  عملية  تشمل  حيث 

الوصـول إلى الوظـــيفة المطلوبة وفي نفس 

عن  الباحث  رغبة  تسجيل  تسهيل  الوقت 

بإشراف  التحديثات  تلك  تمت  وقد  عمل. 

عبدالعزيز  السيد  سعادة  من  ومتابعة 

بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة 

يسعى  الذي  الحكومي،  والتطوير  المدنية 

إلى  عمله  مهام  لتوليه  األول  اليوم  ومنذ 

على  والقضاء  التوظيف  عمليات  تيسير 

أي معوقات أو شكاوى، بل ويستمع إلى أية 

مقترحات من شأنها أن تساهم في التطوير 

الباحثين عن  المواطنين وبخاصة  وتخدم 

عمل.

تحديثات  التوظيف  ملف  يشهد  وسوف 

المقبلة  الفترة  خال  عديدة  وتطويرات 

وظائف  عن  الباحثين  على  باإليجاب  تعود 

والخريجين الجدد من أجل المساهمة في 

نهضة الباد.

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  وكان 

الحكومي، قد أطلق مبادرة جديدة بالتعاون 

بعنوان  الحكومية  الجهات  مختلف  مع 

لتيسير  وذلك  السريع«  التوظيف  »حملة 

الباحثين عن عمل  إجراءات مقابلة  عملية 

المرشحين للعمل في الجهات الحكومية.

تسريع  جهود  ضمن  المبادرة  هذه  تأتي   

القطاع  في  القطريين  توظيف  عملية 

تنمية  إدارة  تواصل  حيث  الحكومي، 

الخدمة  بديوان  الوطنية  البشرية  الموارد 

جهودها  الحكومي،  والتطوير  المدنية 

مقابات  لتنظيم  المستمر  التنسيق  في 

المرشحين  للباحثين  وظيفية  ولقاءات 

إعداد  مهارات  على  تدريبهم  مع  للعمل 

المقابات  واجتياز  الذاتية  السيرة 

حالة  متابعة  إلى  باإلضافة  الوظيفية، 

للتوظيف  الوطنية  المنصة  عبر  الطلبات 

)كوادر( وإجراء الازم بشأنها بالتنسيق مع 

المعنية. الجهات 

واصل ديوان الخدمة المدنية 
والتطوير الحكومي تنظيم 

مقابالت توظيف مع مجموعة 
من مرشحي منصة كوادر، 

ضمن حملة التوظيف 
السريع في مقر وزارة الرياضة 

والشباب، والتي تعد إحدى 
الجهات الداعمة آللية توظيف 

القطريين، بحضور ممثل 
من ديوان الخدمة المدنية 

والتطوير الحكومي، وتم 
تسليم مستندات التعيين 

لمن تمت الموافقة عليهم 
بعد المقابلة مباشرًة.

تسليم مستندات التعيين لمن تمت الموافقة عليهم

الدوحة           $

نظمها مركز دراسات النزاع

ندوة حول تجربة المنظمات اإلنسانية القطرية

تنظيم  هيئة  من  ممثلين  وجمعت 

وقطر   ،)RACA( الخيرية  األعمال 

األحمر  الهال  وجمعية   ،)QC( الخيرية 

في  ا 
ًّ

دولي وخبيًرا   ،)QRCS( القطري 

أعمال  جدول  واشتمل  اإلنساني.  الشأن 

ألقاها  افتتاحية  كلمة  على  الندوة 

مركز  مدير  الكحلوت،  غسان  الدكتور 

دراسات النزاع والعمل اإلنساني، تبعتها 

الخيرية  األعمال  تنظيم  هيئة  مداخلة 

العام  المدير  مكتب  مستشار  ألقاها 

األنصاري،  الله  عبد  علي  السيد  للهيئة 

ألقاها  القطري  األحمر  الهال  ومداخلة 

للجمعية  العام  األمين  السفير  سعادة 

الحمادي،  حسن  بن  علي  السيد 

ألقاها  الخيرية  قطر  منظمة  ومداخلة 

مساعد  الغامدي،  علي  محمد  السيد 

الحوكمة  لقطاع  التنفيذي  الرئيس 

الخبير  ومداخلة  الخيرية،  قطر  في 

اإلقليمي  والمدير  اإلنساني  العمل  في 

لتنسيق  المتحدة  األمم  لمكتب  السابق 

األوسط  الشرق  في  اإلنسانية  الشؤون 

وشمال أفريقيا، الدكتور إياد نصر. 

من  واسًعا  حضوًرا  الندوة  شهدت  وقد 

اإلنساني  المجال  في  الممارسين 

والخبراء  األكاديميين  والباحثين 

الماجيستير  وطلبة  واألجانب  العرب 

من  وغيرهم  العربية،  الدول  مختلف  من 

األفراد المهتمين بدراسات النزاع والعمل 

رّحب  البداية  في  والخيري.  اإلنساني 

بالمشاركين،  الكحلوت  غسان  الدكتور 

يأتي  الندوة  هذه  انعقاد  أن  مؤكًدا 

انسجاًما مع مبادئ مركز دراسات النزاع 

المتمثلة  التوجيهية،  اإلنساني  والعمل 

والمشاركة  السياق  بين  التوفيق  في 

العمل  مرونة  تطوير  أجل  من  والتعاون 

الكحلوت  الدكتور  قّدم  وقد  اإلنساني. 

اإلنساني  للمشهد  معمًقا  ا 
ًّ

نظري تأطيًرا 

العالمي، باإلضافة إلى المنطقة العربية 

الخليجي.  التعاون  مجلس  ومنطقة 

والتحّوالت  التطورات  أّن  إلى  وأشار 

السياسية التي سارت بوتيرة متسارعة 

في  واضحة  آثار  لها  كان  العالم  حول 

المجال اإلنساني وغيرت من مامحه. 

عبد  علي  السيد  رّكز  مداخلته،  وفي 

المدير  مكتب  مستشار  األنصاري،  الله 

الخيرية،  األعمال  تنظيم  لهيئة  العام 

تمويل  على  طرأت  التي  التغييرات  على 

خال  القطرية  اإلنسانية  المنظمات 

-2017 عامي  بين  الخليجية  األزمة 

من  العديد  ظهور  من  الرغم  وعلى   2021k
فتأثيرها  المحلية،  للوكاالت  التحديات 

المانحين  ثقة  بسبب  محدوًدا  كان 

بعمل المنظمات القطرية.

وتابعت الندوة أعمالها بكلمة للسيد علي 

للهال  العام  األمين  الحمادي،  حسن  بن 

األحمر القطري، الذي قدم لمحة تاريخية 

ومن  القطري،  األحمر  الهال  جمعية  عن 

التي  السامة  تحديات  استعرض  ثم 

العاملة  والوكاالت  المنظمات  واجهت 

بسبب  والخيري  اإلنساني  المجال  في 

19، وهو ما أضعف من  جائحة كوفيد - 

واإلغاثة  المساعدة  تقديم  على  قدراتها 

والضعيفة.  الهشة  للمجتمعات 

الدولي  للتعاون  التنفيذي  المدير  وسّلط 

علي   lالسيد الخيرية،  قطر  بمنظمة 

االرتفاع  على  الضوء  الغامدي،  محمد 

المتزايد في االحتياجات اإلنسانية حول 

الصراعات  بؤر  النتشار  نتيجة  العالم 

وجائحة  المناخ،  تغير  وخطر  العالمية، 

أشاد  السياق  هذا  وفي   .-19 كوفيد 

التكيف  على  قطر  دولة  بقدرة  الغامدي 

مع البيئة السياسية المتغيرة والحفاظ 

على عملها اإلنساني والتنظيمي.

تواصلت أعمال الندوة بمداخلة للدكتور 

اإلنساني  العمل  في  الخبير  نصر،  إياد 

األمم  لمكتب  السابق  اإلقليمي  والمدير 

اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 

أفريقيا،  وشمال  األوســـط  الشــــرق  في 

مجلس  دول  أزمة  آثار  ناقش  الذي 

إلى  أدت  التي  الخليجي  التعاون 

للمساعدات  مجزأ  إقليمي  نهج  سلوك 

اإلنسانية، ينصح نصر المنطقة بإعادة 

أجل  من  بعض  مع  بعضها  عاقاتها  بناء 

جماعية  إنسانية  استراتيجية  تعزيز 

بصابة  نصر  أشاد  كمــا  ومفيــدة، 

وأشـــاد  الخليـــج  أزمـــة  خال  قطـــر  دولة 

الخيري  القطاع  إنعاش  في  بجهودها 

واإلنساني.

نّظم مركز دراسات النزاع 
والعمل اإلنساني، بالتعاون مع 

هيئة تنظيم األعمال الخيرية 
بدولة قطر، ندوًة حملت 

عنوان »إنقاذ الجوهر: تجربة 
المنظمات اإلنسانية القطرية 

في التكّيف مع المشهد 
اإلقليمي المتغّير«، وذلك 

بتاريخ 12 يونيو 2022. ورسمت 
الندوة، التي ُعقدت في مركز 

دراسات النزاع والعمل اإلنساني 
بمعهد الدوحة للدراسات 

العليا، صورة عامة لتأثيرات 
المشهد اإلقليمي المتغير 

في عمل المنظمات اإلنسانية 
في قطر، 

مناقشة تأثيرات المشهد اإلقليمي المتغير في عملها

الدوحة           $
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بحضور رئيسة وزراء جمهورية مولدوفا

تدشين الركن المولدوفي في »كتارا«

جافريليتسا  نتاليا  السيدة  دولة  بحضور 

دشن  مولدوفا،  جمهورية  وزراء  رئيسة 

إبراهيم  بن  خالد  الدكتور  األستاذ  سعادة 

العامة  المؤسسة  عام  مدير  السليطي 

المولدوفي  الركن  »كتارا«  الثقافي  للحي 

والعشرين  الخامسة  بالذكرى  احتفاء 

جمهورية  الدبلوماسية بين  العالقات  إلقامة 

التدشين  حضر  وقد  قطر،  ودولة  مولدوفا 

سفير  تسفركون  فيكتور  السيد  سعادة 

الدكتور  وسعادة  قطر،  لدى  مولدوفا 

الدولة  وزير  الكواري  العزيز  عبد  بن  حمد 

كبير  وعدد  الوطنية،  قطر  مكتبة  ورئيس 

وممثلي  السفراء  السعادة  أصحاب  من 

الدبلوماسية.  البعثات 

بالقرب  يقع  والذي  المولدوفي  الركن  ضم 

اإليطالي، قطعة فنية  من مطعم لوفيزوفيو 

نحو  »معا  بعنوان  البرونز  من  مصنوعة 

وازدهار  نمو  إلى  إشارة  في  المستقبل« 

البلدين. بين  العالقات 

العالم  »صورة  معرض  افتتاح  تم  م  ثَّ ومن 

 47 المبنى  في  والمعادن«،  الحجر  في 

قطعة   28 المعرض  ضم  وقد   ،2 معرض 

تنوعت  مولدوفا.  من  فنانين  لسبعة  فنية 

وصنع  وأفكارها،  أشكالها  في  القطع 

والصلب  والجرانيت  البرونز  من  معظمها 

واأللمونيوم.

وأشادت دولة رئيسة وزراء مولدوفا بالجهود 

ومن  الفعاليات،  هذه  تنظيم  في  المبذولة 

تزداد  كتارا:  عام  مدير  سعادة  قال  جانبه 

الشعوب  وتنفتح  الدول  بين  الروابط 

هذا  بمثل  البعض  بعضها  ثقافات  على 

الفعاليات، فالثقافة هي الركيزة األساسية 

وإحداث  بالشعوب  للنهوض  األول  والمفتاح 

التقارب بينها، مشيرا إلى أن الحي الثقافي 

واإلمكانيات  الجهود  كل  كرس  كتارا 

التقارب بين الشعوب ومد جسور  لتحقيق 

التواصل بينها، منوها إلى ان كتارا تتعاون 

لدى  المعتمدة  السفارات  مختلف  مع 

ملتقى  تكون  ألن  رسالتها  لتحقيق  الدولة 

والمبدعين. لإلبداع  ومظلة  الثقافات 

 بدوره شكر سعادة سفير مولدوفا القائمين 

على المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا 

سبيل  في  قدموه  الذي  الدعم  كل  على 

بعمق  مشيدا  الفعاليات  هذه  تنظيم 

قطر  ودولة  مولدوفا  جمهورية  بين  العالقات 

وتمنى لها مزيدا من التطور واالزدهار.

وأن  سبق  »كتارا«  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

نظمت مع سفارة مولدوفا لدى قطر العديد 

منها  نذكر  المشتركة،  الفعاليات  من 

الموسيقية  الفرقة  عرض   2014 العام  في 

وعرض  إيفو  فاسيل  الشعبية  المولدوفية 

العام  في  مولدوفا  في  الموسيقى  أكاديمية 

38 لوحة فنية  ومعرض اتصاالت الذي ضم 

مولدوفا في  الفنانين  ألشهر 

العامة  المؤسسة  نّظمت   ،2020 العام  وفي 

للحي الثقافي »كتارا« معرًضا فنًيا بعنوان 

والمستقبل«  والحاضر  الماضي  في  »قطر 

في  النعيمي  عيسى  علي  القطري  للمصور 

مولدوفا،  بجمهورية  الوطني  الفن  متحف 

في  العالم  »صورة  معرض  أن  إلى  يشار 

من  للزوار  أبوابه  يفتح  والمعادن«  الحجر 

حتى  مساء،   10 وحتى  صباحا   10 الساعة 

.2022 يونيو   28

االحتفاء بمرور »25« عاما على العالقات الدبلوماسية بين البلدين

اف���ت���ت���اح م���ع���رض ص�����ورة ال���ع���ال���م ف���ي ال��ح��ج��ر وال���م���ع���ادن
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عالمة لغويات اجتماعية ب� »كارنيجي ميلون«:

»4« أسباب وراء العزوف عن اللغة العربية
إبراهيم،  زينب  الدكتورة  تشير 

بجامعة  العربية  اللغة  دراسات  أستاذ 

وعالمة  قطر  في  ميلون  كارنيجي 

عالقة  وجود  إلى  االجتماعية،  اللغويات 

العربية  اللغة  تراجع  بين  ارتباط 

العربي  الشباب  ورفض  الفصحى 

كمتلقين  اليوم  يعيشونهم  الذي  للواقع 

في  قدم  موطئ  لهم  ليس  مستهلكين  أو 

زينب  الدكتورة  وتقول  العالم.  خريطة 

العربية  اللغة  له  تتعرض  »ما  إبراهيم: 

تتعرض  عما  يختلف  ال  اليوم  الفصحى 

له اللغات األخرى في جميع أنحاء العالم، 

كون  في  تكمن  الحقيقية  المشكلة  ولكن 

التحدث  على  يصرون  العرب  بعض 

العربية،  يعرفون  ال  كأنهم  باإلنجليزية 

يستسيغون  ال  ألنهم  إنكار،  محاولة  وهذه 

هذا الواقع أو يجدون صعوبًة في تقبله«. 

اللغة  »باتت  زينب:  الدكتورة  وتضيف 

أو  العالمية  اللغة  تمثل  اليوم  اإلنجليزية 

المعيارية السائدة المتفق على التواصل 

بها في أي محفل دولي. في المقابل نجد 

ال  العربي  العالم  في  األفراد  من  الكثير  أن 

البعض  فكون  باإلنجليزية،  يتحدثون 

معروفة  ظاهرة  هي  اإلنجليزية  يستخدم 

تقتصر  وال  كله،  العالم  في  تحدث 

من  الكثير  أن  كما  العربية،  اللغة  على 

من  كلمات  عليها  دخلت  األخرى  اللغات 

بحق  اعتبارها  يمكن  التي  اإلنجليزية، 

نجد  أن  الطبيعي  فمن  العصر..  لغة 

اإلنجليزية  يستخدمون  العرب  بعض 

نسميه  بما  العمل،  مكان  في  مثال 

فأسلوب  العمل.  لمتطلبات  استجابة 

اإلنجليزية،  باللغة  أسهل  يكون  تعبيرك 

لإلنجليزية  أبناءنا  نعرض  كنا  إذا  ولكن 

لهم  رسالتنا  أن  ندرك  أن  فيجب  فقط، 

ستعني أن اللغة اإلنجليزية هي األساس 

ومن خاللها يكتسبون ثقافة هذه اللغة«.

إبراهيم أسباب  الدكتورة زينب  وتقصت 

العربية  باللغة  الطالب  مستوى  ضعف 

ألفا  فيه  شارك  بحث  إطار  في  الفصحى، 

قطر  من  كل  بجامعات  وطالبة  طالب 

إلى  وتوصلت  العربية.  مصر  وجمهورية 

الطالب  عن  المناهج  ُبعد  أسباب  أحد  أن 

اللغة  مناهج  بأن  يشعر  الطالب  أن  هو 

العربية بعيدة عن حياته وواقعه. 

بطريقة  فيتعلق  الثاني  السبب  أما 

لم  التي  العربية  اللغة  تدريس 

في  الحديثة  المناهج  تواكب  تعد 

زينب:  الدكتورة  تقول  التدريس. 

في  اإلنسانية  والدراسات  »األبحاث 

جديدة  بطرق  لنا  أتت  التدريس  مجال 

ُمطَبقة  غير  لكنها  التدريس  عملية  في 

والسبب  العربية«.  اللغة  صفوف  في 

دراسات  أستاذة  تقول  حسبما  الثالث، 

ميلون  كارنيجي  بجامعة  العربية  اللغة 

على  اللغة  أساتذة  تركيز  فهو  قطر،  في 

ذلك  وتوضح  العربية،  اللغة  في  النحو 

جزء  النحو  أن  المؤكد  »من  بقولها: 

ليس  لكنه  العربية،  اللغة  في  أساسي 

ال  التدريس  أن  عن  ناهيك  اللغة،  كل 

األصلية،  المواد  استخدام  من  يستفيد 

برامج  إلى  يستمع  ال  الطالب  أن  بمعنى 

أو نشرات األخبار بالفصحى على سبيل 

أما  التعليمية،  الناحية  من  هذا  المثال. 

في  مشكالت  فتواجهنا  أخرى  ناحية  من 

العربية  المجتمعات  في  السائد  الفكر 

مقارنة  ُمهمة  غير  العربية  اللغة  بأن 

أمام  األبواب  ستفتح  التي  باإلنجليزية 

جيدة،  وظائف  على  للحصول  أبنائهم 

أن  نفسه  الوقت  في  يغفلون  أنهم  غير 

الكثير من الوظائف المرموقة في الهيئات 

تتطلب  الخارجية  وزارة  أو  الحكومية 

إجادة اللغة العربية وإتقانها«.

الدوحة           $

الحائز على جوائز عالمية

طالب مؤسسة قطر 
يتألقون في عرض »شوتايم«

عشرات  تخللتهما  عامين  مرور  بعد 

بثالث  الفوز  وعقب  التدريبية  الحصص 

جائحة  تحديات  وتجاوز  عالمية  جوائز 

ومعلمي  طالب  من  عدد  أدى  مسبوقة،  غير 

الفني  عملهم  قطر  مؤسسة  مدارس 

على  وذلك  »شوتايم«،  الرائع  الموسيقي 

التعليمية  المدينة  في  المسرح  خشبة 

بعد  مرة  ألول  الحضور  مكتمل  جمهور  أمام 

بجائحة  المتعلقة  االحترازية  القيود  رفع 

»كوفيد - 19«.

يجمعهم  ممن  والمعلمون  الطالب  قام  وقد 

المسرحية  بالفنون  الشغف 

كلل  بال  عملوا  والذين  اإلبداعي  والتعبير 

المسرحية  التدريبات  على  أشهر  طوال 

المجتمع  أفراد  بدعوة  الكواليس  وخلف 

لعرض  أدائهم  بمشاهدة  لالحتفال 

خشبة  على  مرة  ألول  الفني  »شوتايم« 

وصفها  تجربة  لهم  قدموا  حيث  المسرح، 

الحضور بأنها »ال ُتنسى«. 

التي  االفتتاحية  الموسيقى  وهّيأت 

الفلهارمونية،  قطر  أوركسترا  عزفتها 

اإلضاءة  جانب  إلى  قطر،  مؤسسة  عضو 

العرض،  أجواء  المدهشة  المسرحية 

الثقافات  من  فريًدا  مزيًجا  الحضور  وشّكل 

أمور  أولياء  بين  تنوعوا  والجنسيات، 

ومعلمين، وهتفوا ألطفالهم وطالبهم مع بدء 

العرض المسرحي.

الثالث  الصف  من  الطالب  وقدم 

إلى  عشر،  الثاني  الصف  وحتى 

مختلف  من  معلميهم  جانب 

مدارس مؤسسة قطر، مجموعة 

الفنية  العروض  أشهر  من 

ويكيد،  ذلك  في  بما  الموسيقية 

سبراي،  وهير  وآني،  وأوليفر، 

وذلك  وماتيلدا،  بوبينز،  ماري 

مكثفة  تدريبية  حصص  بعد 

قّدمها ستيف وجاين غريفيث، 

وكريستوفر  اإلبداعي،  الفريق 

الحركات  مصمم  بايبر، 

أشهر  مدار  على  اإلبداعية 

استعداًدا إلطالق العرض على 

خشبة المسرح.

الدوحة           $

{ د. زينب إبراهيم
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فلسطين تطالب بـ »ضغط حقيقي« على االحتالل لوقف انتهاكاته

اعتقاالت بالضفة والقدس.. واقتحام لألقصى

الخارجية  وزارة  طالبت  قنا-  الله-  رام 

الفلسطينية، أمس، اإلدارة األميركية بممارسة 

ضغط حقيقي على حكومة االحتالل اإلسرائيلي 

التي  الجانب  أحادية  اإلجراءات  جميع  لوقف 

خلق  خاللها  من  وتحاول  االحتالل  بقوة  تمارسها 

االستعمارية،  مصالحها  تخدم  جديدة  وقائع 

يلزم  ما  التخاذ  الدولي  األمن  مجلس  دعت  كما 

من اإلجراءات لضمان تنفيذ قراراته وفي مقدمتها 

القرار 2334.

وجرائم  انتهاكات  لها،  بيان  في  الوزارة،  وأدانت 

والمستوطنين  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات 

ومنازلهم  وممتلكاتهم  وأرضهم  المواطنين  ضد 

ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها 

القدس الشرقية، وقطاع غزة.

بيانها،  في  الفلسطينية،  الخارجية  وشددت 

على أن إفالت إسرائيل من المساءلة والمحاسبة 

القانون  فوق  كدولة  التصرف  على  يشجعها 

الخروقات  من  المزيد  ارتكاب  في  والتمادي 

الجسيمة للقانون الدولي وعدم الوفاء بالتزاماتها 

االحتالل  حكومة  الوزارة  وحملت  احتالل.  كقوة 

االنتهاكات  عن  والمباشرة  الكاملة  المسؤولية 

والجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني 

على  ومخاطرها  ومقدساته،  وممتلكاته  وأرضه 

وحذرت  برمتها،  والمنطقة  الصراع  ساحة 

المشهد  هذا  مع  الدولي  التعامل  مغبة  من 

اعتيادي  كأمر  العنيف  العنصري  »االستعماري 

بات واقعا مسلما به وال يستدعي التوقف الجدي 

تحقيق  فرص  على  ومخاطره  تداعياته  إزاء 

وقرارات  الدولي  القانون  وعلى  جهة،  من  السالم 

الشرعية الدولية من جهة أخرى«.

من جهة أخرى نفذت قوات االحتالل، أمس، حملة 

المحتلة  الغربية  الضفة  في  واسعة  اعتقاالت 

المستوطنين  اقتحام  مع  تزامنت  والقدس، 

الصيادين  طالت  واعتداءات  األقصى،  للمسجد 

في بحر قطاع غزة.

االحتالل  قوات  اعتقلت  الخليل،  مدينة  ففي 

من  بالقرب  تواجده  أثناء  عمرو،  عيسى  الشاب 

بوابة الحرم اإلبراهيمي، وفق مصادر محلية.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات االحتالل الشاب أحمد 

رائد برهم )20 عاما(، أثناء مروره على حاجز طيار 

بالقرب من البلدة.

عشرات  اقتحم  المحتلة،  القدس  وفي 

المستوطنين، أمس، المسجد األقصى المبارك 

قوات  حماية  تحت  المغاربة،  باب  جهة  من 

االحتالل.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين 

جوالت  ونفذوا  األقصى،  المسجد  اقتحموا 

في  عنصرية  تلمودية  طقوسا  وأدوا  استفزازية، 

حول  مزورة  شروحات  إلى  واستمعوا  باحاته، 

»هيكلهم«، تحت حماية شرطة االحتالل.

وعن إجمالي عدد المقتحمين للمسجد األقصى 

في الفترة الصباحية أمس، أفادت إدارة المسجد 

األقصى المبارك في تصريح خاص لـ»عربي21«، 

المبارك  المقتحمين للمسجد األقصى  أن »عدد 

1537؛  القوات الخاصة اإلسرائيلية بلغ  بحماية 

بين متطرف وسائح«.

وأدانت جامعة الدول العربية، أمس، االقتحامات 

اليومية للمستوطنين للمسجد األقصى المبارك 

اإلسالمية  المقدسات  إلى  باإلضافة  وباحاته، 

والمسيحية.

العام  األمين  علي  أبو  سعيد  الدكتور  وحذر   

العربية  واألراضي  فلسطين  لشؤون  المساعد 

من  صحفي،  تصريح  في  بالجامعة،  المحتلة 

الصراع  سيحول  االقتحامات  هذه  استمرار  أن 

إلى حرب دينية يصعب السيطرة عليها، مبينا 

أن جميع أحياء القدس مستهدفة، وأن االحتالل 

ينتهي من مربع وينتقل إلى مربع آخر.

االتفاقيات  لم تحترم  االحتالل  أن سلطات  وأكد   

الموقعة وهو سبب فشل كافة محادثات السالم، 

الشعب  صمود  تعزيز  ضرورة  على  مشددا 

وإسالمي  عربي  بدور  أرضه  على  الفلسطيني 

القدس  على  المحافظة  أجل  من  ومسيحي 

وبكامل  والمسيحي  اإلسالمي  الديني  بمركبها 

تفاصيلها.  وجدد مطالبته دول العالم بمقاطعة 

للتصدي  االستعمارية  ومستوطناته  االحتالل 

العدوانية  والممارسات  المخططات  لهذه 

إنفاذ قرارات الشرعية  والعمل على  العنصرية، 

إنهاء  في  الدولي  القانون  مبادئ  وتطبيق  الدولية 

من  الفلسطيني  الشعب  وتمكين  االحتالل 

ممارسة حقوقه في الحرية واالستقالل.

أمس،  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  وهاجمت 

بالرصاص،  الفلسطينيين  الصيادين  مراكب 

أقدمت  فيما  غزة،  مدينة  بحر  شاطئ  قبالة 

في  فلسطينيين  ثالثة  اعتقال  على  القوات  هذه 

القدس المحتلة.

 وأفادت مصادر أمنية بأن زوارق بحرية االحتالل 

أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب 

قبالة  أحدها  إغراق  وحاولت  الصيادين،  مراكب 

بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، 

مما ألحق أضرارا بمركب صيد.

أّكدت  ب-  ف.  أ.  )أوكرانيا(-  كراماتورسك 

كبيًرا«  مستودًعا  »دّمرت  أنها  أمس  موسكو 

من  الُمرسلة  لألسلحة  أوكرانيا  غرب  في 

طاحنة  معارك  تدور  وقت  في  الغربية،  الدول 

حيث  البالد  شرق  في  سيفيرودونيتسك  في 

يبدو أن القوات األوكرانية تواجه صعوبات في 

التصدي للروس.

على المستوى الدبلوماسي، غداة وعد رئيسة 

اليين  دير  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية 

»األسبوع  برد  لكييف  مفاجئة  زيارة  خالل 

إلى  لالنضمام  أوكرانيا  ترشح  بشأن  المقبل« 

االتحاد األوروبي، قالت إن »التحدي )يكمن( في 

يلتئم في  )الذي  األوروبي  المجلس  الخروج من 

23 و24 يونيو( بموقف موّحد«. 
الدفاع  وزارة  قالت  العسكري،  المستوى  على 

ُأطِلقت  كاليبر  »صواريخ  إن  بيان  في  الروسية 

تشورتكيف  من  بالقرب  َدّمرت  البحر  من 

مضادة  صواريخ  ألنظمة  كبيرا  مستودعا 

وقذائف  محمولة  جوي  دفاع  وأنظمة  للدبابات 

األوروبية  والدول  المتحدة  الواليات  بها  زودت 

نظام كييف«.

ولم يحدد الجيش الروسي موعد هذه الضربة، 

هذه  في  المحلية  األوكرانية  السلطات  لكن 

البلدة الصغيرة الواقعة غرب البالد أعلنت أنها 

أدت مساء السبت إلى إصابة 22 شخصا على 

األقل بينهم مدنيون، وألحقت اضرارًا في موقع 

عسكري.

األوكرانية  األركان  هيئة  أعلنت  الشرق،  في 

صباح األحد أن القوات الروسية تشن هجمات 

تحقق  أن  دون  »من  سيفيرودونيتسك  على 

األوكرانيين  الجنود  أن  إلى  مشيرة  نجاحا«، 

فروبيفكا  من  بالقرب  موسكو  جيش  صدوا 

وميكواليفكا وفاسيفكا.

سيفيرودونيتسك  على  السيطرة  وستفتح 

هي  أخرى  كبرى  لمدينة  الطريق  لموسكو 

المنطقة  دونباس  حوض  في  كراماتورسك 

غالبية  بالروسية  الناطقون  يشكل  التي 

سكانها وتريد روسيا السيطرة عليها بالكامل. 

ويسيطر انفصاليون موالون لروسيا على أجزاء 

من هذه المنطقة الغنية بالمناجم منذ 2014.

قالت  دونيتسك،  منطقة  في  الجنوب،  في 

)يعززون(  »الروس  إن  األوكرانية  الرئاسة 

جهودهم لتدمير البنى التحتية األساسية«.

الروسي  الجيش  أسقط  موسكو،  وبحسب 

سو- سوخوي  طراز  من  مقاتلة  طائرات  ثالث 

25 اثنتان منهما في قتال جوي والثالثة بنيران 
الدفاع الجوي.

روسيا تقصف مستودعا ألسلحة مرسلة من الدول الغربية

احتدام المعارك في شرق أوكرانيا

{  معارك طاحنة في »سيفيرودونيتسك«

األمين العام لحلف الناتو:

مخاوف تركيا األمنية مشروعة
لحلف  العام  األمين  قال  ــ  األناضول    - فنلندا 

في  ستولتنبرغ،  ينس  األطلسي  شمال 

فنلندا أمس األحد، إن المخاوف األمنية التي 

فنلندا  النضمام  معارضتها  في  تركيا  أثارتها 

والسويد للحلف مشروعة.

الرئيس  يزور  الذي  ستولتنبرغ،  وأضاف 

المهم  من  أنه  نينيستو،  سولي  الفنلندي 

الحلف  دول  أكثر  هي  تركيا  أن  مالحظة 

يجب  وبالتالي  إرهابية  لهجمات  تعرضًا 

التعامل مع مخاوفها بجدية.

من جهة أخرى، اختتم حلف شمال األطلسي 

)الناتو(، أمس األحد، مناورات »بالتوبس 22« 

بحر  في  للحلف  نوعها  من  األكبر  تعد  التي 

انطلقت  التي  المناورات  وجرت  البلطيق.  

السويدية  غوتالند  جزيرة  في  يونيو   5 في 

تركيا،  بينها  الناتو،  من  دولة   14 بمشاركة 

العضوين.  غير  وفنلندا  السويد  عن  فضاًل 

آالف  و7  سفينة   45 المناورات  في  وشاركت 

و800 عسكري.

وقال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست 

التحرش  حاولت  روسية  مقاتالت  إن 

مؤكدًا  المناورات،  في  المشاركة  بالطائرات 

أن ذلك تصرف غير مقبول.

رسمي  بطلب  وفنلندا  السويد  وتقدمت 

لالنضمام إلى الناتو في 18 مايو الماضي، وهو 

قرار حفزته الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وزير الدفاع الصيني:

»سنقاتل حتى النهاية« لمنع استقالل تايوان
الدفاع  وزير  أعلن   - ب  ف.  أ.   - سنغافورة 

حتى  »ستقاتل  بالده  أن  فنغي  وي  الصيني 

االستقالل،  إعالن  من  تايوان  لمنع  النهاية« 

المتحدة  الواليات  مع  التوتر  تصاعد  وسط 

بشأن الجزيرة. 

تنديد  على  األرجح  على  ردا  اإلعالن  هذا  يأتي 

السبت  أوستن  لويد  األميركي  الدفاع  وزير 

»االستفزازي  الصيني  العسكري  بالنشاط 

والمزعزع لالستقرار« قرب تايوان.

الحرب  إطار  في  تصريحات  أحدث  وهذه 

القوتين  بين  المتصاعدة  الكالمية 

التي  بالجزيرة  يتعلق  ما  في  العظميين 

بكين  تعتبرها  والتي  ذاتي  بحكم  تتمتع 

جزءا من أراضيها.

الطائرات  نفذتها  التي  التوغل  عمليات  وأدت 

الدفاع  منطقة  في  الصينية  العسكرية 

التوتر  زيادة  إلى  لتايوان  التابعة  الجوي 

وي  الدفاع  وزير  وقال  األخيرة.   األشهر  في 

األمنية  شانغري-ال«  »حوار  قمة  في  فنغي 

وسنقاتل  ثمن  بأي  »سنقاتل  سنغافورة  في 

الوحيد  الخيار  هو  هذا  النهاية.  حتى 

للصين«.

استقالل  إلى  يسعون  »الذين  أن  وأضاف 

تايوان في محاولة لتقسيم الصين بالتأكيد 

لن يصلوا إلى نهاية جيدة«. 

وتابع وزير الدفاع الصيني: »ال ينبغي ألحد أن 

يقلل من تصميم القوات المسلحة الصينية 

وقدرتها على حماية وحدة أراضيها«.

وليامز تطالب أطراف األزمة بحسم خالفاتهم

بدء المشاورات الليبية في القاهرة

الجولة  أعمال  أمس  بدأت   - وكاالت   - القاهرة 

الليبي  البرلمان  لجنتي  مشاورات  من  الثالثة 

العاصمة  في  المنعقدة  الدولة  ومجلس 

إطار  إلى  الوصول  أجل  من  القاهرة  المصرية 

دستوري ينظم العملية االنتخابية المرتقبة.

ويليامز،  ستيفاني  األممية،  المستشارة  وقالت 

مشاورات  من  األخيرة  الجولة  هي  »هذه  إن 

إخفاقات«،  ألي  مجال  ال  وأنه  الدستوري  المسار 

»الخروج  بضرورة  المجلسين  وفدي  مطالبة 

بإطار دستوري ينظم العملية االنتخابية«.

تتجه  األنظار  كل  »أن  كلمتها  خالل  وأوضحت 

إلى هذه الجولة كونها تأتي في مرحلة مفصلية 

في  المجتمعين  وعلى  الليبي،  المشهد  في 

ناخب  ماليين   3 حوالي  آمال  يخيبوا  أال  القاهرة 

سجلوا من أجل إجراء االنتخابات«، كما قالت: 

والمسلحين..  المعرقلين  إلى  رسالة  »أوجه 

لن  الدولي  المجتمع  وإن  وتعطيال  ترويعا  كفى 

كونه  الممارسات  هذه  من  األيدي  مكتوف  يقف 

ومنها  ولالنتخابات،  السياسية  للتسوية  داعما 

هذه المشاورات المنعقدة هنا«.

المجلسين  وفدي  يختتم  أن  المقرر  ومن 

ليتم  االثنين،  اليوم  الثالثة  الجولة  مشاورات 

الثالث  الجوالت  مخرجات  عن  رسميا  اإلعالن 

السابقة مجتمعة.

 30 نحو  األخيرة  الجولة  جلسات  وتناقش 

القاعدة  حول  الخالفية  النقاط  من  المائة  في 

أن  بعد  لالنتخابات،  المفضية  الدستورية 

حسم  من  أسبوعين  قبل  المجتمعون  تمكن 

نحو 70 في المائة من تلك القاعدة خالل الجولة 

الثانية التي جرت سابقا في القاهرة.

مسلحة  اشتباكات  جرت  الجمعة،  ومساء 

المختار  وعمر  الثالثاء  سوق  جزيرة  بمنطقتي 

الفزع  من  حالة  في  تسببت  طرابلس،  وسط 

وسط المواطنين.

الليبية  األزمة  لحل  األممية  الرعاية  وانطلقت 

لحرب  البالد  انزالق  من  المخاوف  تصاعد  بعد 

النواب  مجلس  تكليف  خلفية  على  أهلية، 

عوضا  باشاغا،  فتحي  برئاسة  جديدة  حكومة 

الحميد  عبد  برئاسة  الوحدة  حكومة  عن 

الدبيبة الذي يرفض التسليم إال لحكومة تأتي 

عبر برلمان جديد منتخب.

{  الجولة األخيرة من مشاورات المسار الدستوري

تأجيل جلسات 
الحوار السوداني

الخرطوم- األناضول ــ أعلنت 

»اآللية الثالثية« في السودان، 

تأجيل جولة الحوار الوطني 

الثانية التي كان مقرر لها 

االنعقاد أمس، إلى موعد 

يحدد الحقا. ونقلت وكالة 

األنباء الرسمية في السودان، 

مساء السبت، عن مسؤول 

باآللية الثالثية )مكونة من األمم 

المتحدة واالتحاد اإلفريقي 

ومنظمة اإليغاد( أنه »تم تأجيل 

الجلسة التي كانت مقررة، 

أمس ولم يتم إلغاء الحوار أو 

تعليقه«. واألربعاء، انطلق حوار 

مباشر بين األطراف السودانية 

في الخرطوم، برعاية اآللية 

الثالثية لحل األزمة في البالد، 

وسط رفض قوى إعالن الحرية 

والتغيير وتجمع المهنيين 

ولجان المقاومة )ناشطون( 

والحزب الشيوعي.

غير أن قوى إعالن الحرية 

والتغيير التقت الخميس مع 

المكّون العسكري بشكل غير 

رسمي وهو اللقاء األول منذ 

إجراءات قائد الجيش عبد 

الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 

الماضي.

بخاري يِعد بانتخابات 
رئاسية »حرة« 

و»شفافة« في نيجيريا

أبوجا )نيجيريا( - أ. ف. 

ب - تعّهد الرئيس النيجيري 

محمد بخاري، أمس، بأن تكون 

االنتخابات الرئاسية المقررة 

في العام 2023 »حرة« و»آمنة« 

و»شفافة«، وذلك في خطاب ألقاه 

بمناسبة الذكرى السنوية 

الستعادة أكبر بلد إفريقي من 

حيث التعداد السكاني نظامه 

الديموقراطي.

وقال بخاري في خطاب بّثته 

محطات التلفزة المحلية: »أعلم 

أن كثرا يشعرون بالقلق إزاء 

تزايد التفلت األمني من جراء 

األنشطة اإلرهابية في أنحاء من 

البلد«. وتابع: »تعمل الحكومة 

جاهدة من أجل )...( أن تكون 

االنتخابات العامة في العام 2023 

آمنة«.

وأضاف: »أعدكم أيضا بعملية 

انتخابية حرة ونزيهة وشفافة«، 

كما وعد المواطنين النيجيريين 

بأن حقهم »في اختيار حكومتهم 

سيكون مصانا ومحميا«.

وشدد بخاري على »ضرورة تبني 

موقف معقول خالل الحملة 

واالنتخابات«

انتخاب بدر جاموس 
رئيسا  لهيئة التفاوض 

السورية المعارضة
اسطنبول - األناضول ــ انتخبت 

هيئة التفاوض السورية، أمس، 

بدر جاموس رئيسا جديدا لها 

في اجتماعها الدوري الذي انعقد 

بشكل افتراضي، وذلك خلفا 

للرئيس السابق أنس العبدة.

و أفاد جاموس في تغريدة 

أخرى: »كل الشكر لألخ األستاذ 

أنس العبدة على جهوده 

الكبيرة في إدارة هيئة التفاوض 

رغم صعوبة المرحلة، أعاننا 

الله وإياكم على خدمة أهلنا 

وقضيتنا حتى الخالص من 

هذا النظام«. وجاموس هو 

رابع رئيس لهيئة التفاوض، 

حيث تعاقب على رئاسة الهيئة 

كل من رياض حجاب، ونصر 

الحريري، وأنس العبدة.

{ االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت واسعة{  المستوطنون يواصلون اقتحام األقصى



تمّكن الصهاينة من تنفيذ مسيرة األعالم في 29 مايو 

اليوم نفسه مجموعة كبيرة  2022، كما نفذوا في صباح 
من االقتحامات لساحات المسجد األقصى. وبالرغم من 

التصعيد الكبير الذي سبق المسيرة، إال أنه لم تحدث حرب 

كما توّقع كثيرون. وبعيدًا عن الشامتين والمتربصين، فإن 

قطاعات واسعة من المحبين والغيورين أصابها إحباط أو قلق 

أو ثارت لديها تساؤالت عن إنفاذ »معادلة الردع« التي أنشأتها 

المقاومة في معركة سيف القدس في السنة الماضية.

وثمة ست نقاط نود اإلشارة إليها:

النقطة األولى مرتبطة بحالة »التناسب« بين التصريحات 

السياسية واإلعالمية لقوى المقاومة وعلى رأسها حماس، 

وبين االستعدادات القتالية الفعلية لخوض المعركة 

ودخول غزة الحرب عند الوصول إلى »خط أحمر« معّين. 

فقد كانت تصريحات المقاومة قوية وتصعيدية وتهديدية، 

وكان بعضها حول المساس باألقصى دون تحديد شكل 

المساس، وبعضها ضد إنفاذ مسيرة األعالم. وبالنسبة 

لعامة الناس، فقد قاسوا على ما جرى السنة الماضية، 

وارتفع منسوب توقعاتهم مع اللغة التصعيدية التي 

سمعوها، ولم يكن ثمة وضوح حول »النقطة الحرجة« التي 

على أساسها ستدخل غزة الحرب.

وابتداء فإن التهديد والتخويف والتخذيل هو جزء من الحرب 

السياسية اإلعالمية التي تستخدمها الدول والقوى المختلفة 

في حاالت االشتباك بدرجاته المختلفة. كما أن من حق 

المقاومة أن تحدد الزمان والمكان المناسبين لخوض 

معاركها، دون أن ُتفرض عليها من أي طرف. ويجب اإلقرار 

بأن قطاع غزة خاض أعظم المعارك وقدم أغلى التضحيات 

في مواجهة العدو الصهيوني، وهو ليس بحاجة لشهادة من 

أحد، بعد أن غدا قلعة ومدرسة عالمية للمقاومة والصمود.

بالتأكيد ال يمكن قياس كل شيء بـ»المسطرة«، ولكن 

ما فهمه كثيرون من التصريحات جعلهم يربطون بين 

التدخل العسكري وبين المسيرة واقتحامات األقصى، إذ إن 

ما تعرض له األقصى هذه المرة لم يكن أقل مما تعرض له 

السنة الماضية، بل زاد عن ذلك، ولذلك فإن تهوين البعض 

مما حدث في األقصى لمحاولة تفسير عدم دخول المقاومة 

في المعركة يبدو في غير مكانه، مع إدراكنا أن أجواء 

رمضان وأحداث الشيخ جراح كان لها أثرها في قرار الدخول 

في معركة سيف القدس.

ما نريد قوله هنا أن من حق المقاومة أن تختار معاركها 

وتوقيتاتها، ولكن من أغلى وأهم المزايا التي تمتعت بها، 

وخصوصًا حماس، طوال أكثر من ثالثين عامًا هي »الثقة 

والمصداقية« التي رسختها بالدم، وبَتناُسب القول والعمل، 

وفي اإلعالن عن مسؤوليتها عن عملياتها.

النقطة الثانية أن الجانب اإلسرائيلي استفاد من تجربة 

سيف القدس، ليتابع إجراءاته في االعتداء على األقصى 

والقدس، فقام بكافة الترتيبات الالزمة إلنجاح االقتحامات 

ومسيرة األعالم، ونشر آالف الجنود والشرطة، وأغلق مداخل 

القدس، ومنع دخول المقدسيين لألقصى إال بأعداد محدودة 

جدًا. في الوقت الذي سعى فيه لتجنب الحرب مع قطاع غزة 

مع التهديد بجاهزيته لدخولها، حيث تلّقت قوى المقاومة 

»سياًل« من االتصاالت اإلقليمية والدولية، دخلت بدرجة ما 

ضمن حسابات اتخاذ القرار.

النقطة الثالثة هل ثمة ضرورة للربط بين ما يحدث في 

القدس وبين دخول غزة في الحرب؟! إذ إن »معادلة الردع« 

التي جرى الحديث عنها خالل الفترة التي تلت معركة 

د  سيف القدس، لم تكن معادلة واضحة المعالم، ولم ُتحدِّ

خطوطًا حمراء معينة للعدوان على األقصى. فالقدس التي 

هي تحت جبروت االحتالل ووحشيته وطغيانه، استمر 

فيها العدوان الصهيوني المنهجي، كما استمرت اقتحامات 

المستوطنين للمسجد األقصى على مدار العام، بل إن 

منتصف أبريل 2022 شهد أحد أسوأ االعتداءات الصهيونية 

على المسجد األقصى منذ 55 عامًا، حينما اقتحمه الجنود 

الصهاينة ببساطيرهم وأوقعوا خمسين إصابة، واعتقلوا 

480 مرابطًا.
النقطة الرابعة تشير إلى ضرورة مضاعفة الجهود لدعم 

أهلنا في القدس وباقي الضفة الغربية، إذ يجب أال يتمكن 

العدو الصهيوني من االستفراد بالقدس، ويجب أن ُيدعم 

الحراك الشعبي واالنتفاضي في القدس بكافة أشكاله. 

لقد نجح أهلنا القابضون على الجمر في القدس في إفشال 

الكثير من المخططات الصهيونية وبرامج التهويد، وهم 

بحاجة دائمة إلى دعم صمودهم وثباتهم، وتطوير أدائهم 

المقاوم. كما أن تعزيز أداء باقي الضفة الغربية في العمل 

المقاوم هو مهمة ملحة، حيث يوجد احتكاك يومي ومباشر مع 

االحتالل الصهيوني. وقد كانت العمليات البطولية الفردية 

النوعية التي هّزت الكيان في األشهر الماضية نموذجًا على 

التأثير الهائل لمقاومة قام بها أفراد أبطال، وبـ»حسابات 

بجدوى« عالية مقارنة بغيرها، مع اعتقادنا أن كل قطرة دم 

فلسطينية ال تقّدر بثمن.

كما أن على أهلنا في فلسطين المحتلة 1948 أن يضاعفوا 

دورهم في حماية القدس والمقدسات. ومع تقديرنا لدورهم 

المشهود، فإن تصاعد الهجمة الصهيونية على األقصى 

والقدس تقتضي مزيدًا من الجهود والتضحيات.

من المفترض أن يكون كالم قائد الجيش التابع 

لمجلس النواب، خليفة حفتر، في خطابه األربعاء 

الماضي، صادما لشركائه في االتجاه السياسي الذي 

انتهى إلى تشكيل الحكومة الليبية برئاسة فتحي 

باشاغا، ذلك أن ركيزة أساسية من ركائز التأييد 

لهذا االتجاه هو االعتقاد بتغير حفتر، وتأكيد تحوله 

من خيار الحرب والسيطرة على مفاصل الدولة بقوة 

السالح، إلى مبدأ الشراكة السياسية والقبول باإلدارة 

المدنية للدولة.

حفتر خرج عن صمته الذي كان وفق رأي بعض 

الداعمين للحكومة الليبية إيجابيا، ويؤكد النوايا 

الحسنة لـ»المشير«. وصمت حفتر لم ينته إلى 

التماهي مع الشراكة وااللتزام بالخيار السلمي لحل 

أزمة البالد، بل إنه عاد إلى سالف خطابه بالتعهد 

بتدخل الجيش لدعم خيارات الشعب، وخيارات 

الشعب تعني خيارات حفتر بال شك، وهو االختزال الذي 

يتحدث به المستبدون في كل العصور.

من الطبيعي أن يستخدم حفتر لغة التهديد والوعيد 

ويتحدث عن الدور الوطني للجيش وجهوزيته لتحقيق 

آمال وخيارات الشعب، فالعسكر يدركون مدى تأثير 

مفردات القوة والحزم في الرأي العام. ولقد خسر حفتر 

كثيرا خالل سنوات سيطرته العسكرية شرقا وجنوبا 

ومحاولة ضم الغرب إلى نفوذه، الذي بضمه تكتمل 

حلقات مسلسل التحكم في الدولة. كما أن حديثا 

انتشر حول مرضه، وهو من ثم يحتاج إلى أن يزيل 

بعض الركام ويجدد نظارته، خاصة أنه مناسبة 

االحتفال بالذكرى الثامنة إلطالق عمليته العسكرية 

لمواجهة اإلرهاب، التي تحولت الحقا إلى مشروع 

سياسي ورافعة إلى كرسي الحكم.

إال أن حفتر يتوق إلى الحرب، وفي تعثر المسار 

السياسي ما يحرك شجنه لمعاودة هوايته في 

استخدام القوة إلعادة ضبط »رتم« العملية السياسية 

لصالحه. فقد فشل رئيس الحكومة الليبية المدعوم 

من حفتر في الدخول لطرابلس، وأمام حكومة الوحدة 

الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أيام قبل انقضاء 

أجلها وفق اتفاق جنيف، وسيصبح التلويح باستخدام 

القوة مبررا بل ضروريا، فكانت إشارات حفتر واضحة 

في هذا االتجاه.

على األرض، تظهر تحركات عسكرية تعطي لخطاب 

حفتر يوم االحتفال بذكرى كرامته داللة تتجاوز 

األغراض والغايات السياسية، فالمعلومات تشير إلى 

تقديم حفتر الدعم لبعض الكتائب المسلحة في الغرب 

الليبي الموالية له والداعمة للحكومة الليبية برئاسة 

فتحي باشاغا، وهناك حديث عن تشكيل عسكري 

جديد يضم بقايا اللواء التاسع الذي قاده »الكانيات« 

بترهونة، واشتهر بقوة تسليحه ومهارة عناصره 

القتالية، الذي تفكك بعد خسارة حفتر وأنصاره في 

الهجوم على العاصمة، أيضا تجميع مقاتلين من بعض 

المناطق في الغرب الليبي التي دعمت حفتر في تحركه 

لدخول طرابلس.
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أزمة طبيعية 
أم مفتعلة؟

رشيد حسن

كاتب أردني

من أكبر وأخطر تداعيات الحرب األوكرانية هي: 

أزمة الغذاء العالمي، ومحاولة أميركا توظيف 

هذا العجز، إلدانة روسيا، وتحميلها المسؤولية 

عن ارتفاع االسعار، ونقصان مادة القمح في 

األسواق. أزمة القمح هذه سلطت األضواء على 

دور روسيا وأوكرانيا بصفتهما من أكبر منتجي 

القمح في العالم، تضاف إليهما الصين وأميركا، 

ودور الدولتين في توفير هذه المادة لشعوب 

الشرق األوسط على وجه الخصوص.

هذه األزمة استدعت التذكير بمواقف مشابهة 

في القرن الماضي، وبالتحديد في عهد الرئيس 

جونسون، وقد حاول استغالل اعتماد مصر على 

أميركا لتوريد القمح، للضغط عليها لتليين 

موقفها من العدو الصهيوني، ولفها تحت العباءة 

األميركية، وهو ما رفضه جمال عبدالناصر 

بشدة، ما دفع االتحاد السوفياتي صديق مصر 

إلى اإلسراع في نجدتها، وتحويل خط سير 

بواخر القمح الروسية من ميناء االوديسا إلى 

ميناء اإلسكندرية.

أميركا تعمل اآلن مع حلفائها الغربيين 

باستغالل نقص هذه المادة في األسواق 

العالمية، وارتفاع أسعارها، وأسعار كافة المواد 

الغذائية، وارتفاع أسعار النفط والغاز ما يشكل 

ضربة موجعة لالقتصاد العالمي، وتحميل 

روسيا مسؤولية كل ذلك وأكثر منه.

روسيا تعمل بذكاء وصبر للخروج من األزمة، 

وكسر أضالع الحصار االقتصادي، وها هي 

تستعين بتركيا إلقناع أوكرانيا بفتح موانئها 

وتصدير ماليين األطنان من قمحها المتعاقد 

عليه إلى دول العالم.

ورغم أن المحاولة لم تنجح حتى اآلن، إال أنها 

تؤكد أن روسيا ستطرق كل األبواب لكسر 

الحصار، وتوفير القمح األوكراني والروسي لكافة 

الدول المتعاقدة على شرائه.

توظيف أزمة القمح سياسيا يجب أن يشكل 

درسا قاسيا للدول العربية التي سيطر عليها 

النموذج األميركي في االستهالك، وتركت ماليين 

الدونمات بورا في أخصب األراضي، بعد أن 

غزتها غابات االسمنت، وأصبحت تستورد كل 

شيء مع األسف الشديد، ما شكل اغتياال بشعا 

لألمن الغذائي العربي.

اتـجـاه األزمــــة اللـيبــيــة

السنوسي بسيكري
كاتب ليبي

محسن محمد صالح 
كاتب فلسطيني

عقد معالي الشيخ خالد بن خليفة 

بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

صباح أمس، بالديوان األميري، 

جلسة مباحثات رسمية مع دولة 

السيدة ناتاليا جافريليتسا 

رئيسة وزراء جمهورية مولدوفا.

وبحث الجانبان، خالل الجلسة، 

العالقات الثنائية بين البلدين، 

وسبل تنميتها وتعزيزها في 

مختلف المجاالت، ال سيما 

االقتصادية والزراعية واألمن 

الغذائي، باإلضافة إلى مناقشة 

مستجدات األوضاع اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

وعقب الجلسة، شهد معالي 

رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية، ودولة السيدة ناتاليا 

جافريليتسا، رئيسة وزراء 

مولدوفا، التوقيع على اتفاقية 

للتعاون الفني والعلمي واالقتصادي 

في مجال الزراعة، واتفاقية 

بشأن إلغاء تأشيرات الدخول 

لحاملي جوازات السفر العادية 

بين البلدين، ما يعكس الرغبة 

المشتركة واألكيدة لتطوير 

التعاون القائم ودفعه قدما إلى 

األمام. 

العالقات بين قطر ومولدوفا 

تأسست في »1997«، كما أن 

افتتاح أول بعثة دبلوماسية 

لمولدوفا في دولة عربية كان في 

قطر، وتتسم العالقات بين البلدين 

بأنها ودية وفي إطار جيد، حيث 

يتطلع البلدان لتوسيع نطاق 

التعاون المستقبلي.

 عالقات قطر مع دول العالم تقوم 

على االحترام المتبادل والمصالح 

المشتركة، وتقوم السياسة 

الخارجية القطرية على ركائز 

وقواعد ثابتة على مختلف 

المستويات إقليميا ودوليا، كما 

تتميز بالتفاعل والحوار والتعاون، 

األمر الذي مكنها من إقامة أفضل 

العالقات مع جميع دول العالم دون 

استثناء، ومحادثات معالي الشيخ 

خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، صباح أمس 

بالديوان األميري، مع دولة السيدة 

ناتاليا جافريليتسا، رئيسة وزراء 

جمهورية مولدوفا، تشكل عالمة 

مهمة وبارزة في اتجاه ترسيخ 

وتعزيز التعاون بين بلدينا 

الصديقين.

تعاون 
أوسع

المقاومة.. ما بعد مسيرة األعالم

معركة عبثيةتسوية دائمة بايدن وانتخابات »2024«
الرابع  شهره  دخول  من  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  اقتراب  مع 

الحرب  ستنتهي  هل  نفسها،  تطرح  تساؤالت  ثمة  فإن 

دائمة  تسوية  إلى  التوصل  يمكن  وهل  ؟  روسيا  بانسحاب 

؟ تلك التساؤالت يحاول الباحثان جيلبرت دكتورو ونيكوالي 

ناشونال  مجلة  نشرته  تقرير  في  لها  إجابة  تقديم  بيترو، 

الغربية  االستراتيجية  إن  الباحثان  ويقول  إنتريست. 

الحالية في أوكرانيا ال تفضي إلى السالم ألنها ال تتعامل مع 

تعالج  ال  فهي  الحالي،  للصراع  األساسية  الجوانب  بعض 

أوروبي  أمني  نظام  إنشاء  في  عاما  ثالثين  دام  الذي  الفشل 

شامل يضم روسيا.

 } )ناشيونال انترست(

استبعدت صحيفة معاريف العبرية قرب نهاية »المعركة 

مرجحة  إيران،  ضد  االحتالل  يخوضها  التي  العبثية« 

إمكانية اندالع تصعيد في السنة القريبة القادمة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن »األشهر األخيرة تميزت 

وإيران،  المباشرة بين إسرائيل  المواجهة  بالقفز درجة في 

القريبة  السنة  في  آخر  تصعيد  اندالع  »احتمال  أن  ورأت 

أذرعه  بكل  األمن  جهاز  أن  الواضح  ومن  أعلى،  بات  القادمة 

الوضع  تقويم  مع  هجومية،  األكثر  عمله  طريقة  يكيف 

المتغير وعمله ال يشكل تعبيرا عن قرار بتغيير السياسة 

كما زعم رئيس الحكومة نفتالي بينيت«.

}  )معاريف(

عن  تقريرا  األميركية،  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  نشرت 

االنتخابية  المعركة  في  بايدن،  جو  الرئيس  صمود  مدى 

التي  التحديات  تتزايد  بينما  انه  مؤكدا   ..2024 المقبلة 

يبدو  منخفًضا؛  حماًسا  الناخبون  ويبدي  أميركا  تواجه 

الخلفية  والغرف  النقابات  اجتماعات  في  الديمقراطيون 

لمبنى »الكابيتول هيل« والتجمعات الحزبية من الساحل 

بايدن،  السيد  قيادة  بشأن  بتحفظ  قلقين  الساحل،  إلى 

وعمره وقدرته على مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب 

مرة أخرى.

} )نيويورك تايمز(
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عها رئيس مؤسسة دوري النجوم مع السويسري إنفانتينو وقَّ

QSLاتفاقية شراكة بين الفيفا و

آل  أحمد  بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ  سعادة  أعلن 

والسيد  قطر،  نجوم  دوري  مؤسسة  رئيس  ثاني 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  إنفانتينو  جياني 

)FIFA(، عن اتفاقية شراكة استراتيجية؛ تهدف إلى 

أندية  لكافة  االحترافية  واإلدارة  التنظيم  مستوى  رفع 

الدرجة األولى والثانية في قطر. وقام الرئيسان بتوقيع 

مذكرة التفاهم التي أتت في أعقاب مراجعة مستقلة 

للمؤسسة كانت ثمرتها تحديد مبادرات استراتيجية 

لتقديم كرة قدم تنافسية ممتعة عالية الجودة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ حمد بن خليفة 

بن أحمد آل ثاني: »نتطّلع إلى المرحلة التالية من كرة 

القدم القطرية عقب كأس العالم FIFA قطر 2022️™. 

المشهد  في  تغيير  إلحداث  طموحة  خطة  وضعنا 

الحاسمة  العوامل  أحد  ويتمّثل  لألندية،  الكروي 

إلى أي ناٍد في دوري نجوم قطر بأن  للنجاح بالنسبة 

يطمح ليكون ناديًا احترافيًا ُيحتذى به داخل الملعب 

وخارجه. ولمساعدة مؤسسة دوري نجوم قطر وكافة 

 FIFA األندية المنتسبة إليها في هذه المرحلة، يمّثل

االتفاقية، يمكننا االستفادة  شريكًا مثاليًا، وعبر هذه 

والمعلومات  الهائلة  الخبرة  من  جماعي  بشكل 

والمعارف العملية، وتحويلها إلى صالحنا«.

 FIFA »يسّر  قال:  فقد  إنفانتينو،  جياني  السيد  أما 

رؤية  إطار  في  وذلك  قطر،  نجوم  دوري  تطّور  يدعم  أن 

نظام  ولخلق  بحّق،  عالمية  القدم  كرة  لجعل   FIFA

عالمي متكامل ومستدام وتنافسي يمكن فيه للمزيد 

من األندية والدوريات والالعبين من كافة أرجاء العالم 

التنافس على أعلى مستوى. ولذلك فإن FIFA على أتّم 

التطوير  خطة  في  قطر  نجوم  دوري  لدعم  االستعداد 

في  لدورنا  ونتطّلع  والمشّوقة،  الرائدة  والتحّول 

مساعدة األفراد الموهوبين واألندية ذات الفكر التقدمي 

على تحقيق أهدافها، وإيصال كرة القدم القطرية إلى 

المستوى التالي داخل وخارج الملعب«. 

معايير  وضع  أهمية  على  التفاهم  مذكرة  وتؤكد  هذا 

تطوره  ودعم  الملعب،  خارج  النادي  ألداء  جديدة 

االحترافي. وسيتم تحديد هذه المعايير في »اتفاقية 

نجوم  دوري  أندية  ستوقعها  التي  األندية«  مشاركة 

مجاالت  ستة  وتغطي   2023  2022- موسم  قبل  قطر 

وإدارة  حوكمة  وهي:  باألندية  صلة  ذات  رئيسية 

المباراة،  يوم  عمليات  القدم،  كرة  تطوير  األندية، 

المجتمعية  المسؤولية  التسويق،  األرباح،  تحقيق 

أن  األندية  كافة  على  لزامًا  وسيكون  والجماهير.  

ُتطّبق خطط  وأن  لإلدارة،  تضّم فرقًا داخلية محترفة 

الميزانية في المجاالت الستة. وبالنسبة لألندية التي 

ال تمتثل لـ »اتفاقية مشاركة األندية«، فسيتم تطبيق 

من  ابتداًء  االتفاقية  بنود  بحسب  الالزمة  اإلجراءات 

موسم -2023 2024.  سيقوم FIFA، باعتباره شريكًا 

وأنديته  الدوري  بدعم  قطر،  نجوم  دوري  لمؤسسة 

ورش  وتنظيم  متخصصة  مساعدة  تقديم  خالل  من 

نقل  على  والحرص  مختلفة،  عمل  مجاالت  في  عمل 

كما  الرائدة.  العالمية  الدوريات  من  واألفكار  المعرفة 

سيتمتع المسؤولين التنفيذيين لألندية من إمكانية 

أوسع  تعليمية  وموارد  دورات  من  واالستفادة  الوصول 

عملية  في  كذلك  سينخرط  الذي   FIFA لدى  متوفرة 

هاني  السيد  أشاد  األندية.  بيانات  وتحليل  جمع 

قطر،  نجوم  دوري  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  بالن 

بخطوة توقيع االتفاقية مع االتحاد الدولي لكرة القدم 

الخاصة  االستراتيجية  إطار  في  تأتي  والتي   ،)FIFA(

بتطوير مستوى التنظيم واإلدارة االحترافية لألندية، 

كما أشار إلى أهمية توقيع مثل هذه االتفاقيات بهدف 

والتي سوف  العالمية  الممارسات  أفضل  االطالع على 

تساهم في تحقيق أهدافنا.

عوض الكباشي االتفاقية تهدف إلى حقبة جديدة من االحتراف في عالم أندية كرة القدمكتب

هاني بالن: نتطلع لتطوير مستوى التنظيم واإلدارة االحترافية لألندية

»تنفيذي كأس الخليج« يناقش تجهيزات »البصرة«
ترأس سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، 

أمس األحد، اجتماعا للمكتب التنفيذي لالتحاد عبر االتصال المرئي بمشاركة األعضاء وأمين عام 

االتحاد السيد جاسم سلطان الرميحي.

وتم خالل االجتماع اعتماد محضر االجتماع األول السابق للمكتب التنفيذي، كما تم تقديم إيجاز كامل 

بتقرير من قبل اللجنة التفقدية لالتحاد عن استعدادات محافظة البصرة العراقية الستضافة »خليجي 

25« بعد الزيارات التي قامت بها اللجنة للمحافظة واطالعها ميدانيا على المنشآت الرياضية ومتطلبات 
االستضافة األخرى.

تفوق حكامنا في دورة الدراسة الدولية

ومحمد  السعدي  عاطف  الحكمان  اجتاز 

الدولية  اآلسيوية  الدارسة  دورة  الخلف 

غرب  اتحاد  نظمها  التي  بامتياز  للحكام 

آسيا للكرة الطائرة وأقيمت بالدوحة خالل 

رئيس  وقام  الجاري.  يونيو   9-3 الفترة 

للكرة  آسيا  وغرب  القطري  االتحادين 

الكواري  غانم  بن  علي  السيد  الطائرة 

أثناء  الشهادات  وتسليمهم  الحكام  بتكريم 

بلو  راديسون  بفندق  الدورة  ختام  حفل 

الكواري  سالم  محمد  السادة  بحضور 

الطائرة  للكرة  آسيا  غرب  اتحاد  عام  أمين 

الحكام  لجنة  رئيس  النعمة  وإبراهيم 

والعضو  الطائرة  للكرة  القطري  باالتحاد 

آسيا  غرب  اتحاد  حكام  بلجنة  الفخري 

األستاذ  الدورة  ومدير  الدولي  والمحاضر 

وليد عبدالصمد.

من بوابة فاتح قراجمرك التركي

»بيرلو« يعود للتدريب بعد تجربة يوفنتوس
أعلن نادي فاتح قراجمرك التركي، عن تعيين 

األسطورة اإليطالي أندريا بيرلو، مديًرا فنًيا 

للفريق في تجربته الثانية بعد يوفنتوس.

بيرلو تولى قيادة يوفنتوس خالل موسم 

2021/2020، وحقق مع الفريق بطولتي الكأس 
والسوبر المحلي، والمركز الرابع وتأهل 

لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي: “تمكنا من 

التوصل التفاق مع أحد أشهر الالعبين في تاريخ 

كرة القدم، بعد تجربة مع أحد األندية الكبرى 

في أوروبا، بعدما قادهم للتأهل إلى دوري أبطال 

أوروبا”.

وأضاف: “بيرلو وقع على عقد لمدة عام واحد 

يبدأ من 1 يوليو”.

واختتم النادي بيانه: “بيرلو سيحضر في 

مؤتمر صحفي غدا الثالثاء، للحديث عن 

العديد من األشياء، واآلن نرحب به ونتمنى له 

النجاح مع فريقنا”.

في نسختها الثانية

أسباير زون تنظم بطولة »فينكس جيمز«
بدأت مؤسسة أسباير زون استعداداتها 

إلطالق النسخة الثانية من بطولة فينكس 

جيمز للياقة البدنية يوم غٍد الثالثاء، 

والتي سيتنافس فيها الرياضيون الختبار 

قوتهم من خالل اجتياز عدة تحديات 

مكثفة بمجهود عاٍل. وتستمر منافسات 

البطولة على مدار أربعة أيام، حيث 

تختتم يوم 18 يونيو الجاري في الصالة 

الرياضية للسيدات في أسباير زون.

وتشتمل بطولة فينكس جيمز للياقة 

البدنية في نسختها الثانية على 6 

تحديات تدريبية سيتم تقسيمها إلى 4 

أيام متتالية ما بين منافسات فئة الرجال 

وفئة السيدات، ومشاركة ما يقارب 310 

رياضيين ورياضيات بمختلف األعمار من 

40 دولة مختلفة. ونظرا للنجاح الكبير 
الذي حققته هذه البطولة في نسختها 

األولى ستكون هناك إضافات جديدة 

لمحبي التحديات، حيث تقام بطولة 

السيدات، وتحدي لفئة نخبة األربعين، 

وعلى هامش البطولة سيتم تخصيص 

منطقة ترفيهية تضم عددا من المطاعم.
{  منافسات قوية 

في البطولة اآلسيوية تحت »16« سنة

بــدايـــة جـيــدة 
لعنـــــابـي الســـلـة

حقق منتخبنا الوطني الفوز  على نظيره البحريني 

بنتيجة 85 - 61 في مستهل مشواره ببطولة كأس 

آسيا لكرة السلة للناشئين تحت 16 سنة ضمن 

منافسات المجموعة االولى، والتي يستضيفها االتحاد 

القطري وانطلقت اليوم بصالة نادي الغرافة وتستمر 

حتى 19 يونيو الجاري بمشاركة 13 منتخبا تم 

تقسيمها الى 4 مجموعات.

وقدم المنتخب القطري لكرة السلة للناشئين 

مستويات راقية منذ بداية المباراة… وانتهتالفترة 

االولى متأخرا بنتيجة )15 22-(، ليعود بقوة في الفترة 

الثانية وينهيها متقدما بنتيجة )37 36-(، وفي الفترة 

الثالثة والرابعة استطاع العنابي ان يقدم مستويات 

رائعة ونجح في الحفاظ علي النتيجة والفوز في اول 

المشوار بعد مباراة مثيرة وقوية.

وشهدت البطولة اثارة كبيرة في باقي مباريات اليوم 

االفتتاحي للبطولة باالمس والتي انطلقت منذ 

الصباح بصالة نادي الغرافة ، فاز المنتخب االسترالي 

على نظيره الهندي بنتيجة )95 47-( ضمن منافسات 

المجموعة األولى.

وأنهى المنتخب االسترالي الفترة االولى من المباراة 

متقدما بنتيجة )22 7-(، والفترة الثانية بنتيجة 

)50 - 16(، ثم الفترة الثالثة بنتيجة )76 27-(، لتنتهي 

الفترة الرابعة والمباراة بفوزه بنتيجة )95 47-(.

وفي مباراة ثانية تغلب منتخب نيوزيالندا على نظيره 

الكازاخستاني بنتيجة )92 67-( ضمن منافسات 

المجموعة الرابعة. وتقدمت نيوزيالندا بنتيجة )19-

18( في الفترة االولى، وواصلت تقدمها في الفترة الثانية 
بنتيجة )49 34-(، والفترةة الثالثة بنتيجة )69 50-(، 

لتنهي الفترة الرابعة والمباراة بالفوز بنتيجة )92 

67-(. كما فاز المنتخب الياباني على نظيره الكويتي 
بنتيجة )98 33-( ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتقدمت اليابان في الفترة االولى بنتيجة )23 6-(، 

ثم )46 11-( في الفترة الثانية، وواصلت تفوقها في 

الفترة الثالثة بنتيجة )75 – 24( لتنهي الفترة الرابعة 

والمباراة بالفوز بنتيجة )98 33-(.

يذكر أن الفرق الـ13 المشاركة بالبطولة تم تقسيمها 

الى 4 مجموعات حيث ضمت المجموعة األولى 

منتخبات قطر، البحرين، الهند واستراليا، وضمت 

المجموعة الثانية ايران ولبنان واندونيسيا، وتضم 

المجموعة الثالثة الفلبين واليابان والكويت أما 

المجموعة الرابعة واالخيرة فتضم منتخبات كوريا 

ونيوزيالندا وكازاخستان.

وستتأهل 4 منتخبات من البطولة، من أصل 16 

منتخبا التي ستشارك في بطولة العالم للعبة الشهر 

المقبل بمدينة ملقة االسبانية .

دورة األلعاب العالمية بمدينة برمنغهام

عنابي اليد الشاطئية في المجموعة األولى
ضمن  الشاطئية  اليد  كرة  مسابقة  قرعة  أسفرت  قنا-  بازل- 

في  المقررة  عشرة  الحادية  نسختها  في  العالمية  األلعاب  دورة 

يوليو   17 ولغاية   7 من  الفترة  خالل  األميركية  برمنغهام  مدينة 

المنتخب  وقوع  عن  ي المقبل،  لقطر ا

جانب  إلى  األولى  المجموعة  في 

ونيوزيلندا  الدنمارك  منتخبات 

وكرواتيا، فيما ضمت المجموعة 

البرازيل  منتخبات  الثانية 

األميركية  المتحدة  والواليات 

واألرجنتين وبورتوريكو.

هي  المشاركة  تكون  وسوف 

القطري  للمنتخب  الثالثة 

بدورة  الشاطئية  اليد  لكرة 

كان  حيث  العالمية،  األلعاب 

 2013 نسخة  في  شارك  قد 

كولومبيا  في  أقيمت  التي 

وحل فيها رابعا، ونسخة 2017 التي أقيمت في بولندا وحقق فيها 

الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره المجري 2 /  1 في مباراة 

القطري  المنتخب  ويستعد  والرابع.  الثالث  المركزين  تحديد 

حاليا للمشاركة في بطولة العالم العاشرة لكرة اليد الشاطئية 

جزيرة  في  ستقام  التي  والسيدات  للرجال 

كريت باليونان خالل الفترة من 21 

لغاية 26 يونيو الحالي، وقد أوقعته 

الرابعة  المجموعة  في  القرعة 

والبرتغال  البرازيل  جانب  إلى 

المجموعة  تضم  بينما  ونيوزيلندا، 

والواليات  واليونان  األرجنتين  األولى 

وبورتوريكو،  األميركية  المتحدة 

والمجموعة الثانية كرواتيا وإسبانيا 

والمجموعة  واإلكوادور،  واألوروغواي 

وإيران  والنرويج  الدنمارك  الثالثة 

ومصر.
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تكريم الراحلة شيرين أبوعاقلة
شهد حفل األمس اإلعالن عن تكريم اإلعالمية الراحلة شيرين أبوعاقلة على 

هامش حفل جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية باستاد خليفة 

الدولي، حيث تسلم الزميل تامر مسحال درع تكريم اإلعالمية الراحلة 

شيرين أبوعاقلة على هامش حفل جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية 

باألمس.

وكتب مسحال على صفحته الشخصية على تويتر: »تشرفت بتكليف 

إدارة الجزيرة بتسلم درع التكريم للشهيدة الصحفية الزميلة والصديقة 

العزيزة شيرين أبوعاقلة خالل حفل جوائز االتحاد الدولي للصحافة 

الرياضية باستاد خليفة الدولي المونديالي في الدوحة مساء اليوم )أمس(«.

استضافه ستاد خليفة المونديالي وسط أجواء مميزة

حفل »stars 5« لالتحاد الدولي للصحافة الرياضية

باألمس  المونديالي  الدولي  خليفة  استاد  استضاف 

بالعاصمة القطرية الدوحة النسخة الرابعة من حفل جوائز 

االتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالتعاون مع لجنة اإلعالم 

الرياضي في قطر.

الرياضية  للصحافة  الدولي  االتحاد  جوائز  حفل  ويمثل 

قارات  مختلف  من  الرياضيين  للصحفيين  تجمع  أكبر 

العالم..  في  واالضخم  األكبر  هي  جوائزه  تعد  حيث  العالم 

المنظمة  من  الرياضية  الصحافة  ألسرة  تقدير  أعلى  وتمثل 

الدولية. وتشتمل جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية 

في النسخة الرابعة على أفضل رواة القصص الرياضية في 

الفوتوغرافي  التصوير  من  بدءا  اإلعالمية،  المنصات  جميع 

الرقمي  اإلعالم  إلى  المطبوع  باإلعالم  ووصوال  بالفيديو  ومرورا 

يتطلع  الرياضية.  المدونات  إلى  الصوتية  المدونات  ومن 

دولية  منصة  بوصفه  الرياّضية،  للصحافة  الَدولي  االتحاد 

معترفا بها، وتمتلك شبكة واسعة في أكثر من161 دولة حول 

في  المحترفين  لتكريم  الرياضي،  لإلعالم  خصيصا  العالم 

محتوى  أفضل  إنتاج  يواصلون  الذين  الرياضي  اإلعالم  مجال 

وأكثره إبداعا في جميع أنحاء العالم، وذلك تماشيا مع الدور 

الذي تلعبه الرياضة كأداة هامة للتعليم والثقافة.

ايزاكو  أنريه  األول  بالمركز  فاز  صورة  أفضل  مسابقة  وفي 

فيليكس  والثالث  ديو  اندريه  الثاني  والمركز  فيتش 

وافيو  توج  صحفي  موضوع  أفضل  مسابقة  وفي  سانشيز، 

نيكاب  الثاني  بالمركز  انكرسيون  خوسية  األول،  بالمركز 

بالمركز الثالث، والفائزون بالمراكز الثالثة األول في الوثائقي 

وفي  دارنور  ماتيو  الفرنسي  األول  المركز  في  جاء  المصور 

االلماني  والثالث  هيرسن  ديفيد  االنجليزي  الثاني  المركز 

األول  المركز  في  جاء  الصوت  مسابقة  وفي  نار،  كرستوف 

ريتشي  دايو  االيطالي  والثاني  هولمس  تريسي  االسترالية 

التصوير  مسابقة  وفي  بالشك،  روني  االلماني  والثالث 

األول  بالمركز  مارشيلنوا  ويسلي  البرازيلي  فاز  بورتفوليو 

وبالمركز الثاني االلنجليجي كيلفي ماثون وبالمركز الثالث 

الفرنسي ليوك فينانز، وفي مسابقة الصحافة األستقصائية 

ميميتار  والبلغاري  بواديو  وزهير  عمر  الجزائري  الثنائي  فاز 

وفي  الحضور،  من  يتمكن  لم  ناميبيا  من  وميشال  تاسيف 

منافسات الفيديو بروفايل جاء في المركز األول ويليام موس 

وفي  نيو،  مانتونج  والثالث  بريس  موهي  اندراس  والثاني 

مسابقة أفضل عامود جاء في المركز األول كيت روان والثاني 

مارسيال موريو والثالث اومانويال اوديسو، وفي مسابقة أفضل 

والثاني  كوبيدار  مازير  األول  المركز  في  جاء  قصير  فيديو 

اليسون  جوي  وفاز  أباباصا،  جوليان  والثالث  ايرو  هيدي 

بجائزة أفضل مصور شاب، وفاز جوسيه انكرانكون بجائزة 

هيما  فرانسيس  ووالغاني  شاب،  صحفي  مراسل  أفضل 

الدولي  االتحاد  حرص  كما  شاب،  مراسل  أفضل  بجائزة 

جواكيم  الغاني  الصحفي  تكريم  على  الرياضية  للصحافة 

الرتي على هامش االحتفالية أمس.

عوض الكباشي كتب

سعادة الشيخ فيصل بن أحمد:

سعداء بخروج الحفل بصورة مشرفة
آل  أحمد  بن  فيصل  الشيخ  سعادة  أعرب 

عن  الرياضي  اإلعالم  لجنة  رئيس  ثاني 

والمنقطع  الباهر  بالنجاح  الغامرة  سعادته 

االتحاد  لجوائز  الرابعة  للنسخة  النظير 

الدولي للصحافة الرياضية.

فرصة  قطر  في  الحفل  »استضافة  وقال 

قيمة  ذو  مهم  حدث  بتواجد  ورائعة  طيبة 

مسؤولين  بها  تواجد  دولية  كجائزة  كبيرة 

نحن  ولذلك  العالم،  دول  جميع  من  مهمين 

مشرفة  بصورة  الحفل  بخروج  سعداء 

عبرت عن تاريخ هذه االرض الطيبة«.

عام  في  الحدث  »استضافة  قائال  وأضاف 

استضافة  أن  خاصة  مميز  أمر  المونديال، 

قطر للمونديال نقطة وعالمة فارقة في تاريخ 

قطر«.

وتابع حديثه قائال »استاد خليفة ظهر بأبهى 

صورة، فهذا االستاد له تاريخ ورمزية في قطر 

ودائما شاهد على استضافة كبرى األحداث 

من  مزيد  متمنيًا  قطر،  تستضيفها  التي 

التقدم واالزدهار في الفترة القادمة«.

يقدم  القطري  اإلعالم  الرميحي:  سعد 

نموذجا رائدا وفريدا

المركز  رئيس  الرميحي  سعد  أعرب 

في  الكبيرة  سعادته  عن  للصحافة  القطري 

انه  إلى  مشيرا  الحفل،  هذا  في  المشاركة 

من  الرياضي  اإلعالم  لجنة  برئاسة  تشرف 

الفرصة  بعدها  وأترك   1988-1980 تاريخ 

للشباب لمواصلة المشوار.

حفل  خالل  حديثه  في  الرميحي  وقال 

الدولي  خليفة  استاد  اختيار  ان  األمس: 

يعتبر استنثاء خاصة وانه احتضن الكثير 

يستعد  اآلن  وهو  والمناسبات  البطوالت  من 

 ..2022 العالم  كأس  مباريات  الستقبال 

بعد أربع مراحل تمت من خالل هذا الملعب 

العام  في  افتتاحه  تم  الذي  الملعب  وهو 

.1976
وقال الرميحي: البد أن نقدم الشكر والتقدير 

من  يقدمونه  ولما  لجهدهم  اإلعالم  أهل  لكل 

جهد عظيم يستحقون من خالله أن نحنفل 

يقدم  القطري  اإلعالم  أن  إلى  وأشير  بهم.. 

نموذجا رائدا وفريدا.

الرميحي:  سعد  قال  حديثه  ختام  وفي 

للجنة  الشكر  وأقدم  لكم  بالحديث  سعيد 

االستاذة  الراحلة  اإلعالم  أيقونه  تختار  وهي 

األيام  في  عنا  رحلت  التي  أبوعاقلة  شيرين 

وهي  قلوبنا..  في  موجودة  لتظل  الماضية 

أمر  على  القائمين  من  طيبة  لفتة  تعتبر 

الحفل، هذا االختيار الذي صادف أهله.

رئيس االتحاد يستقبل ميرلو

استقبل سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس 

االتحاد القطري لكرة القدم اإليطالي جياني ميرلو رئيس االتحاد الدولي 

للصحافة الرياضية، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن أحمد آل ثاني 

رئيس لجنة اإلعالم الرياضي وممثلي اإلعالم المحلي.

ويأتي االستقبال على هامش استضافة الدوحة لحفل النسخة الرابعة 

من جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية الذي ُيقام مساء اليوم 

باستاد خليفة المونديالي بالتعاون مع لجنة اإلعالم الرياضي في قطر، 

حضر اللقاء السادة أعضاء االتحادين الدولي واآلسيوي للصحافة 

الرياضية.

تم خالل االستقبال التباحث في المواضيع ذات االهتمام المشترك وجرى 

الحديث عن مستقبل العالقات بين الطرفين بما يساهم في تطوير 

العالقات الثنائية فيما بينهما، لتشتمل على مجاالت أكثر سيكون لها 

الكثير من النتائج المثمرة على األصعدة كافة.

مبارك البوعينين: فخورون باالستضافة
أكد مبارك البوعينين، عضو لجنة اإلعالم الرياضي القطري أن استضافة قطر 

حفل جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية تجسد المكانة المرموقة التي 

تحظى بها قطر على المستوى العالمي، باعتبارها قطبا رياضيا متكامال جاذبا 

للفعاليات الرياضية أو ذات العالقة بالرياضة العالمية.

 وقال البوعينين »نتواجد هنا في استاد خليفة المونديالي الذي يحمل بعدا 

تاريخيا بدولة قطر وهو من المعالم الشاهدة على عصور من االزدهار والتطور 

الرياضي والمجتمعي، ونحن فخورون باستضافة هذا الحفل، بحضور 

كوكبة من أكبر اإلعالميين على مستوى العالم«.

واعتبر البوعينين أن المشاركة الكبيرة من الصحفيين على مستوى العالم 

في هذه الجائزة تعكس مدى نجاحها الكبير باعتبارها أكبر تجمع ألسرة 

الصحافة الرياضية على مستوى العالم.

وأكد البوعينين أن قطر باتت تحظى بسمعة عالمية طيبة في كل المحافل 

وقال »الشراكة مع االتحاد الدولي للصحافة الرياضية تهدف إلى المصلحة 

العامة ونتمنى استمرارها في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن التنسيق كان 

مميزا للغاية ونحن نتشرف بهذا التعاون«.

من  عدد  تكريم  األمس  حفل  شهد 

وما  لجهدهم  تقديًرا  العرب  الصحفيين 

قدموه من جهد خالل الفترة الماضية… حيث 

تم تكريم كل من: نزيم بسول واحرار صالح.. 

الحربي  وناصر  الكويت..  اللوراني..  وفيصل  فلسطين 

ويحيى  الجزائر،  من  بودي  وزهير  عمر  واالخوان  اليمن  من 

ومحمد  المغرب،  لوليدي  ويوسف  فلسطين،  اليعقوبي 

أحمد علي.. األردن، وإلياس بن صالح من تونس.

جياني ميرلو:
شراكة استراتيجية

ثمن اإليطالي جياني ميرلو رئيس االتحاد 

الدولي للصحافة الرياضية الدور الكبير 

الذي تقوم به لجنة اإلعالم الرياضي 

القطري في إقامة حفل جائزة االتحاد 

سنويا، مشيرا إلى أهمية الشراكة 

االستراتيجية بين الطرفين في خدمة 

اإلعالم الرياضي حول العالم وتعزيز دوره 

ونزاهته المهنية. 

وأكد السيد ميرلو في حديثه أن عاصمة 

الرياضة العالمية المكان المثالي هذه 

السنة إلقامة حفل جائزة االتحاد الدولي 

للصحافة الرياضية والسيما أنها ستنظم 

 FIFA بعد أشهر قليلة بطولة كأس العالم

قطر 2022. 

 وأضاف قائال: وتنظم هذه 

الجائزة بالشراكة مع 

لجنة اإلعالم الرياضي 

القطري كجزء من 

الجهود المشتركة 

لالستثمار في الثقافة 

والصحافة الرياضية 

فضال عن حماية وتعزيز 

نزاهة المهنة.

تكـريــم الصحفـيين الـــعـرب
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الليلة على بطاقة العبور لمونديال »2022« باستاد أحمد بن علي

صراع ناري بين بيرو و»الكانجارو«

يشهد استاد أحمد بن علي المونديالي عند 

اإلثنين  اليوم  مساء  من  التاسعة  الساعة 

ممثل  أستراليا  منتخب  بين  نار  من  صراعا 

أميركا  اآلسيوية ومنتخب بيرو ممثل  القارة 

العبور  بطاقة  حصد  أجل  من  الجنوبية، 

لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر 

ألول مرة في منطقة الشرق األوسط.

القوية  المواجهة  هذه  من  الفائز  وسيحصل 

نهائيات  إلى  الـ31  رقم  التأهل  بطاقة  على 

كأس العالم 2022 ليبقى بطاقة واحدة فقط 

بين  الثالثاء  غدا  الدوحة  في  أيضا  ستتحدد 

وكوستاريكا  أوقيانوسيا  بطلة  نيوزيلندا 

الشمالية  )أميركا  الكونكاكاف  رابعة 

بن  أحمد  استاد  على  والكاريبي(  والوسطى 

علي، وينضم الفائز إلى المجموعة الخامسة 

مع إسبانيا وألمانيا واليابان.

إلى  اليوم،  مواجهة  في  الفائز  وينضم 

من  المؤلفة  الرابعة  المجموعة  منتخبات 

فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

عالميًا   22 المصنف  البيرو،  منتخب  ويأمل 

ريكاردو  األرجنتيني  المدرب  يقوده  والذي 

كأس  إلى  الوصول  في   ،2015 منذ  غاريكا 

في  خامسا  حلوله  بعد  سادسة،  مرة  العالم 

الموّحدة،  الجنوبية  األميركية  التصفيات 

أستراليا،  لتخطي  الورق  على  مرشح  وهو 

نظرًا لخبرة العبيه الكبيرة، والحالة 

المنتخب  تسود  التي  المثالية 

في اآلونة األخيرة.

إلى  البيروفي  المنتخب  وتأهل 

في  الخامس  المركز  احتل  بعدما  الملحق 

الجنوبية بعدما جمع  أميركا  تصفيات قارة 

واألرجنتين  البرازيل  أمامه  ومن  نقطة،   24
واألوروغواي واإلكوادور.

وسجل منتخب البيرو حضوره في النهائيات 

أعوام  سابقة  مناسبات  خمس  في  العالمية 

أبرزها  و2018(،  و1982  و1978  و1970   1930(

نجمه  مع  النهائي  ربع  بلغ  عندما   1970 في 

التي  البرازيل  أمام  وخسر  كوبياس  تيوفيلو 

أحرزت اللقب 2 4-.

األرجنتيني  البيرو  منتخب  مدرب  ويعول 

لويس  الثنائي  عودة  على  كاريكا،  ريكاردو 

األساسية  للتشكيلة  تابيا  وريناتو  أدفينكوال 

إلى جانب خبرة  بعد غياب بداعي اإلصابة، 

األمامية لتحقيق  الخطوط  أندري كاريلو في 

الفوز والعبور إلى النهائيات.

أستراليا،  منتخب  يسعى  جانبه،  ومن 

النهائيات  بلوغ  إلى  عالميًا،   42 المصنف 

أنه شارك للمرة  للمرة السادسة أيضًا، علمًا 

األربع  النسخ  وفي   1974 مونديال  في  األولى 

في  واحدة  مرة  الثاني  الدور  وبلغ  األخيرة، 

نسخة عام 2006.

ويتميز المنتخب األسترالي، باالستقرار الفني 

مع الحفاظ على مدربه جراهام أرنولد، ويتمتع 

الغائب  مع  مكتملة  شبه  بصفوف  المنتخب 

جراهام  المدرب  ويعول  روجيك،  توم  الوحيد 

هيروستيتش،  أيدين  خبرة  على  أرنولد 

وزميله مارتن بويل في المواقع األمامية، فضال 

عن العب الوسط إكسون ايرفاين الذي يجيد 

لعب الكرات الهوائية.

{ من مباراة الفريقين في مونديال روسيا

الفائز يصبح المنتخب رقم »31« 

الذي يتأهل لنهائيات كأس العالم   إعداد           محمد الجزار

جراهام أرنولد.. مدرب المنتخب األسترالي: األرجنتيني ريكاردو غاريكا.. مدرب البيرو:

ســـنلعب بكامـــل قـــوتنـــا نحترم المنافس.. والمواجهة صعبة
حجز  أجل  من  بالده  منتخب  جاهزية  األسترالي  المنتخب  مدرب  أرنولد  جراهام  أكد 

البطاقة الـ31 المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم »FIFA قطر 2022«، وذلك خالل مواجهة 

الغد أمام منتخب البيرو لحساب الملحق العالمي التي يستضيفها استاد أحمد 

بن علي في الدوحة.

وقال مدرب منتخب أستراليا خالل المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: 

مهمة  والمباراة  قوتنا،  بكامل  نلعب  وأن  كبيرة،  مباراة  نقدم  أن  »نريد 

اإليجابية،  بالنتيجة  أن نؤمن بقدراتنا كي نخرج  وعلينا  لنا،  بالنسبة 

تحقيق  على  القدرة  ولديهم  والنضج،  بالخبرة  يتمتعون  هم  شك  وبال 

الفوز«.

وتابع: »سنلعب في ملعب مكيف ما يجعل العبينا يشعرون بالراحة، 

وقد اعتدنا على ذلك عبر خوض خمس مباريات هنا، ونأمل الفوز كي 

نحقق التأهل إلى كأس العالم والعودة إلى قطر بعد أشهر قليلة«.

البيرو جيد جًدا من  إلى أن منتخب  المنتخب األسترالي  وأشار مدرب 

أن نكون مستعدين ألي شيء، لدي ثقة  الفنية، وقال: »علينا  الناحية 

الغد  لقاء  أن  لهم  أوضحت  ولقد  للمباراة،  جاهزون  وكلهم  الالعبين  في 

أشبه بالنهائي«.

خاض  الذي  »المنتخب  بالقول:  تصريحاته  أستراليا  مدرب  وختم 

المواجهة السابقة أمام البيرو في مونديال روسيا 2018 طرأت عليه العديد من 

التغييرات على غرار القائد السابق تيم كاهيل ومعظم الالعبين الذين شاركوا 

في تلك المباراة اعتزلوا كرة القدم، والوضع اآلن مختلف وعلينا أن نؤمن بحظوظنا 

في ظل أن الطريق إلى المونديال بات قريبا، كما أننا نعرف ما هي نقاط قوة المنتخب 

القتالية، ونسعى جاهدين للظفر بالنتيجة  والروح  أما قوتنا فهي العمل الجاد  المنافس، 

التي تضمن لنا التواجد بين المنتخبات الـ32 في نوفمبر المقبل«.

أبدى األرجنتيني ريكاردو غاريكا، المدير الفني لمنتخب البيرو، تفاؤله الكبير في 

قدرة المنتخب على تخطي نظيره األسترالي.

اللقاء:  يسبق  الذي  الصحفي  المؤتمر  خالل  البيرو  منتخب  مدرب  وقال 

كال  أن  عن  فضال  الفريقين،  على  صعبة  ستكون  المواجهة  شك  »بال 

لقاء  آخر  كان  وقد  جيدا،  البعض  بعضهما  يعرفان  المنتخبين  من 

روسيا  في  األخيرة  العالم  كأس  في  االسترالي  بالمنتخب  جمعنا 

خاضوا  العبينا  من  العديد  وهناك  نظيفين(،  بهدفين  بيرو  )فازت 

تلك المباراة، وأعتقد ان األمر نفسه ينسحب على بعض العبي 

المنتخب األسترالي ايضا«.

وتابع: »نحن نحترمهم للغاية، وعلينا أن نقاتل على مدار دقائق 

المباراة، فضال عن أننا نحتاج للعب بتركيز كبير على اعتبار أن 

هذا النوع من المباريات ال يحتمل ارتكاب األخطاء والهفوات، وغدا 

إما الفوز أو العودة إلى البيرو«.

بدوره، لم يخف قائد وحارس مرمى منتخب البيرو بيدرو غاييسي 

تفاؤله  أبدى  لكنه  غدا،  األسترالي  المنتخب  أمام  المواجهة  صعوبة 

في نجاح منتخب بالده في خطف بطاقة العبور إلى المونديال.

أهم  هي  وربما  للطرفين  قويا  واختبارا  صعبة  مباراة  ستكون  وأضاف: 

مباراة في حياة الالعبين في الفريقين، نعرف أننا نملك فرصة التواجد هنا 

وبالتالي سنبذل  المونديال،  المشاركة في  في قطر بعد أشهر قليلة من أجل 

قصارى جهدنا من أجل التشبث بتلك الفرصة.
{ جراهام أرنولد { ريكاردو غاريكا

مواجهة بذكريات »مونديال روسيا« عطلة رسمية في »بيرو«

للمنتخبين  سبق 

أن  والبيروفي  األسترالي 

األول  الدور  في  سابقًا  التقيا 

 ،2018 روسيا  مونديال  من 

نظيفين  بهدفين  البيرو  ففازت 

المهاجم  كارّيلو،  أندري  سجلهما 

السعودي،  الهالل  لفريق  الحالي 

المنتخبان  أن يوّدع  وباولو غيريرو، قبل 

عنها  تأهل  مجموعة  في  األول  الدور  من 

منتخبا فرنسا والدنمارك.

روسيا  مونديال  منافسات  ودع  بيرو  منتخب  وكان 

بإمكان  كان  فيما  الثانية،  الجولة  من  رسميا 

المنتخب االسترالي التأهل لدور الستة عشر إذا فاز 

في هذه المباراة وخسر المنتخب الدنماركي مباراته 

بالتعادل  انتهت  التي  الفرنسي،  المنتخب  أمام 

السلبي.

البطولة  في  له  نقاط  ثالث  أول  بيرو  منتخب  وحصد 

منتخب  رصيد  توقف  فيما  الثالث  للمركز  وقفز 

أستراليا عند نقطة واحدة في المركز الرابع األخير، 

فيما تأهل منتخبا فرنسا والدنمارك للدور التالي.

وخسر المنتخب األسترالي مباراته األولى أمام نظيره 

الفرنسي 1 - 2 قبل أن يتعادل مع المنتخب الدنماركي 

أمام  له  مباراتين  أول  بيرو  منتخب  خسر  فيما   ،1  -  1
الدنمارك وفرنسا بنتيجة واحدة هي صفر - 1.

 13 الموافق  اإلثنين  اليوم  أن  بيرو  حكومة  أعلنت 

ألنه  العام،  القطاع  في  رسمية  عطلة  سيكون  يونيو 

األميركي  البلد  منتخب  فيه  سيلعب  الذي  اليوم 

الملحق  مباراة  الدوحة  في  أستراليا  أمام  الجنوبي 

العالمي المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال وزير الثقافة أليخاندرو ساالس في تصريحات 

صحفية: »إنه تقرر أن يكون يوم اإلثنين عطلة طوال 

منتخب  رؤية  من  المواطنون  يتمكن  حتى  اليوم 

العطلة  أن  موضحًا  قطر«،  لمونديال  يتأهل  بالدهم 

ستنطبق على القطاع العام، وسيكون بوسع القطاع 

الخاص تطبيقها بشكل اختياري.

وأوضح المسؤول أن هذا القرار الذي اتخذ »باإلجماع« 

الوزراء  مجلس  جلسة  في 

الجمعة  مساء  عقدت  التي 

ينظم  أن  بغرض  اتخذ 

وينزلوا  أنفسهم  المواطنون 

إلى الشوارع للتجمع.

المباراة  »نعتبر  الوزير:  وأضاف 

حدث اتحاد، وقومية وهوية وطنية«.

وكان منتخب بيرو وصل مساء الجمعة 

برشلونة  مدينة  من  قادماً  الدوحة  إلى 

اإلسبانية، حيث تدرب في األيام الماضية، وكان 

في استقباله مشجعون وصلوا إلى العاصمة القطرية 

لتحميسه قبل المباراة التي يخوضها اليوم اإلثنين.

{ منتخب بيرو { معنويات عالية في التدريبات

جايسون ديفيدسون:

أشعر بالتفاؤل
األسترالي  المنتخب  مدافع  ديفيدسون  جايسون  أبدى 

لقاء  في  الفوز  تحقيق  على  بالده  منتخب  بقدرة  تفاؤله 

بالنسبة  كبيرة  أهمية  يمثل  اللقاء  أن  معتبرا  الغد، 

للجميع في المنتخب األسترالي.

وأضاف العب فريق ملبورن األسترالي: »ثقتنا كبيرة 

الفرصة  أنها  ندرك  أن  وعلينا  هدفنا،  تحقيق  في 

إلى  التأهل  تحقيق  من  نتمكن  كي  لنا  األخيرة 

النهائيات«.

النتيجة  تحقيق  على  قدرتنا  من  تماًما  »واثق  وتابع: 

المنتخب  أروقة  تميز  التي  األجواء  على  عطفا  المطلوبة، 

في اآلونة الراهنة، وهناك تصميم ورغبة من الجميع على اسعاد 

الجماهير االسترالية والتأهل إلى النهائيات في قطر«.

}

جايسون 

ديفيدسون

}

الدور  ضمن  مجموعته  في  الثالث  المركز  احتالله  بعد  اآلسيوي  الملحق  إلى  األسترالي  المنتخب  تأهل 

الثالث الحاسم من التصفيات اآلسيوية ضمن المجموعة الثانية برصيد )15( نقطة خلف كل من 

السعودية )23( واليابان )22(.وخاضت أستراليا الملحق 6 مرات سابقة، كان آخرها في تصفيات 

ـ 1 بعد التمديد(، ثم العالمي  2018 وتجاوزته أمام سوريا في الملحق اآلسيوي )1 - 1 و2 
أمام هندوراس )صفر - صفر و3 ـ 1(.وتمكن المنتخب األسترالي من تخطي عقبة 

في  الماضي  الثالثاء  هدف  مقابل  بهدفين  بصعوبة  اإلمارات  منتخب 

بهدفي  اآلسيوية  القارة  خامس  تحديد  ملحق  في  الدوحة 

جاكسون ايرفاين وأيدن هروستيتش.

طريق أستراليا إلى »الملحق«
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»السوشيال ميديا« بين األمن والفائدة

حماية تبقيك آمنًا

في  يوميا  واقعا  أصبحا  واالبتزاز  السرقة 

مواقع التواصل االجتماعي وخطرا يداهم كل 

المختص  على  المشكلة  طرحنا  وقد  فرد، 

عبداللطيف  أحمد  الجديد  اإلعالم  عالم  في 

عندما  عليك  قائاًل:  أجابنا  الذي  العامر 

مواقع  على  أشخاص  مع  تتواصل 

تعطيهم  أال  االجتماعي  التواصل 

تشارك  ال  وأن  أسرار  من  لديك  ما 

بك  الخاصة  المرور  كلمات 

كالتويتر  التواصل  مواقع  على 

بوك  والفيس  شات  والسناب 

مع  وإنستغرام  توك  والتيك 

عليهم،  تعارفت  الذين  األفراد 

تستخدم  أن  عليك  وكذلك 

ومختلفة  قوية  مرور  كلمات 

بسهولة  لها  الوصول  يمكن  ال 

الخوض  عدم  إلى  باإلضافة 

الشخصية  حياتك  في  كثيرا 

مع هؤالء.. نصائح نراها قاموسا 

منصات  على  آمنا  البقاء  أراد  لمن 

التوصل.

 

فوائد ال حصر لها
مــواقــع  مـــن  االســـتفــادة  أهــمية  وحـــول 

صاحب  فيهـــا  وهــــو  االجتماعي  التواصل 

التواصل  وسائل  قال:  واسعة  تجربة 

المزايا  من  العديد  تحقـيــق  في  تســـاهم 

لمستخدميها، وشرح عدة نقاط توضح فوائد 

دائرة  توسيع  منها  األفراد  حياة  في  التواصل 

لمستخدميها  ُتتيح  وأنها  والمعارف  العالقات 

ة التواصل مع األشخاص الذين لديهم 
َّ

إمكاني

نقطة  فتكون  معهم،  مشتركة  اهتمامات 

من  ذلك  وُيعّد  قوية،  لعالقات  البداية 

أكثر مزايا استخدام تلك المواقع، 

عقوٍد  منذ  إنه  قائال  وتابع 

الحصول  أمر  كان  مضت 

غاية  في  صديق  على 

ة أن لم  الصعوبة، خاصَّ

قادًرا  الشخص  يكن 

على إجراء المحادثات 

الصداقات  وتكوين 

ظهور  مع  ولكن 

ة 
َّ

الذكي الهواتف 

التواصل  ووسائل 

ة 
َّ

عي جتما ال ا

من  أصبح  المختلفة 

الناس  ربط  السهل 

البعض  ببعضها 

والتحدث فيما بينهم في 

أي مكان في العالم.

 

شخصية مصقولة

الشخصية  وصقل  الفكر  جانب  وحول 

االجتمـــاعي  التواصل  وســـائل  العامر:  قال 

المجـتـمـــع  في  شـــخــص  لــكـــــل  تـتـيـــح 

مـــــــع  وتبـادلهـــا  الخــاصــــــة  أفكـــاره  طــــرح 

المنشورات  بإنشاء  له  وتسمح  اآلخرين، 

القضــايـــــا  منــاقــشـــــة  وكــذلك  وطــــرحهـــا، 

سـواء  مجتمعـه،  على  تمر  التي  المهــمــة 

أو  أخــالقيــة،  أو  بيـئيـــة  قـضـايــا  أكـانت 

اجتماعية، أو علمية، وما إلى ذلك، مما يزيد 

وتعزيز  حولــه،  يدور  بما  الفــــرد  وعـــي  مـــن 

ثقته بنفسه.

بال طاقة سلبية

تفريغـها  وكيفـــية  الســـلبية  الطاقة  وعـــن 

يمكن  المتعة  زيادة  أجل  من  إنه  يقول 

االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام 

وأخـذ  والتسـلـيـــة،  للمتعة  كوســـيلة 

يحتاج  عندما  أو  العمل،  أثناء  استراحة 

المنزل،  في  االسترخاء  إلى  الشخص 

االجتماعية  اإلنسان  لطبيعة  باإلضافة 

حياته  وأحداث  أخباره  بمشاركة  ورغبته 

خاللها  من  يمكنه  والتي  اآلخـــرين،  مــــع 

بعض  في  ورغبته  السلبية،  طاقته  تفريغ 

األحيان برؤية ما يفعله اآلخرون دون الحاجة 

وهذا  معهم،  والتفاعل  مباشرة،  سؤالهم  إلى 

االجتماعي  التواصل  وسائل  تتيحه  ما 

بشكل كبير.

 ثقافات أخرى ومعرفة بال حدود

»االطالع على الثقافات األخرى وزيادة المعرفة 

هي فائدة ال يمكن أن تحصى« 

أحمد  المختص  يـؤكد  العنوان  هذا  حول 

أداة  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  العامر 

المهتمين  من  العديد  دفعت  فعالة  تعليمية 

على  التأكيد  إلى  التعلم  تكنولوجيا  بمجال 

التعليم  ووسائل  اإلنترنت  استثمار  أهمية 

التواصل  مواقع  من  واالستفادة  اإللكتروني، 

والّتعرف  التعليم،  عملية  في  االجتماعي 

على الثقافات األخرى، وزيادة المعرفة، وبناء 

استخدام  في  الُمستمر  التزايد  أدى  عليه 

االنتباه  إلى  التعلم  أجل  من  المواقع  هذه 

ألهمية تطوير أدوات التعلم عن بعد.

والمسموع  المرئي  اإلعالم  يفتقده  ما  وعن 

العامر:  قال  والمكتوب،  اإللكتروني  وحتى 

يكون  أن  أصنافه  بشتى  اإلعالم  على  يجب 

واضح  بشكل  ويستهدفه  للجمهور  صوتا 

خدمة  في  رياديا  دورا  له  يكون  وأن  ومفيد 

للعالم  رسالته  وإيصال  وتنميته  المجتمع 

لبالده  أكبر  مكانة  يعطي  ما  الخارجي 

واسع  عالم  وهو  لها،  ودفاع  أمان  خط  ويكون 

والمعرفة،  الفائدة  أراد  لمن  ينضب  ال  وفكر 

لكي  ووسائل  محاذير  هناك  فإن  ذلك  ومع 

تكون في أمان.

{ فوائد كبيرة في عملية التعليم {  أحمد عبداللطيف العامر

وسائل التواصل 

م تعبيرات الغضب
ّ
تضخ

أن  األميركية   Yale جامعة  مجلة  في  ُنشرت  التي  الدراسة  ووجدت 

تغريد«  و»إعادة  »اإلعجابات«  من  مزيدًا  تلقوا  الذين  المستخدمين 

عندما عّبروا عن غضبهم في تغريدة ما تناقش أي أمر، كانوا أكثر 

عرضة للتعبير عن غضبهم في مشاركات ومنشورات أخرى الحقًا.

وبذلك يكون هذا هو أول دليل على أن بعض الناس يتعلمون التعبير 

عن مزيد من الغضب بمرور الوقت، ألن التصميم األساسي لوسائل 

التواصل االجتماعي يكافئهم على فعل ذلك.

تعمل  نافعة  قوة  األخالقي  الغضب  يكون  أن  يمكن  للبحث،  وفقًا 

لصالح المجتمع، وتحفيز فرض العقاب على التجاوزات األخالقية، 

وتعزيز التعاون االجتماعي، وتحفيز التغيير في المجتمعات.

السلوك  يساهم  إذ  ومؤٍذ،  مظلم  جانب  له  أيضًا  األمر  فإن  ذلك،  ومع 

بالمجتمعات، وهو يساهم  الضعيفة  والفئات  األقليات  في مضايقة 

واالستقطاب  الخالفات  وحدوث  المضللة  المعلومات  انتشار  في 

السياسي.

آلي قادر على  الباحثون بوضع برنامج تعلم  بالنسبة للدراسة، قام 

تتبع الغضب األخالقي في تغريدات متداولة عبر منصة تويتر.

أجريت  والتي  بالبرنامج،  المالحظة  على  القائمة   Yale دراسة  وفي 

دول  من  تويتر  على  مستخدمًا   7331 من  تغريدة  مليون   12.7 على 

قد  المستخدمون  كان  إذا  ما  الختبار  البرنامج  استخدموا  مختلفة، 

عبروا عن مزيد من الغضب بمرور الوقت.

وبحسب موقع أشارت النتائج إلى أن التحفيز الذي يتلقاه المستخدم 

طريقة  حقًا  يغير  تويتر،  مثل  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر 

بالقبول  حظوا  كلما  الحقًا  األشخاص  نشر 

بالمناقشات  مقلق  رابط  وجود  إلى  أيضًا  النتائج  وتشير  والتأييد. 

وتأجيج  حدوث  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  دور  حول  الحالية 

االستقطاب السياسي.

 Popular Science األخالقي نزعة طبيعية. وبحسب موقع  الغضب 

عبر  تحدث  فهي  ثم  ومن  البشر،  في  بعمق  متأصلة  فإنها  العلمي، 

اإلنترنت وخارج اإلنترنت.

ولكن هناك شعور بأن تصميم وسائل التواصل االجتماعي يمكن أن 

يضخم في سياقات معينة هذا االتجاه الطبيعي لدينا.

وبحسب الموقع، فإن هناك كثيرًا من البيانات التي تشير اآلن إلى 

المحتوى  من  أكبر  تفاعل  جذب  إلى  يميل  السلبي  المحتوى  أن 

فيها  يجذب  التي  السياقات  من  كثير  هناك  ذلك،  ومع  اإليجابي. 

المحتوى اإليجابي التفاعل.

لذلك من المحتمل أن تكون هناك عوامل متعددة تغذي هذا االتجاه. 

التي  أو  شعبية  األكثر  المنشورات  إلى  الناس  ينجذب  أن  ويمكن 

الدراسات  أظهرت  وقد  االجتماعي.   التواصل  وسائل  على  تنتشر 

الناس  يفعله  الذي  وما  والقال«  »القيل  نعرف  أن  نريد  أننا  السابقة 

بشكل خاطئ. ولكن كلما زاد تفاعل األشخاص مع هذه األنواع من 

المنشورات، زاد عدد المنصات التي تتداولها وتروجها.

طرق  خمس  لمستخدميه   Facebook قدم  سنوات،  خمس  وقبل 

بخالف  بهم  الخاص  األخبار  موجز  في  منشور  على  للرد  جديدة 

اإلبهام األيقوني »اإلعجاب«: »الحب« و»هاها« و»واو« و»حزين« 

و»غاضب«.

وخلف الكواليس، قام Facebook ببرمجة الخوارزميات التي تقرر ما 

زهم الستخدام الرموز  يراه الناس في خالصاتهم اإلخبارية التي تحفِّ

– وضمن  التعبيرية لدفع مزيد من المحتوى العاطفي واالستفزازي 

ذلك المحتوى الذي من المرجح أن يجعلهم غاضبين ويستخدمون 

تعبيرات الغضب.

منصة  في  الترويج  خوارزمية  تعاملت   ،2017 عام  من  واعتبارًا 

فيسبوك، مع ردود الفعل على الرموز التعبيرية على أنها أكثر قيمة 

بخمس مرات من »اإلعجابات« أو Likes وحدها.

Washington Post األميركية، فإن النظرية وراء  وبحسب صحيفة 

ذلك كانت ببساطة: المشاركات التي تثير كثيرًا من ردود الفعل، 

الحفاظ  إلى  تميل  والجدال،  النقاشات  يثير  الذي  الغضب  خاصًة 

أساس  هو  هذا  وكان  أكبر،  بشكل  المستخدمين  تفاعل  على 

أهداف فيسبوك. واتضح أن تفضيل المنشورات »المثيرة للجدل«- 

وضمنها تلك التي تثير غضب المستخدمين- يمكن أن يفتح »الباب 

أمام مزيد من البريد العشوائي/ إساءة االستخدام/ النقر على الطعم 

عن غير قصد«. وبالفعل، أكد علماء بيانات شركة فيسبوك في عام 

2019 أن المنشورات التي أثارت ردود فعل غاضبة أكثر واستخدمت 

المستاءة،  التعبيرية  الرموز 

كانت تتضمن معلومات مضللة ومسيئة وأخبارًا غير 

دقيقة، ومع ذلك تم ترويجها بسبب التفاعل عليها.

االجتماعي هو إعطاء صوت ألي شخص  التواصل  ما فعلته وسائل 

أسرع  بشكل  ينتشر  يقولونه  ما  وبالطبع  باإلنترنت،  اتصال  لديه 

كلما كان مثيرًا للجدل، وهذا أدى إلى تغيير الطريقة التي يتم بها 

تناول ومناقشة األخبار السياسية.

بأعوام،  ذلك  قبل  وحتى  ترامب  منذ  السياسيين،  من  كثير  قام  إذ 

وجعلتهم  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  المواد  محتوى  بترويج 

من  لمزيد  المثيرة  المشاعر  تثير  بطريقة  الناس  مع  يتواصلون 

التفاعل، مثل الغضب. هناك أيضًا ظهور النقاد السياسيين الذين 

المتطرفة  األشياء  من  ومزيد  مزيد  قول  من  المهنية  حياتهم  صنعوا 

عبر اإلنترنت، وتلقي التفاعل من المؤيدين والمعارضين. وبالفعل 

قامت وسائل التواصل االجتماعي بتعزيز كل ذلك.

ولكن قبل وسائل التواصل االجتماعي، كان الراديو شديد الحزبية 

بدوره، لذا لم يكن األمر يتعلق باختراع وسائل التواصل االجتماعي 

 Silicon Republic لهذا النمط، لكنه تمكن من تضخيمه، وفقًا لموقع

للتكنولوجيا والمعلومات.

توصلت دراسة جديدة إلى أن منصات ووسائل التواصل االجتماعي مثل »تويتر« 

تضّخم تعبيرات الغضب األخالقي لدى المستخدمين بمرور الوقت، ألنهم 

يتعلمون أن مثل هذه اللغة تكافئهم بعدد متزايد من »اإلعجابات« 

و»المشاركات«، أو بعبارة أخرى »تعزز شعورهم بالقبول«.

تساهم في مضايقة الفئات الضعيفة بالمجتمعات

{ وسائل التواصل االجتماعي أداة تعليمية فعالة 

المختص أحمد العامر يتحدث عن تجربته

»الحاجة دائما للمعرفة 
تدفعك نحو البحث 

والتدقيق من أجل الحصول 
على المعلومة التي تغني 

وتفيد«.
تحت هـذا العنوان تحدث 
صانع المحتوى في مجال 

السوشيال ميديا أحمد 
عبد اللطيف العامر عن 

تجربته المميزة وتطرق إلى 
قضايا تهم شريحة واسعة 
من المجتمع وهي األمان 

والفائدة في مواقع التواصل 
االجتماعي.

السرقة واالبتزاز 
أصبحا واقعا يوميا 

وخطرا داهما 

ال تشارك كلمات 
المرور الخاصة 
بك على مواقع 

التواصل

يجب على اإلعالم 
بشتى أصنافه أن 

يكون صوتا للجمهور

وسائل التواصل االجتماعي أداة تعليمية فعالة ومهمةحافظ على سرية معلوماتك حتى تكون في مأمن
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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(

MALAYALAM3:00

TELUGU5:15

TAMIL8:15

11:15العالم الجوارسي، الهيمنة
سينما المول )2(

NEPALI3:30

6:00العالم الجوارسي، الهيمنة

8:45العالم الجوارسي، الهيمنة

NEPALI11:30
سينما المول )3(

TAMIL3:15

TOP GUN: MAVERICK (2D)6:15

NEPALI8:30

TAMIL11:00

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:00

TAMIL5:15

TAMIL8:15

11:15العالم الجوارسي، الهيمنة
سينما بالزا )2(

TAMIL3:00

5:15العالم الجوارسي، الهيمنة

8:30العالم الجوارسي، الهيمنة

TAMIL11:00

سينما بالزا )3(
3:15مافريك، توب غان

6:15مافريك، توب غان

6:15مافريك، توب غان

VIKRAM (2D)8:30

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(
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TAMIL3:00
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TAMIL8:15
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سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

يعقوب العبيدلي

مراصد

Marased3@hotmail.com

المعدة بيت الداء
فرط الشهية أو الشراهة في األكل يعتبر من أكثر 

العادات السلبية التي يعاني منها البعض وتتمثل 

في تناول كميات كبيرة من الطعام والمبالغة في 

األكل حتى في حالة الشبع، هذه النوعية تزحف 

نحو األكل بشكل عفوي، كلما وجدوا الطعام امتدت 

أيديهم إليه، ألنهم تبرمجوا على األكل بشكل ال 

شعوريًا، يأكلون كل شيء موجود، ال يرحمون 

أنفسهم، وال يتركون شيئًا، في العلن والخفاء، في 

الليل والنهار، وفي اإلجازة والدوام، وفي كل مكان 

يحملون الطعام والحلويات في جيوبهم وفي مكاتبهم 

وفي خزائنهم عند أسرتهم وفي سياراتهم، يأكلون 

حتى ال يستطيعوا األكل، حتى يصلوا إلى التعب 

والنصب، واإلصابة بمشاكل صحية مثل عسر 

الهضم، والسمنة المفرطة، واإلصابة بالسكري، 

والقدم السكرية، واالعتالل في شبكية العين، ويا 

هي دوخة بين الجية والروحة إلى العيادات والمركز 

الصحية والعيادات الطبية والمستشفيات. 

إن حالة اشتهاء الطعام غير المبررة حتى الوصول 

إلى االمتالء سلوك يحتاج بعض التعديالت البسيطة 

في النظام الغذائي ونمط الحياة، يمكن أن يساعد 

في وقف نوبات اإلفراط والشراهة في تناول الطعام 

مع تحسين الصحة العامة، وقد جاء في األثر »أن 

المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء«، والحمية 

نعني بها عدم تحريك الفكين إال في الوجبات 

الثالث أو االثنتين مع تجنب القمح ومشتقاته، 

السكر ومنتجاته، والعصائر، والمشروبات 

الغازية، والتدخين، وجميع المعجنات والطحين، 

والمعلبات، والرز، والمعكرونه، البالليط، مع ممارسة 

بعض الحركات الرياضية، وهذا مجمع عليه عند 

جل األطباء، وخبراء التغذية الثقاة، وهو كالم يؤيد 

صحة الحكمة من الحديث: ما مأل آدمي وعاًء شرا من 

بطنه، بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه، فإن كان 

ال محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، 

رواه الترمذي وصححه األلباني، وللحديث صلة، 

وعلى الخير والمحبة نلتقي.

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة 

وأمواج عالية في البحر، وتوقعت أن يكون طقس 

اليوم حارا نهارا مع غبار عالق يصبح رطبا ليال. 

متغيرة  الساحل  على  الرياح  حركة  وتكون 

 15  -  5 غربية  شمالية   - شرقية  تصبح  االتجاه 

عقدة. 

 ويكون معدل الرؤية األفقية بين 4 و8 كم، وتكون 

درجة الحرارة في الدوحة الصغرى 29 والعظمى 

37 درجة.

دار التقويم القطري:

القمر العمالق يزين سماء قطر مساء غد
بمشيئة  أنه  القطري  التقويم  دار  أعلنت 

الله تعالى سيكون بدر شهر »ذو القعدة« 

البدر  عن  تماًما  مختلًفا  العام  لهذا 

ما  هيئة  على  سيظهر  إذ  المعتاد، 

حيث  العمالق؛  البدر  بالقمر  ُيعرف 

المرة سوف يبدو أكبر  البدر هذه  إن 

حجًما من البدر المعتاد بنسبة %14 

30%؛  بنسبة  إضاءة  وأكثر  تقريًبا، 

األرض،  من  اقترابه  بسبب  وذلك 

الظاهرة  تلك  خالل  القمر  وسيكون 

على مسافة قدرها 357.5 ألف كيلومتر 

تقريًبا من مركز األرض. 

وذكر د. بشير مرزوق )الخبير الفلكي بدار 

يمكنهم  قطر  دولة  سكان  أن  القطري(  التقويم 

العمالق  القمر  ظاهرة  ومتابعة  برؤية  االستمتاع 

غد  مساء  من  المجردة  بالعين  العام  لهذا  األول 

الثالثاء 15 من شهر »ذو القعدة« 1443هـ، الموافق 14 

شمس  شروق  قبيل  وحتى  2022م  يونيو  شهر  من 

سماء  على  القمر  شروق  موعد  بأن  علًما  األربعاء؛ 

الثالثاء،  مساء  من   6:38 الساعة  عند  سيكون  قطر 

 4:43 الساعة  عند  األربعاء  شمس  ستشرق  بينما 

بتوقيت الدوحة المحلي. 

سوف  قطر  دولة  سماء  أن  مرزوق  بشير  د.  وأضاف 

خالل  أخرى  مرة  العمالق  البدر  القمر  ظاهرة  تشهد 

العام الجاري يوم األربعاء 13 من شهر يوليو 2022م، 

وذلك خالل بدر شهر »ذو الحجة« لعام 1443هـ. 

ومن الجدير بالذكر أن شرطي حدوث ظاهرة القمر 

البدر،  طور  إلى  القمر  يصل  أن  هما:  العمالق  البدر 

وأن يكون القمر عند نقطة الحضيض )أقرب نقطة 

ظاهرة  أن  العلم  مع  البدر،  طور  خالل  األرض(  من 

القزم؛  البدر  ظاهرة  عكس  هي  العمالق  البدر  القمر 

حيث إن القمر البدر ُيطلق عليه البدر القزم حينما 

يصل القمر منزلة البدر ويكون وقتها عند نقطة األوج 

)أبعد نقطة من األرض(؛ ولذا فإن التغير في الحجم 

من  قربه  أو  القمر  ُبْعد  على  يعتمد  للقمر  الظاهري 

األرض؛ إذ يكون حجم القمر الظاهري أكبر ما يكون 

حول  مداره  في  نقطة  أقرب  في  القمر  يقع  عندما 

أبعد نقطة  األرض، وأصغر ما يكون عندما يقع في 

في مداره حول األرض.

مدار  في  األرض  حول  يدور  القمر  أن  المعلوم  ومن 

خالل  نقطتين  من  يعبر  وهو  )بيضاوي(،  إهليجي 

إحداهما  قمري،  شهر  كل  مرة  األرض  حول  دورته 

تسمى: األوج، وذلك عندما يكون في أبعد نقطة عن 

عندما  وذلك  الحضيض،  تسمى:  واألخرى  األرض، 

يكون في أقرب نقطة من األرض.

أطوار  تغير  على  يعتمد  الهجري  التقويم  أن  ُيذكر 

القمر على مدار الشهر الهجري؛ حيث إن َأطوار الَقَمر 

هي الَمراِحل التي َيمّر ِبَها الَقَمر َأثناء َحركته َحول 

الَقَمر  ِمن  ُمحّدد  ُجزء  ُرؤَية  ِإلى  ي  ُتؤدِّ والتي  اأَلرض، 

القمر  موضع  تغيير  َعن  َناِتجة  وهي  َطور،   
ِّ

ُكل ِفي 

مس َواأَلرض. في كل يوم بالنسبة لكل ِمن الشَّ

الدوحة           $

نظمها مركز جيت سمارت للتدريب اإلداري

دورة تدريبية 
بعنوان »تحكم باتجاهاتك«

اإلداري  للتدريب  سمارت  جيت  مركز  عقد 

والتعليم  التربية  وزارة  من  والمرخص 

»تحكم  بعنوان  تدريبية  دورة  العالي  والتعليم 

باتجاهاتك«، وكانت من إلقاء المدربة الدكتورة 

نوال محمد، حيث حضرها عدد من المتدربين 

ربات  كانوا  سواء  واألعمار  الجهات  مختلف  من 

منزل أو موظفين أو طالب جامعيين. 

وأقيمت الدورة على مدى أربعة أيام تدريبية في 

فندق ورويك الدوحة حصل فيها المتدربون على 

المشاركون  وأكد  معتمدة،  حضور  شهادات 

على مدى استفادتهم من الدورة والنقاط التي تم 

التركيز عليها.

تنظمها »التعليم« غدا

الجلسة الثانية لمبادرة »إضاءات«

الجلسة  غدا،  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  تنظم 

إضاءات  لمبادرة  الحوارية  الجلسات  سلسلة  من  الثانية 

والمدرب  األستاذ  فيها  يتحدث  مستمرة،  رحلة  التعلم  بعنوان: 

بأكاديمية  القيادي  التطوير  مسؤول  اليافعي  صالح  التربوي 

عن  ممثلين  وبحضور  للوزارة،  الدائم  بالمقر  وذلك  أسباير، 

واإلعالميين  األمور  وأولياء  والطلبة  والمعلمين  المدارس  مديري 

وكافة المهتمين بالعملية التربوية والتعليمية.

جلسات إضاءات ناقشت  األولى من سلسلة  الجلسة  أن  ُيذكر 

الفتًا  إقبااًل  شهدت  قد  والمدرسة  األسرة  بين  التربية  موضوع 

والتعليم  التربية  وزير  سعادة  حضور  في  تمثل  مميزًا  وتفاعاًل 

والتعليم العالي وقيادات الوزارة.

تهدف مبادرة إضاءات التي اطلقتها الوزارة في شهر مايو الماضي 

الوزارة  داخل  من  التربويين  تجمع  حوارية  منصة  توفير  إلى 

الميدانية  المشاركة  لتعزيز  واحدة  مظلة  تحت  وخارجها 

ومناقشة القضايا التربوية بكل بشفافية وموضوعية.

الدوحة           $
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سلمان المالك

السنة )27( - اإلثنين  14 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 13 يونيو 2022م العدد )9779(

آثار ديناصورات 
في المغرب

كشفت دراسة علمية حديثة أن فريقا دوليا من 

ضخمة  بصمات  اكتشاف  من  تمكن  الباحثين 

التيروبود  فصيلة  من  لديناصورات  جديدة 

)وسط  إيملشيل  منطقة  في  الالحمة   theropod
األطلس الكبير( بالمغرب، ونشرت نتائج الدراسة 

العلمية في دورية »جورنال أوف أفريكان إيرث ساينسز« 

الدراسة  أجرى  الذي  البحث  فريق  وتكون  الماضي.  مايو 

والواليات  إسبانيا  من  باحثين  أساتذة  من  العلمية 

 4 حوالي  الدراسة  أبحاث  واستغرقت  والمغرب،  المتحدة 

سنوات، مع زيارات متكررة لموقع إيملشيل انطلقت منذ عام 

.2016
الدراسة  في  المشارك  المغربي  الباحث  مسرور  موسى  ويقول 

ضخمتين  بصمتين  على  بدقة  التعرف  من  مكنتنا  »الدراسة  إن 

نوع  من  لديناصورات  جديدتين 

70 سم، وهي تعود للعصر الجوراسي  التيروبود، يتجاوز طولها 

المتوسط، وفي هذه الدراسة تم تقديم كل المعطيات الرقمية المتعلقة 

بهاتين البصمتين ووصفهما بدقة«.

زهر  ابن  بجامعة  العلوم  كلية  في  الباحث  مسرور  موسى  وحسب 

بأغادير، »تعتبر هاتان البصمتان الكبيرتان في موقع إيملشيل باألطلس 

المعروفة  للتيروبودات  ضخمة  بصمة   26 بين  من  بالمغرب،  المتوسط 

على الصعيد العالمي«.

مياه في براكين القمر متحف القرية

توصل باحثون من جامعة كولورادو بولدر األميركية 

أكثر  الماء  من  كمية  على  يحتوي  قد  القمر  أن  إلــى 

الفضاء  رواد  فــإن  وبالتالي  سابقا،  ُيعتقد  كــان  مما 

في  القمر  سطح  على  واالستحمام  الــشــرب  يمكنهم 

تسببت  التي  المياه  تلك  باستخدام  المستقبل 

فيها االنفجارات البركانية القديمة.

دوريــة  فــي  نشرت  التي  للدراسة  ووفــقــا 

جــورنــال«،  ساينس  بالنتيتري  »ذا 

على  العلمي  الفريق  اعتمد  فقد 

حاسوبية  ومــحــاكــاة  نــمــاذج 

لـــمـــحـــاولـــة إعــــــــادة خــلــق 

قبل  القمر  على  الظروف 

ظهور  من  طويلة  فترة 

الــحــيــاة الــمــعــقــدة 

األرض،  ــــى  عــــل

أن  ــوا  ــف ــش ــت واك

القمر  براكين 

الــــقــــديــــمــــة 

أنشأ سكان إحدى قرى والية جانقيري 

التركية )وسط( متحفا صغيرا لعرض 

مجموعة واسعة مع األدوات الزراعية 

القديمة التي عمل أحد أهالي القرية على 

جمعها. وعلى مدار عشرات السنين، 

استطاع أحمد برجان طوغلو جمع كمية 

واسعة من األدوات الزراعية القديمة، 

ومعدات المطبخ، ومالبس وأحذية قديمة 

كانت تستخدم من قبل الفالحين، وقطع 

نقدية قديمة.

يقيم طوغلو في اسطنبول، لكنه اعتاد 

زيارة مسقط رأسه في قرية »دودورجا« 

بوالية جانقيري من وقت آلخر، وتمكن من 

جمع عدد كبير من األدوات التي تجّسد 

أجواء الحياة القروية لسكان المنطقة.

وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها 

سكان قرية دودورجا، تقرر إنشاء متحف 

صغير من أجل عرض األدوات والعناصر 

التي جمعها أحمد برجان طوغلو، وإثراء 

الحياة الثقافية في القرية. وفي المتحف 

الصغير الذي حمل اسم »متحف أحمد 

برجان«، ُيعرض ما يقرب من ألف قطعة 

وعنصر يعكس الحياة الريفية والثقافية 

لقرية دودورجا. وخالل فترة وجيزة، تمّكن 

المتحف الذي تم إنشاؤه وسط القرية 

من استقطاب زوار المنطقة، وتقديم 

صورة تظهر عمق الحياة القروية والثقافية 

لسكان المنطقة، وأخذ زواَر المكان في 

رحلة إلى التاريخ.

وقال مختار قرية دودورجا السابق، حسن 

حسين قاشقجي، إن العناصر الموجودة 

في المتحف تجسد عمًقا ثقافًيا مهًما 

وخبرات توارثها سكان المنطقة جياًل 

بعد آخر. وذكر قاشقجي، في حديث مع 

األناضول، أن الغرض من إنشاء المتحف 

كان نقل العناصر المادية التي شكلت 

تاريخ المنطقة وثقافتها إلى األجيال 

القادمة. ولفت قاشقجي إلى أن بعض 

الموجودات التي يحتويها المتحف ترجع 

ألكثر من 300 عام مضت، وقال: »أردنا من 

خالل تأسيس المتحف أن نوفر للشباب 

فرصة االطالع على عراقة الماضي 

وتجاربه واإلحساس بعبقه«.

تخزين 
الميكروبات

قد يكون التقاط الكائنات الحية الدقيقة المتنوعة من النباتات 

النباتات  أداة هامة لتحسين حالة  المقاومة لإلجهاد  أو  السليمة 

المنزرعة، وقد يؤدي نقلها من مكان آلخر إلى تحسين صفات بعض 

أنواع التربة المتدهورة، ويقدم النجاح بهذا األمر العديد من الفوائد مثل 

تحسين الممارسات الزراعية، واالستدامة البيئية.

وقد تمكن فريق من العلماء المصريين واأللمان من استخدام رقائق وحبيبات 

الطين األسواني )الصلصال الذي يصنع منه الفخار( اللتقاط الميكروبات النافعة 

المحيطة بجذور نباتات الشعير والحفاظ على السالالت الميكروبية الهامة الموجودة 

في المحيط الجذري للنباتات التي تتمتع بصحة جيدة، واستخدمها في عالج بعض 

المشكالت الزراعية. وقد قام الباحثون من خالل الدراسة بدمج رقائق الصلصال في بيئة 

الكائنات  واستضافة  اللتقاط  خاصة  ظروف  ظل  في  تطويرها  وتم  الشعير،  نباتات  نمو 

خالل  من  للميكروبات  الناقل  األسواني  الصلصال  اختبار  تم  ذلك،  وبعد  الدقيقة.  الحية 

تقنيات حديثة اعتمدت على المعلوماتية الحيوية لرصد جميع األنواع الميكروبية.

أسماك صاعقة

حديقة للنباتات الطبية

مثل  الكهربائية-  األسماك  الكهربائية  األعضاء  تساعد 

على  الكهربائي(-  السمك  )ثعبان  اد  عَّ
َّ

الر األنقليس 

القيام بعدد من األمور المدهشة، إذ ترسل هذه األسماك 

الذي  األمر  الطيور،  أغاني  تشبه  إشارات  وتستقبل 

األخرى  الكهربائية  األسماك  على  التعرف  في  يساعدها 

كل حسب نوعه أو جنسه. 

كما أن هذه األسماك تقتل فرائسها من خالل اإلشارات 

الكهربائية التي تصدرها والتي تسيطر بها على الجهاز 

العصبي للفريسة.

وحديثا، فسرت دراسة بحثية نشرتها دورية »ساينس 

إنماء  على  األسماك  هذه  قدرة  في  السبب  أدفانسز« 

التغيرات  على  الدراسة  تعرفت  إذ  كهربائية،  أعضاء 

القيام  على  األسماك  ساعدت  التي  الصغيرة  الجينية 

في  مستقبال  العلماء  يساعد  قد  الذي  األمر  بذلك، 

تحديد الطفرات الجينية الكامنة وراء بعض األمراض 

البشرية.

ويشار إلى أن جميع أنواع األسماك تمتلك نفس الجين 

بقنوات  تعرف  صغيرة  بروتينية  محركات  ُينِتج  الذي 

أيونات  بعبور  القنوات  هذه  تسمح  إذ  الصوديوم، 

الصوديوم خالل غشاء الخلية الخارجي.

تعد حديقة النباتات الطبية في منطقة زيتون بورنو 

وسط مدينة اسطنبول التركية مقصدًا للراغبين في 

الحصول على العالج بالطرق الطبيعية.

وتضم الحديقة أكثر من 700 نوع من النباتات على 

مساحة 14 ألف متر مربع، وتعد األولى والوحيدة 

من نوعها في تركيا. وتتيح الحديقة الفرصة لرؤية 

ودراسة المئات من أنواع النباتات واألعشاب الطبية 

التي تنمو في ظروف طبيعية مثل نبات القنفذية 

)اإلكناسيا( ونبات العطر، وعشبة الناردين )حشيشة 

الهر(، والالفندر )الخزامي(، والتعريف بهذه النباتات 

الطبية والمحافظة على تنوعها.

وتبهر الحديقة الزوار بألوانها الكثيرة الزاهية وتتيح لهم 

فرصة التعرف على النظام البيئي ومعرفة أن الشفاء 

موجود في الطبيعة.

وتتكون الحديقة من عدة أقسام يحتوي كل قسم 

منها على مجموعة من النباتات وقد تم تهيئة الظروف 

الطبيعية الالزمة لنمو النباتات في الحديقة.

كما تضم الحديقة محميات زراعية بها أكثر من 90 

نوعًا من النباتات التي تنمو في المناخ الحار والمعتدل 

تم إحضارها من بعض مناطق تركيا ومن الخارج.

ويمكن للزوار الحصول على معلومات مفصلة عن كل 

أنواع النباتات من خالل بطاقات التعريف الموجودة 

إلى جانب كل نوع أو عن طريق مسح رمز االستجابة 

السريع )QR code( بهواتفهم المحمولة.

التي  الــمــاء،  بخار  من  هائلة  كميات  تنفث 

وصــفــهــا الــبــاحــثــون بــأنــهــا ســتــكــون مــكــافــأة 

المستقبل  في  القمر  لمستكشفي  محتملة 

الــذيــن ســيــحــتــاجــون إلـــى الــمــاء لــلــشــرب. 

ـــادر عن  ـــص وحـــســـب الــبــيــان الــصــحــفــي ال

جامعة كولورادو، فإنه منذ مليارات السنين 

على  بركانية  انفجارات  سلسلة  اندلعت 

مئات  تغطية  إلـــى  أدى  مــمــا  الــقــمــر،  ســطــح 

سطح  من  المربعة  الكيلومترات  من  اآلالف 

وعلى  الساخنة،  بالحمم  السماوي  الجرم 

البقع  البركانية  الحمم  خلقت  العصور  مر 

مظهره  الــقــمــر  وجـــه  تعطي  الــتــي  الــداكــنــة 

المألوف.

البراكين  أن  إلى  الجديدة  الدراسة  وتشير 

ربما تركت تأثيرا آخر على سطح القمر، وهو 

أقطاب  في  تنتشر  التي  الجليد  من  صفائح 

يصل  أن  ويمكن  األماكن،  بعض  وفي  القمر 

سمكها إلى عشرات أو حتى مئات األمتار.


