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قطر وأرمينيا تعززان العالقات
رئيس مجلس الوزراء يعقد جلسة مباحثات مع نظيره األرميني

صاحب السمو يبحث العالقات والمستجدات مع رئيس الوزراء نيكول باشينيان

بحث العالقات 
الثنائية 

والتطورات 
اإلقليمية والدولية

التوقيع على 
عدد من 

االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  استقبل   - قنا   - الدوحة 

حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، في مكتبه بالديوان األميري، صباح 

أمس، دولة السيد نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، 

والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبالد.

جرى خالل المقابلة استعراض عالقات التعاون بين البلدين وآفاق 

تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

وعقد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس 

األميري،  بالديوان  أمس،  صباح  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 

جلسة مباحثات رسمية مع دولة السيد نيكول باشينيان رئيس 

وزراء جمهورية أرمينيا.

ودفعها  البلدين،  بين  الثنائّية  العالقات  بحث  الجلسة  خالل  تم 

المجاالت  في  السيما  المجاالت،  شتى  في  أرحب  آفاق  نحو 

الغذائي،  واألمن  والّتعليم  والّصحة،  والتجارية،  االقتصادية، 

االهتمام  محل  والدولية  اإلقليمية  التطورات  آخر  مناقشة  تم  كما 

المتبادل.

وعقب الجلسة، شهد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

ودولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، التوقيع على عدٍد من االتفاقيات 

ومذكرات التفاهم في مجاالت مختلفة بين البلدين.

المشاورات  إجراء  بشأن  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  شهدا  فقد 

تفاهم  ومذكرة  المشترك،  االهتمام  ذات  القضايا  حول  السياسية 

القطرية،  األنباء  وكالة  بين  المشترك  اإلخباري  والتبادل  للتعاون 

في  الدوحة  بلدية  بين  توأمة  واتفاقية  األرمينية،  األنباء  ووكالة 

واتفاقية  أرمينيا،  جمهورية  في  يريفان  مدينة  وبلدية  قطر  دولة 

للتعاون المشترك في مجاالت الصحة، واتفاقية للتعاون في مجال 

التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم للتعاون 

في مجالي السياحة وفعاليات األعمال، واتفاق تعاون بين كل من 

جامعة قطر وجامعة والية يريفان.

تحت شعار »مداواة المستقبل« 

قمة »ويش«.. 
أكتوبر المقبل

مطار حمد

أجهزة فحص حديثة 
لكشف المستندات المزورة

إطالق برنامج 
إدارة النفايات الصلبة

»الرعاية الصحية األولية« 

توفير تطعيمات 
الحج والعمرة

مطارا حمد والدوحة الدوليان

تضاعف 
أعداد المسافرين

»قطر الخيرية«

إطالق 
حملة األضاحي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني 

أنها تتوقع تضاعف عدد المسافرين في 

كل من مطاري حمد والدوحة الدوليين 

خالل العام الجاري، حتى »36« مليون 

مسافر، مدفوعة بتنظيم قطر لبطولة 

كأس العالم. وأوضح تقرير صادر 

عن إدارة النقل الجوي في الهيئة اتباع 

مسارين في التنبؤات المتعلقة بأعداد 

المسافرين خالل بطولة »كأس العالم 

2022«، أحدهما معتدل ومحافظ، 
فيما ُصنف المسار الثاني بأنه أكثر 

إيجابية. حيث تشير تنبؤات حركة 

الركاب إلى إمكانية تسجيل نمو كبير 

تتراوح نسبته مابين »90+ %« إلى 

»105+ %« بالمقارنة مع عام »2021«، 

ليصل عدد الركاب وفقًا للمسار األول 

إلى مايقارب »34« مليون راكب، فيما 

يتوقع أن يصل عدد الركاب بحسب 

المسار الثاني إلى أكثر من »36« مليون 

راكب، وذلك في حال استمرار وتيرة 

تعافي النقل الجوي.

تحت شعار »أسعدهم بأضحيتك.. 

لحياة كريمة«، وإحياء لسنة 

عظيمة، وتعزيزا لمبدأ التكافل 

والتراحم، أطلقت قطر الخيرية 

حملة األضاحي لهذا العام »1443«، 

والتي تستهدف من خاللها دعم 

أهل الخير في قطر توفير حوالي 

»50,000« أضحية من الضأن والبقر 

في »40« دولة حول العالم بما فيها 

دولة قطر.

 وينتظر أن يستفيد منها حوالي 

مليون شخص، وبتكلفة إجمالية 

تزيد عن »29« مليون ريال. 

وتركز الحملة على توزيع األضاحي 

داخل قطر، والدول التي تعاني من 

األزمات والمتضررة من الجفاف حاليا 

وخصوصا في الصومال، إضافة إلى 

المجتمعات الفقيرة في عدة دول 

إفريقية وآسيوية وأوروبية. 

وزير البلدية: خدمة االقتصاد والحفاظ على البيئة

الدكتور  سعادة  أعلن   - قنا   - الدوحة 

عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي 

البرنامج  إطالق  عن  أمس،  البلدية،  وزير 

الصلبة،  النفايات  إلدارة  المتكامل  الوطني 

ومعرض  مؤتمر  فعاليات  افتتاحه  لدى 

إلى  مشيرا   ،»2022« الثاني  النفايات  إدارة 

االهتمام  إطار  في  يأتي  المؤتمر  تنظيم  أن 

اإلدارة  لمسألة  قطر  دولة  توليه  الذي 

لالقتصاد  خدمة  للنفايات،  السليمة 

والحفاظ على البيئة.

وزير الثقافة يجتمع
مع نظيرته األردنية

بحث العالقات وسبل تطويرها

الشيخ  سعادة  اجتمع   - قنا   - عمان 

وزير  ثاني  آل  حمد  بن  عبدالرحمن 

سعادة  مع  أمس،  عمان  في  الثقافة، 

الثقافة  وزيرة  النجار  هيفاء  السيدة 

بالمملكة األردنية الهاشمية.

العالقات  بحث  االجتماع  خالل  جرى 

وسـبـل  البلــديــن  بيـن  الثقــافيـة 

تطــويــرهـــا.

الدوحة           $الدوحة           $

إدارة سلسلة اإلمداد 

 »GWC« اتفاقية بين
و»بونتيشيللي فرير جروب«
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بدول مجلس التعاون

قطر تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي واالقتصادي

في  قطر  دولة  شاركت   - قنا   - الرياض 

التعاون  للجنة  الـ116  االجتماع  أعمال 

التعاون  مجلس  بدول  واالقتصادي  المالي 

عقد  والذي  العربية،  الخليج  لدول 

العربية  بالمملكة  العامة  األمانة  بمقر 

ترأسه  بوفد  الشقيقة،  السعودية 

سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير 

المالية.

أحمد  السيد  سعادة  من  كاًل  الوفد  وضم 

العامة  الهيئة  رئيس  الجمال  عبدالله  بن 

بن  أحمد  السيد  وسعادة  للجمارك، 

العامة  الهيئة  رئيس  المهندي  عيسى 

للضرائب.

الموضوعات  من  عددا  االجتماع  وناقش 

لجنة  من  المرفوعة  التوصيات  منها، 

مجلس  بدول  المركزية  البنوك  محافظي 

بدول  الجمركي  االتحاد  وهيئة  التعاون، 

اإلدارات  ومديري  رؤساء  ولجنة  المجلس، 

الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق 

ومستجدات  المشتركة،  الخليجية 

االقتصادية  الوحدة  تحقيق  برنامج 

عام  بحلول  التعاون  مجلس  دول  بين 

المواضيع  من  عدد  إلى  باإلضافة   ،2025
المطروحة على جدول األعمال.

مناقشة أبرز 
المستجدات 

اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام 

المشترك

الدوحة- قنا- استقبل حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى، في مكتبه بالديوان 

األميري صباح أمس، دولة السيد نيكول 

باشينيان، رئيس وزراء جمهورية 

أرمينيا، والوفد المرافق، بمناسبة 

زيارته للبالد.

جرى خالل المقابلة استعراض عالقات 

التعاون بين البلدين وآفاق تنميتها 

وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز 

المستجدات اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام المشترك.

حضر المقابلة معالي الشيخ خالد بن 

خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

رئيس أنغوال يتسلم 
أوراق اعتماد سفيرنا

جواو  الرئيس  فخامة  تسلم  قنا-  لواندا- 

أوراق  أنغوال  جمهورية  رئيس  لورينسو 

فرج  علي  طارق  السيد  سعادة  اعتماد 

لدولة  مفوضا  العادة  فوق  سفيرا  األنصاري 

قطر )غير مقيم( لدى جمهورية أنغوال.

حضرة  تحيات  السفير  سعادة  ونقل 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

رئيس  فخامة  إلى  المفدى  البالد  أمير  ثاني 

لفخامته  سموه  وتمنيات  أنغوال،  جمهورية 

بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب 

جمهورية أنغوال بدوام التقدم واالزدهار.

جمهورية  رئيس  فخامة  حمل  جانبه،  من 

إلى حضرة  أنغوال، سعادة السفير تحياته 

متمنيا  المفدى،  البالد  أمير  السمو  صاحب 

ولدولة  والسعادة،  الصحة  موفور  لسموه 

قطر استمرار التقدم والتنمية واالزدهار.

بعد زيارة رسمية للبالد

رئيسة وزراء جمهورية 
مولدوفا تغادر الدوحة

ناتاليا  السيدة  دولة  غادرت  قنا-  الدوحة- 

جمهورية  وزراء  رئيسة  جافريليتسا، 

زيارة  بعد  أمس،  صباح  الدوحة،  مولدوفا، 

رسمية للبالد.

لدى  المرافق،  والوفد  وداعها  في  وكان 

مغادرتها مطار حمد الدولي، سعادة السيد 

المراسم  إدارة  مدير  فخرو  يوسف  إبراهيم 

الخارجية، وسعادة السيد حمد بن  بوزارة 

دولة  سفارة  بأعمال  القائم  العذبة  راشد 

قطر لدى جمهورية مولدوفا، وسعادة السيد 

فيكتور تسفيركون سفير جمهورية مولدوفا 

لدى الدولة.

أقيم في باريس

وفد قطري يشارك في فعاليات 
األيام القطرية ـــ الفرنسية

دولة  شاركت  قنا-  باريس- 

القطرية  األيام  فعاليات  في  قطر 

بناء  إلى  تهدف  والتي  الفرنسية 

والعالقات  التعاون  جسور  وتنمية 

مجال  في  وفرنسا  قطر  بين 

العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 

بأنظمته  التعريف  خالل  من 

في  األبحاث  ومراكز  ومؤسساته 

االتفاقيات  وتفعيل  البلدين، 

الموقعة في هذا المجال. 

خالد  الدكتور  من  كل  وقدم 

بأعمال  القائم  العلي،  عبدالله 

التعليم  لشؤون  المساعد  الوكيل 

والتعليم  التربية  بوزارة  العالي 

جاكوم  والسيد  العالي،  والتعليم 

استراتيجية  قسم  رئيس  نصار 

بوزارة  الدولية  العالقات  برامج 

الجمهورية  في  العالي  التعليم 

منفصلين  عرضين  الفرنسية، 

العالي  التعليم  مؤسسات  عن 

قطر  دولة  في  البحوث  ومراكز 

على  الفرنسية  والجمهورية 

المشترك  التعاون  وآفاق  التوالي، 

بين البلدين في هذا المجال.

بهذه  القطري  الوفد  زار  كما 

المناسبة مبنى جامعة السوربون 

ومركز  باريس  في  العريقة 

 »SOLEIL Synchrotron« البحوث 

في  البحوث  مراكز  أكبر  أحد 

دراسات  في  والمتخصص  فرنسا 

آفاق اإلشعاعات على جميع جوانب 

مع  ناقش  حيث  الطبيعة،  علوم 

في  التعاون  إمكانية  مسؤوليه 

الجوانب ذات االهتمام المشترك. 

سعادة  القطري  الوفد  وضم 

الحنزاب  حمد  بن  ناصر  الدكتور 

لدى  الدائم  قطر  دولة  مندوب 

للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 

»اليونسكو«  والثقافة  والعلم 

الجهات  في  المسؤولين  من  وعددا 

المعنية بالدولة.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين وآفاق تنميتها وتعزيزها

صاحب السمو يستقبل رئيس الوزراء األرميني

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس البرلمان في الباراغواي 
يجتمع مع القائم باألعمال القطري

أسونسيون- قنا- اجتمع سعادة السيد أوسكار 

مجلس  ورئيس  البرلمان  رئيس  سالومون، 

السيد  مع  الباراغواي،  جمهورية  في  الشيوخ 

سعيد بن حمد المري، القائم باألعمال باإلنابة 

بسفارة دولة قطر لدى الباراغواي.

عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

التعاون الثنائي بين البلدين.
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رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء أرمينيا

قطر وأرمينيا تطوران عالقات التعاون

خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  عقد  قنا-  الدوحة- 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن 

جلسة  األميري،  بالديوان  أمس  صباح  الداخلية، 

باشينيان  نيكول  السيد  دولة  مع  رسمية  مباحثات 

رئيس وزراء جمهورية أرمينيا.

بين  الثنائّية  العالقات  بحث  الجلسة  خالل  تم 

المجاالت،  شتى  في  أرحب  آفاق  نحو  ودفعها  البلدين، 

والتجارية،  االقتصادية،  المجاالت  في  السيما 

مناقشة  تم  كما  الغذائي،  واألمن  والّتعليم  والّصحة، 

االهتمام  محل  والدولية  اإلقليمية  التطورات  آخر 

المتبادل.

الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  شهد  الجلسة،  وعقب 

أرمينيا،  وزراء جمهورية  ودولة رئيس  الداخلية،  ووزير 

التوقيع على عدٍد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم في 

مجاالت مختلفة بين البلدين.

إجراء  بشأن  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  شهدا  فقد 

االهتمام  ذات  القضايا  حول  السياسية  المشاورات 

اإلخباري  والتبادل  للتعاون  تفاهم  ومذكرة  المشترك، 

األنباء  ووكالة  القطرية،  األنباء  وكالة  بين  المشترك 

دولة  في  الدوحة  بلدية  بين  توأمة  واتفاقية  األرمينية، 

أرمينيا،  جمهورية  في  يريفان  مدينة  وبلدية  قطر 

الصحة،  مجاالت  في  المشترك  للتعاون  واتفاقية 

العالي  والتعليم  التعليم  مجال  في  للتعاون  واتفاقية 

مجالي  في  للتعاون  تفاهم  ومذكرة  العلمي،  والبحث 

السياحة وفعاليات األعمال، واتفاق تعاون بين كل من 

جامعة قطر وجامعة والية يريفان.

من  عدد  التوقيع  ومراسم  المباحثات  جلسة  حضر 

الجانب  من  حضرها  كما  الوزراء،  السعادة  أصحاب 

األرميني أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  وأقام 

جمهورية  وزراء  رئيس  لدولة  تكريمًا  غداء  مأدبة 

أرمينيا والوفد المرافق. 

وكان دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا قد وصل إلى 

لدولته  أقيمت  حيث  سابق،  وقت  في  األميري  الديوان 

مراسم استقبال رسمي.

وكان قد وصل دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، إلى 

الدوحة صباح أمس، في زيارة رسمية للبالد.

وصوله  لدى  له،  المرافق  والوفد  استقباله  في  وكان 

مطار الدوحة الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد 

وسعادة  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  المريخي 

لدى  قطر  دولة  سفير  الهاجري  حمد  بن  محمد  السيد 

أرمين ساركيسيان  أرمينيا وسعادة السيد  جمهورية 

سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة.

التـوقـيــع على عـــدد من االتفــاقيـــات ومــذكــــرات التفـاهــــم 
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»الشورى« يقر مشروع القانون

تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

الدوحة - قنا - عقد مجلس الشورى أمس، 

جلسته األسبوعية العادية، برئاسة سعادة 

رئيس  الغانم  عبدالله  بن  حسن  السيد 

المجلس.

الدكتور  سعادة  تال  الجلسة،  بداية  في 

العام  األمين  الفضالة،  ناصر  بن  أحمد 

لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم 

التصديق على محضر الجلسة السابقة.

قانون  مشروع  المجلس  واستعرض 

رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل 

الوطنية  اللجنة  بتنظيم   2010 لسنة   )17(

المجلس من  إلى  والمحال  اإلنسان،  لحقوق 

الحكومة الموقرة.

أقر  وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، 

المجلس مشروع القانون المذكور.

اطلع  حيث  الجلسة،  أعمال  وتواصلت 

المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية 

بشأن  قانون  مشروع  حول  والتشريعية 

تنظيم الحق في الحصول على المعلومات. 

اللجنة  تقرير  في  جاء  ما  على  االطالع  وبعد 

مشروع  المجلس  أقر  تفاصيله،  ومناقشة 

القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.

عبدالله  بن  حسن  السيد  سعادة  وأطلع 

المجلس،  الشورى،  مجلس  رئيس  الغانم 

فينكياه  السيد  سعادة  مع  اجتماعه  على 

مبينًا  الهند،  جمهورية  رئيس  نائب  نايدو، 

الموضوعات  من  لجملة  تطرق  االجتماع  أن 

المتعلقة بالعالقات الثنائية بين البلدين.

أنه  الشورى  مجلس  رئيس  سعادة  وأكد 

استياء  الهند،  جمهورية  رئيس  لنائب  نقل 

المسيئة  التصريحات  من  القطري  الشعب 

الحاكم  الحزب  في  مسؤول  عن  الصادرة 

بالهند تجاه الرسول الكريم محمد صلى الله 

بّين  والمسلمين، كما  واإلسالم  عليه وسلم، 

في  تساعد  ال  التصريحات  تلك  مثل  أن  له 

التقارب بين الشعوب.

واطلع المجلس كذلك، على تقرير مشاركة 

الحميدي،  مترف  بن  ناصر  السيد  سعادة 

البرلمانات  حوار  في  المجلس،  عضو 

العربية حول المراجعة الرابعة لخطة عمل 

الدولية للشيخوخة، والذي عقد عبر  مدريد 

تقنية االتصال المرئي في مايو الماضي.

بحث تعزيز التعاون في مجالي الرياضة والشباب

وزير الرياضة يجتمع مع نظيره اإليراني

العلي  غانم  بن  صالح  السيد  سعادة  اجتمع 

وزير الرياضة والشباب مع سعادة السيد سيد 

والرياضة  الشباب  وزير  هزاوه  سجادي  حميد 

بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية الذي يزور الدولة 

حاليا.

جرى خالل االجتماع بحث سبل تعزيز التعاون 

الرياضة  مجالي  في  سيما  ال  البلدين،  بين 

والشباب.

الرياضة  وزير  سعادة  أهدى  االجتماع،  وخالل 

الرسمية  الكرة  اإليراني  لنظيره  والشباب 

التي   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة 

العام  أواخر  الدوحة  في  منافساتها  ستقام 

الجاري.

إشادة بدور دار جامعة قطر

طموحات لتطوير قطاع النشر المحلي
الجامعة  رسالة  قطر  جامعة  نشر  دار  تتبنى 

المتمثلة في نشر مختلف البحوث والدراسات 

العلمية المحّكمة، حيث اعتمدت لوائحها أعلى 

العالمية،  واألكاديمي  العلمي  النشر  معايير 

لمقتنيات الكتب والمجالت العلمية، والتحرير، 

والتصميم، واإلنتاج. وفي هذا اإلطار، تعمل الدار 

العلمية  والمجالت  للكتب  المتميز  النشر  على 

عبر  بعضها  وبتوفير  ورقميا،  ورقيا  المطبوعة 

نظام اإلتاحة الحرة. 

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال أ.د. علي عبد 

ومستشار  والعمران  العمارة  أستاذ  الرؤوف، 

والبيئة  البلدية  وزارة  في  والتطوير  البحوث 

بعد  ما  ومدينة  وعمران  »عمارة  كتاب  ومؤلف 

جائحة كورونا« الذي ستنشره دار نشر جامعة 

مفاهيم  في  التحوالت  أمام  »نتوقف   :2022 قطر 

إنتاج المعرفة ودور الجامعات ودور النشر بها. لقد 

والتحوالت  السابقة  المتغيرات  لنا كل  أنتجت 

الجذرية التي يمر بها العالم فهما جديدا لقيمة 

الدول والشعوب والحضارات، بل إنها قدمت فهًما 

مادية  ثروة  فقط  هي  وهل  الثروة  لمعنى  جديًدا 

العصر  هذا  إن  أخرى؟  تصنيفات  تشمل  أنها  أم 

اللوحات  على  المتاحة  بالمعلومات  المتخم 

والهواتف الذكية وللجميع وفي كل أنحاء الكرة 

سؤال  سابًقا  كان  كما  يعنيه  يعد  لم  األرضية 

من يمتلك المعلومات؟ لقد أعيد صياغة السؤال 

ليصبح من يمتلك المعرفة؟«.

لطالب بالدراسات العليا

»تكســاس« تــوفــر فرصـا بحثيـة
األبحاث  من  والمتنوعة  الواسعة  المحفظة  ُتعّد 

هندسة  طالب  أي  يسعى  التي  اإلنجازات  أهم  من 

الدراسات  كليات  إلى  التقدم  عند  تحقيقها  إلى 

األبحاث  من  النوع  هذا  إجراء  فرصة  لكن  العليا، 

الجامعيين،  الطالب  من  للعديد  بسهولة  تتوفر  ال 

ضرورة  قطر  في  أم  أند  إي  تكساس  جامعة  وتدرك 

لطالبها.  الفرصة  هذه  تأمين 

درجة  على  حصل  الذي  يزبك،  رواد  ويوضح 

من  الميكانيكية  الهندسة  في  البكالوريوس 

لي  »أتاحت  قطر:  في  أم  أند  إي  تكساس  جامعة 

قطر  في  أم  أند  إي  تكساس  جامعة  في  الدراسة 

سوى  يستطيع  ال  بحثية  فرص  على  الحصول 

معه  ويتفق  إليها«،  الوصول  العليا  الدراسات  طالب 

رالستون   2014 عام  والجامعة  الفرع  نفس  خريج 

فرنانديز. 

الطالبين،  على  البرجي  سامي  الدكتور  وأشرف 

بصفتهما باحثين مساعدين في جامعة تكساس 

مجاالت  في  عامين  لمدة  قطر،  في  أم  أند  إي 

اإلنشائية  والديناميكية  التطبيقي  الميكانيك 

وإجراء  الحسابية  النماذج  تطوير  في  وتحديدًا 

أنابيب  أنظمة  في  االهتزازات  لرصد  التجارب 

للتخفيف  الالزمة  الحلول  وتطوير  والغاز  النفط 

 . منها

البرجي:  وتعليقًا على هذا الموضوع، قال الدكتور 

على  للتدريب  فرٍص  توفير  أهمية  على  »أؤكد 

الكفاءات  ذوي  الجامعات  لطالب  البحثية  المهارات 

الوقت  منحهم  فإن  ولذلك  العالية،  والطاقات 

في  إمكاناتهم  إطالق  في  سيساهم  الالزم  والجهد 

بضع  خالل  سيتمكنون  حيث  بسرعة،  التعّلم 

الضرورية  المهارات  اكتساب  من  فقط  سنواٍت 

وأشكر  العليا.  الدراسات  تحديات  لمواجهة 

منحي  على  قطر  في  إم  أند  إي  تكساس  جامعة 

الجامعيين  الطالبين  هذين  على  اإلشراف  فرصة 

أداًء بحثيًا عالي المستوى«. اللذان يقدمان 

وأشار الطالبان إلى دور هذه التجربة في تعريفهما 

القيام  مثل  األبحاث،  إلجراء  مهمة  جوانب  على 

البيانات  صياغة  وإعادة  شاملة  أدبية  بمراجعات 

فضاًل  للبحث،  جديدة  أفكار  وتطوير  المنشورة 

النتائج  صحة  من  والتحقق  التجارب  تصميم  عن 

الدراسات  وكتابة  المحاكاة  ونتائج  النظرية 

في  والعرض  التقديم  ومهارات  األكاديمية 

ويمكن  البحث.  مقترحات  وكتابة  المؤتمرات 

لطالب جامعة تكساس إي أند أم في قطر الوصول 

المقّدم  المالي  الدعم  خالل  من  الخبرات  هذه  إلى 

العلمي  البحث  لرعاية  القطري  الصندوق  قبل  من 

الوطنية  لألولويات  المستجيبة  البحثية  والمنح 

الخاصة بالجامعة، بهدف النهوض بكفاءة الموارد 

البشرية في قطر.

والمملكة  كندا  في  أبحاث  فرق  مع  فرنانديز  وعمل 

فرصة  في  اهتمامه،  مجاالت  في  للتعّمق  المتحدة 

وذلك  الجامعية،  المرحلة  لطالب  بالنسبة  فريدة 

تحت  الجامعة  في  قضاها  التي  الفترة  خالل 

أساسيًا  دورًا  لعب  الذي  البرجي  الدكتور  إشراف 

وبدأ  الدولية.  البحثي  التعاون  عمليات  في 

بالعمل  التخرج  بعد  المهنية  مسيرته  فرنانديز 

كباحٍث مساعد في جامعته، حيث شارك بكتابة 

سبعة منشورات في مجالٍت أكاديمية.

في  الجامعة  في  دراسته  خالل  يزبك  شارك  بينما 

لرعاية  القطري  الصندوق  قبل  من  ممول  مشروٍع 

حرمي  من  باحثين  ويضم  العلمي،  البحث 

بآلية  اختراع  براءة  قدموا  أم  أند  إي  تكساس 

النفط  أنابيب  أنظمة  في  االهتزازات  من  تحّد 

البدء  لهم  أتاح  آخر  مشروع  إلى  باإلضافة  والغاز، 

التي  والتوتر،  الشّد  عوامل  تتناول  دراسات  في 

المدنية  الهندسة  في  الرئيسية  العوامل  من  ُتعّد 

المشاريع  هذه  وقدمت  والفضائية.  والميكانيكية 

مواضيع هامة تّم طرحها في اثنين من المنشورات 

اليوم  حتى  تحمل  بأّنها  يزبك  ويؤكد  األكاديمية، 

في  األنابيب  لخطوط  التحتية  البنية  على  تأثيرًا 

هياكل  إنشاء  في  هامًا  دورًا  لها  وسيكون  قطر، 

الفضاء.  العالي في قطاع  تتحمل الشّد 

الدوحة          $

 اإلطالع على 
تقرير حول 

مشروع 
قانون 

تنظيم الحق 
في الحصول 

على 
المعلومات

الدوحة          $

حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة

قطر تؤكد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية
التأكيد على  دولة قطر  قنا  - جددت   - جنيف 

الفلسطيني  الشعب  دعم  في  الثابت  موقفها 

ويقيم  المشروعة،  حقوقه  كافة  يسترد  حتى 

أساس  على  السيادة  كاملة  المستقلة  دولته 

حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

التوصيات  تنفيذ  عدم  أن  على  وشددت 

األساسية  باألسباب  المتعلقة  الرئيسية 

النزاع،  وإطالة  االستقرار  وعدم  للتوترات، 

بصورة  االنتهاكات  تكرار  في  الرئيسي  السبب 

االحتالل  وتشجيع  فلسطين،  في  ممنهجة 

المزيد  ارتكاب  في  اإلمعان  على  اإلسرائيلي 

للمواثيق  والجسمية  الواسعة  االنتهاكات  من 

والقوانين والقرارات الدولية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة 

جوهرة السويدي القائم باإلعمال باإلنابة بالوفد 

أمام مجلس حقوق  الدائم لدولة قطر بجنيف، 

50، خالل الحوار التفاعلي  اإلنسان في دورته الـ 

المعنية  المستقلة  الدولية  التحقيق  لجنة  مع 

باألرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

الشرقية وإسرائيل.

وشدد بيان دولة قطر على ضرورة وقف التعامل 

بالمعايير المزدوجة، ودعا المجتمع الدولي إلى 

إنهاء  أجل  من  الالزمة  اإلجراءات  جميع  اتخاذ 

الفلسطينية  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل 

المفروض  الحصار  ورفع  المحتلة،  والعربية 

والعدوان  االعتداءات  ووقف  غزة،  قطاع  على 

السياسات  وإنهاء  الفلسطيني،  الشعب  على 

االستيطانية  اإلسرائيلية  والممارسات 

وهدم  القسري  التشريد  ووقف  والعنصرية، 

لتغيير  الرامية  المحاوالت  وجميع  المنازل، 

ووضعها  الشريف،  القدس  مدينة  هوية 

التاريخي والقانوني، وضمان المساءلة لجميع 

التي  االنتهاكات  عن  اإلسرائيليين  المسؤولين 

ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

كما استنكر البيان عدم تعاون سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي مع اللجنة لتمكينها من أداء واليتها.
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إلثراء األنشطة الثقافية واإلبداعية واالجتماعية

تدشين الجهاز الشبابي بنادي السيلية

من  الرياضي  السيلية  نادي  وسيعمل 

على  به  الخاص  الشبابي  الجهاز  خالل 

والثقافية  الشبابية  األنشطة  إثراء 

لدى  والرياضية  واالجتماعية  واإلبداعية 

الشباب عن طريق تقديم برامج وفعاليات 

دور  تفعيل  إلى  تهدف  متنوعة  وندوات 

الشباب اإليجابي في المجتمع.

من  مجموعة  السيلية  نادي  وأطلق 

 13 من  الفترة  خالل  والبرامج  الفعاليات 

وحتى 15 يونيو الجاري، في مقر النادي.

رئيس  المري  علي  بن  مبارك  السيد  وقال 

مسؤوليتنا  من  انطالقًا  الشبابي:  الجهاز 

الشبابي  الجهاز  سيعمل  المجتمعية 

تنظيم  على  الرياضي  السيلية  بنادي 

خدمة  مشروعات  في  الشباب  مساهمة 

البيئة والمجتمع، مؤكدا أنه سيتم توفير 

من  يستطيعون  للشباب  بالنادي  أماكن 

بما  وهوياتهم  أنشطتهم  ممارسة  خاللها 

يخدم مجتمعهم بصفة عامة، وذلك إيمانًا 

المجتمع  في  الشباب  دور  بأهمية  منه 

وينمي  يتبنى  مركز  وجود  وضرورة 

إبداعاتهم.

بنادي  الشبابي  الجهاز  يهدف  وتابع: 

المنطقة  الرياضي لخدمة شباب  السيلية 

وفعاليات  نشاطات  تقديم  طريق  عن 

وندوات وبرامج متنوعة، وذلك بهدف تفعيل 

المجتمع،  في  للشباب  اإليجابي  الدور 

وتنمية المهارات الذاتية لديهم.

الوعي  تكثيف  نشر  أن  إلى  المري  وأشار 

أولويات عمل  المرأة في المجتمع من  بدور 

الرياضي  السيلية  بنادي  الشبابي  الجهاز 

مساهمتها  تشجيع  طريق  عن  ذلك  ويأتي 

واألنشطة  العامة  الخدمة  برامج  في 

واالجتماعية. الثقافية 

وأكد أنه سيتم أيضا التقصي عن مواهب 

السنية  المراحل  جميع  في  الشباب 

والفنية  الرياضة  المجاالت  مختلف  في 

واالجتماعية وتنميتها وتوجيهها في االتجاه 

السليم.

فترة  خالل  الشبابي  الجهاز  دور  وعن 

سيتم  أنه  المري  أوضح  الصيفية  اإلجازة 

الفراغ  أوقات  واستثمار  تنظيم  على  العمل 

بناء  على  تعمل  التي  بالبرامج  للشباب 

واستغالل  سليم،  بشكل  شخصيتهم 

تنشئتهم  على  تساعد  بطريقة  طاقاتهم 

االنفعاالت  وتوجيه  صالحة،  بصورة 

والحركية  الفكرية  وطاقاتهم  السلوكية 

خالل  من  وذلك  وإيجابية  سليمة  بطريقة 

الفعاليات  من  متنوعة  مجموعة  تنظيم 

لألنشطة  باإلضافة  والمسابقات  والبرامج 

سيتم  أنه  مضيفا  والترفيهية،  التعليمية 

بين  العالقات  تدعيم  على  ايضا  العمل 

تعود  وإيجابية  فعالة  بصورة  الشباب 

حثهم  خالل  من  بالنفع  المجتمع  على 

العمل  في  المشاركة  على  وتشجيعهم 

االجتماعي.

الفئات  أهم  من  الشباب  قطاع  أن  واعتبر 

المؤثرة في المجتمع، فالمجتمعات تعتمد 

على وعي شبابها ونضوج أفكاره التي تسهم 

في رسم السياسات العامة المستقبلية.

انطلقت  االفتتاح،  حفل  فعاليات  وبعد 

اليوم  فعاليات  واختتمت  ترفيهية  عروض 

األول بجلسة غنائية للفنان راشد المري.

ورشة  الثاني  اليوم  برنامج  ويتضمن 

ومسرحية  دينية  وندوة  الفعال  االتصال 

»سطو مملح« وقرعة دوري الفرجان وأمسية 

شعرية ومحاور شعرية.

خاصة  الثالث  اليوم  فعاليات  وستكون 

بالنساء وتتضمن ورشة صناعة المحتوى 

المؤسسية  والقيم  والثقافة  اإلعالمي 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  لوزارة 

عرض  إلى  باإلضافة  ال«  »ليش  ومحاضرة 

للجهات  وتكريم  مملح«  »سطو  مسرحية 

المشاركة.

تحت رعاية وبحضور سعادة 
السيد صالح بن غانم العلي، 

وزير الرياضة والشباب، 
دشن نادي السيلية الرياضي 

الجهاز الشبابي للنادي، 
بحضور عدد من الفاعلين 

في مجال الرياضة والشباب. 
ويأتي تدشين الجهاز 

الشبابي تماشيًا مع 
استراتيجية وزارة الرياضة 
والشباب لتمكين شباب 
واع ومسؤول يحافظ على 

هويته الوطنية ويرسم 
معالم مستقبل أفضل 

يساهم في تحقيق رؤية 
قطر الوطنية 2030.

تحت شعار »مداواة المستقبل«

انطالق قمة »ويش«.. أكتوبر المقبل
لالبتكار  العالمية  القمة  مؤتمر  أعلن 

مبادرة  »ويش«،  الصحية  الرعاية  في 

موعد  قطر،  لمؤسسة  العالمية  الصحة 

»ويش  من  السادسة  النسخة  انعقاد 

2022« التي ستنطلق من 4 أكتوبر القادم 
شعار  تحت  أكتوبر   6 لغاية  وتستمر 

»مداواة المستقبل«. 

ُتقام النسخة السادسة من »ويش 2022« 

فعاليات  مباشرة  تسبق  التي  الفترة  في 

وستشمل   ،™FIFA 2022 العالم  كأس 

الصحي  باإلرث  واسًعا  اهتماًما  أعمالها 

المنتظر للبطولة.

وُتقام النسخة السادسة من قمة »ويش« 

الحضور  بين  يجمع  بشكٍل  األولى  للمرة 

خبراء  وستجمع  واالفتراضي،  الفعلي 

وصانعي  العالميين،  الصحية  الرعاية 

الدوحة  في  والمبتكرين  السياسات، 

أجل  من  للعمل  لها-  مقًرا  تتخذ  -حيث 

بناء عالٍم يتمّتع بصحٍة أفضل. باإلضافة 

أفراد  لمختلف  الباب  سُيفتح  ذلك،  إلى 

العالم  أنحاء  جميع  ومن  المجتمع 

لحضور العديد من الجلسات افتراضًيا.

النسخة  هذه  في  النقاشات  وتندرج 

وهي:  رئيسية،  مجاالٍت  أربعة  ضمن 

واالندماج  واإلعاقة  والصحة،  الرياضة 

»كوفيد  بعد  ما  حقبة  وإرث  االجتماعي، 

- 19«، والرفاهية. وستتناول أيًضا قضايا 

مرٍن،   
ٍ

صحي نظاٍم  بناء  مثل  حاسمة 

بشكٍل  وتوزيعها  اللقاحات  واكتشاف 

منصف، وتغّير المناخ واألمن الغذائي.

المواضيع  عن  اإلعالن  يتم  أن  المقرر  ومن 

 »2022 »ويش  بجلسات  الخاصة 

والتي  القادمة،  الفترة  خالل  النقاشية 

واالجتماعية  الطبية  بالمجاالت  ستهتم 

األهمية  ذات  والسياسية  واإلنسانية 

المحلية واإلقليمية والعالمية. وعلى غرار 

»ويش«،  لـ  السابقة  العالمية  اللقاءات 

المؤتمر  في  مساحة  تخصيص  سيتم 

الصحية  االبتكارات  مشاريع  لعرض 

»ويش«  شركاء  وأعمال  الجديدة، 

يتصدرون  الذين  والدوليين  المحليين 

في  للمساعدة  المبذولة  الجهود  طليعة 

بناء عالم يتمّتع بصحٍة أفضل.

الرئيس  أفضل،  سلطانة  وعّلقت 

تأّكدت  »لقد  قائلة:  لـ »ويش«،  التنفيذي 

أهمية  الماضيين مدى  العامين  لنا خالل 

في  العالمية.  للصحة  األولوية  منح 

في  البدء  من  العالم  تمّكن  األمر،  حقيقة 

األساليب  اعتماد  خالل  من  فقط  التعافي 

الصحية.  الرعاية  لتقديم  المبتكرة 

القمة  لتنظيم  العودة  يسعدنا  وعليه، 

ينضم  وأن  الفعلي،  الحضور  واستقبال 

منذ  ُمجدًدا  العالمي  مجتمعنا  إلينا 

الترحيب  إلى  أيًضا  نتطلع   .2018 عام 

جميع  من  اإلنترنت  عبر  بالمشاركين 

مؤتمر  نجاح  بعد  خاصة  العالم،  أنحاء 

ويش 2020، الذي أقيم افتراضًيا بالكامل 

»ستركز  وأضافت:  الجائحة«.  بسبب 

قمة ويش 2022 بشكل خاص على تأثير 

البدنية  صحتنا  في  اإليجابي  الرياضة 

لموعد  السريع  االقتراب  ومع  والنفسية. 

 ،FIFA 2022 العالم  انطالق بطولة كأس 

ستهتم ثالثة تقارير، تم إعدادها بتكليٍف 

المبذولة  الجهود  في  بالنظر  ويش،  من 

ضمن البطولة إلنشاء إرٍث من المخرجات 

الصحية اإليجابية للسنوات القادمة«.

إعداده  تم  األدلة،  إلى  مستند  تقرير  وفي 

العمالة  »رفاه  حول  »ويش«  من  بتكليٍف 

التي  القضايا  درس  سيتم  الوافدة«، 

توّفر  بشأن  واسع  نطاٍق  على  ُنوقشت 

المقّدمة  الصحية  الرعاية  خدمات 

والتطّورات  قطر،  في  الوافدة  للعمالة 

مع  اآلن،  حتى  المجال  هذا  في  المنجزة 

رفاه  لتحقيق  المبتكرة  األساليب  تحديد 

المحليين،  السكان  من  الشريحة  هذه 

السياسات  بشأن  توصياٍت  ويقّدم 

الكفيلة بتحسينها.

حسن  السيد  سعادة  قال  جانبه،  من 

العليا  للجنة  العام  األمين  الذوادي، 

للمشاريع واإلرث في قطر، الذي سيشارك 

كمتحدٍث رئيسي في قمة ويش القادمة: 

مجال  في  كبيًرا  تطوًرا  حققنا  »لقد 

جهاٍت  مع  العمل  خالل  من  العّمال  رفاه 

نتطلع  ونحن  ودولًيا.  محلًيا  شريكة 

لما   2022 ويش  قمة  في  المشاركة  إلى 

منصٍة  توفير  في  دوٍر  من  به  تضطلع 

لمشاركة خبرتنا في هذا المجال، وإبراز 

الصحة  على  البطولة  استضافة  فوائد 

العامة. كما نحرص على توثيق تجربة 

العالم  كأس  بطولة  استضافة  في  قطر 

حققناها  التي  والنجاحات   ،FIFA 2022
وبالتالي  واجهناها،  التي  والتحديات 

يسعدنا العمل مع ويش من أجل تحقيق 

كل ذلك«.

نظمتها »القطرية لتأهيل ذوي اإلعاقة«

دورة في لغة اإلشارة 
لموظفي محكمة األسرة

ذوي  لتأهيل  القطرية  الجمعية  قدمت 

التأسيسية  الدورة  الخاصة  االحتياجات 

األسرة  محكمة  لموظفي  اإلشارة  للغة 

في  اإلشارية  المصطلحات  على  للتعرف 

والتحقيقات  والمحاكم  القضاء  مجال 

من  ومتدربة  متدربًا   20 بمشاركة 

في  مختلفة  واقسام  إدارت  في  العاملين 

على  التدريب  بهدف  األسرة،  محكمة 

مع  اإلشارة  بلغة  التواصل  وفنون  مهارات 

األشخاص الصم المترددين على محكمة 

الشامل  الوصول  إلمكانية  تحقيقًا  األسرة 

األشخاص  خاصة  المجتمع  فئات  لكل 

الصم، وقدم الورشة السيد ناجي زكارنة 

بالجمعية،  السمعية  اإلعاقة  مستشار 

إبراهيم  نيللي  األستاذة  بمشاركة 

بالجمعية،  التخاطب  اخصائية  علي، 

والمحاضرة بالدورة.

الشيخ  سعادة  أشاد  المناسبة  وبهذه   

نائب  ثاني،  آل  ثاني  بن  خالد  الدكتور 

القطرية  الجمعية  اإلدارة  مجلس  رئيس 

الخاصة،  االحتياجات  ذوي  لتأهيل 

الدورة  شهدتها  التي  المميزة  بالمشاركة 

محكمة  موظفي  بمشاركة  التدريبية 

رغبة  في  سعادته  عن  معربا  األسرة، 

العاملين في محكمة األسرة التعرف على 

الصم  لألشخاص  اإلشارة  لغة  مهارات 

تحقيقًا  لهم  العون  يد  ومد  لمساعدتهم 

الشامل  الوصول  من  جميعا  نأمله  لما 

تقديم  أهمية  مع  المجتمع،  فئات  لكل 

الخدمات المميزة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

في المجاالت المختلفة ومنها القضاء.

تقدم  الجمعية  »إن  سعادته:  وأضاف   

والبرامج  والدورات  الورش  من  العديد 

لتعزيز  المستهدفة  للفئات  الموجهة 

قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة بالمجتمع، 

مواهبهم  اكتشاف  على  الجاد  والعمل 

المسارات  نحو  وتوجيهها  وقدراتهم 

نهضة  في  يساهم  مما  الهادفة  اإليجابية 

المجتمع وتقدمه وهذا ما نامله جميعًا«.

 وتابع سعادته: تسعى الجمعية القطرية 

من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لتأهيل 

جميع  إكساب  إلى  الدورات  إقامة  خالل 

بلغة  التعامل  وخبرات  فنيات  الكوادر 

للتعامل  يؤهلهم  مما  الخاصة  اإلشارة 

الدولية  المحافل  في  الصم  مع  والتواصل 

أهم  على  والتعرف  والمحلية،  واإلقليمية 

والشخصية،  النفسية  الصم  سمات 

باإلضافة إلى دور الجمعية الفاعل والمهم 

في نشر لغة اإلشارة ووسائل التواصل مع 

اإلعاقة  ذوي  ودعم  السمع  وضعاف  الصم 

والعمل  واجتماعيًا،  نفسيا  السمعية 

والحياتي  االجتماعي  دمجهم  على  الجاد 

اإلعاقة،  ذوي  وطموحات  ومهام  أدوار  وإبراز 

خاصة السمعية.

حمزة  السيد  التخريج  حفل  وحضر   

معجب الدوسري، المدير اإلداري لمحكمة 

المدير  المال،  أمير  والسيد  األسرة، 

لتأهيل  القطرية  للجمعية  التنفيذي 

توزيع  وتم  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 

والمتدربات  المتدربين  على  الشهادات 

المهارات  الدورة  وتناولت  المتدربين. 

ذوي  األشخاص  مع  للتواصل  األساسية 

اإلعاقة السمعية من خالل لغة اإلشارة .

الدوحة           $

بعنوان اإلشراف التربوي النشط

»التعليم« تنظم برنامجا تدريبيا

بوزارة  المبكر  التعليم  إدارة  نظمت 

ورشة  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

اإلشراف  برنامج  بعنوان:  تدريبية 

مسفر  الدكتور  قّدمها  النشط،  التربوي 

– مدرب متخصص في  ناصر القحطاني 

وحضرها  اإلبداعي،  والتدريب  التدريس 

والموجهين  الوزارة  في  اإلدارة  مدراء 

التربية  لوزارة  الدائم  بالمقر  التربويين، 

بالقاعة   – العالي  والتعليم  والتعليم 

الكبرى بمبنى رقم 2.

وتهدف المحاضرة إلى تعريف المتدربين 

الذي  النشط  التربوي  اإلشراف  بمفهوم 

عليها  تقوم  التي  الركائز  أهم  من  يعتبر 

مالمح  وتحديد  التربوية،  المؤسسات 

إلى  إضافة  النشط،  اإلشراف  وأساليب 

اإلشراف  مهارات  أهم  المتدربين  إكساب 

بأساليب  تعريفهم  خالل  من  النشط 

استراتيجيات  وشرح  والتعلم  التعليم 

بأنواع  وتعريفهم  اإلبداعي،  التدريس 

ووسائل  معهم  التواصل  وطرق  المعلمين 

رفع دافعية المعلم في التعليم الذاتي.

ناصر  مسفر  الدكتور  واستعرض 

أهم  المحاضرة  خالل  القحطاني 

باإلشراف  المتعلقة  العلمية  الدراسات 

من  أنه  تؤكد  والتي  النشط،  التربوي 

الناجحة  التدريس  استراتيجيات  أهم 

مع  النقاش  باب  وفتح  الجيد،  اإللقاء  هي: 

الطلبة من خالل استقبال األسئلة واالجابة 

عنها، والتعليم التعاوني.

الدكتور مسفر نتائج  قّدم  آخر  من جانب 

الدراسات التي توضح أهمية وجود بعض 

مهارات التدريس لدى المعلم الناجح منها: 

المثيرات،  تنويع  الدرس،  وتهيئة  تمهيد 

الشرح، إثارة الدافعية وإدارة الصف.

في  القحطاني  مسفر  الدكتور  واستقبل 

واستفسارات  أسئلة  المحاضرة  نهاية 

الحضور، كما دار نقاش مستفيض حول 

برنامج اإلشراف التربوي النشط وأهميته 

في العملية التعليمية.

الدوحة           $

الدوحة           $

الدوحة           $

العمل على تنظيم 
مساهمة الشباب 

في مشروعات خدمة البيئة

{ الشيخ د.خالد بن ثاني

المري: توفير أماكن لممارسة األنشطة والهوايات بما يخدم مجتمعهم

{  سلطانة أفضل

كــــأس 
العـالــم 
واإلرث 

الصـحــي 
على جدول 
المناقشات
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قبل انطالق كأس العالم.. د. إيناس الكواري:

نهدف لوجود مخزون كاٍف من الدم

بجميع المراكز الصحية.. »الرعاية األولية«:

تطعيمات الحج والعمرة متوافرة مجانا

العام  هذا  المناسبة  بهذه  االحتفال  وسيتم 

بادرة تضامن..  بالدم  »التبرع  تحت شعار: 

شارك في الجهد وأنقذ األرواح«، لشد االنتباه 

للدور الذي يؤديه التبرع بالدم في إنقاذ األرواح 

وتعزيز التضامن داخل المجتمعات.

شكر  إلى  المناسبة  بهذه  االحتفال  ويهدف 

على  والعمل  العالم  في  بالدم  المتبرعين 

إذكاء الوعي على نطاق أوسع بشأن الحاجة 

وإبراز  مقابل  دون  بانتظام  بالدم  التبرع  إلى 

على  بالدم  بالتبرع  االلتزام  إلى  الحاجة 

الكافية  اإلمدادات  على  للحفاظ  السنة  مدار 

أمام  المأمون  الدم  نقل  إتاحة  وتحقيق 

واالعتراف  المناسب،  الوقت  في  الجميع 

في  مقابل  دون  بالدم  الطوعي  التبرع  بقيمة 

والتماسك  المجتمعي  التضامن  تعزيز 

وإذكاء  القيمة  لهذه  والترويج  االجتماعي، 

جانب  من  االستثمار  زيادة  بضرورة  الوعي 

وقادر  مستدام  وطني  نظام  لبناء  الحكومات 

جمع  وزيادة  بالدم،  لإلمداد  التكيف  على 

التبرعات بالدم من المتبرعين دون مقابل.

قصص  بعض  نشر  االحتفال  يشمل  كما 

أرواحهم  التبرع بالدم  أنقذ  الذين  األشخاص 

أجل  من  اإلعالم،  وسائل  مختلف  على 

بالدم  يتبرعون  الذين  األشخاص  تحفيز 

بانتظام على مواصلة التبرع بالدم، وتحفيز 

جيدة  بصحة  يتمتعون  الذين  األشخاص 

والذين لم يتبرعوا بالدم من قبل على البدء 

في ذلك.

أن  التي من شأنها  األنشطة األخرى  وتشمل 

العالمي  اليوم  لشعار  الترويج  على  تساعد 

االحتفاالت  العام  لهذا  بالدم  للمتبرعين 

وسائل  على  والحمالت  المتبرعين،  لتقدير 

اإلعالمي  والبث  االجتماعي،  التواصل 

التواصل  وسائل  ومنشورات  الخاص، 

المتبرعين  األفراد  تصور  التي  االجتماعي 

واالجتماعات  الشعار،  جانب  إلى  بالدم 

الموسيقية  واألحداث  العمل،  وحلقات 

بالدم  المتبرعين  لشكر  تقام  التي  والفنية 

المعالم  وتلوين  بالتضامن،  واالحتفال 

الشهيرة باللون األحمر.

عن  المسؤولة  الصحية  الجهات  وتبذل 

التبرع بالدم بدولة قطر جهودا مقدرة لتوفير 

للمرضى  الدم  نقل  وخدمات  الدم  مشتقات 

حياتهم  إنقاذ  في  المساهمة  بهدف  بالدولة 

من  بالدولة  األساسية  االحتياجات  وتأمين 

مشتقات الدم والبالزما.

أهم  أحد  ومشتقاته  اآلمن  الدم  نقل  ويشكل 

الرعاية  نظام  عليها  يركز  التي  الجوانب 

الصحية بدولة قطر،وهو ما يساهم بصورة 

وتحسين  الكثيرين  أرواح  بإنقاذ  كبيرة 

المرضى  من  العديد  حياة  ونوعية  صحة 

يوميا.

التابع  بالدم  للتبرع  قطر  مركز  ويعتبر 

الصحية  الجهة  الطبية،  حمد  لمؤسسة 

إمدادات  توفير  عن  المسؤولة  الوحيدة 

جميع  ذلك  في  بما  بأكملها  قطر  لدولة  الدم 

والخاصة،  الحكومية  الصحية  المؤسسات 

موارد  على  كامل  بشكل  المركز  ويعتمد 

محلية إلمدادات الدم والتي يوفرها متبرعون 

نظير  مقابل  على  الحصول  دون  متطوعون 

استيراد  عن  المركز  توقف  حيث  التبرع، 

الدم ومشتقاته من الخارج من عام 1987، وقد 

بالدم  المتبرعين  آالف  بجذب  المركز  نجح 

من  المزيد  والتحاق  لضم  ويتطلع  سنويًا 

األشخاص لقوائم المتبرعين بالدم لديه.

أكبر  الستضافة  قطر  دولة  استعداد  ومع   

نوفمبر  شهر  في  العالم  مستوى  على  حدث 

بالدم  للتبرع  حمد  مركز  يدعو  القادم، 

المؤهلين  األفراد  الطبية  حمد  بمؤسسة 

بالتبرع  للمبادرة  المجتمع  في  بالدم  للتبرع 

الدم  من  كاف  مخزون  تأمين  بهدف  بالدم 

للحدث الرياضي. 

إيناس  الدكتورة  أكدت  جانبها،  من 

الطبية  المختبرات  قسم  رئيس  الكواري، 

يعتبر  التوقيت  أن  الطبية  حمد  بمؤسسة 

بالدم،  بالتبرع  االفراد  ليبادر  للغاية  مناسبًا 

العالمي  باليوم  االحتفال  شعار  »إن  وتقول: 

»التبرع  هو   2022 لعام  بالدم  للمتبرعين 

بالدم بادرة تضامن.. شارك في الجهد وانقذ 

على  الضوء  تسليط  بهدف  وذلك  األرواح«، 

الطوعيون  المتبرعون  بها  يقوم  التي  األدوار 

التضامن  روح  وتعزيز  األرواح  إنقاذ  في  بالدم 

األكثر  يعتبر  األمر  هذا  إن  المجتمع.  في 

العالم  كأس  بطولة  من  اقترابنا  مع  أهمية 

لكرة القدم 2022 في قطر«.

من  أنه  إيناس  الدكتورة  وأوضحت 

إلى  زائر  مليون   1.5 نحو  يصل  أن  المتوقع 

العالمي،  الحدث  هذا  في  للمشاركة  قطر 

تدير  والتي  قطر  في  الدم  خدمات  فإن  لذا 

من  لمزيد  حاجة  في  بالدم  التبرع  مراكز 

بالدم. المتبرعين  من  المبادرين 

إلى ضمان وجود مخزون   وأضافت: »نهدف 

فقط  ليس  المتناول  في  الدم  من  كاف 

الالزم  الدم  من  اليومية  الحاجات  لسد 

بل  وغيرهم  واالصابات  السرطان  لمرضى 

إن  األخرى.  للمتطلبات  الدم  لتأمين  أيضا 

التبرع  42 يومًا من تاريخ  الدم هي  صالحية 

مصدر  على  الحصول  المهم  من  فإن  لذا 

هذا  لتغطية  بالدم  التبرع  من  منتظم 

الفترة. إن وحدة واحدة من الدم المتبرع به 

في  أشخاص  ثالثة  منها  يستفيد  ان  يمكن 

حال فصل مكونات الدم عن بعضها«. 

المتبرعين  نشكر  أن  »نود  قائلة:  وأضافت 

المنتظمين بالدم على مساهماتهم وندعو أي 

شخص يرغب بالتبرع بالدم أو كان قد تبرع 

يعاود  أن  لفترة  توقف  ولكنه  بالدم  مسبقًا 

بالدم  المتبرعين  مجتمع  إلى  االنضمام 

ويشارك في هذا التضامن«.

قطر  في  بالدم  التبرع  خدمات  مراكز  تتبع 

أعلى  بالدم  للتبرع  المتنقلة  والوحدات 

كما  العدوى  ومكافحة  السالمة  معايير 

االحتياطات  كافة  العاملة  الفرق  تتخذ 

لضمان سالمة الموظفين والمتبرعين. 

مركزًا  بالدم  التبرع  خدمات  افتتحت  وقد 

بمدينة  الضيافة  بيت  في  مؤقتًا  جديدًا 

الذكور  الطبية للمتبرعين  حمد بن خليفة 

التبرع  اإلناث  للمتبرعات  يمكن  كما  فقط، 

يقع  الذي  بالدم  التبرع  مركز  في  بالدم 

بالقرب من مركز الجراحة المتخصصة. 

بالقول:  حديثها  إيناس  الدكتورة  وتختتم 

عملية  هو  ونقله  ومشتقاته  اآلمن  الدم  »إن 

في  الرعاية  جوانب  من  هام  جانب  تتطلب 

ينقذ  فهو  لدينا  الصحية  الرعاية  نظام 

األرواح ويعزز الصحة وجودة الحياة للعديد 

عملية  هو  الدم  منح  إن  يوميًا.  المرضى  من 

بسيطة وتتطلب أقل من ساعة من وقتكم«.

العدوى قسم االمراض  إدارة مكافحة  وقالت 

الحج  وزارة  إن  بالمؤسسة  االنتقالية 

الضوابط  من  لعدد  نوهت  قد  السعودية 

العام  هذا  »حج  يكون  أن  على  تنص  التي 

65 عامًا، مع اشتراط  للفئة العمرية أقل من 

األساسية  بالجرعات  التحصين  استكمال 

أن ال  المعتمدة« على   19  - بلقاحات كوفيد 

أداء  في  الراغب  للحاج  جرعتين  عن  تقل 

العام. فريضة هذا 

على  السعودية  السلطات  واشترطت 

نتيجة  تقديم  المملكة  خارج  من  الحجاج 

لعينة  سلبية  كورونا  فيروس  فحص 

72 ساعة قبل موعد المغادرة.  أخذت خالل 

الحجاج  التزام  ضرورة  على  وشددت 

التعليمات  واتباع  االحترازية  باإلجراءات 

على  »حفاظًا  مناسكهم  أداء  خالل  الوقائية 

وسالمتهم«. صحتهم 

بالمؤسسة  االنتقالية  االمراض  قسم  وقال 

إلى  هه 
ُّ

توج قبَل  المعتمر  أو  الحاج  على  إن 

لبعض  االنتباه  ضرورة  المقدسة،  األماكن 

اإلرشادات وهي:

خصوصًا  الضرورية،  التطعيمات  أخذ   -

السن.  وكبار  مزمنة  بأمراض  للمصابين 

التطعيمات  لهذه  تفصيٌل  الحقًا  وسيأتي 

ألخذها  دة  المحدَّ الزمنية  والفترة  المطلوبة 

سة. المقدَّ األماكن  إلى  قبل السفر 

من  د  للتأكُّ السفر  قبل  الطبيب  مراجعة   -

استقرار حالته الصحية وقدرته على الحج 

العمرة. أو 

من  كافية  ية  كمِّ أخذ  على  الحرص   -

المعتمر  أو  الحاُج  كان  إذا  خاصًة  األدوية، 

تستدعي  التي  األمراض  أحد  من  يعاني 

كأمراض  مستمرة،  بصفة  أدوية  تناوَل 

الدم  ضغط  وارتفاع  س  والتنفُّ القلب 

س  والتحسُّ والربو  الكلى  وأمراض 

ري. والسكَّ

معه  يحضر  أن  والمعتمر  الحاج  على   -

ل  ُيفضَّ حيث  المالبس؛  من  كافيًا  عددًا 

تكون  أن  ل  وُيفضَّ المالبس،  تغييُر 

اللون. وفاتحة  واسعة فضفاضًة  المالبس 

ل يوضح  الحرص على حمل تقرير مفصَّ  -

يساعد  حيث  والجرعات،  واألدوية  األمراض 

ذلك على متابعة حالته عند الضرورة.

الحاج  حقيبة  احتواء  من  د  التأكُّ  -

الضرورية  التنظيف  مواد  على  الشخصية 

الحالقة،  وأدوات  كالمنشفة،  للجسم 

األسنان،  وفرشاة  ومعجون  والصابون، 

الشمسية. ة  والمظلَّ

ية على 
ِّ

- الحرص على احتواء حقيبته الطب

للحرارة  خافض  ودواء  الجروح  تعقيم  أدوات 

ن لآلالم وكمامات ومعقم يدين. ومسكِّ

- الحرص على توافر ماسكات واغطية للفم 

واالنف ومعقم يدين.

ر في  د من إحضار جهاز قياس السكَّ - التأكُّ

من  يعاني  المعتمر  أو   
ُّ

الحاج كان  إذا  الدم 

ري. مرض السكَّ

باستمرار  قدميه  تحريك  على  الحرص   -

الحافلة،  أو  الطائرة  في  جلوسه  أثناء 

 
َّ

كل بسيطة  لفترة  الوقوف  أو  والمشي 

منع  على  يساعد  فذلك  ساعتين،  أو  ساعة 

م القدمين.
ُّ

تور

َرن  الدَّ بمرض  مصابًا  الحاُج  كان  إذا   -

جميع  إجراء  فعليه  الرئوي،  ل(  )السُّ

استبعاد  تثبت  التي  الطبية  التحاليل 

الله  بيت  اج 
َّ

حج إلى  للعدوى  نقله  إمكانية 

الحرام اآلخرين.

ال  حتى  والتدافع  الشديد  الزحام  ب  تجنَّ  -

للخطر،  واآلخرين  نفسه  الحاج  ض 
ِّ

ُيعر

عدوى  أي  التقاط  من  الوقاية  عن  فضال 

تنفسية.

 التطعيمات واألمراض المعدية 
قبل  اللقاحات  أو  التطعيمات  أخذ  ويعدُّ 

أكثر  أو  أيام   10 قبل  كافية  بفترة  الحّج 

اج 
َّ

الحج لوقاية  ضروريًا  أمرًا  السفر  من 

هذه  ومن  الُمعدية،  األمراض  بعض  من 

هو  ما  ومنها  إلزامي،  هو  ما  التطعيمات 

استشارة  الضروري  من  ولكن،  اختياري. 

الطبيب قبل أخذ التطعيم.

{ أرشيفية - إحدى حمالت التبرع بالدم

رفع مستوى 
الوعي بضرورة 

المواظبة 
على التبرع

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية األولية من خالل إدارة 
مكافحة العدوى- قسم األمراض االنتقالية عن المبادئ 

التوجيهية للمسافرين من قطر إلى المملكة العربية 
السعودية ألداء فريضة الحج أو العمرة. ونوهت إلى أن 

جميع التطعيمات المطلوبة متوافرة وتقدم مجانا في 
جميع مراكزها الصحية والبالغ عددها 28 مركزا صحيا 

موزعة على جميع مناطق الدولة.

الدوحة          $

أهمية الحصول 
عليها قبل »10« أيام 

أو أكثر من السفر

ضرورية للوقاية 
من بعض األمراض 

المعدية

ال بد من تقديم 
نتيجة الفحص 

السلبية لـ »كورونا« 
قبل »72« ساعة 

من السفر

{ د. إيناس الكواري

قطر تحتفل باليوم 
العالمي للمتبرعين

الدوحة - $- قنا - تحتفل دولة قطر مع مختلف 
دول العالم في الرابع عشر من يونيو كل عام 

باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وهي مناسبة 
سنوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بضرورة 
المواظبة على التبرع به ضمانًا لجودة ما ُيوفر 

من كمياته ومنتجاته الُمتبرع بها ومستوى 
توافرها ومأمونيتها لمن تلزمهم من المحتاجين 

والمرضى.
وجاء اختيار منظمة الصحة العالمية لهذا اليوم 
من كل سنة لتكريم المتبرعين بالدم في أرجاء 

المعمورة، وهو يوافق يوم ميالد الطبيب 
النمساوي كارل الندستا ينر، مكتشف نظام 

فصائل الدم، الذي نال جائزة نوبل بسبب هذا 
االكتشاف.
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إطالق البرنامج الوطني إلدارة النفايات الصلبة

االفتتاحية  كلمته  في  البلدية  وزير  وأكد 

إدارة  ومعرض  مؤتمر  تنظيم  أن  على 

االهتمام  إطار  في  يأتي  الثاني،  النفايات 

الكبير الذي توليه دولة قطر لمسألة الحد 

والخفض واإلدارة السليمة للنفايات وإعادة 

تدويرها، لتكون مصدرا متعدد االستخدام 

واألعمال  والصناعات  المنتجات  من  لعدد 

وتساهم  االقتصاد  تخدم  التي  المتنوعة 

في الحفاظ على البيئة القطرية، وتنفيذا 

لوزارة  المستدامة  لالستراتيجية 

إلدارة  المتكاملة  الخطة  وضمن  البلدية، 

السياسات  وضع  إلى  باإلضافة  النفايات، 

والتشريعات التي تدعم الحد من النفايات 

وبرامج وحمالت التوعية الوطنية.

وضعت  البلدية  وزارة  إن  سعادته  وقال 

كافة  مع  للتعامل  شاملة  استراتيجية 

شاملة  خطة  تبنت  كما  النفايات،  أنواع 

من خالل وضع برنامج وطني متكامل إلدارة 

بنية  إنشاء  إلى  يهدف  الصلبة،  النفايات 

النفايات  أنشطة  إلدارة  متكاملة  تحتية 

الصلبة، وخفض حجم النفايات، وتعزيز 

لالستثمار  الخاص  القطاع  مع  الشراكة 

وكذلك  الصلبة،  النفايات  إدارة  قطاع  في 

العام  الوعي  مستوى  وترسيخ  لرفع 

بخصوص خفض حجم النفايات وأهمية 

إعادة تدويرها.

تم  األهداف  هذه  لتحقيق  أنه  إلى  وأشار 

إلى  الوصول  مهمته  تكون  فريق  تشكيل 

البرنامج،  لهذا  الممكنة  النتائج  أفضل 

عالمية  بشركات  االستعانة  تمت  كما 

هذا  لدعم  المجال  هذا  في  متخصصة 

للحفاظ  المرجوة  األهداف  لتنفيذ  الفريق 

التنمية  وتحقيق  البيئية  السالمة  على 

أفضل  إيجاد  على  وحرصا  المستدامة، 

الهادفة  التقنيات  واستخدام  الحلول 

الحديثة لمواكبة النمو السكاني والتطور 

دولة  تشهده  الذي  واالقتصادي  العمراني 

قطر.

لمعرض  الثانية  النسخة  وتشكل 

دولية هامة  منصة  النفايات،  إدارة  ومؤتمر 

وشبه  الحكومية  المؤسسات  الستقطاب 

والمصانع  الخاص  والقطاع  الحكومية 

المحلية للتواصل وتبادل األفكار والمعرفة 

وإعادة  النفايات  ومعالجة  إدارة  حول 

تدويرها.

كما أطلقت الوزارة في اليوم األول للمؤتمر 

والحديثة  الخاصة  المبادرات  من  عددا 

إلى  والموجهة  العالم،  مستوى  على 

قطاعات متعددة في الدولة، باإلضافة إلى 

دعم فكرة المشاركة المجتمعية للحفاظ 

هذا  في  االستثمار  وتشجيع  البيئة،  على 

المجال. 

محمد  أحمد  المهندس  أكد  جانبه،  من 

لمؤتمر  المنظمة  اللجنة  رئيس  السادة 

النسخة  تنظيم  إن  الثاني  النفايات  إدارة 

بحضور  العام  هذا  المؤتمر  من  الثانية 

المسؤولين  كبار  من  واسعة  ومشاركة 

المحلية  والجهات  والشخصيات 

دولة  توليه  ما  يؤكد  والدولية،  واإلقليمية 

قطر من اهتمام كبير بقضية إدارة وتدوير 

البرنامج  إطالق  في  ل  تمثَّ والذي  النفايات، 

الصلبة  النفايات  إلدارة  المتكامل  الوطني 

لدولة قطر.

حضوره  لدى  صحفي  تصريح  في  وقال 

النفايات  إدارة  ومعرض  مؤتمر  افتتاح 

المؤتمر  هذا  خالل  من  نهدف  إننا  الثاني، 

وإبراز  النفايات،  إدارة  نظام  تطوير  إلى 

وإنتاج  المخلفات  إدارة  في  الطرق  أحدث 

وإنتاج  للتدوير  القابلة  والمواد  الطاقة 

األسمدة، ورفع مستوى الوعي، ودعم فكرة 

على  للحفاظ  المجتمعية  المشاركة 

هذا  في  االستثمار  وتشجيع  االستدامة، 

الخبرات  لتكامل  آخر  نموذج  في  المجال، 

الحكومية  المؤسسات  بين  وتبادلها 

الدولية  والجهات  الخاص  والقطاع 

واالقليمية والتعرف على أحدث ما توصلت 

اليه التكنولوجيا في مجال إدارة ومعالجة 

النفايات والتخلص منها.

وأشار المهندس أحمد السادة إلى إن إطالق 

حضوريا  المؤتمر  من  الثانية  النسخة 

األولى  النسخة  إطالق  بعد  العام،  هذا 

الماضي  العام  خالل  ومرئيًا  افتراضيًا  منه 

)2021(، في ظل اإلجراءات االحترازية التي 

في  يساهم   ،19 كوفيد  جائحة  واكبت 

خالل  من  الفائدة  وتعاظم  التفاعل  زيادة 

الرسمية  والنقاشات  المباشر  االتصال 

مؤكدا  الخبرات،  وتبادل  الرسمية،  وغير 

هو  الدائم،  نا  وهمَّ الشاغل  شغلنا  »أن 

تحسين جودة الحياة واالستدامة البيئية 

لم  لذا  وأرضنا،  البشري  الجنس  ألبناء 

النسخة  تدشين  من  الجائحة  تمنعنا 

ولم  عام،  قبل  هذا  مؤتمرنا  من  األولى 

وكثرة  الدولية  األجندة  ازدحام  ُتعْقنا 

والعالمية  المحلية  والفعاليات  االلتزامات 

من تحضير وتنظيم هذه النسخة أيضًا«.

الحياة،  جودة  لتحسين  طريقنا  إن  وقال 

من  المحالة  يمر  المستدامة،  والبيئة 

الزيادة  مخاطر  مواجهة  على  قدرتنا 

المتسارعة في ملوثات البيئة واالنبعاثات 

على  السيطرة  من  والتمكن  الحرارية، 

»النفايات«..  أهمها  من  التي  مسبباتها، 

موضحا أن النفايات ال يمكن القضاء عليها 

وحياته  البشري  بالجنس  مرتبطة  ألنها 

فإن  لذلك  بروافدها،  اليومية  االستهالكية 

المنهجية المثالية لمواجهة هذا الخطر هو 

»إدارة النفايات« للقضاء على آثارها.

لمؤتمر  المنظمة  اللجنة  رئيس  وتطرق   

انطالق  إلى   2022 الثاني  النفايات  إدارة 

حملة  تواكب  المؤتمر،  هذا  أعمال 

أطلقتها  التي   zero waste نفايات«  »صفر 

والتي  الماضي  فبراير  في  البلدية  وزارة 

حيث   ،2022 عام  خالل  فعالياتها  تستمر 

المجتمعي  الوعي  لتعزيز  الحملة  تهدف 

رئيس  كمكون  النفايات  إدارة  بأهمية 

الستدامة الموارد، ذلك العتقادنا أن الثقافة 

الرافعة  هما  الجمعي  والوعي  المجتمعية 

للنفايات  فّعالة  إدارة  على  لقدرتنا  األهم 

حملة  أن  وأوضح  مخاطرها.  على  والقضاء 

»صفر نفايات« ُتعُد نموذجًا عمليًا للتعاون 

والشركات  المجتمع  عناصر  كل  بين 

والهيئات الحكومية والخاصة.

مدير  البحر  حمد  المهندس  أكد  بدوره، 

بوزارة  النفايات  ومعالجة  التدوير  إدارة 

المؤتمر  أن  صحفي  تصريح  في  البلدية 

شهد إطالق العديد من المبادرات على غرار 

والبحث  التدوير  بإعادة  تتعلق  وهي   R  18
وغيرها، باإلضافة إلى تدشين الشخصية 

رفع  إلى  تهدف  والتي  نصوح  الكرتونية 

الوعي لدى مختلف األطراف، حيث سيتم 

عبرها تمرير جملة من الرسائل المتعلقة 

من  الفرز  على  والتشجيع  التدوير  بإعادة 

على  تعمل  الوزارة  أن  مشيرا  المصدر.. 

المناقصة  إطالق  وتم  هندسي  مطمر  بناء 

في هذا الغرض.

الخوري،  علي  محمد  قال  السياق،  وفي 

الدوحة   2023 إلكسبو  العام  األمين 

العامة  الحدائق  إدارة  ومدير  للبستنة 

مثل  في  المشاركة  إن  البلدية،  بوزارة 

القيم  تعزيز  إلى  تهدف  المؤتمرات  هذه 

والمحافظة  االستدامة  على  تشجع  التي 

أساسية  ركيزة  تعد  والتي  البيئة  على 

إلى  مشيرا   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  من 

أن فريق إكسبو يعمل على دعم مثل هذه 

المبادرات.

الدوحة  إلكسبو  التحضير  أن  إلى  وأشار 

حتى  دولة   23 وافقت  حيث  تقدما،  يشهد 

اآلن على المشاركة في المعرض الزراعي 

إلى  للوصول  نطمح  فيما  الدوحة،  إكسبو 

مشاركة 80 دولة.

من  الفترة  في  سيقام  اإلكسبو  أن  وأوضح 

أكتوبر 2023 وحتى مارس 2024 وسيكون 

كأس  بطولة  عقب  األبرز  هو  الحدث  هذا 

العالم FIFA قطر 2022.

لمناقشة  إطارا  سيوفر  اإلكسبو  بأن  ونوه 

واألبحاث  والدراسات  األفكار  من  جملة 

تتعلق بالزراعة في قطر والدول الصحراوية 

المدن  تخضير  كيفية  هي  والمعادلة 

عبر  الصحراوية  المناطق  في  والزراعة 

وتقليل  الموجودة  الموارد  من  االستفادة 

استهالكها.

في  المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  وتشارك 

الثاني  النفايات  إدارة  ومعرض  مؤتمر 

إطار  في  المدني  الدفاع  مشاركة  وتأتي 

تفعيل شعار اليوم العالمي للدفاع المدني 

ونماء  بناء  اإلنسان  سالمة  وهو  العام  لهذا 

البيئي  البعد  على  الضوء  القاء  ومحاولة 

ودوره في الحفاظ على سالمة اإلنسان 

التومي  مرضي  صباح  المالزم  أوضح  وقد 

العامة  باإلدارة  الوقائي  التثقيف  قسم  من 

في  تتمثل  المشاركة  ان  المدني  ع  للدفا 

واالغراض  المكونات  من  عددا  يضم  جناح 

إلى  وتحويلها  تدويرها  إعادة  تم  التي 

مكونات أخرى يمكن االستفادة منها حيث 

التالفة  اإلطفاء  خراطيم  تدوير  إعادة  تم 

العمليات  إدارة  تستخدمها  كانت  والتي 

تم  كما  للجلوس،  مقاعد  إلى  وتحويلها 

الكربون  أكسيد  ثاني  طفاية  تدوير  إعادة 

لتصبح طاولة يمكن استخدامها لمختلف 

التدوير  إعادة  عملية  تمت  وقد  األغراض، 

العامة  باإلدارة  االسناد  بإدارة  والتصنيع 

للدفاع المدني.

وحول مشاركة النادي العلمي القطري في 

النفايات  إدارة  ومعرض  مؤتمر  فعاليات 

الثاني، صرح المهندس سلمان السليطي 

رئيس مركز واحة الصناع بالنادي العلمي 

خالل  من  تأتي  المشاركة  بأن  القطري 

نفايات  صفر  حملة  دعم  بأهمية  شعورنا 

التي أطلقتها وزارة البلدية ألن هذه الحملة 

ودعمها  الجميع  تالمس  وطنية  حملة 

تخصصه  حسب  كٌل  فيها  والمشاركة 

مع  بالتعاون  قمنا  حيث  وطني،  واجب  هو 

ثم  ودراسات  أبحاث  بعمل  البلدية  وزارة 

قمنا  وبعدها  ومشاريع  أفكار  عدة  وضعنا 

بتنفيذ  العلمي  النادي  مهندسي  بواسطة 

تحاكي  بنماذج  المشاريع  هذه  بعض 

مصنع  مشروع  المشاريع  هذه  ومن  الواقع 

التقطيع(  )مرحلة  التدوير  إلعادة  مصغر 

التدوير  إلعادة  مصغر  مصنع  ومشروع 

الكثير  أمامنا  يزال  وال  التشكيل(  )مرحلة 

من األفكار التي ننوي تنفيذها في الفترات 

الله تعالى فالحملة غير  القادمة بمشيئة 

مرتبطة بوقت معين أو بحدث معين فهي 

كما قلت سابقًا حملة وطنية شاملة تهدف 

إلى الوصول إلى بيئة صحية سليمة.

م. السليطي: النادي العلمي يشارك لدعم حملة صفر نفاياتالمالزم التومي: جناح الدفاع المدني يضم مكونات تمت إعادة تدويرها

{ م. أحمد محمد السادة

وزير البلدية: قطر تولي اهتماما للحد والخفض منها وإدارتها السليمة وإعادة تدويرها

تشكيل فريق تكون مهمته الوصول إلى أفضل النتائجتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لالستثمار في هذا القطاع

الدوحة - $ - قنا - أعلن سعادة الدكتور عبدالله 
بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، 

أمس، عن إطالق البرنامج الوطني المتكامل إلدارة 
النفايات الصلبة لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر 

ومعرض إدارة النفايات الثاني 2022 الذي تنظمه 
الوزارة يومي 13 - 14 يونيو الجاري، بحضور سعادة 
الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل 

ثاني وزير البيئة والتغير المناخي.

»البلدية« تنظم مؤتمر ومعرض 
إدارة النفايات الثاني »2022«

إنشاء بنية تحتية متكاملة إلدارة 
أنشطة النفايات الصلبة وخفض حجمها

م. السادة: 
نا الدائم  همَّ
هو تحسين 
جودة الحياة 
واالستدامة 

البيئية

{ وزير البلدية خالل افتتاح مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني

{ وزير البيئة يتفقد جناح الدفاع المدني



عقد معهد قطر لبحوث البيئة 
والطاقة التابع لجامعة حمد 

بن خليفة، مؤخًرا، ورشة عمل 
دولية بعنوان »الهيدروجين 

النظيف - دور قطر في عالم خاٍل 
من االنبعاثات الكربونية«، وذلك 

بدعم من الصندوق القطري 
لرعاية البحث العلمي وبالشراكة 

مع مؤسسة العطية.

هذه  من  الثانية  النسخة  جمعت  وقد 

الورشة  أعقاب  في  تأتي  التي  الورشة، 

 2020 عام  خالل  المعهد  عقدها  التي 

الطاقة  توفرها  التي  »الفرص  بعنوان 

األطراف  قطر«،  لدولة  الهيدروجينية 

الدوليين  والخبراء  الوطنية  المعنية 

التطورات  أحدث  حول  مناقشات  إلجراء 

المتعلقة  السياسات  في  العالمية 

وثيقة  الهيدروجينية  الطاقة  بصناعة 

الصلة بدولة قطر.

وفي عام 2021، حدثت دولة قطر مساهمتها 

باريس  اتفاقية  بموجب  وطنيا  المحددة 

هدف  أول  لتشمل  المناخ،  تغير  بشأن 

كما  الكربون.  انبعاثات  من  للحد  كمي 

بصافي  المنتجة  الدول  منتدى  أسست 

الواليات  مع  بالتعاون  صفرية  انبعاثات 

والنرويج  وكندا  األميركية  المتحدة 

هذا  وفي  السعودية.  العربية  والمملكة 

النظيف  الهيدروجين  يمتلك  السياق، 

إمكانية مساعدة دولة قطر على الحد من 

انبعاثاتها المحلية بشكل كبير باإلضافة 

للوقود  الكربونية  البصمة  تقليل  إلى 

والسلع التي تصدرها.

تطوير  بأهمية  الورشة  وأقرت 

وفعالة  واضحة  وطنية  استراتيجيات 

التي  الدولي  التعاون  جهود  مع  تتكامل 

التي  العوائق  على  التغلب  إلى  تهدف 

تفرضها التكنولوجيا واألسواق أمام الفرص 

الهيدروجينية.  الطاقة  توفرها  التي 

الدولية  التطورات  على  الجلسات  وركزت 

المتوقع  التجاري  والتبادل  للهيدروجين، 

دول  واستراتيجيات  المستقبل،  في  له 

األخرى،  الخليجي  التعاون  مجلس 

للهيدروجين  النظيف  اإلنتاج  وتكنولوجيا 

والنقل األكثر صلة بدولة قطر.

خبراء  على  الحضور  قائمة  واشتملت 

أكسفورد  معهد  في  يعملون  دوليين 

الدولية  والوكالة  الطاقة،  لدراسات 

ومركز  )إيرينا(،  المتجددة  للطاقة 

بجامعة  العالمية  الطاقة  سياسات 

بولوكوف  لودفيج  وشركة  كولومبيا، 

وشركة  وورلي،  وشركة  النظم،  لهندسة 

الشرق  وتحالف  ساينس،  فراونهوفر 

للهيدروجين،  أفريقيا  وشمال  األوسط 

وشركة  للبحوث،  ميتسوبيشي  ومعهد 

وشركة  إكوينور،  وشركة  سايبم، 

في  وشارك  كاوازاكي.  وشركة  شيودا، 

النفط  شركات  عن  ممثلون  المناقشات 

قطر،  في  عاملة  أخرى  وشركات  والغاز، 

ومجتمع البحوث.

الدكتور  سعادة  قال  المناسبة،  وبهذه 

األستاذ  السادة،  صالح  بن  محمد 

االستشاري  المجلس  ورئيس  المساعد 

المشترك بجامعة تكساس إي أند أم في 

قطر، بعد حضوره الفعالية: »أود أن أتقدم 

بخالص الشكر إلى منظمي هذه الورشة 

تنظيمها،  في  الرائعة  جهودهم  على 

بنجاح  أرست  قد  الورشة  أن  وأعتقد 

الفعاليات  هذه  مثل  الستضافة  األساس 

بانتظام وعلى نطاق أوسع في المستقبل 

بصناعة  المتعلقة  الجوانب  لمناقشة 

الطاقة الهيدروجينية الواعدة في قطر«.

جايانث  الدكتور  قال  بدوره، 

إدارة  أبحاث  قائد  باالسوبرامانيان، 

موبيل  إكسون  شركة  في  الكربون 

التي  الورشة  مثلت  »لقد  قطر:  لألبحاث 

البيئة  لبحوث  قطر  معهد  استضافها 

تعزيز  طريق  على  مهمة  خطوة  والطاقة 

الهيدروجين  دور  حول  المحلي  الحوار 

وسائل  استخدام  إلى  التحول  عملية  في 

الطاقة النظيفة«.

وشكلت الورشة جزًءا من التزام معهد قطر 

معهد  بصفته  والطاقة،  البيئة  لبحوث 

أبحاث وطني، بدعم دولة قطر في تحقيق 

الطاقة  مجاالت  في  االستراتيجية  أهدافها 

والبيئة وتغير المناخ.

المدير  فيرميرش،  مارك  الدكتور  ق  وعلَّ

البيئة  لبحوث  قطر  لمعهد  التنفيذي 

الهيدروجين  »سيكون  قائاًل:  والطاقة، 

ناقاًل مهًما للطاقة في نظام للطاقة منعدم 

االنبعاثات الكربونية وفي المساعدة على 

الرئيسية  القطاعات  انبعاثات  خفض 

الدولي  التعاون  يكون  أن  ويجب  األخرى. 

استراتيجية  أي  في  حاسًما  عنصًرا 

على  والطلب  العرض  لزيادة  شاملة 

الهيدروجين، فضاًل عن نشر التكنولوجيا 

مة 
ِّ

المطلوبة. وقد وفرت الورشة فرصة قي

للجمع بين وجهات النظر التقنية والحوار 

الوطنية  المعنية  األطراف  بين  العملي 

في  المعهد  يشارك  أن  ونتوقع  والعالمية. 

المبتكر  التطوير  وجهود  البحوث  إجراء 

منظومتها  تعزيز  في  قطر  دولة  لدعم 

المستجدة للطاقة الهيدروجينية«.

حول الطاقة الهيدروجينية

»بحوث البيئة« يعقد ورشة عمل دولية
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الخاصة بالمسافرين.. المالزم أول الكواري:

أجهزة حديثة لكشف المستندات المزورة بالمطار

ضابط  الكواري،  محمد  فهد  أول  المالزم  أكد 

الدائم  اإلدارة  حرص  المطار،  جوازات  بإدارة 

التكنولوجية  التطورات  كافة  متابعة  على 

وخارجية  داخلية  جهات  عدة  مع  بالتعاون 

إلى  مشيرًا  األجهزة،  أحدث  على  لإلطالع 

استخدام أجهزة فحص حديثة للكشف عن 

القادمين  بالمسافرين  الخاصة  المستندات 

عمليات  وكشف  المطار،  عبر  والمغادرين 

التزوير.

استضافته  خالل  الكواري،  أول  المالزم  وقال 

قطر:  إذاعة  عبر  معك  الشرطة  برنامج  في 

التطورات  آخر  لمتابعة  الداوم  على  نسعى 

المستندات  لفحص  األجهزة  وأحدث 

المسبق  التدقيق  وكذلك  التزوير،  وكشف 

عمليات  غرفة  طريق  عن  المسافرين  على 

االستهداف اآللي وغرفة مراقبة المسافرين.

يتم  حديثة  فحص  أجهزة  »هناك  وتابع: 

الجوازات، وكذلك  استخدامها في كاونترات 

نتائج  تعطي  وهي  اإللكترونية،  البوابات  في 

على  مالحظة  أي  وجود  عند  وسريعة  فورية 

المستند  إحالة  يتم  حيث  معين،  مستند 

موظفين  بواسطة  لفحصه  المختبر  إلى 

لديهم خبرة في هذا المجال«.

فهد  أول  المالزم  قال  متصل،  سياق  وفي 

أعداد  زيادة  ستتم  »حاليًا  الكواري:  محمد 

كما  المطار،  جوازات  إدارة  في  الموظفين 

باإلضافة  الكاونترات  جميع  فتح  سيتم 

كافة  وتقديم  اإللكترونية  البوابات  إلى 

التسهيالت للمسافرين المغادرين والقادمين 

أن  حديثه  معرض  في  وأكد  المطار«.  عبر 

»البوابات اإللكترونية تسهم بشكل فعال في 

توفير الوقت والجهد وتسهيل إجراءات دخول 

وخروج المسافرين«.

في  اإللكترونية  البوابات  عدد  أن  إلى  ولفت 

24 بوابة  32 بوابة، منها  صالة المغادرة يبلغ 

في  بوابات  و5  السياحية،  الدرجة  صالة  في 

رجال  صالة  في  بوابات  و3  األولى،  الدرجة 

األعمال.

القادمين  مبنى  في  بوابة  توجد41  وأضاف: 

36 في الدرجة السياحية و5 بوابات في  منها 

صالة رجال األعمال والدرجة األولى.

بضرورة  المسافرين  للسادة  النصح  وقدم 

والحرص  سفرهم  وثائق  على  المحافظة 

المطلوبة  الوثائق  وخاصة  ضياعها  عدم  على 

المطلوبة  والوثائق  بالتطعيمات  والخاصة 

أكد  كما  السفر،  حالة  في  للدول  للدخول 

عند  العام  بالنظام  االلتزام  ضرورة  على 

إنجاز المعامالت داخل المطار، والوصول إلى 

المطار قبل موعد السفر بثالث ساعات إلنهاء 

إجراءات السفر.

هذا وتتمثل استعدادات إدارة جوازات المطار 

األفراد  عدد  زيادة  في  الذروة  ساعات  في 

ذلك  من  وتهدف  المختلفة،  المناوبات  في 

سالمتهم  وتأمين  المسافرين  حركة  تسهيل 

الوصول، حيث يتوقع  أو  المغادرة  سواًء عند 

عادية،  غير  مسافرين  حركة  العيد  خالل 

االحتياطات  كافة  اإلدارة  اتخذت  لذلك 

الراحة  يوفر  شديد  بيسر  العملية  لتسيير 

قسم  يفتتح  كما  للمسافرين،  والطمأنينة 

للمواطنين  أبوابه  باإلدارة  التأشيرات 

مكتب  أن  كما  العيد،  أيام  خالل  والمقيمين 

اإلدارة في صالة المغادرين بمطار حمد سوف 

يعمل خالل أيام العيد وعلى مدى 24 ساعة.

»32« بوابة إلكترونية في صالة المغادرة.. و»41« للقادمينالتدقيق على المسافرين من خالل غرفة االستهداف اآللي 

فتح جميع كاونترات الجوازات 
والبوابات اإللكترونية 

لتقديم التسهيالت

{  المالزم أول فهد محمد الكواري

كتب         محمد أبوحجر

التي  التوعوية  الحملة  أمس  صباح  بدأت 

خالل  المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  تطلقها 

أصحاب  وتوعية  لتثقيف  الصيف،  فترة 

بها،  والعاملين  أنواعها  بمختلف  المحالت 

وكيفية  والسالمة،  األمن  باشتراطات 

الوقاية من حرائق الصيف وسبل التعامل 

سوق  الحملة  وتشمل  حدوثها.  حال  معها 

وسوق  الخور،  وسوق  الوكرة  وسوق  واقف 

عين حليتان  وأوضح المالزم أول: عبد الله 

محمد الدوسري ضابط التوعية والتثقيف 

الحملة  أن  المدني،  للدفاع  العامة  باإلدارة 

بدأت اليوم وتستمر لمدة شهر بهدف نشر 

الوعي والتأكيد على المخاطر الناتجة عن 

والتحميل  الطقس  حرارة  درجة  ارتفاع 

الزائد للكهرباء وكذلك التأكيد على أهمية 

وكيفية  المناسبة  الحريق  طفاية  توفر 

المحالت  أصحاب  وتثقيف  استخدامها، 

والعاملين بها بكيفية التعامل مع الحرائق 

والتدريب  منها،  والوقاية  تجنبها  بهدف 

الحريق  طفايات  استخدام  كيفية  على 

من  فرق  تقوم  وسوف  صحيحة،  بطريقة 

في  بالتوعية  المختصة  المدني  الدفاع 

مجال األمن والسالمة بعملها التوعوي خالل 

أن  إلى  فترتين: صباحية مسائية. وأشار 

الحملة في مرحلتها األولى تستهدف محالت 

سوق واقف الدوحة والتي يبلغ عددها نحو 

)1500( محل، ولمدة أسبوعين.

أطلقتها »الدفاع المدني«

حملة للوقاية من الحرائق في الصيف

الدوحة           $

الدوحة           $

{ المالزم أول عبدالله الدوسري
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بمركز نوماس

تعليـم العــادات القـطـريـة 
خــــالل األنشــطـة الصيفــيـة

التابع  نوماس،  مركز  أعلن  قنا-  الدوحة- 

لوزارة الثقافة، عن انطالق فعالياته الصيفية 

تستهدف  والتي  الجاري  يونيو   19 يوم 

اليافعين من كال الجنسين من سن 8 أعوام 

إلى 14 عاما.  وقال السيد جاسم المعاضيد 

نوماس  بمركز  واألنشطة  البرامج  رئيس 

إن  قنا،  القطرية  األنباء  لوكالة  تصريح  في 

خالل  رواده  الستقبال  مبكرا  استعد  المركز 

واضحة  برامجية  خطة  بوضع  الصيف 

الفعاليات  من  مجموعة  على  تحتوي 

إثراء  في  تسهم  التي  الهادفة  واألنشطة 

المعرفة لدى المنتسبين.

وأشار إلى أن المركز يقدم فعاليات وأنشطة 

نادي  مع  بالتعاون  الرماية  منها،  رياضية 

صالة  في  السباحة  ودورة  الرياضي،  الرمي 

أن  المعاضيد،  وأوضح  الرياضية.   لوسيل 

الصيفي  برنامجه  ضمن  سينظم  نوماس 

بتعليم  تعنى  والتي  المجلس  آداب  دورة 

تجهيز  وطرق  المجلس  آداب  المنتسبين 

وتقديم القهوة العربية للضيوف، واستقبال 

تنظيم  على  فضال  المجلس،  في  الضيوف 

رحالت بحرية للمنتسبينـ  في حال اكتمال 

عدد المسجلين ـ من أجل تعليمهم تقنيات 

البحرية،  بالبيئة  وتعريفهم  الغوص، 

ومسميات المراكب وأنواعها واختصاصاتها، 

تستخدم  التي  البحرية  األدوات  ومسميات 

في المراكب وأثناء الصيد والغوص وكيفية 

استمر  التي  الحياة  هذه  مع  التعايش 

حياتهم  وعاشوا  الماضي  في  األجداد  عليها 

معتمدين على البحر واستخراج اللؤلؤ.

من جهتها، أوضحت الدكتورة هيا المعضادي 

نائب مدير مركز نوماس في تصريح مماثل لـ 

قنا، أن المركز )فرع الفتيات(، سينظم برامج 

وأنشطة متنوعة للفتيات، منها رحلة اللؤلؤ 

التي سيتم خاللها تعريف المنتسبات على 

تاريخ اللؤلؤ في المجتمع القطري، وأهميته 

استخداماته  وكذلك  ومسمياته،  وأنواعه 

الرحلة  ضمن  عملية  ورش  وإقامة  أيضا، 

لترسيخ المعلومات لدى المنتسبات.

تعليم  على  المركز  حرص  على  وشددت 

القطرية  والتقاليد  العادات  المنتسبات 

كال  من  القادم  الجيل  نفوس  في  وغرسها 

الجنسين، وذلك بتنظيم دورة آداب المقعد 

المنتسبات  تعليم  على  الضوء  تلقي  التي 

آداب االستئذان والدخول، وآداب التعامل مع 

واإلنصات،  الحوار  آداب  وكذلك  اآلخرين، 

منوهة إلى أن المشاركات سيقدمن تطبيقا 

عمليا وتمثيل األدوار خالل الدورة.

الفعاليات  باقي  أن  المعضادي  ذكرت 

دورة  هي  للفتيات  متاحة  ستكون  التي 

الموروثات الشعبية والتي تسعى إلى تعليم 

األلعاب الشعبية بمسمياتها،  المشاركات 

باإلضافة  تراثية،  وحزاوي  الزينة،  وأدوات 

إلى برنامج آداب المجلس والضيافة وإعداد 

الفوالة مع تطبيقات عملية.

أحد  هو  نوماس،  مركز  أن  بالذكر،  جدير 

الدولة  في  التربوية  والهيئات  المؤسسات 

والتراث  الهوية  تعليم  إلى  تسعى  التي 

القطري لدى الناشئة باستثمار وقت فراغهم 

في التعليم.

بقرار من مجلس األمناء

د. الحر رئيسا لكلية المجتمع

في  المجتمع  كلية  أمناء  مجلس  أعلن 

حصة  الدكتورة  سعادة  برئاسة  قطر، 

الدكتور  تعيين  الجابر،  سلطان  بنت 

خلفًا  للكلية  رئيسًا  الحر  محمد  خالد 

النعيمي. إبراهيم  للدكتور محمد 

بخبرة  الحر  خالد  الدكتور  ويتمتع 

العالي  التعليم  مجاالت  في  طويلة 

رئاسة  توليه  فقبيل  المهني،  والتدريب 

منصب  يشغل  كان  المجتمع  كلية 

واألعمال  للمال  قطر  أكاديمية  رئيس 

مدير  منصب  تولى  كما   ،2018 عام  منذ 

التعليم  بوزارة  العالي  التعليم  هيئة 

 -  2013 الفترة  في  العالي  والتعليم 

اللوائح  تطوير  على  خاللها  حرص   ،2018
العالي،  التعليم  بقطاع  الخاصة  والنظم 

العالي  التعليم  مؤسسات  كترخيص 

الدراسية،  البعثات  ونظام  الخاصة، 

وكذلك  الجامعية،  الشهادات  ومعادلة 

الوطني  اإلطار  وضع  في  المساهمة 

للمؤهالت. 

درجة  على  الحر  الدكتور  حصل  وقد 

الموارد  وإدارة  اإلدارة  في  الدكتوراه 

إدارة  في  الماجستير  ودرجة  البشرية 

ليدز  جامعة  من  البشرية  الموارد 

البكالوريوس  ودرجة  المتحدة،  بالمملكة 

تخصص  واالقتصاد،  اإلدارية  العلوم  في 

إدارة أعمال، من جامعة قطر.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد الحر: 

هذا  إلى  االنضمام  ويشرفني  »يسعدني 

وأود  المتميز،  الوطني  األكاديمي  الصرح 

األمناء  مجلس  أعضاء  للسادة  أتوجه  أن 

هذه  لمنحي  والعرفان  الشكر  بخالص 

أسرة  مع  للعمل  وأتطلع  الغالية.  الثقة 

كلية المجتمع لتعزيز دور الكلية الريادي 

المؤهلة،  الوطنية  الكوادر  إعداد  في 

للمؤسسات  التنافسية  القدرات  وتعزيز 

إلى  الرامية  رؤيتها  لتحقيق  الحكومية، 

واإلسهام  متفردة،  تعليمية  فرص  توفير 

المستدامة  التنمية  تحقيق  في  بفعالية 

.»2030 وفقًا لرؤية قطر الوطنية 

أمناء  مجلس  أثنى  متصل،  سياق  وفي 

الدكتور  بذلها  التي  الجهود  على  الكلية 

فترة  خالل  النعيمي  إبراهيم  محمد 

تطوير  في  القيادي  ودوره  للكلية  رئاسته 

مجموعة  وطرح  األكاديمية  البرامج 

مثل  المتخصصة،  البرامج  من  جديدة 

إدارة األعمال  برنامج الدبلوم المشارك في 

وبرنامجي  المدمج،  التعليم  بنظام 

تكنولوجيا  في  العلوم  بكالوريوس 

وتكنولوجيا  الميكانيكية  الهندسة 

الهندسة الكهربائية، وبرنامج بكالوريوس 

اللوجستية  الخدمات  إدارة  في  العلوم 

إدارة  بكالوريوس  وبرنامجي  واإلمدادات، 

الموارد  إدارة  وبكالوريوس  المشاريع 

البشرية بداية من فصل الخريف 2021-

تعليم  مؤسسة  أول  الكلية  لتكون   ،2022
التخصصين،  هذين  تطرح  قطر  في  عال 

المرن،  التعليم  وحدة  إنشاء  عن  فضاًل 

هيئة  من  اإلنجليزية  اللغة  مركز  واعتماد 

بالواليات  اإلنجليزية  اللغة  برامج  اعتماد 

األميركية. المتحدة 

شراكات  عقد  إلى  الكلية  سعت  كما 

األعوام  عبر  واستراتيجية  أكاديمية 

المزيد  إتاحة  بهدف  وذلك  الماضية، 

واألكاديمية  البحثية  الفرص  من 

بأهمية  منها  وإيماًنا  للطالب،  والتدريبية 

التعليم  مؤسسات  بين  الخبرات  تبادل 

خدمة  في  ذلك  ودور  العالي  والتعليم 

الشراكات  وتضمنت  والمجتمع.  الوطن 

مع  المثمر  الكلية  تعاون  األكاديمية 

وكلية  لوسيل  وجامعة  قطر  جامعة 

)جامعة  قطر  في  األطلنطي  شمال 

حاليًا(،  والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة 

وجامعة  العليا،  للدراسات  الدوحة  ومعهد 

اليرموك في المملكة األردنية الهاشمية.

{  د. حصة الجابر{  د. خالد الحر

$ الدوحة

مع جامعة أبردين ومجموعة beIN اإلعالمية

كلية أي إف جي توقع مذكرة تفاهم

طالب  أمام  الطريق  التفاهم  مذكرة  وتوّفر 

كلية أي إف جي للتعّرف على البيئة المهنية 

داخل beIN من خالل األعمال الرئيسية التي 

المشاركة  المؤسسة، بما في ذلك  تقوق بها 

والمشاريع  والتدريب،  التنظيمية  األمور  في 

والمحاضرات  النقاشية  والحلقات  البحثية، 

المكّثفة من قبل مجموعة من الضيوف.

وباإلضافة إلى الفرص الجديدة التي ستتاح 

جي  إف  أي  كلية  ستعمل  الطالب،  أمام 

وتطوير  تدريب  برامج  وتقديم  إنشاء  على 

اإلعالمية  المجموعة  لموظفي  احترافية 

العالمية الرائدة.

وفي هذا السياق، قال مدير كلية أي إف جي 

عظيم  لشرف  »إنه  باكلي:  بريان  السيد 

هذه  مع  عالقتنا  على  الرسمي  الطابع  إضفاء 

المؤسسة اإلعالمية العريقة، والرؤية الثاقبة 

التي ستوفرها لطالبنا من خالل المحاضرات 

التي  الضيوف  من  مجموعة  عبر  المكّثفة 

على  للتعّرف  الطالب  أمام  النافذة  ستشكل 

األعمال داخل مجموعة إعالمية  كيفية سير 

تعني  كما   .beIN كمجموعة  رائدة  دولية 

 beIN موظفي  أن  االتجاه  ثنائية  شراكتنا 

من  شبكتنا  إلى  الوصول  بإمكانهم  بات 

المهنية.  التعليمية  والخدمات  المنتجات 

التفاهم  مذكرة  توضح  أخرى،  جهة  ومن 

على  القائمة  التعلم  بيئة  بتعزيز  التزامنا 

النتائج، التي تقدم لطالبنا نظرة ثاقبة حول 

بيئات العمل المختلفة التي تنتظرهم بعد 

طارق  السيد،  علق  جانبه،  من  التخرج«. 

المالية  للشؤون  التنفيذي  الرئيس  زينل، 

beIN اإلعالمية:  والموارد البشرية لمجموعة 

 beIN مجموعة  بين  المشترك  التعاون  »إّن 

خير  هو  اليوم  جي  إف  أي  وكلية  اإلعالمية 

الطاقات  بتطوير  الدائم  التزامنا  على  دليل 

مال  رأس  تشكل  التي  قطر،  في  البشرية 

حقيقي لتطوير القطاع اإلعالمي، وكذلك دعم 

هواة اإلعالم من خالل توفير فرص عمل مهنية 

تحاكي تطلعاتهم. كما سيمنح طالب كلية 

أي إف جي فرصة استثنائية وفريدة بموجب 

لهم اكتساب  المذكرة، حيث سيتثنى  هذه 

المواهب  أفضل  من  مجموعة  مع  الخبرات 

ليكتسبوا   ،beIN بها  تتمّتع  التي  اإلعالمية 

أّول  التدريبي،  البرنامج  هذا  خالل  من 

األساس  الحجر  ستشكل  لهم  عملية  خبرة 

القطاع  ضمن  الواعدة  المهنية  لمسيرتهم 

اإلعالمي«.

لبرامج  الرائد  المزود  جي  إف  أي  كلية  وتعد 

في  المتحدة  المملكة  لدى  العالي  التعليم 

تطوير  مواصلة  على  حريصة  وهي  قطر، 

تركز  التي  المهنية  برامجها  مجموعة 

والتطوير  التدريب  احتياجات  تلبية  على 

للمؤسسات المحلية.

المجموعة  فهي  اإلعالمية   beIN مجموعة  أما 

قطاع  ضمن  الرائدة  العالمية  اإلعالمية 

الرياضية  لألحداث  المباشر  والنقل  الترفيه 

الناقل  أنها  كما  الخمس،  القارات  عبر 

قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة  الرسمي 

2022 المرتقبة نهاية العام الجاري في 24 دولة 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  نطاق  ضمن 

باإلضافة إلى فرنسا.

{  بريان باكلي{  طارق زينل

وّقعت كلية أي إف جي بالتعاون مع جامعة أبردين 
مذكرة تفاهم مع مجموعة beIN اإلعالمية بهدف 

تعزيز الفرص التعليمية والمهنية بين المؤسستين 
في قطر. وتأتي االتفاقية االستراتيجية في إطار التزام 
كلية أي إف جي بتعزيز المشاركة الطالبية والتفاعل 

المجتمعي، وذلك فضاًل عن التزام beIN بتطوير 
الطاقات التي تشكل رأس المال البشري للمستقبل 

وذلك ضمن قطاع اإلعالم الرياضي والترفيهي. 

$ الدوحة

تهيئ الطالب للتعّرف على 
»beIN« البيئة المهنية داخل

تعـزيــز الفـــرص التعليـمـيــة 

والمهـنـيـــة بين المؤسستين في قطر

ينظمها »إحسان« و»حقوق اإلنسان«

حلقة نقاشية حول حماية كبار السن.. اليوم
السن  كبار  ورعاية  تمكين  مركز  ينظم   

الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  »إحسان«، 

بعنوان  نقاشية  حلقة  اإلنسان،  لحقوق 

وأدوات«،  مسؤوليات  السن..  كبار  »حماية 

صباح اليوم الثالثاء بفندق شرق.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية 

بشأن إساءة معاملة كبار السن، والذي يوافق 

15 يونيو من كل عام.
وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري 

نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

مجتمعية  مسؤولية  السن  كبار  رعاية  إن 

والمجتمع،  األفراد  بين  مشتركة  تضامنية 

المجتمعية  الشراكة  هذه  تنفيذ  في  تتمثل 

الحقيقية بتضافر الجهود المتكاملة للحد من 

إساءة معاملة كبار السن، مشيًرا إلى حرص 

اإلسالم على تكريم وتوقير كبار السن.

القطرية،  التشريعات  منظومة  أن  وأضاف 

حماية  على  أكدت  الدستور،  مقدمتها  وفي 

وحماية  عام،  بشكل  السن  كبار  حقوق 

والعمل  والسكن  االجتماعي  الضمان  حقوق 

بشكل  واالجتماعية  القانونية  والحماية 

المجال  هذا  في  الدولة  اتخذت  كما  خاص، 

التدابير التي من شأنها تطبيق وإقرار الحقوق 

المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق 

اإلنسان لهذه الشريحة وضمان تعزيز دورهم 

التمكين  لمفهوم  وفقا  وذلك  المجتمع؛  في 

والقانون وليس على  الحقوق  القائم على نهج 

مفهوم الرعاية االجتماعية التقليدي.

االيجابية  التدابير  من  الرغم  على  أنه  وأكد 

التي اتخذتها دولة قطر في مجال حماية حقوق 

وتحديات  مشكالت  هناك  أن  إال  السن،  كبار 

تكون  قد  نسبة  تمتع  دون  تحول  مستجدة 

بحقوقهم  التمتع  من  السن  كبار  من  قليلة 

المجتمع،  في  اإليجابي  دورهم  من  وتضعف 

على  الضوء  تسليط  ضرورة  أن  على  مشدًدا 

مدى فهم هذه الشريحة االجتماعية لحقوقها 

حمايتها  يخص  فيما  نحوها  الدولة  وواجبات 

المختلفة،  بأشكالها  المعاملة  إساءة  من 

والعمل على تعريفهم بالوسائل واألدوات التي 

تحميهم من اإلساءة بكافة أشكالها.

القائم  عبدالله  خالد  السيد  أعرب  جانبه  من 

عن  إحسان  لمركز  التنفيذي  المدير  بمهام 

العالم  فيه  يعبر  التي،  الفعالية  هذه  أهمية 

والمعاناة  لالنتهاكات  معارضته  عن  بأسره 

أنه  كما  السن،  بكبار  تلحق  أن  يمكن  التي 

ونتناقش  لنتحاور  جهودنا،  لتوحيد  مناسبة 

بكبار  المتعلقة  والحقوق  القضايا  أهم  حول 

السن، لرفع الوعي المجتمعي بأهمية إيجاد 

السن  كبار  له  يتعرض  ما  لوقف  الحلول، 

خاصة  العالم،  مستوى  على  معاملة  منسوء 

تؤثر  عالمية  اجتماعية  قضية  تعتبر  وأنها 

على صحة وحقوق عدد كبير من كبار السن 

تستحق  قضية  يجعلها  ما  العالم،وهذا  حول 

اهتمام المجتمع الدولي بأسره.وختم كلمته 

للقيام  للجميع  والسداد  بالتوفيق  بالدعاء 

تجاه  والوظيفي  واإلنساني  الديني  بالواجب 

أن  ودعا  الجميع،  على  العزيزة  الفئة  هذه 

السن  كبار  تمكين  على  عزوجل  الله  يقدرنا 

في  والمجتمعية  الشرعية  حقوقهم  من 

ظل  في  منا  يستحقونها  التي  الحياةالكريمة 

النهضة الشاملة لبلدنا الغالي.

وستتضمن فعاليات الحلقة النقاشية عرض 

للتوعية  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوي  فلم 

بشأن اإلساءة لكبار السن. 

حمد  مشيرة  السيدة  تقدم  أن  المقرر  ومن 

الشهواني مدير إدارة الرعاية المنزلية بمركز 

كبار  معاملة  بإساءة  بالتعريف  »إحسان« 

السن وآثاره.

مدير  السلطان  مرزوق  ناصر  السيد  ويتناول 

الوطنية  باللجنة  القانونية  الشؤون  إدارة 

أفضل  حول  الحديث  اإلنسان  لحقوق 

لرفع  الدولي  المستوى  على  الممارسات 

مستوى الوعي للحد من اإلساءة لكبار السن.

الخبير  المناعي  هدى  السيدة  وتستعرض 

االجتماعية  التنمية  وزارة  االجتماعي 

التنمية  وزارة  تقدمها  التي  الخدمات  واألسرة 

االجتماعية واألسرة لفئة كبار السن.

د.الكواري: تضافر الجهود للحد 
من إساءة معاملتهم

عبدالله: أهمية رفع مستوى الوعي 
لدى أفراد المجتمع تجاه قضاياهم 
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تستهدف »39« دولة 
»قطر الخيرية« تطلق حملة األضاحيحول العالم

تحت شعار »أسعدهم بأضحيتك.. لحياة 

وتعزيزا  عظيمة  لسنة  وإحياء  كريمة« 

»قطر  أطلقت  والتراحم،  التكافل  لمبدأ 

1443هـ  الخيرية« حملة األضاحي لهذا العام 

الخير  أهل  بدعم  خاللها  من  تستهدف  التي 

من  أضحية   50,000 حوالي  توفير  قطر  في 

بما  العالم  حول  دولة   39 في  والبقر  الضأن 

منها  يستفيد  أن  وينتظر  قطر.  دولة  فيها 

إجمالية  وبتكلفة  شخص،  مليون  حوالي 

الحملة  وتركز  ريال.  مليون   29 على  تزيد 

على توزيع األضاحي داخل قطر، والدول التي 

الجفاف  من  والمتضررة  األزمات  من  تعاني 

إلى  إضافة  الصومال،  في  وخصوصا  حاليا 

إفريقية  دول  عدة  في  الفقيرة  المجتمعات 

وآسيوية وأوروبية.  وتوجه المتحدثون باسم 

قطر الخيرية بالشكر والتقدير للمحسنين 

قطر  ومشاريع  لحمالت  دعمهم  على  الكرام 

الخير  أهل  وحثوا  العام،  مدار  على  الخيرية 

ذي  شهر  حلول  اقتراب  بمناسبة  قطر  في 

المضاعفة  أجوره  الغتنام  المبارك  الحجة 

لقطر  األضاحي  لحملة  للتبرع  والمسارعة 

عدد  أكبر  إلى  الوصول  أجل  من  الخيرية 

الذي  المشروع  هذا  من  المستفيدين  من 

أكبر عدد  قلوب  إلى  والسرور  البهجة  يدخل 

والفقراء،  والنازحين  والالجئين  األيتام  من 

مباركة  أيام  في  الجفاف  في  والمتضررين 

تخفيف  في  ويسهم  الله،  عند  وعظيمة 

وسائل  حثوا  كما  اإلنسانية،  معاناتهم 

التواصل  شبكات  على  والمؤثرين  اإلعالم 

أيضا لدعم هذه الحملة المهمة. 

يأتي إطالق الحملة بالتزامن مع نذر مجاعة 

مهددة  اإلفريقية  البلدان  من  العديد  تجتاح 

حياة أكثر من 20 مليون شخص في منطقة 

القرن اإلفريقي وحدها بسبب الجفاف وغالء 

األممية  التحذيرات  وتيرة  وارتفاع  األسعار، 

من  يقرب  ما  أن  تقديراتها  أظهرت  إذ  مؤخرا 

نصف سكان الصومال ) 7.1 مليون شخص(، 

سيواجهون بحلول سبتمبر المقبل أزمة في 

جفاف  موجة  بسبب  الغذائي  األمن  انعدام 

مليون   1.4 وأن  عاما،   40 منذ  مسبوقة  غير 

حاد،  تغذية  سوء  يواجهون  صومالي  طفل 

مضاعفة  الخير  أهل  من  يستدعي  مما 

وحمالت  األضاحي  حملة  لدعم  تبرعاتهم 

وإنساني  أخوي  كواجب  الجوع  مواجهة 

وجاءت  المباركة.   األيام  هذه  في  السيما 

الحملة تحت شعار »أسعدهم بأضحيتك..

موسم  األضحية  لتجعل  كريمة«،  لحياة 

والمتأثرين  الحاجة  ذوي  على  للتوسعة 

كنقص  بهم  تمر  التي  الصعبة  األوضاع  من 

بالقحط  المرتبطة  المجاعة  بسبب  الغذاء 

في  واإلسهام  األعياد،  في  خصوصا  والجفاف 

توفير حياة كريمة لهم.

داخل قطر
وتستهدف حملة األضاحي داخل قطر توفير 

ألف   30 قرابة  منها  يستفيد  أضحية،   3713
شخص داخل قطر، وبتكلفة تقدر بأكثر من 

الفئات  على  التوسعة  بهدف  ريال،  ماليين   3
المستهدفة، إضافة لـ 1450 طفال يستفيدون 

قدرها  إجمالية  بتكلفة  العيد  كسوة  من 

580.000 ريال. 
وأسرهم  األيتام  على  األضاحي  توزيع  وسيتم 

من  واألسر  الخيرية  قطر  لدى  المكفولين  من 

الخارجية  المناطق  في  المحدود  الدخل  ذوي 

إلى  باإلضافة  الوكرة(،  الخور-  )الشمال- 

العمال في العزب ومقرات سكنهم بالتعاون مع 

الجاليات المختلفة وذوي االحتياجات الخاصة 

والطالب. 

 أنشطة منوعة 
الحملة داخل قطر،   كذلك تشمل مشاريع 

1450شخصا،  على  العيد  كسوة  توزيع 

من  طفل  و1000  يتيما   450 منها  يستفيد 

أبناء األسر ذات الدخل المحدود بهدف رسم 

عيد  بمناسبة  وجوههم  على  االبتسامة 

الحملة  خصصت  كما  المبارك.  األضحى 

وتعليمية  تثقيفية  وفعاليات  أنشطة 

لحملة  مصاحبة  التجارية  بالموالت 

»رحلة  فعالية  منها  بأضحيتك«،  »أسعدهم 

الحج« وهي رحلة معايشة لألطفال من خالل 

وتوزيع  الحج  لمناسك  مجسمات  تصميم 

ركن  وكذلك  األطفال،  على  اإلحرام  مالبس 

االفتراضي  الواقع  وركن  المعلومات،  تحدي 

الحج،  ومناسك  الحرام  المسجد  في  وجولة 

الذي  العيد«  »بهجة  مهرجان  إلى  إضافة 

يستهدف األيتام وأسرهم.

خارج قطر 
الخيرية  لقطر  األضاحي  حملة  وتستهدف 

خارج قطر توزيع نحو 46,255 أضحية في 38 

أن  وينتظر  وأوروبية،  وآسيوية  إفريقية  دولة 

يستفيد منها 925,102 شخص بتكلفة تقدر 

بحوالي 25.6 مليون ريال.

وتركز الحملة على المناطق والدول التي تشهد 

أحداثا وظروفا استثنائية مثل النازحين في 

في  السوريين  والالجئين  السوري  الداخل 

في  والمتضررين  وفلسطين  المجاورة  الدول 

وبخاصة  الجفاف  بموجة  والمتأثرين  اليمن 

في  فقرًا  األشد  للفئات  إضافة  الصومال،  في 

الدول  وتشمل  األخرى.  المستهدفة  الدول 

من  كال  فيها،  األضاحي  توزيع  سيتم  التي 

ولبنان،  وتونس،  والصومال،  فلسطين؛ 

والسودان، وكينيا، ومالي، وتوجو، والنيبال، 

ونيجيريا،  وبنين،  وبنجالديش،  والهند، 

وقرغيزيا،  وباكستان،  فاسو،  وبوركينا 

والبوسنة،  ألبانيا،  والفلبين،  وكوسوفا، 

والسنغال،  وإثيوبيا  واألردن،  وتركيا،  وغانا، 

الجبل  إلى  باإلضافة  واليمن،  وتشاد، 

األسود، وتنزانيا، وجنوب افريقيا، والمغرب، 

جامبيا،  بورندي،  جيبوتي،موريتانيا، 

النيجر إضافة إلى ماليزيا، وإندونيسيا.

الدوحة           $

بحضور وزيرة التربية والتعليم

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  احتفلت 

طلبة  من  األولى  الدفعة  بتخريج  العالي 

الثانوية  والتكنولوجيا  للعلوم  قطر  مدرسة 

2022م،   2021 األكاديمي  للعام  للبنين 

علي  بنت  بثينة  السيدة  سعادة  بحضور 

والتعليم  التربية  وزيرة  النعيمي  الجبر 

إبراهيم  الدكتور  وسعادة  العالي،  والتعليم 

التربية  وزارة  وكيل  النعيمي  صالح  بن 

مها  والفاضلة  العالي،  والتعليم  والتعليم 

للشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل  الرويلي 

ومديري  المساعدين،  والوكالء  التعليمية، 

الداعمة  الجهة  وممثلي  بالوزارة،  اإلدارات 

موبيل  أوكسن  شركة  وهي  للمدرسة 

واألكاديمية  اإلدارية  الهيئتين  وأعضاء  قطر، 

بالمدرسة، والطلبة الخريجين وذويهم.

طالبا   )59( وتكريم  تخريج  الحفل  وشمل 

من  2022م    /  2021 الحالي  األكاديمي  للعام 

طلبة الصف الثاني عشر الذين حصلوا على 

الجامعات  أرقى  من   -%  100 بنسبة   - قبول 

بالتخصصات  لاللتحاق  والدولية  المحلية 

العلمية فيها. 

الرويلي  مها  للفاضلة  كلمة  الحفل  وتضمن 

التعليمية،  للشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل 

جميعا  لنا  كبير  لشرف  إنه  فيها:  قالت 

طلبة  من  دفعة  أول  لتخريج  اليوم  نقف  أن 

ولعلنا  والتكنولوجيا،  للعلوم  قطر  مدرسة 

كلمة  الموقف  هذا  في  ونحن  معا  نتذكر 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

بحاجة  »نحن  المفدى  البالد  أمير  ثاني 

المستقل  والتفكير  واإلبداع،  لالجتهاد 

بالتحصيل  واالهتمام  البناءة،  والمبادرات 

واالعتماد  كافة،  االختصاصات  في  العلمي 

واالتكالية«،  الكسل  ومحاربة  النفس،  على 

والتفوق،  بالنجاح  نحتفي  اليوم  نحن  وها 

التعليم  في  واالبتكار  التميز  غراس  ونجني 

في دولتنا الحبيبة قطر.. هذه الغراس التي 

السنوات  طوال  وتنميتها  رعايتها  على  عكفنا 

مدرسة  تأسيس  منذ  الماضية؛  األربع 

للبنين،  الثانوية  والتكنولوجيا  للعلوم  قطر 

رؤيتنا  لتحقيق  الهادفة  المشاريع  أحد 

نظم  إنشاء  في  والمتمثلة  اإلستراتيجية، 

بالمرونة  تتسم  للجميع،  شاملة  تعليمية 

التكنولوجي  اإليقاع  مع  وتتسق  والجودة، 

المتزايد،  اإلنساني  والحراك  السريع، 

قائم  تعليمي  نظام  تطبيق  شكل  حيث 

والهندسة  والرياضيات  العلوم  مواد  دمج  على 

جديد  تصور  لبلورة  فرصة  والتكنولوجيا 

خطوة  تحقيق  خالله  من  يمكننا  للتعليم، 

المستقبل،  تستشرف  نظم  نحو  كبيرة 

للجميع،  جيدة  نوعية  ذي  تعليم  وتوفير 

التنمية  أهداف  لبلوغ  انطالق  نقطة  تكون 

المستدامة.

وأضافت الرويلي: لقد تم افتتاح المدرسة في 

نوفمبر2018، وقد نجحت منذ تأسيسها في 

بالحياة،  ينبض  للتعلم  مجتمعا  تكون  أن 

اكتساب  حدود  التعلم  فيها  تجاوز  حيث 

منهجية  ليكون  المهارات؛  وإتقان  المعارف 

لإلبداع واالبتكار، تتكامل معهما التكنولوجيا، 

البيانات،  إلى  واالستناد  البحث  ويدعمهما 

األولى  الدفعة  تخريج  العام  هذا  ونشهد 

الذين  المتميزين،  المدرسة  طلبة  من 

في  القبول  على  فخر  وبكل  جميعا  حصلوا 

الجامعات  أرقى  في  العلمية  التخصصات 

المحلية والعالمية.

للشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل  هنأت  كما 

الذي  نجاحهم  على  الخريجين  التعليمية 

ومثابرتهم  المتواصل  اجتهادهم  نتاج  كان 

وأمل  المستقبل،  قادة  أنتم  قائلة:  الدائمة، 

وقلوب  عليكم،  تعول  فبالدنا  القادم،  الجيل 

أنتم  وها  إنجازاتكم،  إلى  تتطلع  الجميع 

وأمانيكم  الكبيرة  بطموحاتكم  تقفون  اآلن 

لتنطلقوا  الواسع؛  العلوم  باب  أمام  العظيمة 

أرض  على  تحقيقها  عالم  إلى  خالله  من 

ومحققين  البالد،  عجلة  بها  دافعين  الواقع؛ 

فأنتم  عاليا،  قطر  اسم  ورافعين   ،2030 رؤية 

أبناء  لقطر  بأن  الحقيقي  إثباتنا  اليوم 

والكفاءات  والمهارات  القدرات  من  يمتلكون 

واإلنجازات ما تنافس به األمم األخرى، فاليوم 

من  جديدة  مرحلة  معكم  الحياة  ستبدأ 

إلى  بكم  للوصول  األثر  وترك  التميز  مشوار 

آفاق النجاح، وازدهار مستقبل قطر ببصمات 

أبنائها..  يد  على  واإلتقان  والتفوق  السعي 

النجاح  وجعل  خطاكم،  وسدد  الله،  وفقكم 

حليفكم على الدوام.

ومن ثم عرض فيديو حول مسيرة المدرسة 

وأهم إنجازاتها خالل أربع السنوات الماضية. 

مندني  محمد  السيد  وجه  المناسبة  وبهذه 

للعلوم  قطر  مدرسة  مدير   – العمادي 

كلمته  للبنين  الثانوية  والتكنولوجيا 

بكل  الطالب؛  أبنائي  قائال:  مدرسته  ألبناء 

وأبارك  أهنئكم  والبهجة؛  السرور  مشاعر 

سنوات،  أربع  مسيرة  بعد  تخرجكم  لكم 

المحافل خير  مثلتم خاللها وطنكم في كافة 

تمثيل، وحصلتم فيها على المراكز المتقدمة 

في مسابقات محلية ودولية، أظهرت قدرتكم 

على اجتياز الصعوبات والتحديات، وأظهرتم 

وأثمر  واالجتهاد،  الجد  مراتب  أقصى  خاللها 

الجامعات  أرقى  في  وقبولكم  اعتمادكم  ذلك 

أوصيكم  الختام؛  وفي  والعالمية.  المحلية 

القمة،  نحو  تقدمكم  تواصلوا  بأن  أبنائي  يا 

فأنتم خير من يمثل وطننا الحبيب قطر في 

مباركتي  لكم  وأكرر  إليه،  تذهبون  مكان  أي 

الله تعالى  لكم على تخرجكم وكلي أمل من 

أن يوفقكم للنجاح والتميز دائما.

الحر–  عبدالعزيز  الدكتور  سعادة  وألقى 

الخارجية  بوزارة  الدبلوماسي  المعهد  مدير 

تحدث  األمور،  أولياء  عن  بالنيابة  كلمة 

بالمدرسة،  التعليم  نظام  عن  خاللها  من 

وتميز  األبناء،  على  وانعكاساته  والمنهج 

وإنجازات المدرسة، والخدمات المقدمة فيها 

للطلبة، وتجربته كولي أمر، ومشاركاته مع 

إلى  باإلضافة  الطالب،  تدريب  في  المدرسة 

مشاركاته الخارجية في تطوير األداء، ودعم 

الوزارة للمدرسة. 

دومينيك  السيد  قال  آخر؛  جانب  من 

جينيتي - رئيس ومدير عام إكسون موبيل 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  نهنئ  قطر: 

من  األولى  الدفعة  تخريج  بمناسبة  العالي 

والتكنولوجيا،  للعلوم  قطر  مدرسة  طالب 

هذه  في  بالمشاركة  جدا  سعداء  وإننا 

 59 إعداد  في  نجحت  التي  الرائدة  المبادرة 

لاللتحاق  المدرسة  خريجي  من  واعدا  طالبا 

العلوم  تخصصات  في  الجامعية  بالدراسة 

والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا 

بهذه  مرتبطة  بوظائف  لاللتحاق  وتأهيلهم 

به  قمنا  بما  نفخر  وأضاف:  التخصصات.  

من دور للمساعدة في تحقيق أهداف الوزارة، 

 ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  مع  تتناغم  التي 

التربية  وزارة  مع  البناء  تعاوننا  أن  شك  وال 

تحقيق  شأنه  من  العالي  والتعليم  والتعليم 

ومهندسي  علماء  لتمكين  المرجوة؛  األهداف 

الحيوي  االقتصاد  عجلة  دفع  من  المستقبل 

المضي قدما  إلى  ونتطلع  والمبتكر في قطر، 

في مواصلة هذا العمل الهام معا.

وفي ختام الحفل؛ تم تكريم خريجي الدفعة 

بمدرسة  عشر  الثاني  الصف  من  األولى 

للبنين،  الثانوية  والتكنولوجيا  للعلوم  قطر 

وتسليمهم الشهادات. جدير بالذكر أن حفل 

قطر  بمدرسة  األولى  الدفعة  طلبة  تخريج 

يهدف  للبنين  الثانوية  والتكنولوجيا  للعلوم 

إلى االحتفاء برحلة الخريجين وبإنجازاتهم، 

الدراسية،  سنواتهم  لختام  تتويجا  ويعد 

نجاحاتهم،  مواصلة  على  لهم  وتشجيعا 

وحافزا  الجامعية،  مسيرتهم  واستكمال 

بذل  على  القادمة  والدفعات  اآلخرين  للطلبة 

المزيد من الجد واالجتهاد والمثابرة، وتحقيق 

التفوق العلمي.

تخريج أولى دفعات مدرسة قطر للتكنولوجيا
تكريم »59« طالبا حصلوا على قبول في أرقى الجامعات مها الرويلي: بداية مرحلة جديدة من مشوار التميز للوصول بكم إلى آفاق النجاح

الدوحة           $



نسبة النمو 
تتراوح بين 

»90%« و»%105« 
خالل العام الجاري

»28« ألف رحلة 
نظامية للركاب 

عبر مطاري 
حمد والدوحة

السنة )27( - الثالثاء  15 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 14 يونيو 2022م العدد )9780(

عبر مطاري حمد والدوحة ووفقا للتقديرات »اإليجابية« للهيئة العامة للطيران المدني

عدد المسافرين بين »34« و»36« مليونا في »2022«

وقالت الهيئة إن التقرير الخاص جاء وفقًا لعدد من المؤشرات التي كان 

أبرزها تعافي حركة النقل الجوي الدولي من جائحة كورونا تدريجيًا 

واعتماد آخر تحديث لبيانات  إلى جانب استخدام  ورفع قيود السفر، 

الطيران  رحالت  وجداول  الجوي،  بالنقل  الخاصة   )Airport-IS( األياتا 

النظامية من وإلى الدوحة بالسعة وعدد المقاعد المتوقعة حتى نهاية 

عام 2022.

العارض  الطيران  افتراض حجم حركة  إلى  الهيئة في بيانها  وأشارت 

بين  العالم  كأس  بطولة  أثناء  المكوكية  الرحالت  وحركة  المتوقعة 

مطاري حمد والدوحة الدوليين ومطارات الدول الخليجية المجاورة وفقًا 

لالتفاق الذي تم عقده مؤخرًا بين مجموعة الخطوط الجوية القطرية 

والطيران  السعودية  الجوية  والخطوط  دبي،  فالي  شركة  من  وكل 

العماني والخطوط الكويتية.

وأوضح التقرير الصادر عن إدارة النقل الجوي في الهيئة اتباع مسارين 

العالم  كأس  بطولة  خالل  المسافرين  بأعداد  المتعلقة  التنبؤات  في 

2022، أحدهما معتدل ومحافظ، فيما ُصنف المسار الثاني بأنه أكثر 
إيجابية.

نمو  تسجيل  إمكانية  إلى  تشير  الركاب  حركة  تنبؤات  أن  وأضاف 

2022 بالمقارنة مع  % في عام  % و105   90 كبير تتراوح نسبته ما بين 

عام 2021، ليصل عدد الركاب وفقًا للمسار األول إلى مايقارب 34 مليون 

إلى  الثاني  المسار  بحسب  الركاب  عدد  يصل  أن  يتوقع  فيما  راكب، 

النقل  راكبًا، وذلك في حال استمرار وتيرة تعافي  36 مليون  أكثر من 

إلى  باإلضافة  الحالية،  الفترة  تشهده  الذي  المستوى  بنفس  الجوي 

إلغاء القيود الصحية على السفر في مزيد من الدول.

حمد  مطاري  من  كل  في  الركاب  رحالت  عدد  يصل  أن  ُيتوقع  كما 

أثناء  وعارضة  نظامية  رحلة   28.000 حوالي  إلى  الدوليين  والدوحة 

18 ديسمبر  إلى  21 نوفمبر  تاريخ  القدم من  لكرة  العالم  بطولة كأس 

.2022
ومن الجدير بالذكر أن أعداد الركاب )القادمين والمغادرين والعابرين 

سوف   2022 وديسمبر  نوفمبر  شهري  خالل  المتوقعة  »ترانزيت«( 

قبل  أي   2019 عام  من  نفسها  الفترة  خالل  المسجلة  األرقام  تتعدى 

شهر  في  العدد  ليصل   ،%  11 حوالي  معدلها  بنسبة  كورونا  جائحة 

و4.1  المحافظ  المسار  في  راكب  مليون   3.5 حوالي  إلى   2022 نوفمبر 

مليون في المسار األكثر إيجابية، فيما ُيتوقع أن يصل العدد في شهر 

ديسمبر 2022 إلى 3.6 مليون راكب في المسار المحافظ وأكثر من 4.7 

مليون في المسار األكثر إيجابية.

آسيوي مشترك لمدة »3« و»5« سنواتالدوحة           $

»التجاري« ينجز ترتيب
 قرض بـ »750« مليون دوالر

قرض  ترتيب  بنجاح  التجاري  البنك  أنهى 

لمدة  الشريحة  مزدوج  ألجل  مشترك  آسيوي 

دوالر  مليون   750 بقيمة  سنوات  وخمس  ثالث 

كمنسٍق  ميزوهو  بنك  تكليف  تم  وقد  أميركي، 

ومنظٍم.

 400 قدرها  أولية  بقيمة  القرض  إطالق  وتم 

مليون دوالر أميركي، وحظي باهتمام واسع من 

كبيٍر  بفائٍض  االكتتاب  واختتم  السوق،  قبل 

خير  وهذا  أميركي،  دوالر  مليون   940 مسجاًل 

واإلدارة  األداء  في  المستثمرين  ثقة  على  دليل 

القطري.  االقتصاد  وقوة  التجاري  للبنك  المالية 

وقرر البنك إنهاء القرض بقيمة أعلى من القيمة 

األولية وهي 750 مليون دوالر أميركي، ما يعكس 

استخدام  وتم  وسيولته،  المالية  البنك  قوة 

عائدات القرض لسداد قرض سابق، وألغراض 

تمويل أعمال البنك بشكل عام.

وفي تعليق على هذا النجاح، قال السيد جوزيف 

البنك  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  آبرهام، 

خطته  بتنفيذ  التجاري  البنك  »يقوم  التجاري: 

يحظى  وهذا  ثابت  بشكل  االستراتيجية 

حافٍل  بسجٍل  البنك  ويتمتع  السوق،  بتقدير 

وهو  والقروض،  الدولية  الصناديق  بإصدارات 

الجغرافي  والتنوع  الجودة  على  ينعكس  ما 

البنك المنسق  أود أن أشكر  للبنوك المشاركة. 

هذا  تحقيق  في  لدعمهم  اآلخرين  والشركاء 

النجاح للصفقة«. 

بادار،  عبدالرحمن  فهد  السيد  علق  جانبه،  من 

الخدمات  ورئيس  التنفيذي  العام  المدير 

قائاًل:  الصفقة  نجاح  على  الدولية،  المصرفية 

ضعف   2.35 بمقدار  االكتتاب  في  الفائض  »إن 

وتنوع  التنافسية  األسعار  مع  األصلية  القيمة 

المستثمرين  مجتمع  ثقة  يعكس  المقرضين 

اآلسيويين في قوة النظام المصرفي في قطر«.

الدوحة          $

بمشاركة »240« شركة طيران عالمية وأكثر من »750« ضيفا

»القطرية« تستضيف عمومية »اإلياتا«
والقمة العالمية للنقل الجوي »19« الجاري

القطرية  الجوية  الخطوط  تستضيف 

النسخة الـ78 للجمعية العمومية لالتحاد 

ومؤتمر  الجوي»االياتا«  للنقل  الدولي 

الدوحة.  في  الجوي  للنقل  العالمية  القمة 

الدوحة  في  العام  هذا  االجتماع  وينعقد 

 ،2022 يونيو   21 إلى   19 من  الفترة  في 

الطيران  قطاع  قادة  بكبار  نرّحب  حيث 

بالجوانب  المتعلقة  الشؤون  لبحث 

وسياسات  والتكنولوجية  االقتصادية 

قطاع  تواجه  التي  والتحديات  الطيران 

من  القطاع  تعافي  مع  بالتزامن  الطيران 

آثار الجائحة.

الرئيس  الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

الجوية  الخطوط  »تفتخر  القطرية: 

السنوي  االجتماع  باستضافة  القطرية 

الدولي  لالتحاد  العمومية  للجمعية 

العالمية  القمة  ومؤتمر  الجوي  للنقل 

بعد  الثانية  للمرة  وذلك  الجوي،  للنقل 

عام  في  العالمي  الحدث  لهذا  استضافتنا 

الجوية  الخطوط  كانت  ولطالما   .2014
لالتحاد  الداعمين  أبرز  من  القطرية 

نسخة  تعّد  حيث  الجوي،  للنقل  الدولي 

فرصة  بمثابة  االجتماع  من  العام  هذا 

القطري  الضيافة  كرم  الستعراض  قّيمة 

التحّسن  مدى  عرض  عن  فضاًل  األصيل، 

التحتية في  البنية  الذي طرأ على  والتطّور 

بالدنا الحبيبة استعدادًا الستضافة بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022™«.

»ستكون  الباكر:  السيد  سعادة  وأضاف 

بطولة كأس العالم هي األولى من نوعها في 

الذي  األمر  العربي،  والعالم  األوسط  الشرق 

للمنطقة  مثالية  فرصة  بمثابة  سيكون 

العربية بأسرها لعرض جهودنا وإنجازاتنا 

إظهار مدى استعداد  فضاًل عن  العالم،  أمام 

والفعاليات  األحداث  الستضافة  المنطقة 

بالزوار  والترحيب  الكبرى،  العالمية 

أنحاء  جميع  من  القدم  كرة  ومشجعي 

الحدث  هذا  استضافة  أن  كما  العالم. 

على  تدّل  فهي  شيء  على  دّلت  إن  العالمي 

مدى استعدادنا لتقديم تجربة سفر أكثر 

ُيسرًا ومرونة، وإتاحة أفضل خيارات السفر 

أنحاء  جميع  من  لمسافرينا  السلسة 

العالم«.

 من جانبه قال السيد ويلي والش، المدير 

الجوي:  للنقل  الدولي  لالتحاد  العام 

المقبل  األسبوع  مطلع  الدوحة  »ستصبح 

عاصمة النقل الجوي، حيث سيجتمع قادة 

في  العالم  أنحاء  جميع  من  الطيران  قطاع 

لالتحاد  العمومية  للجمعية  الـ78  االجتماع 

الدولي للنقل الجوي ومؤتمر القمة العالمية 

استمرار  ظل  في  وذلك  الجوي،  للنقل 

انتعاش وتعافي القطاع من آثار الجائحة. 

هذا  خالل  المشاركون  وسيستعرض 

المؤتمر مدى التقّدم الذي أحرزه القطاع فيما 

الجنسين،  بين  التنّوع  بمجاالت  يتعلق 

صافي  تحقيق  على  الطيران  قطاع  وعزم 

انبعاثات كربونية يصل إلى صفر بحلول 

عام 2050. ومع ارتفاع أسعار النفط وظروف 

االجتماع  هذا  فإن  والتضخم،  الحروب 

الطيران  شركات  أمام  الفرصة  سيتيح 

لتقييم التحديات االقتصادية المرتقبة«.

مدار  على  يستمر  الذي  المؤتمر  وسيشهد 

شركة   240 يقارب  ما  اجتماع  أيام  ثالثة 

أن يستقطب  المتوّقع  طيران عالمية، ومن 

اجتماع الجمعية العمومية لهذا العام أكثر 

الطيران،  قطاع  قادة  من  ضيفًا   750 من 

دولية  إعالم  وسيلة   150 من  أكثر  وحضور 

والقضايا  الموضوعات  أهم  لمناقشة 

بقطاع  المتعلقة  العالمية  واالتجاهات 

الطيران.

المواضيع  بين  من  االستدامة  وستكون 

التي ستتم مناقشتها خالل هذا  الرئيسية 

التي  الخطوات  على  التركيز  مع  المؤتمر، 

لتحقيق  بأسره  الطيران  قطاع  سيتخذها 

صفر  إلى  يصل  كربونية  انبعاثات  صافي 

بحلول عام 2050. 

التي  الخطوات  المؤتمر  سيناقش  كما 

لدعم  الطيران  قطاع  يّتخذها  أن  يمكن 

الجهود العالمية للحد من استعمال المواد 

واحدة،  لمرة  تستخدم  التي  البالستيكية 

القطاع  يواجهها  التي  التحديات  ومعالجة 

وقود  واستخدام  الكربون  عن  للتعويض 

بحلول  للخروج  وذلك  المستدام،  الطائرات 

بيئية مستدامة. 

حافظت  الجائحة،  انتشار  ذروة  وخالل 

نهجها  على  القطرية  الجوية  الخطوط 

مجال  في  الرائدة  ومكانتها  الثابت 

العمل  واصلت  كما  البيئية.  االستدامة 

التعافي  لتحقيق  األسس  إرساء  على 

المساهمة  عن  فضاًل  مستدامة،  بصورة 

في الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي 

من خالل تطبيق سياسة صارمة إزاء النقل 

ومنتجاتها.  البرية  لألحياء  المشروع  غير 

جنبًا  القطرية،  الجوية  الخطوط  والتزمت 

oneworld®، بصافي  إلى جنب مع تحالف 

انبعاثات يصل إلى صفر بحلول عام 2050، 

ليصبح بذلك أول تحالف عالمي لشركات 

الطيران يتحّد وراء هدف مشترك لتحقيق 

الطيران.  قطاع  في  الكربوني  الحياد 

للنقل  الدولي  االتحاد  مع  وبالشراكة 

القطرية  الجوية  الخطوط  أطلقت  الجوي؛ 

للتعويض  للمسافرين  خاّصًا  برنامجًا 

رحالتهم،  عن  الناجم  الكربون  عن  الطوعي 

والذي تم توسيعه ليشمل الشحن الجوي 

في  االستمرار  مع  الشركات،  من  والعمالء 

تعزيز األداء البيئي والمحافظة على شهادة 

للنقل  الدولي  االتحاد  من  البيئي  التقييم 

مستوى  أعلى  تعّد  التي   ،)IEnvA( الجوي 

من شهادات االعتماد في قطاع الطيران.

جائزة  القطرية  الجوية  الخطوط  حصدت 

ضمن  العالم«  في  طيران  شركة  »أفضل 

 ،2021 العالمية  تراكس  سكاي  جوائز 

»أفضل  هي:  أخرى  جوائز  بخمس  وفازت 

و»أفضل  العالم«،  في  أعمال  رجال  درجة 

العالم«،  في  األعمال  رجال  لدرجة  صالة 

و»أفضل مقعد على درجة رجال األعمال في 

العالم«، و»أفضل خدمات طعام على درجة 

شركة  و»أفضل  العالم«،  في  األعمال  رجال 

طيران في الشرق األوسط«. 

قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة  وتتصدر 

فوزها  بعد  العالمية  الطيران  شركات 

العالم«  في  طيران  شركة  »أفضل  بجائزة 

للمرة السادسة في تاريخها في إنجاز غير 

مسبوق وذلك في األعوام )2011 و2012 و2015 

و2017 و2019 و2021(.

القطرية  الجوية  الخطوط  وأصبحت 

على  تحصل  دولية  طيران  شركة  أول 

تدابير  »تدقيق  في  وذلك  نجوم   5 تصنيف 

السالمة الخاصة بكوفيد - 19 على مستوى 

تراكس.  سكاي  من  الطيران«  شركات 

حققه  الذي  النجاح  أعقاب  في  ذلك  ويأتي 

مطار  أول  أصبح  حيث  الدولي  حمد  مطار 

على  يحصل  وآسيا  األوسط  الشرق  في 

تدابير  »تدقيق  في  وذلك  نجوم   5 تصنيف 

السالمة الخاصة بكوفيد - 19 على مستوى 

المطارات«، مما يطمئن جميع المسافرين 

إجراءات  بأن  العالم  أنحاء  جميع  في 

الناقلة  في  والسالمة  الصحة  وتدابير 

حيث  المعايير من  ألعلى  تخضع  القطرية 

التدقيق والتقييم المهني والمستقل.

رحالتها  قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة  وتسّير 

عالمية،  وجهة   150 من  أكثر  إلى  حالّيًا 

حمد  مطار  الدوحة،  في  عملياتها  مقر  عبر 

مطار  »أفضل  جائزة  على  الحائز  الدولي، 

تراكس  سكاي  شركة  من  العالم«  في 

العالمية.

الدوحة           $

{ الخطوط الجوية القطرية

اجتماع مجلس إدارة »داللة« بعد غد
غد  بعد  سيجتمع  اإلدارة  مجلس  أن  القابضة  واالستثمار  للوساطة  داللة  شركة  أعلنت 

الموافق 16 يونيو الجاري وذلك لمناقشة ومتابعة سير أعمال الشركة.

الوساطة  شركات  أبرز  من  واحدة  القابضة  واالستثمار  للوساطة  داللة  شركة  وتعتبر   

المعايير  أفضل  لتطبيق  وسعها  في  ما  أقصى  الشركة  وتبذل  قطر  في  واالستثمار 

والممارسات العالمية في قطاع األعمال مع تحقيق التوافق المثالي بين الخبرة في مجال 

أفضل  تصبح  أن  الشركة  وتستهدف  التكنولوجية  والحلول  المهنية  والكفاءة  األعمال 

شركة وساطة مالية في قطر.

{ البنك التجاري{ جوزيف آبرهام 

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرًا خاصًا عن 
آخر التوقعات المتعلقة بأعداد الركاب خالل عام 2022، 
وذلك بالتزامن مع آخر المعطيات المتعلقة بتخفيف 

القيود المفروضة على السفر الجوي، والقيام بإلغاء 
كافة قيود السفر الصحية في حوالي 25 % من دول 

العالم )معظمها من دول القارة األوروبية(.
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لخدمات الشحن والتخليص الجمركي

»GWC« توقع اتفاقية مع »بونتيشيللي«

المزود   GWC للمخازن  الخليج  شركة  أبرمت 

اتفاقية  قطر  دولة  في  الرائد  اللوجستي 

تقوم  جروب  فرير  بونتيشيللي  شركة  مع 

الشحن  خدمات  بتقديم   GWC بموجبها 

شركة  لصالح  والنقل  الجمركي  والتخليص 

ثالث  لمدة  وذلك  قطر،  دولة  في  بونتيشيللي 

سنوات.

مركز  في  االتفاقية  على  التوقيع  مراسم  وتمت 

بوفنطاس  راس  منطقة  في  اإلقليمي   GWC
لشركة  اإلقليمي  المدير  بين  الحرة 

السيد  قطر  دولة  في  جروب  فرير  بونتيشيللي 

للمجموعة  التنفيذي  والرئيس  كايا  تشارلز 

حضر  كما  منون،  رنجيف  السيد   GWC في 

قبل  من  المستوى  رفيعي  مسؤولين  التوقيع 

الشركتين.

بونتيشيللي  لشركة  اإلقليمي  المدير  وقال 

فرير جروب في دولة قطر السيد تشارلز كايا: 

به  الموثوق  التسليم  في   GWC سجل  »إن 

أهمية  ذات  مسألة  الدولية  بالمعايير  وااللتزام 

قصوى بالنسبة لنا، ومن خالل هذه االتفاقية، 

التسليم  سرعة  تعزيز  من  يقين  على  نحن 

بونتيشيللي  من  لكل  العمليات  وكفاءة 

وعمالئنا في دولة قطر«.

مصدرة  دول  ثالث  أكبر  من  واحدة  قطر  وتعد 

ومع  العالم،  في  المسال  الطبيعي  للغاز 

تنمو  أن  المقرر  من  الشمال  حقل  توسعة 

عام  بحلول   %  50 بنسبة  اإلنتاجية  طاقتها 

ال  الطلب  في  العالمية  الزيادة  يلبي  مما   ،2027
تظهر أي عالمة على االنحسار.

التنفيذي  الرئيس  صرح  جانبه،  من 

قائاًل:  منون  رنجيف  السيد   GWC لمجموعة 

عمليات  لتمكين  اإلجراءات  كل   GWC »تتخذ 

تقديم  خالل  من  قطر  دولة  في  والغاز  النفط 

نطاق وكفاءة ال مثيل لهما لضمان تلبية جميع 

لصناعة  المتنوعة  اللوجستية  االحتياجات 

نحن  المستويات.  بأعلى  والغاز  النفط 

لتنفيذ  بونتيشيللي  ثقة  باكتسابنا  فخورون 

متطلباتهم المتزايدة في دولة قطر«. 

GWC بتقديم العمليات البرية ومناولة  وبدأت 

الثقيلة  المعدات  ونقل  السائبة  البضائع 

والشحن.  الجمركي  والتخليص  والتخزين 

ذلك  منذ  للشركة  التحتية  البنية  ونمت 

األنابيب  لمد  مفتوحة  ساحات  لتشمل  الحين 

الخطرة  والمواد  الكيميائية  المواد  وتخزين 

تغطي  والتجديد.  لإلصالح  العلوية  والرافعات 

مليون  نصف  حوالي  اآلن  التحتية  البنية  هذه 

إلى حد كبير في محورين  متر مربع، متركزة 

هذه  توفر  والجنوب.  الشمال  في  مخصصين 

لمشاريع  شاملة  لوجستية  خدمات  المحاور 

الشركة  أن  على  التأكيد  مع  والغاز،  النفط 

من  التكلفة  كفاءة  دفع  على  دومًا  حريصة 

وتنفيذ  المصدر،  من  بالقرب  البناء  خالل 

في  الشحنات  تتبع  مثل  حديثة  تكنولوجيا 

الوقت الفعلي. تتمتع GWC بسجل ال تشوبه 

أمر  وهو  بالسالمة،  األمر  يتعلق  عندما  شائبة 

تعتبره الشركة أمرًا بالغ األهمية لنجاحها.

 GWC 2022، حصلت  وفي وقت سابق من عام 

جمركية«  وساطة  شركة  »أفضل  جائزة  على 

الثانية،  للمرة  للجمارك،  العامة  الهيئة  من 

تقديم  في  المتميز  وأدائها  لتفانيها  وذلك 

 GWC خدمات التخليص الجمركي، علما بأن

الهيئة  من   )AEO( معتمد  اقتصادي  مشغل 

العامة للجمارك في قطر.

جروب  فرير  بونتيشيللي  شركة  وتعبتر 

األوروبيين  الخدمات  مزودي  من  واحدة 

الطاقة  مجاالت  في  للشركات  الرئيسيين 

والطاقة  النووية،  والطاقة  والغاز،  )النفط 

والبتروكيماويات  ذلك(،  إلى  وما  المتجددة، 

واألغذية  )األدوية  الحياة  وعلوم  والكيمياويات، 

وتضع  والدفاع.  وغيرها(،  والمياه  والزراعية 

جميع  في  عمالئها  مع  نفسها  بونتيشيللي 

أداتهم  تكييف  على  لمساعدتهم  العالم  أنحاء 

في  قطاعهم.  في  التغييرات  مع  الصناعية 

بأعمال  بونتيشيللي  تقوم  حيث  والبحر،  البر 

لمرافق  والصيانة  والتحديث  والبناء  التصميم 

وفعالية  سالمتها  لضمان  بها  الخاصة  اإلنتاج 

تلتزم  وبالتالي  الطويل،  المدى  على  أدائها 

الصادق  االحترام  مع  العالمية  التحوالت  بدعم 

عائلية  مجموعة  بأن  علما  وموظفيها،  للكوكب 

 ،1921 عام  في  إنشائها  منذ  ومستقلة  خاصة 

أميركي  دوالر  مليار  الشركة  مبيعات  وحققت 

في عام 2021 ولديها أكثر من 5,000 موظف.

فقد   ،»GWC« للمخازن  الخليج  شركة  أما 

الشركة  وأصبحت   2004 عام  في  تأسست 

الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول 

سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع 

الشركة  وتقدم  المنطقة.  في  نمًوا  الشركات 

سلسلة  وحلول  اللوجستية  الخدمات  أفضل 

والتوزيع  التخزين  تشمل  التي  التوريد 

وشحن  الخطرة  للمواد  اللوجستية  والحلول 

والفعاليات  المشاريع  ولوجستيات  البضائع 

للفروسية  اللوجستية  والحلول  الرياضية 

االستشارية  والخدمات  الفنية  واألعمال 

السجالت  وإدارة  والنقل  التوريد  لسلسلة 

محليًا  واالنتقال  النقل  خدمات  إلى  إضافة 

عبر  الخدمات  هذه  الشركة  وتقدم  ودوليًا. 

حول  مكتب   600 من  أكثر  تضم  شحن  شبكة 

تمتد  ضخمة  لوجستية  تحتية  وبنية  العالم 

3.8 مليون متر مربع. على أكثر من 

{  »GWC« تعزز شراكاتها{  خالل توقيع االتفاقية 

منون: نستهدف تمكيــن عمليات النفط والغازكـايــا: تعـزيــز ســرعة التسليــم وكفاءة العمليات

$
الدوحة

لحفالت الزفاف والمناسبات

فندق النجادة يطرح عروضا جديدة

إطالق  عن  الدوحة   – النجادة  فندق  أعلن 

بحفالت  خاصة  مميزة  جديدة  عروض 

للباحثين  أو  الزواج  على  للمقبلين  الزفاف 

المناسبات  لعقد  األمثل  المكان  عن 

اجتماعات  أو  الرسمية  أو  االجتماعية 

وذلك  أنواعها،  اختالف  على  الشركات 

شارع  وسط  اإلستراتيجي  موقعه  بفضل 

العريق  واقف  سوق  من  وقربه  البنوك 

وتصميمه  جهة،  من  بالحياة  النابض 

الهندسة  أناقة  بين  يمزج  الذي  المتألق 

التقليدية  والواجهات  التراثية  المعمارية 

العربي  النمط  على  تصميمها  جرى  التي 

الحديث من جهة أخرى.

وتصميمها  المرتفعة  أسقفها  وبفضل 

قاعة  توفر  والراقي،  المتألق  العصري 

إلقامة  الفندق  لضيوف  الفرصة  النجادة 

بمناسباتهم  االحتفال  أو  اجتماعاتهم 

المميزة  إطاللتها  مع  خصوصًا  السعيدة، 

وقدرتها  الواسع،  الخارجي  الفناء  على 

شخص   300 إلى  تصل  اإلستيعابية 

الوجهة  بذلك  لتكون  مسرحي(،  )بشكل 

المجتمع في قلب  المفضلة لكافة شرائح 

الدوحة.

تبلغ  والتي  النجادة،  قاعة  إنشاء  تم  وقد 

بطريقة  مربعًا،  مترًا   348 مساحتها 

الزفاف  حفالت  الستضافة  وأنيقة  متألقة 

واالجتماعية  الخاصة  والمناسبات 

إذ  والمؤسسات،  الشركات  واجتماعات 

في  طبيعية  إضاءة  نوافذها  من  تتدفق 

المتأللئة  النهار وإضاءة مميزة من ثرياتها 

ذلك  إلى  باإلضافة  المسائية.  الفترة  في 

تم تزويد القاعة بأحدث األجهزة الصوتية 

استقبال  ومنطقة  المخفية،  والمرئية 

هذا  المنفصل.  المدخل  ذات  خاصة 

الخارجي  بفنائها  أيضًا  القاعة  وتتميز 

يمكن  الذي  والمثالي  والهادئ  الفريد 

الزوار  الستقبال  كمنطقة  استخدامه 

كوجهة  أو  الترحيبية،  بالمشروبات 

الطابع  ذات  القهوة  الستراحات  مثالية 

فندق  عمل  فريق  وسيعمل  الخاص. 

على  العالية  الكفاءة  ذو  المتميز  النجادة 

كافة  لتناسب  الزفاف  باقات  تخصيص 

ستتضمن  والتي  الضيوف،  احتياجات 

الزوجين،  جناح  في  واحدة  ليلة  إقامة 

وخدمة ركن السيارات، وغرفة لتجهيزات 

اإلنترنت  وخدمة  العروس،  وتحضيرات 

إمكانية  مع  العبايات،  وخدمة  المجانية، 

تشمل  كما  للخدمة،  موظفات  طلب 

وجهاز  حديث  صوتي  نظام  الباقات 

مسرح  وإعداد  رقمية،  شاشة  مع  عرض 

كما  والديكورات.  »الكوشة«  مع  للعروس 

 160 إقامة حفالتهم لغاية  يمكن للضيوف 

شخصا واالختيار ما بين مجموعة واسعة 

من األطباق والمأكوالت ضمن قوائم طعام 

طهاة  مع  بالتعاون  لهم  خصيصًا  ستعد 

إلى  باإلضافة  الخبرة،  ذوي  من  الفندق 

بأسعار  لإلقامة  فندقية  وحدات  توفير 

مخفضة لكل غرفة أو جناح إضافي.

أيضًا  الفندق  عمل  فريق  سيتمكن  كما 

متطلبات  على  بناء  القاعة  ترتيب  من 

الشركات  من  كانوا  سواء  الضيوف 

حفالت  أو  عمل،  لقاءات  إقامة  تعتزم  التي 

اجتماعية.  مناسبات  أو  وتدشين  إطالق 

مع  التنسيق  أيضًا  للضيوف  يمكن  كما 

قوائم  إلعداد  والمشروبات  األغذية  فريق 

الطعام حسب تطلعاتهم ونوع المناسبات 

والقاءات التي سيتم عقدها.

بموقع  الدوحة   – النجادة  فندق  ويتميز 

الدوحة  لمدينة  الثقافي  القلب  في  مثالي 

مسافة  بعد  وعلى  بالحياة،  النابضة 

واقف  األقدام عن سوق  قصيرة سيرًا على 

الفن  ومتحف  البنوك،  وشارع  التاريخي، 

دقيقة   15 الفندق  يبعد  كما  اإلسالمي. 

فقط من مطار حمد الدولي.

{  تجهيزات على أعلى مستوى

إلحالة أعضاء جدد إلى البرنامج

QNB إعالن الفائز األخير في حملة أوائل
أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق 

في  األخير  الفائز  عن  وإفريقيا،  األوسط 

إلى  جدد  أعضاء  إلحالة  الترويجية  الحملة 

.QNB برنامج أوائل 

كفائز  خليل  سارة  السيدة  عن  اإلعالن  وتم 

الحملة  في   Life مكافآت  نقطة  بمليون 

ممثلي  بحضور  مايو،  لشهر  الترويجية 

  .QNB وزارة التجارة والصناعة وإدارة 

لمدة  استمرت  التي  الحملة-  مدة  وخالل 

عمالء  لخمسة  البنك  أتاح  أشهرـ  خمسة 

نقطة  ماليين  بخمسة  للفوز  رائعة  فرصة 

إحالة  على  لمكافأتهم  إجماليًا،   Life مكافآت 

.QNB أعضاء جدد لبرنامج أوائل 

وتعليقًا على الحملة، قال السيد عادل علي 

المصرفية  الخدمات  عام  مدير  المالكي، 

الفائز  »نهنئ   :QNB مجموعة  في  لألفراد 

ونشكر   QNB أوائل  أعضاء  إحالة  حملة  في 

نسعى   ،QNB في  المشاركين  جميع 

لترسيخ مكانتنا كأفضل خيار مصرفي في 

قطر، من خالل حرصنا على جذب شريحة 

االستفادة  يمكنها  العــمالء  من  مميزة 

ومنتجات  خدمات  من  نقدمه  ما  كل  من 

مبتكرة«. 

تفخر  التي   ،QNB مجموعة  وتتواجد 

العالم  لكأس  رسمي  كداعم  بمشاركتها 

وإفريقيا،  األوسط  الشرق  في   ™FIFA 2022
حول  قارات  وثالث  بلدًا   31 من  أكثر  في 

الخدمات  أحدث  تقدم  حيث  العالم، 

لعمالئها.  المصرفية 

 27,000 ويعمل في المجموعة ما يزيد على 

ومكتب  فرع   1000 من  أكثر  في  موظف 

من  واسعة  شبكة  إلى  باإلضافة  تمثيلي، 

}  تسليم الجائزة للسيدة سارة خليل أجهزة الصراف اآللي تزيد على 4,600 جهاز.

$
الدوحة

بالتعاون مع نادي امتياز الخطوط القطرية

»دوحة فستيفال سيتي« يطلق سحبًا رقميًا
األول في  الخيار  أعلن دوحة فستيفال سيتي، 

قطر للتسوق وتناول الطعام والترفيه، أنه أطلق 

التابع  االمتياز  نادي  بالتعاون مع  رقميا  سحبا 

سيتيح  والذي  القطرية،  الجوية  للخطوط 

بتذكرة  الفوز  فرصة  المحظوظين  من  الثنين 

سفر ألكثر من 140 وجهة حول العالم على متن 

السحب  ويستمر  القطرية،  الجوية  الخطوط 

وسيتم  يونيو،   30 إلى  مايو   30 من  شهر  لمدة 

اإلعالن عن الفائزين يوم 7 يوليو 2022. 

المحظوظين  االثنين  من  فائز  كل  ويستفيد 

السياحية  الدرجة  على  وعودة  ذهاب  بتذكرة 

على متن شركة الطيران الحائزة على العديد 

مجانًا  متاحًا  السحب  وسيكون  الجوائز.  من 

االمتياز  نادي  في  سجلوا  الذين  للمشاركين 

من  مرة  ألول  القطرية  الجوية  للخطوط  التابع 

خالل رابط السحب، والذين تزيد أعمارهم عن 

18 عامًا، مع تطبيق الشروط واألحكام.
وزوار  لعمالء  يمكن  السحب،  في  وللمشاركة 

هواتفهم  استخدام  سيتي  فستيفال  دوحة 

لمسح رمز االستجابة السريعة من الشاشات 

اإلعالنية  والملصقات  المول  داخل  الرقمية 

الرمز  وسينقلهم  العمالء،  خدمة  ومكاتب 

سيتي  فستيفال  دوحة  موقع  إلى  مباشرًة 

لالطالع على شروط وأحكام السحب، ويمكنهم 

متصفح  من  اإللكتروني  الموقع  زيارة  ببساطة 

اإلنترنت على هواتفهم للمشاركة.

السحب،  وأحكام  شروط  على  الموافقة  وبعد 

للتسجيل  السحب  رابط  اتباع  للزوار  يمكن 

الجوية  للخطوط  التابع  االمتياز  ننادي  في 

أو   ،»DFC2022« الرمز  باستخدام  القطرية 

والتسجيل  اإللكتروني  الرابط  فتح  يمكنهم 

االمتياز  نادي  أعضاء  إدخال  وسيتم  مباشرة، 

الجدد تلقائًيا في السحب عند التسجيل.

هال،  روبرت  قال  السحب،  إعالن  على  وتعليًقا 

»نسعى  سيتي:  فستيفال  دوحة  عام  مدير 

طرق  إيجاد  إلى  سيتي  فستيفال  في  دائمًا 

استثنائية لمكافأة عمالئنا وتعزيز تجربتهم. 

وتعتبر شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية 

للتجارب  إضافة  أحدث  السحب  هذا  لتقديم 

المول  في  نقدمها  التي  المذهلة  والمكافآت 

التوفيق  نتمنى  كما  لوالئهم.  تقديرًا  لعمالئنا 

مع  بالزوار  ونرحب  السحب،  في  للجميع 

االحتفاالت  من  بالعديد  الصيف  موسم  دخول 

والجوائز والعروض المثيرة«.

وضعتها  التي  الوقائية  اإلجراءات  مع  وتماشًيا 

كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  قطر  دولة 

يلتزم  للجميع،  آمنة  تسوق  بيئة  ولضمان 

الصحة  بإجراءات  سيتي  فستيفال  دوحة 

المول.  أنحاء  جميع  في  الصارمة  والسالمة 

وتتضمن اإلجراءات التعقيم الشامل في جميع 

تنظيف  وعمليات  ا، 
ًّ

أسبوعي المول  أنحاء 

مكثفة، وعمليات تعقيم خالل ساعات التداول 

في المول، و127 محطة تعقيم يدوية مثبتة في 

المناطق التي تالمس األسطح بشكل شائع. 
{  روبرت هال
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اختتم فعالياته في أميركا »24« مايو الماضي

»قطر مول« يشارك في معرض المجلس الدولي لمراكز التسوق
الدولي  المجلس  معرض  في  مول  قطر  شارك 

استضافته  الذي   )ICSC( التسّوق  لمراكز 

الواليات المتحدة خالل الفترة من 22 إلى 24 مايو 

الماضي. وقد تم تنظيم البرنامج الذي امتد على 

مدار ثالثة أيام من قبل المجلس الدولي لمراكز 

من  تتخذ  التي  التجارية  المؤسسة  التسوق، 

تسليط  أجل  من  لها،  مقًرا  نيويورك  مدينة 

الضوء على أفضل األسواق والوجهات المتمّيزة 

والتجمع  والعمل  والترفيه  والمطاعم،  للتسّوق 

المجتمعية  الحياة  ألسلوب  حيوية  كركائز 

الحدث  ويستقطب  العالم.  حول  واالقتصادات 

العالم  في  المتخصصين  الخبراء  من  نخبة 

التجزئة،  وتجارة  التسّوق،  مراكز  بمجال 

والمهندسين  واالستشارات،  اإلدارة  وشركات 

والترفيه،  التصميم،  وشركات  المعماريين، 

بهذا  الصلة  ذات  الخدمات  ومقدمي  والمنتجات 

أقام  بالمعرض،  مشاركته  وضمن  المجال. 

قطر مول جناًحا يبرز من خالله مكانة دولة قطر 

والسياحة،  التجارية  لألعمال  ممّيزة  كوجهة 

وأيضًا أهم المزايا والخدمات التي يقدمها المول 

تنفيذها  المزمع  والتحديث  التطوير  وخطط 

الفريق  عقد  كذلك،  القادمة.  السنوات  خالل 

التجزئة  تجار  كبار  مع  االجتماعات  من  عدًدا 

لتعزيز  الفاخرة  العالمية  التجارية  والعالمات 

التعاون  آفاق  حول  والتباحث  الشراكات 

المشترك وإمكانية تقديم خدماتهم في السوق 

القطري. وفي السياق ذاته، قام فريق قطر مول 

للتعّرف  سريعة  جولة  في  الجناح  زوار  بأخذ 

لرواده،  المول  يوّفرها  التي  العروض  أهم  على 

والتحسين  للتطوير  الحثيثة  ومساعيه 

التي  المستقبلية  والتوسعات  المستمر 

ستضمن زيادة مرافقه عبر »حديقة االستقبال« 

 sky fountain نافورة  وأول  المائية  ومرافقها 

تشكيلة  إلى  باإلضافة  قطر،  في  نوعها  من 

واسعة من منافذ الطعام والمشروبات المظللة 

الطلق.  الهواء  في  بتراسات  والمجهزة  والمكّيفة 

التوسعات ستشمل شارًعا  أن  إلى ذلك  أضف 

خارجًيا بولفار يضم أكثر من 100 وحدة للبيع 

واألطعمة  المتخصصة  والمتاجر  بالتجزئة 

باإلضافة  الترفيهية،  والمنافذ  والمشروبات 

لمدرسة »شيربورن الدولية« التي تقدم تعليًما 

متميًزا بمعايير عصرية تتماشى مع توجهات 

طالب   1500 لحوالي  والعشرين  الحادي  القرن 

زون«  »جراند  مشروع  بالمول  يتصل  وطالبة، 

برًجا   15 ويضم  مؤخًرا  أُنشئ  الذي  السكني 

على  قادرة  وبنتهاوس  شقة   1000 من  أكثر  مع 

وجهة  في  ساكن   4000 على  يربو  ما  استيعاب 

المول.  عن  قليلة  خطوات  تبعد  رائعة  سكنية 

قطر  رؤية  دعم  إطار  في  التطورات  هذه  تصب 

المول بعيدة األمد الهادفة إلى تأسيس مجتمع 

المتطورة،  والمرافق  الخدمات  بأرقى  يحظى 

وتهيئة نمط حياة نشط وفريد في جوار المول.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد مجدًدا على مدى 

التطّور  يبرز  ناجح  كنموذج  مول  قطر  إلتزام 

التنمية  في  وإسهاماته  قطر،  لدولة  االقتصادي 

المستدامة ورؤيته الملهمة للنمو المستقبلي.
{  جانب من مشاركة قطر مول بالحدث

حول تدريب المدربين في برنامج الدرع العالمي

»الجمارك« تنظم ورشة عمل إقليمية
متمثلة  للجمارك  العامة  الهيئة  نظمت 

واإلقليمي  الجمركي  التدريب  بمركز 

العالمية  الجمارك  منظمة  مع  وبالتعاون 

»تدريب  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

العالمي«  الدرع  برنامج  في  المدربين 

يونيو   23 إلى   13 من  الفترة  خالل  وذلك 

الجاري بفندق موندريان قطر، وشارك بها 

مختصين من الجمارك القطرية ومن دول 

السيد  اإلقليمية  الورشة  وافتتح  اإلقليم. 

بأعمال  القائم  المهندي  أحمد  محمد 

مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية، 

كما حضر الورشة السيد محمد عبدالله 

رئيس  مساعد  بأعمال  القائم  المعاضيد 

المساندة،  الخدمات  لشؤون  الهيئة 

مدير  البوعينين  إبراهيم  مبارك  والسيد 

مركز التدريب الجمركي واإلقليمي وعددًا 

العالمية  الجمارك  منظمة  خبراء  من 

الدفاعية  التهديدات  من  الحد  ووكالة 

DTRA واالنتربول.
الهيئة  مابين  التعاون  إلى  الورشة  وتهدف 

الدولية  والمؤسسات  للجمارك  العامة 

واالستفادة  الجمركي  بالعمل  المعنية 

موظفي  وعي  وتحقيق  الخبرات،  من 

وتمكينهم  األمنية،  بالمخاطر  الجمارك 

من مواجهة التحديات التي تسود العديد 

التي  التهديد  ومواجهة  العالم،  مناطق  من 

وكيفية  الكيميائية  السالئف  تشكله 

التصدي لمثل هذه األخطار.

إلى  العالمي  الدرع  برنامج  يهدف  كما 

للسالئف  المشروعة  غير  الحركة  رصد 

أن  يمكن  أخرى  مواد  وأي  الكيميائية 

من  وغيرهم  االرهابيون  يستخدمها 

يدويًا  المتفجرات  صنع  في  المجرمين 

واالتجار غير المشروع بها.

{  جانب من الورشة

برمجة التحكم غير مطابقة للمواصفات.. »التجارة«:

استدعاء مرسيدس »إل إس 2019«
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون 

للسيارات  خالد  بن  ناصر  شركة  مع 

عن  بنز  مرسيدس-  سيارات  وكيل 

بنز  مرسيدس-  لمركبات  استدعاء 

طراز سي ال اس سنة الصنع 2019 وذلك 

لكون برمجة التحكم اإللكتروني للمحرك 

غير مطابقة ألحدث المواصفات، مما قد 

يؤدي إلى إضاءة مصباح مؤشر المحرك. 

التنسيق  إطار  في  اإلجراء  هذا  ويأتي 

التجارة  وزارة  من  المستمرة  والمتابعة 

التزام  مدى  من  للتأكد  والصناعة 

عيوب  بمتابعة  السيارات  وكالء  وتقيد 

حقوق  لحماية  وتصحيحها  السيارات 

المستهلكين. 

التنسيق  سيتم  أنه  الوزارة  وأكدت 

عمليات  لمتابعة  الشركة  وكيل  مع 

مع  والتواصل  والتصليح  الصيانة 

اإلجراءات  تنفيذ  من  للتأكد  العمالء 

وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات 

التي تشملها العيوب.

جميع  والصناعة  التجارة  وزارة  وتحث 

تجاوزات  أي  عن  باإلبالغ  المستهلكين 

حماية  إدارة  مع  بالتواصل  مخالفات  أو 

التجاري  الغش  ومكافحة  المستهلك 

واالقتراحات  الشكاوى  تستقبل  والتي 

واالستفسارات من خالل قنوات التواصل 

التالية:

االلكتروني  البريد  أو  االتصال  مركز   -

والصناعة  التجارة  وزارة  حساب  أو 

تويتر  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

وزارة  تطبيق  على  عالوة  وانستغرام، 

التجارة والصناعة على الهواتف الذكية 

االيفون  اجهزة  أنظمة  على  المتوفرة 

واالندرويد.

{  وزارة التجارة والصناعة

خالل عامي »2023« و»2024« وفقا لتوقعات البنك الدولي

االقتصاد القطري األسرع نموا خليجيا

عن  الصادر  االقتصادية  اآلفاق  تقرير  توقع 

القطري  االقتصاد  يتصدر  أن  الدولي  البنك 

التعاون  مجلس  دول  اقتصادات  أسرع  قائمة 

و2024    2023 عامي  خالل  نموا  الخليجي 

التوالي،  على   % و4.4   %  4.5 نمو  بنسبة 

قوي  للدولة  المالي  المركز  أن  إلى  مشيرا 

المتراكمة  المالية  االحتياطيات  بفضل 

واألصول السيادية الخارجية الكبرى التابعة 

»جهاز  قطر  لدولة  السيادية  الثروة  لصندوق 

التصنيفات  عن  فضال  لالستثمار«،  قطر 

وكاالت  من  المرتفعة  السيادية  االئتمانية 

التصنيف العالمية واحتياطيات الغاز الهائلة 

تعتبر  التي  المحلي  الناتج  من  الفرد  وحصة 

ضمن األعلى عالميا. 

ورفع البنك الدولي من تقديرات نمو االقتصاد 

بفضل   2022 عام  في   %  4.9 إلى  القطري 

مونديال 2022 وارتفاع أسعار النفط باألسواق 

دوالرات   110 تفوق  لمستويات  العالمية 

لعام  قطر  دولة  موازنة  تحتاج  وال  للبرميل، 

2022 إال لسعر يتراوح بين 35 دوالرا و55 دوالرا 
تعادل  نقطة  إلى  تصل  لكي  النفط  لبرميل 

الذي  هو  التعادل  )سعر   2022 في  موازنتها 

والمصروفات  اإليرادات  بين  التوازن  يحقق 

ارتفاع في برميل  أي  بالموازنة(، بينما يمثل 

محققا  فائضا  المستوى  هذا  فوق  النفط 

النفط يدور حاليا  بأن برميل  للموازنة، علما 

حول مستويات تفوق 100 دوالر، وهو ما يؤكد 

تحقيق فوائض مالية كبرى في عام 2022.

حققت  فقد  المالية،  وزارة  بيانات  وبحسب 

الجاري  العام  من  األول  الربع  في  قطر  موازنة 

فائضًا يبلغ 13.6 مليار ريال، مقابل 0.2 مليار 

 .2021 الماضي  العام  األول من  الربع  ريال في 

اإليرادات  سجلت  فقد  المالية،  لوزارة  ووفقا  

العامة في الربع األول من العام الجاري 65 مليار 

ريال، منها 59.4 مليار ريال إيرادات من قطاعي 

النفط الخام والغاز الطبيعي و5.6 مليارريال. 

 51.4 األول  الربع  خالل  النفقات  إجمالي  وبلغ 

رئيسية،  قطاعات   4 على  موزعة  ريال،  مليار 

المشاريع  على  نفقات  ريال  مليار   18.4 منها 

واألجور  للرواتب  ريال  مليار  و15.4  الرئيسية 

و1.1  الجارية  للمصروفات  ريال  مليار  و16.5 

مليا ريال للنفقات الرأسمالية الثانوية.

 1.59 يبلغ  ماليا  فائضا  قطر  موازنة  وسجلت 

مليار ريال خالل عام 2021، فيما أظهرت بيانات 

وزارة المالية ارتفاع إجمالي اإليرادات الفعلية 

المحققة للسنة المالية 2021 بواقع 22.5 مليار 

ريال إلى مستوى 193.6 مليار ريال مقارنة مع 

موازنة  في  ريال  مليار   171.1 بلغت  إيرادات 

السنة المالية 2020، وتتوزع اإليرادات الفعلية 

المحققة في موازنة 2021 على اآلتي: مستوى 

مليارا  و50  األول،  الربع  في  ريال  مليار   45.2
الربع  في  ريال  مليار  و46.9  الثاني،  الربع  في 

الثالث، و51.5 مليار ريال في الربع األخير من 

فإن  الدولي،  للبنك  ووفقا  عام  وبشكل   .2021
اقتصادات  مناطق  في  تؤثر  األوكرانية  األزمة 

النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 

بدرجات متفاوتة من خالل اآلثار الواقعة على 

وأسعار  العالمي،  والناتج  العالمية  التجارة 

وأسعار  التضخم،  ومستوى  األولية،  السلع 

أكثر  الحرب  تداعيات  وستكون  الفائدة. 

حيث  الوسطى،  وآسيا  أوروبا  على  قسوة 

هذا  بشدة  الناتج  يتقلص  أن  المتوقع  من 

الناتج في  العام. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو 

منطقة  باستثناء  األخرى  المناطق  جميع 

ُيتوقع  أفريقيا، حيث  األوسط وشمال  الشرق 

أسعار  ارتفاع  من  الناتجة  المنافع  تفوق  أن 

الطاقة بالنسبة للبلدان المصدرة لمنتجات 

بالنسبة  االرتفاع  لهذا  السلبية  اآلثار  الطاقة 

لالقتصادات األخرى في المنطقة. كما تميل 

كفة ميزان المخاطر بالنسبة لجميع مناطق 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

المعاكسة،  التطورات  نحو  النامية 

التوترات  حدة  ازدياد  المخاطر  هذه  وتشمل 

مستويات  وارتفاع  الجغرافية-السياسية، 

التضخم ونقص المواد الغذائية، والضغوط 

وموجات  االقتراض،  تكلفة  وزيادة  المالية 

وحاالت  كورونا،  فيروس  تفشي  من  جديدة 

التعطل واالضطرابات الناجمة عن الكوارث.

توقعات  جاءت  اإلقليمية،  المستويات  وعلى 

آسيا  شرق  في  كاآلتي:  الدولي  البنك 

والمحيط الهادئ من المتوقع أن يتباطأ معدل 

يتحسن  أن  قبل   2022 في   %  4.4 إلى  النمو 

ويرتفع إلى 5.2 % في 2023، وفي أوروبا وآسيا 

االقتصاد  يسجل  أن  المتوقع  من  الوسطى 

اإلقليمي انكماشًا بنسبة 2.9 % في عام 2022 

قبل أن ينمو بنسبة 1.5 % في عام 2023، وفي 

أميركا الالتينية والبحر الكاريبي من المتوقع 

أن يتباطأ معدل النمو إلى 2.5 % في عام 2022 

األوسط  الشرق  وفي   .2023 عام  في   % و1.9 

وشمال أفريقيا من المتوقع أن يتسارع معدل 

النمو إلى 5.3 % في 2022 قبل أن يتراجع إلى 

3.6 % في 2023، وفي جنوب آسيا من المتوقع 
أن يتباطأ معدل النمو إلى 6.8 % في عام 2022 

جنوب  أفريقيا  وفي   ،2023 عام  في   % و5.8 

إلى  النمو  يتراجع  أن  المتوقع  من  الصحراء 

% في   3.8 إلى  2022 ثم يرتفع  % في عام   3.7
عام 2023.

زيــادة تـقـــديـــــرات النــمــــو إلى »4.9 %« خــــالل عـــام »2022«انتعاش بنسبة »4.6 %« و»4.4 %« خالل العامين المقبلين

سعيد حبيب  كتب
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{ القوات األوكرانية على خط الجبهة في مدينة ليسيتشانسك

كييف- وكاالت- أعلن الجيش األوكراني أمس، 

سيفيرودونيتسك  وسط  من  انسحابه  عن 

المدينة  هذه  على  جديد  روسي  هجوم  إثر 

االستراتيجية في شرق أوكرانيا التي تدور فيها 

معارك عنيفة بين طرفي النزاع منذ أسابيع.

إحاطتها  في  األوكرانية  األركان  رئاسة  وقالت 

بدعم  العدو  »شّن  فيسبوك:  على  الصباحية 

وحقق  سيفيرودونيتسك  على  هجوما  مدفعي 

وسط  من  وحداتنا  وأخرج  جزئيا  نجاحا 

المدينة«، مؤكدا أن المعارك »متواصلة«.

وأكد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي 

المدينة  وسط  من  األوكرانية  القوات  خروج 

التي تشكل المركز اإلداري للقسم الواقع تحت 

صباح  وكتب  المنطقة.  من  كييف  سيطرة 

في  المعارك  »تتواصل  فيسبوك:  على  االثنين 

المدينة«،  تدمير  يواصلون  الروس  الشوارع... 

ناشرا صور مبان مهدمة أو تشتعل فيها النيران. 

في  الوضع  أن  من  األحد  حّذر  غايداي  وكان 

سيفيرودونيتسك »في غاية الصعوبة«.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية، 

إن صواريخها دمرت كمية كبيرة من األسلحة 

بشرق  دونباس  منطقة  في  العسكري  والعتاد 

أوكرانيا، تشمل بعض األسلحة التي أرسلتها 

الواليات المتحدة ودول أوروبية.

وأضافت الوزارة أن صواريخ عالية الدقة تنطلق 

من الجو سقطت بالقرب من محطة أوداتشنه 

للسكك الحديدية وأصابت معدات تم تسليمها 

إلى القوات األوكرانية.

أمام  سيفيرودونيتسك  على  السيطرة  وتفتح 

في  أخرى  كبرى  مدينة  نحو  الطريق  موسكو 

دونباس هي كراماتورسك، ما سيجعل قواتها 

الكاملة  أقرب من تحقيق هدفها، وهو السيطرة 

على هذه المنطقة الغنية بالمعادن التي يشكل 

ويسيطر  سكانها  غالبية  بالروسية  الناطقون 

انفصاليون موالون لروسيا على أجزاء منها منذ 

.2014
روسيا  أمس  الدولية  العفو  منظمة  واتهمت 

إن  قائلة  أوكرانيا،  في  حرب  جرائم  بارتكاب 

في  اسُتخِدمت  التي  خاركيف  على  الهجمات 

إلى  أدت  محظورة  عنقودية  قنابل  منها  كثير 

مقتل مئات المدنيين.

ثاني  عن  تقرير  في  الحقوقية  المنظمة  وقالت 

»القصف  عمليات  إن  أوكرانيا  في  مدينة  أكبر 

خاركيف  في  السكنية  لألحياء  المتكررة 

مئات  وجرحت  قتلت  عشوائية  هجمات  هي 

المدنيين وبالتالي فهي تشكل جرائم حرب«.

التي  الضربات  على  هذا  »ينطبق  وأضافت: 

وكذلك  عنقودية  )ذخائر(  باستخدام  نفذت 

على تلك التي ُنفذت باستخدام أنواع أخرى من 

الصواريخ غير الموجهة وقذائف المدفعية غير 

الموجهة«.

وتابعت بأن »استمرار استخدام أسلحة متفجرة 

غير دقيقة كهذه في مناطق مدنية مأهولة، مع 

أعداد  بأنها تتسبب بشكل متكرر بوقوع  العلم 

كبيرة من الضحايا المدنيين، قد يرقى إلى حد 

توجيه هجمات ضد السكان المدنيين«.

بعد انسحاب الجيش األوكراني

روسيا تدخل وسط »سيفيرودونيتسك«

رئيس البرلمان بعد تقديم نواب كتلة الصدر استقاالتهم :

تفاهمات جديدة لتشكيل حكومة عراقية
بغداد- قنا-  وكاالت : نّفذ 

زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر تهديده بتقديم 

نواب كتلته البالغ عددهم 
73 نائبًا، استقاالتهم من 

البرلمان العراقي، بعد ثمانية 
أشهر من مراوحة العملية 

السياسية مكانها، في خطوة 
قد تزيد الوضع السياسي 

»إرباكًا«، ويتوّقع محللون أن 
تشعل الشارع من جديد. 

وقال رئيس مجلس النواب 
الحلبوسي في مؤتمر صحفي 

مشترك مع نظيره األردني 
عبد الكريم الدغمي في عّمان 

أمس إن »عضوية أي نائب 
من أعضاء مجلس النواب 
تنتهي بشكل مباشر عند 

تقديم االستقالة«. 
لكن بعض المحللين 

السياسيين يشيرون إلى أن 
األمر يتطّلب تصويتًا برلمانيًا.

البرلمان،  في  وازنة  كتلة  الصدر  ويملك 

لدى  قناعة  »ستوّلد  استقالتها  فإّن  وبالتالي 

لن  البرلمان  هذا  بأن  السياسية  القوى  أغلب 

يستمر«، كما يرى الشمري. 

بعد ثمانية أشهر من االنتخابات التشريعية 

تحصى،  ال  سياسية  ومبادرات  المبكرة 

العراق.  في  السياسية  العملية  تتقّدم  لم 

األطراف  بين  التوافق  على  ذلك  ويتوّقف 

السياسية  العملية  على  المهيمنة  الشيعية 

منذ العام 2003. 

تشكيل  إلى  الصدر  دفع  أخرى،  جهة  من 

حكومة »أغلبية« مع تحالف »إنقاذ وطن« الذي 

اإلطار  في  خصومه  أما  وأكراًدا.  سّنة  يضّم 

حكومة  فيريدون  إليران،  الموالي  التنسيقي 

كما  الشيعية  القوى  جميع  تضّم  توافقية 

جرت عليه العادة.

العراقي محمد  النواب  وأعلن رئيس مجلس 

الحلبوسي أمس، انطالق »تفاهمات جديدة« 

من  الصدرية  الكتلة  نواب  استقالة  بعد 

االنسداد  أن  إلى  مشيرًا  العراقي،  البرلمان 

السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة.

 وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مع نظيره 

األردني السيد عبدالكريم الدغمي في عمان، 

خالل  ستعمل  العراقية  السياسية  القوى  إن 

جديدة،  تفاهمات  وفق  المقبلة  المرحلة 

العملية  في  الحالي  االنسداد  أن  مؤكدا 

وأوضح  الزوال..   إلى  طريقه  في  السياسية 

سيكونون  الصدرية  الكتلة  نواب  بدالء  أن 

الدوائر  في  أصواتا  األعلى  الخاسرين  من 

االنتخابية، مشددا على أن عضوية أي نائب 

وأن  االستقالة،  بتقديم  تنتهي  البرلمان  في 

اإلجراءات القانونية ستمضي بحسب قانون 

االنتخابات وبحسب آليات العمل النيابي.

مبكرة  نيابية  انتخابات  إلى  الذهاب  وبشأن   

دستوري  خيار  هذا  أن  الحلبوسي،  أوضح 

وجرت  مبكرة  كانت  السابقة  واالنتخابات 

هذا  ُيطرح  لم  اآلن  حتى  لكن  البرلمان  بحل 

الخيار، ونسعى إلى تشكيل حكومة تتحمل 

القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وأدائها، 

ويكون تقييمها أمام الشعب العراقي.

 من جانبه، قال رئيس مجلس النواب األردني 

المباحثات  إن  الدغمي،  عبدالكريم  السيد 

العالقات  تناولت  العراقي  نظيره  مع  الثنائية 

البرلمانيتين  المؤسستين  ودور  الثنائية 

ذات  والقضايا  للتعاون،  جديدة  آفاق  فتح  في 

االهتمام المشترك.

قدموا  الصدرية،  الكتلة  أعضاء  وكان   

النواب  مجلس  من  /  األحد/  ،  استقاالتهم 

التيار  )البرلمان( بعدما دعاهم زعيم  العراقي 

تقديمها  إلى  الصدر  مقتدى  السيد  الصدري 

الجمود  استمرار  ظل  في  وذلك  للمجلس، 

السياسي لتشكيل حكومة جديدة.

البرلمان  في  األكبر  الصدرية  الكتلة  وتعد 

عضًوا،   329 أصل  من  نائًبا   72 بواقع 

الديمقراطي  الحزب  مع  تحالفت  وقد 

لتشكيل  السيادة،  وتحالف  الكردستاني، 

التحالف  يعد  الذي  وطن(،  )إنقاذ  تحالف 

النيابي األكبر بواقع 180 نائًبا.

الماضي،  الخميس  لوح  قد  الصدر  وكان 

االنسحاب  أو  المعارضة  في  بالبقاء  مجدًدا، 

لم  ما  السياسية  العملية  من  كامل  بشكل 

ُتشكل حكومة »أغلبية وطنية«، وسط إخفاق 

الكتل السياسية في تشكيل حكومة عراقية 

إجراء  على  شهور   8 نحو  مرور  بعد  جديدة 

االنتخابات التشريعية.

على  العراق  في  االنتخابي  القانون  وينص 

مستقيل  نائب  كل  عن  البديل  المرشح  أن 

بأعلى  يليه  الذي  يكون  النواب،  مجلس  في 

عن  بعيًدا  االنتخابية  دائرته  في  األصوات 

الكتلة التي ينتمي إليها.

من  أكثر  منذ  سياسية  أزمة  العراق  ويعيش 

تشكيل  على  حادة  خالفات  نتيجة  أشهر   7
الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية التي 

وأحزاب  نائبا   73 بـ  األولى  بالمرتبة  فازت 

االطار  باسم  يعرف  ما  في  ممثلة  سياسية 

التنسيقي المنافس لهذه الكتلة.

{  الحلبوسي يعلن استمرار التواصل مع الكتلة الصدرية

مستشارة األمين العام لألمم المتحدة:

المشاورات الليبية 
بالقاهرة تشهد تقدما

القاهرة - وكاالت - أكدت المستشارة 

المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة 

أن  ويليامز،  ستيفاني  ليبيا،  بشأن 

ومجلس  البرلمان  لجنتي  »مشاورات 

في  المنعقدة  الليبيين  الدولة 

المصرية«القاهرة»تشهد  العاصمة 

تقدما ملحوظا«. 

تصريحات  في  ستيفاني،  وقالت 

هي  »هذه  إن  لـ»عربي21«،  خاصة 

الجولة األخيرة للمشاورات الدستورية 

يخرجوا  أن  األعضاء  على  لذا  الليبية 

العملية  ينظم  دستوري  بإطار 

هذه  جلسات  أولى  وأن  االنتخابية، 

الجولة حققت إنجازا وتقدما كونها تم 

التوافق فيها على عدة مواد«. 

في  األممية  المسؤولة  وأوضحت 

التوافق  »تم  أنه  الخاصة  تصريحاتها 

ألعضاء  المغلقة  الجلسة  خالل 

الدولة على  البرلمان ومجلس  لجنتي 

الليبي  الدستور  مسودة  من  مادة   43

عليها  المتفق  المواد  إلى  أضفناها  وإذا 

سيصل  السابقتين  الجولتين  خالل 

مجموعهما إلى 180 مادة«. 

القادمة،  الخطوة  عن  وبسؤالها 

حتى  إنجازه  تم  »ما  ويليامز:  قالت 

خطوة  وهو  مميزا  تقدما  يعتبر  اليوم 

دستوري  إطار  إلى  للوصول  تمهيدية 

متين وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق ما 

إجراء  من  الليبي  الشعب  إليه  يتطلع 

وهذا  وبرلمانية،  رئاسية  انتخابات 

هو األهم اآلن«..  وتابعت: »االنتخابات 

ماليين   3 حوالي  طموحات  تلبي 

مفوضية  في  سجلوا  ليبي  ناخب 

على  الماضي  العام  في  االنتخابات 

البالد،  في  انتخابات  تجرى  أن  أمل 

أن  االفتتاحية  كلمتي  في  طالبت  لذا 

يكون المجتمعون في القاهرة على قدر 

المسؤولية كون هذه الجولة تأتي في 

مرحلة مفصلية وأن األنظار كلها تتجه 

لمخرجات القاهرة«، وفق قولها.

لألسبوع الثاني على التوالي

الرئيس اللبناني ميشال عون:

بولندا تستقبل أكثر من »4« ماليين الجئ أوكراني

نأمل التوصل التفاق لتسمية رئيس للحكومة

السلطات  أعلنت  قنا-  وارسو- 

عن  يزيد  ما  استقبلت  أنها  البولندية 

منذ  أوكرانيا  من  الجئ  ماليين  أربعة 

بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت وسائل إعالم بولندية نقال عن 

الحدود  حرس  وكالة  من  صادر  بيان 

ماليين   4 استقبلت  أنها  البولندية، 

و21 ألف الجئ من الفارين من أوكرانيا 

البالد  في  العسكرية  األوضاع  بسبب 

أشارت  كما  الماضي،  فبراير   24 منذ 

الجئ  و500  ألفا   21 استقبلت  أنها  إلى 

في  و900  ألفا   24 مقابل  األحد،  أمس 

اليوم السابق له.

قد  كانت  بولندا  أن  بالذكر  جدير 

مشروع  الماضي  مارس  في  مررت 

قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق 

من  الفارين  األوكرانيين  لالجئين 

اإلقامة  على  الحصول  تشمل  بالدهم 

وخدمات  الصحية  والرعاية  والتعليم 

اجتماعية.

التدفق  هذا  مثل  أوروبا  تشهد  ولم 

السريع لالجئين منذ الحرب العالمية 

اإلنسانية  المنظمات  تقدر  إذ  الثانية، 

واإلغاثية أن نسبة النساء واألطفال من 

 90 تناهز  األوكرانيين  الالجئين  عدد 

بالمائة.

اللبناني  الرئيس  أكد  قنا-  بيروت- 

المسار  أن  عون  ميشال  العماد 

بعد  سيستمر  البالد  في  الدستوري 

إجراء  خالل  من  النيابية،  االنتخابات 

اتفاق  إلى  تفضي  نيابية  استشارات 

لتسمية رئيس جديد للوزراء وتكليفه 

أمله  عن  معربًا  الحكومة،  بتشكيل 

وقت  أسرع  في  ذلك  يتحقق  أن  في 

ممكن نظرًا لالستحقاقات التي تنتظر 

الحكومة الجديدة. 

استقباله  خالل  عون،  وأضاف 

المنّسقة  فرونيسكا  جوانا  السيدة 

لبنان،  في  المتحدة  لألمم  الخاصة 

شهدت  النيابية  االنتخابات  أن 

تجاوز  أبرزها  للقوانين،  انتهاكات 

المالية  للسقوف  المرشحين  بعض 

أصوات  شراء  إلى  إضافة  المحددة، 

الدوائر..  من  عدد  في  الناخبين 

المحليين  المراقبين  أن  موضحا 

العملية  مسار  تابعوا  والدوليين 

الممارسات  هذه  ووّثقوا  االنتخابية 

التي  التقارير  في  حاضرة  وستكون 

يمثلونها  التي  للجهات  سيرفعونها 

وللمراجع القضائية المختصة.

بيروت  إن  عون  قال  أخرى،  جهة  من 

هوكستين،  آموس  السيد  ستبلغ 

الوسيط األميركي في المفاوضات غير 

البحرية  الحدود  لترسيم  المباشرة 

من  بموقفها  اإلسرائيلي،  الكيان  مع 

الستئناف  المقدمة  المقترحات 

المفاوضات، وبما يحفظ حقوق لبنان.

عون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  وعّبر 

للتهديدات  بالده  رفض  عن  أمس، 

تصاعد  خلفية  على  اإلسرائيلية، 

ترسيم  بشأن  البلدين  بين  التوتر 

الحدود البحرية.

برلمانيًا  وفدًا  لقائه  خالل  ذلك  جاء 

بيروت  شرق  الرئاسة  مقّر  في  لبنانًيا 

اإلعالمي  للمكتب  بياٍن  بحسب 

»العدو  أن  إلى  عون  ولفت  للرئاسة.. 

للقوانين  خالفًا  يتصّرف  اإلسرائيلي 

سكوت  مستغاًل  الدولية،  والقرارات 

انتهاكاته  عن  الدولي  المجتمع 

لقرارات مجلس األمن«.

{  ستيفاني ويليامز

السويد اتخذت خطوات 
مهمة لتلبية اشتراطات تركيا

ستوكهولم - قنا - قال السيد ينس 

ستولتنبرغ األمين العام لحلف شمال 

األطلسي )الناتو(، إن السويد اتخذت 

خطوات مهمة لتلبية االشتراطات التي 

وضعتها تركيا للموافقة على انضمام 

ستوكهولم إلى )الناتو(.

 وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مع 

السيدة ماجدالينا أندرسون رئيسة الوزراء 

السويدية: »أرحب بالخطوات التي بدأت 

السويد بالفعل اتخاذها لتغيير تشريعاتها 

الخاصة بمكافحة اإلرهاب، وبأن السويد 

ستضمن أن يعبر اإلطار القانوني لتصدير 

األسلحة عن الوضع المستقبلي كعضو في 

حلف األطلسي مع التزامات جديدة تجاه 

الحلفاء«. وتابع: »هاتان خطوتان مهمتان 

لمعالجة المخاوف التي أثارتها تركيا«.. 

مشيرا إلى أن الهدف هو انضمام السويد 

وفنلندا إلى حلف األطلسي »في أقرب وقت 

ممكن«..  من جانبها، قالت رئيسة وزراء 

السويد إن بالدها غيرت قوانينها الخاصة 

باإلرهاب، وهي بصدد زيادة تشديدها.

 وأضافت »اعتبارا من األول من يوليو، ستكون 

لدينا أيضا تشريعات أقوى فيما يتعلق 

بمكافحة اإلرهاب. لذلك ال توجد شكوك 

هنا إزاء مدى القوة التي تتعامل بها السويد 

مع اإلرهاب واستعدادها للمساهمة في 

مكافحته«. وتقدمت السويد وفنلندا بطلبين 

لالنضمام إلى حلف شمال األطلسي )الناتو( 

الشهر الماضي، لكنهما لقيتا معارضة من 

تركيا.

تعليق العمل في المحاكم التونسية

األمم المتحدة تطالب الكيان اإلسرائيلي بالتحقيق في قضايا القتل المتورط فيها

الهياكل  تنسيقية  أعلنت   - قنا   - تونس 

القضائية في تونس تمديد اإلضراب وتعليق 

والمالية  اإلدارية  المحاكم  بجميع  العمل 

من  بداية  جديد  أسبوع  لمّدة  والعدلية 

الرئيس  إعفاء  على  احتجاجا  وذلك  األمس، 

التونسي قيس سعيد 57 قاضيا من العمل. 

وأوضحت التنسيقية، في بيان مشترك حمل 

القضائية،  النقابية  الهياكل  رؤساء  توقيع 

تفاعل  »عدم  خلفية  على  يأتي  القرار  هذا  أن 

تحركات  مع  العدل  ووزارة  الجمهورية  رئاسة 

القضاة ومع األزمة المستفحلة وعدم التراجع 

 »35 عدد  المرسوم  وإلغاء  العزل  قرارات  عن 

مباشرة  قاضًيا   57 إعفاء  بمقتضاه  تم  الذي 

من الرئيس التونسي قيس سعيد »، وفق ما 

ورد في نص البيان.

العليا  الهيئة  مجلس  صادق  أخرى،  جهة  من 

أمس،  تونس  في  لالنتخابات  المستقّلة 

الترتيبي  القرار  على  أعضائه،  وبإجماع 

المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة 

في حملة االستفتاء على دستور جديد للبالد. 

الجديدي  ماهر  الهيئة  رئيس  نائب  وأوضح 

المشروع  هذا  أّن  المجلس  اجتماع  خالل 

من   116 الفصل  تطبيق  إطار  في  يتنّزل 

المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح 

واتمام القانون األساسي المتعلق باالنتخابات 

التي  القانونية  اللجنة  أّن  وبّين  واالستفتاء.. 

تولت هذا المشروع ارتأت ضرورة اعتماد مبدأ 

األفراد  بين  للجميع  المفتوحة  المشاركة 

واألشخاص الطبيعيين من أحزاب وجمعيات 

المنظمات،  من  وغيرها  وشبكات  وائتالفات 

وغير  سليما  األفراد  نشاط  يكون  أن  شريطة 

مبدأ  تكريس  إلى  يهدف  وأن  للقانون  مخالف 

المواطنة .

األممية  المفوضة  دعت  األناضول-   - جنيف 

أمس،  باشيليت،  ميشيل  اإلنسان  لحقوق 

إسرائيل للتحقيق في ممارسات قواتها وجميع 

قضايا القتل المتورطة فيها.

للجلسة  االفتتاحي  خطابها  خالل  ذلك  جاء 

الصيفية لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

نيتها  عدم  عن  أيضا  أعلنت  حيث  المتحدة، 

الترشح لوالية جديدة مدتها 4 سنوات لرئاسة 

المفوضية بعد انقضاء واليتها الحالية في 31 

أغسطس المقبل.

إسرائيل  تصريحاتها  في  باشيليت  وحثت 

على »فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية 

عاقلة«  أبو  شيرين  الفلسطينية-األميركية 

برصاص  الماضي  مايو  في  استشهدت  التي 

قوات االحتالل اإلسرائيلي.

من جهة أخرى، أصيب فلسطيني بالرصاص 

الحي خالل مواجهات مع قوات االحتالل بالضفة 

الغربية، فيما اعتقل 10 آخرون .

وذكرت مصادر أمنية لوكالة األنباء الفلسطينية 

»وفا« أن قوات االحتالل خالل اقتحامها لحي »أم 

الرصاص  أطلقت  البيرة  في مدينة  الشرايط« 

صوب  للدموع  المسيل  الغاز  وقنابل  الحي 

الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة فلسطيني 

بالرصاص وتم نقله للمستشفى. كما أضافت 

في  اعتقلت  االحتالل  قوات  أن  ذاتها  المصادر 

أن داهمت  المدينة شابين فلسطينيين بعد 

منزلي ذويهما وفتشتهما.

االحتالل  قوات  اعتقلت  نابلس،  وفي 

فلسطينيين بينهما أسير محرر، كما اعتقلت 

أسيرين محررين آخرين جنوب جنين.



لم تكن مبشرًة بدايُة الحوار السوداني الذي انطلق 

في الخرطوم األربعاء الماضي، برعاية األمم المتحدة 

وشركائها اإلقليميين في الخرطوم، إذ قاطعه أغلب وأهم 

معارضي الوضع القائم وأهمهم، بينما شاركت فيه 

القوى األقرب للنظام. واألصل في الحوار أن يكون بين 

المتحاربين أو المتخاصمين، وليس بين المتوافقين! في 

المقابل، كّل بدائل الحوار هي في العادة األسوأ. ولعلها 

مفارقة أّن عسكر السودان الحاكمين رّحبوا بالحوار الذي 

يرفضه المعارضون، بخالف ما عليه الحال في معظم 

الدول العربية واألفريقية المضطربة. 

أما المفارقة األخرى، فإّن بعثة األمم المتحدة في السودان، 

التي يعارض العسكر وحلفاؤهم وجودها كانت من تبّنى 

الحوار مع شركائها في منظمة تعاون دول شرق أفريقيا 

)إيغاد( واالتحاد األفريقي. 

من تجربتي الطويلة في الحوارات السودانية، فإّن أقرب 

حكمة ُتستنتج أّن من يرفض الحوار في وقت بعينه 

يضطّر، في الغالب، إلى القبول به تحت ظروف أصعب، 

ويقبل بأقل كثيرًا مما كان يطمع فيه. وكانت آخر هذه 

التجارب الحوار الذي كلفني المركز العربي لألبحاث 

ودراسة السياسات باإلشراف عليه، وعقد في منتصف 

فبراير 2019، أي بعد أقل من شهرين على تفجر ثورة 

ديسمبر، واستمّر يومين في الدوحة. فقد طرحت فيه 

مبادرة ملخصها أن يعلن الرئيس عمر البشير قرارًا 

بعدم الترّشح لالنتخابات المتوقعة في 2020، ويتفاوض 

لتشكيل حكومة مقبولة من المعارضة، تقوم بإدارة فترة 

انتقالية مدتها ثالث سنوات. في هذه الفترة، يسمح 

لكّل األحزاب السياسية بالعمل، وتضمن حرية اإلعالم 

والعمل المدني، ويتم التوافق على دستور جديد، وقانون 

انتخابات ولجنة انتخابية متفق على كفاءتها وحياديتها، 

تمهيدًا لالنتقال إلى نظام ديمقراطي كامل. رفض ممثلو 

النظام )غير الرسميين طبعًا، فلم توّجه الدعوة إلى 

أطراف رسمية( المقترح، حيث كانوا في غاية االستخفاف 

باالحتجاجات التي رأوها وقتية وضعيفة، وال تمثل تهديدًا 

للنظام. أما المعارضون، وهم جل الحضور، فكانت فكرة 

الحوار مع النظام بأي مستوى مرفوضة عندهم تمامًا، 

وكانوا يتمّسكون بشعار »تسقط بس«.

لم يمِض شهران إاّل كان البشير وأركان نظامه في 

السجن، ولم يمِض شهران آخران إاّل والمعارضة ضحية 

مجزرة بشعة، ثم، األسوأ، لم يمِض شهران آخران إاّل 

وّقع المعارضون اتفاق مشاركة في الحكم مع المتهمين 

بالمجزرة، فال جدال أّن الخيار الذي طرح في حوار فبراير 

كان أفضل بكثير للجميع، وللوطن، مما تبع... وال يستند 

حكمنا بأفضلية الحوار على هذه الحالة، بل إّن التجربة 

اإلنسانية كلها تشير في هذا االتجاه.

وبحكم متابعتي اللصيقة مسارات السالم السودانية، 

خصوصًا مسار الجنوب، يمكن تعميم هذا االستنتاج. 

وأذكر هنا أنني كنت طرفًا في أول مبادرة سودانية 

خالصة في مجال السالم، وذلك عبر لقاء جمعني مع 

الصديقين، فرانسيس دينق وبونا ملوال، في أتالنتا في 

يناير/ كانون الثاني 1992. بادر فرانسيس بنقاش أّدى 

إلى توافق ثالثتنا على صيغٍة تحّدد نقاط توافق يمكن أن 

تطلق عملية سالم سودانية - سودانية. وبالفعل، عكفنا 

عدة أيام على صياغة ورقة من صفحتين، أرسلناها إلى 

الحكومة في الخرطوم. وبعدما تلقينا موافقة مبدئية من 

الحكومة على الوثيقة، سافر فرانسيس وبونا إلى نيروبي 

في مارس/ آذار، حيث التقيا زعيم الحركة الشعبية، 

العقيد جون قرنق. وبحسب فرانسيس، رفض قرنق 

مجرد االطالع على الورقة، وطرحها جانبًا، قائاًل إّن الوقت لم 

يكن مناسبًا للتفاوض، بسبب ضعف الحركة الشعبية 

وانقسامها، وإّن الحكومة تريد من الطرفين التنافس حول 

»الفتات« الذي تلقيه إليهما.

وحتى ال يكون حديثنا هذا من العموميات، فإننا نعيد 

نصح كل فصائل السودانيين وطبقاتهم بما نصحنا 

به البشير ومعارضيه في فبراير 2019: فليفعل الفريق 

عبد الفتاح البرهان ومجموعته )أو الجيش السوداني 

ككل( ما لم يفعله البشير: إطالق فترة انتقالية جديدة، 

ال تزيد عن عامين هذه المّرة. يتولى الجيش فيها سلطة 

شكلية، تشبه نظام سوار الذهب عام 1985، وتقودها 

حكومة وحدة وطنية ال ُتقصي أحدًا. يجب أاّل ينشغل 

حكام الفترة االنتقالية بأي تنازع سياسي، أو عمليات 

انتقامية، وال ينخرطون في مشاريع كبرى. بل يجب 

أن يكون هّمهم معالجة القضايا االقتصادية واإلنسانية 

الملّحة، وبناء المؤسسات، بداية بلجنة االنتخابات 

وقانونها، ثم الدستور االنتقالي. )وبهذه المناسبة، دستور 

2005 االنتقالي هو أفضل نقطة بداية، فقد ارتضاه كّل 
السودانيين وقتها، ودعمه العالم كله، وساهمت الدول 

الكبرى واألمم المتحدة في صياغته(. وكما ذكرنا، 

في مّرة سابقة، يجب أن يكون بناء المؤسسات بروح 

المعارضة، وهدفه ليس تكريس السلطة، وإنما ضمان 

حق المعارضة وأمنها، فال تدري أي جماعٍة متى ستكون في 

المعارضة!

العجز على التالؤم مع متطلبات التغيير الذي حدث 

بعد فبراير 2011، ربما ُيفّسر، إلى حّد ما، في رأيي، 

حالة عدم التوازن التي يمر بها المجتمع الليبي على 

المستويات والقطاعات الحياتية كافة، وما نجم عنها 

من حروب وآالم ودمار، وتمّزق في النسيج االجتماعي، 

وانتشار التطرف الديني، وظهور دعوات تطالب 

باالنفصال والتقسيم.. إلخ.

ولتفسير ما حدث، يمكن القول إّنه إذا كانت الحاجة 

إلى التغيير ضرورية الستمرار الحياة في مجتمع 

إنساني وتطوره، على وجه العموم، فهذا ال يعني 

أن تلك الخطوة الطموحة إلى حياة مختلفة وأكثر 

إنسانية ستكون سهلة، وفي االتجاه المرغوب، وبال 

مضاعفات جانبية. 

الحلول غير الجادة، أو باألحرى التلفيقية، التي تحاول 

األمم المتحدة منذ أعوام تقديمها للوصول بالصراع 

الليبي إلى تسوية سياسية تتيح فرصة لوجود 

استقرار، يهيئ المجتمع لمرحلة جديدة، وميثاق 

اجتماعي جديد، قائم على التوافق، أثبتت فشلها. 

آخرها اتفاق جنيف الذي أوصل البالد إلى طريق 

مسدود، وفاقم من حّدة التوتر السياسي والعسكري 

الذي يخّيم حاليًا. واألسباب وراء ذلك عديدة.

ومن الطبيعي أن يؤدي الفراغ السياسي واالنقسام 

والتجارب إلى تحويل أراضي البالد إلى مالجئ آمنة 

لحركات متطرفة، ويستقطب عصابات الجريمة 

المنظمة لغياب األمن ووجود بيئة مالئمة مفتوحة 

على قارتين، ويتوفر بها مستودع بشري هائل لتجنيد 

الكوادر، ويصير من غير الممكن على أي جهة رقابية 

أو أجهزة أمنية القيام بالمهام المنوطة بها، لعجزها 

عن مصارعة الجماعات المسلحة المتنافسة 

على السلطة والثروة والنفوذ، الرتباط أغلبها بتلك 

العصابات. وفي خضم الفوضى السائدة، يقع على 

عاتق المواطن العادي تحمل أعباء المعاناة، يومًا 

بيوم.

يحدث كل ذلك أمام أنظار دول العالم األخرى، وتكتفي 

بدور المتفرج، أو تتحول إلى ناصح قلق ومن بعيد. 

وال تتحرك فعليًا بالتدخل إال في الحاالت ذات الصلة 

بأمنها القومي. وعلى سبيل المثال، تدخل قوات 

أفريكوم األميركية عسكريا بضرب مواقع للمتطرفين 

اإلرهابيين أو اغتيال قياداتهم. وبمجرد انتهاء المهمة، 

تعود إلى قواعدها. واالدعاء برغبة تلك األطراف الدولية 

في ترك األمر لليبيين، وعدم التدخل في شؤونهم حق 

أريد به باطل، 

وفي الحقيقة، فإن إمكانية وصول الليبيين بأنفسهم 

إلى حل لألزمة ممكنة نظريًا، لكن عمليًا تتطلب 

ضرورة رفع القوى األجنبية المتورطة في الصراع 

الليبي أياديها، وهذا واقعيًا وفعليًا غير ممكن من دون 

ضغوط دولية، مما يعني -حرفيًا- استمرار دوامة 

العنف والفوضى.
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المستقبل 
المجهول

د. محمد توفيق عالوي

وزير عراقي سابق

لقد أصبت كما أصيب أغلب أبناء وطننا 

بصدمة قوية بعد قرار السيد مقتدى الصدر 

باستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس 

النواب العراقي، هذه الخطوة التي يمكن أن 

تدفع البلد باتجاه مستقبل مجهول وفوضى 

عارمة ال يعلم تداعياتها إال الله.. وتعمقت هذه 

الصدمة عندما تعاملت الكثير من األطراف 

السياسية مع هذا الحدث الكبير كأمر واقع، 

بل بدأت بوادر تشخيص البدالء عن النواب 

المستقيلين غير عابئين بالعواقب الوخيمة 

لمثل هذا المسار الخطير.

على إثر هذا الحدث أتوجه إلى سماحة 

السيد مقتدى الصدر إلعادة النظر بهذه 

الخطوة الخطيرة، وأقول إن هذه الخطوة قد 

تصب لمصلحة التيار في زيادة كسب تأييد 

الشارع الرافض للعملية السياسية وللكثير 

من السياسيين لمصلحة التيار، ولكن يقينًا 

هذا الحدث الجلل سيعرض العراق إلى خطر 

جسيم، ولقد عهدنا منكم المواقف الشجاعة 

لمصلحة البلد في الماضي عند تعارض 

مصلحة التيار مع مصلحة العراق.

كما أتوجه إلى اإلطار التنسيقي وأقول لهم إن 

الكرة اآلن في ملعبكم، وأنتم تقدرون خطورة 

الموقف ووضع البلد والمستقبل المجهول 

والخطير الذي يمكن أن يواجه البلد في 

حالة انسحاب التيار الصدري من العملية 

السياسية، المطلوب منكم السعي الحثيث 

للوصول إلى كلمة سواء مع سماحة السيد 

مقتدى الصدر، فهذه هي الفرصة األخيرة 

إلنقاذ البلد.

كما أتوجه إلى مقام المرجعية الرشيدة 

وسماحة آية الله العظمى السيد علي 

السيستاني دام ظله وأقول: أنتم أعرف 

بالواقع وبالتفاصيل ودقائق األمور، وكما 

تعلمون فإن البلد بلغ تخوم شفا جرٍف 

هاٍر مع خطورة أن ينهار العراق إلى مهاوي 

سحيقة آملين من سماحتكم التدخل 

فانتم المالذ األخير إلنقاذ البلد من مستقبل 

خطير ومجهول.. ليس لنا إال أن ندعو الله 

أن يكشف هذه الغمة فهو نعم المولى ونعم 

النصير.

الفراغ السياسي الليبي

جمعة بوكليب
كاتب عربي

عبد الوهاب األفندي
كاتب وأكاديمي سوداني

استقبل حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير 

البالد المفدى، في مكتبه بالديوان 

األميري، صباح أمس، دولة السيد 

نيكول باشينيان، رئيس وزراء 

جمهورية أرمينيا، والوفد المرافق، 

بمناسبة زيارته للبالد.

جرى خالل المقابلة استعراض 

عالقات التعاون بين البلدين وآفاق 

تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى 

مناقشة أبرز المستجدات اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

وعقد معالي الشيخ خالد بن خليفة 

بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

صباح أمس، بالديوان األميري، 

جلسة مباحثات رسمية مع دولة 

السيد نيكول باشينيان رئيس 

وزراء جمهورية أرمينيا.

تم خالل الجلسة بحث العالقات 

الثنائّية بين البلدين، ودفعها نحو 

آفاق أرحب في شتى المجاالت، 

السيما في المجاالت االقتصادية، 

والتجارية، والّصحة، والّتعليم 

واألمن الغذائي، كما تم مناقشة 

آخر التطورات اإلقليمية والدولية 

محل االهتمام المتبادل.

وعقب الجلسة، شهد معالي رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

ودولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا 

التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن 

إجراء المشاورات السياسية حول 

القضايا ذات االهتمام المشترك، 

ومذكرة تفاهم للتعاون والتبادل 

اإلخباري المشترك بين وكالة 

األنباء القطرية، ووكالة األنباء 

األرمينية، واتفاقية توأمة بين 

بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية 

مدينة يريفان في جمهورية أرمينيا، 

واتفاقية للتعاون المشترك في 

مجاالت الصحة، واتفاقية للتعاون 

في مجال التعليم والتعليم العالي 

والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم 

للتعاون في مجالي السياحة 

وفعاليات األعمال، واتفاق تعاون 

بين كل من جامعة قطر وجامعة 

والية يريفان.

العالقات القطرية - األرمينية 

قوية ومتنامية، تعززها الرغبة 

المشتركة في دفعها نحو آفاق 

أرحب، وهي تقوم على االحترام 

والمصالح المشتركة والرغبة 

األكيدة بتطوير التعاون الثنائي، 

الذي شهد باألمس دفعة مهمة، عبر 

توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات 

التفاهم في مجاالت متعددة تؤكد 

جميعها الرغبة في دفع هذه 

العالقات إلى مستوى طموحات 

شعبينا وبلدينا الصديقين.

عالقات 
متنامية

بين الحوار واالقتتال في السودان

مخاطر المجاعةعواقب وخيمة تورط االحتالل
سلطت وكالة »بلومبيرغ« الضوء على التداعيات والمخاوف 

التي قد تنشأ جراء منح أوكرانيا العضوية الكاملة في 

االتحاد األوروبي وما سيخلقه ذلك من مشاكل للتكتل قد 

تؤدي إلى القضاء عليه.

وبحسب الوكالة: »إن منح العضوية الكاملة ألوكرانيا اآلن 

من شأنه أن يخلق العديد من المشاكل الجديدة لالتحاد 

األوروبي لدرجة أنه قد يقضي على الكتلة، أو حتى تتفكك. 

ينطبق نفس التحذير على قبول مولدوفا أو جورجيا، 

وحتى ألبانيا ومقدونيا الشمالية ودول البلقان األخرى 

الموجودة بالفعل في قائمة االنتظار«. 

} )بلومبيرغ(

نشرت صحيفة الفاينانشيال تايمز تحليال إلميكو تيرازونو 

وكاميال هودجسون بعنوان »حرب أوكرانيا تزيد من حدة 

الجدل حول استخدام المحاصيل من أجل الطاقة«. ويقول 

الكاتبان إن االرتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بسبب 

الحرب في أوكرانيا أدى إلى زيادة مخاطر المجاعة، مما زاد 

الضغط على منتجي الوقود منخفض الكربون المشتق من 

المحاصيل وأثار جداًل حول »الغذاء مقابل الوقود الحيوي«. 

ويقول الكاتبان إنه في الوقت الحالي تطالب بعض 

شركات األغذية بتخفيف التفويضات لمزج الوقود الحيوي 

في البنزين والديزل لزيادة إمدادات الحبوب والزيوت 

النباتية العالمية.

قالت صحيفة »واشنطن بوست« إنها أجرت تحليال 

للكيفية التي قتلت فيها الصحفية الفلسطينية-

األميركية شيرين أبو عاقلة، مؤكدة أن جنديا إسرائيليا 

هو من قتلها. وأضافت »أن شيرين كانت ترتدي خوذة 

وسترة مكتوبا عليها )صحافة(«، وظلت مع فريق العمل في 

المكان 10 دقائق للتأكد من تحديد الجنود اإلسرائيليين 

لهم أنهم صحفيون.  وقال علي السمودي الصحفي 

بالجزيرة: »كنا متأكدين من عدم وجود مسلحين 

فلسطينيين وال تبادل بإطالق النار أو مواجهات مع 

اإلسرائيليين« .
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عباس لبلينكن: األوضاع قد تتجه إلى التصعيد

إحباط فلسطيني من سياسة واشنطن
»أكسيوس«  موقع  كشف   - األناضول   - الله  رام 

تسود  السخط  من  حالة  أن  الخميس،  األميركي، 

إدارة  سياسة  تجاه  الفلسطينية،  القيادة  أوساط 

الرئيس األميركي جو بايدن.

عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  إن  الموقع  وقال 

أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  مع  اتصال  في  قال 

بلينكن، إنه »محبط من سياسة بايدن«.

هذه  »انتهيت..  الموقع:  وفق  لبلينكن،  عباس  وأضاف 

هي النهاية«، وإنه إذا لم يتغير الوضع، فإن »األوضاع قد 

تتجه إلى التصعيد«.

السياسي،  األفق  غياب  من  الفلسطينيون  ويشتكي 

أي  الدولتين«، وغياب  وتنصل إسرائيل من مبدأ »حل 

العودة  على  إلجبارها  عليها،  دولية  أو  أميركية  ضغوط 

للمسار السياسي.

من  تصعيدا  الفلسطينية  األراضي  تشهد  كما 

اقتحامات  في  ذروته  بلغت  اإلسرائيلية،  السلطات 

وأداء  الماضية،  األسابيع  خالل  األقصى  المسجد 

واالعتداء  ساحاته،  في  يهودية  دينية  صلوات 

البناء  واستمرار  الفلسطينيين  المصلين  على 

االستيطاني.

كما تشهد مدن الضفة الغربية، اقتحامات شبه يومية 

اشتباكات  يتخللها  اإلسرائيلي،  الجيش  قبل  من 

تؤدي غالبا إلى مقتل وإصابة فلسطينيين.

أعلنت  الفلسطينيين،  لطمأنة  خطوة  أنه  يبدو  وفيما 

»وحدة  اسم  تغيير  عن  الخميس،  المتحدة  الواليات 

إلى  األميركية«،  السفارة  في  الفلسطينية  الشؤون 

»المكتب األميركي للشؤون الفلسطينية«.

وقالت إن المكتب، خالفا لوحدة الشؤون الفلسطينية، 

األميركية، سيرفع تقاريره  التي كانت تتبع للسفارة 

مباشرة إلى وزارة الخارجية األميركية.

إعادة فتح  قرر  األميركي جو بايدن، قد  الرئيس  وكان 

أغلقها  أن  بعد  بالقدس،  العامة  األميركية  القنصلية 

 ،2019 عام  ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس 

لكنه لم يحدد موعدا لتنفيذ القرار، وهو ما يثير سخط 

الفلسطينية. القيادة 

الملف  تجاه  بايدن  سياسة  إن  خبراء  ويقول 

الفلسطيني اإلسرائيلي، ال تختلف عن سابقه دونالد 

ترامب جوهريا، فكالهما منحازان إلسرائيل.

بين  القرارات  أهم  األناضول  ترصد  االطار  هذا  وفي 

السابق  والرئيس  بايدن،  جو  الحالي  الرئيس  إدارتي 

دونالد ترامب:

إدارة ترامب:

إدارته  اعتراف  ترامب  أعلن   ،2017 ديسمبر   6 في   -

»عاصمة  والغربي  الشرقي  بشقيها  بالقدس 

إلسرائيل« ؛ ونقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى 

القدس.

سفارتها  المتحدة  الواليات  نقلت   2018 مايو   14 في   -

فعلًيا من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وقف  ترامب،  إدارة  قررت   2018 سبتمبر   1 في   -

الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  إلى  دعمها  كامل 

)أونروا(. الفلسطينيين 

- في 25 أغسطس 2018 قرر ترامب وقف الدعم المالي 

المقدم إلى السلطة الفلسطينية.

- في 7 سبتمبر 2018 أعلنت وزارة الخارجية األميركية 

تقدمها  أن  المقرر  من  كان  دوالر،  مليون   25 حجبها 

مساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس.

األميركية  الوكالة  أوقفت   2019 فبراير  مطلع  في   -

لقطاع  المقدمة  المساعدات  جميع  الدولية،  للتنمية 

غزة والضفة الغربية.

إغالق  واشنطن  أعلنت   ،2018 سبتمبر  مطلع  في   -

وإغالق  لديها،  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مكتب 

الحسابات المصرفية للمنظمة وطرد السفير.

- في 15 سبتمبر 2018، أعلنت اقتطاع 10 ماليين دوالر 

من تمويل برامج شبابية فلسطينية.

- في 4 مارس 2019، أعلن عن دمج القنصلية األميركية 

مع السفارة بالقدس.

في  القرن«  »صفقة  ترامب  أعلن   2020 يناير   28 في   -

مؤتمر صحفي عقده بالبيت األبيض، والتي وتتضمن 

تربطه  أرخبيل  صورة  في  فلسطينية  دولة  إقامة 

غير  عاصمة  القدس  مدينة  وجعل  وأنفاق،  جسور 

مقسمة إلسرائيل.

 إدارة بايدن 

االنتخابات،  ترامب  بخسارة  الفلسطينيون  تفاءل 

إنه  االنتخابية  الحملة  خالل  قال  الذي  بايدن،  وفوز 

عبر  وإسرائيلية(،  )فلسطينية  الدولتين  خيار  يدعم 

المفاوضات، كما وعد بإعادة فتح القنصلية األميركية 

التحرير،  منظمة  مكتب  وفتح  الشرقية،  القدس  في 

عزم  ومعارضة  للفلسطينيين،  المساعدات  وإعادة 

إسرائيل ضم األراضي وبناء المستوطنات.

نقل  ترامب  قرار  عن  يتراجع  لن  إنه  قال  بايدن  لكن 

السفارة إلى القدس أو االعتراف بها عاصمة إلسرائيل.

إدارة  إن  الفلسطينيون  يقول  الحين،  ذلك  ومنذ 

تقديم  استئناف  باستثناء  بوعودها،  تف  لم  بايدن 

المساعدات المالية.

تخصيص  بايدن  إدارة  أعلنت   2021 أبريل   7 في   -

وتنموية  اقتصادية  مساعدات  دوالر  مليون   235
»أونروا«،  الالجئين  غوث  ووكالة  للفلسطينيين 

لقاح  لتوفير  تقديمها  سبق  مليونا   15 إلى  باإلضافة 

فيروس كورونا.

- في 15مايو تلقى الرئيس الفلسطيني أول اتصال من 

نظيره األميركي جو بايدن.

إن  األميركي  الرئيس  قال   2021 سبتمبر   21 في   -

»الحل  هي  سيادة  ذات  ديمقراطية  فلسطينية  دولة 

األفضل« لضمان مستقبل إسرائيل.

لكنه أضاف أن »التزام الواليات المتحدة بأمن إسرائيل 

لبس  ال  مستقلة  يهودية  لدولة  ودعمنا  فيه  جدال  ال 

فيه«.

الفلسطيني  الرئيس  التقى   2021 أكتوبر   5 في   -

محمود عباس، نائب مساعد وزير الخارجية األميركي 

مبعوث اإلدارة األميركية هادي عمرو.

هادي  عباس،  الرئيس  التقى   2022 مارس   22 في   -

مبعوث  األميركي  الخارجية  وزير  مساعد  نائب  عمرو 

اإلدارة األميركية، في رام الله.

بالسفارة  الفلسطينية  الشؤون  وحدة  أعلنت   -

مكتب  إلى  الخميس  )تحولت  القدس  في  األميركية 

بين  )جرى(  مثمرا  »نقاشا  أن  الفلسطينية(  الشؤون 

إسرائيليين  األعمال  قطاع  من  وقادة  عمرو  هادي 

وفلسطينيين«.

وتابعت في تغريدة: إن دفع عجلة التنمية االقتصادية 

والتحسينات الملموسة على المدى القريب وما بعده، 

الحرية  من  متساوية  إجراءات  لضمان  المفتاح  هما 

واألمن واالزدهار للجميع.

محمود  الفلسطيني  الرئيس  التقى  مارس   27 في   -

في  بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية  بوزير  عباس 

رام الله.

لدى  األميركي  السفير  قال  الماضي  مايو   5 في   -

األميركي،  »أكسيوس«  لموقع  نايدز،  توم  إسرائيل، 

أوضحوا  األميركية  باإلدارة  آخرين  ومسؤولين  إنه 

بناء  تعارض  اإلدارة  أن  اإلسرائيلية  للحكومة 

مستوطنات جديدة، كما أنهم طلبوا منها عدم المضي 

قدمًا في خططها.

أعمال  إدانة  بايدن،  الرئيس  تجنب  مايو   13 في   -

مراسم  خالل  اإلسرائيلية  القوات  ارتكبتها  التي  العنف 

عاقلة،  أبو  شيرين  الجزيرة  قناة  في  الصحفية  جنازة 

في مدينة القدس المحتلة.

- 9 يونيو 2022، قررت واشنطن تحويل وحدة الشؤون 

الفلسطينية في السفارة األميركية إلى مكتب الشؤون 

إلى  مباشرة  تقاريره  سيرفع  إنه  وقالت  الفلسطينية، 

وزارة الخارجية األميركية.

 * المالكي: ال نريد أن نصل إلعادة النظر في العالقة

2022 مع األناضول، قال  في حوار سابق أجراه في مايو 

بالده  إن  المالكي،  رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير 

التي  االلتزامات  بعض  في  تراجعا  هناك  أن  تشعر 

قطعتها إدارة بايدن. وأضاف: »ال نريد أن نصل لمرحلة 

أخرى  فرصة  نعطي  أن  نريد  العالقة،  في  النظر  إعادة 

بمكيالين  تكيل  ال  أنها  األميركية  اإلدارة  فيها  تثبت 

بالقضية  يتعلق  فيما  مختلفة  برؤية  تتعامل  وال 

بـ  األميركي  الموقف  الوزير  ووصف  الفلسطينية«. 

»الخجول والتقليدي«، وقال إن »الواليات المتحدة توفر 

الدرع الواقي إلسرائيل من المحاسبة والمساءلة«.

حالة استياء

الخبير  سويلم،  المجيد  عبد  يقول  السياق،  هذا  في 

من  حالة  فعليا  هناك  إن  الفلسطيني،  السياسي 

االستياء لدى السلطة الفلسطينية من سياسة اإلدارة 

كان  مرة،  غير  عباس  الرئيس  عنها  عبر  األميركية، 

آخرها ما نشره موقع »أكسيوس«.

ساكنا،  تحرك  لم  الحالية  »اإلدارة  لألناضول:  وأضاف 

وتراجعت  اإلسرائيلي،  الصهيوني  المشروع  وتتبنى 

عن وعود قطعتها للفلسطينيين«.

الملف  مع  تتعامل  بايدن  إدارة  أن  إلى  سويلم  وأشار 

المضي  على  الفلسطينيين  تحّث  حيث  بازدواجية، 

االنتهاكات  عن  الطرف  تغض  بينما  خطوات،  في 

والخطوات أحادية الجانب.

فتح  إعادة  من  بايدن  إدارة  يمنع  الذي  »ما  وقال: 

رفع  أو  الشرقية؟  القدس  في  األميركية  القنصلية 

منظمة التحرير عن قوائم اإلرهاب، بينما ترفع منظمة 

كاخ اإلسرائيلية؟«.

وتابع: »السياسة األميركية سواء في العهد الجمهوري 

والتضليل  المراوغة  أسلوب  تنتهج  الديمقراطي  أو 

الجمهوري  بين  جوهرية  فروق  ال  أنه  وبّين  والخداع«. 

فكري  حليف  الجمهوري  إسرائيل؛  تجاه  والديمقراطي 

حليف  الديمقراطيون  المقابل  في  وأيديولوجي، 

سياسي، وهذا ليس أقل أهمية«.

دونالد ترامب، وجو بايدن؟،  إدارة  الفرق بين  ما  وتابع: 

االختالفات في الدرجة وليس في النوع.

 خيبة أمل

الخليل  جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  ويرى 

القيادة  إن  الشوبكي،  بالل  الضفة(،  )جنوبي 

الفلسطينية أصيبت بخيبة أمل من إدارة بايدن بعد 

أن عّولت عليها لفتح مسار سياسي جديد مع الجانب 

اإلسرائيلي.

معني  غير  بايدن  أن  الواضح  من  لألناضول:  وقال 

بالتراجع عن الخطوات التي اتخذها ترامب.

وتابع: القيادة الفلسطينية بنت آماال بأن تلعب اإلدارة 

وااليفاء  السالم،  عملية  إحياء  إلعادة  دورا  األميركية 

الدور  في  تراجعا  وجدت  األرض  على  لكن  بالوعودات، 

األميركي.

وحتى  إلسرائيل،  منحاز  وسيط  الحالية  اإلدارة  وقال: 

دون ذلك، بينما اإلدارة السابقة كانت حليفا إلسرائيل 

وليست وسيطة.

ويقارن الشوبكي بين اإلدارتين بالقول: ال يوجد فروقات 

تمارس  أن  إما  األميركية  اإلدارات  كل  الحزبين،  بين 

على  وإجبارهم  للفلسطينيين،  كامل  ضبط  عملية 

مسارات معينة كما حصل في كثير من األحيان دون 

الفلسطينيين  إلهاء  يتم  أو  اإلسرائيليين،  على  ضغط 

بمسار تسوية لن يفضي لشيء.

وتابع: الفروقات داخلية، لكن في العالقات الخارجية ال 

تذكر الفروقات.
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وهي  المكاسب  هذه  عن  لألناضول،  خبراء  وتحدث 

االستقرار األمني، وحدة األراضي، إبعاد خطر اإلرهاب 

المواد  توفير  االنفصاليين،  اإلرهابيين  قبل  من 

الالزمة والضرورية، تحسين الزراعة واالقتصاد.

للسوريين  الطوعية  اآلمنة  العودة  تشجيع  وأيضا 

تمكين  الجوار،  دول  أمن  ضمان  اإلعمار،  وإعادة 

عبر  الدولية  بالمفاوضات  يدهم  وتقوية  السوريين 

تقوية الموقف المحلي.

اآلمنة في سوريا هي مناطق عمليات »درع  والمناطق 

و»درع  السالم«  و»نبع  الزيتون«  و»غصن  الفرات« 

الربيع«، التي نفذتها قوات الجيش الوطني السوري 

»داعش«،  تنظيمي  ضد  التركي  الجيش  من  بدعم 

و»واي بي جي/  بي كي كي« اإلرهابيين، حيث توعد 

مرة  من  أكثر  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 

باستكمال تنفيذ هذه المناطق بعمق 30 كيلومترا.

 توحيد المناطق
الدكتور  العميد  العام لـ»حركة تحرير وطن«  القائد 

المناطق  »تعاني  لألناضول:  قال  حسون،  فاتح 

سكانية  كثافة  من  السوري  الشمال  في  المحررة 

أمنية  وتهديدات  باضطرابات  الزيادة  هذه  وتترافق 

متعددة المصادر، إضافة للوضع االقتصادي المتردي 

بسبب الكثافة وضيق المساحة المزروعة«.

وأضاف: »يتطلع السوريون في هذه المناطق بشوق 

تركية  عسكرية  عملية  حول  ترد  التي  األخبار  إلى 

مرتقبة يشارك بها الجيش الوطني السوري، ورغبة 

شديدة في تحقيقها، ألنها تفتح كثيرا من اآلمال حول 

إلى  البالد  وعودة  الشاملة  التحرير  عملية  في  البدء 

أيدي الشعب الذي يقرر بنفسه حكمها«.

وأفاد بأن »العملية المرتقبة تبشر في هذه المرحلة 

ومناطق  غرب،  شمال  مناطق  بين  االتصال  بإعادة 

إبعاد  إلى  يؤدي  الذي  األمر  وهو  سوريا،  شرق  شمال 

تنظيم »واي بي جي YPG« اإلرهابي )ذراع بي كي كي 

المناطق المحررة المجاورة للحدود  في سوريا(، عن 

التركية«.

وأردف: »هذا يخفف الكثير من حدة عمليات التنظيم 

وإنقاذ  تركيا،  داخل  وكذلك  سوريا  داخل  اإلرهابي 

الكثير من األرواح البريئة، وتحقيق األمن للسكان في 

سوريا وتركيا«.

 دعم اقتصادي
البديهي  »من  المكاسب:  عن  متحدثا  حسون  وتابع 

اإلشارة إلى أن السوري الموجود في المناطق المحررة 

في  وخاصة  الموارد  في  نسبي  شح  من  يعاني 

زيادة تدفق  قادرة على  التحرير  المحروقات، وعملية 

الحاصالت الزراعية، والتي ستنعكس مباشرة على 

الغذائية  االحتياجات  تأمين  في  السوري  المواطن 

بكلفة أقل«.

زيادة  فإن  المناطق  بعض  تحرير  »مع  أنه  وكشف 

حتمية ستحصل على المساحة المزروعة والمناطق 

توفر  على  إيجابا  ينعكس  ما  وهو  أيضا،  الرعوية 

المساحة  وزيادة  إنتاجها،  كلفة  وانخفاض  اللحوم 

يسمح  ما  أوسع،  بمساحة  التنقل  حرية  ستعطي 

بتوسيع دائرة البحث عن فرص العمل وتنوعها«.

متنفسا  ستخلق  الجديدة  »المساحات  وأردف: 

المهجرين  من  لكثير  تسمح  السكاني  للضغط 

أراضيهم  واستثمار  وقراهم  مدنهم  إلى  بالعودة 

هذه  في  جديدة  سكنية  وحدات  وتشييد  ومحالهم، 

خالل  تنامت  جديدة  أجياال  تستوعب  المناطق 

أخرى،  مناطق  من  المهجرين  وبعض  الثورة  مرحلة 

لالجئين  وآمنة  طوعية  عودة  في  يساعد  ما  وهذا 

السوريين«.

السوريين  األموال  رؤوس  أصحاب  من  »كثير  وزاد: 

يرغبون بتنفيذ مشاريع زراعية وإنتاجية وصناعية 

وطنهم،  بناء  في  منهم  واالستفادة  هؤالء  لتشغيل 

للقيام  جيدة  فرصة  ستكون  عودتهم  فإن  وبالتالي 

وتنعكس  عليهم  بالنفع  تعود  إنمائية  بمشاريع 

فرص  زيادة  خالل  من  السوريين  على  إيجابا  حتما 

العمل«.

 توفير األمن
من ناحيته، قال رئيس »جبهة تركمان باير بوجاق« 

عديدة،  فوائد  »هناك  إن  لألناضول،  جرن،  محمد 

توفر  ألنها  منها،  ومزيد  اآلمنة  المناطق  لتشكيل 

تهديدات  من  لتركيا،  وبالتأكيد  الجوار  لدول  األمن 

عمليات  من  بالحد  وتساهم  اإلرهابية،  التنظيمات 

النزوح داخل سوريا وباتجاه تركيا«.

للسوريين  الحماية  اآلمنة  المناطق  »توفر  وأضاف: 

التنظيمات  ومن  النظام  من  لظلم  تعرضوا  الذين 

الطوعية  بالعودة  المناطق  هذه  وتساهم  اإلرهابية، 

المنطقة وتوفر  الحفاظ على هوية  الواعية مع  اآلمنة 

لها المستقبل«.

المقيمين  جميع  هم  »المستفيدين  أن  على  وشدد 

االستثمار  في  الراغبين  األعمال  ورجال  هناك 

تشمل  أنها  يفترض  المنطقة  أن  خاصة  والتجارة، 

ينتجون  فيها  سوري  ماليين  خمسة  قرابة  وجود 

ويعملون بأمان«.

من  والمكاسب  الفوائد  من  »كثير  بالقول:  وختم 

إلى  بالنهاية  ستؤدي  اآلمنة  المناطق  تشكيل 

المساهمة مستقبال في أي عملية سياسية من مثل 

على  قياسا  ومثالية  نموذجية  المناطق  هذه  تبدو  أن 

بقية المناطق«.

 تمكين السوريين
عمران  »مركز  رئيس  قحف،  عمار  الدكتور  أما 

المناطق  »إنشاء  بأن  لألناضول،  فأفاد  للدراسات«، 

السياسي  السياق  ضمن  إليه  النظر  ينبغي  اآلمنة 

السياسية  العملية  ألن  سورية  نظر  وجهة  من  العام 

ما زالت متأزمة وما زال هناك رفض من كافة األطراف 

وخاصة من النظام وداعميه لحل سياسي حقيقي«.

وأضاف: »ما سبق يتزامن مع تقلص الدعم اإلنساني 

مختلف  في  والسوريين  للسكان  والطوارئ  اإلغاثي 

حوالي  يسكنها  اآلمنة  المناطق  وبالتالي  المناطق، 

ال  هؤالء  ماليين،   3 نحو  إدلب  وفي  سوري  مليوني 

بحاجة  وهم  الدولية،  التفاهمات  انتظار  يمكنهم 

العودة  ليستطيعوا  المؤقت  وطنهم  بناء  إلعادة 

السوريين  تمكين  هو  الفوائد  »أولى  وتابع:  الحقا«. 

أن  خاصة  المستقبلي،  التفاوضي  موقفهم  وتقوية 

الدعم الدولي في تقلص، فالسوريون بحاجة لخلق 

مناطق آمنة إلعادة الناتج المحلي واالقتصاد المحلي 

واالقتصادي  والسياسي  المحلي  الموقف  لتقوية 

واالجتماعي«.

لالستمرار  السوريين  تمكين  »كذلك  واستطرد: 

تحافظ  آمنة  منطقة  يتطلب  قدراتهم  وتطوير 

المحلي  االقتصاد  وتطوير  العلمية،  الكوادر  على 

آمنة،  منطقة  تتطلب  المنتجين  السوريين  وعودة 

الشمال  العشوائية في  المخيمات  والمتواجدون في 

كريمة  منازل  إلى  لينتقلوا  آمنة  منطقة  يحتاجون 

كثيرون  سوريون  »يوجد  بالقول:  وختم  بهم«.  تليق 

الشمال  في  األصلية  لمناطقهم  بالعودة  يرغبون 

القصف  آمنة من  السوري ولكن ذلك يتطلب منطقة 

وآمنة من أي انتهاكات«.

 مكاسب المنطقة اآلمنة
القانون  في  الباحث  الفرحان،  ياسر  المحامي 

المنطقة  مكاسب  عن  لألناضول،  تحدث  الدولي، 

اآلمنة بأنها تتوزع ضمن خمس حزم، وهي »مكاسب 

المفاوضات  طاولة  على  التوازن  تعيد  سياسية، 

السالم  يحقق  بما  السياسي  الحل  فرص  لدعم 

»هناك  وأضاف:  والمنطقة«.  سوريا  في  واالستقرار 

بي  جي-  بي  )واي  مليشيات  تمنع  أمنية،  فوائد 

من  االنفصالية  اإلرهابية  كي(  كي  بي  دي/   واي 

لتنفيذ  المناطق  تلك  أراضي  باستخدام  االستمرار 

تستهدف  اإلنسانية  ضد  وجرائم  إرهابية  أعمال 

التركي«.  القومي  األمن  وتهدد  سوريا  في  المدنيين 

الظروف  تهيئ  إنسانية،  مكاسب  »هناك  أن  وأكمل 

توفير  خالل  من  والنازحين،  لالجئين  طوعية  لعودة 

الكريم  العيش  وسبل  والصحة  التعليم  فرص 

»فوائد  إلى  وأشار  المناطق«.  الالئق في هذه  والسكن 

اجتماعية، حيث تعيد القيم وأواصر األلفة والمحبة 

نشر  مشاريع  إفشال  خالل  من  المناطق،  هذه  إلى 

والجريمة،  العنف  على  والتحريض  الكراهية  ثقافة 

وترتكب  التعليم،  في  مستهجنة  مناهج  وتفرض 

جرائم التهجير القسري لتغيير الديمغرافيا، وتمنع 

السالم واالستقرار والتنمية في المنطقة«.

وختم قائال: »المكاسب االقتصادية، التي توفر فرص 

والحيوانية،  والزراعية  النفطية  الثروات  استثمار 

من  اإلرهابية  المليشيات  وتمنع  الشعب،  لصالح 

واستخدامها  وتهريبها  السورية  الثروات  احتكار 

بأعمال مشبوهة«.

إسطنبول- محمد شيخ يوسف - األناضول - حدد خبراء سوريون 
معنيون، 8 مكاسب مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية لتشكيل 

المناطق اآلمنة في شمال البالد، معتبرين أنها تساهم في االستقرار 
وتحسن الوضع االقتصادي بتلك المناطق.
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أزمة عالمية تتفاقم

مصر تسعى لألمن الغذائي

صراع الغاز بين لبنان وتل أبيب

طلب  عون،  اللبناني ميشال  الرئيس  أن  إال 

بالمعطيات  تزويده  الجيش  قيادة  من 

اتخاذ  بعده  ليتسنى  والرسمية  الدقيقة 

وفق  األمر،  هذا  بخصوص  المناسب  القرار 

بيان.

»حزب الله« تهديدات 

تصعيد  نشوب  فرضيات  يعزز  ما 

الله«  »حزب  جماعة  تلويح  هو  عسكري، 

األسلحة  من  كبيرة  ترسانة  تمتلك  التي 

التنقيب  من  الشركات  بمنع  والصواريخ، 

لبنان  إعالن  بعد  إنما  إسرائيل،  لصالح 

موقف رسمي بشأن الحدود.

10 مايو الماضي، قال أمين عام »حزب  وفي 

العدو  أراد  »إذا  نصرالله:  حسن  الله« 

الثروة  استخراج  من  يمنعنا  أن  اإلسرائيلي 

لبنان،  جنوب  مقابل  والغازية  النفطية 

فنحن أيضًا قادرون أن نمنعه«.

منطقة متنازع عليها  وإسرائيل  لبنان  وبين 

الخرائط  بحسب  مربع،  كلم   860 تبلغ 

لدى  وإسرائيل  لبنان  جانب  من  المودعة 

غنية  المنطقة  هذه  وتعد  المتحدة،  األمم 

والغاز. بالنفط 

الصراع على حقل 
»كاريش«

اإلحداثيات  هذه  من  إسرائيل  وتتخذ 

الذي  »كاريش«  حقل  في  للتنقيب  ذريعة 

الخط  إنما ضمن  المنطقة،  يقع خارج هذه 

بيروت  وفد  يعتبره  الذي   29 رقم  الحدودي 

إبالغ  يجر  لم  لكن  لبنان،  حدود  المفاوض 

المتحدة رسميًا به. األمم 

تأتي هذه التطورات بعد نحو عام من توقف 

المباشرة بين بيروت وتل  المفاوضات غير 

عقد  بعد  البحرية،  الحدود  لترسيم  أبيب 

المتحدة  األمم  بعثة  مقر  في  جلسات   4
الناقورة  منطقة  في  )يونيفيل(  المؤقتة 

الحدودية.

فإن  ومحللين،  خبراء  وبحسب  لكن 

محصورة  تبقى  قد  التصعيد  احتماالت 

وليس  السياسية  المواقف  ضمن 

عسكري  تصعيد  أي  ألن  نظرًا  العسكرية، 

متوافر  غير  وهذا  إقليمي،  قرار  إلى  يحتاج 

حاليا، على حد قولهم.

عدم تثبيت حدود لبنان

قال  نجم،  وائل  السياسي  والمحلل  الكاتب 

لألناضول، إن إسرائيل استفادت من مسألة 

لدى  لبنان  كحدود   29 الخط  تثبيت  عدم 

األمم المتحدة، لذلك هي تريد أن تكرس أمرا 

واقعا عند تلك الحدود.

تدفع  قد  التطورات  هذه  أن  إلى  نجم  ولفت 

بالمسؤولين اللبنانيين إلى توقيع المرسوم 

بتعديل  يقضي  الذي   6433 رقم  الحكومي 

 29 إلى   23 الخط  من  البحرية  الحدود  خط 

في الخرائط المودعة لدى األمم المتحدة.

الجانب  لدى  يكون  أن  يمكن  ذلك،  عند 

مسألة  في  قانونية  حجة  اللبناني 

المفاوضات، وإرغام إسرائيل على عدم الحفر 

واإلنتاج من حقل »كاريش«.

لبنان »الرسمي« ال يملك 
قوة ردع كافية

استبعد نجم إمكانية اندالع حرب أو مواجهة 

عسكرية حاليا، ألن إسرائيل حريصة على 

الغاز وبيعه دون إحداث  أن تقوم باستخراج 

ضجة، وألن »الدولة اللبنانية رسميا ال تملك 

القوة الكافية والقدرة لفرض معادلة الردع«.

القوانين  إلى  ستلجأ  بالده  أن  إلى  ولفت 

ما  وغالبًا  المتحدة  لألمم  التابعة  الدولية 

تكون هذه القوانين لصالح إسرائيل.

 قواعد اشتباك جديدة

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

رئيس المجلس التنفيذي للجماعة، عندما 

طالب الدولة اللبنانية باعتماد خط حدودي 

بشكل رسمي وواضح للحدود البحرية سواء 

23 أو 29، بحسب نجم.
قليال  سيتريث  الله«  »حزب  أن  نجم  ورأى 

من  المفاوضات  من  مزيد  أمام  الباب  ويفتح 

يسمح  ال  بما  جديدة،  قواعد  فرض  أجل 

هذه  من  واإلنتاج  بالحفر  لإلسرائيليين 

الحقول النفطية.

في  التنفيذي  المجلس  رئيس  وقال 

إن  أمس،  الدين،  صفي  هاشم  الله«  »حزب 

وواضح  رسمي  بشكل  الدولة  من  »المطلوب 

المتنازع  المناطق  هي  وما  الحدود  تعلن  أن 

عليها، ليجتمع عندها اللبنانيون بمقاومتهم 

البحر  قلب  من  حقوقهم  ويأخذوا  وجيشهم، 

وعمقه، حتى إن أرادت أميركا أو لم ترد«.

وظلوا  اإلسرائيليون  يستجب  لم  إذا  أما 

يقدم  قد  عندها  اإلنتاج،  بخيار  متمسكين 

فرض  إطار  في  التحرك  على  الله«  »حزب 

قواعد اشتباك جديدة، لكن ذلك قد يؤدي إلى 

تدحرج األمور، بحسب نجم.

 قرارات إقليمية ودولية

توفيق  السياسي  المحلل  اعتبر  جهته،  من 

شومان، أن اندالع حرب في المنطقة بحاجة 

إلى قرارات إقليمية ودولية، وهذا غير متوافر 

حاليًا، لذلك يستبعد اندالع حرب جديدة.

به  تقوم  ما  إن  لألناضول  شومان  وقال 

هو  البحرية،  الحدودية  بالمنطقة  إسرائيل 

العودة  أجل  من  الضغط  عملية  إلى  أقرب 

للتفاوض وفرض شروط معينة على الجانب 

اللبناني.

شديدة  دولية  مراقبة  وجود  إلى  ولفت 

الجنوبية  الحدود  عند  للمستجدات 

خصوصًا  الفرنسيين  قبل  من  اللبنانية 

اعتقاده  عن  معبرًا  عمومًا،  األوروبي  واالتحاد 

بصدد  ليسوا  واألميركيين  األوروبيين  بأن 

تأجيج األمور ودفعها نحو الحرب.

الحرب آخر االحتماالت

أما المحلل السياسي أمين قمورية، فرأى في 

آخر  هو  الحرب  اندالع  أن  لألناضول،  حديثه 

االحتماالت.

الحكومة  اتخاذ  عدم  أن  قمورية  واعتبر 

اللبنانية موقفا حازما سياسيا ودبلوماسيا، 

مياهه  حدود  في  لبنان  حق  لتثبيت 

اإلقليمية، من شأنه أن يضعف موقف لبنان 

التفاوضي.

وهكذا، وبداًل من أن يفاوض لبنان على حقل 

»قانا«  حقل  على  يفاوض  قد  »كاريش«، 

الذي يقع ضمن الخط 23 المسجل كحدود 

وفق  المتحدة،  األمم  لدى  للبنان  بحرية 

قمورية.

بأنها  النفطية  ثروتهم  إلى  اللبنانيون  وينظر 

قد تشكل إنقاذا القتصاد بلدهم الذي يعاني 

من نحو عامين ونصف أزمة اقتصادية حادة 

في  وشح  ومعيشي،  مالي  انهيار  إلى  أدت 

الوقود واألدوية وسلع أساسية أخرى.

القاهرة- قنا- مع تفاقم أزمة الغذاء حول العالم 

وأوكرانيا،  روسيا  بين  الدائرة  الحرب  بعد 

اآلثار  تبنت مصر عدة إجراءات سريعة لتفادي 

الغذائي  األمن  وتحقيق  الحرب  لتلك  السلبية 

مواطنيها،  من  نسمة  مليون  مائة  من  ألكثر 

وذلك  العالم،  في  للقمح  مستورد  أكبر  كونها 

المحصول  هذا  استيراد  على  اعتمادها  بسبب 

بنسبة  الدولتين  هاتين  من  االستراتيجي 

2021، وفقا لبيانات  80 بالمائة خالل عام  بلغت 

واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 

المصري الصادرة في 25 فبراير الماضي.

فبراير   24 في  أوكرانيا  في  الحرب  اندالع  فمع 

خطة  تنفيذ  في  مصر  شرعت  الماضي، 

من  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  استراتيجية 

ركيزتين  على  قائمة  االستراتيجية  السلع 

مشروعات  إطالق  تسريع  هما:  أساسيتين 

قومية لإلنتاج الزراعي والحيواني، والبحث عن 

بدائل الستيراد السلع الغذائية االستراتيجية، 

اإلنتاج  زيادة  خالل  من  سواء  القمح،  السيما 

لروسيا  بديلة  بلدان  من  االستيراد  أو  المحلي 

وأوكرانيا. 

وفي هذا اإلطار، توسعت مصر في االعتماد على 

مشروعاتها المحلية لإلنتاج الزراعي والحيواني، 

مصر«  »مستقبل  مشروع  آخرها  كان  والتي 

لإلنتاج الزراعي الذي افتتح في 21 مايو الماضي، 

وتصدير  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  بهدف 

المستهدف  المساحة  خالل  من  الفائض، 

ألف  وخمسين  مليونا  تبلغ  والتي  استصالحها 

 2.2 الجديدة  الدلتا  مساحة  إجمالي  من  فدان 

مليون فدان.

لمحصول  خاصة  أولوية  المشروع  هذا  ويمنح 

ألف فدان   40 الذي يستحوذ على حوالي  القمح 

 350 حوالي  زراعة  المستهدف،  من  حيث  منه، 

القادمة،  السنة  خالل  القمح  من  فدان  ألف 

حوالي  يقارب  بما  العالمية  األزمة  لتغطية 

25 مايو  مليون طن من القمح، وفقا لما أعلن في 

الماضي.

 ولتحقيق استراتيجية األمن الغذائي في مصر، 

الزراعة  وزير  القصير  محمد  السيد  كشف 

افتتاح  خالل  كلمته  في  األراضي،  واستصالح 

مصر  تبني  عن  مصر«،  »مستقبل  مشروع 

ستة محاور رئيسية في هذا الشأن، تتمثل في 

جديدة  أراض  إضافة  خالل  من  األفقي  التوسع 

في ضوء الموارد المتاحة، والتوسع الرأسي من 

خالل استنباط أصناف عالية اإلنتاجية وتطبيق 

ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات 

المحمية، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، 

إلى جانب تدعيم الصحة النباتية والحيوانية، 

االستثمارات  بزيادة  الزراعي  القطاع  ودعم 

اإلنتاج  أنشطة  تدعيم  عن  فضال  له،  الموجهة 

الحيواني والداجني والسمكي، وتغيير األنماط 

االستهالكية كإحدى اآلليات لتخفيف الضغوط 

على الموارد.

األفقي  التوسع  مشروعات  أهم  أن  إلى  وأشار 

العمالق  الجديدة  الدلتا  مشروع  في  تتمثل 

تنمية  ومشروع  فدان،  مليون   2.2 بمساحة 

 1.1 بمساحة  الخير«  »توشكى  الوادي  جنوب 

ووسط  شمال  تنمية  ومشروع  فدان،  مليون 

سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية 

مليون   1.5 بمساحة  الجديد  المصري  الريف 

ببعض  أخرى  مشروعات  إلى  باإلضافة  فدان، 

بمساحة  الجديد  والوادي  الصعيد  محافظات 

650 ألف فدان.
تحركاتها  مصر  كثفت  السياق،  هذا  وفي 

االستراتيجية،  والسلع  القمح  توفير  لضمان 

زراعة  في  للتوسع  إجراءات  عن  أعلن  حيث 

العامين  خالل  فدان  مليوني  إلى  لتصل  القمح، 

صوامع  تجهيز  في  التوسع  مع  المقبلين، 

لتخزين القمح لزيادة مخزونها لفترة مستقبلية 

التوريد  حافز  تحديد  مع  أشهر،   6 عن  تقل  ال 

للموسم  المحلي  القمح  أردب  لسعر  اإلضافي 

على  المزارعين  لتشجيع  الحالي،  الزراعي 

توريد أكبر كمية ممكنة من القمح، إلى جانب 

والسلع  القمح  توفير  مصادر  تنويع  على  العمل 

االستراتيجية. 

السيد  يقول  اإلجراءات،  هذه  نتائج  وحول   

غرفة  رئيس  نائب  السالموني،  عبدالغفار 

المصرية،  الصناعات  باتحاد  الحبوب  صناعة 

نجحت  مصر،  إن  قنا،  القطرية  األنباء  لوكالة 

عن  الناتجة  الحبوب  نقص  أزمة  احتواء  في 

مصادر  تعدد  خالل  من  أوكرانيا،  في  الحرب 

دوليا  مصدرا   16 إلى   14 من  القمح  استيراد 

ومطابقة  الغذاء  صحة  وسالمة  للشروط  وفقا 

القمح  إنتاج  أن  إلى  الفتا  المصرية،  المواصفات 

إلى نحو  اآلن  المحلي للعام الحالي وصل حتى 

 6 إلى  الوصول  المستهدف  3.6 مليون طن، ومن 
ماليين طن.

مليون   15 نحو  تستهلك  مصر  أن  إلى  وأشار   

فإن  أزمة  ألي  تفاديا  وأنه  القمح،  من  سنويا  طن 

فدان  ماليين   4 لزراعة  خططا  وضعت  الحكومة 

قمح العام المقبل، لالقتراب من تحقيق االكتفاء 

هناك  أن  موضحا  المستهلك،  القمح  من  الذاتي 

إنشاء  وتوسعة  التخزين  سعة  بزيادة  خططا 

المستوى  عالية  قياسية  بمواصفات  الصوامع 

في غالبية المحافظات.

دول  من  حاليا  القمح  تستورد  مصر  إن  وقال   

األميركية،  المتحدة  الواليات  مثل  عديدة 

وأستراليا،  وبولندا،  وبلغاريا،  وروسيا، 

في  تنوعا  هناك  أن  يعني  مما  وكازاخستان، 

تفاهما  هناك  أن  إلى  مشيرا  االستيراد،  مصادر 

وتعاونا كبيرا بين كافة الوزارات المعنية فيما 

الذاتي  االكتفاء  وتحقيق  الغذاء  مجال  يخص 

في مصر.

القمح،  استيراد  مصادر  تنويع  جدوى  وحول 

المحصول  هذا  من  المحلي  اإلنتاج  وتعزيز 

الدين،  نور  نادر  الدكتور  يقول  االستراتيجي، 

القاهرة،  بجامعة  والمياه  األراضي  أستاذ 

العمومية  بالجمعية  االستراتيجي  والخبير 

لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، 

الحكومة  اتخذتها  التي  القرارات  إن  قنا،  لـ 

إيجابية للحد من  لها تأثيرات  المصرية كانت 

أوكرانيا،  في  الحرب  بعد  الحبوب  نقص  أزمة 

الماضي  مارس  في  الحكومة  قرار  بينها  ومن 

بإلزام المزارعين بتوريد القمح مع منحهم حوافز 

مليون   3.6 نحو  استالم  عن  أثمر  ما  وهو  لذلك، 

طن مؤخرا من القمح من المزارعين.

إلى ستة  الوصول  المستهدف هو  أن  إلى   ولفت 

ماليين طن من القمح المحلي هذا العام، لتكفي 

هذه الكمية لمدة خمسة أشهر، بما يمكن مصر 

من الوصول لمسافة قريبة من االكتفاء الذاتي، 

مشيرا إلى أن مصر لديها دائما احتياطات تكفيها 

لمدة ستة أشهر سواء من القمح أو الحبوب، كما 

الصفراء،  والذرة  األرز  من  ذاتي  اكتفاء  لديها 

من  الذاتي  االكتفاء  عن  فضال  الطعام،  وزيوت 

األسمدة.

الحكومة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  جانب  وإلى   

أن  الدين  نور  نادر  الدكتور  يرى  المصرية، 

من  مزيد  إلى  يتجه  قد  العالمي  المشهد 

أسعار  في  أزمات  إلى  تؤدي  قد  التي  التوترات 

القمح،  العالمية، وبالتبعية في أسعار  البترول 

أراضي  في  بالزراعة  االهتمام  يتطلب  الذي  األمر 

»الوفرة« كالسودان والعراق، على ضوء استيراد 

الدول العربية نحو 65 بالمائة من غذائها بقيمة 

في  التوسع  ضرورة  جانب  إلى  دوالر،  مليار   100
استثمار أراض للزراعة عبر االستئجار في بلدان 

في  التغير  انتظار  دون  واألرجنتين،  كالبرازيل 

ما  االعتبار  في  األخذ  مع  العالمية،  البورصات 

حدث من أزمات في عامي 2008، 2010.

الدكتور محمد فتحي  السياق، يقول   وفي هذا 

سالم، أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السادات 

المصرية، لـ»قنا« إن مصر نجحت في التعامل 

ساهمت  واقعية،  حلول  عبر  الحالية  األزمة  مع 

في توفير مخزون استراتيجي من القمح يكفيها 

حتى نهاية العام الجاري.

 ولفت في هذا الصدد إلى أن الحرب في أوكرانيا 

تزامنت مع موعد حصاد القمح المحلي في مصر 

بدءا من منتصف شهر أبريل وحتى شهر يونيو 

استراتيجي  مخزون  امتالك  عن  فضال  الجاري، 

أربعة  إلى  ثالثة  من  يكفي  الحصاد  هذا  قبل 

أشهر.

الحصاد  من  المتوفرة  الكمية  أن  وأضاف   

سنة  لنهاية  األقل  على  مهما  أمان  عامل  ستوفر 

المقبل  العام  بداية  مع  أنه  إلى  مشيرا   ،2022
لتشجيع  الحوافز  من  حزمة  هناك  ستكون 

هذا  توفير  أجل  من  القمح،  لزراعة  الفالحين 

الوصول  بهدف  االستراتيجي  المحصول 

توفير  مع  بالتزامن  المنشود،  الذاتي  لالكتفاء 

األمد  طويلة  خطط  عبر  االستراتيجية  السلع 

الساحة  على  والتوترات  المتغيرات  تراعي 

العالمية.

بيروت- األناضول- تتجه األنظار نحو حقول الغاز عند الحدود 
البحرية بين لبنان وإسرائيل، حيث تستعد األخيرة ألعمال 

الحفر واإلنتاج من منطقة تعتبر متنازعا عليها، ما ينذر 
باحتمال وقوع تصعيد في المنطقة.

التصعيد كان قد حذر منه وزير الدفاع اللبناني موريس 
سليم، األحد، عقب ساعات من وصول سفينة تابعة لشركة 

»إنرجين« تحمل منصة عائمة مهمتها استخراج الغاز من 
حقل »كاريش« النفطي لصالح إسرائيل.

وبحسب برلمانيين ووسائل إعالم لبنانية، فإن السفينة 
دخلت حقل  كاريش وتجاوزت الخط 29 الحدودي، األمر الذي 

يسمح لإلسرائيليين باستخراج الغاز خالل 3 أشهر.

سحب حرب جديدة
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تواصل فعاليات برنامج الرياضة للجميع الصيفي

للجميع  للرياضة  القطري  االتحاد  أطلقها  التي  الصيفي  للجميع  الرياضة  برنامج  فعاليات  تتواصل 

تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب بالتعاون مع أكاديمية نادي لوسيل الرياضية، حيث تقام فعالياتها 

بصالة لوسيل الرياضية بمعدل ثالث مرات في األسبوع أيام األحد والثالثاء والخميس وتختتم فعاليات 

المهرجان بحلول يوم 29 يونيو الحالي.

وتقام الفعاليات الرياضية من خالل التقسيم إلى فئتين: األولى تم تخصيصها لسن من ثالث إلى ست 

الرابعة وحتى الخامسة مساء، والثانية خاصة بفئة األطفال من سن  سنوات خالل الفترة من الساعة 

سبع سنوات وإلى تسع سنوات من الخامسة والنصف وحتى السادسة والنصف مساء.

سيتم تطبيقها في كأس العالم »2022« وكل البطوالت الكبرى

مجلس »الفيفا« يعتمد التبديالت الخمسة

 ،»IFAB« القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  مجلس  عقد 

اجتماعه  الدوحة،  العاصمة  في  اإلثنين  أمس 

السنوي رقم 136 بحضور رئيس الفيفا السويسري 

جياني إنفانتينو وصدق على بعض التغييرات التي 

ستدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

وعقد إنفانتينو مؤتمرا صحفيا بعد نهاية االجتماع 

بيرلويجي  اإليطالي  بحضور  الفورسيزون  بفندق 

وحضور  بالفيفا  الحكام  لجنة  رئيس  كولينا 

ممثلين عن الفيفا واتحادات كرة القدم في إنجلترا 

االتحاد  مجلس  وإدارة  وويلز  وأسكتلندا  وأيرلندا 

ووكاالت  والمحلية  العالمية  اإلعالم  وسائل  وممثلي 

األنباء المختلفة.

بعد  االجتماع  بداية  في  إنفانتينو  وتحدث 

تمت  التي  النقاشات  أبرز  عن  بالحضور  الترحيب 

تعديالت  على  التصديق  تم  حيث  االجتماع  خالل 

التنفيذ  حيز  ستدخل  اللعبة  لقوانين  وتوضيحات 

بتاريخ 1 يوليو العام الجاري، ومن بينها اعتماد خيار 

التبديالت الخمسة في كرة القدم بشكل دائم.

اجتماع  توصيات  على  االتحاد  مجلس  ووافق 

والهيئة  القدم  كرة  هيئة  واجتماع  السنوي  العمل 

أسرة  من  الكبير  والدعم  التقنية  االستشارية 

التبديالت  خيار  إدماج  يتم  بأن  برمتها  القدم  كرة 

قوانين  في  دائم  بشكل  ثالثة،  من  بدال  الخمسة، 

اللعبة.

تبديل  فترات  بثالث  الحالي  التقييد  تأكيد  وتم 

مسموحة، باإلضافة إلى االستراحة بين الشوطين، 

إلى جانب أن األعضاء قرروا رفع الحد األقصى لعدد 

الالعبين البدالء على قائمة الفريق من 12 إلى 15 وفقا 

لتقدير منظمي البطولة.

كما تمت اإلشارة إلى عدم احترام الحكام وسالمتهم 

وافق  حيث  عالميتين،  مشكلتين  باعتبارهما 

هاتين  مع  للتعامل  مبادرات  إطالق  على  األعضاء 

تجارب  إجراء  احتمال  ذلك  في  بما  المشكلتين، 

ثيابه  على  مركبة  كاميرا  الحكم  فيها  يستخدم 

الخاصة  الكروية  للقواعد  القدم  كرة  منافسات  في 

بالبالغين، بحسب البيان.

االختبارات  مناقشة  أيضا  االجتماع  خالل  وجرى 

االرتجاج  تبديالت  بخصوص  الحالية  الجارية 

وأحدث  التسلل،  لحاالت  ممكنة  وبدائل  الدماغي، 

حكام  لمساعدة  التقنية  التطورات  إليه  توصلت  ما 

المباريات.

في  لالعبين  التبديالت  مسألة  في  األعضاء  وقرر 

االختبارات  فترة  تمديد  الدماغي،  االرتجاج  حاالت 

كافية  لجمع بيانات  المقبل  العام  أغسطس  حتى 

واتخاذ قرار مبني على المعطيات العلمية.

الفيفا على االجتماع  التسلل، عرض  وبشأن حاالت 

تسمح  أن  يمكن  التي  االبتكارات  السنوي  العام 

التحكيم  تقنية  باستخدام  البطوالت  من  للمزيد 

بمساعدة الفيديو »المبسطة« التي تم تجريبها في 

أكثر من 100 مباراة.

التقنية تتم عليها اختبارات ناجحة  وأوضح أن هذه 

حكام  تساعد  أنظمة  من  االستفادة  لجهة  حاليا 

أسرع  بشكل  التسلل  حاالت  تحديد  على  الفيديو 

وأكثر دقة، وهو ما يطلق عليه اسم »تقنية التسلل 

لحل  محتملة  تجربة  في  ينظر  كما  اآللية«،  شبه 

يعتمد على تسجيل فيديو.

أنه جرت مناقشة اختبارات أخرى مثل شرح  وذكر 

احتمال  أو  المباراة،  خالل  معينة  تحكيمية  قرارات 

والركالت  عدال،  أكثر  بشكل  اللعب  وقت  احتساب 

المدرب  اقترح  والتي  التماس  رمية  من  الثابتة 

بالركل  تبديلها  تجربة  فينجر  آرسين  الفرنسي 

بالقدم بدال من رميها باليد كما هو معتاد.

هذه  إجراء  أن  السنوي  العام  االجتماع  بين  وقد 

الحصول  يتطلب  أخرى  اختبارات  وأية  االختبارات 

مجلس  قبل  من  عليها  اإلشراف  وسيتم  إذن،  على 

االتحاد الدولي لكرة القدم والفيفا.

بعد فسخ العقد مع األهلي المصري

موسيماني.. في قطر

كولينا يفتتح 
ندوة حكام »الفيفا«

»أدعم الشاطئية« بالعالمة الكاملة

موسيماني  أفريقي  الجنوب  المدرب  أن  الرياضي   $ علم 

بات قريًبا من تدريب أحد أندية دوري نجوم QSL أو العمل في 

التدريب من خالل موقع آخر خالل الموسم الجديد بعد أن أنهى 

المدرب عالقته مع النادي األهلي المصري.

بعد  المقبلة  األيام  خالل  للدوحة  المدرب  يصل  أن  ويتوقع 

اإلعالم  وسائل  وأشارت  النهاية.  على  المفاوضات  شارفت  أن 

لتدريب  عرضا  تلقى  قد  أفريقي  الجنوب  أن  إلى  المصرية 

الخليجية  األندية  المقبلة، أحد  الفترة  في 

إن  التقارير  وقالت 

تترقب  الريان  إدارة 

موسيماني،  مصير 

إسناد  في  رغبة  وسط 

الفريق  تدريب  مهمة 

للمدرب  خلًفا  له 

الفرنسي لوران بالن.

موسيماني  وتولى 

األهلي  النادي  قيادة 

 ،2020 أكتوبر  في 

حصد  واستطاع 

بينها  من  ألقاب   6
أبطال  دوري  بطولتا 

وعلى  إفريقيا، 

نال  ذلك  من  الرغم 

الكثير من االنتقادات.

وتوترت العالقات مع موسيماني في اآلونة األخيرة، بعدما خسر 

األهلي أمام الوداد البيضاوي في نهائي دوري األبطال بالمغرب، 

وكانت تلك هي المباراة النهائية الثالثة على التوالي للجنوب 

أفريقي مع األهلي.

واصل أدعم الطائرة الشاطئية تميزه وتفوقه في بطولة العالم 

في   0/2 بنتيجة  الفرنسي  الثنائي  على  الفوز  واستطاع  بروما 

المواجهة التي جمعت بينهما أمس ليتصدر منتخبنا الوطني 

للشاطئية بالعالمة الكاملة دون خسارة.

ن 
َّ

المكو الشاطئية  الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  وحقق 

شريف  الثنائي  من 

تيجان  وأحمد  يونس 

األول  )المصنف 

الكاملة  العالمة  عالمًيا( 

المجموعات  دور  في 

لبطولة  )التمهيدية( 

الطائرة  للكرة  العالم 

المقرر  الشاطئية 

العاصمة  في  إقامتها 

خالل  روما  اإليطالية 

 19 إلى   10 من  الفترة 

يونيو الجاري.

أدعم  ويخوض 

بطولة  الشاطئية  الطائرة 

الميدالية  وصاحب  عالمًيا  األول  المصنف  باعتباره  العالم 

البرونزية في دورة األلعاب األولمبية األخيرة في طوكيو 2020.

فرنسا  منتخب  نظيره  على  أمس  الوطني  منتخبنا  وفاز 

رات، في ختام  وأرنو جوتييه  الثنائي يوسف كرو  المكون من 

مباريات المجموعة الرابعة.

ظهر   ،FIFA حكام  لجنة  رئيس  كولينا  بييرلويجي  افتتح 

لكرة  الدولي  االتحاد  ندوة  الدوحة،  القطرية  بالعاصمة  أمس 

العالم  كأس  مباريات  إلدارة  المختارين  للحكام   FIFA القدم 

وإفريقيا  آسيا  من  حكمًا   41 بمشاركة  قطر2022️™،   FIFA
 14-12 الفترة من  الدوحة في  والتي تستضيفها  وأوقيانوسيا، 

الحالي.

وسط  كتارا   - إنتركونتننتال  بفندق  الندوة  افتتاح  وجاء 

رئيس  كولينا  بييرلويجي  اإليطالي  تقدمه  كبير،  حضور 

لجنة الحكام باالتحاد الدولي، والسويسري ماسيمو بوساكا 

التحكيم بالفيفا، وهاني طالب بالن رئيس لجنة  مدير دائرة 

الحكام باالتحاد القطري لكرة القدم نائب رئيس لجنة الحكام 

باالتحادين الدولي واآلسيوي، وناجي جويني المدير التنفيذي 

إلدارة التحكيم باالتحاد القطري لكرة القدم.

ويشارك في الندوة التي تستضيفها قطر 41 حكمًا من الحكام 

12 حكمًا  المقبلة وهم  العالم  المختارين إلدارة نهائيات كأس 

آسيا  قارات   3 يمثلون  فيديو  حكام  و7  مساعدًا  حكمًا  و22 

وإفريقيا وأوقيانوسيا.

الحكام  قائمة  ضمن  الدوليون  القطريون  حكامنا  ويتواجد 

)حكم  الجاسم  عبدالرحمن  وهم:  بالندوة،  المشاركين 

وعبدالله  )مساعدان(،  أحمد  وسعود  المري  وطالب  ساحة(، 

.)VAR - العذبة )حكم فيديو

نظرية  محاضرات  يشمل  مكثفًا  برنامجًا  الندوة  وتتضمن 

رئيس  كولينا  بيرلويجي  اإليطالي  بإشراف  عملية  وأخرى 

المدير  بوساكا  ماسيمو  والسويسري  بالفيفا،  الحكام  لجنة 

لجنة  رئيس  بالن  وهاني  بالفيفا،  التحكيم  لدائرة  التنفيذي 

باالتحاد  لجنةالحكام  رئيس  ونائب  القطري  باالتحاد  الحكام 

الدولي للعبة.

اكتمال وصول وفود »آسيوية الجمباز« انطالق بطولة اتحاد التنس المفتوحة

اكتمل وصول الوفود المشاركة في البطولة اآلسيوية للجمباز 

خالل  أسباير  قبة  تحت  ستقام  التي  سيدات(   - )رجال  الفني 

دولة   21 بمشاركة  الجاري  الشهر  من   18 إلى   15 من  الفترة 

يمثلهم العديد من أبطال وبطالت العالم في الجمباز الفني.

وتشهد النسخة التاسعة من البطولة اآلسيوية للجمباز الفني 

 137 يمثلهم  دولة   21 بوجود  مسبوقة  غير  قياسية  مشاركة 

والعزيزية  الشعلة  بفندقي  الوفود  جميع  وتقيم  والعبة،  العبا 

بوتيك الفندقين الرسميين إلقامة المشاركين، وسيخصص 

على  التصفيات  القامة  البطولة  من  والثاني  األول  اليومان: 

سواء،  حد  على  والسيدات  للرجال  بالنسبة  االجهزة  مختلف 

للرجال  االجهزه  فردي  منافسات  والرابع  الثالث  اليومين  وفي 

والسيدات.

للبطولة،  المنظمة  اللجنة  أعضاء  يقوم  أخرى  ناحية  من 

انطالق  قبل  الجاهزية  من  معدل  أعلى  إلى  للوصول  بمحاولة 

في  المأمول  النجاح  تحقيق  لضمان  األربعاء،  غدا  المنافسات 

مسؤولي  من  العديد  سيحضرها  التي  الكبيرة  البطولة  هذه 

جانب  من  كبيرة  ثقة  وهناك  العالم  مستوى  على  الجمباز 

اسناد  بدليل  القطري  االتحاد  في  للجمباز  اآلسيوي  االتحاد 

المؤهلة  الفني  للجمباز  التاسعة  اآلسيوية  البطولة  تنظيم 

لبطولة العالم المقامة بمدينه ليفربول بالمملكة المتحدة في 

شهر أكتوبر من العام الجاري.

القطري  االتحاد  بطولة  منافسات  انطلقت 

المفتوحة  والناشئين  لألشبال  للتنس 

خليفة  مجمع  مالعب  على  وبنات(  )بنين 

نحو  بمشاركة  واالسكواش  للتنس  الدولي 

المنتخبات  فيهم  بمن  والعبة  العبا   150
الوطنية.

فئات  في  والالعبات  الالعبون  وسيتنافس 

مسابقات  ضمن  مدرجة  مختلفة  سنية 

سنة   14 لتحت  األوالد  فئة  وتشمل  البطولة، 

10 سنوات والبنات في فئة  18 وتحت  وتحت 

تحت 12 و10 و18 سنة.

حيث  الترضية،  بنظام  البطولة  هذه  وتقام 

حتى  المباريات  خوض  في  الالعب  يستمر 

ينهزم مرتين. 

مجلس  عضو  الخليفي  خالد  السيد  وأكد 

واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  إدارة 

المنتخبات  لجنة  رئيس  الطائرة  والريشة 

البطولة  هذه  أن  له  تعليق  في  الوطنية 

العريقة تمثل فرصة لمحبي رياضة التنس 

وممارسة  فيها  للمشاركة  الدولة  داخل 

منصة  تشكل  أنها  كما  المفضلة،  رياضتهم 

أدائهم  لتطوير  القطرية  المنتخبات  لالعبي 

والمحافظة على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

في  مستمر  االتحاد  أن  الخليفي  وأضاف 

زيادة  بهدف  المحلية  البطولة  هذه  تنظيم 

أفراد  بين  ونشرها  قطر  في  اللعبة  شعبية 

الحالية  النسخة  أن  إلى  مشيرا  المجتمع، 

الالعبين  قبل  من  كبيرا  إقباال  شهدت 

للمشاركة فيها.
{ تجهيزات على قدم وساق

{ خديجة قسامة

لحساب بطولة آسيا للناشئين

عنابي السلة في مواجهة الهندي
بنتيجة  األسترالي  نظيره  أمام  القطري  المنتخب  خسر 

لبطولة  المجموعات  بدور  مبارياته  ثاني  في   )27  -  104(

سنة،   16 تحت  للناشئين  السلة  لكرة  آسيا  كأس 

الغرافة  نادي  بصالة  القطري  االتحاد  يستضيفها  التي 

وتستمر حتى 19 يونيو الجاري، بمشاركة 13 منتخًبا تم 

تقسيمها إلى 4 مجموعات.

في  الهندي  نظيره  الثالثاء  القطري  المنتخب  وسيواجه 

المنتخب  وكان  المجموعات،  بدور  واألخير  الثالث  اليوم 

القطري قد تغلب على نظيره البحريني أمس في مستهل 

المجموعة  ضمن  نقاط   3 ليحصد  بالبطولة  مشواره 

األولى.

على  الكوري  المنتخب  تغلب  أمس،  مباريات  باقي  وفي 

مستهل  في   )59  -  89( بنتيجة  الكازاخستاني  نظيره 

مشواره ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتفوق المنتخب الكوري في الفترات األربع للمباراة بفارق 

نقاط كبير، حيث تقدم في األولى بنتيجة )23 - 19( وفي 

الثانية بنتيجة )40 - 22( وفي الثالثة بنتيجة )70 - 39(، 

بنتيجة  بالفوز  والمباراة  واألخيرة  الرابعة  الفترة  لينهي 

.)59 - 89(

وحققت كوريا الفوز األول فيما مني منتخب كازاخستان 

أمام  أمس  خسارته  بعد  التوالي  على  الثانية  بالهزيمة 

منتخب نيوزيالندا بنتيجة )67 - 92(.

كما تخطى المنتخب الهندي نظيره البحريني بنتيجة 

)80 - 41( ضمن منافسات المجموعة األولى.

وتقدم منتخب الهند في الفترات األربعة للمباراة بواقع )19 

انتصاره  ليحقق   ،)41  - و)80   )32  - و)55   )20  - و)37   )8  -

األول بعد هزيمته أمام نظيره األسترالي بنتيجة )47 - 95( 

أمس في مستهل مشواره بالبطولة.

  كتب          محمد الجزار

   كتب         عوض الكباشي

{ خالل افتتاح الدورة

{ من مباراة قطر والبحرين

{ موسيماني

{ لقطة من المباراة



للمرة  العالم  كأس  إلى  أستراليا  منتخب  تأهل 

السادسة في تاريخه عقب الفوز على بيرو في الملحق 

النهائي المؤهل للمونديال بركالت الترجيح )5/4( بعد 

مباراة ماراثونية انتهت لصالح المنتخب األسترالي.

اإلثنين،  بيرو،  منتخب  مع  أستراليا  منتخب  والتقى 

الملحق  في  المونديالي  علي  بن  أحمد  ملعب  على 

2022. وسيطر التعادل  النهائي المؤهل لكأس العالم 

لينتقل  المباراة،  من  األصلي  الوقت  على  السلبي 

بالتعادل  انتهى  الذي  اإلضافي  الوقت  إلى  المنتخبان 

السلبي أيضا.

وانتقل المنتخبان إلى ركالت الترجيح التي حسمها 

وبذلك   ،)4  -  5( بنتيجة  لصالحه  أستراليا  منتخب 

العالم  كأس  نهائيات  إلى  أستراليا  منتخب  يتأهل 

التوالي  على  والخامسة  تاريخه  في  السادسة  للمرة 

بعدما شارك في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018.

وكانت أفضل مشاركات منتخب أستراليا في كأس 

العالم في نسخة 2006 عندما نجح في الوصول للدور 

ثمن النهائي للمرة األولى واألخيرة في تاريخه، 

مجموعة  في  أستراليا  منتخب  سيقع  وبذلك 

إلى جواره  2022 تضم  العالم  نارية في كأس 

منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس.

وكان مشوار المنتخب األسترالي طويال وشاقا 

كأس  إلى  المؤهلة  اآلسيوية  التصفيات  في 

العالم، حيث بلغ النهائيات بعد خوضه عدة 

مراحل وملحقين، إذ بدأ من المرحلة الثانية، 

الثانية  المجموعة  في  القرعة  أوقعته  حيث 

قيرغيزستان،  األردن،  من:  كل  جانب  إلى 

طاجيكستان، وبنغالديش.

الكنغر األسترالي قائمة المجموعة  وتصدر 

مقابل  انتصارات   7 من  نقطة   21 برصيد 

خسارة واحدة.

التصفيات، جاءت أستراليا  التالية من  المرحلة  وفي 

من:  كل  جانب  إلى  أيضا،  الثانية  المجموعة  في 

اليابان، السعودية، اإلمارات، العراق وتايالند.

أستراليا  منتخب  واحتل 

 19 برصيد  المجموعة  في  الثالث  المركز 

مباشرة  التأهل  في  بالتالي  وفشل  نقطة، 

خوض  إلى  ليضطر  المونديال،  إلى 

السوري،  نظيره  ضد  اآلسيوي  الملحق 

صاحب المركز الثالث، في المجموعة 

األولى.

وعانى الكنغر األمرين في عبور نظيره 

السوري، إذ فاز عليه بشق األنفس في 

مباراة اإلياب بهدفين مقابل هدف واحد 

بعد التمديد في سدني، عقب تعادلهما 

بهدف لمثله في لقاء الذهاب بماليزيا.

ضد  الفيفا  ملحق  الكنغر  خاض  ثم  ومن 

الرابع  المركز  صاحب  الهندوراس  منتخب 

نتيجة  وحسم  الكونكاكاف،  تصفيات  في 

المواجهة لصالحه في مباراة اإلياب بفوزه )3 - 1( 

في سدني، عقب تعادلهما من دون أهداف على أرض 

الخصم.

19السنة )27( - الثالثاء  15 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 14 يونيو 2022م العدد )9780( رياضة

غياب 
جيفيرسون وجيريرو

شهدت مواجهة األمس غياب الثنائي المخضرم جيفيرسون فارفان وباولو جيريرو هّداف منتخب 

بيرو، إال أن الفريق سيدخل إلى الملعب بمعنويات مرتفعة بعد تغلبه على نيوزيلندا بهدف نظيف 

في مباراة ودية خاضها في برشلونة واستعادة عنصرين أساسيين هما لويس أدفينكوال وريناتو تابيا 

العائدين من إصابات بدنية. واحتل المنتخب الالتيني المركز الخامس في جدول التصفيات المؤهلة 

تواليًا.  الثانية  للمرة  العالم  كأس  في  المشاركة  أمل  على  الملحق  في  مقعده  ويحجز  قطر،  لمونديال 

وكريستيان  كاريو  أندري  الهجوم  خط  وثالثي  غاليسي  بيدرو  المرمى  حارس  كذلك  المباراة  في  وشارك 

كويفا وجيانلوكا البادوال.

واثق من التأهل للمونديال

المدير  سواريز،  فيرناندو  لويس  الكولومبي  أعرب 

الكبيرة  ثقته  عن  كوستاريكا،  لمنتخب  الفني 

 FIFA العالم  كأس  نهائيات  بالده  منتخب  ببلوغ 

قطر 2022، وتخطي عقبة منتخب نيوزيلندا.

الذي يسبق  المؤتمر الصحفي  وقال سواريز، خالل 

العالم،  للتأهل لكأس  رائعة  »إنها فرصة  المواجهة: 

ذلك  أهمية  مدى  يدرك  المنتخب  في  والجميع 

مواجهة  أن  إلى  مشيرا  نتحملها«،  التي  والمسؤولية 

ستكون  أنها  خاصة  للغاية«  »صعبة  ستكون  اليوم 

قوي  منافس  »نيوزيلندا  وتابع:  واحدة.  مباراة  من 

قوة  ويمتلك  للغاية  جيد  فريق  وهو  ومعقد،  للغاية 

في  نكون  أن  ينبغي  جيد.  بشكل  ويلعب  كبيرة 

قمة التركيز على مدار دقائق اللقاء من أجل التأهل 

الكافي  المستوى  نمتلك  أننا  وأعتقد  للمونديال، 

للحلم بالتأهل«.

تصريحاته  الكوستاريكي  المنتخب  مدرب  وختم 

في  وطنية  عطلة  سيكون  »اليوم  بالقول: 

جميع  أن  نعرف  أن  الجميل  ومن  كوستاريكا، 

الناس سوف يدعموننا.

بين  الريان  بنادي  علي  بن  أحمد  مدرجات  في  األجواء  على  الرياضية  الروح  غلبت 

جماهير بيرو وأستراليا رغم المنافسة الشرسة بين الفريقين على بطاقة التأهل 

للنهائيات.

مباريات  في  البعض  بعضهم  دعم  ونيوزيالندا  بيرو  جماهير  من  بعض  قرر  فيما 

الملحق التي تجمع منتخبات بالدهم بأستراليا وكوستاريكا.

المنتخب  لدعم  علي  بن  احمد  ملعب  في  أمس  حضور  كانوا  نيوزيالندا  جماهير 

لدعم  اليوم  حاضرين  البيروفي  المنتخب  جماهير  ستكون  فيما  البيروفي، 

المنتخب النيوزيالندي.

»روح رياضية« في المدرجات

صراع كوستاريكي نيوزيلندي على »البطاقة األخيرة«

المونديالي،  يشهد استاد أحمد بن علي 

قوية  مواجهة  اليوم،  مساء  التاسعة  في 

للغاية تجمع منتخب كوستاريكا رابع 

تصفيات كونكاكاف )أميركا الشمالية 

نظيره  مع  والكاريبي(  والوسطى 

منتخب نيوزيلندا بطل أوقيانيا، وذلك 

لتحديد هوية المتأهل الـ32 األخير إلى 

نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022. 

إلى  المباراة  هذه  من  الفائز  وينضم 

المجموعة الخامسة مع إسبانيا وألمانيا 

 21 بين  المقررة  النهائيات  في  واليابان 

نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وحل منتخب كوستاريكا رابعا في تصفيات 

من  كل  خلف  نقطة   25 برصيد  الكونكاكاف 

بفارق  الثالث  المركز  صاحب  المتحدة  الواليات  منتخب 

األهداف، وبفارق ثالث نقاط عن منتخبي كندا والمكسيك.

عالميا  الـ31  المصنف  الكوستاريكي  المنتخب  ويتطلع 

بطاقة  لخطف  الورق  على  نسبية  أفضلية  يملك  والذي 

التأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة بعد أعوام 1990 

مشاركاته  أبرز  وكانت  و2018،  و2014  و2006  و2002 

النهائي  ربع  الدور  بلغ  عندما   2014 البرازيل  مونديال  في 

وخسر بركالت الترجيح أمام منتخب هولندا.

الكولومبي  مدربه  بقيادة  الكوستاريكي  المنتخب  ويعول 

العديد من العبيه في  لويس فرناندو سواريز على خبرة 

مقدمتهم الحارس المميز كيلور نافاس، فضال عن النجم 

مونتيري  فريق  نجم  كامبل  جويل  المخضرم 

آنتوني  المحوري  الالعب  وكذلك  المكسيكي، 

بورجيس،  سيلسو  الوسط  والعب  كونتريراس، 

سان  وسط  العب  كالفو  فرانسيسكو  وبجانبه 

وأوسكار  األميركي،  إيرثكوايكس  فرانسيسكو 

دوارتي مدافع ليفانتي اإلسباني.

 101 من جانبه، يأمل منتخب نيوزيلندا المصنف 

العالم  كأس  إلى  الثالثة  للمرة  الصعود  في  عالميا 

سابقتين  مناسبتين  في  حضوره  سجل  أن  بعد 

جنوب  في  و2010  إسبانيا،  في   1982 نسختي  في 

أفريقيا، عندما ودع من الدور األول في المشاركتين.

داني هاني مدرب نيوزيلندا:

الكبير  أبدى داني هاي، مدرب منتخب نيوزيلندا، تفاؤله 

بقدرة منتخب بالده على تحقيق الفوز وعبور نظيره 

الصحفي  المؤتمر  خالل  وقال  الكوستاريكي، 

الذي يسبق المواجهة: »كل الترشيحات 

المنافس،  المنتخب  صبت في صالح 

لهم،  األفضلية  أن  يؤكد  والكل 

األمر  هذا  نعطي  ال  لنا  وبالنسبة 

أن  اعتبار  على  األهمية  من  الكثير 

يعطيها  بمن  تعترف  القدم  كرة 

أن  موضحا  الملعب«،  أرض  في 

سيلعب  الكوستاريكي  المنتخب 

ألنه  أكبر  بشكل  الضغط  تحت 

العالم،  منتخبات  بين   31 المصنف 

النيوزيلندي  المنتخب  يحتل  فيما 

101 بالتصنيف العالمي. المركز 

بالشجاعة،  ونتحلى  أنفسنا  إلى  »سننظر  وتابع: 

مما  أكثر  منا  الناس  ينتظر  نيوزيلندا  في 

يتوقعه بقية العالم«.

نيوزيلندا  منتخب  مدرب  وختم 

نقدم  أن  نريد  قائال:  تصريحاته 

ونعد  الفوز،  لتحقيق  لدينا  ما  كل 

كبيرة  مباراة  بتقديم  الجميع 

لقد  قوتنا.  بكامل  نلعب  وأن  غًدا 

هنا  الماضية  التصفيات  خضنا 

نخوض  واليوم  أشهر  بضعة  قبل 

المالعب  على  مختلفة  تجربة 

تبدو  الظروف  كل  أن  وأعتقد  المكيفة، 

مناسبة.

جمهور بيرو يصنع »الحدث«
تواجد اآلالف من جماهير منتخب بيرو من مختلف أنحاء العالم بشوارع قطر 

مواجهة  له قبل ساعات من  الوطني دعما  فريقهم  أعالم  اإلثنين حاملين  أمس 

أستراليا على حجز مقعد في مونديال قطر 2022.

لمشاهدة  تسافر  عندما  سيما  ال  رائعة،  »األجواء  بيرو:  مشجعي  أحد  وقال 

جلدتك،  بأبناء  تلتقي  عندما  خاصة  احتفالية،  إنها  النوع،  هذا  من  حدث 

وهذا األمر رائع جدا لمن هم يعيشون في الخارج«. ولم تمنع درجات الحرارة 

المرتفعة المشجعين من القدوم إلى قطر لتشجيع بيرو. وقال ُمشجع جاء من 

المالعب هناك  200 آخرين من مناصري بيرو: »داخل  ليما في طائرة على متنها 

تكييف أسفل كل مقعد، لكن درجة الحرارة خارج الفنادق مرتفعة للغاية، وتتراوح 

بين 40 و47 درجة مئوية، في الخارج المرء يحترق«.

اليوم على ملعب أحمد بن علي المونديالي

كتب            محمد الجزار

{ من سيحصد البطاقة األخيرة؟

سنتحلى بالشجاعة أمام المنافس
فيرناندو مدرب كوستاريكا:

{  لويس فيرناندو سواريز

{ مشجعة من بيرو ومشجع أستراليا 

تشكيلتا المنتخبين

مارتين  ناثانيال،  اتكينسون  ماثيو،  راين  أستراليا:   {

بيول، ماثيو ليكي، بالي رايت، ادجين هيروستيك، مودي 

ارفين  روليس،  كاي  بيهتش،  ازيز  دوكي،  ميتش  ارون، 

جاكسون.

ميشال  زامبرانو،  كارلوس  جاليس،  بيدرو  بيرو:   {

كريستيان  جيانلوكا،  البادوال  بينا،  سيرجيو  تروكو، 

لويس  جونزاليس،  كريستوفير  تابيا،  ريناتو  كايفا، 

ادفينكوال، اندري كاريلو، الكسندر كاليني.

بعد الفوز على بيرو في الملحق العالمي

»أستراليا« تخطف البطاقة »31«.. للمونديال

{ رئيس الفيفا يتابع اللقاء من المقصورة 

{ لقطة 

من المباراة 

{ فرحة أسترالية بالتأهل

كتب           عوض الكباشي
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عامل خطر رئيسي لإلصابة بالسكري

مقاومة اإلنسولين

عن  الخاليا  تتوقف  الوقت،  بمرور  لكن 

االستجابة حتى لتلك المستويات األعلى من 

 10 تخسر  لية 
َّ
األو المراحل  في  اإلنسولين.. 

قد  أشهر  بضعة  بعد  ثم  استجابتك،  من   %
ينخفض   بنسبة 30 %، وبعد بضع سنوات 

يفقد  وهكذا   ،%  60 بنسبة  ينخفض    قد 

االستجابة  على  قدرته  تدريجيًا  جسمك 

ال  النهاية،  وفي  لإلنسولين،  مناسب  بشكل 

فترتفع  ذلك،  مواكبة  البنكرياس  يستطيع 

مستويات السكر في الدم.

يعانون  الذين  األشخاص  ص  ُيشخَّ ثّم  ومن 

الدم،  في  السكر  بنسبة  مستمر  ارتفاع  من 

من  السكري  بداء  وإما  السكري  بمرض  إما 

ي إلى  النوع الثاني وهو النوع الذي يمكن أن يؤدِّ

مجموعة من المضاعفات التي تهدد الحياة إذا 

على  السيطرة  لمركز  وفقًا  عالج،  دون  ُتِرَكت 

األمراض والوقاية منها األميركي.

في حين أنه ليس من الواضح تمامًا ما الذي 

يسبب مقاومة اإلنسولين، لكن هناك بعض 

اإلصابة  فرصة  من  تزيد  التي  الخطر  عوامل 

به مثل: )زيادة الوزن، والتاريخ العائلي لمرض 

السكري من النوع 2(.

مقاومة اإلنسولين وزيادة الوزن

خطر  عامل  الوزن  زيادة  أن  من  الرغم  على 

فإن  السكري،  ومرض  اإلنسولين  لمقاومة 

بمقاومة  الُمصابين  األشخاص  بعض 

من  يعانون  ال  السكري  مرض  أو  اإلنسولين 

إلى   10 من  ع  يتمتَّ الواقع  وفي  الوزن،  زيادة 

بوزن   2 النوع  من  السكري  مرضى  من   %  15
صحي.

خطر  عامل  أيضًا  الخمول  يعتبر  حين  في 

النشاط  ة  قلَّ ي  تؤدِّ وقد  اإلنسولين،  لمقاومة 

األنسجة  ألن  اإلنسولين،  مقاومة  إلى 

من  أكثر  جلوكوزًا  تستخدم  العضلية 

العضالت  وتصبح  األخرى،  األنسجة  أنواع 

التمرين.  بعد  السكر  امتصاص  في  أفضل 

األشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكٍل 

ر ال يستفيدون من هذا التأثير. 
ِّ

متكر

بمقاومة  أيضًا  الشيخوخة  ترتبط  كما 

يفقدون  ما  عادًة  الناس  ألن  اإلنسولين، 

العمر،  في  تقدمهم  مع  العضالت  كتلة 

أقل  عددًا  العضالت  كتلة  انخفاض  ويعني 

كميات  امتصاص  يمكنها  التي  الخاليا  من 

كبيرة من الجلوكوز.

مقاومة اإلنسولين وأعراضه

اإلنسولين،  مقاومة  من  تعاني  كنت  إذا 

إنتاج  من  يزيد  أن  يمكنه  البنكرياس  فإن 

السكر  مستويات  على  للحفاظ  اإلنسولين؛ 

في الدم، ولن يكون لديك أي أعراض.

تزداد  أن  يمكن  الوقت،  وبمرور  ذلك،  ومع 

إذ يمكن أن تتآكل  مقاومة اإلنسولين سوءًا، 

اإلنسولين،  تصنع  التي  البنكرياس  خاليا 

من  يكفي  ما  إنتاج  يستطيع  ال  النهاية  وفي 

يؤدي  مما  المقاومة؛  على  للتغلب  اإلنسولين 

إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتشعر وفقًا 

الطبي،   Cleveland Clinic موقع  ذكره  لما 

باألعراض التالية:

- زيادة العطش.

- كثرة التبول.

- زيادة الجوع.

- رؤية مشوشة.

- الصداع.

- التهابات المهبل والجلد.

- الجروح والقروح بطيئة الشفاء.

إلى  تؤدي  أن  يمكن  العين  في  تغيرات   -

اعتالل الشبكية. 

األعراض،  هذه  من  أيًا  تعاني  كنت  إذا  لذلك 

الصحية  الرعاية  مقدم  ترى  أن  المهم  فمن 

الخاص بك.

 مقاومة اإلنسولين وعالجه

نظرًا إلى أنه ال يمكن ُمعالجة جميع العوامل 

مثل  اإلنسولين،  مقاومة  في  تساهم  التي 

تعديالت  فإن  والعمر،  الوراثية  العوامل 

لمقاومة  األساسي  العالج  هي  الحياة  نمط 

الحياة  نمط  تعديالت  وتشمل  اإلنسولين، 

ما يلي:

تناول  ب  تجنُّ صحي:  غذائي  نظام  اتباع 

كميات مفرطة من الكربوهيدرات )التي تحفز 

أقل  كميات  وتناُول  الزائد(،  اإلنسولين  إنتاج 

واللحوم  والسكر  الصحية  غير  الدهون  من 

من  واإلكثار  عة،  المصنَّ والنشويات  الحمراء 

الخضار والفواكه والحبوب الكاملة واألسماك 

والدواجن الخالية من الدهون.

كميات  على  الحصول  البدني:  النشاط 

المعتدل  البدني  النشاط  من  منتظمة 

طاقة  استخدام  زيادة  على  يساعد  الشدة 

اإلنسولين  حساسية  وتحسين  الجلوكوز 

واحدة  جلسة  تؤدي  أن  يمكن  العضالت،  في 

زيادة  إلى  الشدة  المعتدلة  التمارين  من 

على   %  40 بنسبة  الجلوكوز  امتصاص 

األقل.

الزائد  الوزن  إنقاص  الزائد:  الوزن  فقدان 

يساعد في عالج مقاومة اإلنسولين.

بمرور الوقت، يمكن لهذه التعديالت في نمط 

الحياة أن تفعل ما يلي:

- زيادة حساسية اإلنسولين )تقليل مقاومة 

اإلنسولين(.

- خفض مستويات الجلوكوز في الدم.

- خفض ضغط الدم.

الثالثية  الدهون  مستويات  خفض   -

والكوليسترول الضار.

.HDL رفع مستويات الكوليسترول -

هل يمكن عكس مقاومة 
اإلنسولين؟

لها أسباب عديدة وعوامل  مقاومة اإلنسولين 

الحياة،  نمط  تغيير  أن  حين  في  مساهمة، 

وممارسة  صحي  غذائي  نظام  اتباع  مثل 

الرياضة بانتظام وفقدان الوزن الزائد، يمكن 

أن يزيد من حساسية اإلنسولين ويقلل من 

عكس  يمكن  ال  أنه  إال  اإلنسولين،  مقاومة 

جميع األسباب.

الصحية  الرعاية  مقدم  مع  ث  تحدَّ لذلك 

إلدارة  به  القيام  يمكنك  عما  بك  الخاص 

مقاومة اإلنسولين بشكل أفضل.

عوامل الخطر

 Medical News Today موقع  ذكره  لما  وفقًا 

من  العديد  هناك  فإن  األميركي،  الطبي 

اإلصابة  فرصة  من  تزيد  التي  الخطر  عوامل 

بمقاومة اإلنسولين وهي:

- زيادة الوزن أو السمنة، خاصة عندما يكون 

وزن الجسم الزائد حول الحجاب الحاجز.

- التدخين.

قد  مما  الكحول،  من  كبيرة  كميات  تناول 

يؤثر على الكبد.

مشاكل النوم.

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم.

متى يجب أن أطلب رعاية 
صحّية؟

اإلنسولين  بمقاومة  تشخيصك  تم  إذا   -  1
فمن  اإلنسولين،  بمقاومة  متعلقة  حاالت  أو 

المهم أن ترى مقدم الرعاية الصحية الخاص 

بك بانتظام؛ للتأكد من أن مستويات السكر 

عالجك  وأن  صحي  نطاق  في  لديك  الدم  في 

يعمل.

2 - إذا كنت تعاني من أعراض ارتفاع نسبة 
السكر في الدم أو اإلصابة بمقدمات السكري، 

إجراء  يمكنه  الذي  بطبيبك،  فاتِصل 

مستويات  من  للتحقق  بسيطة  اختبارات 

السكر في الدم.

لإلصابة  عائلي  تاريخ  لديك  كان  إذا   -  3
تسبب  أن  يمكن  حاالت  أو  السكري  بمرض 

ث إلى طبيبك أيضًا  مقاومة اإلنسولين، فتحدَّ

حول خطر اإلصابة بمقاومة اإلنسولين.

العين تنبئ بأمراض القلبفوائد عديدة لقشر الرمان

الفوائد  من  العديد  الرمان  قشر  يمتلك 

تقليل  أبرزها  من  المعدة،  لمشاكل 

الهضمي،  والجهاز  األمعاء  في  االلتهابات 

مضادة  خصائص  الرمان  يمتلك  إذ 

في  واالنتفاخ  التورم  وتخفيف  لاللتهابات، 

البواسير، تحسين عملية الهضم بشكل 

لإلسهال.  المرافق  النزيف  إيقاف  عام، 

للمعدة  الرمان  قشر  فوائد  جانب  إلى 

العديد  له  الرمان  قشر  مسحوق  فإن 

األخرى،  والفوائد  االستخدامات  من 

البشرة  مشاكل  بعض  تخفيف  ومنها 

تطبيق  أن  الدراسات  بعض  وجدت  إذ 

على  يساعد  البشرة  على  الرمان  قشر 

على  الموجودة  التصبغات  تخفيف 

عالج  على  يساعد  كما  وتفتيحها،  الجلد 

قشر  الحتواء  وذلك  الشباب،  حبوب 

الفعالة  األكسدة  مضادات  على  الرمان 

الرمان  قشر  ولتطبيق  للبشرة،  والمفيدة 

من  كمية  خلط  يمكنك  البشرة  على 

مسحوق قشر الرمان مع القليل من الماء 

تطبيق  ثم  ومن  معجون،  يتشكل  حلى 

شكل  على  البشرة  على  الخليط  هذا 

تناول  أن  الدراسات  بعض  وبينت  قناع. 

األدوية على تنظيم  الرمان، يساعد  قشر 

الدم،  في  والسكر،  الكوليسترول  نسب 

كما يحافظ على مستويات ضغط الدم، 

األدوية،  جانب  إلى  تناوله  حال  في  وهذا 

لعالج  وحده  عليه  االعتماد  يجوز  ال  لكن 

هذه األمراض والسيطرة عليها.

 كما أنه يساعد في تحسين صحة الفم 

واألسنان بالرغم من أن الدراسات في هذا 

لمزيد  بحاجة  زلنا  وما  قليلة،  المجال 

إال  النتائج ودقتها،  البحث للتأكد من  من 

الرمان  إدخال قشر  أن  أن هناك احتمالية 

أو  باألسنان،  للعناية  اليومي  الروتين  في 

على  يحتوي  الذي  الفم  غسول  استخدام 

تسوس  من  يقي  الرمان،  قشور  خالصة 

الطبقات  إزالة  على  ويساعد  األسنان، 

المترسبة على األسنان.

الرمان  األسواق مسحوق قشر  ويتوفر في 

الجاهز لالستخدام، كما يمكن تحضير 

الستخدامه  المنزل،  في  المسحوق  هذا 

قشور  فصل  خالل  من  وذلك  بعد،  فيما 

بالقشور  واالحتفاظ  البذور،  عن  الرمان 

مكان  في  القشور  وضع  ثم  حدة.  على 

بشكل  تتعرض  بحيث  مشمس، 

لمدة  وتركها  الشمس،  ألشعة  مستمر 

من  التأكد  بعد  تجف.  حتى  أيام   3  -  2
في  وضعها  يتم  جفت،  قد  القشور  أن 

خالط كهربائي وطحنها جيدًا. ثم تخزن 

القشور في وعاء محكم اإلغالق. 

قشر  مسحوق  من  كوب  نصف  نقع  يتم 

وضع  ثم  دقيقة.   30 لمدة  بالماء  الرمان 

الكهربائي،  الخالط  في  الماء  مع  القشور 

الكمون،  بذور  من  صغيرة  ملعقة  وإضافة 

ورشة  الحليب،  من  كوب  أرباع  ثالثة 

حتى  جيدًا  المكونات  تخلط  الملح.  من 

هذا  تناول  ويتم  سائل،  مشروب  يتشكل 

المشروب على األقل »3« مرات في األسبوع 

للحصول على أفضل النتائج.

بسيطًا  فحصًا  أن  إلى  دراسة  توّصلت 

اإلصابة  بخطر  التنبؤ  على  يساعد  للعين، 

بنوبة قلبية عند إضافته لمعلومات أخرى، 

ويحدد خطر حدوثها قبل اإلصابة الُمحتملة 

الغارديان  صحيفة  سنوات..  بعدة  بها 

البريطانية قالت، األحد، إن باحثين وجدوا 

أن دمج بعض البيانات عن األوعية الدموية 

السريرية  العوامل  مع  العين،  شبكية  في 

التقليدية، مكنهم من التعرف بشكل أفضل 

لنوبة  المشاركين  تعرض  مخاطر  على 

قلبية، مقارنة بالنماذج المعمول بها التي ال 

تتضمن إال البيانات الديموغرافية.

يوضح الباحثون في ملخص الدراسة، الذي 

للجمعية  السنوي  المؤتمر  في  سُيعرض 

فيينا،  في  البشرية  الوراثة  لعلم  األوروبية 

13 يونيو، كيف أنهم استعانوا  يوم اإلثنين 

المملكة  في  الحيوي  البنك  من  ببيانات 

المتحدة، الذي يحتوي على الملفات الطبية 

لحساب  شخص،  ألف  لـ500  والحياتية 

مقياس يسمى البعد الكسري.

مع  نموذج  في  البيانات  تلك  دمجوا  ثم 

الدم  وضغط  والجنس  العمر  مثل  عوامل 

وحالة  الجسم  كتلة  ومؤشر  االنقباضي 

التدخين، ودرسوا حالة أشخاص في قاعدة 

المعروفة  قلبية،  ألزمة  تعرضوا  البيانات، 

 ،MI أو  القلب  عضلة  احتشاء  باسم  أيضًا 

بعد جمع صور شبكية العين.

إلى  توصل  تحليلهم  أن  إلى  الباحثون  لفت 

البعد  بين  مشترك  وراثي  أساس  وجود 

الكسري واحتشاء عضلة القلب.

أن  إلى  أشارت  البريطانية  الصحيفة 

القلبية  بالنوبة  اإلصابة  عمر  متوسط 

أن  وجدوا  الباحثين  أن  وأضافت  عامًا،   60
ئي له؛ إذ حدد 

ُّ
نموذجهم حقق أفضل أداء تنب

حدوثها  قبل  قلبية  لنوبة  التعرض  خطر 

بأكثر من 5 سنوات. 

فحص  يتمكن  أن  من  الباحثون  يأمل 

من  المستقبل،  في  للشبكية  بسيط 

األشخاص  لتحديد  كافية  معلومات  توفير 

المعرضين لخطر اإلصابة بنوبة قلبية.

أن  الممكن  من  أنه  الباحثون  يرى  كذلك 

يكون لكل حالة ملف تعريفي فريد لشبكية 

العين، وأشاروا إلى أن النتائج التي توصلوا 

العرضة  تحديد  في  مفيدة  تكون  قد  إليها 

لإلصابة بأمراض أخرى.

دكتوراه  طالبة  وهي  فيالسكو،  فيالبالنا  آنا 

في معهدْي آشر وروزلين في جامعة إدنبرة، 

»يفكرون  قالت:  الدراسة،  في  والمشاركة 

بشكل  واإلناث  للذكور  التحليل  إعادة  في 

بخطر  النوع  ارتباط  لمعرفة  منفصل 

أفضل  تصنيف  عنه  ينتج  وربما  اإلصابة، 

للمعرضين لإلصابة بالنوبة القلبية«.

اختبارًا  طوروا  قد  كانوا  علماء  أن  إلى  ُيشار 

شخص  كان  إذا  بما  يتنبأ  أن  يمكن  للدم 

ُعرضة لخطر اإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة 

بسبب  الموت  أو  القلب  قصور  أو  دماغية 

سنوات   4 مدى  على  الحاالت  هذه  إحدى 

قادمة، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان.

يعتمد  الذي  الحديث،  االختبار  هذا  يتميز 

 
َّ

بأن الدم،  في  البروتينات  قياسات  على 

ِضعف  المخاطر  درجات  تحديد  في  دقته 

ن  ُيمكِّ وقد  الموجودة،  التنبؤ  اختبارات 

األدوية  كانت  إذا  ما  تحديد  من  األطباء 

كانوا  إذا  ما  أو  فّعالة،  للمرضى  الحالية 

المخاطر  لتقليل  أدوية إضافية  إلى  بحاجة 

المعرضين لها.

تعتبر مقاومة اإلنسولين حالة يكون فيها 
هرمون اإلنسولين الذي ينظم مستويات 

السكر في الدم غير قادر على أداء وظيفته، 
مما يؤدي إلى إصابة الشخص بالسكري. 

مقاومة اإلنسولين وأسباب اإلصابة به 
في ظل الظروف العادية، يدخل الجلوكوز 

)أو السكر( إلى مجرى الدم بعد أن يكسر 
الجسم الطعام، فيفرز البنكرياس اإلنسولين 

لمساعدة الجلوكوز- وهو المصدر الرئيسي 
للطاقة في الجسم- على دخول العضالت 

والدهون وخاليا الكبد بحيث يمكن استخدام 

الجلوكوز للحصول على الطاقة أو تخزينه 
الستخدامه الحقًا.

ولكن هذه العملية تنحرف عندما يعاني 
اإلنسان من مقاومة اإلنسولين. 

ووفقًا لما ذكره موقع Live Science األميركي، 
فإنه في المراحل المبكرة من مقاومة 

اإلنسولين، تبدأ الخاليا في تجاهل إشارة 
اإلنسولين ألخذ الجلوكوز من الدم، لذلك 

يضخ البنكرياس مزيدًا من اإلنسولين إلدخال 
الجلوكوز إلى الخاليا، ويبقى سكر الدم في 

الغالب عند المستوى الطبيعي.

اكتشاف مخاطر التعرض لسكتةتقليل االلتهابات وتنظيم الكوليسترول
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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
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MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00
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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
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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(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

يعقوب العبيدلي

مراصد

Marased3@hotmail.com

السعادة قرار
 يتوجب علينا اتخاذ القرارات الصح في الوقت 

الصح بدون تسويف وتردد، وارتباك، دون مبررات 

بصعوبتها والكالم الذي ال يودي وال يجيب، اتخاذ 

القرار يتطلب استخارة واستشارة وتخطيطا 

وشعورا بالمسؤولية وثقة بالنفس حتى تعود 

عليك بالنفع والفائدة، أسلوب السير بالبركة 

»وعلى ما هيمت« ال يجدي نفعًا وستبقى تعاني ما 

تعانيه ومحلك سر.. 

والقافلة تسير ولن تدركها، سعادتك بيدك ال 

تبقى في حيرة من أمرك، وتظل تعاني ما تعانيه، 

والذي أعرفه أن الذي يعاني يفر وال يستقر، اتخاذ 

القرار الصح مطلوب في اختيار تخصصك في 

الجامعة، في اختيار وظيفتك، في الزواج، في 

السفر أو البقاء في البالد، صحتك، نعم صحتك 

إلى متى الشراهة في األكل، »والخمخمة« المبالغ 

فيها المسببة لألمراض واألوجاع؟!! 

ُروا َما 
ِّ

ى ُيَغي ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ
ِّ

َه اَل ُيَغي  اللَّ
َّ

 قال تعالى: )ِإن

ِبَأْنُفِسِهْم....( 

وقال: )َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت 

َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكِثيٍر( 

أنت في نعمة فحافظ عليها فالنعم زّوالة، وكما 

قال الشاعر العربي: 

إذا كنت في نعمة فارعها 

فإن المعاصي تزيل النعم

والشكر يزيدها والتوازن والرشد والحكمة والفطنة 

في األمور تبقيها، اتخذ القرار الصح في الوقت 

الصح في كل شيء اليوم وليس غدًا حتى تنعم 

بالسعادة والصحة والسرور والغبطة وتفوز بكل 

شيء، من هنا تأتي الحاجة إلى ضرورة اتخاذ 

القرار الصح، 

نسأل الله لك التوفيق والثبات.. 

وعلى الخير والمحبة نلتقي.

متدنية  أفقية  رؤية  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

على بعض المناطق على الساحل، وتوقعت أن يكون 

طقس اليوم حارا نهارا ورطبا مع ضباب خفيف على 

بعض المناطق يصبح رطبا ليال. 

االتجاه  متغيرة  الساحل  على  الرياح  حركة  وتكون 

 15  -  5 شرقية  شمالية   - غربية  شمالية  تصبح 

كم،  و8   4 بين  األفقية  الرؤية  معدل  ويكون  عقدة..  

 34 الصغرى  الدوحة  في  الحرارة  درجة  وتكون 

والعظمى 38 درجة.

ينظمه متحف قطر األولمبي

مؤتمر »اكتشاف الثقافة البدنية«.. »22« الجاري
والرياضي عن  األولمبي  3-2-1 متحف قطر  أعلن 

البدنية،  للثقافة  الدولي  االتحاد  مع  شراكة  عقد 

األمم  ومنظمة  القطرية،  األولمبية  واللجنة 

)اليونسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة 

الجيل  ونادي  قطر،  في  العامة  الصحة  ووزارة 

البدنية  الثقافة  نشر  بهدف  المجتمعي،  المبهر 

في أرجاء قطر والمنطقة. وسُيعقد مؤتمر مشترك 

المتحف  في  البدنية«  الثقافة  »اكتشاف  بعنوان 

خالل الفترة من 22 إلى 23 يونيو 2022 بالتزامن مع 

اليوم األولمبي العالمي. 

بعنوان  حملة  إطالق  المؤتمر  سيشهد  كما 

ويسعى  البدنية«،  للثقافة  الوطنية  قطر  »رحلة 

البدنية،  الثقافة  بفكرة  للتعريف  الرحلة  مفهوم 

وعرض أمثلة من شتى أنحاء العالم كان للثقافة 

البدنية األثر العميق فيها، فضاًل عن عقد جلسات 

والمنطقة  المفهوم في قطر  لمناقشة تطبيق ذلك 

بشكل عام. 

تعليمي  نهج  على  البدنية  الثقافة  مفهوم  وينطوي 

وذلك  الحياة،  مدى  ويستمر  بالشمولية  يتسم 

الحركة  اتخاذ أسلوب حياة يتمثل في  من خالل 

بفوائد  البدنية  الثقافة  وتعود  البدني،  والنشاط 

جّمة  ومعرفية  واجتماعية  ونفسية  جسمانية 

في  تسهم  أنها  كما  والعافية،  الصحة  على 

وتدعم  المكاني،  واإلدراك  األكاديمي  األداء  تعزيز 

األطفال  لدى  الصحي  الحياة  نمط  عادات  تنمية 

والشباب. 

3-2-1 متحف  الماّل، مدير  الله  السيد عبد  وقال 

التربية  تعتبر  والرياضي:  األولمبي  قطر 

وتنمية  التعليم  في  أساسًيا  عنصًرا  البدنية 

أن  ثبت  وقد  والفكرية،  المعنوية  المعارف 

هاما  دورا  البدنية  الثقافة  مفهوم  وتطبيق  لفهم 

معدالت  وخفض  األطفال  لبدانة  التصدي  في 

تعّد  والتي  لديهم،  االرتفاع  في  اآلخذة  الخمول 

النامية  البلدان  من  العديد  منها  تعاني  مشكلة 

مؤسسة  بصفته  متحفنا،  ويسعى  حالًيا. 

طرق  لتبّني  األولمبية،  الروح  مبادئ  من  انطلقت 

االنخراط  على  الناس  كافة  لتشجيع  جديدة 

البدنية  والتربية  البدني  النشاط  في  اإليجابي 

المزمع  الحيوي  للحوار  نتطلع  ونحن  والرياضة، 

إجراؤه خالل المؤتمر في يونيو.

والطلب  للحماسة  ونظًرا  ذلك  على  عالوة 

وجود  على  المجتمع  أفراد  ِقبل  من  المتزايدين 

المؤتمر  سيشهد  متنوعة،  رياضية  نشاطات 

عمل  إطار  بإنشاء  تتعلق  متعمقة  نقاشات 

قطاعات  في  البدنية  الثقافة  لتطبيق  يهدف 

قطر  في  والبيئة  والصحة  والرياضة  التربية 

والمنطقة.

لخبراء  تقديمية  عروًضا  المؤتمر  وسيشهد 

المملكة  من  البدنية  الثقافة  مجال  في  بارزين 

سيناقشون  حيث  وقطر،  وكندا  المتحدة 

كمفهوم  البدنية  للثقافة  المتسارع  التطبيق 

شتى  في  صحي  حياة  نمط  لتبني  إرشادي 

بفرصة  الحضور  سيحظى  كما  العالم،  أنحاء 

المشاركين  مع  شخصية  نقاشات  إجراء 

الدوليين.

الدوحة           $

المسرحي  العرض  الفني  لإلنتاج  »تذكار«  شركة  تستضيف 

»الشحاتين« بالدوحة ألول مرة بعد نجاحه العام الماضي بالكويت، 

وتأكيد النجاح بعرضه مؤخرا في إجازة عيد الفطر المبارك. 

الفرج،  البلوشي، سلطان  المانع، هند  »الشحاتين« بطولة: مبارك 

محمد عاشور، بشار الجزاف، مشاري المجيبل، شمالن المجيبل، 

وإخراج  محراب،  بدر  تأليف  الفني،  لإلنتاج  المرايا  مجموعة  إنتاج 

محمد راشد الحملي.

كوميدية  المسرحية  بأن  الحملي  محمد  الكويتي  المخرج  وصرح 

ضيق  رغم  الذين  الشحاتين  من  مجموعة  حول  وتدور  اجتماعية 

بالقبو  شرطة  ضابط  يطاردهم  وحين  الفن،  يحبون  أنهم  إال  حالهم 

القبض  من  وبدال  موهبتهم،  يكتشف  فيه  يسكنون  الذي  الفقير 

عليهم يشاركهم هوايتهم وتجسيدهم لبعض األدوار الفنية في قالب 

ساخر يحمل العديد من الرسائل الهادفة.

قررنا  بالكويت،  المسرحية  لنجاح  استمرارا  الحملي:  وأضاف 

بالشكر  الحملي  وتوجه  الشقيقة،  قطر  دولة  في  للعرض  السفر 

للشيخ فالح بن غانم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة »تذكار« 

على دعمه لفريق عمل مسرحية »الشحاتين«.

واختتم المخرج محمد الحملي بالقول: من المقرر وصولنا الدوحة 

يوم 25 يونيو الجاري، إلجراء البروفات النهائية لبدء المسرحية على 

28 يونيو وحتى الثاني من  مسرح الدراما في »كتارا« في الفترة من 

يوليو المقبل بمعدل عرضين في اليوم الواحد، لتلبية احتياجات 

بمجرد  إلكترونيا  التذاكر  حجز  على  أقبل  الذي  القطري  الجمهور 

طرحها على الموقع الرسمي.

الدوحة           $

مسرحية كوميدية اجتماعية حققت نجاحا بالكويت

»الشحاتين« تعرض في الدوحة
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- يشرتط خربة التقل عن 3 سنوات ىف اعمال املواني
- رشط نقل الكفالة

رجاء التواصل عىل :
Email: services@albaidagroup.com

55578317 - 30595443

مطلوب ل�شركة كربى

1-Document Controller

2-Tally Clerk
5-Safety Officer

3-Vessel Foreman

4-Yard /Vessel Foreman

طلب عمل
سائق باكستاني لديه 

خربة عيل دراية بمناطق 
الدوحة يبحث عن عمل لدى 

الرشكات او االفراد

77939118

مغادرة نهائية
 ،Kristine Krueger Baladad/السيدة كفيل  يعلن 
شخصية  بطاقة  ،وتـحـمـل  الجنسـيـة  فلبينية 
مكفولته   مغادرة   عن    28960806538 رقم: 
املذكور،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  نهائياً   البالد  
 -  30389900  -  44710060 عىل:  الكفيل  مراجعة  
والكفيل  غري   االعالن   تاريخ  نرش   من   ايام    3 خالل  
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤول 



)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

أف���������������راح ال�����ج�����ي�����ده
احتفل السيد محمد بن يوسف درويش الجيده بزواج نجله 

من  لفيف  حضره  زواج  حفل  المناسـبة  بهذه  وأقام  أحمد، 

والتبريكات  التـــــهاني  أجمل  قدمـــــوا  الذين  واألصدقاء  األهل 

للمعرس. 

للمعرس  القلبية  األمنيات  خالص   $ أســـرة  وتزف 

أحمد، متمنين له حياة زوجية سعيدة ملؤها الفرح والسرور، 

وأن يرزقه الله الذرية الصالحة..

وألف مبروك..

23 السنة )27( - الثالثاء  15 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 14 يونيو 2022م العدد )9780(أفراح ومناسبات

زواج أحمد بن محمد بن يوسف درويش الجيده
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سلمان المالك
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اب! الكذَّ
في كتابه »حكايات وُخرافات شعبية أرمينّية« 

يروي »شارلي داونينغ« الحكاية التالية:

كان ألرمينيا ملٌك له طبٌع غريب، وبحاجٍة دومًا 

إلى شيٍء جديٍد ُيسليه!

فأرسَل ُرسَله في أنحاِء البالد لُينادوا في الناس: 

اسمعوا، أيما رجل منكم يستطيُع أن ُيثبَت أنه 

ى تفاحًة  اب في أرمينيا، فسوف يتلقَّ أفظع كذَّ

مصنوعًة من الذهِب الخالِص من َيَدي صاحِب 

الجاللة!

 أنحاِء 
ِّ

بدَأ الناُس يتوافدون إلى القصِر من كل

البالد، وروى كل واحٍد منهم قصته، ولكن الملك 

بحكِم ِخبرته الطويلة، وِسنه الكبيرة، كاَن قد 

سمَع كل األكاذيب من قبل، حتى بدَأ يشعُر 

بالملِل إلى درجِة أنه كاَد ُيصِدَر أمرًا بوقِف 

الُمسابقِة دوَن إعالِن فائز!

ٌح فقيٌر يحمُل تحَت ذراعه  عنَد ذلك دخَل عليه فالَّ

إبريقًا من الفخار.

ب؟
ِّ

ح الطي ها الفالَّ
ُّ

قاَل له الملك: ماذا تريُد أي

فقاَل له الفالح: سيدي الملك، كيف نسيتني، 

أنَت مديٌن لي بإناٍء من الذهب، وقد جئُت 

للحصوِل عليه!

اب، أنا ال أعرفك، ولم  فقاَل له الملك: يا لَك من كذَّ

أرَك من قبل، فضاًل على أن أكوَن مدينًا لَك بشيٍء!

عندها قاَل له الفالح: ما دمَت قد اعترفَت أني 

اب، فأعِطني التفاحة الذهبية إذن! كذَّ

َص، فقاَل للفالح: ال، ال، لسَت  أراَد الملُك أن يتملَّ

كذابًا!

فقاَل له: إذن أعِطني إناَء الذهِب الذي لي عليَك!

عندها وجَد الملُك نفَسه في مأزٍق، ولم يجْد 

أمامه من خياٍر إال أن ُيعلَن فوَز الفالِح بمسابقِة 

الكذابين، وأعطاه التفاحة الذهبية!

أحيانًا اللعُب ضمن القانوِن السائِد ال ُيْوِصل 

إلى نتيجة، والطريُق الوحيُد للفوِز هو في تغييِر 

قواعِد اللعبة!

 المتسابقين في مسابقِة الملِك ألنهم 
ُّ

خسر كل

كانوا يلعبون بشروطه، والتي كانْت أن يسردوا 

ر قواعَد 
َّ

ح ففاَز ألنه غي عليه قصًة أو حدثًا، أما الفالَّ

اللعبة، لم يدخْل على الملِك بقصٍة يسهُل عليه 

 هذا موقف كذب قد سبَق 
َّ

أن يقوَل إنه يعرفها، وإن

 غير مسبوق 
ٍ

 عليه، وإنما لجَأ إلى موقٍف عملي
َّ

ومر

ى إلى فوزه! أدَّ

غضَب أحُد الملوِك على وزيٍر عنده وقرَر أن ُيعدَمُه، 

هم أن  َل األعياُن لدى الملك، فخشَي إن ردَّ وتدخَّ

تحدَث مشكلة، فعمَد إلى الِحيلة، وقاَل لهم: 

سأكتُب ورقتين، واحدة ُيقتل، والثانية ُيطلق، 

وليختر الوزير مصيره!

ولكن الملك كتَب في ِكلتا الورقتين ُيقتل!

وكان الوزيُر داهية، فعندما حاَن اليوم الموعود، 

وطلَب منه الملك أن يختاَر ورقة، كان يعرُف أن 

ِكلتا الورقتين ُيقتل!

فأمسَك ورقًة وقاَل لقد اخترُت هذه، وقاَم بابتالعها 

دون أن يقرَأ ما فيها، وقال: افتحوا الورقة الثانية 

لنرى ما فيها، فهي عكس ما اخترُته!

هذا هو تغييُر قواعِد اللعبة!

ق����������������ط����������������ار م�������ل�������ك�������ي

أعلنت وزارة النقل المصرية االنتهاء من تطوير قطار الملك فاروق، بعد 

وسائل  بحسب  الوزارة،  ونوهت  الخدمة.  خارج  خاللها  ظل  عاًما   70
إعالم محلية، إلى إجراء صيانة للقطار الملكي وتجديد محتوياته، 

مع الحفاظ على طابعه األثري القديم، قبل أن ينقله العاملون 

من القاهرة إلى اإلسكندرية، حيث المتحف الخاص به 

في حديقة المنتزه.

الملك  إلى  الملكي  القطار  تصنيع  فكرة  وتعود 

في  معاونيه  كلف  عندما  األول،  فاروق 

عن  بالبحث  الماضي،  القرن  منتصف 

سريع  قطار  تصنيع  يمكنها  شركة 

توفير  مع  بسالسة،  التنقل  يستطيع 

رحالته.  أثناء  الراحة  سبل  أقصى 

شركة  استجابت  وبالفعل، 

المكّون  قطارها  تصنيع  في  وبدأت  الملكية،  للرغبة  اإليطالية  »فيات« 

فروغها  عقب  عليه  أطلقت  ما  وهو   ،1949 عام  في  اثنتين  عربتين  من 

كانت  محلية،  إعالم  وسائل  وحسب  السريع«.  »الديزل  اسم  منه 

العربة األولى من القطار مخصصة للملك والملكة، وهي تشتمل على 

غرفة نوم، وأجهزة راديو، وسريرين، وغرفة استقبال، وجهاز لتشغيل 

اإلسطوانات، أما العربة الثانية فكانت خاصة بالوزراء.

لإلرسال  السلكي  جهاز  على  الفخم  القطار  هذا  تضمن  عام،  بشكل 

فيما  تليفون،  أجهزة  و10  عربة،  كل  في  مطبخ  بجانب  واالستقبال، 

جهاز  إلى  إضافة  الفلورسنت،  أضواء  على  اإلنارة  أنظمة  اعتمدت 

تكييف. كما حظي هذا القطار بقدر عال من األمان، إذ يعتمد تشغيله 

وتسييره على جهاز خاص، يفرض على السائق الضغط عليه بشكل 

دائم، وحال رفع القائد إصبعه ألي ظرف كان، يبدأ القطار في التوقف 

من نفسه.

نشاطا األك���ث���ر  ال��ب��رك��ان 
ُيقال إن بركان »كيالويا« في هاواي هو البركان األكثر نشاطا في 

العالم، ومع ذلك ما زلنا ال نعرف حقا كيف تكّون. لذا يقترح بحث 

جديد نشر في دورية »نيتشر كوميونيكيشنز« يوم 26 مايو الماضي 

أن مصدر الصهارة يقع على بعد أكثر من 90 كيلومترا تحت المركز 

النشط للبركان، في حين وجدت الدراسات السابقة تجويفين 

ضحلين من الصهارة تحت كيالويا، إال أنهما لم يكونا كبيرين بما 

يكفي لتفسير كل الصخور السائلة التي يقذفها البركان.

يذكر التقرير الذي نشرته »ساينس ألرت« أنه قد تم اكتشاف 

تجويف أكبر يبلغ عمقه حوالي 11 كيلومترا، باستخدام الموجات 

الزلزالية في عام 2014، ومع ذلك يبدو اآلن أن تجويف الصهارة األصلي 

يقع على عمق أكبر، إذ يشير تحليل جديد لشظايا الصخور 

البركانية القديمة المنجرفة من الجانب الجنوبي الشرقي للجزيرة 

الكبيرة إلى أن كيالويا نشأ من مجموعة من المواد البركانية التي 

يبلغ عمقها حوالي 100 كيلومتر.

في وقت ما بين 210 آالف و280 ألف سنة مضت، تحركت الصفيحة 

التكتونية للمحيط الهادي، واندفع عمود من الصهارة إلى أعلى في 

البحر.

تستعد إدارة الطيران والفضاء األميركية )ناسا( إلطالق أول 

الكهربائية   )X-57( »إكس57-«  لطائرتها  تجريبية  رحلة 

في وقت الحق من هذا العام والتي يمكن أن تجعل الطيران 

العام أكثر صداقة للبيئة وأنظف وأكثر هدوءا.

»اإلندبندنت«  صحيفة  نشرته  الذي  تقريره،  وفي 

البريطانية، قال الكاتب جون كيلفي إن طائرة إكس57- 

تستخدم  ولكنها  الطائرات،  ببنزين  تعمل  ال  الكهربائية 

بطاريات الليثيوم أيون.

ووفق الكاتب فقد تم إطالق مشروع نموذج طائرة إكس57- 

بالكامل  الكهربائي  الدفع  استكشاف  بهدف   2016 عام  في 

للبيئة،  وصديقة  كفاءة  أكثر  طائرات  تطوير  أمل  على 

قطاع  يشكل  الدولي،  المدني  الطيران  لمنظمة  ووفقا 

الطيران حوالي 2 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ط����ائ����رة ك��ه��رب��ائ��ي��ة

رئ���������ة إس����ط����ن����ب����ول
مثلما تعكس إسطنبول صورا حّية عن تطور الحياة والحضارة وتحافظ على تاريخها 

للزائرين  متنفسا  تعتبر  عديدة  غابات  عبر  إليها  يضاف  آخر  جمااًل  ثمة  فإن  وعراقتها، 

ومحميات  غابات  يضمان  واألوروبي  اآلسيوي  المدينة  شطرا  تركيا.  إلى  القادمين  والسياح 

أمتع  قضاء  أجل  من  يقصدونها  الذين  وزائريها،  المدينة  لسكان  متنفسا  تعتبر  طبيعية 

الغابات ال  أن تمارس في  التي يمكن  األوقات بظل األشجار وفي قلب الطبيعة الخالبة. األنشطة 

إضافة  الطبيعة،  في  يوم  قضاء  على  والمجموعات  العائالت  إقبال  هو  أبرزها  لكن  التنوع،  من  تخلو 

النفس وشواء  وترفيه عن  الموجودة فيها من نشاطات رياضية  الخدمات  االستمتاع بما تتيحه  إلى 

اللحوم، وسط أجواء عائلية. إلى جانب األنواع العديدة من األشجار والنباتات المختلفة، تنتشر بعض 

الحيوانات البرية واألليفة في الغابات التي تعتبر محمياٍت طبيعية، مثل الغزالن والسناجب وغيرها، 

والتي سيختبر زائرو الغابات فرادة رؤيتها عن قرب أثناء وجودهم في المكان.

على مساحة تتجاوز 345 هكتارًا، تمتد غابة »بلغراد« شمال إسطنبول، وبين جنباتها ما يفوق 2000 نوع من 

مختلف النباتات واألشجار النادرة، القادمة من شتى أنحاء العالم.

لمنطقة  تحّولت مؤخرًا إلى موطئ قدم للسياح العرب واألجانب، الهاربين ا

عدة  تأهيلها  بعد  خاصة  بلدانهم،  في  الشديد  الحر  من 

مرات في السنوات األخيرة.

أجمل  من   ،1949 عام  أنشئت  التي  الغابة  وتعد 

المتنزهات في تركيا، حيث تمتاز بأشجارها 

أي  في  مثلها  رؤية  تصعب  التي  المتنوعة 

بحيرات   3 وتحوي  بالبالد،  آخر  مكان 

صغيرة ساحرة، وتحافظ على جمالها 

على  تحظر  اإلدارة،  تفرضها  تدابير 

الباحثين،  وحتى  السائحين 

العبث بأشجارها ونباتاتها.

مقصدًا  الحديقة  تعد  وال 

َيؤّمها  بل  فقط،  للسياح 

مختلف  من  طالٌب 

التركية  الجامعات 

بهدف  والدولية، 

أبحاث  عمل 

على  ومشاريع 

النباتات.


